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   ສູງກວ່າເກນທີີ່ກ ານົດໄວ້; 

2. ດັດສະນີປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນ(EI) ມີຄ່າເທົົ່າກັບ 0.54 ໝາຍວ່າ ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ເພີີ່ມ
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Teaching – Leaning Management by Using Learner’s Center 

Approachfor Year 2 History Course  Department  of Social Science 

Pedagogy, FED, NOUL  
 

Abstract 

This science study aims at  analysing the efficiency of year 2 history course by 

applying the learner’s center approach at Department of Social Science Pedagogy, the 

National University of Laos, specializing in lesson planning efficiency (LPE), students’ 

learning achievement (SLA), and students’ satisfaction by analysing the standard of 

LPE/SLA with teacher students of 28 in academic year of 2019-2020. The quantitative 

research methodology was employed by examining and interpreting the means and 

standard deviation.  

It was firstly found that teaching effectiveness/efficiency was 8.40 with th means of 8.04 

and standard deviation of 1.05, which means that …. 

It was secondly found that learning achievement efficiency index was 0.54, which means 

that students’ knowledge on history lessons has been increasing by 54 percent from the 

existence of history knowledge. 

It was finally found that the satisfaction of year 2 students based on the comparsion of 

year 2 students and early secondary school analysis by applying learner’s center for year 

2 teacher student means was at 4.36 and standard deviation of 0.56. 

 

Keywords: teaching-learning, history, learner’s center approach, efficiency, students’ 

achievement and satisfaction 
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ຄວາມເປັນມາຂອງບັນຫາ 
ການສຶກສາສ້າງຊາດໃຫ້ໝັົ້ນຄງົໄດ້ຢ່າງຢັື້ງຢ ນ ສ້າງເຍາົວະຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮູຄູ້່ກັບການເຮັດວຽກຊຶີ່ງຈະ

ຊ່ວຍກອບກູ້ວິກິດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ, ເປັນຮາກຖານສໍາຄັນທີີ່ສຸດໃນການພັດທະນາ
ຄົນໃຫ້ເປັນຄົນທີີ່ສົມບູນ ແລະ ສົມດູນ ທາງດ້ານຈິດໃຈ, ສະຕິປັນຍາ, ອາລົມ ແລະ ສັງຄົມ ແນວທາງໃນການ
ຈັດການສຶກສາ 5 ຫ ັກມູນຂອງການສຶກ ສາຂອງຊາດ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 2015:14) ແລະ 
ຕາມມາດຕາ24(ໃໝ໋) ການສຶກສາແມ່ນມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງ, ບ ໍ່ຈາໍກັດຂອບເຂດທາງການຮຽນ, ການ
ຄົົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍຫ າຍວິທີ, ລວມທັງຜ່ານສືີ່ຕ່າງໆຊຶີ່ງບ ໍ່ຈໍາກັດເວລາ, ເນືົ້ອໃນ ແລະ ສະຖານທີີ່ຮຽນ, 

ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມໃຫ້ໄດ້ສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ (ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານ
ປະເທດ, 2015:8)  

ສະນັົ້ນ, ການຈັດກິດຈະກໍາ ການເຄືີ່ອນໄຫວນອກຫ ັກສູດ, ການແຂ່ງຂັນ, ຂະບວນການນິເທດ
ສະການຕ່າງໆ ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມການສຶກສາອົບຮົມຜູ້ຮຽນທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ນໍໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຮັກບ້ານ
ເກີດເມືອງນອນລວມທັງການເຄືີ່ອນໄຫວສິລະປະ, ວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ກິລາ ແລະ ການ
ສະເຫ ີມສະຫ ອງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆທາງປະຫວັດສາດຂອງຊາດ.  ສຶກສາອົບຮົມຄົນຮຸ່ນ ໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມກະຕັນຍ ູ

ຮູ້ບຸນຄຸນຕ ໍ່ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ, ພະນັກງານບໍານານ, ນັກຮົບເກົົ່າ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະຜູ້ມີ
ຜົນງານ. ພ້ອມນັົ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການສົົ່ງເສີມວິທີການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ລະບົບການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງການ
ສຶກສາທີີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງລາວ, ມີຄວາມເປັນສາກົນ ແລະ ທັນສະໄໝ. ວິທີການສຶກ
ສາອົບຮົມທີີ່ເປັນມູນເຊືົ້ອໃຫ້ແກ່ການເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະຕັົ້ງໜ້າ ແລະ ເປັນເຈົົ້າການຂອງນັກຮຽນ, ການ
ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງການສອນຂອງຄູກັບການຮຽນດ້ວຍຕນົເອງ ແລະ ການຮຽນເປັນກຸ່ມຂອງນັກຮຽນ
ເພືີ່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງນັກຮຽນ ຊຶີ່ງສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີຂອງ ສຸວິດ 

ມູນຄໍາ ແລະ ອ ລະໄທ ມູນຄໍາ, (2551:22-33) ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບສູນການຮຽນ
ຊຶີ່ງເປັນຂະບວນການໜຶີ່ງ ທີີ່ຜູສ້ອນຈັດປະສົບການການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນສຶກສາຫາຄວາມ ຮູ້
ດ້ວຍຕົນເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດຈາກສູນການຮຽນທີີ່ຜູ້ສອນໄດ້ຈັດ
ກຽມເນືົ້ອໃນບົດຮຽນ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ສືີ່ການສອນແບບປະສົມໂດຍປົກກະຕິສູນການຮຽນຈະມີຫ າຍສູນ, 

ແຕ່ລະສູນຈະມີເນືົ້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ ກິດຈະກໍາທີີ່ຜູ້ຮຽນເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ, ຜູ້ຮຽນຈະໝູນວຽນກັນເຂົົ້າສຶກ
ສາຫາຄວາມຮູ້ຈາກສູນຕ່າງໆ ທີີ່ຈັດກຽມໄວ້ຢ່າງຫ າກຫ າຍຈນົຄົບທຸກສູນ.  ຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງປະກອບກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆຕາມທີີ່ໂປຣແກຣມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງຜູ້ສອນຊຶີ່ງຜູ້ສອນຈະເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຜູ້ຈັດ
ກຽມສູນການຮຽນ, ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງ
ຜູ້ຮຽນດ້ວຍ.    

ດັົ່ງນັົ້ນ, ຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າ ຈຶີ່ງສົນໃຈສຶກສາການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການ
ຮຽນ ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດສາຂາຄູປະຫວັດສາດ ປີ2 ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະສຶກສາສາດ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພຶີ່ອເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາການຮຽນການສອນໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 

ຈດຸປະສງົການຄົົ້ນຄວາ້ 
1. ເພືີ່ອສຶກສາປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ

ຕາມເກນມາດຕາຖານ 75/75   

2. ເພືີ່ອສຶກສາປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ  
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3. ເພືີ່ອສຶກສາຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາປີ2 ຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດໂດຍໃຊ້ວິທີສອນ
ແບບສູນການຮຽນ  

ສົມມຸດຕິຖານການຄົົ້ນຄວ້າ 
1. ປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ ຈະເປັນໄປຕາມ

ເກນ 75/75  

2. ປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ ມີປະສິດທິຜົນ ຢູ່
ໃນ ລະດັບດີ 

3. ຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາປີ2 ຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ
ຢູ່ໃນລະດັບຫ າຍ. 

ຂອບເຂດການຄົົ້ນຄວ້າ 
ການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ວາງຂອບເຂດໄວ້ດັົ່ງນີົ້: 

ຂອບເຂດເປົື້າໝາຍກຸ່ມທົດລອງ 
ກຸ່ມທົດລອງຄື: ນັກສຶກສາປີ2  ສາຂາຄູປະຫວັດສາດ ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະສຶກສາ

ສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພາກຮຽນທີ1 ສົກສຶກສາ 2019 ຈໍານວນ 1 ຫ້ອງຮຽນ ມີນັກສຶກສາທັງໝົ
ດ 28 ຄົນ  ຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າເລືອກໃຊ້ແບບເຈາະຈົງ (Purposive Sampling)ຂອງເຄລິນເຈີ(ວິຊິດ ສຸຣັດເຣືອງໄຊ, 

2551:11).ຕົວປ່ຽນທີີ່ໃຊ້ໃນການຄົົ້ນຄວ້າ 

ຕົວປ່ຽນຕົົ້ນຄື: ການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການ
ຮຽນ ສາຂາຄູປະຫວັດສາດປີ2 ພາກວິຊາ ຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
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3. ຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາປີ2 ຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາວເິຄາະຫ ກັສູດ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນ ແບບ
ສູນການຮຽນ  

 ຂອບເຂດດາ້ນເນືົ້ອໃນ 

ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ສາຂາຄູ
ປະຫວັດສາດປີ2 ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິີ່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 3 ບົດສອນດັົ່ງນີົ້: ບົດສອນທີ1: ການວິເຄາະທາງປະຫວັດສາດ, ບົດສອນທີ2: ການວິເຄາະທາງ
ປະຫວັດສາດ(ຕ ໍ່), ບົດສອນທ3ີ: ການວິເຄາະຫ ັກສູດຕອນຕົົ້ນ-ຕອນປາຍ 

ໄລຍະເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງ 
ຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າດໍາເນີນການທົດລອງໃນພາກຮຽນທີ1 ສົກຮຽນ2019 ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ໃຊ້ ເວລາໃນການທົດ
ລອງ 3 ຕອນ, ຕອນລະ120 ນາທີ,ໃຊ້ການວັດຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ ແລະ ວັດປະເມີນຄວາມເພີງພ ໃຈ
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ຂອງນັກຮຽນປີ2 ຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນຈໍານວນ  2 ຊົົ່ວໂມງ 
ລວມທັງໝົດ 6 ຊົົ່ວໂມງ ຊຶີ່ງຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ລົງມືປະຕິບັດສອນທົດລອງດ້ວຍຕົນເອງ. 

 ຂອບເຂດແນວຄິດຂອງການຄົົ້ນຄວ້າ 
 ການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ຂອບເຂດແນວຄິດຂອງທິສະນາ ແຂມມະນີ (2551:119-123) 

ດັົ່ງນີົ້: 

                               

 

 

 
 

 
  

         

 

 

 

    

 

   

 

 

ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການຄົົ້ນຄວ້າ 
ການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ຜູ້ສຶກສາໄດ້ມີເຄືີ່ອງມືປະກອບ 5 ຊະນິດຄື: 

1. ບົດສອນ 

ບົດສອນ ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ໂດຍໃຊ້ກິດຈະກໍາແບບສູນການຮຽນ ຈໍານວນ 3 ບົດສອນເລືີ່ອງ: 
ການວິເຄາະທາງປະຫວັດສາດ, ການວິເຄາະຫ ັກສູດຕອນຕົົ້ນ-ຕອນປາຍ,  ການວິເຄາະປ ື້ມແບບຮຽນໃຊ້ເວລາ
ສອນບົດສອນລະ 2 ຊົົ່ວໂມງ ລວມທັງໝົດ 8 ຊົົ່ວໂມງລາຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 

ບົດສອນທີ1: ການວິເຄາະທາງປະຫວັດສາດ,    ເວລາ 2 ຊົົ່ວໂມງ 
ບົດສອນທີ2: ການວິເຄາະທາງປະຫວັດສາດ(ຕ ໍ່),   ເວລາ 2 ຊົົ່ວໂມງ 
ບົດສອນທີ3: ການວິເຄາະຫ ັກສູດຕອນຕົົ້ນ-ຕອນປາຍ  ເວລາ 2 ຊົົ່ວໂມງ 

2.  ແບບທົດສອບ 

 ບົດທົດສອບຍ່ອຍກ່ຽວກັບການວິເຄາະຫ ັກສູດ   ຈໍານວນ 3 ສະບັບຊຶີ່ງໃຊ້ວັດຄວາມຮູ້ນັກສຶກສາແຕ່
ລະບົດສອນ, ລັກສະນະຂອງບົດທົດສອບເປັນແບບປາລະໄນ 4 ຕົວເລືອກ. 

 

 

  
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ  
ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການ
ຮຽນ  
 

   ການຈັດການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນ
ການຮຽນຊຶີ່ງຜູ້ຄົົ້ນຄວາ້ນໍາໃຊ້ຕວົປ່ຽນຕາມດັົ່ງນີົ້: 
1. ປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນ 

   ການຮຽນ   ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ   

2. ປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບ 

   ສູນການຮຽນ  ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ 

3. ຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາປີ2 ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນ
ແບບສູນການຮຽນ ຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ 

 

ຕວົປຽ່ນຕົົ້ນ  ຕວົປຽ່ນຕາມ 
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1. ແບບທົດສອບຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ : 
 ແບບທົດສອບຜົນສໍາລັດທາງການຮຽນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດເລືີ່ອງ ການວິເຄາະທາງປະຫວັດສາດ, 

ການວິເຄາະຫ ັກສູດຕອນຕົົ້ນ-ຕອນປາຍ,  ການວິເຄາະປ ື້ມແບບຮຽນໃຊ້ວັດຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ພາຍຫ ັງ
ການສໍາເລັດການສອນທັງໝົດຈໍານວນ 3 ບົດສອນແລ້ວ, ລັກສະນະຂອງບົດທົດສອບເປັນແບບປາລະໄນ 4 

ຕົວເລືອກ. 

     2.  ແບບວັດຄວາມເພີງພ ໃຈນັກສຶກສາ 
 ແບບວັດຄວາມເພີງພ ໃຈນັກສຶກສາຕ ໍ່ການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ກິດຈະກໍາແບບສູນການຮຽນ 

ເຂົົ້າໃນການສອນ ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ນັກສຶກສາປີ2 ຄູປະຫວັດສາດ ມີມາດຕາສ່ວນປະມານຄ່າ 5 ລະດັບ 
ຈໍານວນ  14 ຂ ໍ້ ມີ 28 ສະບັບ. 

    3. ປະເມີນການເຮັດກິດຈະກໍາ, ໃຊ້ການສັງເກດພຶດຕິກໍານກັຮຽນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບດັກິດຈະກໍາ  
ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ  

 ການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈາກການທົດລອງໂດຍໃຊ້ໂປແກຣມ 

ສໍາເລັດຮູບ (Excel) ໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ.  

 1. ການຄໍານວນຫາປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ ກັບນັກສຶກ
ສາຄູປະຫວັດສາດ ປີທີ2 ໂດຍ ຫາຄ່າປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ E1 ແລະ ປະສິດທິຜົນການຮຽນຂອງ
ຜົນໄດ ້  ຮັບ E2. 

 2. ຄິດໄລ່ຫາດັດຊະນີປະສິດທິຜົນ ( E.I ) ເພືີ່ອຫາຄ່າຂອງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການພັດທະນາ
ທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກສຶກສາປີ2 ຄູປະຫວັດສາດ  ພາກວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະສຶກສາສາດ ໂດຍ
ໃຊ້ ການສອນແບບສູນການຮຽນ. 

 3. ຄໍານວນຫາການວັດຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາປ2ີ ຄູປະຫວັດສາດ  ທີີ່ມີຕ ໍ່ການຈັດການຮຽນ-

ການສອນ ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດໂດຍໃຊ້ ການສອນແບບສູນການຮຽນ ເລືີ່ອງ: ການວິເຄາະທາງປະຫວັດສາດ,  

ແລະ: ການວິເຄາະຫ ັກສູດຕອນຕົົ້ນ-ຕອນປາຍ,  ນໍາມາຫາຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 

ຜົນຂອງການຄົົ້ນຄວ້າ 

1. ຜົນການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນການຫາປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນ (E1/E2) ເທົົ່າກັບ 75/75 

 ຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງຜົນການຫາປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນ(E1/E2) 
ປະສດິທພິາບ ຈາໍນວນ 

ນກັສກຶ
ສາ 

 ຄະແນນ
ເຕມັ 

 

S.D  % 

ປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ 

(E1) 
28 30 24.119 1.05 80.40 

ປະສິດທິພາບດ້ານຜົນສໍາເລັດ 

(E2) 
28 30 24.36 1.57 81.19 

                         ປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນ (E1/E2) ເທົົ່າກບັ  80.40/81.19 

X
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ຕາຕະລາງທີ 1  ສະແດງຜົນການຫາປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນ(E1/E2) ຂອງການນໍາໃຊ້ວິທີສອນ
ແບບສູນການຮຽນເຂົົ້າໃນການຮຽນການສອນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ສໍາລັບນັກຮຽນສາຂາຄູປະຫວັດສາດປີ2  

ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພົບວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍ 24.111, 

ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ  S.D=1.05, ຄ່າເປີເຊັນ 80.40 % ແມ່ນຂະບວນການປະສິດທິພາບຂອງ 
E1=80.40 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ S.D=1.05, ຄ່າເປີເຊັນ 81.19 % ຄະແນນປະສິດທິພາບຜົນ
ການຮຽນຂອງ E2=81.19. 

2 .ຜນົວເິຄາະຫາປະສດິທຜິົນການຮຽນຮູ້ (EI) 

ຕາຕະລາງທີ 2    ສະແດງປະສິດທິຜົນຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ   

ຈາໍນວນນກັສກຶ
ສາທງັໝດົ 

ຄະແນນລວມ  

ປະສດິທຜິົນ(EI) ຄະແນນເຕມັ  ຄະແນນທດົສອບ
ກອ່ນຮຽນ  

ຄະແນນທດົສອບ
ຫ ງັຮຽນ 

28 30 498 682 0.54 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 2   ຜົນການວິເຄາະຈາກຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການພັດທະນາການຮຽນຂອງ
ນັກສຶກສາ (EI) ການນໍາໃຊ້ວິທີສິດສອນແບບສູນການຮຽນເຂົົ້າໃນການຮຽນການສອນ ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ  

ສໍາລັບນັກ ຮຽນສາຂາຄູປະຫວັດສາດປີ2  ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະສຶກສາສາດ ມີຄ່າເທົົ່າກັບ
ຄະແນນກ່ອນຮຽນ 498 ແລະ ຄະແນນຫ ັງຮຽນ 682 ສະແດງວ່ານັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 0.54 %  ເປັນ
ເປີເຊັນເທົົ່າກັບ 54.00 %. 

3. ການວເິຄາະຜນົຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຂອງນກັສກຶສາ 

    ຜົນການວິເຄາະຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາຕ ໍ່ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນເຂົົ້າໃນການສອນ
ວິຊາວ ິເຄາະຫ  ັກສ ູດ ສໍ າລ ັບນ ັກສ ຶກສາປ ິ2 ພາກວ ິຊາຄ ູວ ິທະຍາສາດສັງຄ ົມ ຄະນະສ ຶກສາສາດ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະແດງຜົນດັົ່ງນີົ້: 

ຕາຕະລາງທີ12 ສະແດງຜົນລວມຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນໃນ 
4 ດ້ານ 
ລ/

ດ 

ລວມການປະເມນີຄວາມເພງີພ ໃຈຂອງນກັຮຽນຕ ໍ່
ການນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບສນູການຮຽນ 

    

 S.D 
ລະດບັຄວາມ 

   ເພງີພ ໃຈ 

1 ດ້ານຂັົ້ນກຽມການສອນ 4.43 0.67 ເພີງພ ໃຈຫ າຍ 

2 ດ້ານຂັົ້ນດໍາເນີນການສອນ 4.09 0.51 ເພີງພ ໃຈຫ າຍ 

3 ດ້ານຂັົ້ນສະຫ ຸບ 4.45 0.54 ເພີງພ ໃຈຫ າຍ 

4 ດ້ານການປະເມີນ 4.46 0.51 ເພີງພ ໃຈຫ າຍ 

                            ລວມ 4.36 0.56 ເພງີພ ໃຈຫ າຍ 
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ຕາຕະລາງ ສະແດງຜົນລວມການຫາຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານຂອງຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່
ການປະເມິນຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ ພົບວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍລວມ
ໃນດ້ານ 4 ດ້ານ ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ                 ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ                    ມີຄວາມເພີງພ ໃຈ
ຢູ່ໃນລະດັບຫ າຍ ເມືີ່ອແຍກເປັນລາຍດ້ານແລ້ວເຫັນວ່າແຕ່ລະດ້ານຢູ່ໃນລະດັບຄວາມເພີງພ ໃຈຫ າຍ 

ອະພິປາຍຜົນການຄົົ້ນຄວ້າ 

ຜ່ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ໂດຍໃຊ້ການສອນຮູບແບບສູນການຮຽນ ສໍາ
ລັບນັກສຶກສາ ຄູປະຫວັດສາດປີທີ2 ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະສຶກສາສາດ.  ຜູ້ຄົ ົ້ນຄວ້າໄດ້
ອະທິບາຍແຕ່ລະບັນຫາເຊັົ່ນ:     ປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດໂດຍໃຊ້ວິທີການສອນຮູບແບບການຮຽນຮູ້ແບບສູນການ
ຮຽນຊຶີ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີົ້: 

 1.  ປະສິດທິພາບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ 

ປະສິດທິພາບຂອງການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນບົດສອນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ໂດຍໃຊ້ການ
ສອນຮູບແບບສູນການຮຽນ ສໍາລັບ ນັກສຶກສາຄູປະຫວັດສາດປີທີ2  ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະ
ສຶກສາສາດພົບວ່າ ປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນສະເລ່ຍ 

 00.54.0=I ເທົົ່າກັບ %54  ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 23.0=SD   ຄ່າຍາກງ່າຍຂອງຂ ໍ້ສອບ 30  ຂ ໍ້
ໂດຍສະເລ່ຍ ຄ່າ 79.029.0 −=  , ຄ່າ 79.050.0 −=r  ຄ່າຄວາມເຊື ົ້ອໝັົ້ນຂອງຂ ໍ້ສອບ 60.0=rtt  ມີຄ່າ
ສະເລ່ຍໂດຍລວມຂອງ 19.81/40.802/1 =  ຖ້າແຍກເປັນລາຍຂ ໍ້ ແມ່ນ 40.801=E  ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາ
ຖານ 05.1=SD  ແລະ 19.812 = , ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ 57.1=SD   ເມືີ່ອທຽບໃສ່ເກນທີີ່ຕັົ້ງໄວ້ 
75/75 ແມ່ນສູງກວ່າເກນທີີ່ກໍານົດໄວ້  ແລະ  ລະດັບຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາຕ ໍ່ການຮຽນວິທີສອນ
ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບສູນການຮຽນ ມີຄ່າສະເລ່ຍ 36.4=X ,ຄ່າ 56.0=SD ເຫັນວ່າໂດຍລວມນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນ
ໂດຍໃຊ້ການສອນຮູບແບບສູນການຮຽນແມ່ນມີຄວາມເພີງພ ໃຈຫ າຍ.    

 ສະນັົ້ນ, ເຫັນໄດ້ວ່າການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດແມ່ນມີປະສິດທິພາບດີເນືີ່ອງ
ຈາກຜູ້ສອນໄດ້ສ້າງບົດສອນຂືົ້ນມາຜ່ານຂະບວນການຢ່າງເປັນລະບົບຕາມແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຢ່າງຄົບຖ້ວນເຊັົ່ນ 

ໄດ້ສຶກສາຫ ັກສູດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນືົ້ອໃນລາຍວິຊາຢ່າງລະອຽດ,  ມີການສ້າງກິດຈະກໍາຢ່າງເໝາະສົມກັບ
ສະພາບຕົວຈິງຂອງນັກສຶກສາ, ການຈັດກິດຈະກໍາເປັນລະບົບຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບຈຸດປະສົງການ
ຮຽນຮູ້ ແລະ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ມີລັກສະນະຫ າກຫ າຍຂັົ້ນຕອນ ຕາມຫ ັກການຈັດການຮຽນຮູ້ 
ແລະ ຫ ັກການຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບສູນການຮຽນ    ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ
ໂດຍໃຊ້ການສອນຮູບແບບສູນການຮຽນ ເປັນການສອນທີີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທາງ
ດ້ານສະຕິປັນຍາ, ມີບັນຍາກາດ, ອາລົມ, ມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ແລະ ມີການເຄືີ່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 

ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້ໄດ້ດີ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນໃນລະດັບດີ ຊຶີ່ງສອດຄ່ອງກັບບົດ

36.4= 56.0. =DS
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ຄົົ້ນຄວ້າຂອງ  (ອໍາໄພພັນ ດິດຈໍາຣັດ, 2001:93) ໄດ້ສຶກສາການໃຊ້ຊຸດການສອນແບບສູນການຮຽນ ອ່ານ
ພາສາໄທເພືີ່ອເຂົົ້າໃຈສໍາລັບ ນັກຮຽນຊັົ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 5ຈໍານວນ 9 ຊຸດ, ຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຊຸດການ
ສອນ ມີປະສິດທິພາບ 87.94/88.57 ຊຶີ່ງສູງກວ່າເກນມາດຕາຖານ80/80 ທີີ່ຕັົ້ງໄວ້.ມີຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຫ າຍ
ໃນການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບົດຄົົ້ນຄວ້າຂອງ (ພັດຊະລິນ ຈັນພິທັກພອນ, 

1999:ບົດຄັດຫຍ ໍ້) ໄດ້ສຶກສາການວິໄຈເລືີ່ອງການສ້າງຊຸດການສອນແບບສຸນການຮຽນ ຂຽນພາສາໄທແບບ
ສ້າງສັນ. ສໍາລັບນັກຮຽນປະຖົມປີທີ 4 ຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຊຸດການສອນແບບສ້າງສັນທີ ີ່ສ້າງຂຶ ົ້ນມີ
ປະສິດທິພາບ 89.22/89.66 ຊຶີ່ງສູງກວ່າເກນມາດຕາຖານທີີ່ກໍານົດໄວ້. ມີຄວາມເພີງພ ໃຈຢູ່ໃນລະດັບຫ າຍ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຜົນຂອງການຄົົ້ນຄວ້າຂອງ(ວະຣິພອນ ຈັົ່ນເພັດ, 2006:70)ໄດ້ສຶກສາງານວິໄຈເລືີ່ອງ 
ການສ້າງຊຸດການສອນບູລະນາການກຸ່ມພາສາໄທ ເລືີ່ອງ ພະອາໄພມະນີ ສໍາລັບຊັົ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 4 ຜົນ
ການວິໄຈພົບວ່າ ຊຸດການສອນບູລະນາການພາສາໄທ ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າເກນ 97.50/85.00 ຊຶີ່ງສູງ
ກວ່າເກນມາດຕາຖານທີີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຜົນຂອງການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ (ສີສຸວັນ ແສງ
ຈັນທະວົງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, (2013,ບົດຄັດຫຍ ໍ້) ໄດ້ສຶກສາການພັດທະນາຊຸດການສອນວິຊາ ພູມສາດ ສໍາ
ຫ ັບ ນັກຮຽນມັດທະຍົມປີທີ 3 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາໂພນໂຮງ  ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບຕາມເກນມາດຕາຖານE1/E2 ທີີ່ກໍານົດໄວ້80/80 ຜົນຂອງການວິໄຈເຫັນວ່າ ການພັດທະນາຊຸດ
ການສອນວິຊາພູມສາດ  ທີີ່ສ້າງຂຶົ້ນມີປະສິດທິພາບ 86.57/89.66 ຕາມເກນມາດຕາຖານE1/E2 = 80/80 

ທີີ່ກໍານົດໄວ້. 

ສະຫ ຸບລວມແລ້ວ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບສູນການຮຽນ ນັກຮຽນໄດ້ມີ
ປະສົບການດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກໍາດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ມີໂອກາດຄົົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງຫ າຍຂືົ້ນ ແລະ ມີປະຕິສໍາ
ພັນກັບໝູ່ເພືີ່ອນ ຫ ື ສິີ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ແລະ ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ທີີ່ໄດ້ຮຽນມາໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນ
ຊີວິດປະຈໍາວັນ ໄດຕ້າມຄວາມ     ເໝາະສົມ. 

2.  ຜົນການວິເຄາະຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາຕ ໍ່ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ 

ຜົນການວິເຄາະຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາຕ ໍ່ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ ເຂົົ້າໃນການຈັດ ການ
ຮຽນ-ການສອນວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ສໍາລັບນັກສຶກສາຄູປະຫວັດສາດປີທີ2 ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຄະນະສຶກສາສາດໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາມີຄວາມເພີງພ ໃຈດັົ່ງນີົ້:  ຄວາມເພີງພ ໃຈ 

ຂອງນັກສຶກສາຕ ໍ່ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນ ມີຄ່າສະເລ່ຍໂດຍລວມ 36.4=X , ຄ່າ 56.0. =DS  ຖ້າ
ທຽບໃສ່ເການທີີ່ຕັົ້ງໄວ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດີ.  ເມືີ່ອແຍກເປັນແຕ່ລະດ້ານເຫັນວ່າລະດັບຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງ
ນັກສຶກສາຕ ໍ່ວິທີສອນແບບແບບສູນການຮຽນລາຍລະອຽດມີ ດັົ່ງນີົ້: 

ດ້ານຂັົ້ນການກຽມການສອນ: ນັກສຶກສາມີຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາວິເຄາະໂດຍໃຊ້ວິທີ
ສອນແບບສູນການຮຽນ ມີຄ່າສະເລ່ຍ  43.4=X  ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ 67.0. =DS ໂດຍລວມມີ
ຄວາມເພີີງພ ໃຈຢູ່ໃນລະດັບຫ າຍແຕ່ແຍກເປັນລາຍຂ ໍ້ພົບວ່າຂ ໍ້ສາມສະພາບຫ້ອງຮຽນມີຄວາມສະດວກ ,
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ບັນຍາກາດດີເພືີ່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສຸກກັບການຮຽນໃນຂັົ້ນທໍາອິດ  ມີຄ່າສະເລ່ຍ 82.3=X  ຄ່າຜັນ
ປ່ຽນມາດຕາຖານ 66.0. =DS  ມີຄວາມພ ໃຈໃນລະດັບປານກາງ ເຫັນວ່າການຮຽນມີຄວາມເນືີ່ອງນັົ້ນຊຶີ່ງມີ
ການກ ໍ່ສ້າງອາຄານບ ໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສະດວກໃນການຮຽນ ; ຊຶ ີ່ງບ ໍ່
ສອດຄ່ອງກັບຜົນການຄົ ົ້ນຄວ້າຂອງ (ສະມາຄົມ ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນແຫ່ງປະເທດໄທ , 

2559:84-85)  ໄດ້ສຶກສາຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ ແລະ ຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່   ການຮຽນວິຊາສາຍສັງຄົມ
ໂດຍໃຊ້ການສອນແບບສູນການຮຽນທີີ່ໂຮງຮຽນຣາດຊະທານີປະເທດໄທ ພົວວ່າ ຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່ການ
ກຽມການສອນມີຄ່າສະເລ່ຍ 4.24 ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານເທົົ່າກັັບ 0.65  ມີຄວາມເພີງພ ໃຈຫ າຍ 

ດ້ານການດາໍເນີນການສອນ:  ນັກສຶກສາມີຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາວິເຄາະໂດຍໃຊ້ວິທີສອນ
ແບບສູນການຮຽນ ມີຄ່າ  09.4=X  ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ 51.0. =DS  ໂດຍລວມມີຄວາມເພີງ
ພ ໃຈຢູ່ໃນລະດັບຫ າຍ ແຕ່ແຍກເປັນລາຍຂ ໍ້ພົບວ່າ ຂ ໍ້2 ການຮັກສາເວລາໃນການຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມໃນການເຮັດວຽກ
ເປັນທີມແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ ມີຄ່າສະເລ່ຍ  89.3=X    ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ  

57.0. =DS  ມີຄວາມພ ໃຈໃນລະດັບປານກາງ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ນັກຮຽນຍັງບ ໍ່ເຂົົ້າໃຈການການຮຽນແບບສູນ
ການຮຽນ ຊຶີ່ງ ນັກຮຽນຍັງບ ໍ່ຄຸ້ນເຄີຍເທືີ່ອ,ຂ ໍ້3 ຄູທົດສອບກ່ອນຮຽນທຸກຄັົ້ງທີີ່ສອນ ແລະ ບອກຜົນການຮຽນເພືີ່ອ
ໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ ້ຄວາມຮູ ້ພ ື ົ້ນຖານຂອງຕົນ   ມີຄ ່າສະເລ່ຍ 96.3=X , ຄ່າຜ ັນປ ່ຽນມາດຕາຖານ  

48.0. =DS  ມີຄວາມພ ໃຈໃນລະດັບປານກາງ ເນືີ່ອງຈາກສັງເກດການຮຽນຂອງນັກຮຽນແລວ້ເຫັນວາ່ຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນທີີ່ມີຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານແຕກຕ່າງກັນ, ຂ ໍ້ 5 ຄູແບ່ງກຸ່ມຜູ້ຮຽນ
ຕາມຈໍານວນກຸ່ມ(ເກັົ່ງ, ກາງ, ອ່ອນ)ຕາມຄວາມສາມາດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ ເພດໄວ ເພືີ່ອໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຊ່ວຍ
ກັນ ມີຄ່າສະເລ່ຍ 89.3=X ຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບການສອນແບບສູນການຮຽນ. ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາ
ຖານ  63.0. =DS ມີຄວາມພ ໃຈໃນລະດັບປານກາງ ເນືີ່ອງ ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານໜ້ອຍໃນການຮຽນ
ທີີ່ຈະຊ່ວຍເຫ ືອກັນຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ດີເທົົ່າທີີ່ຄວນ, ສະຫ ຸບແລ້ວໂດຍລວມແມ່ນມີຄວາມເພີງພ ໃຈຫ າຍໃນທຸກ
ດ້ານຊຶີ່ງສອດຄ່ອງກັບຜົນການຄົົ້ນຄວ້າຂອງວາດສະລວຍ ອິນທອນສົງເຄາະ ໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນຄວາມ
ເພີີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາສາຍສັງຄົມໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນການຮຽນພົບວ່າ ໂດຍລວມມີຄວາມເພີງພ ໃຈ 
ມີຄ່າເທົົ່າກັບ ຄ່າສະເລ່ຍ ລວມ ຖ້າແຍກເປັນລາຍດ້ານ ຄື ພົບວ່າ  ດ້ານ ດໍາເນີນການສອນ ມີຄ່າສະເລ່ຍມີລະດັບ
ຄວາມເພີງພ ໃຈຫ າຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີ ຂອງ ສຸວິດ ມູນຄໍາ ແລະ ອ ລະໄທ ມູນຄໍາ(2551:22) ໄດ້
ກ່າວວ່າການດໍາເນີນການສອນແບບສູນການຮຽນເປັນຂະບວນການທີີ່ຜູ້ສອນຈັດປະສົບການການຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້
ຮຽນໂດຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນສຶກສາຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄູທີີ່
ກຽມໄວ້ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສໍາເລັດການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. 

ດ້ານສະຫ ບຸບດົຮຽນ: ນັກສຶກສາມີຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາວິເຄາະໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສູນ
ການຮຽນ ມີຄ່າ  45.4=X , ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ 54.0. =DS  ມີຄວາມເພີງພ ໃຈຢູ່ໃນລະດັບຫ າຍ
ເມືີ່ອແຍກເປັນລາຍຂ ໍ້ແລ້ວເຫັນວ່າມີຄວາມເພີງພ ໃຈຫ າຍ. ຊຶີ່ງສອດຄ່ອງກັບຜົນການຄົົ້ນຄວ້າຂອງວາດສະ
ລວຍ ອິນທອນສົງເຄາະ ໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາສາຍສັງຄົມໂດຍໃຊ້ວິທີສອນ
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ແບບສູນການຮຽນພົບວ່າ ໂດຍລວມມີຄວາມເພີງພ ໃຈ ມີຄ່າເທົົ່າກັບ ຄ່າສະເລ່ຍລວມ  89.3=X  ມີຄວາມເພີງ
ພ ໃຈໃນລະດັບຫ າຍ 

ດ້ານການປະເມິນຜົນການຮຽນ: ນັກສຶກສາມີຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາວິເຄາະໂດຍໃຊ້ວິທີ
ສອນແບບສູນການຮຽນ ໂດຍລວມຊຶີ່ງມີຄ່າສະເລ່ຍ 46.4=X  ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ 51.0. =DS ມີ
ຄວາມເພີງພ ໃຈຢູ່ໃນລະດັບຫ າຍ ແຕ່ຍັງມີພົບວ່າຂ ໍ້ 4 ນັກຮຽນພ ໃຈທີີ່ຜົນຄະແນນທີີ່ຕົນຮຽນຢູ່ໃນລະດັບ
ປານກາງມີຄ່າສະເລ່ຍ 82.3=X  ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕາຖານ 66.0. =DS  ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມເພີງພ 
ໃນປານກາງ ເນືີ່ອງຈາກວ່າຈາກການສັງເກດການຮຽນພຶດຕິກໍາຂອງນັກຮຽນແລ້ວເຫັນວ່າວິຊານີົ້ເປັນວຊິາທີີ່
ຂ້ອນຂ້າງຍາກແດ່ເພາະເປັນວິ ຊາທີີ່ນໍາເອົາເນືົ້ອໃນບົດຮຽນໄປວິເຄາະຊອກຫາເຫດຜົນທີີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດ

ເຈນເພືີ່ອນໍາໄປສູ່ການແຕ່ງບົດສອນໂດຍນໍາໃຊ້ຫ ັກຄວາມຮູ້ຂອງບລູມ ;  ຊຶີ່ງບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບຜົນການຄົົ້ນຄວ້າ
ຂອງ (ສະມາຄົມ ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນແຫ່ງປະເທດໄທ, 2559:84-85)ໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນຄວາມ
ເພງີພ ໃຈຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາສາຍສັງຄົມ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນ ແບບສູນການຮຽນ ພົບວ່າ ດ້ານການວັດ-ປະເມີນຜົນການ
ຮຽນ ມີຄ່າສະເລ່ຍ                    ມີລະດັບຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຫ າຍ. 

ສະຫ ຸບລວມແລ້ວ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາວິເຄາະຫ ັກສູດ ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບສູນການຮຽນ 

ສາຂາຄູປະຫວັດສາດ ພາກວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄະນະສຶກສາສາດ ການຄົົ້ນຄວ້າໃນຄັົ້ງນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າເປັນໄປຕາມສົມມຸດຕິຖານທີີ່ຕັົ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງໄລຍະສໍາພັນທາງສະຖິຕິເຊັົ່ນ: ປະສິດທິພາບໃນການ
ຈັດການຮຽນ-ການສອນ 40.801=E    ປະສິດທິພາບຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ 19.812 =E , ດັດສະນີ
ປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນ 5400.0=EI  ມີຄ່າສະເລ່ຍເທົ ົ່າກັບ 00.54 ໝາຍວ່ານັກຮຽນມີຄວາມຮູ້
ເພີີ່ມຂຶົ້ົ້ົ້ີ່ົ້ນເທົົ່າກັບ 54%  ແລະ ຜົນຂອງການວິເຄາະຄວາມເພີງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາຕ ໍ່ການຮຽນສອນໂດຍໃຊ້
ຮູບແບບສູນການຮຽນ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມໃນ 4 ດ້ານ ເທົົ່າກັບ 36.4=X  ແລະ ຄ່າ 56.0. =DS  ຖືວ່າ
ນັກຮຽນມີຄວາມເພີງພ ໃຈຕ ໍ່ການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ ສູນການຮຽນ ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມເພີງ
ພ ໃຈຫ າຍ. 

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະ 
1.  ຂ ໍ້ສະເໜີແນະໃນການນໍາຜົນໄປໃຊ້ 

- ການຈັດການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບສູນການຮຽນ ຄູຄວນກຽມພ້ອມອຸປະກອນ, ສືີ່, 
ຮູບພາບ ຫ ື ເຄືີ່ອງສາຍ , ວີດີໂອ ເຂົົ້າຊ່ວຍໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຕືີ່ມອີກຈຶີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາ
ເຂົົ້າໃຈແຈ້ງຕືີ່ມ. 

- ການຈັດການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບສູນການຮຽນ ແມ່ນມີຫ າຍວິທີໃນການຈັດກິດຈະກໍາ 
ແລະ ບ ໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ຈໍານວນນັກສຶກສາຫ າຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ການສັງເກດພຶດຕິກໍາຂອງນັກສຶກສາບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ. 

42.4=X
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- ເພືີ່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບສູນການ
ຮຽນໃນຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປ 

 

  2.  ຂ ໍ້ສະເໜີແນະໃນການສຶກສາຄ້ນຄວ້າຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປ 

- ຄວນມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນລະຫວ່າງຮູບແບບສູນການຮຽນ  ກັບຮູບແບບການ
ສອນອືີ່ນໆ ເພືີ່ອສົມທຽບຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນ. 

- ກ່ອນຈະນໍາວິທີສອນຮູບແບບສູນການຮຽນ ໄປໃຊ້ຄູຄວນຄໍານຶງເຖິງວິຊາສອນຂອງຕົນກ່ອນວ່າ 
ເນືົ້ອໃນບົດຮຽນນັົ້ນເໝາະສົມກັບວິທີສອນນີົ້ ຫ ື ບ ໍ່. 

- ຄວນຈະນໍາວິທີສອນຮູບແບບສູນການຮຽນນີົ້ໄປໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຫ າຍ
ຂຶົ້ນ 

 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. (2015:14). 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫ ັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.  

ສະມາຄົມ ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນແຫ່ງປະເທດໄທ. (2559:84-85). ສຶກສາຜົນສໍາເລັດທາງການ
ຮຽນ ແລະ ຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ການຮຽນວິຊາສານສັງຄົມໂດຍໃຊ້ຮູບແບບການສອນແບບສູນການ
ຮຽນໂຮງຮຽນຣາດຂະທານີປະເທດໄທ.  

ສີສຸວັນ ແສງຈັນທະວົງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. (2013,ບົດຄັດຫຍ ໍ້). ການພັດທະນາຊຸດການສອນວິຊາພູມີສາດ 

ສໍາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາໂພນໂຮງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ.  

ສຸວິດ ມູນຄໍາ ແລະ ອ ລະໄທ ມູນຄໍາ. (2551:22-33). 20 ວິທີຈັດການຮຽນຮູ້ເພືີ່ອພັດທະນາຄຸນນະທໍາຈາຣິ 
ຍະທໍາ, ຄ່ານິຍົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໂດຍການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພີມຄັົ້ງທີ7 ກຸງເທບມະຫາ

ນະຄອນປະເທດໄທ.  

ທິສະນາ ແຂມມະນີ. (2551:119-123). ສາດການສອນ ອົງຄວາມຮູ້ເພືີ່ອການຈັດຂະບວນການຮຽນຮທີມີ
ປະສິດທິພາບ ສໍານັກພີມແຫ່ງຈຸລາລົງກອນ ມະຫາວິທະຍາໄລປະເທດໄທ.  

ພວງຣັດ ທະວີຣັດ. (2530). ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແບບທົດສອບ, ກຸງເທບ ສໍານັກງານທົດສອບທາງ
ການສຶກສາ ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາ  ມະຫາວິທະຍາໄລ ສີນະຄະລິນທອນວິໂລດ . ສຶກສາ ແລະ 
ຈິດຕະວິທະຍາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສີນະຄະລິນທອນວິໂລດ.  

ພັດຊະລິນ ຈັນພິທັກພອນ. (1999:ບົດຄັດຫຍ ໍ້). ການສ້າງຊຸດການສອນຂຽນພາສາໄທແບບສ້າງສັນ ສໍາລັບ
ນັກຮຽນປະຖົມປີທີ4 ງານວິທະຍານິພົນປະລິນຍາສຶກສາມະຫາບັນດິດ, ສາຂາຫ ັກສູດແລະການສອນ,

ບັນດິດວິທະຍາໄລມະຫາບູລະພາ ປະເທດໄທ.  
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ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ. (2015:10). ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ(ສະບັບ
ປັບປຸງ) ຫ ັກສູດເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ, ໝວດທີ1 ຫ ັກສູດການສຶກສາ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ: 

ປະເທດລາວ.  
ວະຣິພອນ ຈັົ່ນເພັດ. (2006:70). ການສ້າງຊຸດການສອນບູລະນາການກຸ່ມພາສາໄທ ເລືີ່ອງ ພະອາໄພມະນີ ສໍາ

ລັບຊັົ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ4 ງານວິທະຍານິພົນປະລິນຍາສຶກສາມະຫາບັນດິດ,ສາຂາຫ ັກສູດແລະການ
ສອນ,ບັນດິດວິທະຍາໄລມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.  

ວິຊິດ ສຸຣັດເຣືອງໄຊ. (2551:11). . 400602 ການວິໄຈແບບປະຕິບັດການໃນຄຣຸສຶກສາ1 ສ່ວນທີ1 

ພືົ້ນຖານການວິໄຈການສຶກສາ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ ປະເທດໄທ.  
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ປດັໄຈທີີ່ສົົ່ງຜນົກະທບົຕ ໍ່ຄວາມສາໍເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນກັສກຶສາ ຄພູາສາອງັກິດ ໃນ
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 

ວັນນະສຸກ ບົວສັງທອງ , ໜຽວ ສີລາວົງ, ຄໍາເຜີຍ ພິພັກຂະວົງ, ຄໍາເມີງ ສີບຸນເຮືອງ, 

 ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້  

ການຄົົ້ນຄວ້າໃນຄັົ້ງນີົ້ມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອສຶກສາປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານ
ການຮຽນຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນປັດໄຈທີີ່ເປັນສິີ່ງກີດຂວາງຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນ ພ້ອມທັງປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ເຂົາແຍກຕາມກຸ່ມເພດ, ປະເພດນັກສຶກສາ (ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ), ອາຍຸແລະ ຂັົ້ນຮຽນ ໂດຍເນັົ້ນ 3 
ປັດໄຈຫ ັກຄື: ຜູ້ຮຽນ (ນັກສຶກສາ), ປັດໄຈພາຍໃນ (ສະຖານສຶກສາ) ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກ. ກຸ່ມເປົື້າໝາຍ
ໃນການຄົົ້ນຄວ້າແມ່ນນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ປີ2 ຫາ ປີ4 ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ເຊິີ່ງມີຈໍານວນທັງໝົດ 97 ຄົນ ເປັນຍິງ 65 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 32 ຄົນ. ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້
ແມ່ນແບບສອບຖາມ ຕາມມາດຕາສ່ວນປະເມີນຄ່າຕາມ 5 ລະດັບຂອງ Likert. ສະຖິຕິທີີ່ໃຊ້ເພືີ່ອອະທິບາຍ
ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າແມ່ນຄ່າຄວາມຖີີ່ (Frequency), ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ (Percentage). ຄ່າສະເລ່ຍ (Mean),  

ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard Deviation) ພ້ອມທັງມີການໃຊ້ສະຖິຕິປຽບທຽບ (T-Test ແລະ 
F-Test)  ໂດຍໃຊ້ໂປແກຣມຄອມພິວເຕີສໍາເລັດຮູບ. ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ດັົ່ງນີົ້: 

ໃນການສຶກສາປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ ຂອງຄູພາສາອັງກິດ ໃນ
ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພົບວ່ານັກສຶກສາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານການຮຽນຈາກປັດໄຈ
ຕ່າງໆໂດຍລວມແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ (µ = 3.60, σ = 0.24). ປັດໄຈທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດ
ທາງດ້ານການສຶກສາຫ າຍກວ່າໝູ່ໄດ້ແກ່ປັດໄຈທາງດ້ານຜູ້ຮຽນ ເຊິີ່ງຈັດຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ (µ = 3.44, σ 

= 0.48), ຮອງລົງມາແມ່ນປັດໄຈພາຍນອກທີີ່ມີຄວາມຄິດເຫັນຕ ໍ່ກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການສຶກສາໃນ
ລະດັບໜ້ອຍ (µ = 3.57, σ = 0.38) ໃນຂະນະທີີ່ປັດໄຈພາຍໃນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານ
ການສຶກສາໜ້ອຍກວ່າໝູ່ (µ = 3.78, σ = 0.38). ເມືີ່ອປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບ
ຖາມແຍກຕາມເພດ, ກຸ ່ມປະເພດນັກສຶກສາ (ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ), ອາຍຸ ແລະ ຂັ ົ້ນຮຽນ ພົບວ່າ
ໂດຍລວມແລ້ວນັກສຶກສາທີີ່ມີເພດແຕກຕ່າງກັນ ມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມ
ສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນຂະນະທີີ່ກຸ່ມປະເພດນັກສຶກສາ (ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ), 
ອາຍຸ ແລະ ຂັົ້ນຮຽນ ພົບວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຄດິເຫນັຕ ໍ່ກັບປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການ
ຮຽນບ ໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.  

ຄໍາສັບສໍາຄັນ: ຜົນການຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັດໄຈພາຍໃນ, ປັດໄຈພາຍນອກ, ຄວາມສ ເລັດດ້ານການຮຽນ  
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Factors affecting the academic achievement of students majoring in 

English Pedagogy Course of Faculty of Education, National University 

of Laos 

Mr. Vannasouk Bouasangthong  

 

Abstract 

The study aims at examining the factors affecting the academic achievement of 

teacher students of English in  Faculty of Education, National University of Laos by 

comparing their sexes, types of students, ages and grades, particularly on 3 factors, 

students, internal factor (school), and external factor. The target group is the students from 

grade 2 to grade 4, majoring in English Language Teaching Course, in  Faculty of 

Education, National University of Laos with the total number of 97, 65 females and 32 

males. The  questionnaire with 5 Likert scales. The statistics descriptive statistics was 

employed by interpreting frequency, percentage, standard deviation, T-Test, and F-Test.  

Generally, the finding firstly reveals that the students’ learning achievement is 

negatively affected by the 3 factors with low level of (µ  = 3.60, σ  = 0 . 24). When 

considering each aspect, it was found that the students were the most influential factor for 

their academic achievement, which was in moderate level of µ  = 3.4 4 , σ  = 0 .48 . The 

external factor is ranked as the second most influential factor on their academic 

achievement which is in the low level of (µ = 3.57, σ = 0.38) while the internal factor is 

viewed as the least influential factor which is in the low level of (µ  = 3.7 8 , σ  = 0 .3 8 ). 

When comparing the students’ opinion  by sexes, typees of students (quota and non-

quota), ages, and grades, it could be seen that the students with different sexes have 

different factors affecting their academic achievement while the  3 groups have the 

consistent perspectives.  

Key words: performance, students, internal factor, external factor, academic 

achievement  
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ຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບບັນຫາ 

ໃນຍຸກແຫ່ງການປ່ຽນແປງ ຫ ື ຍຸກທີີ່ເຮົາເອີົ້ນວ່າໂລກາພິວັດ ທຸກສິີ່ງທຸກຢ່າງມີທ່າອ່ຽງທີີ່ຈະເຊືີ່ອມ
ໂຍງເຂົົ້າຫາກັນ ແລະ ມີການພົວພັນເຊິີ່ງກັນແລະກັນຫ າຍຂຶົ້ນ. ຕ ໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວ ທຸກອົງກອນ, 
ທຸກອົງການຈັດຕັົ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫ ື ບຸກຄົນກ ໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຍົກລະດັບຕົນເອງ
ເພືີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົົ້າກັບສະພາບໃນປັດຈຸບັນທັງທາງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນເພືີ່ອການ
ຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ (Rosenburg, 2005). ໃນການເປີດຮັບສິີ່ງໃໝ່ໆຈາກພາຍນອກນັົ້ນ ແນ່ນອນ
ວ່າຕ້ອງໄດ້ຜ່ານກົນໄກແຫ່ງການສືີ່ສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສືີ່ສານຜ່ານການສົນທະນາ ເພືີ່ອຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈ ແລະ ການແລກປ່ຽນຕ່າງໆ, ສະນັົ້ນ ການຮຽນຮູ້ພາສາໃດໜຶີ່ງທີີ່ເປັນຕົວເຊືີ່ອມໃນການສືີ່ສານ
ລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນ ຫ ື ປະເທດຈິີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິີ່ງໃນຍຸກປັດຈຸບັນ. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ພາສາອັງກິດຖືວ່າ
ເປັນໜຶີ່ງໃນພາສາຕ່າງປະເທດທີີ່ໃຊ້ເປັນພາສາທາງການໃນການພົວພັນທາງດ້ານການທູດ, ດ້ານເສດຖະກິດ, 
ວັດທະນະທໍາ, ການສຶກສາ ແລະອືີ່ນໆ. ເມືີ່ອເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພາສາອັງກິດ ທາງລັດຖະບານລາວ ກ ຄື
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກ ໍ່ໄດ້ມີການສົົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍໄດ້ລະບຸວິຊາ
ພາສາອັງກິດໃຫ້ເປັນວິຊາບັງຄັບຢູ່ໃນຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນເລີີ່ມແຕ່ຊັົ້ນປະຖົມຈົນເຖິງການສຶກສາຊັົ້ນສູງ. 
ນອກຈາກນີົ້ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການສຶກສາພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີການເປີດສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຫ ັກສູດຕ່າງໆທີີ່
ເປັນພາສາອັງກິດ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກີລາກ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູ 
ແລະ ພະນັກງານບ ລິຫານໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການໃຊພາສາອັງກິດ ໂດຍໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 5 ປີ 2016-2020 (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, 2016). 

ຜ່ານການສັງເກດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ການສອບຖາມຂ ໍ້ມູນ
ເບືົ້ອງຕົົ້ນກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ການນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປປະກອບອາຊີບ
ຂອງນັກສຶກສາຈໍານວນໜຶີ່ງທີີ່ຈົບຈາກຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສົກສຶກສາທີີ່ຜ່ານໆ
ມາ ພົບວ່າຄະແນນທີີ່ນ ັກສຶກສາໄດ້ຍ ັງຢ ູ ່ໃນເກນປານກາງຫາຂ້ອນຂ້າງດີ  (ຄະນະສຶກສາສາສາດ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2019). ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ເມືີ່ອສັງເກດຈາກການນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປນໍາໃຊ້ຕົວ
ຈິງພົບວ່ານັກສຶກສາທີ ີ່ຮຽນຈົບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດວຽກທີ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ ລິຫານພືົ້ນຖານເຊັ ົ່ນ: 
ພະນັກງານຫ້ອງການ, ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ພະນັກງານບ ລິການໃນບ ລິສັດທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີີ່ຕົນຮຽນ
ມາໂດຍກົງ ແລະ ອີກຈໍານວນບ ໍ່ໜ້ອຍກ ໍ່ຍັງຫວ່າງງານ ຫ ື ລ ຖ້າການຊັບຊ້ອນ. ຈາກຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວນີົ້ ເຫັນວ່າ
ນອກຈາກຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາທີີ່ຈົບໄປຍັງບ ໍ່ເປັນທີີ່ໜ້າເພິງພ ໃຈເທົົ່າທີີ່ຄວນ ແຕ່ມັນຍັງສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບໃນການປະກອບອາຊີບຂອງເຂົາອີກ. ຕ ໍ່ກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວນັກວິໄຈຫ າຍທ່ານ ກ ໄດ້ໃຫ້
ທັດສະນະທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປກ່ຽວກັບປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ເຊິີ່ງປັດໄຈຕ່າງໆ
ນັົ້ນ ໂດຍທົົ່ວໄປສາມາດສາມາດແບ່ງເປັນ 3 ໝວດໃຫຍ່ຄື: ປັດໄຈທີີ່ເກີດຈາກຕົວຜູ້ຮຽນເອງ, ປັດໄຈທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນສຶກສາເຊັົ່ນ: ຄູ, ຫ ັກສູດ, ສິີ່ງອໍານວຍຄວມສະດວກ ແລະອືີ່ນໆ ແລະ ສຸດທ້າຍກ ຄືປັດ
ໄຈພາຍນອກເຊິີ່ງແມ່ນປັດໄຈປິິ່ນອ້ອມຄວາມສໍາເລັດທາງການສຶກສາເຊັົ່ນ: ສະພາບຄອບຄົວ, ໝູ່ເພືີ່ອນ, ຊຸມ
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ຊົນ ແລະອືີ່ນໆ (Kapur, 2018; UNESCO. IIEP, 2015; Joseph, Jeboah-Appiagyei, & Fentim, 

2014; Mushtaq & Khan, 2012).  

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ໃນຕົວສະຖານສຶກສາ ໂດຍສະເພາະໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດເອງ ກ ເຄີຍຕັົ້ງຂ ໍ້ສັງເກດໃນເລືີ່ອງສິີ່ງທ້າທາຍຕ ໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດທີີ່
ສອດຄ່ອງກັບການຄົົ້ນຄວ້າທີີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີີ່ຄົນຈໍານວນໜຶີ່ງຄິດວ່າຜົນການຮຽນບ ໍ່ທັນເປັນທີີ່ໜ້າເພິງ
ພ ໃຈແມ່ນອາດຍ້ອນຄຸນນະພາບຂອງສະຖາບັນເອງເຊັົ່ນ: ຄູບ ໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ຫ ັກສູດບ ໍ່ແທດເໝາະກັບຜູ້ຮຽນ 
ຫ ື ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ຂາດອຸປະກອນ ແລະ ອາຄານສະຖານທີີ່ບ ໍ່ເອືົ້ອອໍານວຍ. ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີ
ອີກຈໍານວນໜຶີ່ງທີີ່ຄິດວ່າການທີີ່ນັກສຶກສາຮຽນບ ໍ່ໄດ້ດີແມ່ນອາດເກີດຈາກປັດໄຈພາຍໃນຕົວເຂົາເອງເຊັົ່ນ: 
ການຂາດຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານຕ ໍ່ກັບສາຍວິຊາຮຽນ, ຄວາມມັກຮັກໃນການຮຽນ, ການຂາດແຮງຈູງໃຈ ແລະ
ອືີ່ນໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາທີີ່ກ່າວມານີົ້ອາດເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຍັງເປັນ
ສິີ່ງທ້າທາຍເນືີ່ອງຈາກຂາດການສຶກສາວິເຄາະຫາສາເຫດທີີ່ແທ້ຈິງເພືີ່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຈຸດ ແລະ ເໝາະ
ສົມ. ສະນັົ້ນ, ທີມງານວິໄຈຈິີ່ງໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການວິໄຈເພືີ່ອສຶກສາສະພາບບັນຫາທີີ່ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ກັບນັກສຶກສາພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ “ສຶກສາປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ
ຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ” ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການ
ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາໃຫ້ດີຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດ. 

ຄໍາຖາມຄົົ້ນຄວ້າ 

- ປັດໄຈໃດທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຫ າຍທີີ່ສຸດຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາ
ອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ? 

- ນັກສຶກສາຈໍາແນກຕາມເພດ, ປະເພດນັກສຶກສາ (ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ), ອາຍຸ ແລະ ຂັົ້ນຮຽນມີ
ຄວາມຄິດເຫັນຕ ໍ່ກັບປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາຕ່າງກັບຫ ືບ ໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງການຄົົ້ນຄວ້າ 

- ເພືີ່ອສຶກສາປັດໄຈທີີ່ສົ ົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາ
ອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 

- ເພືີ່ອປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກສຶກສາຈໍາແນກຕາມເພດ, ປະເພດນັກສຶກສາ (ໃນແຜນ ແລະ 
ນອກແຜນ), ອາຍຸ ແລະ ຂັົ້ນຮຽນ. 
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ຂອບເຂດທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ກຸ່ມຕົວຢ່າງ  

 ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ົ້ນ ກຸ່ມປະຊາກອນໃນການຄົົ້ນຄວ້າແມ່ນນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ 
ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລະບົບປົກກະຕິ ທັງໝົດແຕ່ ປີ1 ຫາ ປີ4, ແຕ່ເນືີ່ອງຈາກວ່າໃນສົກສຶກສາ 
2019-2020 ນີົ້ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຫ ັກສູດໃໝ່ທີີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈາກກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກີລາ ສໍາລັບການຮຽນ-ການສອນນັກສຶກສາປີທີ 1, ສະນັົ້ນ ກຸ່ມເປົື້າໝາຍສໍາລັບການຄົົ້ນຄວ້າຈິີ່ງເລີີ່ມຈາກ ປີ
2 ຫາ ປີ4 ເພາະໃນຂອບເຂດເນືົ້ອໃນສໍາລັບການຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ ັກສູດ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າຈໍານວນ
ປະຊາກອນມີຂະໜາດນ້ອຍ, ສະນັົ້ນ ການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ ຈິີ່ງຖືເອົານັກສຶກສາທັງໝົດມາເປັນກຸ່ມເປົື້າໝາຍ 
ເຊິີ່ງລວມມີຈໍານວນຄົນທັງໝົດແມ່ນ 97 ຄົນ.   

ຂອບເຂດທາງດ້ານເນືົ້ອໃນ 

 ໃນການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ ຄະນະຜູ້ສຶກສາໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດການສຶກສາໂດຍເນັົ້ນ 3 ປັດໄຈຫ ັກຄື: ຜູ້
ຮຽນ (ນັກສຶກສາ), ປັດໄຈພາຍໃນ (ສະຖານສຶກສາ) ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກ. ສໍາລັບປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ 
ປັດໄຈພາຍນອກນັົ້ນແມ່ນໄດ້ມີລາຍລະອຽດລົງເລິກເຂົົ້າໄປ ເຊິີ່ງແຕ່ລະປັດໄຈແບ່ງອອກເປັນ 3 ດ້ານຍ່ອຍຄື: 
ປັດໄຈພາຍໃນຈະເວົົ້າເຖິງປັດໄຈທາງດ້ານຄູ, ຫ ັກສູດ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວມສະດວກ ແລະ ສືີ່ການຮຽນ-
ການສອນ, ສ່ວນປັດໄຈພາຍນອກແມ່ນຈະເວົົ້າເຖິງຄອບຄົວ, ໝູ່ເພືີ່ອນ ແລະ ສັງຄົມ ເພືີ່ອຈະໄດ້ຂ ໍ້ມູນທີີ່
ເລິກເຊິີ່ງຫ າຍຂຶົ້ນໃນການວິເຄາະສາເຫດ ແລະ ກໍານົດແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

ຜົນທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຄົົ້ົ້ນຄວ້າ 

- ຄະນະສຶກສາສາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈປັດໄຈທີີ່ເປັນສິີ່ງທ້າ
ທາຍຫ ັກຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງ
ໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ກົງປະເດັນ; 

- ຜົນການຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງກົງຕ ໍ່ກັບຜູ້ຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ໃນການທົບທວນພຶດຕິ
ກໍາ, ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຮຽນ ຫ ື ການສອນຂອງຕົນ;  

- ສະຖານສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນໆທີີ່ສົນໃຈ ສາມາດນໍາເອົາວິທີການ ແລະ ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າໃນ
ຄັົ້ງນີົ້ໄປຕ ໍ່ຍອດເພືີ່ອນໍາໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເໝາະສົມ ເພືີ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກ
ສາໃນອະນາຄົດ. 

ວິທີດໍາເນີນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ການອອກແບບການສຶກສາ 

ການຄົົ້ນຄວ້າໃນຄັົ້ງນີົ້ມີຈຸດປະສົງຢາກສຶກສາປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານ
ການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະ
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ແມ່ນປັດໄຈທີີ່ເປັນສິີ່ງກີດຂວາງຄວາມສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມທັງປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາຈໍາ
ແນກຕາມເພດ, ປະ ເພດນັກສຶກສາ (ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ), ອາຍຸ ແລະ ຂັົ້ນຮຽນ. ການຄົົ້ນຄວ້ານີົ້
ແມ່ນໄດ້ເນັົ້ນພຽງແຕ່ຂ ໍ້ມູນທີີ່ມາຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງນັກສຶກສາ ເພືີ່ອເຫັນພາບໂດຍລວມກ່ຽວກັບປັດ
ໄຈຕ່າງໆທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ, ສະນັົ້ນ ທີມຄົົ້ນຄວ້າຈິີ່ງເລືອກດໍາເນີນ
ການຄົົ້ນຄວ້າໂດຍເນັົ້ນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານໂດຍນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມໂດຍສອບຖາມຂ ໍ້ມູນ
ທົົ່ວໄປ, ຂ ໍ້ມູນທີີ່ວັດຕາມມາດຕາສ່ວນປະເມີນຄ່າ 5 ລະດັບ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ. 

ເກນແປຄວາມໝາຍຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນແບ່ງອອກເປັນ 5 ລະດັບ (ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດ
ທາງການສຶກສາ) ດັົ່ງນີົ້: 

4.51 – 5.00  ໝາຍເຖິງ ໜ້ອຍທີີ່ສຸດ 
3.51 – 4.50 ໝາຍເຖິງ ໜ້ອຍ 
2.51 – 3.50  ໝາຍເຖິງ ປານກາງ  
1.51 – 2.50  ໝາຍເຖິງ ຫ າຍ 
1.00 – 1.50  ໝາຍເຖິງ ຫ າຍທີີ່ສຸດ 

 ກຸ່ມເປົື້າໝາຍ 

 ດັົ່ງທີີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພາກທີ I,  ກຸ່ມເປົື້າໝາຍສໍາລັບການຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ແມ່ນນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ
ແຕ່ ປີ2 ຫາປີ4 ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິີ່ງລວມມີຈໍານວນຄົນທັງໝົດແມ່ນ 97 
ຄົນ ເປັນຍິງ 65 ຄົນ ຈາກ 3 ຫ້ອງດັົ່ງນີົ້.   

 ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 

ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນການຄົົ້ນຄວ້າໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນແບບສອບຖາມທີີ່ແບ່ງອອກເປັນ 3 
ພາກດັົ່ງນີົ້:  

ພາກທີ 1: ເປັນແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີີ່ມີລັກສະນະເປັນ
ແບບກວດສອບລາຍການ (Check list) ປະກອບດ້ວຍ: ເພດ, ປະເພດນັກສຶກສາ (ໃນແຜນ ແລະ ນອກ
ແຜນ), ອາຍຸ, ຂັົ້ນຮຽນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ. 

ພາກທ ີ2: ເປັນແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ
ຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕາມ 3 ປັດໄຈຫ ັກຄື: ຜູ້
ຮຽນ (ນັກສຶກສາ),  ປັດໄຈພາຍໃນ (ສະຖານສຶກສາ) ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກ ໂດຍໃຊ້ເກນການໃຫ້ຄະແນນ
ເປັນແບບມາດຕາສ່ວນປະມານຄ່າ (Rating Scale) ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີຂອງ Likert ໄດ້ແບ່ງລະດັບຄວາມຄິດ
ເຫັນອອກເປັນ 5 ລະດັບ. 

 ພາກທ ີ3: ພາກນີົ້ຈະຖາມຂ ໍ້ມູນປາຍເປີດກ່ຽວກັບຂ ໍ້ສະເໜີແນະ ຫ ື ຂ ໍ້ມູນບາງດ້ານທີີ່ອາດຂາດຫາຍ
ໄປໃນແບບສອບຖາມ. 
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ວິທີເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 

ໃນການຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ ທີມຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ມີວິທີເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຂອງການຄົົ້ນຄວ້າຕາມຂັົ້ນຕອນດັົ່ງນີົ້:  

- ຂັົ້ນຕອນທີ 1: ຂ ໜັງສືພົວພັນວຽກຈາກຄະນະບ ດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 

- ຂັົ້ນຕອນທີ 2: ນໍາເອົາໜັງສືພົວພັນວຽກໄປພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ພາກວິຊາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຂອງຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 

- ຂັົ້ນຕອນທີ 3: ທີມຄົົ້ນຄວ້າລົງໄປພົວພັນກຸ່ມເປົື້າໝາຍເພືີ່ອຊີົ້ແຈງຈຸດປະສົງ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຈິງ 
(ກ່ອນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຈິງແມ່ນໄດ້ມີການທົດສອບຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄືີ່ອງມືດັົ່ງໃນຂ ໍ້ຖັດໄປ). 

ຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 

ໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນເພືີ່ອສຶກສາປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກ
ສາ ຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັດ
ໄຈທີີ່ເປັນສິີ່ງກີດຂວາງຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ ພ້ອມກັບປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາຈໍາ
ແນກຕາມກຸ່ມເພດ, ປະເພດຂອງນັກສຶກສາ (ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ), ອາຍຸ ແລະ ຂັົ້ນຮຽນ ຕາມ 3 ປັດ
ໄຈຫ ັກຄື: ຜູ້ຮຽນ (ນັກສຶກສາ), ປັດໄຈພາຍໃນ (ສະຖານສຶກສາ) ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກ. ນອກຈາກນີົ້ຍັງ
ໄດ້ສຶກສາຂ ໍ້ມູນລະອຽດລົງຕືີ່ມໂດຍການປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນຈາກກຸ່ມເພດ ແລະ ປະເພດຂອງນັກສຶກສາ 
(ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ) ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຊອກຫາວິທີປັບປຸງຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນ
ຂອງນັກສຶກສາ. ກຸ່ມເປົື້າໝາຍໃນການຄົົ້ນຄວ້າແມ່ນນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ປີ2 ຫາ ປີ4 ໃນຄະນະສຶກສາ
ສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິີ່ງມີຈໍານວນທັງໝົດ 97 ຄົນ ເປັນຍິງ 65 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 32 ຄົນ. 
ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນແບບສອບຖາມ ມາດຕາສ່ວນປະເມີນຄ່າຕາມ 5 ລະດັບ ທີີ່ມີຄ າຖາມ
ຫ ັກຈໍານວນ 52 ຂ ໍ້ ໂດຍມີການຫາຄ່າຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນຂອງແບບສອບຖາມ. ສະຖິຕິທີີ່ໃຊ້ໃນການຄົົ້ນຄວ້າແມ່ນ
ການຫາຄ່າຄວາມຖີ ີ່ (Frequency), ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ (Percentage). ຄ່າສະເລ່ຍ (Mean),  ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ (Standard Deviation) ແລະ ມີການທົດສອບຄ່າ T-test ແລະ F-TEST ໂດຍໃຊ້ໂປແກຣມ
ຄອມພິວເຕີສໍາເລັດຮູບ.  ສໍາລັບຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈາກແບບສອບຖາມປາຍເປີດ ຄະນະຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫ ຸບ ແລະ 
ສັງລວມ ແລ້ວພັນລະນາໂດຍການຂຽນເປັນແບບລຽງຄວາມເຊິີ່ງມີລາຍລະອຽດທີີ່ສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ດັົ່ງນີົ້ 

 ສະຫ ຸບ 

 ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ 
ຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ສາມາດນໍາມາສະຫ ຸບໄດ້
ດັົ່ງນີົ້: 

ຈາກຜົນການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ ຂອງຄູ
ພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພົບວ່າໂດຍລວມ ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
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ຈາກປັດໄຈຕ່າງໆໃນລະດັບໜ້ອຍ. ໃນນີົ້ ເຫັນວ່າປັດໄຈທາງດ້ານຜູ້ຮຽນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດ
ທາງດ້ານການສຶກສາຫ າຍກວ່າໝູ່, ປັດໄຈທີີ່ມີຜົນກະທົບຮອງລົງມາແມ່ນແມ່ນປັດໄຈພາຍນອກ ໃນຂະນະທີີ່
ປັດໄຈພາຍມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາໜ້ອຍກວ່າໝູ່. ເມືີ່ອພິຈາລະນາເປັນລາຍ
ດ້ານ ເຮົາສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ດັົ່ງນີົ້:  

1) ປັດໄຈທາງດ້ານຜູ້ຮຽນ 
ໃນປັດໄຈທາງດ້ານຜູ້ຮຽນ ພົບວ່າໂຕຜູ້ຮຽນມີຜົນຕ ໍ່ກັບຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງເຂົາ

ເອງ. ສິີ່ງສໍາຄັນໃນຕົວຜູ້ຮຽນກ ຄືວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມມັກຮັກໃນການຮຽນພາສາ
ອັງກິດ ພ້ອມທັງມີສຸຂະພາບກາຍທີີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນການຮຽນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມສິີ່ງທີີ່ເປັນຂ ໍ້
ສັງເກດກ ຄືວ່ານັກສຶກສາຍັງມີຂ ໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານພືົ້ນຖານຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດຖືກຕາມມາດຕະຖານນັກສຶກ
ສາມະຫາວິທະຍາໄລ.  

 

2) ປັດໄຈພາຍໃນ 

ປັດໄຈພາຍໃນໂດຍລວມແມ່ນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການຮຽນໃນລະດັບໜ້ອຍ. ປັດໄຈພາຍໃນໄດ້ຖືກ
ແບ່ງອອກເປັນ 3 ດ້ານຍ່ອຍທີີ່ປະກອບມີ ດ້ານຄູສອນ, ດ້ານຫ ັກສູດ ແລະ ດ້ານສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ແລະ ສືີ່ການຮຽນ-ການສອນ. ຈາກການວິເຄາະທັງ 3 ດ້ານຍ່ອຍພົບວ່າທັງ 3 ດ້ານລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະໜັບສະ
ໜູນຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ສິີ່ງທີີ່ພົົ້ນເດັົ່ນທີີ່ສຸດໃນດ້ານຄູສອນແມ່ນການທີີ່ຄູ
ມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຄວບຄຸມຫ້ອງໄດ້ດີ. ກົງກັນຂ້າມ ສິີ່ງທີີ່ນັກສຶກສາກັງວົນກ ຄື
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນວິຊາທີີ່ຄູຮັບຜິດຊອບ ທີີ່ຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດ. ໃນດ້ານຫ ັກສູດ ນັກສຶກສາເຫັນ
ວ່າຫ ັກສູດໄດ້ເນັົ້ນໃສ່ການສອນໂດຍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ນັກສຶກສາມີຄວາມເຫັນຕ ໍ່
ກັບຈໍານວນລາຍວິຊາທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດໃນຫ ັກສູດທີີ່ອາດຈະຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມເໝາະສົມເທົົ່າທີີ່ຄວນ. ໃນ
ດ້ານສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສືີ່ການຮຽນ-ການສອນ ພົບວ່າສະຖານສຶກສາມີເຄືີ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີີ່ຈໍາ
ເປັນເຊັົ່ນ: ດອກໄຟ, ພັດລົມ, ແອ, ສາຍປັກສຽບ ຢ່າງພຽງພ . ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ນັກສຶກສາສ່ວນຫ າຍຍັງມີ
ຄວາມກັງວົນຕ ໍ່ກັບສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງນໍໍ້າທີີ່ມີຈໍານວນຂ້ອນຂ້າງຈໍາກັດ ແລະ 
ຂາດສຸຂະອະນາໄມ.  

3) ປັດໄຈພາຍນອກ 

ປັດໄຈພາຍນອກໂດຍລວມມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການຮຽນໃນລະດັບໜ້ອຍ ເຊິີ່ງໝາຍຄວາມວ່າປັດໄຈ
ພາຍນອກໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກສຶກສາປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຫ າຍຂຶົ້ນ. ປັດ
ໄຈພາຍນອກຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ດ້ານຍ່ອຍຄື: ດ້ານຄອບຄົວ, ດ້ານໝູ່ເພືີ່ອນ ແລະ ດ້ານສັງຄົມ. ຈາກການ
ວິເຄາະທັງ 3 ດ້ານຍ່ອຍ ພົບວ່າຄອບຄົວສົົ່ງຜົນກະທົບໃນດ້ານດີແກ່ນັກສຶກສາເປັນຕົົ້ນແມ່ນສະໜອງປັດໄຈ
ທາງດ້ານການເງິນໃນການຮຽນ. ກົງກັນຂ້າມ, ນັກສຶກສາຍັງມີຄວາມຄິດເຫັນທີີ່ວ່າຄອບຄົວຍັງຂາດການໃຫ້
ໂອກາດໃນການຄິດ ແລະ ວາງແຜນການຮຽນດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ. ດ້ານໝູ່ເພືີ່ອນ ພົບວ່າໝູ່ເພືີ່ອນສະໜິດ ຫ ື 
ໝູ່ທີີ່ຮຽນນໍາກັນກັບເຂົາມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນພາສາອັງກິດດີ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ການສຶກສາພົບວ່າ 
ນັກສຶກສາຍັງຂາດຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົນທະນາເປັນພາສາອັງກິດນໍາໝູ່ເປັນປະຈໍາເມືີ່ອມີໂອກາດ. ໃນ
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ດ້ານສັງຄົມ ນັກສຶກສາເຫັນວ່າສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງສະຖານສຶກສາມີຄວາມງຽບສະຫງົບດີ ແລະ 
ປາສະຈາກສຽງເນືອງນັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ຍັງພົບເຫັນກ ຄືການຈໍາກັດຮ້ານບັນເທີງ, ຮ້ານເກມ 
ແລະອືີ່ນໆ ອ້ອມຂ້າງສະຖານສຶກສາ ຫ ື ສັົ່ງຫ້າມບ ລິການບາງປະເພດທີີ່ອາດຈະມີຜົນຕ ໍ່ການຮຽນທີີ່ຍັງເຫັນວາ່ມີໃຫ້
ເຫັນຢູ່ທົົ່ວໄປ. ນອກຈາກນີົ້ ໃນສັງຄົມ Online ເຊັົ່ນ: Facebook, Youtube, Whatsapp… ເຫັນໄດ້ວ່າ
ມີການນໍາໃຊ້ໄປໃນທາງທີີ່ບ ໍ່ທັນແທດເໝາະ ຫ ື ເປັນການສົົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. 

ການປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ  

ຈາກການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນພົບວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວນັກສຶກສາທີີ່ມີເພດແຕກຕ່າງກັນ ມີຄວາມຄິດເຫັນ
ກ່ຽວກັບປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນຂະນະທີີ່ກຸ່ມປະເພດ
ນັກສຶກສາ (ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ), ອາຍຸ ແລະ ຂັົ້ນຮຽນ ພົບວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຄິດເຫັນຕ ໍ່ກັບປັດໄຈທີີ່
ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນບ ໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.  

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະຈາກຜູຕ້ອບແບສອບຖາມ ແລະ ທມີວິໄຈ 
1) ປດັໄຈທາງດາ້ນຜູຮ້ຽນ 

- ການຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃນການເຂົົ້ົ້າຮຽນຄູພາສາອັງກິດຄວນມີການຈັດສອບເສັງສະເພາະວິຊາ
ພາສາອັງກິດເພືີ່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານລະດັບຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານຂອງນັກສຶກສາໃນຊັົ້ນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ; 

- ນັກສຶກສາຄວນສ້າງໂອກາດໃນການຄົົ້ນຄວ້າຮໍາ່ຮຽນໃຫຫ້ າຍຂຶົ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຝຶກພາຍ
ໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນກັບໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄົນໃກ້ຕົວ. 

2) ປດັໄຈພາຍໃນ 

- ຄວນມີການປະເມີນການສອນຂອງຄູ ພ້ອມທັງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຝຶກອົບຮົມ
ເພືີ່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສອນຂອງຄູ; 

- ຄວນມີການປະເມີນຫ ັກສູດຄືນຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງເພືີ່ອປະເມີນຄວາມເໝາະສົມ
ຂອງລາຍວິຊາທີີ່ເປັນພາສາລາວໃນຫ ັກສູດສາຍພາສາອັງກິດ; 

- ຫ້ອງນໍໍ້າຄວນໄດ້ຮັບການປັບປງຸໂດຍການເພີີ່ມຈໍານວນ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ 
3) ປດັໄຈພາຍນອກ 

- ຄອບຄົວຄວນເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກໄດ້ຄິດ ແລະ ວາງແຜນການຮຽນດ້ວຍຕົວເຂົາເອງໂດຍມີການ
ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ; 

- ຄວນມີການແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ສືີ່ສັງຄົມ online ຢ່າງຖືກວິທີເຂົົ້າໃນການຮຽນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ
ວິທີການຊອກຫາຂ ໍ້ມູນທີີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖື, ວິທີການຮຽນຜ່ານສືີ່ online ອືີ່ນໆ ພ້ອມທັງຄວນມີການ
ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສືີ່ຕ່າງໆເຫ ົົ່ານີົ້ໃນເວລາຮຽນ. 

 

 

ຂ ໍ້ສະເໜີແນະໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປ 
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ຂອບເຂດການຄົົ້ນຄວ້າຄວນກວ້າງຂຶົ້ນຕືີ່ມເພືີ່ອໝັົ້ນໃຈວ່າບົດຄົົ້ນຄວ້າສາມາດກວມລວມທຸກປັດໄຈ
ທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການຮຽນຂອງນັກສຶກສາເຊັົ່ນ: ປັດໄຈທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ (ຜູ້ບ ລິຫານ
, ພະນັກ ງານບ ລິຫານ), ໄຈທາງດ້ານທີີ່ຕັົ້ງພູມສັນຖານ ແລະອືີ່ນໆ. ນອກຈາກນີົ້, ການສຶກສາປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກສຶກສາຄວນສຶກສາຈາກຫ າຍກຸ່ມເຊັົ່ນ: ບຸກຄະລາ
ກອນສຶກສາ (ຜູ້ບ ລິຫານ, ພະນັກງານບ ລິຫານ), ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຊັດເຈນທີີ່ສຸດ 
ເພືີ່ອນໍາໄປເປັນບ່ອນອີງໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ. 
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Abstract 

Preventing and Resolving Swindle of Citizen by Fundraising is  to firstly study 

the form of swindle of citizen by illegal fundraising; to secondly examine the measures 

against illegal fundraiser; and to finally find the prevention measures againstfundraising. 

The mixed qualitative, in-depth interview and documentary research methodology was 

employed. (# of police officer at district and provincial levels, # of public prosectuor 

officers, # of judges and # of victims of the illegal fundraising in Luangprabang, Vientiane 

Capital, Savannakhet and Champasak. Data were transcribed and interpreted by grouping 

of comments and quoting to some comments as content analysis.   

The results of the study was found that there were two forms of  illegal fundraising  

as  chain system by increasing the number of first group members to the second and third 

groups  by high dividends as an incentive  and as contract of joint capital in certain sectors, 

which cause many people with different sexes, ages and levels of education become 

victims in this kind illegal fundraising process. The penal code prescribed in article 233 

of Penal Law was considered as an appropriate measure for illegal fundraiser as offenders.  

Key words: Preventing, Resolving, Swindle of Citizen, Fundrasing, measures 
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ເຫດຜນົ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫາ 

 ການລະດົມທຶນ ໃນສັງຄົມລາວປັດຈຸບັນກໍາລັງແຜ່ຫ າຍ ແລະ ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຫ າຍວິທີການ ແລະ 
ຫ າຍຊ່ອງທາງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການລະດົມທຶນ ມີທັງຖືກກົດໝາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ຊຶີ່ງການ
ລະດົມທຶນທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານສ ໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງເພາະຜູ້ລະດົມ
ທຶນໄດ້ໃຊ້ເລ່ລ່ຽມຕົວະຍົວະຫລອກລວງດ້ວຍຫ າຍວິທີເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນເອົາຊັບ ຫ ືເງິນໃຫ້ຕົນ ບາງຄັົ້ງກ ມີ

ການຈັດຕັົ້ງເປັນກຸ່ມ ຫ ື ເປັນລະບົບໂດຍມີລໍາດັບຂັົ້ນຢ່າງລະອຽດ ແລະຊັດເຈນ. ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ ແລະ

ຄະນະ (2010) ໃຫ້ຄວາມໝາຍວ່າ ການສ ໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ແມ່ນການໃຊ້ກົນອຸບາຍ, ເລ່ຫ ່ຽມ ຕົວະ
ຍົວະ ຫ ອກລວງ ເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນເອົາຊັບໃຫ້ຕົນ. ການກະທໍາດັົ່ງກ່າວ ສະແດງອອກຜ່ານບັນດາເຄືີ່ອງໝາຍຄື: 
ການໃຊ້ ກົນອຸບາຍເລ່ຫ ່ຽມ ຕົວະຍົວະ ຫ ອກລວງ ເພືີ່ອເອົາຊັບຂອງຜູ້ອືີ່ນ, ການມອບຊັບຂອງບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງ 
ໃຫ້ຜູ້ສ ໍ້ໂກງ ແລະ ຜູ້ສ ໍ້ໂກງກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາ. ຫາກພິຈາລະນາເຖິງອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດ ທາງ
ອາຍາແລ້ວ ເຫັນວ່າ ກໍາມະສິດຂອງພົນລະເມືອງ ແມ່ນວັດຖຸກໍາຂອງການກະທໍາຜິດ. ການກະທໍາຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ 

ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນຫ ົງເຊືີ່ອ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນການຕົວະຍົວະ ຫ ອກລວງ, ການໃຊ້ເອກະສານປອມ ຫ ື ປອມເປັນເຈົົ້າ
ໜ້າທີີ່ ຊຶີ່ງທັງໝົດນັົ້ນປະກອບເປັນດ້ານພາວະວິໄສຂອງການກະທໍາຜິດ. ການສ ໍ້ໂກງຊັບ ພົນລະເມືອງ ແມ່ນຜູ້
ກະທໍາຜິດໄດ້ມີການວາງແຜນ ແລະ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທຸກຮູບແບບ ເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນຫ ົງເຊືີ່ອ ແລະ ມອບຊັບ
ໃຫ້ຕົນ ແລະ ນີົ້ກ ແມ່ນດ້ານອັດຕະວິໄສຂອງການກະທໍາຜິດ. ຜູ້ສ ໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ຫ ື ເຈົົ້າກໍາຂອງ
ການກະທໍາຜິດ ແມ່ນເຈົົ້າກໍາທົົ່ວໄປ ຫ ື ບຸກຄົນທົົ່ວໄປ. 

 ການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເປັນທັງການກະທໍາຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຊຶີ່ງນໍາ
ໃຊ້ຮູບການລະດົມທຶນຈາກສະມາຊິກ ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຂັົ້ນຕອນທໍາອິດ ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຈະດໍາເນີນການຊອກ
ຫາສະມາຊິກ ແລະ ລະດົມທຶນຈາກສະມາຊິກ ໂດຍການໃຊ້ແຮງຈູງໃຈ ຄື ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ສູງ ຫ ື ອ້າງວ່າ

ນໍາໄປລົງທຶນໃນທຸລະກິດທີີ່ມີລາຍໄດ້ດີ. ການລະດົມທຶນ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນຂະ ບວນການ

ຂອງການກະທໍາແບບໂຕ່ງໂສ້ ຄື ຜູ້ກະທໍາຜິດຕົົ້ນ ຈະຫາສະມາຊິກ ຫ ື ລົງທຶນກ່ອນ ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ຈຶີ່ງໃຫ້
ສະມາຊິກນໍາເອົາເງິນມາຮ່ວມທຶນກັບຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຜູ້ອືີ່ນໆ ກ ຈະຕ້ອງຫາສະມາຊິກມາເພີີ່ມໃຫ້ຫ າຍ

ເທົົ່າທີີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜູ້ກະທໍາຜິດຕົົ້ນ ກ ຈະນໍາເງິນທີີ່ໄດ້ຈາກສະມາຊິກຊຸດທີ 2 ໄປຈ່າຍໃຫ້ສະມາຊິກ

ຊຸດທີ 1, ເງິນຈາກສະມາຊິກຊຸດທີ 3 ໄປຈ່າຍໃຫ້ຊຸດທີ 2 ແລະ ກະທໍາໄປໃນຮູບແບບໝູນວຽນ ຫ ື 

ລັກສະນະຕ່ອງໂສ້. ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ຫາກທຸລະກິດບ ໍ່ສາມາດໝູນເງິນໄດ້ທັນ ກ ຈະເລືີ່ອນການຈ່າຍຜົນຕອບ

ແທນໃຫ້ສະມາຊິກອອກໄປ ຈາກໜຶີ່ງເດືອນ ເປັນສອງເດືອນ, ສາມ ເດືອນ, ຫົກເດືອນ ຫ ື ເປັນປີ ແລະ ສຸດ

ທ້າຍຜູ້ກະທໍາຜິດຕົົ້ນ ຊຶີ່ງຄວບຄຸມການເງິນທັງໝົດ ກ ຈະໜີໄປ ຫ ື ຖືກເຈົົ້າໜ້າທີີ່ຈັບຕົວມາດໍາເນີນຄະດີຕາມ

ຂະບວນການຍຸຕິທໍາຕ ໍ່ໄປ.  
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ປັດຈຸບັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ການລະດົມ ທຶນໂດຍບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ດ້ວຍທຸລະກິດຕ່ອງໂສ້ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ເຊັົ່ນ: ກ ລະນີຂອງບ ລິສັດ Lao Maxkey Investment Consulting 

Sole Co. Ltd ມີຜູ້ເສຍຫາຍ ຫ ື ໂຈດທາງແພ່ງຈໍານວນເບືົ້ອງຕົົ້ນ 1551 ຄົນ (ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ, 2017) ຊຶີ່ງຄະດີນີົ້ມີຄວາມເສຍຫາຍປະມານ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ຫ າຍກວ່າ 128 ຕືົ້ກີບ, ຜູ້
ຕົກເປັນ ເຫຍືີ່ອຈາກການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ  ມີທັງປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, 

ຕໍາຫ ວດ (ສານປະຊາຊົນພາກກາງ, 2017). ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ຂອງ ບ ລິສັດ ອາຊຽນເຟສສ໌ ຫ ື (ASIANFAC Co.LTD) ກ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ປະມານ 128 ຕືົ້ກີບ ແລະ 
ມີຜູ້ເສຍຫາຍຈໍານວນ ຫ າຍພັນຄົນ (ໜັງສືພິມຂ່າສານປະເທດລາວ, 29 ມີນາ 2017).  

ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018, ກົມຕໍາ ຫ ວດເສດຖະກິດ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫ ວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງບັນດາຜູ້ເສຍຫາຍຈາກການນໍາເງິນໄປຝາກ ຫ ື ລົງທຶນນໍາບ ລິສັດ ທິຄັບຄາຊີ
ໂນ ໃນ ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໄປໃຫ້ການ ຫ ື ສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດ ເພາະຄະດີດັົ່ງກ່າວມີຜູ້
ເສຍຫາຍຈໍານວນຫ າຍ ແລະ ມີຢູ່ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ໃນຂະນະທີີ່ ກ ລະນີຂອງບ ລິສັດ ພີເອັສ (PS) ກ 
ແມ່ນຕົວຢ່າງໜຶີ່ງທີີ່ໃຊ້ຮູບແບບຂອງການລະດົມທຶນ ໂດຍບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶີ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຫ າຍກວ່າ 5000 ຄົນ ແລະ ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຫ າຍກວ່າ 190 ຕືກວ່າກີບ. 

 ຈາກຕົວຢ່າງຂອງການສ ໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ດ້ວຍຮູບການລະດົມທຶນແບບຕ່ອງໂສ້ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກ 

ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັົ້ນ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫ າຍກວ່າ 500 ຕືົ້ກວ່າກີບ ແລະ ມີປະຊາຊົນທີີ່ຕົກເປັນ ເຫຍືີ່ອ
ຂອງຂະບວນການດັົ່ງກ່າວບ ໍ່ຕໍ່າກວ່າ 10.000 ຄົນ ຫ ື ຜູ້ເສຍຫາຍອາດຫ າຍກວ່າພົນລະເມືອງຂອງເມືອງທົົ່ງມີ
ໄຊ (ມີຈໍານວນ 8.572 ຄົນ) ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຫ ື ພົນລະເມືອງຂອງ ເມືອງ ລ່ອງແຈ້ງ (ມີປະຊາກອນ 8.834 

ຄົນ) ແຂວງ ໄຊສົມບູນ (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2015). ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສ ໍ້ໂກງ
ຊັບຈາກການລະດົມທຶນໂດຍບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຕົວຢ່າງ ທັງໝົດ ທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ ກ ເກືອບ
ຈະເທົົ່າກັບງົບປະມານຂອງລັດທີີ່ຈັດສັນໃຫ້ແຂວງວຽງຈັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ 5 ປີ 

(2011-2015) ຊຶີ່ງມີປະມານ 520 ຕືົ້ກີບ ຫ ື ເທົົ່າກັບ 6.5% ຂອງງົບປະມານແຂວງວຽງຈັນ ທັງໝົດ (ພະ
ແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ, 2016).  

 ຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສ ໍ້ໂກງຊັບດ້ວຍຮູບການລະດົມທຶນ ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂ້າງ 
ເທິງນັົ້ນເຫັນວ່າສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ  ແລະ ການກະ ທໍາ
ຜິດຍັງເປັນການທໍາລາຍຄວາມສະຫງົບ ລວມເຖິງສ້າງຄວາມບ ໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແກ່ສັງຄົມລາວ. ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ, ຈຶີ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະໃຫ້ເຫັນເຖິງມາດຕະການທາງກົດໝາຍ ໃນການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ເກີດຈາກການສ ໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງດ້ວຍການລະດົມທຶນ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ ເພາະວ່າໃນເງືີ່ອນໄຂປັດຈຸບັນ ການລະດົມທຶນດັົ່ງກ່າວສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່
ບຸກຄົນໃນທຸກອາຊີບ, ເພດ, ໄວ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ກ ແຜ່ກະຈາຍໄປໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ອັນເຮັດ 
ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕາມມາຫ າຍຢ່າງ ເຊັົ່ນ ບາງຄອບຄົວຜົວ ແລະ ເມຍ ຫ ື ພ ໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ ເກີດຄວາມບ ໍ່
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ເຂົົ້າໃຈກັນກັນຍ້ອນນໍາເງິນໄປຮ່ວມທຶນກັບບ ລິສັດທີີ່ລະດົມທຶນແບບຜິດກົດໝາຍ ດັົ່ງທີີ່ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງ. 

ບາງຄອບຄົວ ສິົ້ນເນືົ້ອປະດາຕົວ ຍ້ອນນໍາເອົາຊັບສິນ ຫ ື ເງິນ, ຄໍາ ໄປຮ່ວມທຶນກັບບ ລິສັດທີີ່ສ ໍ້ໂກງໃນຮູບແບບ
ດັົ່ງກ່າວ. ທີີ່ສໍາຄັນມາດຕະການກົດໝາຍແນວໃດ ຈຶີ່ງຈະນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພືີ່ອກອບກູ້ເອົາເງິນ
ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍຂອງປະຊາຊົນ ທີີ່ສູນເສຍໄປນັົ້ນກັບຄືນມາໃຫ້ຫ າຍເທົົ່າທີີ່ຈະຫ າຍໄດ້. ນອກຈາກນັົ້ນ, 

ການຫາມາດຕະການປ້ອງກັນທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ກ ມີຄວາມສໍາຄັນ ທັງນີົ້ ກ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີບ ລິສັດທີີ່ລະດົມ
ທຶນໂດຍບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຮູບແບບທີີ່ໄດ້ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ ລວມເຖິງການຫາ
ມາດຕະການປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຂອງຂະບວນການທີີ່ບ ໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັົ້ນ ທັງນີົ້ກ 
ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ທີີ່ຫາມາໄດ້ດ້ວຍຍາດເຫືີ່ອແຮງງານອັນບ ລິສຸດ , 

ປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະ ບຽບ ຮຽບຮ້ອຍຕີຖອຍປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້
ທາງສັງຄົມ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍລົງເທືີ່ອລະກ້າວ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດ
ໝາຍ ຂອງ ລັດ ສປປ ລາວ ໃຫ້ນັບມືົ້ຂະຫຍາຍ ຕົວສູ່ລວງເລິກ ແລະ ລວງກວ້າງຕືີ່ມອີກ. 

ຈດຸປະສງົຂອງການຄົົ້ນຄວາ້ 

 - ສຶກສາຮູບແບບການສ ໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ດ້ວຍການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

 - ສຶກສາວິທີການແກ້ໄຂ ແລະດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕ ໍ່ຜູ້ສ ໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ດ້ວຍການລະດົມ

ທຶນບ ໍ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

 - ຊອກຮູ້ມາດຕະການປ້ອງກັນ ການສ ໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ດ້ວຍການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກ 

ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີີ່ມີປະສິດທິພາບ; 

ວທິກີານສກຶສາ 

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ໄດ້ນໍາໃຊ້ການຄົົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ໂດຍການສຶກສາທາງດ້ານ ເນືົ້ອ ໃນ

ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນຫ ັກໃນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ມີຈໍານວນ 15 ຄົນ ທີີ່

ເປັນເຈົົ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດເສດຖະກິດຢູ່ຂັົ້ນກະຊວງ, ປກສ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ພາກສ່ວນລະ 3 ທ່ານ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ສໍາພາດປະຊາຊົນ ຜູ້ຕົກເປັນ ເຫຍືີ່ອ
ຂອງການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ ໂດຍເລືອກສໍາພາດຈໍານວນ 12 ຄົນ ໃນ

ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາ ປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈາກ

ການສໍາພາດ ແມ່ນນໍາໃຊ້ວິທີການສັງລວມເປັນໝວດຄໍາເຫັນຕ ໍ່ຄໍາຖາມ ທີີ່ໄດ້ຈາກການສໍາພາດແລ້ວນໍາເອົາ

ບັນດາຄໍາສໍາພາດທີີ່ໄດ້ໄປປຽບທຽບກັບບັນດາເອ ກະສານ ແລະ ກົດໝາຍ ທີີ່ໄດ້ທົບທວນໄວ້ແລ້ວ. ນອກ

ນັົ້ນ, ຍັງມີການອ້າງເຖິງບັນດາ ຄໍາສໍາພາດທີີ່ມີລັກສະ ນະສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ. 
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ຜົນການສກຶສາ 

ຮູບແບບການສ ໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ດ້ວຍການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ ຈາກ ການສຶກສາບັນດາເອກະສານ ແລະ ການສໍາພາດຕົວຈິງກັບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງປະຊາຊົນ ທີີ່
ຕົກເປັນ ເຫຍືີ່ອ ຂອງການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ການລະດົມ ທຶນທີີ່ບ ໍ່

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ແມ່ນດໍາເນີນໄປດ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ ເຊັົ່ນ ການປອມແປງເອກະສານ, ການໂຄສະນາ

ຊວນເຊືີ່ອ, ການແອບອ້າງ ຜູ້ມີອິດທິພົນ ແລະ ອືີ່ນ. ແຕ່ຮູບແບບທີີ່ເດັົ່ນຊັດ ແມ່ນການ ໂຄສະນາ ເຊັົ່ນ ການ

ອ້າງວ່າບ ລິສັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທຸລະກິດມີຄວາມໝັົ້ນຄົງ ແລະ 
ເປັນໂຄງການຂອງລັດຖະບານ, ເມືີ່ອຜູ້ໃດເອົາເງິນມາຮ່ວມລົງທຶນນໍາບ ລິິສັດແລ້ວ ກ ໍ່ຈະໄດ້ດອກເບ້ຍໃນ
ລະດັບທີີ່ສູງຕ ໍ່ເດືອນ, ຜູ້ນໍາເງິນ ຫ ື ທຶນມາຝາກ ນໍາບ ລິສັດ ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປເຮັດວຽກໃຫ້ບ ລິສັດ ກ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ສ່ວນແບ່ງປັນເງິນຜົນກໍາໄລໃນທຸກໆເດືອນ ແລະ ມີລະຫັດສະມາຊິກເຂົົ້າໃນລະບົບນິຄົມຫ າຍເທົົ່າໃດ ຍິີ່ງຈະ
ມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍໄປຊົົ່ວລູກ-ຊົົ່ວຫ ານ ໂດຍສືບມູນມ ລະດົກໄປຕະຫ ອດການ, ຝາກກໍານົດເວລາເທົົ່າໃດກ ໄດ້ 1 
ປີ, 2 ປີ ຫ ື ຫ າຍກວ່ານັົ້ນ, ຮອດກໍານົດເວລາຖອນຕົົ້ນທຶນກ ໍ່ສາມາດຖອນໄດ້ ແລະ ຖ້າລູກຜູ້ໃດຫາກລະດົມ
ທຶນ ເອົາລູກຄ້າຜູ້ອືີ່ນໆເຂົົ້າມາຮ່ວມທຶນນໍາບ ລິສັດ ກ ໍ່ຈະໄດ້ເງິນເພີີ່ມອີກ ຂອງເງິນຂອງຜູ້ທີີ່ມາຮ່ວມທຶນ ແລະ 
ໄດ້ເປີເຊັນ ຂອງວົງເງິນລູກຄ້າມາຮ່ວມທຶນຕືີ່ມ, ຖ້າຜູ້ໃດມາຮ່ວມທຶນນໍາບ ລິສັດ ຈະບ ໍ່ມີຂາດທຶນ, ມີແຕ່
ກໍາໄລໄປຕະຫ ອດ ແລະ ຍັງມີສະຫວັດດີການ, ມີການດາວລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ໃຫ້ຜູ້ມາຮ່ວມທຶນ, ມີການສະ
ໜັກສະມາຊິກ ຊືົ້ບັດໂທລະສັບ ແລະ ມີການໃຫ້ຊືົ້ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກ, ມີການຊືົ້-ເຊົົ່າດິນ ແລະ ສິດນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນ. 

 ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນເຫັນວ່າ ການລະດົມທຶນ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນ ການທີີ່ ບ 
ລິ ສັດເອກະຊົນໄດ້ໃຫ້ພະນັກງານໂຄສະນາຊັກຊວນລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດມາຮ່ວມທືນ ແລະ ການ 
ໂຄສະນາ ໂດຍລວມກ ເນັົ້ນການຊວນເຊືີ່ອວ່າ ບ ລິສັດມີຄວາມໝັົ້ນຄົງ, ມີຖານະການເງີນດີ, ມີຄວາມໄວ້
ວາງໃຈຈາກພາກລັດ, ດໍາເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມຂັົ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ, ລູກຄ້າທ່ານໃດຫາກມາ
ຮ່ວມທືນ ຫ ື ຝາກເງີນນໍາບ ລິສັດ, ທາງບ ລິສັດຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຫ ື ດອກເບ້ຍຝາກຄື: ຝາກໃນເວລາ
ກໍານົດ 6 ເດືອນ ຫ ື ຝາກໃນກໍານົດເວລາ 1 ປີ ຈະໄດ້ດອກເບ້ຍ ໃນອັດຕາທີີ່ສູງກວ່າອັດຕາທະນາຄານກໍາ
ນົດ. ນອກນັົ້ນບ ລິສັດຍັງໃຫ້ບັດຊິງໂຊກເພືີ່ອລຸ້ຮັບລາງວັນ, ໃນການຮ່ວມລົງທືນມີກ ານົດຖອນ ຫ ື ຖອນ
ກ່ອນກໍານົດໄດ້, ເງີນທີີ່ລູກຄ້ານໍາມາຮ່ວມລົງທືນແມ່ນນໍາໄປຊືົ້ຮຸ້ນ, ດັດສະນີເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄໍາ ຢູ່
ຕ່າງປະເທດ. 

ຈາກການໂຄສະນາດັົ່ງກ່າວ ໄດພ້ົນລະເມືອງຈໍານວນບ ໍ່ໜ້ອຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມ 

ທືນນໍາບ ລິສັດ ໂດຍການໂອນເງີນເຂົົ້າບັນຊີຂອງບ ລິສັດໂດຍກົງ ທີີ່ເປີດໄວ້ນໍາທະນາ ຄານການຕ່າງໆ ຫ ື 

ບ ລິສັດອືີ່ນໆ ທີີ່ທາງທະນາຄານກໍານົດໄວ້. ສິີ່ງທີີ່ໜ້າແປກໃຈ ແມ່ນພາຍຫ ັງ ໂອນເງິນເຂົົ້າບັນຊີແລ້ວ ດອກ 

ເບ້ຍເດືອນໍາທໍາອິດ ແມ່ນຈະໄດ້ໂລດ, ແຕ່ພາຍຫ ັງມາກ ມີການລ້າຊ້າ ແກ່ຍາວ ແລະ ສຸດທ້າຍທາງບ ລິສັດບ ໍ່
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ຈ່າຍຕົົ້ນທືນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ຜູ້ຝາກ ຈຶີ່ງໄດ້ທວງຖາມແຕ່ພວກສາຂາບ ລິສັດໄດ້ເອົາຕົວຫ ົບໜີກັບປະເທດ, 

ຈຶີ່ງບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົົ້ນທືນແກ່ຜູ້ຮ່ວມທຶນ. ການໂຄສະນາດັົ່ງກ່າວ ເປັນລັກສະນະ

ເກີນ ຄວາມເປັນຈິງ ແຕ່ກ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຈໍານວນບ ໍ່ໜ້ອຍຫ ົງເຊືີ່ອ ແລະ ມອບເງິນໃຫ້ບ ລິສັດທີີ່ມີການ 

ລະດົມ ທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັົ້ນ. ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ເງິນແລ້ວ ບ ລິສັດ ກ ເອົາໄປໃຊ້ຈ່າຍທາງອືີ່ນໝົດ ເຊັົ່ນ 

ຊືົ້ດິນ, ການສ້າງຕັົ້ງບ ລິສັດ ລູກ ເພືີ່ອບັງໜ້າ, ໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ, ຈ່າຍບ ລິຫານວຽກ

ຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດ, ຈ່າຍເງິນເປີເຊັນໃຫ້ລູກຄ້າຜູ້ມາຮ່ວມທຶນ, ຊືົ້ລົດ, ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍອືີ່ນໆ. 

ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດເຫັນວ່າ ພະນັກງານການຕະຫ າດຂອງບ ລິສັດ ໃຊ້ວິທີການໂຄສະນາຫ າຍຮູບ ແບບ 
ແລະ ຫ າຍເອກະສານ ເພືີ່ອຊັກຈູງໃຫ້ຄົນນໍາເງິນໄປຮ່ວມທຶນນໍາບ ລິສັດຂອງຕົນ ເຊັົ່ນ ການໃຊ້ໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກິດໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເອກະສານແຈ້ງການ, ຮູບພາບຜູ້ນໍາ, ຮູບແບບຂອງລະບົບຂອງການ

ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ,  ຮູບພາບການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບ ລິສັດ. ການໂຄສະ ນາແມ່ນເຮັດເປັນປຶື້ມ, ແຜ່ນ

ພັບ, ເຈ້ົ້ຍໃບປິວ ໄປຕິດຢາຍຢູ່ຕາມເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານການຕະຫ າດ ລົງໄປໂຄສະນາ
ລະດົມທຶນ, ໂຄສະນາຊວນເຊືີ່ອ ຢູ່ຕາມບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫ ື ຕາມຂອບເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ລົງ

ໂຄສະນາທາງອິນເຕີເນັດ, ລົງເວັບໄຊ້ຂອງບ ລິສັດ, ເຟສບຸກ, ສືີ່ອອນລາຍຕ່າງໆ. ການໂຄສະນາຊາວນເຊືີ່ອ 

ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນດໍາເນີນ ການໃນເຂດຊານເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ເພືີ່ອຫວັງໃຫ້ ປະຊາຊົນໃນເຂດ 

ດັົ່ງກ່າວເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຮ່ວມ ທຶນກັບບ ລິ ສັດຂອງຕົນ. ການໂຄສະນາຊວນເຊືີ່ອ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນການ

ອ້າງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີີ່ ຈະໄດ້ ຮັບຈາກການຮ່ວມທຶນກັບບ ລິສັດທັງໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ໂດຍທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງການ ຮ່ວມທຶນ ຫ ື ຜົນກະທົບທາງດ້ານອືີ່ນທີີ່ອາດເກີດ ຂຶົ້ນໃນໄລຍະ

ຂອງການລົງທຶນຮ່ມກັນ ແລະ ການຕອບ ແທນໜີົ້ສິນ ຫາກບ ລິສັດປະສົບບັນຫາ. 

ວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕ ໍ່ຜູ້ສ ໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ດ້ວຍການລະດົມທຶນ ບ ໍ່

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ການລະດົມທນຶ ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຖິງວ່າ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ໃນ

ສະຖານ ການສ ໍ້ໂກງ ຊັບຂອງພົນລະເມືອງກ ຕາມ, ແຕ່ການແກ້ໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງມີທັງການແກ້ໄຂ 

ໂດຍອົງການບ ລິຫານ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ. ໃນກ ລະນີຂອງບ ລິສັດ ພີ ເອັສ ທາງຂະແໜງ ການກ່ຽວ 

ຂ້ອງຕ່າງກ ໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ເຊັົ່ນ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ ້ອອກແຈ້ງການສະບັບ 

ເລກທ ີ513/ຫສນຍ.ກລຂ, ລົງວັນທ ີ31 ມິຖຸນາ 2017 ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ ຄວາມບ ໍ່ສະຫງົບຂອງບ ລິສັດ 

ພີເອັສ ແລະ ບັນດາບ ລິສັດທີີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ກົດໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ຫ້ອງ

ວ່າ ການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ ໄດ້ອອກໜັງສືທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາໃນ 

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບ ລິສັດ ພີເອັສ ສະບັບເລກທີ 291/ຫສນຍ.ກສສ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 

2017.  
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ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017 ທາງຫ້ອງການທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ໄດ້ອອກ ແຈ້ງການ

ສະບັບ ເລກທີ 335/ຫກ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ບ ລິສັດສົົ່ງເງິນ ຄືນທັງໝົດແກ່ປະຊາຊົນທີີ່ເປັນ ສະມາຊິກເຂົົ້າ

ຮ່ວມ ທຶນນໍາ ບ ລິສັດ ໂດຍກໍານົດເວລາ 1 ເດືອນ ເລີີ່ມແຕ່ວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017 ຫາ ວັນທີ 06 ກ ລະກົດ 

2017. ຫ ັງຈາກຊໍາລະເງິນໃຫ້ສະມາຊິກຄືນໝົດແລ້ວ ໃຫ້ລາຍງານມາຍັງ ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ ຢ່າງເປັນລາຍ ລັກອັກສອນ ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 6 ກ ລະກົດ 2017 ເປັນຕົົ້ນໄປ, ໃນນີົ້ໃຫ້ 

ລາຍງານເຖິງຊັບສິນທັງໝົດ, ໜີົ້ນສິນທັງໝົດ, ໜີົ້ສິນທີີ່ມີຕ ໍ່ ສະມາຊິກ ທີີ່ມີການຄ້າງຊໍາລະ ແລະ ຊໍາລະໄປ

ແລ້ວ ລວມທັງຖານະການ ເງິນອືີ່ນໆຂອງບ ລິສັດ. ໃຫ້ບ ລິສັດຢຸດຕິການແອບອ້າງເຖິງຂະແໜງການ ຕ່າງໆ

ຂອງລັດ ຈະເຂົົ້າໄປຊ່ວນແກ້ໄຂ ບັນຫາທາງການເງິນ ແລະ ບັນຫາອືີ່ນໆ ຂອງບ ລິສັດຕົນແກ່ສະມາຊິກ ແລະ 
ປະຊາຊົນທົົ່ວໄປ ເພາະວ່າການ ລະດົມ ທຶນທຸກຮູບແບບຂອງບ ລິສັດແມ່ນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບ 

ອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະນັົ້ນ ບ ລິສັດ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ. ໃຫ້ຢຸດຕິການ ລະດົມ

ທຶນເພີີ່ມຈາກສະມາຊິກ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທຸກ ຮູບແບບໂດຍເດັດຂາດ. 

ອີງຕາມແຫ ່ງຂ່າວຈາກໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ 2015 ຜ່ານມາ, 
ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມຕໍາຫລວດເສດຖະກິດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຖະແຫລງຕ ໍ່ສືີ່ມວນຊົນ ກ່ຽວ
ກັບຄວາມໜ້າການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີ ນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດເຂົົ້າມາເປີດ ບ ລິສັດ ເປັນສາກບັງໜ້າ
ເພືີ່ອສ ໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງໂດຍກວາດເງິນຫລົບໜີໄປຫລາຍກວ່າ ສິບຫົກລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. ທ່ານຮອງ
ກົມຕໍາ ຫລວດ ເສດຖະກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີກຸ່ມຄົນບ ໍ່ດີຈໍານວນໜຶີ່ງ ຮ່ວມກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕັົ້ງບ ລິສັດ 
ລາວ ແມັກສຄີສະແຕໂບ 1 ແລະ ບ ລິສັດ ລາວ ແມັກສຄີ ສະແຕໂບບີ 2 ເວີວາຍ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ ໂດຍສອງ 
ບ ລິສັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນ ທີີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຄືີ່ອນໄຫວທາງດ້ານທີີ່ປຶກສາດ້ານການຄ້າ ແລະ ການ
ລົງທຶນຜ່ານລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ, ແຕ່ພາຍຫລັງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວ ກ ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການ
ລະດົມທຶນ ຫລື ຮັບເງິນຝາກ ໃຫ້ດອກເບ້ຍດ້ວຍຮູບການໂຄສະນາຊວນເຊືີ່ອຜ່ານສືີ່ມວນຊົນ , ທາງອິນເຕີ
ເນັດ ແລະ ໃຫ້ພະນັກງານ ໂຄສະນາຕົວຈິງ ເພືີ່ອລະດົມ ໃຫ້ນັກທຸລະກິດ , ພ ໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ປະຊາຊົນ ຫລົງ
ເຊືີ່ອມາຮ່ວມ ທຶນ ຫລື ຝາກເງິນນໍາບ ລິສັດ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງກວ່າລະບຽບ
ຂອງທະນາຄານ. 

ພາຍຫ ັງມີຜູ້ແຈ້ງຄວາມ ແລະ ຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສອງ ບ ລິສັດ ດັົ່ງກ່າວ ມາຫາກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ, ຈາກນັົ້ນ ຈຶີ່ງໄດ້ ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບລົງໄປກວດສອບ ເຫັນວ່າ ບ ລິສັດ ດັົ່ງກ່າວໄດ້ເປີດ
ບ ລິສັດບັງໜ້າ ເພື ີ່ອສ ໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງແທ້, ຈຶີ່ງໄດ້ກັກຕົວຜູ ້ກະທໍາຜິດໄດ້ 6 ຄົນ ທີີ່ຮ່ວມກັບຄົນ
ຕ່າງປະເທດສ ໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນເຫັນວ່າ ມີ ບຸກຄົນນໍາເງິນມາຮວ່ມ
ການລົງທຶນ ແລະ ເອົາເງິນ ໄປຝາກນໍາ 2 ບ ລິສັດດັົ່ງກ່າວຫລາຍກວ່າພັນ ຄົນ, ລວມມີມູນຄ່າເສຍຫາຍຫລາຍ
ກວ່າ ສິບຫົກລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ປັດຈຸບັນຄະດີ ດັົ່ງກ່າວ ເຈົົ້າໜ້າທີີ່ພວມດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝ
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າຍ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນຊ່ວຍກັນ ເປັນຫູ ເປັນຕາໃນການພົບເຫັນຂ ໍ້ມູນຫລັກຖານທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງບ ລິສັດນີົ້ ຈົົ່ງສະໜອງລາຍງານ ຕ ໍ່ເຈົົ້າໜ້າທີີ່ ເພືີ່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ (ໜັງສືພິມລາວ

ພັດທະນາ 05/01/2016, ຄວາມຄືບໜ້າຄະດີ ບ ລິສັດແມັກສຄີສະແຕໂບຯ ສ ໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ຫອບ 

16 ລ້ານໂດລາຫລົບໜີ).  

ມາດຕະການປ້ອງກັນ ການສ ໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ດ້ວຍການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝ
າຍ ຜູ້ໃຫ້ສ ພາດໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ເພືີ່ອເປັນການປ້ອງກັນ ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານ ການລະດົມ
ທຶນບ ໍ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທັງພາກສ່ວນລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງ ການອຸດ

ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງຂັົ້ນ ທ້ອງຖິີ່ນຕ່າງກ ໄດ້ ອອກ

ບັນດາແຈ້ງການ ເພືີ່ອ ເຕືອນສະຕິປະຊາຊົນ ບ ໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຂອງຂະ ບວນການລະດົມທຶນ ບ ໍ່ຖືກ 

ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຕົວຢ່າງ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ

ກ່າວເຕືອນບ ລິສັດ ພີເອັສ ຈໍານວນ 02 ຄັົ້ງຄື ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2014 ແລະ ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2015, 
ອອກແຈ້ງການ 02 ສະບັບຄື: ເລກທີ 1010/ອຄ-ນວ.ອຫ, ລົງວັນທີ 27/05/2015 ແລະ ເລກທີ 1241/

ອຄ-ນວ.ອຫ, ລົງວັນທີ 02 ກ ລະກົດ 2015 ໃຫ້ຢຸດເຊົາການລະດົມທຶນທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພ້ອມດຽວ ກັນນັົ້ນ, 

ຂະແໜງການທະນາຄານ ກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຂອງທະນາຄານ 3 ສະບັບຄື: ເລກທີ 617/ຫກ, ລົງວັນທີ 30 
ສິງຫາ 2016 ໃຫ້ບ ລິສັດ ພີເອັສ ຢຸດເຊົາການລະດົມທຶນ, ເລກທີ 334/ຫກ, ລົງວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2017 
ບ ໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຫ ົງເຊືີ່ອໂຄສະນາຂອງບ ລິສັດ ພີເອັສ ແລະ ເລກທີ 335/ຫກ, ລົງວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2017 

ໃຫ້ສົົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນທັງໝົດ ໂດຍມີຄະນະສະເພາະກິດ ລົງແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວຫ າຍຄັົ້ງ. 

ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ເພືີ່ອປ້ອງການການລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ພາກສ່ວນທີີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາບັນດາບ ລິສັດ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ແຕ່ຫົວທີພາຍຫ ັງ ທີີ່ມີຫາງສຽງ ຂອງ
ປະຊາ ຊົນ ຕ ໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະບ ລິສັດ ເພາະວ່າຫາກປ່ອຍໃຫ້ບ ລິສັດດໍາເນີນການ ເປັນເວລາ

ດົນນານ ອາດກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊັບສິນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍໄດ້. ເນືີ່ອງຈາກວ່າ, ການ

ລະດົມທຶນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນການເຂົົ້າເຖິງຕົວຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍການໂຄສະນາ ແລະ ຊວນເຊືີ່ອ ດ້ວຍສິທີ
ການຕ່າງໆ ແລະ ການໂຄສະນາດັົ່ງກ່າວ ໃຊ້ເວລາ ຫ າຍຄັົ້ງໝາຍຄວາມວ່າພະນັກ ງານຂອງບ ລິສັດ ມີການ

ຊວນເຊືີ່ອ ດ້ວຍການ ທຽວໄປເຮືອນຂອງຜູ້ ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອເປັນຈໍານວນ ຫ າຍຄັົ້ງ ຕ ໍ່ອາທິດ, ຕ ໍ່ເດືອນ ແລະ 

ອາດໃຊ້ທັງຄົນໃກ້ຊິດ ແລະ ເພືີ່ອນ ສະຫາຍໃນບ້ານດຽວກັນ ເພືີ່ອຊ່ວຍໃນ ຂະບວນການໂຄສະນາ. 

ນອກຈາກນັົ້ນແລ້ວ, ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດເຫັນວ່າ ການຈະປ້ອງກັນການລະດົມທຶນທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດ

ໝາຍ ຕ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນທະນາຄານ ລົງໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າ ມີບ ລິສັດ ຫ ື ສະຖາບັນ ການເງິນ ທີີ່
ໄດ້ຮັບການ ສ້າງຕັົ້ງຈາກພາກລັດ ແລະ ໃຫ້ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ ເພາະວ່າຫາກປະຊາຊົນບ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ 
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ຂ ໍ້ມູນຂ່າວ ສານໄດ້ ກ ຈະບ ໍ່ເປັນການປ້ອງກັນ. ການປ້ອງກັນ ແມ່ນດີກວ່າການແກ້ໄຂເພາະວ່າ ບັນຫາການ 

ລະດົມທຶນມີມາຫ າຍຄັົ້ງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ແຕ່ລະຄັົ້ງຜູ້ທີີ່ຕົກເປັນ ເຫຍືີ່ອຂອງຂະບວນການນີົ້ ແມ່ນ
ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ຄ່ອນຄ້າງຈໍາກັດ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການ

ເງິນ-ການທະນາຄານ ມີລັກ ສະນະຈໍາກັດ. ໃນຂະນະທີີ່ ທາງທະນາຄານຂອງລັດ ຫ ື ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກລັກສະນະຕໍ່າ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຜູ້ມີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຈໍາກັດ ຈຶີ່ງອາດຕັດສິນໃຈເຂົົ້າຮ່ວມ

ຂະບວນການລະດົມທຶນທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ. 

ສະຫ ບຸ 

 ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າການລະດົມທຶນທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ  ແມ່ນດໍາ
ເນີນ ໄປດ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ ເຊັົ່ນການປອມແປງເອກະສານ, ການໂຄສະນາຊວນເຊືີ່ອ, ການ ແອບອ້າງຜູ້ມີ

ອິດທິພົນ ແລະ ອືີ່ນ. ແຕ່ຮູບແບບທີີ່ເດັົ່ນຊັດແມ່ນການ ໂຄສະນາເຊັົ່ນ ການອ້າງວ່າບ ລິສັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ດໍາເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທຸລະກິດມີຄວາມໝັົ້ນຄົງ ແລະເປັນໂຄງການຂອງລັດຖະບານ . 
ການລະດົມທຶນ ທີີ່ບ ໍ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນການທີີ່ບ ລິສັດເອກະຊົນໄດ້ໃຫ້
ພະນັກງານໂຄສະນາຊັກຊວນລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດມາຮ່ວມທືນ ແລະ ການໂຄສະນາ ໂດຍລວມກ 
ເນັົ້ນການຊວນເຊືີ່ອວ່າ ບ ລິສັດມີຄວາມໝັົ້ນຄົງ, ມີຖານະການເງີນດີ, ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພາກລັດ, 
ດໍາເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມຂັົ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ, ລູກຄ້າທ່ານໃດຫາກມາຮ່ວມທືນ ຫ ື ຝາກເງີນນໍາ
ບ ລິສັດ, ທາງບ ລິສັດຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຫ ື ດອກເບ້ຍສູງ. ພະນັກງານ ການຕະຫ າດຂອງບ ລິສັດ ໃຊ້ວິທີ
ການໂຄສະນາຫ າຍຮູບ ແບບ ແລະ ຫ າຍ ເອກະສານ ເພືີ່ອຊັກຈູງໃຫ້ຄົນນໍາເງິນ ໄປຮ່ວມທຶນ ນໍາບ ລິສັດຂອງ
ຕົນ ເຊັົ່ນ ການໃຊ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເອກະສານແຈ້ງການ, ຮູບພາບ

ຜູ້ນໍາ, ຮູບແບບຂອງລະບົບຂອງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຮູບພາບການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບ ລິສັດ. ວິທີການ
ລະດົມທຶນ ສ່ວນຫ າຍ ດໍາເນີນ ໄປໃນຮູບແບບຂອງລະບົບລູກໂສ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ເມືີ່ອມີສະມາຊິກໜຶີ່ງຄົນ
ແລ້ວກ ຈະຂະຫຍາຍ ສະມາຊິກຄົນອືີ່ໜອີກຕ ໍ່ໄປ. ຈາກການລະດົມທຶນ ດ້ວຍຫ າຍ ຮູບແບບບ ໍ່ວ່າຈະເປັນການ

ໃຊ້ດອກເບ້ຍຕອບແທນໃນອັດຕາທີີ່ສູງ, ການໃຊ້ເອກະສານ, ການນໍາໃຊ້ຮູບ ແບບ, ການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ ແລະ 

ອືີ່ນໆ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາປະຊາຊົນ, ພ ໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ທະຫານ, ຕໍາຫ ວດ ແລະ ລັດຖະກອນ ຈໍານວນບ ໍ່ໜ້ອຍ

ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອ ຂອງຂະບວນການລະດົມທຶນທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ.  

 ການລະດົມທຶນ ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຖິງວ່າ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານ ການສ ໍ້ 
ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງກ ຕາມ, ແຕ່ການແກ້ໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງມີທັງການແກ້ໄຂ ໂດຍອົງການບ ລິ 

ຫານ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ. ການແກ້ໄຂໂດຍທາງບ ລິຫານ ຍັງມີລັກ ສະນະເບົາບາງ ແລະ ເປັນມາດ 
ຕະການທີີ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງການກະທໍາຜິດໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມ ເສຍ
ຫາຍ ທີີ່ມີຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ. ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແມ່ນມາດຕະການທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນ ມາດ
ຕະການທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການລົງໂທດຕ ໍ່ຜູ້ ກະທໍາຜິດໃນສະຖານການສ ໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ດ້ວຍການ
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ລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ເພາະວ່າມາດຕະການທາງອາຍາ ມີທັງມາດຕະການປັບໃໝ ແລະ ໂທດ
ຕັດອິດສະລະພາບ.  

ຂ ໍ້ສະເໜ ີ

 ຈາກຜົນການສຶກສາ ຈຶີ່ງສະເໜີວ່າ: 

 - ການແກ້ໄຂການລະດົມທຶນທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຄວນເປັນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຫ າຍ

ກວ່າ ການແກ້ໄຂທາງບ ລິຫານ; 

 - ການປ້ອງກັນການລະດົມທຶນ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຄວນດໍາເນີນໄປແຕ່ຫົວທີ ເມືີ່ອພົບວ່າ 

ມີການລະດົມທຶນຂອງບ ລິສັດ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ; 

 - ປະຊາຊົນ ຫ ື ບຸກຄົນຕ່າງໆ ຄວນແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊາບທັນທີທັນໃດ ຫາກພົບ ວ່າມີ

ການ ລະດົມທຶນບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

 - ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລາຍຊືີ່ຂອງບ ລິສັດ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ ສາມາດລະດົມ 

ທຶນໄດ ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ;  

 

 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
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ຕົວ ໃນການນໍາໃຊ້ບ ລິການເງນິຝາກ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນ, ສະບັບເລກທີ 202/ຫກ, ລົງວັນ 
ທີ 30 ມີນາ 2017. 

ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. (2017.2). ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການເພີີ່ມຄວາມມສີະຕິ 
ລະວັງຕົວ ເພືີ່ອຫ ີກລ້ຽງການຕກົເລ່ກົນອຸບາຍ ໂຄສະນາຊວນເຊືີ່ອ ກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນ 
ຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊືີ່ອ ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຂອງບັນດາບ ລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີີ່ບ ໍ່ 
ຫວັງດີ, ສະບັບເລກທີ 252/ຫກ, ລົງວັນທ ີ25 ເມສາ 2017. 

ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. (2017.3). ແຈ້ງການເລືີ່ອງບ ໍ່ໃຫ້ຫ ົງເຊືີ່ອຕ ໍ່ການໂຄສະນາ 
ຂອງບ ລິສັດ ພີເອັສ, ສະບັບເລກທີ 334/ຫກ, ລົງວັນທ ີ2 ມິຖຸນາ 2017. 

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. (2019). ແຈ້ງການສະບັບ ເລກທີ 513/ຫສນຍ.ກລຂ, ລົງວັນ
ທີ 31 ມິຖຸນາ 2017 
ໜັງສືພິມຂ່າວສານປະເທດລາວ. (2017). ເປີດໂປງກົນໂກງຂອງບ ລິສັດອາຊຽນເຟດສ໌  
 ພາຍຫລັງຫອບເງິນປະຊາຊົນລາວ 16 ລ້ານໂດລາໜີໄປ. 
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ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາຟຊີກິສາດ ເລືີ່ອງຄວາມແຮງ, ມວນສານ ແລະກົດເກນ
ການເຄືີ່ອນທີີ່ນິວເຕິນ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິ ີການສອນແບບ 4 MAT, ນກັສກຶສາປ2ີ ພາກວຊິາ ຄູ

ວທິະ ຍາສາດທາໍມະຊາດ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 

ສາຍຄໍາ ພົມມະທັດ ໜຽວ ສີລາວົງ, ແສງຈັນ ພູມສະຫວັນ, ພາວະດີ ພຸດທະຮັກສາ, ຈັນທະວົງ ສີມີໄຊ,  

ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (Saykham1984@gmail.com), 

 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ມີຈຸດປະສົງ: 1) ເພືີ່ອສຶກສາປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນວິຊາຟີຊິກສາດ  ໂດຍນ າ
ໃຊ້ວິທີການສອນແບບ 4 MAT ນັກສຶກສາປີ2 ສາຂາຄູຟີຊິກສາດ ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ 
ເລືີ່ອງ ຄວາມແຮງ, ມວນສານ ແລະ ກົດເກນການເຄືີ່ອນທີີ່ຂອງນິວເຕິນ ຕາມເກນ 75 / 75. 2) ເພືີ່ອສຶກສາ
ດັດຊະນີປະສິດທິຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ໃນວິຊາຟີຊິກສາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບການສອນແບບ 4 

MAT ເລືີ່ອງ ຄວາມແຮງ, ມວນສານ ແລະ ກົດເກນການເຄືີ່ອນທີີ່ຂອງວັດຖຸ  ນັກສຶກສາປີ2 ສາຂາຄູຟີຊິກ
ສາດ ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ . 3) ເພືີ່ອສຶກສາຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈໃນການຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາປີ2 
ສາຂາຄູຟີຊິກສາດ ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ທີຮຽນໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT , 
ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ປະກອບມີ ບົດສອນທີນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ  4MAT  ຈ ານວນ 3 ບົດ, 
ໃບກິດຈະກໍາ, ໃບຄວາມຮູ້, ບົດທົດສອບຍ່ອຍທ້າຍບົດ ແບບທົດສອບວັດຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ ເລືີ່ອງ 
ຄວາມແຮງ, ມວນສານ ແລະ ກົດການເຄືີ່ອນທີີ່ຂອງນິວເຕິນ ແບບປາລະໄນ ເລືອກຕອບ ຈໍານວນ 25 ຂ ໍ້, 
ແບບສອບຖາມຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈໃນການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ  4MAT, ສະຖິຕິທີີ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ 
ລວມມີ ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ. 

ຜົນຂອງການສຶກສາພົບວ່າ: 
1) ປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນວິຊາຟີຊິກສາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT ເຂົົ້າໃນການສອນ

ນັກສຶກສາປີ2 ສາຂາຄູຟີຊິກສາດ ເທົົ່າກັບ 85.13/86.08 ສງູກວີ່າເກນ 75/75. 

2) ດັດຊະນີປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT ເຂົົ້າໃນການສອນນັກສຶກ
ສາປີ2 ສາຂາຄູຟີຊິກສາດ ເທົົ່າກັບ 0.8620 ຫ ື ເທົົ່າກັບ 86.20 ສ່ວນຮ້ອຍ. 

3) ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາສາຂາຄູຟີຊິກສາດປີ2 ຕ ໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT 

ແມ່ນມີຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈໃນລະດັບຫ າຍ ( 74.0.;17.4 == DSX ). 
ຄໍາສັບສໍາຄັນ: ຄວາມແຮງ, ມວນສານ ແລະ ກົດເກນການເຄືີ່ອນທີີ່, ວິທີສອນແບບ 4MAT 
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Learning-Teaching in Physics subject on Forces, Mass and Law 

movement for Physics year2 by using the learning cycle process (4 
MAT) in Natural Science Education Department, FED, NUOL 

 

Abstract 

The purpose of this research were: to develop plans for organization of 4MAT 

learning cycle activities with a required efficiency of 75/75. 2) to find out effectiveness 

indices of plans application of 4MAT learning cycle activities. 3) to study student’s 

satisfaction towards the application of 4MAT learning activities by learning –teaching 

Physics. The sample for this research consisted of 25 second year students of Physics, 

Education, Department of Natural Science Education, Faculty of Education, Semester1, 

Academic Year 2019-2020. Experimental design was the one group pre-test, post-test 

design. The instruments used in the research were 3 lesson plans for organization of 

learning cycle activities, a learning outcome test, observation form, behavior assessment 

form and questionnaire. The  statistics descriptive used were mean, percentage, standard 

deviation. 

The result of research were as follows: 

1. The efficiencies of plans for learning-teaching Physics by using 4MAT for 

Physics Education Year2 was 85.13/86.08 exceeded 75/75. 

2. The efficiencies indices for teaching-learning Physics by using  4 MAT for 

Physics Education Year2 was 0.8620. students knowledge increased by 67.65%. 

3. The finding indicated that the average level of the satisfaction of students with 

the learning activities was very high ( 74.0.;17.4 == DSX ) 

Keywords: Force, Mass, and Motion Law, 4MAT, efficiencies, indice, satisfaction 
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ພາກສະເໜີ 

ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງການສຶກສາຊັົ້ນສູງກ ໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຢ່າງຍິງໃນ
ການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ບັນລຸຕາມ 3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ ເຊັົ່ນ: ລັກສະນະຊາດ, 
ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ ແລະ ຕາມ 5 ຫ ັກມູນການສຶກສາເຊັົ່ນ: ດ້ານ
ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປັນຍາສຶກສາ ສິລະປະສຶກສາ,  ພາລະສຶກສາ ແລະ ແຮງງານສຶກສາ ເພືີ່ອກຽມຄວາມພ້ອມ
ທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະທີີ່ຈະໄປສືບຕ ໍ່ ໃນການຮຽນວິຊາສະເພາະທີີ່ສູງຂຶົ້ນ. ການທີີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົື້າໝາຍ ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາ ເປັນວຽກງານໃຈກາງ ຂອງການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,ໂດຍສະເພາະເນັົ້ນໃຫ້ເຂົົ້າມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ດ້ານເທັກໂນໂນໂລຢີທີີ່ຈະ
ໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 2008)  

ວິຊາຟີຊິກສາດ ເປັນວິຊາທີີ່ສໍາຄັນໃນຂະແໜງໜຶີ່ງຂອງວິທະຍາສາດ ເຊິີ່ງການສຶກສາທາງຟີຊິກຈະ
ເນັົ້ນກ່ຽວກັບກົດເກນຕ່າງໆ ສໍາລັບການອະທິບາຍປະກົດການທາງທໍາມະຊາດເຊັົ່ນ: ເປັນຫຍັງວັດຖຸຈິີ່ງຕົກລົງ
ພືົ້ນດິນ ການຕົກຂອງວັດຖຸມີ ກົດເກນແນວໃດ ເປັນຫຍັງຈິີ່ງເກີດປະກົດການຮຸ່ງກິນນໍໍ້າ ເປັນຕົົ້ນ ຄວາມຮູ້
ທາງດ້ານຟີຊິກມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາອືີ່ນໆ ເຊັົ່ນ: ໃນການຮຽນວິຊາເຄມີສາດ ຍັງຕ້ອງອາໄສຄວາມຮູ້
ພືົ້ນຖານໃນດ້ານຟີຊິກອາຕອມ ແລະ ຟີຊິກນິວເຄ ຍໃນການສຶກສາໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ ແລະ ອາຕອມ, ໃນ
ການຮຽນວິຊາຊີວະສາດ ຍັງຕ້ອງອາໄສຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານທາງຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດໃນການສຶກສາລະບົບ 
ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆຂອງສິີ່ງທີມີຊີວິດ ເຊັົ່ນ: ການສຶກສາປະກົດການເຄືີ່ອນຍ້າຍມວນສານ, ປະກົດການ
ເຄືີ່ອນຍ້າຍໃນລະດັບເຊວ ການຖ່າຍໂອນພະລັງງານ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ນັບວ່າວິຊາຟີຊິກສາດມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ເທັກໂນ
ໂລຢີກ້າວໜ້າ ຢ່າງໄວວາ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນເທັກໂນໂລຢີດ້ານພະລັງງານ, ດ້ານການສືີ່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ 
ແລະ ດ້ານການຂົນສົົ່ງ, ແຕ່ໃນການຮຽນ-ການສອນທາງດ້ານຟີຊິກສາດ ບັນຫາທີີ່ຄູສ່ວນຫ າຍພົບ ຄືບັນຫາ
ຜົນການຮຽນຕໍ່າ ສາຍເຫດປະການໜຶີ່ງອາດເປັນເພາະວ່າ ຄູມັກຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາໂດຍເນັົ້ນ
ໃຫ້ນັກສຶກສາທ່ອງຈໍາສູດຕ່າງໆ ໄປໃຊ້ໃນການແກ້ບັນຫາໂຈດ ເຖິງວ່ານັກສຶກສາຈະເລົົ່າສູດຕ່າງໆໄດ້ ແຕ່
ສາມາດແກ້ໂຈດບັນຫາທີກົງປະເດັົ່ນຕ ໍ່ການໃຊ້ສູດໃນເລືີ່ອງນັົ້ນໆເທົົ່ານັົ້ນ, ຖ້າມີການປະຍຸກ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງ
ຄວາມຮູ້ໃນເລືີ່ອງຕ່າງໆ ເຂົົ້ານໍາກັນໃຫ້ນັກສຶກສາວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ, ນັກສຶກສາຈະບ ໍ່ສາມາດ
ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີມີມາແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ດັົ່ງນັົ້ນ, ການຮຽນຟີຊິກສາດໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຈິີ່ງມີຄວາມ
ຄາດຫວັງວ່າ ຈະຕ້ອງຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ເພືີ່ອພັດທະນາໃຫ້ນັກສຶກສາມີຜົນການຮຽນສູງຂຶົ້ນ 
ແລະ ຢູ່ໃນເກນທີີ່ດີ ເພາະຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນສາມາດພະຍາກອນເຖິງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ການຮຽນ ເພືີ່ອເປັນການພັດທະນາປະເທດຊາດຕ ໍ່ໄປໃນອານາຄົດ ຈາກປະສົບການໃນການສອນ ແລະ ການ
ສອບຖາມຜູ້ທີີ່ສອນກ່ຽວກັບວິຊາຟີຊິກສາດ ພົບວ່າມີສາເຫດ ແລະ ປັດໄຈຫ າຍຢ່າງເຊັົ່ນ : ນັກສຶກສາສ່ວນ
ຫ າຍຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້, ອາໄສແຕ່ຄູເປັນຜູ້ສະໜອງໃຫ້, ຄູຜູ້ສອນໃຊ້
ເທັກນິກທີີ່ບ ໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເຮັດໃຫ້ບັນຍາການໃນຫ້ອງຮຽນໜ້າເບືີ່ອໜ່າຍ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງວິຊາຟີຊິກ
ສາດ ມີເນືົ້ອໃນຄອນຂ້າງຍາກ ແລະ ຊັບຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ເຂົົ້າໃຈຍາກ.  ຈາກສິີ່ງທີີ່ກ່າວມານີົ້ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ 
ນັກສຶກສາມີຜົນການຮຽນໃນວິຊາຟີຊິກ ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. 
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ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ທີີ່ເນັົ້ນຜູ້ຮຽນເປັນສໍາຄັນ ເປັນເປົື້າໝາຍຂອງການຈັດການສຶກສາໃນ
ປັດຈຸບັນເນັົ້ນພັດທະນາຜູ້ຮຽນເປັນສໍາຄັນ ( Child Center) ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ ໂດຍຜູ້ສອນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ ເຊິີ່ງການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ແບບ 4MAT ກ ໍ່ເປັນແນວຄິດທີີ່ເນັົ້ນຜູ້ຮຽນເປັນ
ສໍາຄັນ ເນັົ້ນໃຫ້ນັກສຶກສາແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຝິກໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ເຊືີ່ອມໂຍງເນືົ້ອໃນທີີ່ຮຽນເຂົົ້າກັບເຫດການໃນ
ປັດຈຸບັນ ເປັນການຈັດກິດຈະກໍາທີເນັົ້ນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນກັບບົດບາດ
ຂອງສະໝອງເບືົ້ອງຊ້າຍ ແລະ ສະໜອງເບືົ້ອງຂວາ (ສັກດີໄຊ ນີລັນທະວີ, 2010) ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດຄວາມ
ທ້າທາຍບ ໍ່ເບືີ່ອໜ່າຍ, ຮຽນດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊືີ່ນ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງເປັນເວລາດົນນານ ເນືີ່ອງຈາກເປັນ
ຂະບວນການຄິດທີສອດຄ່ອງກັບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ເປັນການຮຽນຮູ້ໂດຍທໍາມະຊາດ ຈາກການ
ສຶກສາບົດຄົົ້ນຄວ້າຂອງ (ພົງລັດ ທໍາມະຕິ, 2011) ທີຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນວິຊາເຄມີ 
ມີຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນຫ ັງຮຽນສູງກວ່າກ່ອນຮຽນທີີ່ລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0.05. 

ຜູ້ຄົົ້ນໄດ້ສຶກສາຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວ ແລ້ວຈິງມີຄວາມສົນໃຈທີີ່ຈະຈັດກິດຈະກໍາການ
ຮຽນການສອນ ວິຊາຟີຊິກສາດ ເລືີ່ອງຄວາມແຮງ, ມວນສານ ແລະ ກົດເກນການເຄືີ່ອນທີ ຂອງນັກສຶກສາປີ
ທີ2 ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT ເຊິີ່ງເປັນວິທີການສອນທີີ່ເນັົ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດກິດດຈະກໍາການຮຽນຮູ ້ ເພາະເປັນຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນທີ ີ່ເນັ ົ້ນສ້າງ
ບັນຍາກາດທີີ່ສອດຄ່ອງກັບການດໍາລົງຊີວິດໂດຍໃຊ້ສືີ່ການສອນທີີ່ຫ າກຫ າຍເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ 
ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ, ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ຕາມທີີ່ຕົນຖະໜັດໂດຍໃຊ້ສະ ໝອງເບືົ້ອງຊ້າຍ 
ແລະ ເບືົ້ອງຂວາຢ່າງສົມດູນອັນຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດເຕັມຕາມສັກກະຍະພາບຂອງ
ຕົນເອງ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອືີ່ນໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ (Mc Carty,B & Morris,S, 1990).  

ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາຜົນການຮຽນ ແລະ ບັນຫາຜົນການຮຽນໃນລະດັບຕໍ່າ, ຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າສົນໃຈທີີ່ຈະສຶກ
ສາວ່າຖ້ານັກສຶກສາປີ2 ສາຂາຄູຟີຊິກສາດໄດ້ຮັບການສອນໂດຍການຈັດການຮຽນການສອນແບບ 4 MAT 
ແລ້ວຈະສາມາດພັດທະນາ ຜົນການຮຽນທີີ່ຢູ ່ໃນລະດັບຕໍ່າໄດ້ ຫ ື ບ ໍ່. ທັົ້ງນີົ້ເພືີ່ອເກີດປະໂຫຍດໃນການ
ຈັດການສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງຂະບວນການຮຽນ-ການສອນຮຽນຟີຊິກສາດ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕ ໍ່ຜູ້ຮຽນຢ່າງ
ແທ້ຈິງຕ ໍ່ໄປ. 

ວິທີການຄົົ້ນຄວ້າ 
ກຸ່ມທົດລອງ 

ກຸ່ມທົດລອງແມ່ນນັກສຶກສາປີ2 ສາຂາຄູຟີຊິກສາດ ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນະສຶກ
ສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພາກຮຽນທີ1 ສົກສຶກສາ 2019-2020 ມີ 1 ຫ້ອງ ຈໍານວນ 25 ຄນົ. 
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ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບຂ ໍ້ມູນ 

ບົດສອນທີນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT  ຈ ານວນ 3 ບົດ, ໃບກິດຈະກໍາ, ໃບຄວາມຮູ້, ບົດທົດ
ສອບຍ່ອຍທ້າຍບົດ, ແບບທົດສອບວັດຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ, ແບບສອບຖາມຄວາມເພິິິີ່ງພ ໃຈໃນການ
ນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT   

ຂັົ້ນຕອນດໍາເນີນການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າ 

ການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ເປັນການ ທົດລອງກຸ່ມຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າດໍາເນີນການທົດລອງໃນພາກຮຽນທີ1  ໃຊ້
ເວລາໃນການທົດລອງ 2 ອາທິດ ມີທັງໝົດ 3 ບົດສອນ ບົດສອນລະ 2 ຊົົ່ວໂມງ ລວມທັງໝົດ 6 ຊົົ່ວໂມງ 
ບ ໍ່ນັບຊົົ່ວໂມງໃນເວລາວັດຜົນດ້ານສະຖານທີີ່ທົດລອງແມ່ນນັກສຶກສາ ປີ2 ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດ ສົກສຶກສາ 2019-2020 ມີລາຍລະອຽດໃນການສຶກສາ ດັົ່ງນີົ້: 

1. ທົດສອບກ່ອນຮຽນ (Pre-test) ກັບນັກສຶກສາກຸ່ມທົດລອງນັກສຶກສາປີ2 ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທ າມະ
ຊາດ ຈໍານວນ 25 ຄົນດ້ວຍແບບທົດສອບວັດຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ ວິຊາຟີຊິກສາດ ເລືີ່ອງ ມວນສານ, 
ຄວາມແຮງ ແລະ ກົດເກນການເຄືີ່ອນທີີ່ຂອງວັດຖຸ ຈໍານວນ 25  ຂ ໍ້ ໃຊ້ເວລາໃນການທົດສອບ 1 ຊົົ່ວໂມງ
ກ່ອນທີີ່ຈະທົດລອງໃຊ້ບົດສອນເພືີ່ອນໍາຜົນໄປວິເຄາະຂ ໍ້ມູນຂັົ້ນຕ ໍ່ໄປ. 

2. ດໍາເນີນການສອນໂດຍການນໍາໃຊ້ບົດສອນຕາມຮູບແບບວິທີສອນ 4 MAT  ຈໍານວນ 3 ບົດສອນ ໃຊ້
ເວລາສອນບົດລະ 2 ຊົົ່ວໂມງ, ລວມທັງໝົດ 6 ຊົົ່ວໂມງໃນລະຫ່ວາງການຈັດກິດຈະກໍາກຸ່ມຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າໄດ້
ເຮັດການປະເມີນພຶດຕິກໍາການຮຽນລະຫ່ວາງຮຽນປະເມີນຜົນງານ ແລະ ທົດສອບຍ່ອຍລະຫວ່າງຮຽນແຕ່ລະ
ບົດສອນ. 

3. ເມືີ່ອສິົ້ນສຸດການສອນໂດຍການນໍາໃຊ້ບົດສອນຕາມຮູບແບບວິທີສອນ 4 MAT ຈໍານວນ 3 ບົດສອນ 
ແລ້ວດໍາເນີນການທົດສອບຫ ັງຮຽນ (Post- test) ກັບນັກສຶກສາ ປີ2 ສາຂາຄູຟີຊິກສາດ ພາກວິຊາຄູ
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຈໍານວນ 25  ຄົນດ້ວຍແບບທົດສອບວັດຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ ເປັນແບບທົດ
ສອບສະບັບດຽວກັບທີີ່ທົດສອບກ່ອນຮຽນ (Pre-test) ໃຊ້ເວລາໃນການທົດສອບ 1 ຊົົ່ວໂມງແລ້ວນໍາໄປ
ວິເຄາະຫາຜົນທາງສະຖິຕິເພືີ່ອເບິີ່ງຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. 

ວິທີຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ 

ການຄົົ້ນຄວ້າໃນຄັົ້ງນີົ້ຜູ້ສຶກສາໄດ້ນໍາຂ ໍ້ມູນມາວິເຄາະຜົນການຄົົ້ນຄວ້າຕາມຈຸດປະສົງທີີ່ຕັົ້ງໄວ້ດັົ່ງນີົ້: 

1. ປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4 MAT ເຂົົ້າໃນການສອນວິຊາຟີຊິກສາດ 
ເລືີ່ອງ ມວນສານ, ຄວາມແຮງ ແລະ ກົດເກນການເຄືີ່ອນທີີ່ຂອງວັດຖຸ ຕາມເກນມາດຖານ 75/75 ໂດຍໃຊ້
ສູດ E1/E2.  
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2. ຄ່າດັດສະນີປະສິດທິຜົນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4 MAT  ເຂົົ້າໃນການ
ສອນວິຊາຟີຊິກສາດ ເລືີ່ອງ ມວນສານ, ຄວາມແຮງ ແລະ ກົດເກນການເຄືີ່ອນທີີ່ຂອງວັດຖຸ ໃຊ້ສູດ E.I  ແລະ 
ໃຊ້ສ່ວນຮ້ອຍ (Percentage) , ຄ່າສະເລ່ຍ (Mean), ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ (Standard Deviation). 

3.ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນຕ ໍ່ກັບການນ າໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4 MAT  ເຂົົ້າໃນການຈັດກິດຈະກໍາການ
ຮຽນ-ການສອນວິຊາຟີຊິກສາດ ເລືີ່ອງ ມວນສານ, ຄວາມແຮງ ແລະ ກົດເກນການເຄືີ່ອນທີີ່ຂອງວັດຖຸ ຫາຄ່າ
ສະເລ່ຍ (Mean), ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ (Standard Deviation). 

ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າ 
ຕາຕະລາງທີ 1: ຜົນການວິເຄາະຫາປະສິດທິພາບຂະບວນການຮຽນ E1 ແລະ  ປະສິດທິພາບຜົນຜົນສໍາເລັດ
ທາງການຮຽນ E2 ມີດັົ່ງນີົ້: 

ປະສິດທິພາບ ຄະແນນລວມ �⃗� SD (E1/ E2) 

ປະສິດທິພາບຂະບວນການຮຽນ E1 1277 51.08 2.37  

85.13/86.08 ປະສິດທິພາບຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ E2 538 21.52 2.64 

ຈາກຕາຕະລາງ 1 ເຫັນວ່າຜົນຂອງການວິເຄາະປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນ
ແບບ 4 MAT ເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນວິຊາ ຟີຊິກສາດ ຂອງນັກສຶກສາຄູຟີຊິກສາດປີ2 ພາກວິຊາຄູ
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເລືີ່ອງຄວາມແຮງ, ມວນສານ ແລະກົດເກນການເຄືີ່ອນທີ ພົບວ່າປະສິດທິພາບຂອງ

ຂະບວນການ 13.851 =E  ແລະ ປະສິດທິພາບຜົນໄດ້ຮັບ 08.862 =E  ສະແດງວ່າບົດສອນມີປະສິດ
ພາບສູງກວ່າທີີ່ຕັົ້ງໄວ້ 75/75 . 

ຕາຕະລາງທີ 2: ສະແດງດັດຊະນີປະສິດທິຜົນ (EI) ຂອງບົດສອນໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4 MAT 

ຈໍານວນ
ນັກສຶກສາ 

ຄະແນນເຕັມ ຄະແນນລວມກ່ອນຮຽນ ຄະແນນຫ ັງຮຽນ 
ດັດຊະນີປະສິດທິຜົນ 

(EI) 

25 25 125 538 0.8620 

ຈາກຕາຕະລາງ2:  ຜົນການວິເຄາະພົບວ່າ ດັດຊະນີປະສິດທິຜົນ (E.I) =  0.8620 ສະແດງ
ວ່າການນໍາໃຊ້ບົດສອນໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4 MAT ເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນວິຊາຟີຊິກສາດ 
ເລືີ່ອງຄວາມແຮງ, ມວນສານ ແລະກົດເກນການເຄືີ່ອນທີ ມີປະສິດທິຜົນ 86.20% ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາເກີດ
ການຮຽນຮູ້ໄດ້ແທ້ຈິງ. 
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ຕາຕະລາງທີ 3: ສະແດງເຖິງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນກັສຶກສາທີີ່ມີຕ ໍ່
ການຮຽນ-ການສອນໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນ 4 MAT ໃນແຕ່ລະດ້ານ 

ຈາກຕາຕະລາງ3 ຜົນການວິເຄາະຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈໃນການນໍາໃຊ້ວິທີການສອນແບບ 4 MAT ເຂົົ້າ
ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາ ຟີຊິກສາດ ພົບວ່າ ນັກສຶກສາມີຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈ ໂດຍລວມຢູ່ໃນ
ລະດັບຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຫ າຍ ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍ (�⃗� = 4.17; 𝑆𝐷 = 0.74), ເມືີ່ອເປັນດ້ານແລ້ວເຫັນວ່າ
ດ ້ ານການຈ ັດກ ິ ດຈະກ ໍ າການຮຽນຮ ູ ້ ຈ ະມ ີຄວາມເພ ິ ີ່ ງພ  ໃຈຫ  າຍທ ີ ີ່ ສ ຸ ດ  ໂດຍມ ີຄ ່ າ ສ ະ ເ ລ່

)73.0;39.4( == SDX


, ຮອງລົງມາແມ່ນດ້ານເນື ົ້ອໃນ ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍ )60.0;30.4( == SDX


, 
ສ່ວນດ້ານການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ດ້ານສືີ່ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນມີຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຮອງລົງມາຕາມ
ລໍາດັບ. 

ການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT ເປັນການຈັດກິດຈະກໍາທີີ່ເນັົ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈ
ກາງ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາສະໝອງເບືົ້ອງຊ້າຍ ແລະ ເບືົ້ອງຂວາ 
ເຂົົ້າໃນຂະບວນການຄິດຕາມລໍາດັບຂັົ້ນຕອນ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ສະແດງຄວາມຖະນັດຂອງຕົນ, ເຊິີ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ຈັກແກ້ໄຂບັນຫາ, ຮູ້ຈັກສະແຫວງຫາຂ ໍ້ມູນ, ວິເຄາະບັນຫາຈົນນໍາໄປສູ່ຄວາມຄິດລວມຍອດ
ທີີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການປະຕິບັດຈົນປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ.  

ດ້ານປະສິດທິພາບ: ຜົນການຈັດການຮຽນ-ການສອນໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT ເຂົົ້າໃນການ
ຮຽນ-ການສອນວິຊາຟີຊິກສາດ ຂອງນັກສຶກສາປີ2 ສາຂາຄູຟີຊິກສາດ ເຫັນວ່າບົດສອນທີໃຊ້ສອນ ມີ
ປະສິດທິພາບ ກັບ 85.13/86.08 ສູງກວ່າເກນ 75/75 ເຊິີ່ງສອດຄ່ອງກັບຜົນການຄົົ້ນຄວ້າ (ທະວີນຸດ ທອງ
ແມນ, 2547) ໄດ້ພັດທະນາແຜນການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ແບບ 4MAT ວິຊາຄະນິດສາດ ເລືີ່ອງ
ເສດສ່ວນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອຊອກຫາປະສິດພາບ ແລະ ດັດຊະນີປະສິດທິຜົນຂອງແຜນການສອນ ແລະ 
ກຸ່ມທົດລອງທີີ່ໃຊ້ແມ່ນນັກຮຽນ ຈໍານວນ 34 ຄົນຜົນການຄົົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ໄດ້ຄ່າປະສິດພາບເທົ ົ່າກັບ 
86.59/81.66  

ດ້ານດັດຊະນີປະສິດທິຜົນ: ດັດຊະນີປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT 
ເຂົົ້າໃນການສອນນັກສຶກສາສາຂາຄູຟີຊິກສາດ ປີ2 ເທົົ່າກັບ 0.8620 ຫ ື ເທົົ່າກັບ 86.20 ສ່ວນຮ້ອຍ ສູງກວ່າ
ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າຂອງປິິ່ນແກ້ວ ສາລະແກ້ວ ທີໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ແບບ 

ລາໍດບັ ເນືົ້ອໃນ 
ຄາ່ສະຖິຕ ິ

�⃗� DS.  ແປຄວາມໝາຍ 

1 ດ້ານເນືົ້ອໃນບົດຮຽນ 4.30 0.60 ເພີີ່ງພ ໃຈຫ າຍ 

2 ດ້ານການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ 4.39 0.73 ເພີີ່ງພ ໃຈຫ າຍ 

3 ດ້ານສືີ່ການຮຽນຮູ້ 3.73 0.80 ເພີີ່ງພ ໃຈຫ າຍ 

4 ດ້ານການວັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 4.25 0.83 ເພີີ່ງພ ໃຈຫ າຍ 

ສະເລ່ຍລວມ 4.17 0.74 ເພີີ່ງພ ໃຈຫ າຍ 
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4MAT ເລືີ່ອງ ລະບົບປະສາດ ແລະ ອະໄວຍະວະຮູ້ສຶກ ລາຍວິຊາ ຊີວະສາດ ຂອງນັກຮຽນຊັົ້ນ ມ.5 ໄດ້ຄ່າ
ດັດຊະນີປະສິດທິຜົນຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ນ 0.694. 

ດ້ານຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈ: ຈາກການສຶກສາຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍພາບລວມແລ້ວເຫັນວ່າ 
ນັກສຶກສາມີຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຫ າຍຕ ໍ່ຮູບແບບການສອນແບບ 4MAT ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ 4.17 ແລະ ຄ່າ
ຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.74. 

ທັງໝົດນີົ້ກ ໍ່ເປັນເພາະວ່າ ແຕ່ລະບົດສອນ ທີີ່ນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4MAT ເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການ
ສອນວິຊາຟີຊິກສາດ ສໍາລັບນັກສຶກສາປີ2 ສາຂາຄູຟີຊິກສາດ ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າ
ໄດ້ພັດທະນາຂຶົ້ນແມ່ນເປັນໄປຕາມຂະບວນການ, ຂັົ້ນຕອນຂອງການແຕ່ງບົດສອນ, ສຶກສາແນວທາງການ
ຈັດກິດຈະກໍາການສອນໃນຮູບແບບດັົ່ງກ່າວ ແລະ ບົດສອນທີີ່ສ້າງຂຶົ້ນມາກຸ່ມຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ຜ່ານການກວດ
ສອບ, ແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກພ່ອງຕາມຂ ໍ້ສະເໜີຂອງທີີ່ປ ກສາໂຄງການໃນທຸກບົດສອນ ລວມທັງໄດ້ຜ່ານການກວດ
ສອບ ແລະ ປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງທາງດ້ານເນືົ້ອໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທັງ 3 ທ່ານ 
ເພືີ່ອປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ຜ່ານການທົດລອງເຄືີ່ອງມືເພືີ່ອຊອກຫາຄ່າຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນຂອງເຄືີ່ອງມື ແລ້ວຈິງ
ນໍາໃຊ້ໄປສອນກັບຜູ້ຮຽນ. 

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະຈາກການຄົົ້ນຄວາ້ 

1.ເພືີ່ອຢາກໃຫ້ການຈັດກິດຈະກ າການຮຽນ-ການສອນໂດຍການນ າໃຊ້ວິທີສອນແບ 4 MAT ໄປໃຊ້ເກີດ
ປະສິດທິພາບຕາມເກນທີີ່ຕັົ້ງໄວ້ ຄູຄວນເຂົົ້າໃຈ ເຖິງຫ ັກການ , ວິທີການສອນແບບ 4 MAT ຕາມຂັົ້ນຕອນ 
ເພືີ່ອຕອບສະໜອງລະຫວ່າງບຸກຄົນ ແລະ ຄວນຈັດເວລາໃຫ້ເໝາະແຕ່ລະກິດຈະກໍາ. 

2.ຄູສອນຄວນກະຕຸ້ນ ແລະ ເຝິກໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມກ້າສະແດງອອກ ທຸກຄົນມີຄວາມສ າຄັນເທົົ່າກັນ 
ຄວນປັບປ່ຽນໜ້າທີີ່ກັນຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ. 

3.ຄູສອນຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການນໍາໃຊ້ສືີ່ການສອນໃນການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 4 MAT  
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ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ເພືີ່ອສຶກສາປະສິດທິພາບ ຂອງບົດສອນໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 7E  ເຂົົ້າໃນການຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນວິຊາ ຊິວະວິທະຍາ ເລືອງອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອກ ຊັົ້ນ ມ.5 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ສົມບູນສາທິດສົກຮຽນ 2017–2018 ຕາມເກນມາດຕະຖານ 75/75. ເພືີ່ອສຶກສາຄ່າດັດສະນີປະສິດທິຜົນ 
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງພັດທະນາການຮຽນຮູ້ ວິຊາຊິວະວິທະຍາເລືອງ ອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອກ ຊັົ້ນ 

ມ.5 ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 7E . ເພືີ່ອສຶກສາຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ມ.5/1 ທີີ່ມີຕ ໍ່ກັບການ
ນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 7E ວິຊາ ຊິວະວິທະຍາ ເລືອງອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດດອກ. ໂດຍມີວິທີດໍາເນີນ
ການຄົົ້ນຄວ້າກັບກຸ່ມທົດລອງນັກຮຽນຫ້ອງ ມ.5/1 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ. ມີຈໍານວນ 30 ຄົນ
ການໄດ້ມາຂອງກຸ່ມທົດລອງແມ່ນໃຊ້ວິທີການສຸ່ມແບບເຈາະຈົງເອົາ 1 ຫ້ອງ. ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບ
ລວບລວມຂ ໍ້ມູນຄັົ້ງນີົ້ເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ສ້າງຂຶົ້ນເພືີ່ອໃຊ້ໃນການທົດລອງຄົົ້ນຄວ້າການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-
ການສອນນແບບ 7E ໃນວິຊາ ຊິວະວິທະຍາ ເລືີ່ອງ ອະໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອກ ບົດສອນຕາມຮູບ
ແບບການສອນ 7E ຈ ານວນ 3 ບົດສອນ, ແບບສັງເກດພຶດຕິກໍານັກຮຽນ, ແບບວັດຜົນສໍາເລັດທາງການ
ຮຽນ, ແບບສອບຖາມຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນທີີ່ມີຕ ໍ່ການຮຽນ ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ແບບມາດຕາສ່ວນປະ
ເມີນຄ່າ (Rating Scale) 5 ລະດັບ. ການຄົົ້ນຄວ້າໃນຄັົ້ງນີົ້ ຜູ້ສຶກສາໄດ້ນໍາຂ ໍ້ມູນມາວິເຄາະຜົນການຄົົ້ນຄວ້າ 
ຕາມຈຸດປະສົງທີີ່ຕັົ້ງໄວ້ເຊັົ່ນ: ວິເຄາະຫາປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນໃຊ້ສູດ E1/E2, ວິເຄາະຫາຄ່າດັດສະນີປະ
ສິດທິຜົນໃຊ້ສູດ E.I. ວິເຄາະຫາຜົນການຮຽນກ່ອນ ແລະ ຫ ັງຮຽນຫາຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ, 
ວິເຄາະຫາລະດັບຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຫ້ອງ ມ.5/1 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ ຫາຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າ
ຜັນປ່ຽນມາດຖານ. ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າພົບວ່າ (1) ບົດສອນຕາມຮູບແບບ 7E ເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາການຮຽນ-

ການສອນວິຊາ ຊິວະວິທະຍາ ເລືອງອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອກ ຊັົ້ນ ມ.5 ທີີ່ກຸ່ມຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຂຶົ້ນມີ
ປະສິດທິພາບ 83.72 / 89.67 ສູງກວ່າ  ເກນທີີ່ຕັົ້ງໄວ້ 75/75. (2) ດັດສະນີປະສິດທິຜົນການຮຽນຮູ້ຂອງ
ນັກຮຽນ ວິຊາ ຊິວະວິທະຍາ ເລືອງອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອກ ຊັົ້ນ ມ.5 ຈາກບົດສອນຕາມຮູບ
ແບບ 7E ເຂົົ້າໃນກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນມີ ຄ່າດັດສະນີປະສິດທິຜົນ (E.I) ເທົົ່າກັບ 0.8711 ຄິດ
ເປັນເປີເຊັນເທົົ່າກັບ 87.11%  ສະແດງວ່າຜູ້ຮຽນມີຄວາມກ້າວ  ໜ້າໃນການຮຽນ ເປັນບົດສອນທີີ່ມີປະ
ສິດທິຜົນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. (3) ລະດັບຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ມ.
5/1 ທີີ່ມີຕ ໍ່ວິທີສອນແບບ 7E ໂດຍລວມແລ້ວເພີີ່ງພ ໃຈດີຢູ່ໃນລະດັບຫ າຍທີີ່ສຸດ �̅� =4.53, SD = 0.52.
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TEACHING – LEARNING BIOLOGY BY USING 7E FOR GRADE 
10 AT DEMONSTRATION SECONDARY SCHOOL SAYTHANY 

DISTRICT 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1). to study  the efficiency of teaching plans 

by using 7E methodology for teaching-learning Biology on sexual reproduction of plant 

which was based on the standard setting up by 75/75. 2). to investigate the index 

effectiveness of the learning progress for Biology on  sexual reproduction of plant  by 

using 7E.  3) to study the students’ satisfaction towards on using 7E application for the 

physics subject on  sexual reproduction of plant . The samples for this research were 30 

5 th year students at Demonstrative secondary school Saythany district, Vientiane Capital 

in the academic year of 2017-2018. Those participants were directly selected for the target 

groups. The research instrument tools included: 1). three lesson plans of using 7E 

methodology. 2). The behavior observation forms of learning activities. 3). The pre-tests 

and post-tests learning assessments by using 4 multiple choice formats. 4). The five-point 

rating scale format questionnaires of teaching-learning satisfaction. The research statistics 

was mean ( X ),  

The results of research were as follows:1) The efficiency of lesson plans by using 

7E methodology for teaching-learning Biology subject activities on  sexual reproduction of 

plant  was 83.72/89.67 which was higher than criteria set by 75/75. 2) The effectiveness 

index of learning progress on Physics subject on sexual reproduction of plant by using 7E 

for 5th year students was 0.8711%. This means that students have gained knowledge of 0.8711 

% more than their previous once. 3) The 5th year students’ satisfaction of the 7E teaching 

methodology for the Biology subject on  sexual reproduction of plant  was at the high 

level �̄� = 4.53, SD = 0.52
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ພາກສະເໜີ 

ວິທີສອນແບບສືບເສາະຫາຄວາມຮູ້ 7E ເປັນວິທີການສອນທີີ່ອີງຕາມທິດສະດີ ພັດທະນາການທາງ
ສະຕິປັນຍາຂອງ Piaget, ໃນການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນຈະເກີດຂຶົ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ສ້າງສັນ 
ຕາມທິດສະດີຄວາມຮູ້ (constructivism) ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບາງສິີ່ງບາງຢ່າງມາກ່ອນ
ແລ້ວ ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງທີີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງເປັນໄປຕາມທໍາມະຊາດ, ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມການພັດທະນາ 
ທັກສະໃນຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດ, ສາມາດຊອກຫາຄວາມຮູ້ ແລະ ສະຫ ຸບເປັນອົງຄວາມຮູ້ໄດ້ດ້ວຍ
ຕົນເອງ. 

ວິທີສອນແບບສືບເສາະຫາຄວາມຮູ້ 7E ເປັນການພັດທະນາດ້ານສະຕິປັນຍາເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີແນວ
ຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຈັດລະບຽບການຄົົ້ນພົບຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເກີດແຮງຈູງໃຈພາຍໃນໄດ້
ຫ າຍກວ່າການຮຽນແບບທ່ອງຈໍາ, ເຝິກໃຫ້ນັກຮຽນຄົົ້ນຫາຄວາມຮູ້ ແກ້ບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຈືີ່ຈໍາ
ຄວາມຮູ້ໄດ້ດົນ ແລະ ສາມາດຖ່າຍໂອນຄວາມຮູ້ໄດ້, ໃນນັົ້ນນັກຮຽນເປັນໃຈກາງຂອງການຮຽນ-ການສອນ
ສາມາດຄິດ ມີທັກສະການໃນການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມື, ສາມາດນໍາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້. ດັົ່ງນັົ້ນ, 

ວິທີສອນແບບສືບເສາະຫາຄວາມຮູ້ 7E ກ ເປັນວິທີການສອນແບບສືບເສາະຫາຄວາມຮູ້ທີີ່ເນັົ້ນການຖ່າຍໂອນ
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການກວດສອບຄວາມຮູ້ເກົົ່າຂອງນັກຮຽນ , ການຈັດກິດຈະກໍາ
ການຮຽນ-ການສອນ ຕາມ  7 ຂັົ້ນ. 

ຈາກເຫດຜົນທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງກຸ່ມຜູ້ຄົົ້ນຄ້ວາເລືອກຄົົ້ນຄ້ວາການຮຽນ-ການສອນໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີ
ສອນແບບສືບເສາະຫາຄວາມຮູ້ (7E) ເຂົົ້າໃນວິຊາ ຊິວະວິທະຍາ ເລືີ່ອງ ອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອກ 

ຊັົ້ນ ມ.5 ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ, ເພືີ່ອສຶກສາປະສິດທິພາບ ຂອງບົດສອນຕາມເກນມາດຕະຖານ 
75/75, ຄ່າດັດສະນີປະສິດທິຜົນຄວາມກ້າວໜ້າທາງພັດທະນາການຮຽນຮູ້ວິຊາຊິວະວິທະຍາ ແລະ  ສຶກສາ
ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນຫ້ອງມ.5/1 ທີີ່ມີຕ ໍ່ກັບການນ າໃຊ້ວິທີສອນແບບ 7E ວິຊາ ຊິວະວິທະຍາ ເລືອງ
ອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດດອກ. 

ຈຸດປະສົງຂອງການຄົົ້ນຄວ້າ 

1. ເພືີ່ອສຶກສາປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 7E ເຂົົ້າໃນການຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນວິຊາ ຊິວະວິທະຍາ ເລືອງອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອກ ຊັົ້ນ ມ.5 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ສົມບູນສາທິດສົກຮຽນ 2017–2018 ຕາມເກນມາດຕະຖານ 75/75. 

2. ເພືີ່ອສຶກສາຄ່າດັດສະນີປະສິດທິຜົນຄວາມກ້າວໜ້າທາງພັດທະນາການຮຽນຮູ້ວິຊາຊິວະວິທະຍາ
ເລືອງ ອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອກ ຊັົ້ນ ມ.5 ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 7E. 

3. ເພືີ່ອສຶກສາຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນຫ້ອງມ.5/1 ທີີ່ມຕີ ໍ່ກັບການນ າໃຊ້ວິທີສອນແບບ 7E ວິຊາ 
ຊິວະວິທະຍາ ເລືອງອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດດອກ.  
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ວິທີການຄົົ້ນຄວ້າ 

-ປະຊາກອນ: ໄດ້ແກ່ນັກຮຽນ ຊັົ້ນ ມ.5 ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ ມີ 6 ຫ້ອງ, ຈໍານວນ 295 

ຄົນ. 

-ກຸ່ມທົດລອງ:  ໄດ້ແກ່ ນັກຮຽນຫ້ອງ ມ.5/1 ຈ ານວນ 30 ຄົນ ໄດ້ໃຊ້ວິທີເລືອກເອົາແບບເຈາະຈົງເອົາ 1 
ຫ້ອງຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ, ເມືອງໄຊທານີ. 

ເຄືີ່ອງມືໃນການເກັບຂ ໍ້ມູນ 

ບົດສອນຕາມຮູບແບບວິທີສອນ 7E ຈໍານວນ 3 ບົດສອນ (1)ໂຄງສ້າງຂອງດອກ, (2) ການສ້າງຈຸ

ລັງສືບພັນຂອງພືດດອກ (3) ການເກີດໝາກ ແລະ ການເກີດແກ່ນ  ເປັນຂອບເຂດເນືົ້ອໃນຂອງການສຶກສາ 
ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາສອນບົດລະ 2 ຊົົ່ວໂມງ, ລວມທັງໝົດ 6 ຊົົ່ວໂມງ 

▪ ແບບສັງເກດພຶດຕິກໍານັກຮຽນ 
▪  ແບບທົດສອບວັດຜົນສ າເລັດທາງການຮຽນ 
▪ ແບບສອບຖາມຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນ ທີີ່ມີຕ ໍ່ການຮຽນ ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ແບບມາດຕາສ່ວນ

ປະເມີນຄ່າ (Rating Scale) 5 ລະດັບ  
ການສາ້ງ, ການຫາຄນຸນະພາບຂອງເຄືີ່ອງມື ແລະ ການຫາຄນຸນະພາບຂອງບດົສອນ 

- ດ າເນີນການສ້າງບົດສອນກິດຈະກ າການຮຽນຮູ້ຕາມຮູບແບບ 7E  ຈ ານວນ 3  ບົດສອນ  

- ນ າບົດສອນຈ ານວນ 3 ບົດສະເໜີຜູ້ຊ່ຽວຊານ 3 ທ່ານ ເພືີ່ອປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຄ່າຂອງ IOC 

ເອົາແຕ່ຄ່າຫ າຍກວ່າ ຫ ື ເທົົ່າກັບ 0.5 ຂືນໄປ  

- ນ າຜົນຄະແນນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ IOC ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງ 3 ທ່ານ ມາຫາຄ່າສະເລ່ຍຂອງແຕ່
ລະບົດສອນໄດ້ຄ່າເທົົ່າ 1 

- ນ າບົດສອນໄປປັບປຸງແລ້ວທົດລອງໃຊ້ກັບນັກຮຽນຫ້ອງ ມ5/4 ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນກຸ່ມທົດລອງແທ້ຈ ານວນ 40 

ຄົນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດເພືີ່ອຫາປະສິດທິພາບມີຄ່າ E1/E2 ເທົົ່າກັບ 83.00 / 87.25 ແລະ ດັດ
ສະນີປະສິດທິຜົນ E.I ມີຄ່າເທົົ່າ 87.11%. 

- ຈັດພິມບົດສອນ ສະບັບສົມບູນ ເພືີ່ອກຽມນ າໄປໃຊ້ກັບກຸ່ມທົດລອງແທ້ຄືນັກຮຽນຫ້ອງ ມ.5/1 ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ ຈໍານວນ 30 ຄົນ. 

ການຫາຄຸນນະພາບຂອງແບບທົດສອບວັດຜົນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ 

- ບົດທົດສອບວັດຜົນສ າເລັດທາງການຮຽນວິຊາຊີວະວິທະຍາ ເລືີ່ອງການສີບພັນຂອງພືດມີດອກຊັົ້ນ ມ.5 
ຈໍານວນ  1 ສະບັບມີທັງໝົດ 20 ຂ ໍ້. 
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- ນ າແບບທົດສອບສະເໜີຕ ໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງ 3 ທ່ານເພືີ່ອປະເມີນຄວາມສາມາດສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຂ ໍ້ສອບແຕ່
ລະຂ ໍ້ກັບຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ 

- ນ າຂ ໍ້ສອບທີີ່ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຂ ໍ້ຄ າຖາມຂອງແບບທົດສອບກັບຈຸດປະສົງ ຈາກຜູ້
ຊ່ຽວຊານທັງ 3 ທ່ານມາຫາຄວາມສອດຄ່ອງໂດຍໃຊ້ສູດ IOC ໂດຍພິຈາລະນາຄັດເລືອກຂ ໍ້ສອບທີີ່ມີຄ່າ
ສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 1  

- ນ າແບບທົດສອບທີີ່ປັບປຸງແລ້ວໄປທົດລອງໃຊ້ກັບນັກຮຽນ ຫ້ອງມ5/4 ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນກຸ່ມທົດລອງແທ້ເພືີ່ອນ າ
ເອົາຜົນມາວິເຄາະຫາຄວາມຍາກງ່າຍ (P) ໄດ້ຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ 0.50 -0.65 ແລະ ຄ່າອໍານາດຈໍາແນກ (r)  
ຕັົ້ງແຕ່ 0.20-0.40 ຂືົ້ນໄປ ແລ້ວນໍາມາຫາຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ສູດ 𝐾𝑅20 =0.7837 

- ຈັດພິມແບບວັດທົດສອບທີີ່ຜ່ານການກວດສອບຄຸນນະພາບໄປນໍາໃຊ້ກັບກຸ່ມທົດລອງແທ້ຄືນັກຮຽນຫ້ອງ 
ມ.5/1 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ ຈ ານວນ 30 ຄົນ. 

ການຫາຄຸນນະພາບຂອງແບບສອບຖາມຄວາມເພິງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນ 

- ສ້າງແບບສອບຖາມຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນເປັນແບບປະເມີນຄ່າ (Rating Scale) ຕາມວິທີ ຂອງ 
Likert ໂດຍກ ານົດເປັນ 5 ລະດັບ. ຕ້ອງການໃຊ້ 25 ຂ ໍ້ ຫ ັງຈາກນ າແບບວັດຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈທີີ່ຜ່ານຜູ້
ຊ່ຽວຊານທັງ 3 ທ່ານເພືີ່ອຫາຄ່າຄວາມສອດຄ່ອງ ໄດ້ຄ່າສະເລ່ຍ =IOC 1. 

- ປັບປຸງແກ້ໄຂແບບສອບຖາມນ າໄປທົດລອງໃຊ້ກັບນັກຮຽນຫ້ອງ ມ 5/4 ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນກຸ່ມທົດລອງແທ້ 

- ນ າຄະແນນແບບສອບຖາມຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈທີີ່ຜ່ານເກນໄປຫາຄວາມເຊືົ້ອໝັົ້ນທັງສະບັບຕາມວິທີຂອງ 

Cronbach ໄດ້ຄ່າ 0.999. 

- ນ າແບບສອບຖາມຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈໄປພິມເປັນສະບັບທີີ່ສົມບູນເພືີ່ອນ າໄປໃຊ້ກັບນັກຮຽນກຸ່ມທົດລອງແທ້
ນັກຮຽນຫ້ອງ ມ.5/1 ຫ ັງຈາກສອນຄົບທຸກບົດສອນ. 

ວິທີລວບລວມຂ ໍ້ມູນ 

ດໍາເນີນການທົດລອງໃນພາກຮຽນທີ 2  ໃຊ້ເວລາໃນການທົດລອງ 2 ອາທິດ ມີທັງໝົດ 3 ບົດ
ສອນ ບົດສອນລະ 2 ຊົົ່ວໂມງລວມທັງໝົດ 6 ຊົົ່ວໂມງບ ໍ່ນບັຊົົ່ວໂມງໃນເວລາວັດຜົນດ້ານສະຖານທີີ່ທົດລອງ
ແມ່ນນັກຮຽນ ຊັົ້ນ ມ.5 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ມີລາຍລະອຽດໃນການສຶກສາ ດັົ່ງນີົ້: 
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ຕາຕະລາງທີ1: ວິທີເກັບ ແລະ ລວບລວມຂ ໍ້ມູນ 

ລາຍການເກັບລວບລວມຂ ໍ້ມູນ ກ່ອນການທົດລອງ ລະຫວ່າງການທົດລອງ ຫ ັງການທົດລອງ 
ແບບທົດ
ສອບ 

ທົດສອບກ່ອນ ແລະ
ຫ ັງ 

X  

 
X 

ທົດສອບຍ່ອຍ 
 

X 
 

ລາຍລະອຽດຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈ 
  

X 

ສິີ່ງທີີ່ຄົົ້ນພົບ 

ຕາຕະລາງ 2:  ຜົນການວິເຄາະຫາປະສິດທິພາບຂະບວນການຮຽນ E1  ແລະ  ປະສິດທິພາບຜົນສໍາເລັດທາງ
ການຮຽນ E2 ມີດັົ່ງນີົ້: 
ປະສິດທິພາບຂອງບົດສອນ ຄະແນນລວມ ຄະແນນສະເລ່ຍ SD (E1/ E2) 

ປະສິດທິພາບຂະບວນການຮຽນ E1 753.50 25.12 1.02 83.72/89.67 

ປະສິດທິພາບຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ E2 538 17.93 1.98 

ປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ (E1) ເທົົ່າກັບ 83.72 ແລະ ປະສິດທິຜົນຮັບ (E2) ແມ່ນ 89.67 
ສະແດງວ່າບົດສອນມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າເກນທີີ່ຕັົ້ງໄວ້ (75/75). 

 ຕາຕະລາງທີ 3: ສະແດງດັດສະນີປະສິດທິຜົນ (EI) ຂອງບົດສອນໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບ  7E   

ຈໍານວນ 

ນັກສຶກສາ 
ຄ ະ ແ ນ ນ
ເຕັມ 

ຄະແນນສະເລ່ຍກ່ອນຮຽນ ຄະແນນສະເລ່ຍຫ ັງຮຽນ ດັດຊະນີປະສ ິດທິ
ຜົນ )EI( 

30 

 

20 

 

3.97 17.93 0.87 ຫ ື 87.11% 

 

 

ດັດສະນີປະສິດທິຜົນ (E.I) =  0.87 ເຊິ ີ່ງຫ າຍກ່ວາເກນການຍອມຮັບປະສິດທິຜົນ 0.50 ນັົ້ນ
ສະແດງວ່າການນໍາໃຊ້ບົດສອນໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບ 7E ເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນວິຊາ ຊິວະ
ວິທະຍາ ເລືອງ ອາໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອ ມີປະສິດທິຜົນ 87.11% ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເກີດການຮຽນ
ຮູ້ໄດ້ແທ້ຈິງ 

ຕາຕະລາງ 4: ສະແດງເຖິງຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນທີີ່ມີຕ ໍ່
ການຮຽນ-ການສອນໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນ 7E ໂດຍລວມໃນແຕ່ລະເນືົ້ອໃນ 

 ລະດັບຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ມ.5/1 ທີີ່ມີຕ ໍ່ວິທີສອນແບບ 7E ໂດຍລວມແລ້ວເພີີ່ງ
ພ ໃຈດີຢູ່ໃນລະດັບຫ າຍທີີ່ສຸດ �̅� =4.53, SD = 0.5 

 

ເນືົ້ອໃນ 
ຄ່າສະຖິຕິ 

X  DS.  ແປຄວາມໝາຍ 

ໂດຍລວມ 4.53 0.52 ມີຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຫ າຍທີີ່ສຸດ 
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 ຂ ໍ້ສະເໜີແນະຈາກການຄົົ້ນຄວ້າ. 

- ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນແບບ 7E ຄວນຄ ານຶງເຖິງການເລືອກການນ າໃຊ້ສືີ່ ແລະ ອຸປະກອນໃນການ
ຮຽນຮູ້ສົົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 

- ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນແບບ 7E ມີຂັົ້ນຕອນໃນຂະບວນຈັດການຮຽນຮູ້ ຕ້ອງຄ ານຶີ່ງເຖິງເວລາໃນ
ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຂະບວນການຮຽນຮູ້ບ ໍ່ພຽງພ  ຕ້ອງປັບເວລາໃຫ້ເ
ໝາະສົມ. 

- ການຈັດກິດຈະກ າກຸ່ມຄູຜູ້ສອນຄວນຈະມີການຈະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນຮ່ວມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ມີການ
ປຶກສາຫາລືໃນລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກໍາໂດຍສະເພາະເຄົາລົບຄໍາອະທິບາຍຂອງໝູ່ເພືີ່ອນ ໃນເວລາເຮັດ
ກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນ. 

- ການຈັດກິດຈະກ າ ການຮຽນຮູ້ແບບ 7E  ເປັນຍຸດທະວິທີໃນການຈັດກິດຈ າການຮຽນຮູ້ທີີ່ເນັົ້ນຜູ້ຮຽນ
ເປັນໃຈກາງ ຄູຄວນກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຝິກທັກສະ ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັບນັກຮຽນ. 

ຂ ໍ້ສະເໜີແນະສໍາລັບຜູ້ທີີ່ຈະເຮັດການຄົົ້ນຄວ້າໃນຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປ 

- ຄວນນ າຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນແບບ 7E ໄປໃຊ້ໃນເນືົ້ອໃນ ແລະ ນັກຮຽນຊັົ້ນອືີ່ນ ນອກຈາກ ຊັົ້ນ 
ມ.5 ແຕ່ຕ້ອງປັບກິດຈະກໍາໃຫ້ເໝາະສົມກັບເນືົ້ອໃນ ແລະ ລະດັບຊັົ້ນຮຽນ. 

- ຄວນນ າຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນແບບ 7E ກັບຕົວປ່ຽນອືີ່ນ ເຊັົ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຄິດວິເຄາະ
ຢ່າງມີວິຈາລະນາຍານ, ຄວາມສາມາດໃນການຄິດສ້າງສັນເປັນຕົົ້ນ. 
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ສະພາບການນໍາໃຊພ້ືົ້ນທີີ່ເຂດກ ໍ່ສາ້ງເສັົ້ນທາງຊນົນະບດົ ທີີ່ມຜີນົຕ ໍ່ການປຽ່ນແປງເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ບາ້ນພນິອາ ແລະ ບາ້ນອາສກົ ເມືອງສະໝວ້ຍ ແຂວງສາລະວນັ 

ລໍາພູ ບຸນວິໄລ .ຈັນປະເສີດ ວົງພູທອນ, ພັນພະສາ ຫ ອມຈັນທະລາ, ປະຕິສິດ ມິດທິຍະພອນ,ວິລະພັນ ຈັນທະ
ຮັງມາ,  

ຄະນະເສດຖະສາດແລະບ ລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ບົດຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ມີຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອສືກສາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ກ່ອນ ແລະ ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ 
ແລະ ສືກສາສະພາບການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ  ເມືອງສະໝ້
ວຍ ແຂວງສາລະວັນ, ໂດຍມີຮູບແບບໃນການສຶກສາທາງດ້ານການວິເຄາະພືົ້ນທີີ່ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂປແກມ GIS 

ເພືີ່ອວິເຄາະຫາການປ່ຽນແປງທາງພືົ້ນທີີ່ ແລະ ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນທາງຄຸນນະພາບ  ໂດຍແບ່ງກຸ່ມຕົວຢ່າງອອກເປັນ 
2 ກຸ່ມ ໃນການສຶກສາຄື: ອໍານາດການປົກຄອງຈາກບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ, ຕົວແທນຄອບຄົວພ້ອມອໍາ
ນາດການປົກຄອງບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ. ຈາກການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນເຫັນວ່າທັົ້ງ 2 ບ້ານມີການ
ປ່ຽນແປງພືົ້ນທີີ່ເສັົ້ນທາງຄື ບ້ານພິນອາກວມເອົາ 33.99% ແລະ ບ້ານອາສົກ ກວມເອົາ 30.54%, ໃນຊ່ວງ
ກ່ອນການສ້າງເສັົ້ນທາງຄືປີ 2015 ແມ່ນເປັນພຽງທາງດິນແດງ ແລະ ຕ ໍ່ມາໃນປີ 2017 ແມ່ນເຫັນວ່າມີການ
ພັດທະນາພືົ້ນຖານໂຄງລາງທາງດ້ານເສັົ້ນທາງການຄົມມະນາຄົມໃຫ້ດີຂຶົ້ນໂດຍສະເພາະການສ້າງເສັົ້ນທາງໃໝ່ 
ທີີ່ປ່ຽນຈາກພືົ້ນທີີ່ທາງດິນແດງເປັນພືົ້ນທີີ່ທາງປູ່ຢາງພາຍໃນບ້ານ. ຈາກການສ້າງເສັົ້ນທາງໃໝ່ແມ່ນເຮັດ
ໃຫ້ທັົ້ງ 2 ບ້ານມີສະພາບການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄື: ແມ່ນໄດ້ຫັນການຜະລິດກະສິກໍາແບບທໍາ
ມະຊາດມາເປັນການກະສິກໍາທີີ່ທັນສະໄໝ, ມີການຄ້າຂາຍແລກປ່ຽນທີີ່ຂະຫຍາຍຕົວຫ າຍຂຶົ້ນ, ມີການ
ຂະຫຍາຍພືົ້ນທີີ່ປຸກສ້າງອອກໄປຕາມເສັົ້ນທາງປູ່ຢາງ, ດ້ານການພົວພັນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງມີລັກສະນະການ
ພົວພັນແບບໄລຍະສັົ້ນຍັງຈໍາກັດຄັບແຄບ, ການໄປມາຫາສູ່ກັນມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ມີການຮ່ວມມືກັບ
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເປັນຢ່າງດີ.  ເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານດີຂືົ້ນ, ມີອາຫານການກິນຢ່າງ
ພຽງພ ເປັນປົກກະຕິ, ການນຸ້ງຖືແມ່ນປ່ຽນໄປຈາກເດີມ ເຊິີ່ງນຸ້ງຕາມຍຸກສະໄໝຂອງຄົນໃນປັດຈຸບັນ. ດ້ານ
ຄວາມເຊືີ່ອຖືແບບງົມງວາຍກ ໍ່ຄ່ອຍໆຫ ຸດລົງຫ າຍພ ສົມຄວນ. ການແຕ່ງງານແບບເກົົ່າແມ່ນໄດ້ຄອຍໆໝົດໄປ 
ເຊິີ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ມີການກິນດອງຕາມຮີດຄອງລາວລຸ່ມທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາ. 
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Abstract 

This study was attempted to investigate the the area before and during the 

construction of roads and rural education volatile socio-economy of Phin Aa and Asok 

village, Samuay district of Salavan province, GIS was used to to analyze the changes in 

the area and the content analysis was employed by by dividing the sample into 2 groups: 

authorities and representatives of families from Phin Aa and Asok.It was found that the 2 

villages: Phin Aa and Asok  have changed routes  covering 33.99% and  30.54% 

respectively between 2015 and 2017, the road infrastructure have better developed, 

especially new routes have primarily made the two-village socio-economic activities 

change from natural dependence to agricultural modernisation, expansion of commodity 

exchange, expansion of house-building area along the paved road. The communication 

with people in the area is still limited. The travel people to people is more convenient. 

The communication between the authorities was improved. It was also found that the 

livelihood has been improved. There are sufficient food. People in two villages change 

wearing from traditional clothes to modern clothes. The belief in superstition has been 

consideribly decreased. Traditional marriage has gradually been replaced by Lao Loum 

wedding ceremony. 
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ເຫດຜນົ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫາ 

ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆໃນໂລກໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມີ
ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງຍິີ່ງຕ ໍ່ກັບສະພາບຄວາມໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງພົນລະເມືອງຈິີ່ງ
ໄດ້ມີການຕິດຕາມດູແລ ການພັດທະນາຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດກວ່າຍຸກສົງຄາມ ສະນັົ້ນ, 
ເພືີ່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ງ່າຍຕ ໍ່ການຕິດຕາມກວດກາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (United Nations-UN) 

ຈຶີ່ງໄດ້ມີການຈັດແບ່ງລະດັບການພັດທະນາຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກອອກເປັນ 3 ລະດັບເຊັົ່ນ: ປະເທດທີີ່
ພັດທະນາແລ້ວ (Developed), ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ (Developing) ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
(Undeveloping) ເຊິີ່ງປະເທດລາວເຮົາແມ່ນໜືີ່ງໃນປະເທດທີີ່ດ້ອຍພັດທະນາ. 

ການທີີ່ປະເທດລາວເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ຫ ື ດ້ອຍພັດທະນານັົ້ນ ແມ່ນເກີດມາຈາກ
ຫ າຍປັດໄຈ ທັງເປັນອັດຕະວິໄສ ແລະ ພາວະວິໄສ ທີີ່ເປັນການຄົງຕົວມາເປັນເວລາຍືດເຍືົ້ອຍາວນານ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນລາວບ ໍ່ມີໂອກາດໄດ້ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ດີຂືົ້ນໄດ້, ນອກ ຈາກນັົ້ນໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນພາກສ່ວນທີີ່
ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນພັດທະນາ ຫ ື ພັດທະນາໂດຍກົງຍັງບ ໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມີຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິີ່ງໃນການວາງແຜນຈັດການພືົ້ນທີີ່  ເພືີ່ອການພັດທະນາເທົົ່າທີີ່ຄວນໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍ ມັກ
ປ່ອຍປະໃຫ້ເປັນໄປຕາມສິີ່ງທີີ່ມີ ຫ ື ສິີ່ງທີີ່ເກີດຂືົ້ນກ່ອນໜ້ານັົ້ນແລ້ວເຊັົ່ນ: ເຂດພືົ້ນທີີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຂດພືົ້ນທີີ່ການ
ຜະລິດ, ເສັົ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອືີ່ນໆຈຶີ່ງເຮັດການພັດທະນາມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ບ ໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ
ທີີ່ວາງໄວ້. 

ແຂວງສາລະວັນ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 398,864 ຄົນ, ຍິງ 202,804 ຄົນ ເປັນແຂວງໜືີ່ງໃນຈໍານວນ

ແຂວງທີີ່ທຸກຍາກໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນແຂວງສາລະວັນເອງ ກ ໍ່ມີເມືອງທຸກຍາກຈໍານວນ 3 ເມືອງຄື : ເມືອງ
ຕຸ້ມລານ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ ເນືີ່ຶອງຈາກວ່າໃນໄລຍະທີີ່ຜ່ານມາ ແຂວງສາລະວັນ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້
ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເທົົ່າທີີ່ຄວນໃນຫ າຍດ້ານ ໜືີ່ງໃນນັົ້ນແມ່ນການຈັດພືົ້ນທີີ່ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະ
ສົມໃນການພັດທະນາໃນດ້ານຕ່າງໆຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັົ້ນທາງການຄົມມະນາຄົມ ບ ໍ່ທັນເຊືີ່ອມ
ຈອດກັນລະຫວ່າງ ເມືອງຫາບ້ານ, ບ້ານຫາບ້ານ ເຊິີ່ງບັນຫານີົ້ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາໜັກໜ່ວງຂອງແຂວງໃນ
ຕະຫ ອດໄລຍະຜ່ານມາ. 

ເມືອງສະໝ້ວຍ ມີປະຊາກອນປະມານ 16,816 ຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຜົົ່າປະໂກະ, ມີຄວາມເຊືີ່ອຖື

ຮີດຄອງປະເພນີອັນດັົ່ງເດີມ ແລະ ມີອາຊີບປູກຝັງລ້ຽງສັດ, ເປັນເມືອງທີີ່ທຸລະກັນດານຫ່າງໄກສອກຫ ີກ, 
ເສັົ້ນທາງຄົມມະນາຄົມບ ໍ່ສະດວກການໄປມາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ລາຍຮັບ
ຕົກຕໍ່າ ອັນເນືີ່ອງມາຈາກຈຸດພິເສດທີີ່ຕັົ້ງພູມສັນຖານ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຮີດຄອງປະເພນ ີແລະ ອືີ່ນໆ ທັງ
ໝົດນັົ້ນມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມຝ ດເຄືອງ ແລະ ມີຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກພ 
ສົມຄວນ. 
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ຈາກສະພາບດັົ່ງທີີ່ໄດ້ກ່າວມານັົ້ນ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈຶີ່ງໄດ້ມີການວາງແຜນພັດທະນາໃນຫ າຍຮູບ
ແບບເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວຫ ຸດພົົ້ນອອກຈາກສະພາວະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ເຊິີ່ງຈະເຫັນໄດ້
ຈາກການດໍາເນີນການພັດທະນາຕາມທິດ 3 ສ້າງຢ່າງຈິງຈັງຄື : ສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ ສ້າງເມືອງ
ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັົ້ມແຂງຮອບດ້ານ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ນອກຈາກນັົ້ນ ຍັງມີແຜນສ້າງຈຸດສຸມ 
ແລະ ການໂຮມບ້ານນ້ອຍໃຫ້ເປັນບ້ານໃຫ່ຍໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງໃນອະນາຄົດ. 

ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ໄລຍະ 5 ປີ (2011-2015) ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງສາລະວັນ ຈຶີ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນ
ການຈັດສັນພືົ້ນທີີ່ຄືນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະສ້າງເສັົ້ນທາງຄົມມະນາຄົມໃຫ້ມີການທະລຸ ຫ ື ເຊືີ່ອມຈອດກັບບັນດາ
ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ມີການບູລະນະສ້ອມແປງ ຫ ື ຍົກລະດັບເສັົ້ນທາງເກົົ່າທີີ່ມີແລ້ວໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດີມີ
ຄວາມປອດໄພຕ ໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ. 

ການຍົກລະດັບ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງໃໝ່ເຖິງວ່າຍັງບ ໍ່ສໍາເລັດຮ້ອຍເປີເຊັນ ແຕ່ກ ໍ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບ
ການສັນຈອນໄປມາມີຄວາມສະດວກຂືົ້ນໃນລະດັບໜືີ່ງ, ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ຫ ືການຄ້າຂາຍຮ່ວມກັນນັບ
ຫ າຍຂືົ້ນ, ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບເພີີ່ມຂືົ້ນ, ເກີດມີການຈ້າງງານ  ແລະ ອືີ່ນໆ ນອກຈາກນັົ້ນບັນດາບ້ານທີີ່ຢູ່ໄກ
ຈາກເສັົ້ນທາງກ ໍ່ໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍມາຕັົ້ງຖິີ່ນຖານຢູ່ໄກ້ເສັົ້ນທາງນັບມືົ້ຫ າຍຂືົ້ນເຊັົ່ນກັນ ເມືີ່ອສັງລວມແລ້ວ
ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນດີຂືົ້ນເລືົ້ອຍໆ. 

ເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດມີບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ ເມືອງຫາແຂວງ, ນັົ້ນກ ໍ່ເພືີ່ອສ້າງຄວາມສະ ດວກສະບາຍໃນການ
ເດີນທາງຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຈາກ ບ້ານ-ເມືອງ-ແຂວງ ແລະ ສົົ່ງໄປຕ່າງປະເທດອີກປະເທດໜຶີ່ງ ຈາກຕົວເມືອງໃຫຍ່ໄປ
ຫາຕົວເມືອງນ້ອຍ ແລະ ໄປສູ່ຊົນນະບົດ ຫ ື ໄປຫາທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກໃນພູມີພາກຂອງປະເທດເພືີ່ອນໍາ
ມາຜະລິດ ແລະ ຜະລິດສິີ່ງຕ່າງໆຈາກປະເທດຈະເລີນໄປຫາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ໄປຫາປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ,ບ້ານເມືອງໃດບ ໍ່ມີເສັົ້ນທາງຄວາມຈະເລີນກ ໍ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າໄປສູ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆໄດ້ ຫ ື ຈະມີເສັົ້ນທາງ
ຄົມມະນາຄົມ ແຕ່ບ ໍ່ສະດວກຕ ໍ່ການເດີນທາງ ແລະ ເສັົ້ນທາງທີີ່ເປ່ເພເສຍຫາຍຢູ່ເປັນປະຈໍານອກຈາກຄວາມ
ຈະເລີນຈະເຂົົ້າເຖິງໄດ້ຍາກແລ້ວຍັງຕ້ອງເສຍເວລາ ແລະ ງົບປະມານໃນການສ້ອມແປງຢ່າງບ ໍ່ສິົ້ນສຸດ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນທີີ່ອາດເກີດຂຶົ້ນຢ່າງປະເມີນຄ່າບ ໍ່ໄດ້ເຊັົ່ນ: ຍານພາຫະນະກ 
ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການສັນຈອນລໍາບາກ ດັົ່ງນັົ້ນ, ປະເທດຕ່າງໆຈຶີ່ງຕ້ອງການສ້າງເສັົ້ນທາງເພືີ່ອໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຈະເລີນທາງເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ
ທົນທານ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການສັນຈອນໄປມາ ແລະ ການຄ້າຂາຍແລກປ່ຽນສິນຄ້າ. ການພັດທະນາອຸດ
ສາຫະກໍາຂອງປະເທດມີການມຸ່ງເນັ ົ້ນເພື ີ່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ ີ່ງການເພີ ີ່ມຜົນຜະລິດເພື ີ່ອໃຫ້ພຽງພ ກັບຈໍານວນ
ປະຊາກອນທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ ແລະ ເພືີ່ອເພີີ່ມຄວາມມຸ່ງໝັົ້ນ ແລະ ສະຫວັດດີການໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນຂອງປະເທດຂອງ
ຕົນ ແຕ່ເນືີ່ອງຈາກການພັດທະນາດັົ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການກ ໍ່ສ້າງພືົ້ນຖານຂອງຊຸມຊົນໃນຕົວ ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ບັນຫາການຈັດການພືົ້ນທີີ່ໃນຊຸມຊົນ ເຊິີ່ງແມ່ນທີີ່ຢູ່ອາໄສເປັນບັນຫາຕ ໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາກອນໃນ
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ທຸກໆປະເທດ ໂດຍສະເພາະພື ົ້ນທີີ່ຢູ ່ອາໄສຢູ່ແຄມເສັ ົ້ນທາງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 

ສໍາລັບເສັ ົ້ນທາງຊົນນະບົດ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ, ປີ 2016-2017 ໄດ້ສ້າງຂະຫຍາຍ

ເສັົ້ນທາງ ຈາກເມືອງຫາບ້ານ ຈຸດສຸມບ້ານພັດທະນາເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນດີຂືົ້ນ ແລະ ເຊິີ່ງມີ

ເປົື້າໝາຍເຮັດໃຫ້ມີຕະຫ າດ, ການຜະລິດດຽວກັນ ແລະ ມີການເຄືີ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, ບ ລິການ, ການລົງ ທຶນຢ່າງ

ກຸ້ມຄ່າ, ອັນເປັນກາລະໂອກາດອັນດີທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງບ້ານດີຂືົ້ນເທືີ່ອລະກ້າວ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວເປັນການ

ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການເສດຖະກິດອືີ່ນໆຂອງ
ລາວຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂຶົ້ນໃນຈັງຫວະທີີ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ.  

ສໍາລັບວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ວາງນະໂຍບາຍວ່າແມ່ນປາຍ
ແຫ ມໃນພືົ້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເພາະເສັົ້ນທາງເປັນພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເປັນປັດໄຈທີີ່ສໍາຄັນ ໂດຍ
ສະເພາະການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສັົ້ນທາງໃນຕົວເມືອງທີີ່ມີການຂະຫຍາຍທາງຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ເຊິີ່ງມັນໄດ້ສ້າງ
ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ກັບສະພາບພູມີປະເທດ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນບ່ອນໃດມີການຕັດ
ເສັົ້ນທາງຜ່ານ ຫ ື ເຂດທີີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງແມ່ນໄດ້ຕັດຜັງເມືອງອອກ ຫ ື ໃນເຂດຊຸມຊົນຄັບແຄບທີີ່ບ ໍ່
ມີທາງອອກໄປມາຫາສູ່ກັນບ ໍ່ສະດວກຕ້ອງໄດ້ມີການກ ໍ່ສ້າງທາງເມືີ່ອມີການກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງເກີດຂຶົ້ນຕ້ອງມີຜົນ
ກະທົບຕາມມາໃນເຂດພືົ້ນທີີ່ຂອງປະຊາຊົນ ກ ຄືທີີ່ຢູ່ອາໄສທີີ່ຕ້ອງໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຍັງເຂດອືີ່ນ ແລະ ສູນເສຍ
ທີີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້. 

ໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວເອງກ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ
ລະບົບເສັົ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ເຊິີ່ງຖືວ່າເປັນປັດໄຈໜຶີ່ງທີີ່ຂາດບ ໍ່ໄດ້, ມັນມີທີີ່ຕັົ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຢູ່ລະຫວ່າງ
ກາງແຫ່ງການບ ລິການຂາເຂົົ້າ-ຂາອອກ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ່າງວ່ອງໄວ. ພັກ-ລັດເຮົາ ຖືເອົາເສັົ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົົ່ງເປັນປາຍແຫ ມຂອງການສ້າງເສດຖະກິດແຫ່ງ
ຊາດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ຖືກກັບທ່າອ່ຽງກັບການຫັນເປັນເສດຖະກິດ
ສະມາຄົມອາຊ່ຽນກ ຄື ເສດຖະກິດສາກົນ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນຖ້າບ ໍ່ມີເສັົ້ນທາງ, ບ ໍ່ມີຂົວ, ບ ໍ່ມີການຂົນສົົ່ງຕິດຕ ໍ່
ສືີ່ສານລະຫວ່າງສູນກາງ ຫາ ທ້ອງຖິີ່ນ, ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລ້ວກ ບ ໍ່ສາມາດສົົ່ງຜົນຜະລິດໄປເຖິງຈຸດໝ
າຍໄດ້ໃນທີີ່ສຸດ ກ ບ ໍ່ສາມາດຊຸກຍູ້ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການແລກປ່ຽນສິນຄ້າລະຫວ່າງຕົວເມືອງກັບຊົນນະບົດ, 
ລະຫວ່າງທົົ່ງພຽງກັບພູດອຍ ແລະ ພາຍໃນປະເທດກັບຕ່າງປະເທດໄດ້. ບົນພືົ້ນຖານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຢ່າງຮອບດ້ານຂອງປະເທດ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີົ້ນໍານໍາພາຂອງພັກເຮົາຍາມໃດກ ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ການດໍາລົງ
ຊີວິດຂອງພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊົນດາບັນເຜົົ່າເວົົ້າລວມ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມການກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງໄດ້ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ພືົ້ນທີີ່ມີ
ການປ່ຽນແປງໄປ ແຕ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພືົ້ນທີີ່ນັົ້ນຕ້ອງບ ໍ່ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງ

ພືົ້ນທີີ່ຫ າຍເກີນໄປ. ສິີ່ງທີີ່ຫ ີກລ່ຽງບ ໍ່ໄດ້ໃນທົົ່ວປະເທດທີີ່ມີການກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງ
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ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບ ໍ່ວ່າຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກຕະຫ ອດຮອດໃນຕົວເມືອງ, 
ເມືອງໃຫຍ່ເຂດຊຸມຊົນຄັບແຄບແອອັດກ ເຊັົ່ນດຽວກັນຖ້າມີການກ ໍ່ສ້າງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງໄດ້
ແຕະຕ້ອງເຖິງທີີ່ຢູ່ອາໄສເຮືອນຊານ, ອາຄານ, ບ້ານຊ່ອງ, ຮົົ້ວສວນ, ໄຮ່ນາ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ
ອອກຈາກພືົ້ນທີີ່ດັົ່ງກ່າວພ້ອມທັງປົວແປງຈິດໃຈປະຊາຊົນຜູ້ທີີ່ມີຜົນກະທົບຈົນກວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກ
ເຂົາດີຂຶົ້ນເລືົ້ອຍໆ. 

ແຂວງສາລະວັນມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະອາດ

ຈົບງາມ ແລະ ຮັບປະກັນການໄປມາຫາສູ່, ການຕິດຕ ໍ່ຄ້າຂາຍຕະຫ ອດເຖິງການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງປະຊາຊົນ

ຊາວແຂວງສາລະວັນ ລະຫວ່າງຕົວເມືອງຫາຊານເມືອງ ແລະ ລະຫວ່າງເມືອງຕ ໍ່ເມືອງຫາເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ມີ

ຄວາມສະດວກວ່ອງໄວໃຫ້ໄປໄດ້ທຸກລະດູ, ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາອ ານາດການປົກຄອງແຂວງສາລະວັນ, ກ ໄດ້

ສຸມໃສ່ປັບປຸງຍົກລະດັບໜ້າທາງ, ກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງ, ສໍາຫ ວດຕັດແລວທາງ, ຕັດຕາຜ້າຜັງເມືອງ, ບ້ານ ແລະ 

ສ້ອມແປງເສັົ້ນທາງຕ່າງໆຢູ່ທົົ່ວແຂວງສາລະວັນ ເຊິີ່ງສາມາດກ ໍ່ສ້າງທາງປູຢາງສອງຊັົ້ນໄດ້. 

ນອກນັົ້ນຍັງສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເສັົ້ນທາງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຍົກລະດັບທາງຊອຍບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ ໃຫ້ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫ ວງຫ າຍກາຍເປັນສິນຄ້າ ແລະ ທາງດ້ານການກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຈາກຕົວເມືອງເທດສະບານ
ໄປຫາບ້ານຫ່າງໄກສອກຫ ີກທີີ່ບ ໍ່ມີເສັົ້ນທາງ ເພືີ່ອໃຫ້ມີເສັົ້ນທາງຕິດຈອດກັນຈາກເມືອງຫາບ້ານຈາກບ້ານຫາ
ບ້ານໃຫ້ໄດ້ໄປມາສະດວກສະບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄປມາຫາສູ່ກັນ ເພືີ່ອແລກປ່ຽນການຄ້າຂາຍສິນຄ້າຈາກຕົວເມືອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ຈາກທ້ອງຖິີ່ນຫາເມືອງ. ຮັບປະກັນການພັດທະນາໃຫ້ເປັນລະບົບການດໍາເນີນທາງດ້ານການກ ໍ່ສ້າງ 

ເພືີ່ອແກ້ໄຂເຂດເສັົ້ນທາງທີີ່ຕັດຂາດໄປໄດ້ແຕ່ລະດູດຽວ ໃຫ້ໄປໄດ້ສອງລະດູການສະດວກຂຶົ້ນ . ດ້ານໜຶີ່ງ

ເສັົ້ນທາງຂອງເມືອງສະໝ້ວຍເປັນເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ, ການກ ໍ່ສ້າງແມ່ນແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນັົ້ນມີລາຍຮັບສູງຂືົ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫ ຸດພົົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ,  ເຊິີ່ງ
ສະພາບໂດຍລວມຂອງສະພາບເສັົ້ນທາງໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນ ສາມາດຕອບສະໜອງກັບການຈະລາຈອນ ໄປມາ
ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າຫ າຍຂືົ້ນ ດັົ່ງນັົ້ນໃນປັດຈຸບັນເສັົ້ນທາງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນ ກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວບຸກເບີກເພືີ່ອກ ໍ່ສ້າງໃ

ໝ່ອັນໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ວັດທະນະທໍາອີກດ້ວຍ. ນີົ້ກ ໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຊືີ່ອມຕ ໍ່

ລະຫວ່າງເສັົ້ນທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 15 B  ແລະ ທາງລຽບຊາຍແດນ. ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບດັົ່ງກ່າວນັົ້ນ, ມັນ

ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດເພືີ່ອເຊືີ່ອມກັບເສັົ້ນທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ ທາງລະຫ່ວາງປະເທດ
ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຮອງຮັບການສັນຈອນໃນຕ ໍ່ໜ້າ ແລະ ຍົກລະດັບມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຊັົ້ນ

ທາງໃຫ້ສູງຂຶົ້ນ. ລະບົບປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນຄົບຊຸດ ເປົື້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການແມ່ນເພືີ່ອແນໃສ່ບັນລຸ

ແຜນພັດທະນາພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງທັງຮັບປະກັນການສັນຈອນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ. ອີກດ້ານໜຶີ່ງເຫັນ
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ວ່າ ເສັົ້ນທາງດັົ່ງກ່າວນີົ້ຍັງຈະເປັນເສັົ້ນທາງ ເພືີ່ອການບ ລິການຄ້າຂາຍທີີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ສໍາ
ຜັດກັບອາກາດໜາວ ໃນເຂດພືົ້ນທີີ່ຊົນນະບົດເຊິີ່ງມັນໄດ້ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງໃຫ້ກວ້າງອອກ ເຊິີ່ງ

ເປົື້າໝາຍແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຂົງເຂດນີົ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂຶົ້ນແບບຍືນຍົງກ ໍ່

ຄື: ການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ແຂວງສາລະວັນໃຫ້ດີຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດ. 

ຈາກເຫດຜົນທີີ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນຈິີ່ງເຮັດໃຫ້ທິມງານຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມສົນໃຈສຶກສາເລືີ່ອງ ການນໍາ
ໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເຂດກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ ທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນບ້ານພິນອາ 

ແລະ ບ້ານອາສົກ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ.   

ຄໍາຖາມຄົົ້ນຄວ້າ 

1. ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດເມືອງສະໝ້ວຍເປັນຄືແນວໃດ 
? 

2. ສະພາບການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເຂດກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງ ຂອງປະຊາຊົນ
ບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກເປັນຄືແນວໃດ? 

ຈດຸປະສງົຂອງການຄົົ້ນຄວາ້ 

 -ສຶກສາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ກ່ອນ ແລະ ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ; 

- ສຶກສາສະພາບການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ  ເມືອງສະໝ້ວຍ 
ແຂວງສາລະວັນ ຈາກການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເຂດກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ. 

ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ 

ດ້ານເນືົ້ອໃນ 

ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ກ່ອນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໃນໄລຍະກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ   ແມ່ນມີສະພາບການ
ປ່ຽນແປງທາງດ້ານພືົ້ນທີີ່ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານພິນອາ 
ແລະ ບ້ານອາສົກ ທີີ່ອາໃສຢູ່ ບ ລິເວນເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ. 

ດ້ານເວລາ 
ໄລຍະເວລາການສຶກສານັບແຕ່ປິ 2015-2017. ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເຂດກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດທີີ່ມີ

ຜົນຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດດັົ່ງກ່າວນັົ້ນ.   
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ຜົນທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຄົົ້ົ້ນຄວ້າ 

- ໄດ້ຮັບຮູ້ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານເສດຖະກິດທີີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເພືີ່ອສະດວກໃນການວາງແຜນ 

- ໄດຮູ້້ຈັກມີການປ່ຽນແປງທັງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກການນ າໃຊ້ພືົ້ນທີີ່. 

- ໄດ້ຮູ້ຈັກການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການນ າໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ບ້ານ ພິນອາ ແລະ 
ບ້ານອາສົກ. 

ວິທີດໍາເນີນການຄົົ້ນຄວ້າ 

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບ GIS ໃນການສຶກສາການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ດິນຢູ່
ບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ເຊິີ່ງຈຸດປະສົງໄດ້ສືກສາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່
ກ່ອນ ແລະ ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ ແຕ່ປີ 2015 - 2017 ເຊິີ່ງໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາໄດ້ຈາກການສໍາ
ຫ ວດ ແລະ ວິເຄາະພືົ້ນທີີ່ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທາງພູມີສາດ, ຂ ໍ້ມູນການສຶກສາຈາກພາບຖ່າຍທາງດາວ
ທຽມ (Landsat8) ລະບົບ ETM+ ພາບຖ່າຍໃນວັນທີີ່ 1 ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2015 ແລະ 2017 ເລຶອກໃຊ້
ແບນ 5.6.4 ເຊິີ່ງຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກການດາວໂຫລດຈາກອິນເຕີເນັດ (Internet). ເພືີ່ອສຶກສາໃຫ້ເຫັນ
ສະພາບການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ຂອງບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກໃນຊ່ວງປີຂອງໄລຍະການສຶກສາຄື 
ປີ 2015 ແລະ 2017, ສືກສາສະພາບການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາ
ສົກ  ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ການພັດທະນາຈາກການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເຂດກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ
ໂດຍການສຶກສາແບບຄຸນນະພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບການສໍາພາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ສົນທະນາກຸ່ມກັບ
ປະຊາຊົນຈາກບ້ານພິນອາ ຫາ ບ້ານອາສົກ  ເຊິີ່ງປະກອບມີຕົວແທນປະຊາຊົນທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນໍາໃຊ້
ພືົ້ນທີີ່ເສັົ້ນທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ ປາກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ທາງສັງຄົມມະນຸດ. 

ການກໍານົດປະຊາກອນ ແລະ ການສຸ່ມຕົວຢ່າງ 
ປະຊາກອນ 

ປະຊາກອນທີີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນປະຊາຊົນສອງບ້ານບ້ານພິນອາແລະບ້ານອາສົກຈາກ
ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ, ທັງໝົດ 692 ຄົນ, ຍິງ 365 ຄົນ 

ກຸ່ມຕົວຢ່າງ 
ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ຜູ້ສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ຫ ັກການສຸ່ມຕົວຢ່າງແບບເຈາະຈົງໂດຍກໍານົດເອົາບັນດາບ້ານ

ຄອບຄົວທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ ນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເສັົ້ນທາງ ລວມທັງໝົດມີ 16 ຄອບຄົວ ຄື: ບ້ານພິນ
ອາມີ 8 ຄອບຄົວ, ບ້ານອາສົກມີ 8 ຄອບຄົວ, ນາຍບ້ານ ບ້ານພິນອາ ແລະ ນາຍບ້ານ ອາສົກ ພ້ອມດ້ວຍ
ການຈັດຕັົ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍແບ່ງເປັນ 2 ກຸ່ມຍ່ອຍໃນການສົນທະນາຄື: ກຸ່ມບ້ານພິນອາ, ກຸ່ມບ້ານອາສົກ. 

ເຄືີ່ອງມືໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 

ການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ ຜູ້ສຶກສາຈະເຂົົ້າໄປເກັບກໍາຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນນໍາຊາວບ້ານດ້ວຍຕົນເອງໂດຍໄດ້ໃຊ້
ເຄືີ່ອງມືຊ່ວຍໃນການເກັບຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນດ ັ ີ່ງນີົ້:  
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ດາ້ນເຕກັນກິ 

• ເຄືີ່ອງບອກພິກັດທາງພູມີສາດ (GPS)  
• ແບບສໍາພາດ 
• ໂປຣແກຣມທາງລະບົບສາລະສົນທາດທາງພູມສາດ (GIS) 
• ພາບຖ່າຍດາວທຽມ Landsat 8 ປີ 2015 ແລະ 2017 
• ໂປຣແກຣມ MS Excel 

1) ແບບສໍາພາດ 

ແບບສໍາພາດທີ ີ່ຜູ ້ສຶກສານໍາໃຊ້ເຂົ ົ້າໃນການສຶກສາຄັ ົ້ງນີົ້  ເປັນແບບສໍາພາດທີ ີ່ມີໂຄງສ້າງເພືີ່ອ
ຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນຈາກປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ແບບ
ສໍາພາດສະບັບນີົ້ປະກອບມີ 3 ສ່ວນ ດົ່ັງນີົ້:  

1. ຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປຂອງຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ 

2. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ ເຂດກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ. 

3.  ຂ ໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຂະຫຍາຍເສັົ້ນທາງ. 
           2)  ແບບສັງເກດ 

ເປັນແບບຮ່າງບັນທຶກຂ ໍ້ມູນທີີ່ຜູ້ສຶກສາໃຊ້ເພືີ່ອບັນທຶກຂ ໍ້ມູນໃນຂະນະທີີ່ທໍາການສັງເກດແບບບ ໍ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເສັົ້ນທາງ ພ້ອມທັງຂະບວນການຕ່າງໆ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດສັງຄົມ. 

ໃນດ້ານອຸປະກອນທີີ່ນໍາມາໃຊ້ເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນພາກສະໜາມມີທັງກ້ອງບັນທຶກ
ພາບ ແລະ ເທັບອັດຂ ໍ້ມູນຮ່ວມກັບແບບບັນທຶກ ທີີ່ຜູ້ວິໄຈຈະໃຊ້ວິທີການບັນທຶກແບບຫຍ ໍ້ໆໃນຫົວຂ ໍ້ໃຫຍ່ທີີ່
ສໍາຄັນຮ່ວມກັບການສໍາພາດ ແລະ ສົນທະນາກຸ່ມ. 

ວິທີເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 
ການວິໄຈຄັົ້ງນີົ້ຜູ້ສຶກສາໄດ້ດໍາເນີນວິທີການເກັບຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນຕາມຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆດັົ່ງນີົ້:  

- ສ້າງແບບສໍາພາດ ແລະ ປະເດັນໃນການສົນທະນາກຸ່ມ 
- ປັບປຸງແບບສໍາພາດ ແລະ ປະເດັນໃນການສົນທະນາກຸ່ມໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຮູບແບບ 
- ດໍາເນີນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 
- ຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ແລ້ວນໍາໄປກວດສອບຄວາມສົມບູນແລ້ວນໍາມາວິເຄາະດ້ວຍເຫດ ແລະ 

ຜົນ. 
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ສະຫ ຸບ, ຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 

ການສຶກສາເລື ີ່ອງການນໍາໃຊ້ພື ົ້ນທີ ີ່ເຂດກ ໍ່ສ້າງເສັ ົ້ນທາງຊົນນະບົດທີ ີ່ມີຜົນຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ, ມີຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອສືກສາ
ການນໍາໃຊ້ພື ົ້ນທີ ີ່ກ່ອນ ແລະ ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງເສັ ົ້ນທາງຊົນນະບົດ ແລະ ສືກສາສະພາບການປ່ຽນແປງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ  ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ການພັດທະນາຈາກ
ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເຂດກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ ໂດຍມີຮູບແບບໃນການສຶກສາທາງດ້ານການວິເຄາະພືົ້ນທີີ່ໂດຍ
ການນໍາໃຊ້ໂປແກມ GIS ເພືີ່ອວິເຄາະຫາການປ່ຽນແປງທາງພືົ້ນທີີ່ ແລະ ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນທາງຄຸນນະພາບ  ໂດຍ
ແບ່ງກຸ່ມຕົວຢ່າງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ໃນການສຶກສາຄື: ອໍານາດການປົກຄອງຈາກບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ, 
ຕົວແທນຄອບຄົວພ້ອມອໍານາດການປົກຄອງບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກ ແລະ ຕົວແທນຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງ ໂດຍເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາແມ່ນແບບສໍາພາດ ພ້ອມດ້ວຍການສັງເກດແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບ ໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ. ຈາກນັົ້ນໄດ້ເກັບຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນ ພ້ອມວິເຄາະຂ ໍ້ມູນແບບເນືົ້ອໃນ (Content 

Analysis) ແລະ ສາມາດສະຫ ຸບຜົນການສຶກສາໄດ້ດັົ່ງນີົ້: 

ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ກ່ອນ ແລະ ໄລຍະກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງຊົນນະບົດ 

- ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນພາຍໃນບ້ານພິນອາ ປີ 2015 ແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນພືົ້ນທີີ່ຕ່າງໆດັົ່ງນີົ້: ພືົ້ນທີີ່ການ
ກະສິກໍາມີເນືົ້ອທີີ່ຫ າຍກວ່າພືົ້ນທີີ່ອືີ່ນໆເຊິີ່ງມີ 115.51 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 65.74%, ພືົ້ນທີີ່ປ່າໄມ້ມີ 20.90 

(ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 11.89%, ພືົ້ນທີີ່ນໍໍ້າມີ 18.77 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 10.68%, ພືົ້ນທີີ່ປຸກສ້າງ 12.16 

(ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 6.92% ແລະ ພືົ້ນທີີ່ທາງດິນແດງ 8.38 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 4.77%. 

- ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນພາຍໃນບ້ານອາສົກ ປີ 2015 ແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນພືົ້ນທີີ່ຕ່າງໆດັົ່ງນີົ້: ພືົ້ນທີີ່ປ່າໄມ້ມີ
ເນືົ້ອທີີ່ຫ າຍກວ່າພືົ້ນທີີ່ອືີ່ນໆເຊິີ່ງມີ 940.47 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 83.24%, ພືົ້ນທີີ່ການກະສິກ າມີ 146.39 

(ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 12.96%, ພືົ້ນທີີ່ທາງດິນແດງມີ 23.29 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 2.06%, ພືົ້ນທີີ່ນ ົ້າມີ 
11.54 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 1.02% ແລະ ພືົ້ນທີີ່ປຸກສ້າງມີ 8.16 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 0.72%. 

- ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນພາຍໃນບ້ານພິນອາ ປີ 2017 ແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນພືົ້ນທີີ່ຕ່າງໆດັົ່ງນີົ້: ພືົ້ນທີີ່ການ
ກະສິກໍາມີເນືົ້ອທີີ່ຫ າຍກວ່າພືົ້ນທີີ່ອືີ່ນໆເຊິີ່ງມີ 115.98 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 66.01%, ພືົ້ນທີີ່ນ ົ້າມີ 18.11 
(ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 10.31%, ພືົ້ນທີີ່ປຸກສ້າງມີ 16.91 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 9.62%, ພືົ້ນທີີ່ປ່າໄມ້ 11.96 
(ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 6.81%, ພືົ້ນທີີ່ທາງປູ່ຢາງ 11.07 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 6.30% ແລະ ພືົ້ນທີີ່ທາງດິນ
ແດງ 1.68 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 0.96%. 

- ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນພາຍໃນບ້ານອາສົກ ປີ 2017 ແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນພືົ້ນທີີ່ຕ່າງໆດັົ່ງນີົ້: ພືົ້ນທີີ່ປ່າໄມ້ມີ
ເນືົ້ອທີີ່ຫ າຍກວ່າພືົ້ນທີີ່ອືີ່ນໆເຊິີ່ງມີ 926.01 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 81.96%, ພືົ້ນທີີ່ການກະສິກ າມີ 151.36 

(ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 13.40%, ພືົ້ນທີີ່ທາງປູ່ຢາງມີ 21.61 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 1.91%, ພືົ້ນທີີ່ປຸກສ້າງມີ 
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16.97 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 1.50%, ພືົ້ນທີີ່ນ ົ້າມີ 9.72 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 0.86% ແລະ ພືົ້ນທີີ່ທາງດິນ
ແດງມີ 4.19 (ເຮັກຕາ), ກວມເອົາ 0.37%. 

ສະພາບການປຽ່ນແປງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງບາ້ນພິນອາ ແລະ ບາ້ນອາສກົ 

- ການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດຂອງບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກເຫັນວ່າດ້ານການນ າໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ການຜະລິດ
ກະສິກໍາແມ່ນໄດ້ຫັນການກະສິກໍາແບບທໍາມະຊາດມາເປັນການກະສິກໍາທີີ່ທັນສະໄໝ, ໂດຍມີການຂະຫຍາຍ
ພືົ້ນທີີ່ການກະສິກໍາ ແລະ ມີການປູກພືດຫ າຍຊະນິດເພືີ່ອເປັນການສ້າງມູນຄ່າເພີີ່ມ, ສົົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຫ້
ເປັນປ່າ, ການລ້ຽງສັດ. ດ້ານອາຊີບວຽກເຮັດງານທໍາແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ດ້ານການພັດທະນາ
ອາຊີບ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ມີການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ, ພັດທະນາດ້ານສີມືແຮງງາານ, ການພົວພັນທີີ່ດີຂືົ້ນ 
ຊາວບ້ານໄດ້ມີການປັບຕົວ ແລະ ປ່ຽນແປງອາຊີບໃນບາງຄົວເຮືອນເພືີ່ອຄວາມຢູ່ຫ ອດໃນຫ າຍໆດ້ານ ເຊິີ່ງໄດ້
ມີການຫັນຈາກການປູກຝັັ່ງລ້ຽງສັດແບບທໍາມະຊາດມາເປັນແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ມີອາຊີບຄ້າຂາຍ
ແລກປ່ຽນ ທີີ່ຂະຫຍາຍຕົວຫ າຍຂຶົ້ນ ແລະ ດ້ານການປຸກສ້າງເຮືອນແມ່ນມີລັກສະນະໃຫຍ່ຂຶົ້ນ ແລະ ມີການ
ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຈາກເຮືອນແອ້ມຝາມຸງຫຍ້າມາເປັນແອ້ມແປ້ນ, ມຸງສັງກະສີ, ບາງຄອບຄົວກ ໍ່ເຮັດເຮືອນ
ວິນລາມຸງກະເບືົ້ອງ 1 ຊັົ້ນ ຫ ື 2 ຊັົ້ນ, ມີກະຂະຫຍາຍພືົ້ນທີີ່ປຸກສ້າງອອກໄປຕາມເສັົ້ນທາງປູ່ຢາງ ແລະ ມີການ
ຈັດສັນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບຽບ ເພືີ່ອການນໍາໃຊ້ທີີ່ຍາວນານ. 

- ການປ່ຽນແປງດ້ານສັງຄົມຂອງບ້ານພິນອາ ແລະ ບ້ານອາສົກເຫັນວ່າດ້ານການພົວພັນຄົນພາຍໃນຄອບຄວົມີ
ຄວາມຮັກແພງຊ່ວຍເຫ ືອເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ດ້ານການພົວພັນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງພາຍໃນບ້ານແມ່ນ
ມີລັກສະນະການພົວພັນແບບໄລຍະສັົ້ນຍັງຈໍາກັດຄັບແຄບ, ຈົົ່ງຈຽມເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການຕິດຕ ໍ່ສືີ່ສານພົບ
ປະກ ໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໄປມາຫາສູ່ບ ໍ່ສະດວກຄືແຕ່ກ່ອນ ເພາະປະຊາຊົນສ່ວນຫ າຍແມ່ນມີການດໍາລົງຊີວິດແບບທຸລະ
ກິດສ່ວນຕົວເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ດ້ານການພົວພັນກັບເພືອນມິດແມ່ນມີຄວາມໃກ້ສິດທິດແທດ ຍ້ອນລະບົບການ
ຂົນສົົ່ງຄົມມະນາຄົມທາງບົກດີຂຶົ້ນ ເຊິີ່ງມີການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນດີຂືົ້ນຫ າຍກວ່າ
ເມືີ່ອກ່ອນ ເພາະການໄປມາຫາສູ່ກັນມີຄວາມສະດວກສະບາຍ. ດ້ານການພົວພັນກັບການຈັດຕັົ້ງບ້ານປະຊາຊົນ
ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຕືີ່ນຕົວ ໂດຍການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບການປົກຄອງບ້ານເປັນຢ່າງດີ. ດ້ານອາຫານການ
ກິນ - ການດືີ່ມເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານດີຂືົ້ນ, ມີອາຫານການກິນຢ່າງພຽງພ ເປັນປົກກະຕິ, ພືດ
ຜັກໃນສວນມີກິນຢ່າງອຸດົມສົມບູນ. ດ້ານຄວາມມ່ວນຊືີ່ນ - ລືີ່ນເລີງແມ່ນເວລາມີວຽກງານອັນສໍາຄັນທີີ່
ປະຕິບັດສໍາເລັດກ ໍ່ພາກັນສະຫ ອງມ່ວນຊືີ່ນ . ດ້ານການນຸ້ງຖືຂອງຊາວບ້ານການນຸ້ງຖືແມ່ນປ່ຽນໄປຈາກເດີມ 
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ເສືີ່ອຜ້າທີີ່ສ່ວມໃສ່ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຊືົ້ຕາມຮ້ານຄ້າ ແລະ ການນຸ້ງຖືໃນປັດຈຸບັນແມ່ນນຸ້ງ
ຕາມຍຸກສະໄໝຂອງຄົນໃນປັດຈຸບັນ. ດ້ານການເຊືີ່ອຖືການເຊືີ່ອຖືແບບງົມງວາຍກ ໍ່ຄ່ອຍໆຫ ຸດລົງຫ າຍພ 
ສົມຄວນ ຖ້າເຈັບເປັນກ ໍ່ພາກັນໄປສຸກສາລາ ຫ ື ໂຮງໝໍ. ດ້ານການແຕ່ງງານການຍຶດຖືຮູບແບບການແຕ່ງງານ
ແບບເກົົ່າແມ່ນໄດ້ຄອຍໝົດໄປ ເຊິີ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ມີການກິນດອງຕາມຮີດຄອງລາວທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາ. 
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ຂ ໍ້ສະເໜີ   
ຕ ໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

- ປະຊາຊົນບ ໍ່ຄວນປຸກເຮືອນກວມໃສ່ຂອບເຂດສະຫງວນຂອງລັດ, ກ່ອນປຸກສ້າງຕ້ອງສໍາຫ ວດເບິີ່ງແຜນການ
ຂອງທາງຢູ່ເທດສະບານເມືອງ ຫ ື ແຂວງກ່ອນເພືີ່ອຫ ີກລຽງຜົນກະທົບ. 

- ປະຊາຊົນຄວນໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນເວລາກ ໍ່ສ້າງເສັົ້ນທາງເພືີ່ອການພັດທະນາທີີ່ເປັນຂອງສ່ວນລວມ. 

ຕ ໍ່ອໍານາດການປົກຄອງ 

- ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຄວນເປັນເຈົົ້າການໃນການເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍຜັງເມືອງ , ກົດ ໝາຍທາງ
ຫ ວງໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນເຂົົ້າໃຈຂຶົ້ນຕືີ່ມ. 

- ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນບ້ານໃຫ້
ຫ າຍບວກກັບການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ໂຄງລາງພືົ້ນຖານຂອງບ້ານເພືີ່ອການຮອງຮັບການ
ຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມືອງ. 

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະໃນການຄົົ້ນຄວາ້ຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປ 

ຜູ້ທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສຶກສາຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປຄວນສຶກສານະໂຍບາຍທີີ່ມີຕ ໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນ
ການຂະຫຍາຍພືົ້ນທີີ່ຈາກການກ ໍ່ສ້າງພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ໃນລາວ ແລະ ຄວນສຶກສາທັງແບບປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບເພືີ່ອການສຶກສາທາງປະລິມານຈະໄດ້ມີການສໍາຫ ວດຄວາມຄິດເຫັນ ຫ ື ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຂອງ
ປະຊາຊົນຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງທາງພືົ້ນທີີ່. 
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ສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງຈລຸິນຊປີບັປງຸດນິ (IMOs) ໃນການຍອ່ຍ
ສະຫ າຍຝຸນ່ບົົ່ມ 

ກ ລະກົດ ພົມມະລິນ, ສຸນິສາ ທ່ຽງວັນນາທີ, ລັດທິດາ ລັດຕະນະບຸນຍັງ, ຄໍາຈັນ ບຸນຄຸນ,ໂພເງິນ ສີສຸພັນທອງ  
ຄະນະວິທະຍາສາດສິີ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 

ອີເມວ: k.phommalinh@nuol.edu.la,  

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 
ປັດໄຈທີີ່ສໍາຄັນຂອງການຜະລິດກະສິກໍາແບບທໍາມະຊາດກ ຄືການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນເພາະ

ເຊືີ່ອວ່າຫາກມີດິນດີແລ້ວກ ຈະໄດ້ຜົນຜະລິດທີີ່ດີຕາມມາ. ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດໃນດິນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຈຸດິນຊີຈະຊ່ວຍໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຫ າຍຂຶົ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການແລກປ່ຽນ
ສານອາຫານຂອງພືດມີປະສິດທິພາບ. ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີ
ປັບປຸງດິນ (IMOs: Indigenous Micro-Organisms) ສະເພາະກຸ່ມທີີ່ເປັນເຊືົ້ອຣາ ໂດຍສຶກສາລັກສະນະ
ທາງສັນຖານວິທະຍາຂອງເຊືົ້ອຣາພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດເພືີ່ອຈໍາແນກຊືີ່ໃນລະດັບຕະກຸນ ແລະ ສະກຸນ, ສ່ວນ
ປະສິດທິພາບຂອງຝຸ່ນບົົ່ມທີີ່ນໍາໃຊ້ຫົວເຊືົ້ອຈຸລິນຊີເຂົົ້າຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍນັົ້ນແມ່ນໄດ້ເຮັດການທົດ
ລອງພາກສະໜາມ ໂດຍມີການປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງ 3 ສິີ່ງທົດລອງ, ແຕ່ລະສິີ່ງທົດລອງແບ່ງອອກເປັນ 3 
ຊໍໍ້າ ໂດຍກໍານົດການຫົດແປງທົດລອງຄື ຫົດນໍໍ້າທໍາມະດາ (T0), ຫົດນໍໍ້າຫົວເຊືົ້ອຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນດິນ (T1), 

ຫົດນໍໍ້າຫົວເຊືົ້ອ ພ.ດ1 (T2)  ໂດຍຕິດຕາມການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກາຍະພາບ, ຊີວະພາບ ແລະ ເຄມີ ແລ້ວ
ວິເຄາະທາງສະຖິຕິດ້ວຍ One-Way ANOVA ໃນໂປຣແກຣມ Microsoft Excel. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ
ສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ພົບຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ (IMOs) ກຸ່ມທີີ່ເປັນເຊືົ້ອຣາ 5 ສາຍພັນ, 3 ສະກຸນ ແລະ 2 ຕະກຸນຄື: 
Trichocomaceae ແລະ Moniliaceae ໃນນີ ົ້ພ ົບເຊ ື ົ້ອຣາຕະກຸນ Trichocomaceae 2 ສະກ ຸນ ຄື : 
Aspergillus spp. 3 ສາຍພັນ ແລະ Penicillium sp. 1 ສາຍພັນ,  ສ່ວນຕະກຸນ Moniliaceae ພົບຢູ່ 1 

ສະກຸນຄື: Trichoderma sp. 1 ສາຍພັນ ເຊິີ່ງເປັນກຸ່ມເຊືົ້ອຣາທີີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍເສັົ້ນໃຍ
ພືດ, ປ້ອງກັນພະຍາດພືດ ແລະ ຊ່ວຍເພີີ່ມທາດອາຫານທີີ່ຈໍາເປັນບາງຊະນິດຂອງພືດ. ຈາກຜົນວິໄຈຝຸ່ນບົົ່ມ
ເຫັນວ່າມີຄ່າ pH ທີີ່ເປັນກາງເທົົ່າກັບ 7.3, ປະກອບດ້ວຍປະລິມານອິນຊີວັດຖຸສູງ 39.45%, ມີຄ່າຊັກນໍາ
ໄຟຟ້າຢູ ່ທີ ີ່ 103.0 mS/cm ໃນຂະນະທີ ີ່ທາດອາຫານພືດ N, P, K ມີຄ່າເທົ ົ່າ 0.76%, 1.15%, ແລະ  
0.22% ຕາມລໍາດັບ. ເຊິີ່ງຖືວ່າເປັນຝຸ່ນບົົ່ມທີີ່ມີຄຸນນະພາບຂ້ອນຂ້າງດີ, ຫາກມີການເພີີ່ມທາດອາຫານບາງ
ຊະນິດ ພ້ອມທັງເຈືອຈາງໃຫ້ຄ່າຊັກນໍາໄຟຟ້າເໝາະສົມກ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານກະສິກໍາໄດ້.  
ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ສຶກສາພຽງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນກຸ່ມເຊືົ້ອຣາທີີ່ໃຊ້ເຂົົ້າໜຶົ້ງໃນການເກັບ
ຕົວຢ່າງເທົົ່ານັົ້ນ. ສະນັົ້ນ, ຄວນມີການສືບຕ ໍ່ສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີດິນທັງກຸ່ມອືີ່ນໆດ້ວຍຫ າກຫ າຍ
ຮູບແບບທັງໃນອາກາດ ແລະ ໃນດິນ, ພ້ອມທັງສົົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ
ເພືີ່ອຫ ຸດຜ່ອນການໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີຂອງເຂົາເຈົົ້າອີກດ້ວຍ. 

ຄໍາສໍາຄັນ: ຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ, ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ, ການກະສິກໍາແບບທໍາມະຊາ
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Abstract 

Soil improvement is one of the most important factors in natural agriculture 

because quality product comes from productive soil. In addition, the variety of soil 

organism, especially microorganisms play important roles in plant nutrition absorption 

and benefit in making fertile soil. Therefore, the objectives of this study were to study on 

diversity of indigenous micro-organisms, particularly Fungi which included its taxonomy 

by using microscopes to identify Fungi in Family and Genus level. Another thing was to 

do an experiment to investigate capacity of the composed fertilizer, using three treatments 

(T0= control, T1= IMOs, T2= LDD1) and do the repeat three times on each treatment. 

Follow up for changes in physical, chemical and biological. The analysis was processed 

in Microsoft Excel program, using single factor ANOVA function.  

The results of the study found five species, three genus (Aspergillus spp., 

Penicillium sp., Trichoderma sp.) and 2 families (Trichocomaceae and Moniliaceae) of 

Fungi. This group of Fungi helps in fiber degradation, protects plants from pathogens and 

increases plant nutrition. A laboratory result of composed fertilizer using IMOs showed 

that the pH value was neutral (7.3), contained 39.45% of organic matter and its electric 

conductivity was 103.0 mS/cm. Meanwhile, N, P, K were 0.76, 1.15 and 0.22 percentage, 

respectively. The composed fertilizer was considered good quality. By the way, before using 

it should be added some of other nutrition and adjusted the electric conductivity by dilution. 

This study was only emphasized on the diversity of Fungi which was used steamed 

sticky rice to collect the samples. Therefore, the study of other types of microorganism 

and using other methods are recommended. Also encourage farmer to use IMOs in their 

farm activities to reduce the using of chemical fertilizer.  

 

Keywords: Indigenous Microorganisms, Soil Improvement, Natural Agriculture and 
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ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ 

ການກະສິກໍາເປັນປັດໄຈພືົ້ນຖານຂອງການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນທີີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ພືົ້ນຖານ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ປັດຈຸບັນ, ການກະສິກໍາໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມ
ທັນສະໄໝຫ າຍຂຶົ້ນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ ເປັນຕົົ້ນການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ສານເຄ
ມີປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ລວມໄປເຖິງເຄືີ່ອງມືທີີ່ທັນສະໄໝອືີ່ນໆ ເຊິີ່ງໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສະພາບ
ແວດລ້ອມ, ສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດ ແລະ ລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດ (McLaughlin and Mineua, 1995). ພາຍໃຕ້
ສະພາບການດັົ່ງທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ໄດ້ມີນັກວິຊາການຫ າຍທ່ານພະຍາຍາມຄິດຄົົ້ນ ແລະ ຊອກຫາລະບົບ

ກະສິກໍາທາງເລືອກທີີ່ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມດັົ່ງ ອານັດ ຕັນໂຊ (2013) ໄດ້ເວົົ້າວ່າການກະສິກໍາທາງເລືອກ

ເປັນການກະສິກໍາທີີ່ບ ໍ່ໃຊ້ສານເຄມີ ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນບົົ່ມ, ຝຸ່ນຄອກ ແລະ ການຄຸມດິນ ລວມທັງ
ການປະສົມປະສານການປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ສະຫ ຸບໄດ້ວ່າ, ການກະສິກໍາທາງເລືອກເປັນການກະສິກໍາທີີ່
ເນັົ້ນໃສ່ການສ້າງລະບົບນິເວດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີຢູ່
ໃນທໍາມະຊາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີໃນການປັບປຸງດິນ, ເພີີ່ມຜົນຜະລິດ
ໃຫ້ສູງຂຶົ້ນ ເຊັົ່ນ: ການນໍາໃຊ້ກຸ່ມແບກທີເຣຍທີີ່ຜະລິດອາຊິດແລັກຕິກ (Lactic Acids Bacteria) ໃນການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບັກທີເຣຍທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດພືດບາງຊະນິດ, ການນໍາໃຊ້ຈຸ
ລິນຊີຈໍາພວກອາໂຊລາໃນການເພີີ່ມອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ດຶງທາດໄນໂຕຣເຈນໃນນາເຂົົ້າ ເປັນຕົົ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ 
ຕາມການກະສິກໍາແບບທໍາມະຊາດຈະບ ໍ່ນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີທີີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການຜະລິດຄັດແຍກສາຍພັນ  ຫ ື ຈຸ
ລິນຊີທີີ່ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫ າດເຂົົ້າມາໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດເນືີ່ອງຈາກຈຸລິນຊີດັົ່ງກ່າວຈະບ ໍ່ທົນທານ 

ແລະ ບ ໍ່ມີປະສິດທິພາບເມືີ່ອນໍາກັບເຂົົ້າສູ່ທໍາມະຊາດ ບ ໍ່ຄືກັບຈຸລິນຊີດິນ ທີີ່ອາໄສຢູ່ໃນທໍາມະຊາດເປັນເວລາ
ດົນນານ. 

ຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ ເປັນຈຸລິນຊີທີີ່ສາມາດປັບຕົວ ແລະ ມີຄວາມທົນທານຕ ໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມ
ຕ່າງໆໃນທໍາມະຊາດ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍຈຸລິນຊີຫ າກຫ າຍກຸ່ມທີີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນທາງ
ກະສິກໍາໄດ້ຫ າຍກ ລະນີ ເຊັົ່ນ: ນໍາໃຊ້ເປັນຫົວເຊືົ້ອສີດພົົ່ນລົງໃນກອງຝຸ່ນບົົ່ມເພືີ່ອເລັົ່ງກິດຈະກໍາການຍ່ອຍ
ສະຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີ, ໃຊ້ເພືີ່ອເພີີ່ມປະລິມານຈຸລິນຊີໃນພືົ້ນທີີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດຸນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງ
ດິນດີຂຶົ້ນ (ອານັດ ຕັນໂຊ, 2013). ຈຸລິນຊີດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນ

ນະພາບຂອງດິນ, T. Sumathi et al. (2012) ໄດ້ສະຫ ຸບຈາກຜົນການສຶກສາວ່າຈຸລິນຊີດິນ ມີຜົນຕ ໍ່ກັບ

ການເຮັດວຽກຂອງຈຸລິນຊີໃນດິນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຍ່ອຍສະຫ າຍຂອງມັນ ຄືຊ່ວຍໃນການປັບຄ່າຄວາມ
ເປັນກົດເປັນດ່າງໃຫ້ສົມດຸນ, ເພີີ່ມອັດຕາການເກັບຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ອືີ່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນນີົ້ Hanim A. 

Norida et al. (2012) ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ ເຂົົ້າໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍເຟ ອງເຂົົ້າ ແລະ ຕົົ້ນສາລີ.  

ຈາກຄວາມສໍາຄັນດັົ່ງທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມ
ສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດ, ຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ ີ່ເປັນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິ ີ່ງແວດລ້ອມ  ແລະ 
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ສາມາດຫ ຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍຂອງຊາວກະສິກອນ. ນອກຈາກນີົ້, ຍັງມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຫົວເຊືົ້ອໃນ
ການຍ່ອຍສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມໄດ້. ສະນັົ້ນ, ຈຶີ່ງມີຄວາມສົນໃຈເຮັດການສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີ
ປັບປຸງດິນ, ຜະລິດ ແລະ ທົດລອງນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມ ເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເພືີ່ອຮູ້ເຖິງ
ປະສິດທິພາບຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມ ເຊິີ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດຕ ໍ່ຊາວກະສິກອນໃນ
ການນໍາໄປຜະລິດເປັນຫົວເຊືົ້ອເຂົົ້ານໍາໃຊ້ໃນວຽກງານກະສິກໍາຂອງຕົນ. ນອກນັົ້ນ, ຍັງເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່
ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈສຶກສາຕ ໍ່ໄປ. 

ຈຸດປະສົງ 

1. ເພືີ່ອສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ (IMOs) ໃນພືົ້ນທີີ່ສວນສາທິດ, ຄະນະ
ວິທະຍາສາດສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

2. ເພືີ່ອທົດລອງຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ (IMOs) ເຂົົ້າໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມ. 

ວິທີການສຶກສາ 

 ການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດເອົາທີີ່ສວນສາທິດ, ຄະນະວິທະຍາສາດສິີ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາ
ວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານ ສະພັງເມິກ, ເມືອງ ໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

ການສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນແມ່ນໃຊ້ເຂົ ົ້າໜຶົ້ງເກັບຕົວຢ່າງຈຸລິນຊີຈາກ
ອາກາດໂດຍວາງກ໋ອງເຂົົ້າໜຶົ້ງໄວ້ໜ້າດິນກ້ອງຕົົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ບ່ອນປະກົດມີສະປ ສີຂາວຂອງເຊືົ້ອຣາ ຫ ັງຈາກນັົ້ນ
ຈິ ີ່ງນໍາໄປແຍກເຊື ົ້ອໄປລ້ຽງໃນອາຫານລ້ຽງເຊື ົ້ອ  Potato Dextrose Agar (PDA) ໂດຍໃຊ້ວິທີການ 
Aseptic Technique (ວິທີການເຮັດໃຫ້ປອດເຊືົ້ອ) ຍ້າຍເຊືົ້ອມາໃສ່ເທິງ PDA.  

ການວິເຄາະຫາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນແມ່ນວິເຄາະອີງໃສ່ລັກສະນະທາງສັນຖານ
ວິທະຍາ (ຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກ) ໃນລະດັບຕະກຸນ (Family) ແລະ ສະກຸນ (Genus) ໂດຍໃຊ້ປ ື້ມຄູ່
ມື  ENTOMOPATHOGENIC FUNGAL IDENTIFICATION (Richard A. Humber, 2005) 

ແລະ ງານວິໄຈທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນບ່ອນອ້າງອີງເພືີ່ອຈັດຈໍາແນກ ເຊິີ່ງປະຕິບັດໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງສະຖາບັນ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

ການນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນເຂົົ້າໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມແມ່ນໃຊ້ຮູບແບບການທົດລອງ ໂດຍ
ນໍາໃຊ້ການວາງແຜນທົດລອງແບບ RCBD (Randomized Complete Block Design) ເພືີ່ອສົມທຽບ
ປະສິດທິພາບໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍຂອງ IMOs ແລະ ສານເລັົ່ງການຍ່ອຍສະຫ າຍ ພັດທະນາທີີ່ດິນ 1 (ພ.ດ 

1) ປະກອບມີ 3 ຊໍໍ້າ (R) ແລະ 3 ສິີ່ງທົດລອງ (Treatment) (ຕາຕະລາງທີ 1).  

 



 

ວາລະສານ ວິທະຍາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ17 2021                                                               79 

 

ຕາຕະລາງທີ 1: ອັດຕາສ່ວນປະສົມຂອງແຕ່ລະສິີ່ງທົດລອງ 

ຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈາກການບັນທຶກແມ່ນນໍາໃຊ້ວິທີການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນທາງສະຖິຕິດ້ວຍການວິເຄາະຄວາມ
ຜັນຜວນ (Analysis of Variance), ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ວຍວິທີ One - Way ANOVA ລະດັບ
ຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນ 95%ໃນໂປຣແກຣມ Microsoft Excel. 

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິພາກຜົນການສຶກສາ  

1). ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ (IMOs; Indigenous Microorganisms) ເປັນປັດໄຈທີີ່
ສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງສົມດຸນໃນລະບົບນິເວດການຜະລິດ, ເຊິີ່ງນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຂອງດິນແລ້ວຍັງມີບົດບາດໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍສິີ່ງເສດເຫ ືອຕ່າງໆ ແລະ ຄວບຄຸມສັດຕູພືດອີກ
ດ້ວຍ. ຈາກການສຶກສາໂດຍການເກັບຕົວຢ່າງໃນພືົ້ນທີີ່ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສິີ່ງແວດລ້ອມ, ບ້ານ  ສະພັງ
ເມິກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫ ວງວຽນຈັນ ໃນເດືອນ ເມສາ ຫາ ພຶດສະພາ ປີ 2017 ແລະ ໄດ້ຄັດແຍກ
ເຊືົ້ອດ່ຽວໂດຍການເຂ່ຍເຊືົ້ອຈາກຕົວຢ່າງນໍາມາລ້ຽງໃນອາຫານວຸ້ນ Potato Dextrose Agar (PDA) ພາຍ
ໃຕ້ອຸນຫະພູມຫ້ອງ ±28°C ເປັນເວລາ 5-14 ມືົ້ ພົບວ່າຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນໃນກຸ່ມເຊືົ້ອຣາມີ 5 ສາຍພັນ, 3 
ສະກຸນ ແລະ ສາມາດຈໍາແນກໄດ້ 2 ຕະກຸນຄື: Trichocomaceae  ແລະ Moniliaceae ເຊິ ີ່ງໃນນີົ້ພົບ
ເຊືົ້ອຣາ Trichocomaceae 2 ສະກຸນ ຄື: Aspergillus spp. ມີ 3 ສາຍພັນ ແລະ Penicillium sp. ມີ 1 
ສາຍພັນ. ສ່ວນຕະກຸນ Moniliaceae ພົບຢູ່ 1 ສະກຸນຄື: Trichoderma sp. ມີ 1 ສາຍພັນ (ຕາຕະລາງທີ 
2). ເຊືົ້ອຣາທີີ່ພົບທັງ 3 ສະກຸນລ້ວນແຕ່ເປັນເຊືົ້ອຣາດິນທີີ່ມັກພົບເຫັນໄດ້ຫ າຍ ແລະ ມີປະໂຫຍດສໍາຄັນໃນ
ດ້ານກະສິກໍາໂດຍສະເພາະໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍ.  

 

 

ລ/ດ ສິີ່ງທົດລອງ ອັດຕາສ່ວນປະສົມ 

1   T0 (ຫຍ້າແຫ້ງ 2.5 Kg + ຂີົ້ແກບ 3 Kg + ຝຸ່ນຄອກ 4.5 Kg) = 10 Kg 

2 T1 
(ຫຍ້າແຫ້ງ 2.5 Kg + ຂີົ້ແກບ 3 Kg + ຝຸ່ນຄອກ 4.5 Kg) + IMOs (ອັດຕາ
ສ່ວນປະສົມ 20cc/ນໍໍ້າ 10 L) 

3 T2 
(ຫຍ້າແຫ້ງ 2.5 Kg + ຂີົ້ແກບ 3 Kg + ຝຸ່ນຄອກ 4.5 Kg) + ສານເລັົ່ງການ
ຍ່ອຍສະຫ າຍ ພ.ດ (ອັດຕາສ່ວນປະສົມ 20g/ນໍໍ້າ 10 L) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trichocomaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Trichocomaceae
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 ຕາຕະລາງທີ 2: ລາຍຊືີ່ລະດັບຕະກຸນ, ສະກຸນ ແລະ ຊະນິດຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນກຸ່ມເຊືົ້ອຣາທີີ່ພົບ 
  ຊືີ່ລະດບັຕະກນຸ ຊືີ່ລະດບັສະກຸນ ຊືີ່ລະດບັຊະນິດ 

Trichocomaceae 

Aspergillus 

Aspergillus flavus 

Aspergillus tamari 

Aspergillus niger 

Penicillium Penicillium sp. 

Moniliaceae Trichoderma Trichoderma harzianum 

2) ການທດົລອງຜະລດິ ແລະ ນາໍໃຊຈ້ລຸນິຊີດນິເຂົົ້າໃນການຍອ່ຍສະຫ າຍຝຸນ່ບົົ່ມ 

ຈາກສຶກສາການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກາຍະພາບປາກົດວ່າບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິ.  ໃນ
ສ່ວນຂອງການປ່ຽນແປງດ້ານຊີວະນັົ້ນປາກົດເຫັນເສັົ້ນໃຍຂອງເຊືົ້ອຣາໃນກອງຝຸ່ນບົົ່ມ ແຕ່ກ ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນຫ າຍ. ສ່ວນທາງດ້ານເຄມີ, ອີງຕາມຜົນຂອງການວິໄຈຝຸ່ນແລ້ວເຫັນວ່າຝຸ່ນບົົ່ມທີີ່ຫົດດ້ວຍ IMOs ມີ
ຄຸນສົມບັດທີີ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດທາງກະສິກໍາໄດ້. ໂດຍເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຢູ່ ໃນເກນ
ມາດຕະຖານຝຸ່ນບົົ່ມ, ມີປະລິມານຊີວັດຖຸສູງ, ແຕ່ວ່າທາດອາຫານບາງຊະນິດເຊັົ່ນ: N ແລະ K ຂອງຝຸ່ນແມ່ນ
ຍັງມີປະລິມານຕໍ່າ ເຊິີ່ງຂຶົ້ນກັບວັດສະດຸທີີ່ນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນການເຮັດຝຸ່ນບົົ່ມ, ທັງຍັງມີຄ່າຊັກນໍາ
ໄຟຟ້າທີີ່ສະແດງຄວາມເຄັມຂອງຝຸ່ນສູງ (ຕາຕະລາງທີ 3). ສະນັົ້ນ, ກ່ອນຈະນໍາຝຸ່ນບົົ່ມ IMOs ໄປໃຊ້ຄວນມີ
ການເພີີ່ມສານອາຫານທີີ່ຈໍາເປັນ, ພ້ອມທັງເຈືອຈາງໃຫ້ຄ່າຊັກນໍາໄຟຟ້າຢູ່ໃນເກນທີີ່ເໝາະສົມກ່ອນເພືີ່ອ
ໃຫ້ການໃສ່ຝຸ່ນມີປະສິດທິພາບທີີ່ດີຕ ໍ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປູກຫ າຍຂຶົ້ນ. 

ຕາຕະລາງທີ 3: ຜົນວິໄຈຝຸ່ນບົົ່ມຈາກສູນຫ້ອງວິໄຈ NAFRI 

ສິີ່ ງທດົລອງ 
pH 

(H2O) 

EC 

(mS/cm) 

OM 

(%) 

N 

(%) 

P2O5 

(%) 

K2O 

(%) 

T0 7.5 151.0 35.27 0.70 1.24 0.23 

T1 7.3 103.0 39.45 0.76 1.15 0.22 

T2 7.2 230.0 39.01 0.80 1.32 0.20 

 

ວິພາກຜົນການສຶກສາ 

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຜົນການວິໄຈຂອງ Nadia R. et al. (2016) ທີີ່ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວ
ກັບການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງເອັນໄຊມ໌ຂອງຈຸລິນຊີທີີ່ມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນພະຍາດພືດເຂົົ້າໃນ
ການຍ່ອຍສະຫ າຍ ພົບຈຸລິນຊີທີີ່ເປັນເຊືົ້ອຣາໃນສະກຸນ Aspergillus spp., ສະກຸນ Trichoderma spp. 

ແລະ ສະກຸນ Penicillium spp. ຄືກັນ, ທັງໄດ້ເວົົ້າອີກວ່າເປັນເຊືົ້ອຣາທີີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍ

https://en.wikipedia.org/wiki/Trichocomaceae
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ເສັົ້ນໃຍພືດໄດ້ດີ (Nadia, R. et al., 2016). ນອກຈາກນີົ້ເຊືົ້ອຣາທັງ 3 ຕະກຸນຍັງມີຄຸນສົມບັດໃນການ
ປ້ອງກັນພະຍາດພືດບາງຊະນິດ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດອີກດ້ວຍ (Boonratkwang, 

C. et al., 2007; Hossain, M. M. et al., 2014; Mohammad, A., 2015). 

ຈຸລິນປັບປຸງດິນສາມາດນໍາມາໃຊ້ເປັນຫົວເຊືົ້ອຍ່ອຍສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມໄດ້ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນບົົ່ມທີີ່ໄດ້
ມີຄຸນະພາບດີໂດຍສະເພາະປະລິມານອິນຊີວັດຖຸສູງ, ແຕ່ວ່າທາດ N ແລະ K ແມ່ນມີປະລິມານຕໍ່າ ເຊິີ່ງຂຶົ້ນກັບ
ວັດສະດຸທີີ່ນໍາມາເປັນສ່ວນປະສົມຂອງຝຸ່ນບົົ່ມ. ສະນັົ້ນ, ຄວນເລືອກວັດສະດຸທີີ່ມີທາດອາຫານສູງມາເປັນ
ສ່ວນປະສົມຂອງຝຸ່ນບົົ່ມເປັນຕົົ້ນແມ່ນກາກຖົົ່ວເຫ ືອງ, ເພີີ່ມປະລິມານມູນສັດຂຶົ້ນ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

ສະຫ ຸບ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 

ສະຫ ຸບ 

ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ວ່າຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນໃນກຸ່ມທີີ່ເປັນ
ເຊື ົ້ອຣາມີ 5 ສາຍພັນ, 3 ສະກຸນ ແລະ 2 ຕະກຸນຄື: Trichocomaceae  ແລະ Moniliaceae ໃນນີົ້ພົບ
ເຊືົ້ອຣາຕະກຸນ Trichocomaceae  ສະກຸນ ຄື: Aspergillus spp. ມີ 3 ສາຍພັນ ສາມາດລະບຸຊືີ່ໃນລະດັບ
ຊະນິດໄດ້ວ່າເປັນເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus, A.tamarii, A.niger  ແລະ Penicillium sp. 1 ສາຍພັນ
ທີີ່ຍັງບ ໍ່ສາມາດລະບຸຊືີ່ໃນລະດັບຊະນິດໂດຍວິທີການສັງເກດລັກສະນະທາງສັນຖານວິທະຍາໄດ້, ສ່ວນຕະກຸນ 
Moniliaceae ພົບຢູ່ 1 ສະກຸນຄື: Trichoderma sp. ມີ 1 ສາຍພັນ ສາມາດບົົ່ງຊືີ່ຊະນິດວ່າເປັນເຊືົ້ອຣາ 
Trichoderma harzianum. ເຊືົ້ອຣາທັງ 3 ສະກຸນທີີ່ພົບເປັນເຊືົ້ອຣາທີີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການສ້າງເອັນໄຊມ໌
ໃນການຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫ າຍ, ສາມາດຢຸດຢັື້ງການເກີດໂລກບາງຊະນິດໃນພືດ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕຂອງພືດບາງຊະນິດ. ຫາກອີງຕາມຄຸນສົມບັດທີີ່ກ່າວມານັົ້ນແລ້ວອາດເວົົ້າໄດ້ວ່າເຊືົ້ອຣາດັົ່ງກ່າວອາດ
ສາມາດນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທາງດ້ານກະສິກໍາໄດ້. ສ່ວນການທົດລອງຜະລິດຫົວເຊືົ້ອຈຸລິນຊີ
ປັບປຸງດິນດິນ (IMOs) ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມເຫັນວ່າກອງຝຸ່ນບົົ່ມທີີ່ໃສ່ (IMOs) ມີ
ອຸນຫະພູມປານກາງ 28-36°C ຕະຫ ອດການທົດລອງ, ມີອັດຕາການຢຸບຕົວ, ປະລິມານອິນຊີວັດຖຸ ແລະ 
ປະລິມານຝຸ່ນບົົ່ມຫ ັງການທົດລອງສູງກວ່າໝູ່, ຄວາມເປັນກົດ - ເປັນດ່າງ ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ, ສ່ວນ
ປະລິມານທາດອາຫານນັົ້ນແມ່ນມີປະລິມານຟົດສະຟ ຣັດສູງ ແຕ່ປະລິມານໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ໂພແທັສຊຽມ 
ແມ່ນຍັງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເພີີ່ມທາດອາຫານບາງທາດໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ
ກ່ອນນໍາໃຊ້. ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວເວົົ້າໄດ້ວ່າຫົວເຊືົ້ອຈຸລິນຊີດິນ (IMOs) ນີົ້ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຫົວເຊືົ້ອ
ຈຸລິນຊີຍ່ອຍສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມໄດ້ ແລະ ມີຜົນບ ໍ່ແຕກຕ່າງກັບຫົວເຊືົ້ອຍ່ອຍສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມ. 

ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 

ຜ່ານການສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ (IMOs) ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຍ່ອຍ
ສະຫ າຍຝຸ່ນບົົ່ມເຫັນວ່າໄດ້ຜົນດີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມເພືີ່ອເປັນການສຶກສາ ຫ ື ຄົົ້ນຄວ້າຕ ໍ່ໄປຈຶີ່ງມີຂ ໍ້ສະເໜີ
ແນະຕ ໍ່ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັົ່ງນີົ້: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2565739/#B10
https://en.wikipedia.org/wiki/Trichocomaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Trichocomaceae
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1. ການສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ (IMOs) ຄວນມີການສຶກສາຄວາມຫ າກ
ຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີທີີ່ເປັນແບັກທີເຣຍ ເພາະນອກຈາກເຊືົ້ອຣາແລ້ວແບັກທີເຣຍບາງຊະນິດກ ໍ່
ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດທາງກະສິກໍາໄດ້. 

2. ການສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນ (IMOs) ຄວນໃຊ້ວິທີການເກັບຕົວຢ່າງຫ າຍ
ຮູບແບບ ທັງການເກັບໃນອາກາດ ແລະ ໃນດິນ ເພືີ່ອຈະໄດ້ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຈຸລິນຊີ. 

3. ຄວນມີການສົົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີການນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີປັບປຸງດິນດິນ (IMOs) ເຂົົ້າໃນການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ເຊິີ່ງນອກຈາກຈະມີຄຸນສົມບັດໃນການປັບປຸງດິນແລ້ວຍັງສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດ
ພືດ, ແລະ ກໍາຈັດສັດຕູພືດບາງຊະນິດໄດ້ອີກ. 
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ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ຈາກການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນສຶກສາການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກຊຸມຊົນໃນແບບຈໍາລອງໂດຍໃຊ້ ຕົົ້ນ

ຜື ແລະ ຕົົ້ນລັງກາ ທີີ່ໃຫ້ໄຫຼນໍໍ້າຜ່ານວັດສະດຸຕ່າງໆ ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາທົດລອງ ທີີ່ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ

ມີຈຸດປະສົງ: ເພືີ່ອສຶກສາປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກບຶງໜອງທາ  ໂດຍໃຊ້ແບບຈໍາລອງແບບ
ປະສົມ, ເພືີ່ອສຶກສາອັດຕາສ່ວນທີີ່ເໜາະສົມໃນແບບຈໍາລອງ ໂດຍແບບນໍໍ້າເປ ື້ອນໄຫ ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ຊືມ
ຜ່ານໃຕ້ດິນແບບປະສົມ. ວິທີການໃຊ້ແບບຈໍາລອງ ຂະໜາດຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ x ຍາວ 2 ແມັດ x ຄວາມ
ສູງ 1 ແມັດ ທັງ 2 ແບບທົດລອງ, ເພືີ່ອຫາປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນແບບໄຫ ເທິງໜ້າດິນ (FWS) 

ແລະ ໄຫ ຜ່ານໃຕ້ຜີວດິນ (SF), ມີອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ 1:1 ແລະ 1:2 ພືດທີີ່ໃຊ້ປູກເພືີ່ອບໍາບັດໄດ້ແກ່: ຕົົ້ນ
ຜື, ຕົົ້ນລັງກາ, ໂດຍທໍາການເກັບຕົວຢ່າງນໍໍ້າ 7 ວັນຕ ໍ່ຄັົ້ງ ຂອງນໍໍ້າທີີ່ນໍາເຂົົ້າໃນແບບທົດລອງ ແລະ ນໍໍ້າໄຫ ອອກ
ຈາກແບບທົດລອງ ເພືີ່ອວິເຄາະຫາຄຸນນະພາບນໍໍ້າແລ້ວນໍາມາຄິດໄລ່ຫາປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນມີ  
Temperature,  pH, DO, EC, BOD5, NH4-N, TSS ແລະ ປະເມີນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງແບບນໍໍ້າໄຫ 
ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ຊືມໄຫ ຜ່ານໃຕ້ຜີວດິນປະສົມ (ດິນ, ຊາຍ, ຫີນ) ເພືີ່ອນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບລະບົບບໍາບັດນໍໍ້າ
ເປ ື້ອນຂອງຊຸມຊົນ. ຈາກຜົນການສຶກສາຈາກອ່າງບໍາບັດແບບ (FWS), ແບບ (SF) ທັງ 2 ລະບົບໃນອ່າງ
ດຽວກັນໃນເລືີ່ອງປະສິດທິພາບຂອງການບໍາບັດ ໂດຍໃຊ້ຕົົ້ນຜື ແລະ ຕົົ້ນລັງກາໃນແບບຈໍາລອງໄຫ ຜ່ານເທິງ
ຜິວດິນ ຫ ື ໜ້າດິນເຫັນວ່າ ອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານເທິງໜ້າດິນ (Free Water Surface Systems: FWS) 

ແລະ ແບບຊືມໄຫ ໃຕ້ດິນໃນການບໍາບັດນໍ ໍ້າເປ ື້ອນ  (Subsurface Flow Constructed Wetland: SF) 

ດ້ວຍອ່າງບໍາບັດແບບ (1:1) ແລະ (1:2) ສອງແບບທົດລອງ, ຜົນການວິໄຈເມືີ່ອພິຈາລະນາປະສິດທິພາບໃນ
ການບໍາບັດ ແບບທົດລອງອັດຕາສ່ວນ (1:2) ໄດ້ດີກ່ວາຄື: ດິນປູກຕົົ້ນຜື, ຕົົ້ນລັງກາ 1 ສ່ວນ ແລະ ຫີນ ກັບ 

ຊາຍ 2 ສ່ວນ  ດ້ວຍລະບົບ FWS ແລະ SF ແບບປະສົມ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າ  FWS ພືດສາມາດສັງເຄາະແສງ
ສະຫວ່າງ, ດູດຊັບແບັກທີເຣຍໃນນໍໍ້າ, ປັບສະພາບຂອງນໍໍ້າໂດຍທໍາມະຊາດ. ສ່ວນ SF ສາມາດບໍາບັດ EC, 

NH4 –N, BOD5 ແລະ TSS, ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການນໍາໄປໃຊ້  ບໍາບັດນໍາໃນຄົວເຮືອນ ຫ ື ຊຸມຊົນ. 

ຄໍາສັບສໍາຄັນ:  ນໍໍ້າເປ ື້ອນ, ວັດສະດ ຸແລະ ພືດ, ປະສິດທິພາບການບໍາບັດ. 
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Wastewater treatment from communities by construction a concrete 

tank with integrated materials and using Cyperus Alternifolius and 

Cyperaceae in Nongtha wetlands Chanthabouly District, Vientiane 

Capital 

Somsanouk silibounthan,  Saykham Sithavong,  Xaypaseuth silibounthan,  Anusone 

Xaisongkham,  Keoduangchai Keokhamphui, Phetyasone Xaypanya 
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Abstract 

The research has studied concerning about Wastewater treatment from 

communities by construction a concrete tank with integrated materials and using Cyperus 

Alternifolius and Cyperaceae  that have tested at the Facuty of Water Resources. The 

objective of the research is the effective Wastewater treatment from Nongtha wetlands 

communities by construction a concrete tank with integrated materials and using Cyperus 

Alternifolius and Cyperaceae in order to study the optimum in the model by combining 

the waste water sample flows on the suface and sub-surface. 

The model by using two tanks with the dimension 1  metre wide, 2 metres length 

and 1 metre hight in order to test the effective Wastewater treatment model by combining 

the water samples from Free Water Surface Systems (FWS)  and  Subsurface Flow 

Systems: (SF ) by using the materials ratio between soil and aggregate as 1:1 and 1:2  in 

order to plant the Cyperaceae and Cyperus alternifolius by taking the water sample from 

the testing tank at 7 days per time in order to analyse the water quality by parameters as 

Temperature,  pH, DO, EC, BOD5, NH4-N, TSS after that compare to the Lao standard 

value and assessted the test results between water samples from Free Water Surface  and  

Subsurface flow Systems after that to consider and apply for communities watse waer 

treatment. 

From the test results between water samples from Free Water Surface Systems 

(FWS)  and  Subsurface Flow Systems: (SF) in one tank  by using the Cyperaceae and 

Cyperus alternifolius know that the Free Water Surface Systems: FWS ) and Subsurface 

Flow Constructed Wetlands(SF) by materials ratio  (1:1) and (1:2) from two types of them 

know that the effective waste water treatment from the ratio (1:2) is b better than 1 :1  

because the (FWS) is better than other plant Can be absorb the Bacteria in the 

water,improve water quality in naturally . But SF can treat EC, NH4 –N, BOD5 and TSS,so 

it can apply for the communies to use this model for their household waste water in the 

future. 

Keywords:  watse water, materials and weat, effective treatment.
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ບົດນໍາ (Introduction) 

 ບຶງໜອງທາເປັນໜອງນໍໍ້າທໍາມະຊາດ ທີີ່ມີຄົນຮູ້ຈັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນປັດຈຸບັນນີົ້ໄດ້ຮັບ ສໍາ
ປະທານ ຈາກ ກຸ່ມບ ລິສັດຮ່າໂດ  ແລະ ປ່ຽນເປັນໂຄງການໜອງທາເຊັນໂທພາກ ເພືີ່ອໃຊ້ເປັນ ທີີ່ພັກອາໃສ 
ແລະ ສະຖານ ທີີ່ບ ລິການຂອງສັງຄົມ ແນ່ນອນໃນອະນາຄົດມີການເພີີ່ມຂຶົ້ນຈໍານວນ ປະຊາກອນກ ໍ່ຕ້ອງມີ
ການ ໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ກ ໍ່ຕ້ອງມີການປະຖິົ້ມສິີ່ງເສດເຫ ືອ ເພາະ ສະນັົ້ນ ບັນຫາສິີ່ງແວດລ້ວມ
ແມ່ນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ
ໃນປະເທດເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາມົນລະພິດທາງນໍໍ້າໄດ້ກາຍມາເປັນບັນຫາອັນໃຫຍ່ຫ ວງໃຫ້ແກ່
ປະເທດເຮົາ. ການເກີດມົນລະຜິດທາງນໍໍ້ານີົ້ສ່ວນຫ າຍແມ່ເກີດຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ ເປັນຕົົ້ນເນືີ່ອງ
ຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາມີການຂະຫຍາຍຕົວເຊັົ່ນ: ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານກະສິກໍາ-ອຸດ
ສາຫະກໍາ, ການເພີີ່ມຂືົ້ນຂອງປະຊາກອນ, ການຂະຫຍາຍຕົວໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ອືີ່ນໆ. ນອກຈາກນັົ້ນ
ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດບ ໍ່ມີລະບົບຫ ັກການ ຫ ື ຂາດການວາງແຜນທີີ່ດີ ໂດຍມີນໍໍ້າເປ ື້ອນທີີ່ໄຫ 
ຜ່ານຫ້ວຍ, ຮ່ອງ, ບຶງ, ນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກຊຸມຊົນ ການກະສິກໍາ ແລະ ອືີ່ນໆ. ນໍໍ້າເປ ື້ອນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບ
ນິເວດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ພ້ອມກັນນັົ້ນຍັງມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດອີກ
ດ້ວຍ. 

 ສະນັົ້ນ ຈຶີ່ງມີແນວຄິດຢາກສຶກສາຄຸນນະພາບນໍໍ້າແບບບໍາບັດໂດຍປະດິດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງ
ແຫ ່ງນໍໍ້າດິບ ແລະ ສະເໜີແນວທາງການດໍາເນີນການໃນການຈັດການຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ  ເພືີ່ອອຸປະໂພກ
ບ ລິໂພກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົົນ ໂດຍມີເປົື້າໜາຍທີີ່ໃຫ້ມີການຈັດການຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າເພືີ່ອໃຫ້ຄວາມມັົ້ນຄົງໃນ
ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າຕະຫ ອດໄປ. 
 ເພືີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນບ ໍ່ໃຫ້ບັນຫາດັົ່ງກ່າວເກີດຂືົ້ນຈິີ່ງມີການສຶກສາການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ ໂດຍ
ລະບົບພືົ້ນທີີ່ແບບໄຫ ຜ່ານເທິງຜີວດິນ ແລະ ຊືມຜ່ານໃຕ້ຜີວດິນ, ເປັນການບໍາບັດທີີ່ຜ່ານຕົວກັົ່ນຕອງພ້ອມ

ດ້ວຍພືດນໍໍ້າດູດຊັບບໍາບັດກ່ອນປ່ອຍນໍໍ້າອອກສູ່ແຫ ່ງທໍາມະຊາດ. ເໝາະສໍາລັບໃຊ້ໃນການບໍາບັດນ ົ້າເປ ື້ອນ

ຂອງຊຸມຊົນ, ງ່າຍໃນການປະຕິບັດ ແລະ ບ ໍ່ສະຫ ັບຊັບຊ້ອນໃນການດູແລຮັກສາ. ດັົ່ງນັົ້ນການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ

ແບບນີົ້ຈິີ່ງເປັນທາງເລືອກໜຶີ່ງທີີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃຊ້ງົບປະມານໃນການກ ໍ່ສ້າງຕໍ່າແຕ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນ

ການບໍາບັດໃກ້ຄຽງກັບລະບົບບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນແບບປະເພດອືີ່ນ. ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນຄາດຫວັງວ່າຈະ

ສາມາດຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນປະລິມານນໍໍ້າເປ ື້ອນ, ສານຜິດຕ່າງໆທີີ່ເຈືອປົນໃນນໍໍ້າ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍໍ້າໃຫ້ດີ
ຂືົ້ນ. 
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ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ 
 

ເປົື້າໝາຍລວມໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ ເປັນການຄົົ້ນຫາສາຍກ່ຽວພັນລະຫວ່າງຄຸນນະພາບນໍໍ້າໂດຍ
ການສ້າງແບບຈໍາລອງ. ຈຸດປະສົງສະເພາະແມ່ນເພືີ່ອ 

1.) ເພືີ່ອສຶກສາປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກບຶງໜອງທາ ໂດຍໃຊ້ແບບຈໍາລອງແບບປະສົມ 
2.) ເພືີ່ອສຶກສາອັດຕາສ່ວນທີີ່ເໜາະສົມໃນແບບຈໍາລອງ ໂດຍແບບນໍໍ້າເປ ື້ອນໄຫ ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ຊືມຜ່ານ
ໃຕ້ດິນແບບປະສົມ. 

ຂອບເຂດການສຶກສາ:  

 ດ້ານເນືົ້ອໃນ: ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ບັນລຸຜົນ ແລະ ຕອບສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຈຸດປະສົງ

ຂອງການຄົົ້ນຄວ້າ ເນືົ້ອໃນທີີ່ສໍາຄັນໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໄດ້ເນັົ້ນໃສ່ບັນດາປະເດັົ່ນຕ່າງໆຄື: ການວິໄຈ

ຫາຄ່າ BOD5, NH4-N, TSS, pH, DO, EC ແລະ ອຸ່ນຫະພູມນໍໍ້າ, ປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ

ຂອງແບບຈໍາລອງ ແລະ ອອກແບບແບບຈໍາລອງພືົ້ນທີີ່ທີີ່ມີນໍໍ້າບຶງໜອງທາແບບປະສົມທັງ 2 ແບບ ການທົດ

ລອງມີຂະໜາດ ຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ x ຍາວ 2 ແມັດ x ຄວາມສູງ 1 ແມັດ, ຈໍານວນ 2 ແບບ. 

 ດ້ານສະຖານທີີ່: ສຶກສາການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກຊຸມຊົນໂດຍປູກພືດໃນແບບຈໍາລອງແບບໄຫ ຜ່ານ

ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ໄຫ ຜ່ານໃຕ້ຜິວດິນ ເຂດບຶງໜອງທາ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

 ວິເຄາະນໍໍ້າຕົວຢ່າງທີີ່ຫ້ອງທົດລອງຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ແບບທົດລອງບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ ຕິດ

ຕັົ້ງຢູ່ບ ລິເວນຂ້າງຫ້ອງທົດລອງ ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ (ວິທະຍາເຂດຕາດທອງ) ໂດຍນໍານໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກບຶງ

ໜອງທາເປັນຈຸດເກັບຕົວຢ່າງນໍໍ້າມາວິເຄາະ ແລະ ນໍໍ້າເຂົົ້າແບບທົດລອງ. 

ໃຊ້ແບບຈໍາລອງຂະໜາດ ຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ x ຍາວ 2 ແມັດ x ຄວາມສູງ 1 ແມັດ ເພືີ່ອຫາ

ປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນແບບ  ໄຫ ຜ່ານໃຕ້ດິນ, ມີອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ 1:1 ແລະ 1:2 ພືດນໍໍ້າທີີ່

ໃຊ້ໄດ້ແກ່ ຕົົ້ນຜືນໍໍ້າ, ຕົົ້ນລັງກາ, ການເກັບຕົວຢ່າງນໍໍ້າທຸກໆນໍໍ້າເຂົົ້າ ແລະ ນໍໍ້າອອກ ເພືີ່ອວິເຄາະຫາຄຸນ

ນະພາບນໍໍ້າແລ້ວນໍາມາຄິດໄລ່ຫາປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ ທີີ່ ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ. 

ດ້ານເວລາ: ໄລຍະເວລາທີີ່ ທີີ່ໃຊ້ໃນການຄົົ້ນຄວ້າທັງໝົດ 13 ເດືອນ, ການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ ຈະໄດ້

ເລີີ່ມແຕ່ ເດືອນ ພະຈິກ ປ ີ2018  ຫາ ເດືອນ ກ ລະກົດ 2019. 

 



 

ວາລະສານ ວິທະຍາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ17 2021                                                               87 

 

ການທົບທວນວັນນະກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (Related Literature Review) 

ການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ 

ການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນໝາຍເຖິງການກໍາຈັດ ຫ ື ທໍາລາຍສິີ່ງປົນເປ ື້ອນໃນນໍໍ້າເປ ື້ອນໃຫ້ໝົດ ຫ ື ເຫ ືອ
ນ້ອຍທີີ່ສຸດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີີ່ກໍານົດ ແລະ ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກ
ແຫ ່ງຕ່າງກັນຈະມີຄຸນສົມບັດບ ໍ່ຄືກັນ ດັົ່ງນັົ້ນຂະບວນການບໍາບັດຈຶີ່ງມີຫ າຍວິທີໂດຍລະບົບບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນມີ 
3 ວິທີຄື: ການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນວິທີທາງຊີວະພາບ, ການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນທາງເຄມີ, ຂະບວນການທາງກາຍຍະ

ພາບ-ເຄມີ.ມາດຕະຖານຄນຸນະພາບນ ໍາ້ 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍໍ້າທີີ່ນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນ

ຫລາຍແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ອຊນສ, 2009 ເພືີ່ອເປັນບ່ອນ

ອີງໃສ່ການຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ, ດິນ, ອາກາດ ແລະ ສຽງ. 

ອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ເທິງໜ້າດິນ (Free water Surface systems: FWS) 

 ລະບົບນີ ົ້ຈະປະກອບດ້ວຍອ່າງ ຫ ື  ຮ ່ອງ ເຮ ັດຈາກດິນໜຽວ ຫ ື  ຈາກວັດສະດຸທາງດ້ານ
ທ ລະນີວິທະຍາອືີ່ນໆ ທັງທີີ່ສ້າງຂືົ້ນ ຫ ື ມີຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດເທິງພືົ້ນບ ໍ່ເພືີ່ອປ້ອງກັນການຮົົ່ວຊຶມຂອງນໍໍ້າ ແລະ 
ປະກອບໄປດ້ວຍດິນ ແລະ ວັດສະດຸຕົວກອງຕ່າງໆ ທີີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮາກພືດຍຶດເກາະຢູ່ໄດ້. 

ອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ໃຕ້ຜີວດິນ ( Subsurface Flow Systems: SF ):  

ລະບົບນີົ້ປະກອບດ້ວຍຮ່ອງຍາວ ຫ ື ພືົ້ນດິນ ມີຕົວກັົ່ນຕອງເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ພືດສາມາດຍືດເກາະ ແລະ 
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ຕົວກັົ້ນຕ່ອງອາດຈະເປັນຫີນ ຫ ື ຫີນບົດ. 

ອ່າງບໍາບັດແບບປະສົມ: 

 ໝາຍເຖິງເອົາແບບຕ່າງໆມາລວມກັນ ເພືີ່ອເພີີ່ມປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ ສ່ວນ ຫ າຍຈະ

ໃຊ້ ໂດຍເອົາແບບໄຫ ຜ່ານເທິງຜີວດິນ ແລະ ແບບໄຫ ຜ່ານໃຕ້ຜີວ ຜ່ານທາງຕັົ້ງ ແລະ ທາງຂວາງ. 

ອົງປະກອບຂອງພືົ້ນທີີ່ຈໍາລອງ ( Wetland Component )  

ອົງປະກອບຂອງລະບົບພືົ້ນທີີ່ຊຸ່ມນໍໍ້າປະດິດສໍາຫ ັບບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫ ືອມີ:  

ຕົວກັົ້ນຕອງ (Substrate): ຕົວກັົ້ນຕອງທີີ່ເລືອກນໍາມາໃຊ້ໃນພືົ້ນທີີ່ຊຸ່ມນໍໍ້າປະດິດມັກຈະເປັນວັດ
ສະຖຸທີີ່ມີໃນທໍາມະຊາດຄື ຊາຍ, ຫີນ ແລະ ດິນ, ຈຸລິນຊີ (Microbial Organisms): ຈຸລິນຊີຈະມີໜ້າທີີ່
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ສໍາຄັນໃນການຍ່ອຍສະລາຍສານອິນໃນນໍໍ້າເປ ື້ອນທັົ້ງທີີ່ຢູ່ໃນຮູບທີີ່ລະລາຍໃນນໍໍ້າ ແລະ ເກາະກັນຢູ່ໃນຮູບ
ຂອງຕະກອນ ໂດຍສານອິນຊີທີີ່ຕົກຕະກອນໄດ້ຈະຈົມລົງສູ່ພືົ້ນບ ໍ່ເກີດການຍ່ອຍສະລາຍແລ້ວຊຶມລົງດິນພືດ 
(Plants): ໝ້າທີີ່ຫ ັກຂອງພືດໃນພືົ້ນທີີ່ອ່າງບໍ າບັດນໍ ໍ້ າຄື ການລໍາລຽງອອກຊີເຈນໂດຍຜ່ານທາງລະບົບຮາກ
ພືດໃນພືົ້ນທີີ່ຊຸ່ມປະດິດຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ໃນຊັົ້ນດິນ ຫ ື ແຊກຕົວເຂົົ້າໄປໃນຕົວກັົ້ນຕ່ອງທີີ່ລະດັບຕໍ່າກວ່າພືົ້ນ
ຜິວດິນ.  

ຕົົ້ນລັງກາ: ຕົົ້ນລັງກາມີຊືີ່ວິທະຍາສາດວ່າ Cyperus alternifolius L. ໂດຍຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນພືດກົກ 
( CYPERACEAE ) ເປັນພືດພົ ົ້ນນໍ ໍ້າ (Aquatic Plant) ລໍາຕົ ົ້ນສັ ົ້ນຢູ່ໃຕ້ດິນມີລັກກສະນະເປັນເຫງົົ້າ 
ສາມາດແຕກກ ໄດ້ ສ່ວນລໍາຕົົ້ນຢູ່ເໜືອດິນສູງປະມານ 1.0–1.5 m. ລ າຕົົ້ນມີລັກສະນະເປັນສາມຫ ່ຽມທີີ່
ຄ່ອນຂ້າງມົນກົມ ໃບເປັນແຜ່ນບາງເປັນກະຈຸກຫຸ້ມຍູ່ທີີ່ສ່ວນເຫ ໍ້ ງາຂອງລໍາຕົົ້ນ 

ຕົົ້ນຜື: ຕົົ້ນຜື ຫ ື ທີີ່ບາງຊຸມຊົນ ຫ ື ບາງເຂດເອີີ່ນວ່າ ຕົົ້ນກົກສາມຫ ່ຽມໂດຍຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນພືດກົກ 

(CYPERACEAE) ເປັນຕົກໄມ້ລົົ້ມລຸກ ແພ່ພັນກະຈ່າຍທົົ່ວໄປມັກທີີ່ຊຸ່ມ ແລະ ຂຶົ້ນໃນລະດັບຕໍ່າຕາມໜ
ອງ ບຶງ ແລະ ທາງລະບາຍຄັນຄູນໍໍ້າ ຜືມີຮູບຮ່າງລັກສະນະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາຄື ຫຍ້າຫ າຍ ແຕ່ມີລັກສະນະ
ແຕກຕ່າງຫຍ້າຄື ຜືມັກມີລໍາຕົົ້ນຕັນ ແລະ ມີສາມຫ ່ຽມ ຫ ື ສາມມຸມ 

ງານວິໄຈກ່ຽວຂ້ອງ:  

ການສຶກສາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການສຶກສາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.ປະສິດທິພາບ

ການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຂອງລະບົບອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານເທິງໜ້າດິນ  (Free Water Surface Systems: 

FWS): ການສຶກສາ Cameron et al (2003) ໄດ້ນໍາລະບົບອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານພືົ້ນຜິວຕົວກັົ້ນຕອງ 

ເພືີ່ອບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນອອກຈາກຊຸມຊົນ ຊຶີ່ງນໍໍ້າທີີ່ລະບາຍຖິົ້ມຈາກຊຸມຊົນມີປະລິມານສານອິນຊີ ແລະ ທາດ
ອາຫານຫ າຍຈາກການສຶກສາເຫັນວ່າ: ສາມາດບໍາບັດ BOD , TKN , TSS,  TP, Schulz and Rennert  

(2003) ສຶກສາການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກການລ້ຽງປາໂດຍໃຊ້ລະບົບພືົ້ນທີີ່ຊຸ່ມນໍໍ້າປະດິດໄຫ ຜ່ານພືົ້ນຜິວດນິ. 

ປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຂອງລະບົບອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານໃຕ້ຜີວດິນ  ( Subsurface 

Flow Systems: SF): Karathansis et al. (2003) ໄດ້ທໍາການສຶກສາປະສິດທິພາບຂອງພືດໃນລະບົບ
ພືົ້ນທີີ່ຊຸ່ມນໍໍ້າປະດິດແບບໄຫ ຜ່ານໃຕ້ພືົ້ນດິນຕ ໍ່ການກໍາຈັດແບດທີເຣຍ  BOD ແລະ ຂອງແຂງແຂວນລອຍ 

ໃນການບໍາບັດນໍໍ້າເສຍຈາກບ້ານເຮືອນ, Kadlec and Knight. (1996) ກ່າວວ່າຖ້າຂີົ້ເຫຍືີ່ອເວລາເກັບກັກ

ນໍໍ້າ ການໄຫ ຂອງນໍໍ້າໃນລະບົບພືົ້ນທີີ່ຊຸ່ມປະດິດຈະຄ່ອນຂ້າງຊ້າ ຈະຊ່ວຍປະສິດທິພາບໃນການຕົກຕະກອນ
ທາງກາຍຍະພາບຂອງແຂງແຂວນລອຍ ນອກຈາກນີົ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພືດຈະເພີີ່ມການຈົມຕົວລົງຂອງ

ແຂງແຂວນລອຍໂດຍການຕົກຕະກອນ, ກອຍການົນ ເກົົ່າເນດສຸວັນ. (2001) ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ການກ າຈັດ

ໄນໂຕຣເຈນຂອງພືົ້ນທີີ່ຊຸ່ມນໍໍ້າມີຫ າຍກົນໄກຄື ການນໍາໄປໃຊ້ໂດຍພືດການດູດຊັບແອມໂມເນຍໄນໂຕເຈນ
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ໃນດິນ ການລະເຫີຍໃນຮູບແບບຂອງແອມໂມເນຍ ຂະບວນການໄນຕຣີຟິເຄຊັນ ແລະ ດີໄນຕຣິຟິເຄຊັນ ຊຶີ່ງ

ການບໍາບັດຈະຂຶົ້ນກັບຮູບແບບໄນໂຕຣເຈນ,   

ວິທີການສຶກສາ (Methodology) 

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ໃຊ້ອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານໃຕ້ຜິວດິນ ຫ ື ຕົວກັົ້ນຕອງ  (FWS)  ແລະ (SF) 

ໃນການບໍາບັດນໍ ໍ້າເປ ື້ອນຈາກບຶງໜອງທາ, ໄດ້ສ້າງອ່າງບໍາບັດດໍາເນີນການສຶກສາທົດລອງທີ ີ່ຄະນະ
ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ 
ຮູບແບບການສຶກສາ:  

ອອກແບບແບບຈໍາລອງພືົ້ນທີີ່ທີີ່ມີນໍໍ້າບຶງໜອງທາແບບປະສົມທັງ 2 ແບບການທົດລອງມີຂະໜາດ 
ຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ x ຍາວ 2 ແມັດ x ຄວາມສູງ 1 ແມັດ, ຈໍານວນ 2 ແບບ. 

 ແບບທີ 1: ມີພືົ້ນທີີ່ທີີ່ມີນໍໍ້າແບບເທິີ່ງໜ້າດິນ ແລະ ຊຶມຜ່ານດິນ, ຊາຍ, ຫີນອັດຕາສ່ວນ ເທົົ່າກັບ 

1:1 ໂດຍການແບ່ງພືົ້ນທີີ່ແບບທົດລອງອອກເປັນ 2 ສ່ວນເພືີ່ອທົດລອງແບບນໍໍ້າເປ ື້ອນເທິງໜ້າດິນ ແລະ ຊຶມ
ຜ່ານໃຕ້ດິນໂດຍມີພືດນໍໍ້າບໍາບັດທັງ 2 ວິທີ. 

ແບບທີ 2: ມີພືົ້ນທີີ່ທີີ່ມີນໍໍ້າແບບເທິີ່ງໜ້າດິນ ແລະ ຊຶມຜ່ານດິນ, ຊາຍ, ຫີນອັດຕາສ່ວນ ເທົົ່າກັບ 1:2 

ໂດຍການແບ່ງພືົ້ນທີີ່ແບບທົດລອງອອກເປັນ 2 ສ່ວນເພືີ່ອທົດລອງແບບນໍໍ້າເປ ື້ອນໄຫ ເທິີ່ງໜ້າດິນ ແລະ ຊຶມ
ຜ່ານໃຕ້ດິນໂດຍມີພືດນໍໍ້າບໍາບັດທັງ 2 ວິທີ. 

ນໍາເອົາວັດສະດຸເຂົ ົ້າແບບທົດລອງສ່ວນນໍ ໍ້າໄຫ ຊຶມຜ່ານພື ົ້ນດິນ: ໂດຍນໍາເອົາຫີນຜ່ານເຂິງ
ມາດຕະຖານຂະໜາດ 1 ນິົ້ວ ຢູ່ບ ລິເວນດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານທ້າຍຂອງແບບຈໍາ ມີຄວາມກ້ວາງຂອງຊັົ້ນຫີນ 
0.1 ແມັດ ສ່ວນບ ລິເວນການປູກຕົົ້ນຜື ແລະ ຕົົ້ນລັງກາ ໃສ່ດິນປົນຊາຍ ແລະ ຫີນ, ມີອັດຕາສ່ວນຊວ່ງວ່າງ 
0.5  ຄວາມສູງຂອງຊັົ້ນຫີນ ແລະ ຊາຍເທົົ່າກັບ 0.7 ແມັດ. 
ລາຍລະອຽດການອອກແບບຂອງຊຸດການທົດລອງພືົ້ນທີີ່ຊຸ່ມນໍໍ້າແບບໄຫ ຜ່ານເທິງ ແລະ ໃຕ້ຜິວດິນ. 

ລາຍການ ຫົວ
ໜ່ວຍ 

ຊຸດທົດລອງທີີ່ 1 ຊຸດທົດລອງທີີ່ 2 

Free Water 

Surface Flow 

Constructed 

Wetland 

(FWS) 

Subsurface 

Flow 

Constructed 

Wetland 

(SF) 

Free Water 

Surface Flow 

Constructed 

Wetland 

(FWS) 

Subsurface 

Flow 

Constructed 

Wetland 

(SF) 

ອັດຕາສ່ວນ - - 1:1 - 1:2 

ຄວາມຍາວຂອງແບບ m 2.0 2.0 2.0 2.0 

ຄວາມເລີກລະດັບນໍໍ້າ m 0.30 0.65 0.30 0.65 

ຄວາມເລີກຂອງຕົວກັົ້ນຕອງ m - 0.7 - 0.7 
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ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ການວິເຄາະຕົວຢ່າງນໍໍ້າ:  

ການເກັບຕົວຢ່າງນໍໍ້າມາວິໄຈໃນຫ້ອງທົດລອງ ເກັບກ່ອນນໍານໍໍ້າເຂົົ້າອ່າງບໍາບັດ ແລະ ໄຫ ອອກຈາກ
ອ່າງບໍາບັດ ເພືີ່ອວິໄຈຫາຄ່າ BOD5, NH4-N ແລະ TSS ກວດວັດສະພາບແວດລ້ອມໃນແບບຈໍາລອງຄື: 
ວັດຄ່າ pH, DO, EC ແລະ ອຸ່ນນະພູມນໍໍ້າ. 

ຜົນການສຶກສາ (Body/Results of Study) 

ຈາກການສຶກສາຕິດຕາມເກັບຕົວຢ່າງນໍໍ້າກ່ອນບໍາບັດ ແລະ ຫ ັງບໍາບັດຂອງອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານ
ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ແບບໄຫ ໃຕ້ດິນ ຮ່ວມກັບລະບົບການລະເຫີຍໂດຍພືດ. ໄລຍະເວລາການທົດລອງໂດຍ
ພິຈາລະນາປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ ກໍາຈັດສານອິນຊີ, ຂອງແຂງ, ໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ກໍາຈັດແບດ
ທີເຣຍ ຊຶີ່ງເປັນປັດໄຈທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ ເຫັນວ່າການສຶກສາສາມາດສະຫ ຸບໄດ້
ດັົ່ງນີົ້:  

 ຈາກການສຶກສາການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກບຶງໜອງທາ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
ໂດຍໃຊ້ພືດນໍໍ້າໃນແບບຈໍາລອງໄຫ ຜ່ານເທິງຜິວດິນ ຫ ື ໜ້າດິນ ເຫັນວ່າອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານເທິງໜ້າດິນ 

(Free Water Surface Systems: FWS ) ທີີ່ໄລຍະເກັບກັກນໍໍ້າທຸກໆ 7 ວັນ ອ່າງບໍາບັດແບບ (1:1) ແລະ 
(1:2) ປະສິດທິພາບໃນການບໍາບັດ ເຫັນວ່າອ່າງບໍາບັດມີຄ່າສະເລ່ຍປະສິດທິພາບແຕກຕ່າງກັນ ໄລຍະເວລາ
ກັກເກັບນໍໍ້າ ແລະ ເມືີ່ອປຽບທຽບຄ່າສະເລ່ຍປະສິດທິພາບການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຂອງແບບຈໍາລອງ (1:1) ມີຄ່າ
ສະເລ່ຍປະສິດທິພາບການກໍາຈັດສານອິນຊີໃນຮູບແບບອ໋ອກຊີເຈນລະລາຍໃນນໍໍ້າ  DO, BOD5, EC, 

NH4-N ແລະ TSS ເຫັນວ່າອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານເທິງຜິວດິນຮ່ວມກັບການບໍາບັດໂດຍພືດມີ
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ປະສິດທິພາບສູງຄື DO ສະເລ່ຍຢູ ່ໃນຊ່ວງ 53.24%, EC ຢູ ່ໃນຊ່ວງ 68.37%, NH4-N ຢູ ່ໃນຊ່ວງ 
30.56%, BOD5 ຢູ່ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງ 47.74%, TSS ຢູ່ໃນຊ່ວງ 74.57%, ສ່ວນອຸນຫະພູມ T ແລະ pH 

ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານໃນການທົດລອງ, ສ່ວນອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານເທິງໜ້າດິນໃນອັດຕາສ່ວນ (1:2) 
ເຫັນວ່າ: ມີຄ່າສະເລ່ຍປະສິດທິພາບໃນການກໍາຈັດສານອິນຊີໃນຮູບແບບອ໋ອກຊີເຈນລະລາຍໃນນໍໍ້າ  DO, 

BOD5, EC, NH4-N ແລະ TSS. ເຫັນວ່າລະບົບອ່າງບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນແບບໄຫ ຜ່ານເທິງໜ້າດິນຮ່ວມກັບ
ການບໍາບັດໂດຍພືດມີປະສິດທິພາບສູງມາມາດກໍາຈັດ DO ສະເລ່ຍຢູ່ໃນຊ່ວງ 94.76%, EC ຢູ່ໃນຊ່ວງ 
78.31%, NH4-N ສະເລ່ຍຢູ ່ໃນຊ່ວງ 31.36%, BOD5 ສະເລ່ຍຢູ ່ໃນຊ່ວງ 52.48, TSS ຢູ ່ໃນຊ່ວງ 
68.62%. ສ່ວນອຸນຫະພູມ T ແລະ ຄ່າ pH ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ. 

 

ອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ໃຕ້ດິນຮ່ວມກັບການບໍາບັດໂດຍພືດ (Subsurface Flow Systems: SF) 

ເຫັນວ່າອ່າງບໍາບັດອັດຕາສ່ວນ (1:1) ໃນໄລຍະທີີ່ເກັບກັກນໍໍ້າ 7 ວັນ, ມີຄ່າສະເລ່ຍປະສິດທິພາບການກ າຈັດ
ສານອິນຊີໃນຮູບແບບ ອ໋ອກຊີເຈນລະລາຍໃນນໍໍ້າ DO, BOD5, EC, NH4-N ແລະ TSS ເຫັນວ່າລະບົບ
ພືົ້ນທີີ່ອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ໃຕ້ດິນຮ່ວມກັບການບໍາບັດໂດຍພືດມີປະສິດທິພາບສູງສາມາດບໍາບັດ DO ສະເລ່ຍ
ຢູ່ໃນຊ່ວງ 65.88%, EC ຢູ່ໃນຊ່ວງ 77.65%, NH4-N ຢູ່ໃນຊ່ວງ 27.53%, BOD5 ຊ່ວງລະຫວ່າງ 
52.978%, TSS ຢູ່ໃນຊ່ວງ 62.48%,   ສ່ວນອຸນຫະພູມ T ແລະ pH ແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານໃນການ
ທົດລອງ. ສ່ວນອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ໃຕ້ດິນອັດຕາສ່ວນ (1:2) ເຫັນວ່າໄລຍະການບໍາບັດ. ມີຄ່າສະເລ່ຍ
ປະສິດທິພາບການກໍາຈັດສານອິນຊີໃນຮູບແບບ DO, BOD5, EC, NH4-N ແລະ TSS. ເຫັນວ່າລະບົບອ່າງ
ບໍາບັດແບບໄຫ ໃຕ້ດິນຮ່ວມກັບການບໍາບັດໂດຍພືດມີປະສິດທິພາບສູງ  DO ສະເລ່ຍຢູ່ໃນຊ່ວງ 79.53%, 

BOD5 ຢູ່ໃນຊ່ວງ 48.19%,  EC ຢູ່ໃນຊ່ວງ 73.75%, NH4-N ຢູ່ໃນຊ່ວງ 54.28%, TSS ຢູ່ໃນຊ່ວງ 
68.87%, ສ່ວນອຸນຫະພູມ T ແລະ ຄ່າ pH ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ. 
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ເມືີ່ອພິຈາລະນາຫາຄ່າສະເລ່ຍປະສິດທິພາບການບໍາບັດໂດຍລວມ ຂອງພືົ້ນທີີ່ອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ 
ຜ່ານເທິງໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ໜ້າດິນອັດຕາສ່ວນ (1:1) ແລະ (1:2) ເຫັນວ່າຄ່າສະເລ່ຍໃນການກໍາຈັດ DO, 

EC, NH4-N, BOD5 ແລະ TSS ແມ່ນມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັນເນືີ່ອງຈາກອ່າງບໍາບັດທັງ 2 ແບບ ມີລັກສະນະອົງ

ປະກອບຕ່າງໆ ຂອງລະບົບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ກົນໄກການບໍາບັດຕ່າງໆເກີດຂືົ້ນຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ພືດໃນ
ພືົ້ນທີີ່ອ່າງບໍາບັດແບບໄຫ ຜ່ານເທິງໜ້າດິນ ຈະຊ່ວຍເພີີ່ມປະລິມານ ອ໋ອກຊີເຈນພາຍໃນລະບົບໃຫ້ມີຈຸລິນຊີ
ໃນນໍໍ້າໄປໃຊ້ໃນການຍ່ອຍສະຫ າຍສານອິນຊີ. ນອກຈາກນີົ້ພືດຍັງຊ່ວຍຫ ຸດອັດຕາການໄຫ ຂອງນໍໍ້າ ເພືີ່ອກໍາ
ຈັດແບັດທິເຣຍ ແລະ ຕະກອນຂອງແຂງໃນຮູບຂອງແຂງແຂວນລອຍ. 

 ສະຫ ຸບໄດ້ວ່າ ຈາກການສຶກສາການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກບຶງໜອງທາ ເມືອງຈັນທະບູລ ີນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ຕົົ້ນຜື ແລະ ຕົົ້ນລັງກາໃນແບບຈໍາລອງໄຫ ຜ່ານເທິງຜິວດິນ ຫ ື ໜ້າດິນ ເຫັນວ່າອ່າງບໍາບັດ
ແບບໄຫ ຜ່ານເທິງໜ້າດິນ (Free Water Surface Systems: FWS ) ແລະ ແບບຊືມໄຫ ໃຕ້ດິນໃນການ
ບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນ (Subsurface Flow Constructed Wetland: SF) ດ້ວຍອ່າງບໍາບັດແບບ (1:1) ແລະ 
(1:2) ສອງແບບທົດລອງ ຈາກຜົນການວິໄຈ ເມືີ່ອພິຈາລະນາປະສິດທິພາບໃນການບໍາບັດ ແບບທົດລອງ
ອັດຕາສ່ວນ (1:2) ໄດ້ດີຄື: ດິນປູກຕົົ້ນຜື, ຕົົ້ນລັງກາ 1 ສ່ວນ ແລະ ຫີນ ກັບ ຊາຍ 2 ສ່ວນ  ດ້ວຍລະບົບ 

FWS ແລະ SF ແບບປະສົມ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າ  FWS ພືດສາມາດສັງເຄາະແສງສະຫວ່າງປັບສະພາບຂອງນໍໍ້າ
ໂດຍທໍາມະຊາດ. ສ່ວນ SF ສາມາດບໍາບັດ EC, NH4-N, BOD5 ແລະ TSS, ມີຄວາມເໝາະສົມໃນ
ການນໍາໄປໃຊ້  ບໍາບັດນໍາໃນຄົວເຮືອນ ຫ ື ຊຸມຊົນ. 
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ສະຫລບຸ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະ (Conclusion and Recommendations) 

1. ກ່ອນລະບາຍນໍໍ້າອອກສູ່ຮ່ອງແຊງ ແລະບຶງທາດຫ ວງຄວນຈະມີການບໍາບັດກ່ອນປ່ອຍອອກສູ່

ແຫ ່ງ ນໍໍ້າທໍາມະ ຊາດ. 

- 2.  ກີ່ອນລະບາຍນ ໍາ້ອອກຈາກກດິຈະກາໍປະຈາໍວນັຂອງຊຸມຊນົຄວນຈະມອີີ່າງບາໍ

ບດັສະເພາະຄວນ ເຮ ອນຈິີ່ປີ່ອຍ.  

4. ຜູ້ສຶກສາຕ ໍ່ໄປ ຄວນມີການເກັບຂ ໍ້ມູນການໃຊ້ນໍໍ້າໃນແຕ່ລະວັນຂອງຊຸມຊົນ. 
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ພືົ້ນດິນໃນແນວດິີ່ງ ແລະ ແບບໄຫ ແນວນອນ ໃນການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ື້ອນຈາກການລ້ຽງປາພືດທີີ່ໃຊ້ໃນລະບົບຄື 
ຫຍ້າແຝກ 

Poggi-varaldo et al. (2002). ໃຊ້ລະບົບພືົ້ນທີີ່ຊຸ່ມນໍໍ້າປະດິດແບບໄຫ ໃຕ້ດິນ ຫ ື ຕົວກັົ້ນຕ່ອງ

ໂດຍປ່ອຍນໍໍ້າໄຫ ເຂົົ້າລະບົບແນວຮາບໃນການບໍາບັດນໍໍ້າເສຍຈາກໂຮງຂ້າສັດ 
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ການສໍາຫ ວດສັດບ ໍ່ມກີະດກູສັນຫ ງັໃນອ່າງຮບັນໍໍ້າຍອ່ຍນໍໍ້າລກີ ແຂວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ 

ວຽງຄອນ ວັນນະຈັກ, ຈັນດາ ວົງສົມບັດ, ຈັນທິມາ ປົນທະລິດ, ຄໍາຫ ້າ ອິນຄະວິໄລ,  

ໄຊຍະສິດ ພົມມະຈັນທອນ 

 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ການສໍາຫ ວດສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນເຂດອ່າງຮັບນໍໍ້າຍ່ອຍນໍໍ້າລີກ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການລົງເກັບ
ຂ ໍ້ມູນພາກສະໜາມ 2 ຄັົ້ງຄື: ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2018 ແລະ ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2019. ການເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນ
ອີງໃສ່ວິທີການເກັບຕົວຢ່າງແບບຫ າກຫ າຍແຫ ່ງອາໄສ (Multi habitats), ໃຊ້ສະຫວິງຮູບໂຕ D ຂະໜາດ 

20 cm x 20 cm, ຄວາມຖີີ່ຕາຂ່າຍ 450 µm. ຕົວຢ່າງທີີ່ໄດ້ທັງໝົດດອງດ້ວຍເຫ ົົ້າ 95% ແລ້ວນໍາມາສຶກ
ສາຕ ໍ່ຢູ່ຫ້ອງທົດລອງພາກວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດ 2 ຕາ (Stereo microscope), ໂດຍອິງໃສ່ຄູ ່ມືການຈັດຈ າແນກສັດບ ໍ່ມີກະດູກ
ສັນຫ ັງ. ຜົນການສໍາຫ ວດພົບສັດທັງໝົດ 42,729 ໂຕ, ປະກອບດ້ວຍ 4 ກຸ່ມ ຄື: ກຸ່ມກຸ້ງ-ປູ, ກຸ່ມຫອຍ, ກຸ່ມ
ຂີົ້ກະເດືອນນໍໍ້າ ແລະ ກຸ່ມແມງໄມ້ນໍໍ້າ. ໃນນີົ້ແມງໄມ້ນໍໍ້າເປັນກຸ່ມທີີ່ມີຈໍານວນໂຕໜາແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມ
ຫ າກຫ າຍທາງດ້ານອະນຸກົມວິຖານສູງທີີ່ສຸດ ຄື: ພົບຈໍານວນ 39,127 ໂຕ ຄິດເປັນ 92%. ການສຶກສາດາ້ນ
ອະນຸກົມວິຖານ ສາມາດຈັດຈໍາແນກສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໄດ້ 19 ເຜົົ່າ, 129 ຕະກຸນ, 381 ແທັກຊາ. ຜົນ
ການວິເຄາະດັດຊະນີຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 
2.47-3.975, ໂດຍພົບວ່າບ ລິເວນຕົົ້ນນໍໍ້າທີີ່ບ ໍ່ຖຶກລົບກວນຈະມີຄ່າດັດຊະນີຄວາມຫ າກຫ າຍສູງ, ແຕ່ຈະຕໍ່າ
ໃນບ ລິເວນປາຍນໍໍ້າ ຫ ື ບ ລິເວນທີີ່ຖຶກລົບກວນເປັນປະຈໍາ. ໃນການສໍາຫ ວດຄັົ້ງນີົ້ຍັງພົບກຸ່ມສັດບ ໍ່ມີກະດູກ
ສັນຫ ັງທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ແກ່ກຸ່ມທີີ່ເປັນອາຫານເຊັົ່ນ: ປູຫີນ ຫ ື ປູຫ້ວຍ ຊຶີ່ງພົບຢູ່ 2 
ຊະນິດຄື: Potamon lao n. sp.ແລະ Dromothelphusa sp. ຕະກຸນ Potamidae. ຊຶີ່ງສັດເຫ ົົ່ານີົ້ເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບຫ ັກ ແລະ ເປັນປະຈໍາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີີ່ອາໄສຢູາເຂດຍອດນໍໍ້າ ແລະ ກຸ່ມແມ່ຄ້າທີີ່ມີອາຊີບຂາຍປູ. 
ນອກນັົ້ນ, ຍັງມີສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງອີກຫ າຍຊະນິດ ທີີ່ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ເປັນອາຫານໃນຊີວິປະຈໍາວັນ. ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ, ກ ໍ່ພົບວ່າມີກິດຈະກໍາຫ າຍຢ່າງທີີ່ເປັນໄພຂົົ່ມຂູ່ທີີ່ຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ກັບຊະນິດທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນທີີ່ຫ ຸດລົງເຊັົ່ນ: ບຸກເບີກພືົ້ນທີີ່ກະສິກໍາ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສິກໍາໃນ
ເຂດພູສູງ, ໂຄງການພັດທະນາເສັົ້ນທາງຕັດຜ່ານປ່າ ແລະ ການສ້າງເຂືີ່ອນເປັນຕົົ້ນ. 

ຄໍາສໍາຄັນ: ສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງ, ອ່າງຮັບນໍໍ້າຍ່ອຍນໍໍ້າລີກ, ປູຫີນ, ປູແປ້ງ 
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Aquatic macro-invertebrates survey of Lik sub-Basin Vientiane 

Province  Lao PDR. 

 

Abstract 

Aquatic macro-invertebrates survey of Lik sub-Basin Vientiane Province, the field 

study was conducted two time: during October 2018 and June 2019. Aquatic macro-

invertebrates sampling using multi habitats approach. A D-frame dip net (20 cm x 20 cm, 

500 µm mesh) was used to collect the samples. All materials were transferred to the 

plastic bag and preserved by 95% alcohol. Samples were brought back to continue study 

at department of Biology, faculty of Science, National University of Laos. Identification 

was done under stereo microscope according to the available taxonomic keys. The Result 

showed that: Forty-two thousand seven hundredths twenty nine individuals of macro-

invertebrates were found, consisted of four groups: Decapoda (shrimp-crab), Mollusca 

(snail), Oligochaeta (freshwater earth worm) and Insecta (aquatic insects). Over all 

aquatic insects are most abundance and divers group represented by 92%. 19 orders, 129 

families and 381 taxa of macro-invertebrates were found. For diversity indices of all 

sampling sites are between 2.4 7-3.975. Diversity index were high in head water stream 

with less disturbed from human activity and lower at downstream sites.  The study found 

that there are some aquatic macro-invertebrates have economic value. Local people 

collected for sell throughout the years like crab, which found two species: Potamon lao 

n. sp. and Dromothelphusa sp. family Potamidae. Selling crab are essential to the 

livelihood of people who live along headwater stream, especailly crab collector and seller 

at the local market. More over, varoius species local people use as food such as: shrims, 

snails, nymph and adult stage of some aquatic insects. By the way, the sudy found that 

there are many human activities which threadthen to economical species habitats like 

agricultural expansion, using chemical in upland agriculture, road construction through 

forest area and dam construction. 

Key words: Aquatic macro-invertebrates, Lik sub-Basin, crab 
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ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ທີີ່ມາຂອງບັນຫາ  

ລະບົບນິເວດທາງນໍໍ້າເຊິີ່ງມີນໍໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນນໍໍ້າ ເປັນຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີການໃຊ້ປະໂຫຍດ
ຈາກມະນຸດຫ າຍກວ່າທຸກໆລະບົບນິເວດໃນໂລກ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດ ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລະບົບນັົ້ນມີຄວາມຫມັົ້ນຄົງ ເຊິີ່ງຈະເປັນພືົ້ນຖານສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຊ່ວຍ
ໃຫ້ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶົ້ນ. ແຂວງວຽງຈັນ ມີອ່າງຮັບນໍໍ້າງຶີ່ມເປັນອ່າງທີີ່ໃຫຍ່ 
ແລະ ກວມເອົາບັນດາອ່າງຮັບນໍໍ້າຍ່ອຍຕ່າງໆທີີ່ສໍາຄັນຄື: ອ່າງຮັບນໍໍ້ານໍໍ້າລີກ ແລະ ອ່າງຮັບນໍໍ້າຊອງເປັນຕົົ້ນ, ຊຶີ່ງ
ລ້ວນແຕ່ເປັນແຫ ່ງນໍໍ້າທີີ່ມີຊືີ່ສຽງດ້ານຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງຊີວະນາໆພັນມາແຕ່ດົນນານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ປາຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ໄຄຫີນ. ຖືໄດ້ວ່າເປັນແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທາງນໍໍ້າທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ການ
ດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນຊາວແຂວງວຽງຈັນຕະຫ ອດມາ. ໃນໄລຍະ  10 ປີ ຜ່ານມາອ່າງຮັບນໍໍ້າ
ຍ່ອຍນໍໍ້າລີກ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການພັດທະນາພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຂະຫຍາຍ
ພືົ້ນທີີ່ກະສິກໍາ ແລະ ການສ້າງເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ໂດຍສະເພາະສາຍນໍໍ້າລີກ ໄດ້ມີແຜນພັດທະນາເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ
ພະລັງນໍໍ້າເຖິງ 5 ແຫ່ງ, ໃນນີົ້ 2 ແຫ່ງເປີດນໍາໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກົມຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, 2015). ຖ້າຫາກສ້າງສໍາ
ເລັດທັງໝົດ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາສາຍນໍໍ້າຫວ້ຍຕ່າງໆ ທີີ່ເປັນສາຂານໍໍ້າລີກ ແລະ ນໍໍ້ າຊອງ ມີການປ່ຽນແປງໄປ
ຈາກນໍໍ້າໄຫ ກາຍເປັນນໍໍ້ານິົ້ງ, ເຊິີ່ງການປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບນິເວດອ່າງຮັບນໍໍ້າລີກໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຕ ໍ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊີວະນາໆພັນທີີ່ອາໄສຢູ່ໃນແມ່ນໍໍ້າສາຍຫ ັກ 
ແລະ ຫ້ວຍນໍໍ້າສາຂາຢ່າງຫ ີກລ່ຽງບ ໍ່ໄດ້.  ຕ ໍ່ກັບສະພາບ ແລະ ແຜນພັດທະນາດັົ່ງກ່າວ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີ
ການສຶກສາທີີ່ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງບັນດາໂຄງການ 
ເຊິ ີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັ ົ້ນເລື ີ່ອງຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຕ່ສໍາລັບການສຶກສາຄົ ົ້ນຄວ້າທາງ
ວິທະຍາສາດແມ່ນຍັງໜ້ອຍຫ າຍ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຈິີ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດດັົ່ງກ່າວຍັງຂາດຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານວິທະຍາສາດຢ່າງ
ເປັນລະບົບ, ມີພຽງບາງການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະນາໆພັນ ແຕ່ກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ສາມາດສັງລວມ
ລາຍລະອຽດສະເພາະເຈາະຈົງເທືີ່ອ ເຊັົ່ນ: ການສຶກສາຂອງ Cumberlidge et al., (2009) ໄດ້ລາຍງານວ່າ 
ມີປູ 17 ຊະນິດຂອງລາວທີີ່ຈັດຢູ່ໃນບັນຊີແດງຂອງ IUCN ໃນນັົ້ນມີ 3 ຊະນິດທີີ່ຖຶກຂົົ່ມຂູ່, 2 ຊະນິດທີີ່
ອ່ອນໄຫວ ແລະ ອີກ 1 ຊະນິດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ, ເຊິີ່ງບັນດາຊະນິດປູເຫ ົົ່ານີົ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກ ໍ່ມີຖິີ່ນຢູ່
ອາໄສໃນເຂດຍອດນໍ ໍ້າດ ັ ົ່ງກ ່າວ. ສ ັດບ ໍ່ມ ີກະດູກສັນຫ ັງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນນໍ ໍ້າ (Aquatic macro-

invertebrates) ເປັນສິີ່ງມີຊີວິດອີກກຸ່ມໜຶີ່ງທີີ່ບົດບາດສໍາຄັນຫ າຍຕ ໍ່ລະບົບນິເວດແຫ ່ງນໍໍ້າ. ສັດເຫ ົົ່ານີົ້ຊ່ວງ
ຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໄລຍະຕົວອ່ອນອາໄສຢູ່ໃນນໍໍ້າ ສ່ວນໄລຍະຕົວເຕັມໄວຈະມີປີກ ແລະ ບິນຂຶົ້ນມາອາໄສຢູ່
ເທິງບົກ. ສັດກຸ່ມດັົ່ງກ່າວນີົ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໝູນວຽນທາດ ແລະ ພະລັງງານໃນລະບົບນິເວດແຫ ່ງນໍໍ້າ
, ເຊືີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງລະບົບນິເວດເທິງບົກກັບນໍໍ້າ (Campbell et al., 1998). ໃນຂະນະດຽວກັນໄລຍະ
ເປັນໂຕອ່ອນພວກມັນເປັນອາຫານຂອງປາ ແລະ ສັດນໍໍ້າອືີ່ນໆ, ສ່ວນໂຕເຕັມໄວເປັນອາຫານຂອງນົກ, ເຈຍ, 
ກົບ, ຂຽດ, ແມງປ  ແລະ ອື ີ່ນໆ (Choudhary and Ahi, 2015; Triplehorn and Johnson, 2005; 

Allan, 1995). ນອກຈາກນີົ້, ບາງກຸ່ມຍັງເປັນອາຫານຂອງຄົນເຮົາ (Sangpradub, 2005). ຊຶີ່ງສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າເປັນກຸ່ມສັດທີີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບຕາໜ່າງອາຫານໃນແຫ ່ງນໍໍ້າ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຍອດນໍໍ້າ. ຜ່ານມາມີການ
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ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນນໍໍ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ຍັງມີ
ລັກສະນະກະຈັດກະຈາຍບ ໍ່ທັນເປັນລະບົບລວມສູນຂ ໍ້ມູນໄດ້ເທືີ່ອ ເຊັົ່ນ: MRC (2008),  Boonphanmy 

et al., (2009),  ວ ຽ ງ ຄອນ  ວ ັ ນນ ະຈ ັ ກ  (2010),  Hwang et al., (2010), Jung et al., (2012), 

Vongsombath et al., (2012), ອ ລະວັນ ໄຊຍະວົງ (2014), ຕຸນີີ່ ພ້ອມຄະນະ (2017) ແລະ ການສຶກສາ
ອືີ່ນອີກຈໍານວນໜຶີ່ງ. 

ຈາກການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນຂົງເຂດດັົ່ງກ່າວຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ
ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງລະບົບນິເວດດັົ່ງກ່າວ ເຊິີ່ງເປັນຜົນກະທົບຕ ໍ່ເນືີ່ອງ
ເຖິງການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີີ່ຍັງທຸກຍາກຫ າຍຮ້ອຍຄອບຄົວທີີ່ອາໄສຢູ່
ໃນສອງລ້ອງນໍໍ້າດັົ່ງກ່າວ.  ເພືີ່ອຫ ີກລ້ຽງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນບັນຫາທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຈະ

ຕ້ອງໄດ້ມີການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃຫ້  ຍືນຍົງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຈິີ່ງມີຄວາມສົນໃຈໃນການສໍາ

ຫ ວດສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນອ່າງຮັບນໍໍ້າຍ່ອຍນໍໍ້າລີກ ແຂວງວຽງຈັນ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຂ ໍ້ມູນຄວາມຫ າກທາງດາ້ນ
ຊີວະນາໆພັນທີີ່ຂ້ອນຂ້າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປັນລະບົບໃນເຂດດັົ່ງກ່າວ.  

ຈຸດປະສົງ 

1) ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຂ ໍ້ມູນຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນອ່າງຮັບນໍໍ້າຍ່ອຍນໍໍ້າລີກ  

ແຂວງວຽງຈັນ. 

2) ເພືີ່ອສຶກສາຊະນິດພັນສັດທີີ່ມີທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງເສດຖະກິດ. 

3) ເພືີ່ອສ າຫ ວດສະຖານະພາບດ້ານໄພຂົົ່ມຂູ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສັດນໍໍ້າກຸ່ມດັົ່ງກ່າວຂອງປະຊາຊົນ. 

ວິທີວິທະຍາ 

ທີີ່ຕັົ້ງຂອງຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ 

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຕາມສາຍນໍໍ້າລີກ ແລະ ນໍໍ້າສາຂາ ໂດຍກໍານົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງທັງໝົ
ດ 16 ຈຸດ ນອນຢູ່ໃນ 5 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ ກາສີ, ເມືອງວັງວຽງ, ເມືອງ ເຟ ອງ, ເມືອງ ຫີນເຫີບ ແລະ ເມືອງ 
ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ ລາຍລະອຽດທີີ່ີ່ຕັົ້ງຂອງແຕ່ລະຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດັົ່ງໃນ (ຕາຕະລາງທີ 1). 

ການເກັບຕົວຢ່າງໃນພາກສະໜາມ 

 ການເກັບຕົວຢ່າງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງ ເກັບໂດຍໃຊ້ສະຫວິງ ຮູບຕົວ D (D-frame dip net) ຕາມ
ວິທີຂອງ (Barbour, 1996), ເຊິີ່ງເປັນການເກັບຕົວຢ່າງຈາກຫ າຍແຫ ່ງອາໄສ (Multi habitats) ຄື: ໃນ
ບ ລິເວນນໍໍ້າໄຫລແຮງແມ່ນໃຊ້ວິທີກວາດ (Kick Sampling) ແລະ ຕາມບ ລິເວນນໍໍ້າໄຫ ຄ່ອຍ, ຕາມແຄມຝັັ່ງ 
ຫ ື ຕາມບ ລິເວນທີີ່ມີພືດນໍໍ້າແມ່ນໃຊ້ວິທີສ້ອນ (Sweep Sampling). ໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບ 4 ຕົວຢ່າງ (ໃຊ້ວິທີ
ກວາດ 2 ແລະ ສ້ອນ 2). ຕົວຢ່າງທັງໝົດທີີ່ເກັບໄດ້ໃນແຕ່ລະຊ ົ້າຖອກໃສ່ຖົງຢາງ, ດອງດ້ວຍເຫ ົົ້າ 95%. 
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ຕົວຢ່າງທັງໝົດທີີ່ໄດ້ນໍາມາຄັດແຍກແລະ ສຶກສາທາງດ້ານອະນຸກົມວິຖານທີີ່ຫ້ອງທົດລອງ ພາກວິຊາຊີວະ
ວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ການສໍາພາດ  

 ການສໍາຫ ວດສະຖານະພາບຂອງຊະນິດທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່
ການດັບສູນ ແມ່ນໃຊ້ວິທີສໍາພາດກັບຊາວບ້ານໃນພືົ້ນທີີ່ເປົື້າໝາຍທີີ່ມີການຫາປູຂາຍ (ເຂດເມືອງກາສີ) ຈໍາ
ນວນ 2 ເຂດຄື: ເຂດທົົ່ງເໝືອດ ແລະ ເຂດຜາເຈົົ້າ ແລະ ຮ້ານຂາຍປູ (ເຂດເມືອງວັງວຽງ) ຈໍານວນ 11 ຮ້ານ 
ຈາກທັງໝົດ 17 ຮ້ານທີີ່ມີການຊືົ້-ຂາຍປູ. ການສໍາພາດໂດຍໃຊ້ຮູບແບບສໍາພາດແບບເຄິີ່ງໂຄງຮ່າງ (Semi-

structured Interview). 

ຕາຕະລາງທີ 1:  ລາຍລະອຽດທີີ່ຕັົ້ງຂອງຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ 

ລ/ດ ເມືອງ ບ້ານ ສາຍນໍໍ້າ   ລະຫັດ  ເສັົ້ນຂະໜານ   ເສັົ້ນແວງ 
ຄວາມສູງຈາກໜ້າ

ນໍໍ້າທະເລ (m) 

1 ກາສີ ນໍໍ້າແກ່ນ  ນໍໍ້າແກ່ນ NKA 19°20’15’’ N 102°22’52’’ E 534 

2 ກາສີ ແກ່ວຊົມພູ  ນໍໍ້າລີກ 1 NL1 19°15’02’’ N 102°17’12’’ E 420 

3 ກາສີ ທົົ່ງເໝືອດ  ນໍໍ້າປ່ອງນ້ອຍ NPN 19°20’56’’ N 102°09’37’’ E 740 

4 ກາສີ ນາແທ່ນ  ນໍໍ້າສະນາ NSN 19°11’23’’ N 102°14’21’’ E 382 

5 ກາສີ ໂພນແບ່ງ ນໍໍ້າລີກ 2 NL2 19°09’27’’ N 102°13’36’’ E 397 

6 ກາສີ ໂພນທ່ຽງ  ນໍໍ້າລີກ 3 NL3 19°04’26’’ N 102°07’29’’ E 387 

7 ກາສີ ບວມພຸກ  ນໍໍ້າປາງ NPA 19°07’35’’ N 102°14’45’’ E 410 

8 ວັງວຽງ ໂພນຍາວ  ນໍໍ້າກວາງ NKU 18°53’30’’ N 102°25’08’’ E 265 

9 ວັງວຽງ ນາມອນ  ນໍໍ້າມອນ NMO 18°53’13’’ N 102°30’31’’ E 239 

10 ເຟ ອງ ນາແຊງ  ນໍໍ້າຟ້າ NFA 18°57’04’’ N 102°11’16’’ E 332 

11 ເຟ ອງ ນາແຊງ  ນໍໍ້າກ ມື NKM 18°49’09’’ N 102°03’44’’ E 347 

12 ເຟ ອງ ນາແຊງ ນໍໍ້າລີກ 4 NL4 18°47’24’’ N 102°07’22’’ E 221 

13 ເຟ ອງ ເມືອງເຟ ອງ  ນໍໍ້າລີກ 5 NL5 18°43’08’’ N 102°08’09’’ E 202 

14 ເຟ ອງ ນາຖົົ່ວ  ນໍໍ້າຕົງ NTO 18°41’56’’ N 102°07’29’’ E 221 

15 ຫີນເຫີບ ຫີນເຫີບເໜືອ ນໍໍ້າລີກ 6 NL6 18°34’23’’ N 102°20’01’’ E 197 

16 ແກ້ວອຸດົມ ຫາດທ່າ ນໍໍ້າລີກ 7 NL7 18°36’27’’ N 102°28’10’’ E 185 

        

ການສຶກສາໃນຫ້ອງທົດລອງ 

ການຈັດຈໍາແນກສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງ 

 ຕົວຢ່າງທັງໝົດທີີ່ເກັບມາ ໄດ້ນໍາມາຄັດແຍກອອກຈາກຕະກອນໂດຍເກັບເອົາແຕ່ສັດບ ໍ່ມີກະດູກ
ສັນຫ ັງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃນຂວດເກັບຕົວຢ່າງ, ດອງດ້ວຍເຫ ົົ້າ 70%. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ນໍາຕົວຢ່າງມາຈັດຈໍາແນກ
ທາງດ້ານອະນຸກົມວິຖານໃຫ້ເຖິງລະດັບຕໍ່າທີ ີ່ສຸດເທົົ່າທີີ່ ເຮັດໄດ້ ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດ 2 ຕາ (Stereo 
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microscope) ທີີ່ມີກໍາລັງຂະຫຍາຍ x 2 ແລະ x 4. ການຈັດຈໍາແນກແມ່ນໄດ້ອີງຕາມປຶື້ມຄູ່ມືການຈັດຈໍາ
ແນກສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງພືົ້ນນໍໍ້າ.  

ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ 

ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນທາງຊີວະພາບແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມຕົວວັດແທກດັົ່ງນີົ້:       

(1) ຈໍານວນຊະນິດຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງທີີ່ພົບ, (2) ຈໍານວນໂຕຂອງແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ (3) 
ປຽບທຽບດັດຊະນີຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ໂດຍໃຊ້ດັດຊະນີ
ຄວາມຫ າກຫ າຍ Shannon-Wiener Diversity indaex (H’) ແລະ ດັດຊະນີການກະຈາຍຕົວຂອງສັດບ ໍ່
ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບຕົວຢ່າງໂດຍໃຊ້ (Evenness index, J’). 

ຂ ໍ້ມູນການສໍາຫ ວດຊະນິດທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການດັບສູນ 
ທີີ່ໄດຈາກການສໍາພາດຊາວບ້ານ ໄດ້ນໍາມາສະຫ ູບສັງລວມ ແລະ ປະເມີນສະຖານະພາບຂອງຊະນິດທີີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງຕ ໍ່ການດັບສູນ, ໂດຍໃຊ້  ສະຖິຕິພັນນະນາ. 

ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຫ ູບ 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນອ່າງຮັບນໍໍ້າຍ່ອຍນໍໍ້າລີກ ແຂວງວຽງຈັນ 

ຜົນຈາກການສໍາຫ ວດສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນອ່າງຮັບນໍໍ້າຍ່ອຍນໍໍ້າລີກ ພົບສັດທັງໝົດປະມານ 
42,729 ໂຕ,ປະກອບດ້ວຍ 4 ເຫ ົ ົ່າ ຫ ື 4 ກຸ ່ມ ຄື: ກຸ ່ມກຸ ້ງ-ປູ, ກຸ ່ມແມງໄມ້ນໍ ໍ້າ, ກຸ ່ມຫອຍ ແລະ ກຸ່ມ
ຂີົ້ກະເດືອນນໍໍ້າ ແລະ ສາມາດຈັດຈໍາແນກໄດ້ຈໍານວນ 19 ເຜົົ່າ, 129 ຕະກຸນ, 381 ແທັກຊາ ລາຍລະອຽດດັົ່ງ

ໃນ (ຕາຕະລາງທີ 2) ແລະ ຮູບທີ 1. ໃນນີົ້ກຸ່ມແມງໄມ້ນໍໍ້າເປັນກຸ່ມທີີ່ພົບທັງຈໍານວນໂຕ ແລະ ຄວາມຈໍານວນ

ສະກຸນຫ າຍທີີ່ສຸດຄືື 39,127 ໂຕ ກວມເກືອບ 92 % ຂອງຕົວຢ່າງທັງໝົດ. ເຜົົ່າທີີ່ມິີຄວາມຫ າກຫ າຍກວ່າ

ໝູ່ໄດ້ແກ່: ເຜົົ່າ ແມງຊອຍ (Ephemeroptera) 64 ແທັກຊາ (16.8%), ຮອງລົງມາແມ່ນເຜົົ່າ ແມງປີກແຂງ 

(Coleoptera) 60 ແທັກຊາ (15.75%), ເຜົົ່າ ໜອນປອກນໍໍ້າ (Trichoptera) 58 ແທັກຊາ (15.22%), 
ເຜົ ົ່າ ແມງປ  (Odonata) 54 ແທັກຊາ (14.17) ແລະ ເຜົ ົ່າ ແມງແຄງນໍ ໍ້າ (Hemiptera) 44 ແທັກຊາ 
(11.55%) ຕາມລໍາດັບ; ສ່ວນເຜົົ່າທີີ່ພົບຄວາມຫ າກຫ າຍໜ້ອຍກວ່າໄດ້ແກ່: ແມງຫາງດີດ (Collembola), 

ຫອຍ Mytiloida, Neogastropoda, Veneroida, ຂີົ້ກະເດືອນນໍໍ້າ (Oligocheta) ພົບພຽງແຕ່ເຜົົ່າລະ 1 

ແທັກຊາ (0.26%).  
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ຕາຕະລາງທີ 2: ສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງທັງໝົດທີີ່ພົບໃນອ່າງຮັບນໍໍ້າຍ່ອຍນໍໍ້າລີກ 

ກຸມ່ສັດ ເຜົົ່າ ຈາໍນວນຕະກນຸ ຈາໍນວນສະກນຸ ຈາໍນວນໂຕ 
Crutacea Decapoda 5 8 288 

Insecta Coleoptera 17 60 4,013 
 Collembola 1 1 2 
 Diptera 14 37 6,703 
 Ephemeroptera 19 64 17,682 
 Hemiptera 13 44 2,399 
 Hyminoptera 1 1 16 
 Lepidoptera 1 5 84 
 Megaloptera 1 2 35 
 Odonata 10 54 1,082 
 Orthopthera 4 4 14 
 Plecoptera 7 19 649 
 Trichoptera 22 58 6,448 

Mollusca Basommatophora 2 4 1,189 
 Mesogastropoda 8 16 1,722 

 Neogastropoda 1 1 39 

 Mytiloida 1 1 2 
 Veneroida 1 1 254 

Oligocheata Oligocheata 1 1 108 

ລວມ   129 381 42,729 

 

 

 

ຮູບທີ 2: ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນອ່າງຮັບນໍໍ້າຍ່ອຍນໍໍ້າລີກຂອງແຕ່ລະເຜົົ່າ 
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ດັດຊະນີຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ 

ດັດຊະນີຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງ (H’) ໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ລະຫວ່າງ 
2.47-3.975 ໂດຍຄ່າ H’ ສູງສຸດແມ່ນຢູ່ ຈຸດນໍໍ້າຟ້າ H’= 3.975, ຮອງລົງມາແມ່ນ ຈຸດນໍໍ້າປ່ອງນ້ອຍ H’= 

3.591 ແລະ ຈຸດນໍໍ້າກ ມື H’= 3.446 ຕາມລໍາດັບ; ສ່ວນຄ່າ H’ ຕໍ່າສຸດແມ່ນຢູ່ ຈຸດນໍໍ້າແກ່ນ H’= 2.47 ລາຍ
ລະອຽດດັົ່ງສະແດງໃນ (ຕາຕະລາງທີ 3). ຄ່າດັດຊະນີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີການກະຈາຍຕົວສັດບ ໍ່ມີກະດູກ
ສັນຫ ັງ (J’) ໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ລະຫວ່າງ 0.801-0.975 ໂດຍຄ່າສູງສຸດແມ່ນຢູ່ ຈຸດນໍໍ້າຟ້າ J’= 

0.975, ຮອງລົງມາແມ່ນ ຈຸດນໍໍ້າແກ່ນ J’=0.962 ແລະ ຈຸດນໍໍ້າລີກ 1  J’=0.942 ຕາມລໍາດັບ; ສ່ວນຄ່າ J’ 

ຕໍ່າສຸດຢູ່ ຈຸດນໍໍ້າລີກ 4  J’= 0.38 ລາຍລະອຽດດັົ່ງສະແດງໃນ (ຕາຕະລາງທີ 3). 

ຕາຕະລາງທີ 3: ດັດຊະນີຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ການກະຈາຍຕົວຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນແຕ່ລະຈຸດ
ເກັບຕົວຢ່າງ 

ສະຖານທີີ່ເກບັຕວົຢາ່ງ ລະຫດັ H' J' 

ນໍໍ້າແກ່ນ NKA 2.477 0.962 

ນໍໍ້າລີກ 1 NL 1 3.202 0.942 

ນໍໍ້າປ່ອງນ້ອຍ NPN 3.591 0.895 

ນໍໍ້າສະນາ NSN 2.887 0.855 

ນໍໍ້າລີກ 2  NL 2 2.968 0.933 

ນໍໍ້າລີກ 3 NL 3 3.082 0.917 

ນໍໍ້າປາງ NPA 3.177 0.847 

ນໍໍ້າກວາງ NKU 3.17 0.825 

ນໍໍ້າມອນ NMO 2.631 0.816 

ນໍໍ້າຟ້າ NFA 3.975 0.975 

ນໍໍ້າກ ມ ື NKM 3.446 0.841 

ນໍໍ້າລີກ 4 NL 4 2.911 0.801 

ນໍໍ້າລີກ 5 NL 5 2.882 0.835 

ນໍໍ້າຕົງ NTO 2.586 0.809 

ນໍໍ້າລີກ 6 NL 6 3.108 0.911 

ນໍໍ້າລີກ 7 NL 7 3.042 0.855 

ເມືີ່ອປຽບທຽບດັດຊະນີຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງ ໃນແຕ່ລະຈຸດເກັບຕົວຢ່າງເຫັນ
ວ່າ ຢູ່ເຂດຍອດນໍໍ້າທີີ່ມີການລົບກວນຂອງມະນຸດໜ້ອຍຈະມີຄ່າດັດສະນີຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດສູງ 
ແລະ ຄ່າດັດສະນີຄວາມຫ າກຫ າຍຈະຕໍ່າລົງໃນຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ທີີ່ມີການລົບກວນຈາກການກິດຈະກໍາຂອງ
ປະຊາຊົນຫ າຍຂຶົ້ົ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ,  ຍັງພົບວ່າຄ່າດັດຊະນີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີການກະຈາຍຕົວສັດບ ໍ່ມີ
ກະດູກສັນຫ ັງ ແມ່ນມີຄ່າສູງໃນຈຸດຕົົ້ນນໍໍ້າທີີ່ມີການຫ ົບກວນໜ້ອຍເຊັົ່ນກັນ, ສ່ວນຈຸດທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງ ຄື: ຈຸດ ນໍໍ້າລີກ 4 ທີີ່ຢູ່ລຸ່ມເຂືີ່ອນໄຟຟ້າລີກ 1-2 ປະມານ 200 m ນັົ້ນ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າມີພຽງສັດ
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ບາງຊະນິດຊະນິດທີີ່ມີຄວາມທົນທານຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມຕະຫ ອດເວລາເທົົ່ານັົ້ ນ ທີີ່
ສາມາດອາໄສຢູ່ໄດ້. 

ຊະນິດພັນສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງເສດຖະກິດ  
ສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງທຸກຊະນິດລ້ວນແຕ່ມີບົດບາດສໍາຄັນຫ າຍໃນລະບົບນິເວດທີີ່ພວກມັນອາໄສຢູ່ 

ຕາມບົດບາດຂອງໃຜລາວ. ທັງໄລຍະຕົວອ່ອນ ແລະ ຕົວເຕັມໄວພວກມັນເປັນພືົ້ນຖານໃນຕ່າງໜ່າງອາຫານ
ໃຫ້ກັບຜູ້ບ ລິໂພກໃນລໍາດັບທີີ່ສູງກວ່າ, ເປັນຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫ າຍຊາກເສດໃບໄມ້ໃຫ້ມີ
ຂະໜາດນ້ອຍລົງ ເພືີ່ອໃຫ້ກາຍເປັນອາຫານໃຫ້ກັບສັດນໍໍ້າກຸ່ມອືີ່ນໆ ທັງເປັນການທໍາຄວາມສະອາດແຫ ່ງນໍໍ້າ
ໄປໃນໂຕ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ສັດດັົ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທາງເສດຖະກິດ ປະຊາຊົນມີການນໍາມາເປັນ
ອາຫານ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ໃນການສໍາຫ ວດຄັົ້ງນີົ້ພົບກຸ່ມສັດບ ໍ່ມີກະດູກ
ສັນຫ ັງທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີີ່ເປັນອາຫານໄດ້ແກ່: ປູຫີນ ຫ ື ປູຫ້ວຍ 
ຊຶີ່ງພົບຢູ່ 2 ຊະນິດຄື: Potamon lao n. sp. ແລະ Dromothelphusa sp. ຕະກຸນ Potamidae ຊຶີ່ງເປັນ
ພຽງ 2 ຊະນິດ ທີີ່ມີການຈັບເພືີ່ອຂາຍສົົ່ງໃຫ້ກັບແມ່ຄ້າເພືີ່ອຂາຍຕ ໍ່ ຢູ່ເຂດຜາຮອມ, ເມືອງວັງວຽງ ແລະ 
ຕະຫ າດເມຶືອງກາສີ. ຊຶີ່ງຖືວ່າເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ອີກທາງໜຶີ່ງຢ່າງເປັນປະຈໍາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີີ່ອາໄສຢູ່ເຂດ
ອ່າງຮັບນໍໍ້າດັົ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີົ້, ຍັງພົບສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງໃນນໍໍ້າຫ າຍຊະນິດ ທີີ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ໃຊ້
ເປັນອາຫານໃນຊີວິປະຈໍາວັນມາຕັົ້ງແຕ່ດົນນານ ເຊັົ່ນ: ພວກກຸ້ງ, ຫອຍ, ຕົວອ່ອນ ແລະ ຕົວເຕັມໄວຂອງ
ແມງໄມ້ນໍໍ້າບາງກຸ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກແມງອີີ່ໜ່ຽງ, ແມງແຄງນໍໍ້າ, ອີີ່ໜ້ຽວ, ແມງກັົ່ນເຕີີ່ ແລະ ອືີ່ນໆ. 
ສັດ ເຫ ົົ່ານີົ້ມີຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານສູງ ໂດຍມີໂປຣຕີນ, ອາມີໂນອາຊິດ ແລະ ໄຂມັນ. ນອກຈາກນີົ້ົ້, ກຸ່ມ
ສັດດັົ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫ າຍຈາກກຸ່ມຄົນໃນເມືອງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ການຫາສັດພວກນີົ້ຈິີ່ງກາຍມາເປັນ
ການຫາເພືີ່ອຂາຍເພີີ່ມຂຶົ້ນ. ຈໍານວນຊະນິດສັດທີີ່ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ຂາຍ ທັງໝົດທີີ່ພົບໃນ
ຕົວຢ່າງ ມີ 75 ຊະນິິດ, 22 ຕະກຸນ ຈາກ 7 ເຜົົ່າ. ໃນນີົ້ ເຜົົ່າອີີ່ໜ້ຽວ ແມ່ນມີຫ າຍຊະນິດກວ່າໝູ່, ລອງລົງມາ
ແມ່ນກຸ່ມກຸ້ງ-ປູ ດັົ່ງ (ຕາຕະລາງທີ 4). 
ຕາຕະລາງທີ 4: ຈໍານວນກຸ່ມສັດບ ໍ່ມີກະດູກສັນຫ ັງທີີ່ປະຊາຊົນໃຊ້ເປັນອາຫານທີີ່ພົບໃນຕົວຢ່າງ 

ລ/ດ ເຜົົ່າ ຊືີ່ທອ້ງຖິີ່ນ ຈາໍນວນຕະກນຸ ຈາໍນວນສະກນຸ / ຊະນດິ 

1 Odonata ອີີ່ໜ້ຽວ 10 52 

2 Decapoda ກຸ້ງ-ປູ ູ 4 8 

3 Coleoptera ແມງອີີ່ໜ່ຽງ 2 5 

4 Mesogastropoda ຫອຍຝາດຽວ 2 4 

5 Hemiptera ແມງແຄງນໍໍ້າ 1 3 

6 Bivalvia ຫອຍສອງຝາ 2 2 

7 Megaloptera ແມງກັນເຕີີ່ 1 1 

ລວມ 7  
22 75 
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ສະຖານະພາບໄພຂົົ່ມຂູ່ ແລະ ຄ້າຂາຍສັດນໍໍ້າຂອງປະຊາຊົນ  

   ການສໍາຫ ວດສະຖານະພາບ ແລະ ໄພຂົົ່ມຂູ່ຂອງຊະນິດທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການດັບສູນ ພົບວ່າ: ປູທີີ່ມີການຈັບ ແລະ ຂາຍເກືອບຕະຫ ອດປີ ແມ່ນປູໃນຕະກຸນ 

Potamidae: ຊະນິດ P. lao n.sp ແລະ Dromothelphusa sp. ຊຶີ່ງເປັນ 2 ໃນທັງໝົດ 17 ຊະນິດປູຂອງລາວທີີ່ບັນທຶກໄວໃ້ນ

ບັນຊີ IUCN Red List ແລະ ປູທັງສອງຊະນິດນີົ້ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນທັງໝົດ 3 ຊະນິດທີີ່ຖືກໄພຂົົ່ມຂູ່ສໍາລັບຢູ່ ສປປ ລາວ. 
ໄພຂົົ່ມຂູ່ທີີ່ຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ກັບປູແມ່ນການບຸກລຸກພືົ້ນທີີ່ ເຊັົ່ນ: ບຸກເບີກພືົ້ນທີີ່ກະສິກໍາ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສິ
ກໍາໃນເຂດພູສູງ, ໂຄງການພັດທະນາເສັົ້ນທາງຕັດຜ່ານປ່າ ແລະ ການສ້າງເຂືີ່ອນເປັນຕົົ້ນ. ການຈັບປູກ ໍ່ເປັນ
ອີກສາເຫດໜຶີ່ງທີີ່ເຮັດໃຫ້ປູມີຈໍານວນໜ້ອຍລົງເຊັົ່ນກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັບແບບເກີນຂະໜາດ, ຈັບ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ, ຈັບໂຕແມ່ທີີ່ມີໄຂ່ ຫ ື ກໍາລັງລ້ຽງລູກນ້ອຍ ຊຶີ່ງລ້ວນແຕ່ສົົ່ງຜົນກະທົບເຮັດ
ໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປູຫ ຸດລົງ ແລະ ອາດນໍາໄປສູ່ການດັບສູນຂອງຊະນິດປູທີີ່ກໍາລັງຖືກໄພຂົົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນ
ປັດຈຸບັນ. ການໄປຈັບປູແຕ່ລະຄັົ້ງຈະໄປເປັນກຸ່ມ 2-3 ຄົນ, ເດືອນລະ 2-5 ຄັົ້ງ ຕາມແມ່ຄ້າສັົ່ງຊືົ້ົ້ປູ. ໃນ
ລະດູຝົນຈະຫາປູໄດ້ຫ າຍກວ່າລະດູແລ້ງ. ການຫາປູແມ່ນຫາມາເພືີ່ອຂາຍຫ າຍກວ່າການຫາມາເພືີ່ອບ ລິໂພກໃນ
ຄອບຄົວເຖິງ 85-90%. ການຊືົ້ຂາຍປູແມ່ນໂດຍຜ່ານພ ໍ່ຄ້າກາງຄົນເປັນຜູ້ໄປສັົ່ງ ແລະ ເກັບຊືົ້ນໍາຊາວບ້ານ 
ແລ້ວນໍາມາຂາຍຕ ໍ່ໃຫ້ແມ່ຄ້າ. ລາຄາຂຶົ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ ແລະ ຊະນິດປູ; ປູໂຕໂຫຍ່ ຫ ື ມີໄຂ່ແພງກວ່າໂຕກາງ 
ແລະ ນ້ອຍຕາມລໍາດັບ; ປູແປ້ງ Dromothelphusa sp. ລາຄາແພງກວ່າປູຫີນ P. lao n.sp ປະມານ 8,000-12,000 

ກີບ/ກີໂລ. ລາຄາຂາຍຊ່ວງປົກກະຕິ 1 ກີໂລ ປູຫີນ 30,000-35,000 ກີບ, ປູແປ້ງ 40,000-50,000 ກີບ; 
ຊ່ວງເທດສະການຈະແພງກວ່າເວລາປົກກະຕິ ປູຫີນ 40,000-45,000 ກີບ, ສ່ວນປູແປ້ງ 60,000-70,000 
ກີບ. 

ຈາກການສໍາຫ ວດເຫັນວ່າ: ການຫາປູເພືີ່ອຂາຍເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມຫາປູໃນເຂດ
ຍອດນໍໍ້າຂອງອ່າງຮັບນໍໍ້າລີກໄດ້ຫ າຍພ ສົມຄວນໃນແຕ່ລະປີ, ສະເພາະແຕ່ເຂດເມືອງກາສີ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ
ຫ າຍກວ່າ 20,000,000 ກີບ/ປີ. ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັົ້ນເມືີ່ອຄິດໄລ່ເບິີ່ງປະລິມານປູທີີ່ຖືກຈັບໃນແຕ່ລະປີກ ໍ່ຖືວ່າ
ຫ າຍສົມຄວນ; ສະເພາະເຂດເມືອງກາສີ ມີປະມານເກືອບ 2 ໂຕນ, ຊຶີ່ງຍັງບ ໍ່ໄດ້ມີການສຶກສາເຂດອືີ່ນ ເຊັົ່ນ: 
ເມືອງແມດ, ເມືອງ ພູຄູນ ແລະ ເມືອງນານ ກ ໍ່ມີການຈັບປູເຊັົ່ນກັນ.  

ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 
1) ຄວນມີການສໍາຫ ວດເພີີ່ມເຕີມຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ການກະຈາຍຂອງຊະນິດທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງ

ດ້ານເສດຖະກິດ 
ເຊັົ່ນ: ປູ ໂດຍສະເພາະເຂດຍອດນໍໍ້າທີີ່ຍັງບ  ໍ່ທັນໄດ້ມີການສໍາຫ ວດມາກ່ອນ, ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຂ ໍ້ມູນພືົ້ນຖານທີີ່ຄອບ
ຄຸມພືົ້ນທີີ່. 

2) ຄວນມີການຕິດຕາມປະເມີນສະຖານະພາບ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ ເພືີ່ອວາງ
ແຜນໃນການຄຸ້ມ 

ຄອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີລັກສະນະຍືນຍົງ. 
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3) ຄວນມີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດຕ ໍ່ກັບ
ມະນຸດ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາ 

ເຈົົ້ົ້າມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ເກີດຄວາມຫວງແຫນຊັບພະຍາກອນ. 
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ສະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດການນໍາໃຊເ້ຄືີ່ອງມອືປຸະກອນທດົລອງຂອງຄສູາຍວຊິາ
ວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ 

ວິໄລສັກ ສີໂຄດວົງສາ, ທອງລຸນ ວິໄລທອງ, ແກ້ວ ຕຽງມະນີ ແລະ ໄພວັນ ປັດຖາ.  
ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. v.sykhotvongsa@yahoo.com  

 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 
 ການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໝາຍເຖິງການເຮັດທົດລອງ ແລະ ການສະແດງປະຈັກຕາ, ຊຶີ່ງມີ

ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາລັບການຮຽນ-ການສອນວິຊາສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ໃນປີຜ່ານມາ, ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ຈັດຊືົ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງເພືີ່ອມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບຸນບາງແຫ່ງ, 
ຫ ັງຈາກນັົ້ນກ ໍ່ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມວິທີການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອປຸະກອນທົດລອງດັົ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານທີີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສຶກສາ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງດັົ່ງກ່າວເຂົົ້າໃນ
ການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ-ອາຈານເປັນຄືແນວໃດ?. ທິມງານຄົ ົ້ນຄວ້າຈາກຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຶີ່ງສົນໃຈສຶກສາໃນຫົວຂ ໍ້ “ສະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດການນໍາໃຊເ້ຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດ
ລອງຂອງຄູສາຍວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ”. ຈຸດປະສົງຂອງການຄົົ້ນຄວ້າຄື 
(1) ເພືີ່ອສຶກສາເຖິງສະພາບການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທົດລອງວິທະຍາສາດ
ຂອງຄູ-ອາຈານໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບາງແຫ່ງຢູ່ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ. (2) ເພືີ່ອສຶກສາເຖິງບັນຫາ, 
ສາຍເຫດ ແລະ ວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂ, ເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິ
ຜົນດີຍິີ່ງຂຶົ້ນ. ການຄົົ້ນຄວ້າແມ່ນນໍາໃຊ້ວິທີທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງໄດ້ແກ່ຄະນະຜູ້ບ ລິຫານ
ໂຮງຮຽນ, ຄູສອນວິຊາສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ນັກຮຽນຂັົ້ນ ມ.5, ມ.6 ແລະ ມ.7 ລວມທັງໝົດ 323 ຄົນ. 
ເຄືີ່ອງມືຕົົ້ນຕ ທີີ່ໃຊ້ເກັບຂ ໍ້ມູນໄດ້ແກ່ຄໍາຖາມສໍາພາດ ແລະ ແບບສອບຖາມ, ຊຶີ່ງການສໍາພາດໃຊ້ກັບຄະນະຜູ້ບ ລິຫານ, 

ສ່ວນແບບສອບຖາມແມ່ນໃຊ້ກັບຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ວິທີວິເຄາະຂ ໍ້ມູນດ້ານປະລິມານແມ່ນໃຊ້ສະຖິຕິແບບສ່ວນຮ້ອຍ , 
ສໍາລັບຂ ໍ້ມູນດ້ານຄຸນະພາບແມ່ນວິເຄາະຕາມເນືົ້ອໃນຂອງແຕ່ລະປະເດັນ. ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເປັນຜູ້
ບ ລິຫານທັງໝົດມີຄວາມພ ໃຈດ້ານຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນພາບຂອງເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງທີີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກີລາສະໜອງໃຫ້. ປະມານ 91% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີີ່ເປັນຄູສອນບອກວ່າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນ
ທົດລອງດັົ່ງກ່າວເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ. ປະມານ 78% ບອກວ່າ ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື ີ່ອງມື
ອຸປະກອນທົດລອງໄດ້ດີ ແລະ ດີຫ າຍ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເປັນນັກຮຽນປະມານ 77% ບອກວ່າ ມັກການທົດລອງຫ າຍເຖິງ
ຫ າຍທີີ່ສຸດ ເພາະວ່າໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈບົດຮຽນດີກວ່ານັົ່ງຟັງການບັນຍາຍເປັນທິດສະດີ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງໝົດໄດ້
ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການຮຽນ-ການສອນ ທິດສະດີຄຽງຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ກຸ່ມຕົວຢ່າງຜູ້ບ ລິຫານ ແລະ ຄູສອນບອກວ່າ ການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງທີີ່ຜ່ານມາຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ດີ
ເທົົ່າທີີ່ຄວນຍ້ອນວ່າ: ບ ໍ່ມີເວລາສໍາລັບເຮັດທົດລອງສະເພາະ, ຂາດເຂີນມີທາດເຄມີບາງຊະນິດ, ງົບປະມານຊືົ້ົ້ວັດຖຸດິບ
ເຮັດທົດລອງມີຈໍາກັດ, ຂາດຄູຜູ້ຊໍານິຊໍານານດ້ານພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຂາດປ ື້ມຄູ່ມືນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ປ ື້ມແນະນໍາ
ການທົດລອງ. ເພືີ່ອໃຫ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ຮັບຜົນດີຍິີ່ງຂຶົ້ນ, ກຸ່ມຕົວຢ່າງໄດ້ສະເໜີ
ດັົ່ງນີົ້: (1) ສະໜອງປ ື້ມຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ແນະນໍາວິທີເຮັດທົດລອງ. (2) ຈັດເຝິກອົບຮົບວິທີນໍາໃຊ້
ອຸປະກອນ ແລະ ແນະນໍາວິທີເຮັດທົດລອງໃຫ້ແກ່ຄູສອນ. (3) ໝັົ່ນລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ມີນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ ້ທີີ່
ຮັບຜິດຊອບຫ້ອງທົດລອງ. (4) ປັບປຸງເນືົ້ອໃນຫ ັກສູດ, ຫ ຸດຊົົ່ວໂມງທິດສະດີ ເພີີ່ມຊົົ່ວໂມງທົດລອງ. (5) ສະໜອງ
ງົບປະມານສໍາລັບຊືົ້ວັດຖຸປະກອບການທົດລອງໃຫ້ພຽງພ . 
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Abstract 

 Practical work, which comprises demonstration and laboratory activities, is essential part 

in teaching and learning science. Therefore, Ministry of Education and Sport has spentlarge bulk 

of money to purchase the basic laboratory materials and support some secondary schools. The 

Secondary Education Department has organised workshop on the use of laboratory materials for 

secondary science teachers, especially, the  teachers of science from secondary schools  receiving 

the laboratory materials. There were such questions on , how  the secondary  teachers of science 

use those laboratory materials in their teaching; whether they have enough knowledge and 

experiences in using such those materials; Therefore, the research team from Faculty of Natural 

Science was interested in conducting research on title “Situation and Ability on the Use 

Laboratory Materials of Secondary  Teachers of Science”. The main purposes of this study were 
( 1 )  to seek on situation, ability and effectiveness of the secondary science teachers on the use 

such laboratory materials in teaching and learning science; and ( 2 ) to search for an issues, 

explanations and ways for solving such those problems. Both quantitative and qualitative methods 

were employed. # of secondary school administrators, # of  teachers of science, and # of grade 10 

(M.5) students, # of grade 11 (M.6) students, and # of grade 12 (M.7) students.  (Add how both 

qualitative and quantitative data were analyzed..  

Qualitatively, almost all key informants were happy with the number and laboratory 

equipment quality while quantitatively around 91% of the respondents stated that they have used 

laboratory equipment in teaching sciences. More than 78% of respondents have had sufficient 

knowledge and experience in doing practice work in the classrooms. Whereas, almost students 

answering the questions expressed their interests in learning both theory and practices. Almost all 

key informants showed their positive perception. The group of administrators and teachers of 

sciences have been worried about whether the quality of empirical work are good due to time 

sufficiency, shortage of chemical substances, budget for spare part, equipment handbook and 

laboratory instruction. 

It is recommended that (1) sufficient laboratory mannuals and instruction should be 

needed; (2) workshops on the use of laboratory material should be regularly organised; (3) 

assessment, monitoring and evaluation and reward for lab instructor should be conducted; (4) the 

secondary science curricula should be revised; and (5) more budgets should be allocated to 

purchase certain necessary external equipment. 

Keywords: laboratory equipment, ability, experience, teachers of science, practical work 
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ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

 ເພືີ່ອປະຕິບັດຕາມແຜນປະຕິຮູບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄຸນ
ນະພາບການການສຶກສາທຸກຂັົ້ນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກໍານົດ ແລະ 
ເພື ີ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາທີ ີ່ເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ 
(Asean University Network) ວາງອອກເທືີ່ອລະກ້າວ. ໄລຍະທີີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກີລາ ແລະ ຜູ້ບ ລິຫານການສຶກສາທຸກຂັົ້ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ການປັບປຸງ ແລະ 
ພັດທະນາເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ 
ລາວ) ນັບມືົ້ດີຂຶົ້ນ. ນອກຈາກຈະເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຄູເພືີ່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການແລ້ວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາກ ໍ່ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານເພືີ່ອຊືົ້ອຸປະກອນທົດລອງເພືີ່ອໃຊ້
ໃນການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບຊັົ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ເຖິງວ່າອຸປະກອນດັົ່ງກ່າວຈະຍັງບ ໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບກັນຢ່າງທົົ່ວເຖິງທຸກໂຮງຮຽນກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ກ ໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້. 

 ດັົ່ງທີີ່ໄດ້ຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ, ການທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີຄຸນນະພາບນັົ້ນ ຂຶົ້ນກັບຫ າຍປັດໄຈ ແຕ່
ບັນດາປັດໄຈທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສຸດກ່າວຄື ນອກຈາກຈະມີຄູສອນດີ-ສອນເກັົ່ງ, ມີສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງແລ້ວ, ວິທີຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວິທີສິດສອນທີີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການຮຽນທິດສະດີຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການທົດລອງ, ໄດ້ສັງເກດປະກົດການຕ່າງໆຈາກເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ. ໃນບົດສະເໜີ
ໂຄງການຄົົ້ນຄວ້ານີົ້, ການຮຽນ-ການສອນທີີ່ມີການທົດລອງ ແລະ ການສະແດງປະຈັກຕາປະກອບການສອນ 
ເອີົ້ນວ່າ ການຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນນີົ້ແມ່ນໝາຍເຖິງການເຮັດທົດລອງ 
(experiment) ແລະ ສັງເກດເບິີ່ງການສະແດງວັດຖຸປະຈັກຕາ (demonstration) ປະກອບການອະທິບາຍ
ທິດສະດີສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດທີີ່ຕ້ອງມີການຮຽນພາກທິດສະດີຄຽງຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ຊັົ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາປະກອບດ້ວຍວິຊາ ເຄມີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ ແລະ ຟີຊິກສາດ. 

 ນັກຄົົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດການສຶກສາ (Science Educators) ໄດຊ້ີົ້ໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ວິທີການ
ຮຽນ-ການສອນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດທີີ່ມີປະສິດທິຜົນກ ໍ່ຄື: ຮຽນທິດສະດີຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາ
ເປັນທີີ່ສຸດໃນສາຍວິຊາວິທະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ (Kramers-Pals, 2010). ໃນຂະບວນການຮຽນ-ການ
ສອນທີີ່ມີພາກປະຕິບັດຕົວຈິງປະກອບ ເປັນວິທີການທີີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ເພາະນອກຈາກໄດ້ຟັງການອະທິບາຍ
ຕາມທິດສະດີແລ້ວ ນັກຮຽນຍັງມີໂອກາດໄດ້ສັງເກດ , ໄດ້ເບິ ີ່ງ, ໄດ້ສໍາພັດ ຫ ື ລົງມືປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
ວິທະຍາສາດດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົົ້າເອງ. ການຮຽນຮູ້ຈາກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດສ້າງຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນໃນ
ຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານທິດສະດີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ. ຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນເປັນປັດໄຈກະຕຸກຊຸກຍູ້ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກ
ເຫັນ ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈຕ ໍ່ການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດ້ດີ (Perkins, 2006). ທ່ານ Finkelstein 

(Finkelstein, 2005) ໄດ້ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອຸປະກອນປະຈັກຕາເປັນເຄືີ່ອງມືສໍາລັບຍົກຕົວຢ່າງປະກອບການ
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ສອນ ແລະ ອະທິບາຍປາກົດການຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ , ທັງແທດເໝາະກັບວິທີສິດສອນແບບເອົາ
ນັກຮຽນເປັນໃຈກາງທີີ່ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄູນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນ
ການຮຽນ-ການສອນປັດຈຸບັນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນຈຶີ່ງມີ
ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຊັ ົ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເຊິີ່ງເປັນການສຶກສາຂັົ້ນ
ພືົ້ນຖານ. 

 ຄວາມຈິງແລ້ວ, ການຮຽນ-ການສອນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງບ ໍ່ແມ່ນສິີ່ງໃໝ່ສໍາລັບລະບົບການສຶກສາ
ໃນ ສປປ ລາວ. ແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາ, ການຮຽນ-ການສອນຢູ່ຊັົ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ບ ໍ່ຄ່ອຍມີການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງພ ເທົົ່າໃດ ຫ ື ເຖິງວ່າມີແຕ່ກ ໍ່ຍັງຈໍາກັດດ້ານຈໍານວນບົດ. 
ການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຈໍາກັດ ຫ ື ບາງໂຮງຮຽນກ ໍ່ບ ໍ່ມີ
ເລີຍນັົ້ນ ມາຈາກຫ າຍສາຍເຫດ. ໜຶີ່ງໃນບັນດາສາຍເຫດຕົົ້ນຕ ກ ໍ່ຄືໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຫ າຍແຫ່ງໃນ 
ສປປ ລາວ ຍັງຂາດອຸປະກອນສໍາລັບຈັດການຮຽນ-ການສອນເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ນັກຮຽນຢູ່
ຫ າຍໂຮງຮຽນຈຶີ່ງໄດ້ຮຽນແຕ່ພາກທິດສະດີເປັນຕົົ້ນຕ , ນັກຮຽນຈຶີ່ງເຂົົ້າໃຈບົດຮຽນບ ໍ່ເລິກເຊິີ່ງ, ບ ໍ່ເຂົົ້າໃຈ
ປາກົດການ. ຜົນການສອບຖາມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາສຶກສາຈໍານວນ 631 ຄົນ ພົບວ່າ 82% ບ ໍ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນ 
ຫລື ໄດ້ສໍາພັດກັບອຸປະກອນທົດລອງ, 98% ປາດຖະໜາຢາກຮຽນວິຊາຟີຊິກພາກທິດສະດີຄຽງຄູ່ກັບພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໃນຂະນະດຽວກັນ 69% ມີຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນວ່າ ການຮຽນທິດສະດີສົມທົບກັບການເຮັດພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົົ້າໃຈບົດຮຽນໄດ້ເລິກເຊິີ່ງ (Vilaythong, 2008). 

 ດັົ່ງທີີ່ໄດ້ກ່າວມາແຕ່ເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ລົງທຶນຊືົ້ອຸປະກອນ
ທົດລອງສໍາລັບຈັດການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນລະດັບຊັົ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ 
ໂດຍນໍາໄປຕິດຕັົ້ງໄວ້ຢູ່ແຂວງລະໜຶີ່ງໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຫ້ໂຮງຮຽນທີີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງມາໃຊ້ຮ່ວມກັນ. ອຸປະກອນທີີ່
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາສະໜອງໃຫ້ດັົ່ງກ່າວ ເຖິງວ່າບ ໍ່ໄດ້ຮັບກັນຢ່າງທົົ່ວເຖິງທຸກໂຮງຮຽນກ ໍ່ຕາມ, 
ແຕ່ກ ໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດໄດ້ຄົບທຸກບົດທົດລອງຂັົ້ນພືົ້ນຖານສໍາລັບວິຊາ
ເຄມີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ ແລະ ວິຊາຟີຊິກສາດ. 

 ເພືີ່ອຮັບຮູ້ເຖິງການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນດັົ່ງກ່າວເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຄູມັດທະຍົມສຶກສາ, ຄະນະທິມງານຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ
ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດຈຶີ່ງມີຄວາມສົນໃຈຢາກສຶກສາເຖິງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ວິທີການນໍາ
ໃຊ້ອຸປະກອນທົດລອງເຫ ົ ົ່ານັົ້ນ ແລະ ເລືອກເອົາຫົວຂ ໍ້ “ສະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມື
ອຸປະກອນທົດລອງຂອງຄູສາຍວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ” ໂດຍ
ມີຄໍາຖາມຄົົ້ນຄວ້າ (Research questions) ດັົ່ງນີົ້: 

1). ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທົດລອງເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ 
ຂອງຄູ ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນເປັນຄືແນວໃດ? 
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2). ທັດສະນະຄະຕິຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຕ ໍ່ກັບການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ (ການທົດລອງ 
ແລະ ການໃຊ້ເຄືີ່ອງປະຈັກຕາ) ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໃນປັດຈຸບັນເປັນຄືແນວໃດ? 

3). ຄວນມີວິທີຈັດການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຄືແນວໃດຈິງຈະມີປະສິດທິຜົນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການຄົົ້ນຄ້ວາ 
 1. ເພືີ່ອສຶກສາເຖິງສະພາບການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທົດລອງ
ວິທະຍາສາດຂອງຄູໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບາງແຫ່ງຢູ່ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ. 

 2. ສຶກສາເຖິງບັນຫາ, ສາຍເຫດ ແລະ ວິທີການປັບປຸງການສິດສອນວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີຈັດການຮຽນ-ການສອນທົດລອງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃຫ້ມຄີຸນ
ນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຍິີ່ງຂຶົ້ນ. 

ວິທີວິທະຍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າ 

 ວິທີການການຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ການຄົົ້ນຄວ້າດ້ານຄຸນນະພາບ (Qualitative), ວິທີການ
ຄົົ້ນຄ້ວາດ້ານປະລິມານ (Quantitative) ແລະ ວິທີສັງເກດບັນຍາກາດໃນຫ້ອງທົດລອງ. ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນ 
ແລະ ວິທີການເກັບຂ ໍ້ມູນຕົົ້ນຕ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ການຖາມສໍາພາດ ແລະ ແບບສອບຖາມ. ເນືົ້ອໃນຂອງການສໍາ
ພາດ ແລະ ແບບສອບຖາມ ແມ່ນເນັົ້ນໃສ່ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນທີີ່ມີຕ ໍ່
ສະພາບການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນວິຊາເຄມີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ ແລະ 
ວິຊາຟີຊິກສາດ. ຖາມເຖິງຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ສະພາບຂອງເຄືີ່ອງມື
ອຸປະກອນທົດລອງທີີ່ກົມສາມັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ສະໜອງໃຫ້ໂຮງຮຽນ. 

 ການສຶກສານີົ້ໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ທີີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນສັນຕິພາບ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ 
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ບັນດາໂຮງຮຽນດັົ່ງກ່າວເປັນໂຮງຮຽນທີີ່ມີ
ອຸປະກອນທົດລອງຂ້ອນຂ້າງຄົບຊຸດ ຊຶີ່ງສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົມສາມັນສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກີລາ. ການຄົົ້ນຄວ້າໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 12 ເດືອນ, ໂດຍເລີີ່ມຕົົ້ນນັບຕັົ້ງແຕ່ໂຄງການນີົ້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດດ້ານ
ງົບປະມານ. 

 ປະຊາກອນ ສໍາລັບການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ແກ່ ຄະນະຜູ້ບ ລິຫານໂຮງຮຽນ, ຄູສອນສາຍວິຊາທໍາມະຊາດ 
ແລະ ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບຂ ໍ້ມູນໃນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ປະກອບ
ດ້ວຍ ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຄູສອນວິຊາເຄມີສາດ, ຊີວະ
ວິທະຍາ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ນັກຮຽນຂັົ້ນ ມ.5, ມ.6 ແລະ ມ.7. ການກໍານົດເອົາກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນແຕ່ລະ
ໂຮງຮຽນແມ່ນອີງໃສ່ການແນະນໍາ ແລະ ເຫັນດີຈາກທ່ານຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ສໍາລັບກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເປັນ
ນັກຮຽນ ແມ່ນອີງໃສ່ການແນະນໍາຂອງທ່ານຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ການເຫັນດີຂອງຄູປະຈໍາຫ້ອງ ແລະ 
ອາຈານທີີ່ສອນໃນຊົົ່ວໂມງທີີ່ທິມງານລົງໄປເກັບຂ ໍ້ມູນ. 
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 ກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມກຸ່ມ: ກຸ່ມຜູ້ບ ລິຫານປະກອບດ້ວຍ ທ່ານຜູ້ອໍາ
ນວຍການ ແລະ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ. ກຸ່ມສາຍຄູທໍາມະຊາດປະກອບດ້ວຍຄູ
ສອນວິຊາເຄມີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ ແລະ ວິຊາຟີຊິກສາດ. ກຸ່ມນັກຮຽນປະກອບດ້ວຍນັກຮຽນຂັົ້ນ ມ.5, ມ. 
6 ແລະ ມ.7. ເຄືີ່ອງມືຕົົ້ນຕ ທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບຂ ໍ້ມູນສໍາລັບການສຶກສາວິໄຈນີົ້ໄດ້ແກ່ ການສໍາພາດ ແລະ ແບບ
ສອບຖາມ. ບົດສໍາພາດໃຊ້ກັບກຸ່ມຜູ້ບ ລິຫານ, ສ່ວນແບບສອບຖາມແມ່ນໃຊ້ກັບຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ການສໍາ
ພາດແຕ່ລະທ່ານໄດ້ໃຊ້ເຄືີ່ອງບັນທຶກສຽງ ແລະ ປ ື້ມບັນທຶກ ພາຍໃຕ້ການເຫັນດີຍິນຍອມຈາກຜູ້ຖືກສໍາພາດ. 

 ຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາທັງໝົດໄດ້ແຍກອອກເປັນກຸ່ມສໍາລັບຜູ້ບ ລິຫານ, ກຸ່ມຄູ ແລະ ກຸ່ມ
ນັກຮຽນ. ຂ ໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ແຍກວິເຄາະດ້ານປະລິມານ ແລະ ດ້ານຄຸນນະພາບ. ເທບບັນທຶກການສໍາ
ພາດໄດ້ສໍາເນົາເປັນ 4 ຊຸດ, ຢາຍໃຫ້ທິມງານຄົົ້ນຄວ້າເອົາໄປຟັງ ພ້ອມວິເຄາະ, ແປຄວາມໝາຍ ແລະ ບັນທຶກ
ເນືົ້ອໃນການສໍາພາດ. ສໍາລັບແບບສອບຖາມກ ໍ່ໄດ້ແບ່ງໃຫ້ທິມງານຜັດປ່ຽນກັນອ່ານ, ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ
ຕາມແຕ່ລະປະເດັນທີີ່ບັນຈຸໃນແບບສອບຖາມ. ທິມງານຄົົ້ນຄວ້າແຕ່ລະທ່ານແມ່ນໄດ້ວິເຄາະທຸກແບບສອບ
ຖາມ ແລະ ທຸກການຕອບສໍາພາດ. ຈາກນັົ້ນ, ຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າຕົົ້ນຕ ໄດ້ສັງລວມຜົນການວິເຄາະທີີ່ທິມງານແຕ່ລະ
ທ່ານດໍາເນີນການມາເຂົົ້າເປັນໜຶີ່ງດຽວຕາມແຕ່ລະປະເດັນເພືີ່ອນໍາໄປຂຽນບົດລາຍງານຜົນການຄົົ້ນຄ້ວາຕ ໍ່ໄປ. 

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິຈານ 

 ຈາກການສໍາພາດ ແລະ ຕອບແບບສອບຖາມນໍາຜູ້ບ ລິຫານ, ຄູສອນວິຊາສາຍທໍາມະຊາດ ແລະ 
ນັກຮຽນຂັົ້ນ ມ. 5, ມ. 6 ແລະ ມ. 7 ຕາມລໍາດັບ ກ ໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງທີີ່ກົມສາມັນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ສະໜອງໃຫ້ນັົ້ນ, ທາງດ້ານຈໍານວນແມ່ນມີພຽງພ ສໍາລັບຈັດການຮຽນ-
ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນສາຍວິຊາທໍາມະຊາດ (ເຄມີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ ແລະ ຟີຊິກສາດ) ຂັົ້ນ
ພືົ້ນຖານ, ແຕ່ທີີ່ຍັງບ ໍ່ພຽງພ ກ ໍ່ແມ່ນທາດເຄມີ ແລະ ອຸປະກອນບາງປະເພດຍັງມີໜ້ອຍເມືີ່ອທຽບກັບຈໍານວນ
ນັກຮຽນທີີ່ມາເຮັດທົດລອງໃນແຕ່ລະຄັົ້ງ. ທາງດ້ານຄຸນນະ ພາບຂອງບັນດາເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທີີ່ໄດ້ມາແມ່ນຢູ່
ໃນລະດັບປານກາງຫາດີ, ເໝາະສົມສໍາລັບໃຫ້ນັກຮຽນຊັົ້ນມັດທະຍົມສຶກສານໍາໃຊ້ເພືີ່ອທົດລອງພິສູດບັນດາ
ກົດເກນ ແລະ ປາກົດການວິທະຍາສາດຂັົ້ນພືົ້ນຖານ, ຈຶີ່ງບ ໍ່ທັນຈໍາເປັນຕ້ອງການເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທີີ່ມີຄວາມ
ຊັດເຈນແມ່ນຢໍາສູງ. ໃນດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນດັົ່ງກ່າວຂອງຄູກ ໍ່ເຫັນວ່າ
ຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ຊຶີ່ງສະແດງອອກ 84% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມແມ່ນໄດ້ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມວິທີ
ການນໍາໃຊ້ມາແລ້ວ. ຜົນການສຶກສາດັົ່ງກ່າວນີົ້ສອດຄ່ອງກັບຄໍາເວົົ້າທີີ່ວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນໝາຍ
ເຖິງຄວາມສາມາດບົນ ພືົ້ນ ຖານຂອງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີີ່ດີ, ໄດ້
ຮັບການໄວ້ວາງໃຈ. ຄວາມສາມາດຂອງຄູສະແດງອອກໃນການເຊືີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍາ
ນິຊໍານານທັງຢ່ ູໃນຫ້ອງ ແລະ ນອກຫ້ອງຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ສາມາດສືີ່ສານ ແລະ ປັບຕົວກັບສະພາບແວດລ້ອມ
ໄດ້ດີ. ຄວາມສາມາດໃນລະດັບສູງແມ່ນບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ຽວຊານ, ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີີ່ມີ
ປະສ ິດທິພາບ, ມ ີຈ ັນຍາບັນຕ  ໍ່ວຽກງານສູງ (Zuraimi Md. Rozdi, Che Nidzam Che Ahmad, 

Zulkifley Mohamed, 2016). 
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 ດ້ານການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນກ ໍ່ພົບວ່າ, ຢູ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສຶກສາທີີ່ໃຊ້ເປັນສະຖານທີີ່ສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງໃນບາງຄັົ້ງຄາວ 
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ມີເວລາບ ໍ່ພຽງພ ສໍາລັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ອີກດ້ານໜຶີ່ງ
ບົດຮຽນທີີ່ກໍານົດໃນຫ ັກສູດເກືອບທຸກວິຊາແມ່ນຍາວ, ຄູສອນສ່ວນຫ າຍຈຶີ່ງເນັົ້ນສອນທິດສະດີເປັນຕົົ້ນຕ 
ເພືີ່ອໃຫ້ຈົບຫ ັກສູດ. ຕ ໍ່ກັບທັດສະນະວ່າດ້ວຍການໃຫ້ການທົດລອງເປັນວິຊາໜຶີ່ງໂດຍຈັດຕາຕະລາງຊົົ່ວໂມງ
ທົດລອງສະເພາະຕ່າງຫາກ, ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ໃຫ້ສໍາພາດ ແລະ ຕອບແບບສອບຖາມເກືອບທັງໝົດແມ່ນເຫັນດີ
ເຖິງເຫັນດີທີີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ຈຸດປະສົງທີີ່ສໍາຄັນຂອງການທົດລອງວິທະຍາສາດຄື: (1) ເພືີ່ອຊ່ວຍພັດທະນາ
ຄວາມຊໍານິຊໍານານການສັງເກດຂອງນັກຮຽນ, (2) ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ເພາະການທົດລອງນັກຮຽນທຸກ
ຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ຜົນທີີ່ໄດ້ຮັບດັົ່ງກ່າວນີົ້ສອດຄ່ອງຢ່າງດີກັບຜົນການສຶກສາທີີ່ຜ່ານມາທີີ່ວ່າ ການທົດລອງ
ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊໍານານໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຢາກຮູ້-ຢາກເຫັນ ແລະ ຄວາມສົນໃຈວິທະຍາສາດຂອງນັກຮຽນ. ທັດສະນະຂອງນັກຮຽນຍິງທີີ່ມີຕ ໍ່
ຈ ຸດປະສົງການເຮັດທົດລອງດີກວ່ານັກຮຽນຊາຍ (Eylem YILDIZ, Ercan AKPINAR, Bülent 

AYDOĞDU, Ömer ERGİN, 2006). ນອກນີົ້ຍັງເຫັນເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ອຸປະກອນສໍາລັບເຮັດຕົວ
ຈິງເປັນເຄືີ່ອງມືປະກອບການຮຽນ-ການສອນທີີ່ມີປະສິດທິຜົນທີີ່ສຸດໃນຫ້ອງຮຽນ, ການເຮັດໃຫ້ຊົົ່ວໂມງຮຽນ
ມີບັນຍາກາດດີ ແລະ ຮຽນເຂົົ້າໃຈງ່າຍ. ຮຽນທິດສະດີສົມທົບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຈືີ່
ບົດຮຽນໄດ້ດົນ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຜ່ອນຄາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ການຮຽນຈາກພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນເງື ີ່ອນໄຂທີີ່ດີຕ ໍ່ການພັດທະນາຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຫ າຍຢ່າງຂອງ
ນັກຮຽນແມ່ນເກີດຈາກການເຮັດທົດລອງ. ດັົ່ງນັນ, ການຝຶກຝົນດ້ານຈິນຕະນາການ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃຫ້
ແກ່ນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຈຶີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວນດໍາເນີນການຢ່າງເປັນລະບົບເອກະພາບ (Phuong, 

2014). ຜູ້ບ ລິຫານ ແລະ ຄູສ່ວນຫ າຍຍອມຮັບວ່າ, ເນືີ່ອງຈາກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຫ້ອງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາພານັກຮຽນເຮັດທົດລອງຕົວຈິງ ຍັງບ ໍ່ທັນເປັນ
ລະບົບ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ການປະເມີນຜົນກ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງດ້ານການທົດລອງໂດຍສະເພາະ. ສະນັົ້ນ, ຈຶີ່ງຢັື້ງຢ ນບ ໍ່
ທັນໄດ້ວ່າ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີີ່ຜ່ານມາແມ່ນຍ້ອນມີພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແທ້ຫ ືບ ໍ່?. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບັນດາຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ ແລະ ຕອບແບບສອບຖາມ, ທັງຄູ ແລະ ນັກຮຽນລ້ວນແຕ່ເຊືີ່ອວ່າ ການຮຽນ-
ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດມີຄວາມຈໍາເປັນຫ າຍ. 

 ຕ ໍ່ກັບວິທີຈັດການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນດີຍິີ່ງ
ຂຶົ້ນນັົ້ນ, ກຸ່ມຕົວຢ່າງສ່ວນຫ າຍໃຫ້ທັດສະນະພ້ອມທັງແນະນໍາໃນທິດທາງດຽວກັນວ່າ ຄວນມີການຈັດສໍາມະ
ນາຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນໍາພານັກຮຽນເຮັດທົດລອງໃນຫ້ອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຄັົ້ງຕ ໍ່ພາກຮຽນ ແລະ 
ຄູໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມວິທີນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືທົດລອງຢ່າງທົົ່ວເຖິງກັນ. ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ
ດັົ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບຜົນການສຶກສາທີີ່ວ່າ ການຈັດສາ  ມະນາກ່ຽວກັບວິທີນໍາໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນທົດລອງຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິຈະຊ່ວຍເພີີ່ມຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຄູ 
(Raymond, 2014). ອີກດ້ານໜຶີ່ງຜົນການສຶກສາພົບວ່າ ຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງຄູຜູ້ທີີ່ມີວຸດທິ
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ການສຶກສາແມ່ນຈະສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນມີທັດສະນະຄະຕິຕ ໍ່ການຮຽນສາຍວິຊາທໍາມະຊາດໄດ້ດີ 
(Mustafa Metin, Sibel Acisli, Ali Kolomuc, 2012). ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຄືຕ້ອງເນັົ້ນ
ການສົນທະນາຖາມ-ຕອບ, ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ມີການປະເມີນຜົນການຮຽນຢ່າງເປັນລະບບົຕ ໍ່
ເນືີ່ອງ. ປະສິດທິພາບການສອນຂອງຄູຍັງສາມາດວັດແທກໄດ້ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການນໍາເອົາຄວາມຮູ້
ວິທະຍາສາດທີີ່ຄູສອນໄປນໍາໃຊ້ຕົວຈິງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ບັນຍາກາດການປະຕິບັດວິໄນເປັນຕົວຂັບເຄືີ່ອນທີີ່
ເຂັົ້ມແຂງໃນການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ (Patrícia Dinis da Costa, Luísa 

Araújo, 2018). ຄຸນລັກສະນະດ້ານການຮຽນ-ການສອນທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ປະສິດທິພາບດີນັົ້ນແມ່ນ
ຂຶົ້ນກັບບາງປັດໄຈພືົ້ນຖານດັົ່ງນີົ້: (1) ດ້ານແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້; (2) ວິທີປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ
ສະພາບການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ; (3) ຄວາມເຂັົ້ມງວດຕ ໍ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ນັກຮຽນ; (4) ຄວາມສົມຄູ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງການຮຽນ ແລະ ການສອນ; (5) ຄວາມເຂົົ້າໃຈ
ດ້ານເນືົ້ອໃນທິດສະດີ, ກົດເກນ, ຫ ັກການ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ຂອງຄູຜູ້ສອນ. 

ຜົນການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັດສະນະມູມມອງຂອງຄູສາຍວິຊາທໍາມະຊາດກ່ຽວກັບການ
ຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນດີຫ າຍດັົ່ງທີີ່ຄາດກະໄວ້ກ່ອນແລ້ວ, ເພາະການຮຽນຈາກພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ແບບຖາວອນ, ໄດ້ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການແກ້ບັນຫາຢ່າງມີເຫດຜົນ. ທາງດ້ານເພດ, ສາຍວິຊາທີີ່ຮຽນຈົບມາ, ປະສົບການຄູ ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນມີຜົນຕ ໍ່ທັດສະນະຂອງຄູ່ກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຄວາມຮູ້ທີີ່ໄດ້ຈາກການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານທາງ
ວິທະຍາສາດ. 

 ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຜົນການສຶກສານີົ້ສອດຄ່ອງກັບຜົນການສຶກສາຂອງ (Ayşe KESKİN GEÇER, 

Raşit ZENGİN, 2015), ບັນຫາພືົ້ນຖານຂອງການສຶກສາຄື ວິທີສິດສອນທີີ່ເໝາະສົມບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຊັົ້ນ
ຮຽນ. ນັກຮຽນໃນຫ້ອງທົດລອງມີຄວາມໜາແໜ້ນ, ການນໍາພາເຮັດທົດລອງມີຄວາມອິດເມືີ່ອຍຫ າຍເມືີ່ອ
ທຽບກັບການສອນທິດສະດີ, ຄູ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນມີຄວາມເຊືີ່ອວ່າ ການທົດລອງເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາ
, ຢູ່ໂຮງຮຽນບ ໍ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນທົດລອງໂດຍສະເພາະ, ຄູຂາດຄວາມໝັົ້ນໃຈໃນການນໍາພາ 
ແລະ ຄວບຄຸມນັກຮຽນທົດລອງ, ວັດຖຸອຸປະກອນທົດລອງກ ໍ່ບ ໍ່ພຽງພ . ເນືີ່ອງຈາກບ ໍ່ມີເວລາ ແລະ ສະຖານທີີ່
ພຽງພ ໃນການກະກຽມວັດຖຸອຸປະກອນສໍາລັບເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງລ່ວງໜ້າ, ຄູຈຶີ່ງບ ໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈທີີ່ຈະນໍາ
ພານັກຮຽນເຮັດຕົວຈິງ. ນອກຈາກນີົ້, ການສຶກສາຍັງພົບວ່າ ຄູສ່ວນໜຶີ່ງບ ໍ່ຮູ້ ແລະ ບ ໍ່ຄຸ ້ນເຄີຍກັບວັດຖຸ
ອຸປະກອນທີີ່ມີໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງໂຮງຮຽນ, ພວກເຂົາຈຶີ່ງບ ໍ່ກ້ານໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄູສາຍທໍາມະຊາດສ່ວນຫ າຍຍັງມີຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນວ່າ ການຮຽນ-ການສອນມີ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງປະກອບເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ການຮຽນ, ເຮັດໃຫ້ການ
ຮຽນ-ການສອນມີປະສິດທິຜົນດີຍິີ່ງຂຶົ້ນ. ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ວິທີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງ
ຄູວິທະຍາສາດແມ່ນມີບົດບາດທີີ່ສໍາຄັນ ພ້ອມມີຂ ໍ້ສະເໜີແນະດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີ: (1) ຫົວຂ ໍ້ບົດຮຽນວິທະຍາສາດທີີ່
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ສອນໃຫ້ນັກຮຽນໃນຫ້ອງຄວນປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຊີວິດປະຈໍາວັນ, ຄວນຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິທີທາງວິທະຍາສາດ, (2) ການເຝິກອົບຮົມຄູວິທະຍາສາດຄວນຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີ, ເນືົ້ອໃນການເຝິກອົບຮົມຄວນລົງເລິກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຫ າຍກວ່າການນໍາສະເ
ໜີເປັນພາກທິດສະດີ. (3) ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີຕາຕະລາງການທົດລອງສະເພາະຄັກແນ່, ບ ໍ່ແມ່ນເຮັດການທົດລອງ
ແບບສຸ່ມ. 

 ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຮຽນກ່ຽວກັບບັນຫາການນໍາພາເຮັດທົດລອງທີີ່ຜ່ານມາ ຊຶີ່ງສອດຄ່ອງເປັນ
ຢ່າງດີກັບຜົນການສຶກສາຂອງ (Mandina Shadreck, Mambanda Isaac, 2012) ກ່າວຄື (i) ຄວາມ
ສາມາດຂອງຄູສະແດງອອກດ້ານການສືີ່ສານກັບນັກຮຽນ, ເຂົົ້າໃຈຄວາມຍາກໃນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, 
ເຂົົ້າໃຈບັນຫາການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ແລະ ເປັນຄົນທີີ່ມີຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງນັກຮຽນ. (ii) 
ຄວາມຊໍານິຊໍານານດ້ານວິຊາຄູຂອງຄູໄດ້ແກ່: ວິທີສິດສອນ, ທັກສະໃນການພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ, 
ຄວາມຊໍານານດ້ານວິທີຈັດການຮຽນ-ການສອນທີີ່ສາມາດດຶງດູດໃຈນັກຮຽນ, ບ ໍ່ແຂງກະດ້າງ, ບ ໍ່ເຄັົ່ງຄັດດ້ານ
ລະບຽບເກີນໄປ ແລະ ມີວິທີສິດສອນທີີ່ດີ. (iii) ຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດຂອງຄູເປັນອົງປະກອບໃນຄວາມ
ຮູ້ວິຊາ, ຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ, ຈັດໂຄງສ້າງເນືົ້ອໃນຂອງວິຊາ ແລະ ສິີ່ງສໍາຄັນຄືຄູເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ນັກຮຽນຮຽນເອົາຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ. ດັົ່ງນັົ້ນ, (1) ຄູຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງນໍາພານັກຮຽນເຮັດທົດລອງບ ໍ່
ປົກກະຕິ, ຫ ື ເຮັດທົດລອງຕາມເປັນຕາມເກີດ. ສະນັົ້ນ ຕ້ອງມີການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູໃຫ້ມີມາດຕະຖານ, 
ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືົ້ນກ ໍ່ຄືສາກົນເທືີ່ອລະກ້າວ; (2) ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຄູຕ້ອງດໍາເນີນຢ່າງ
ເປັນລະບົບຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ສ້າງໃຫ້ຄູມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດເປັນມືອາຊີບໃນການນໍາພານັກຮຽນເຮັດທົດລອງ
ວິທະຍາສາດ; (3) ຄວນມີການປະເມີນໃນຂັົ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການສິດສອນ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຂອງຄູຢ່າງເປັນປະຈໍາ. 

 ປັດໄຈທີີ່ສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບການປະເມີນຄຸນນະພາບການສິດສອນແມ່ນການປະເມີນໂດຍນັກຮຽນ, ການ
ປະເມີນຂອງນັກຮຽນຈະມີປະສິດທິພາບຫ າຍກວ່າວິທີການໃຊ້ແບບສອບຖາມໂດຍລວມ. ເນືົ້ອໃນການປະ
ເມີນໄດ້ແກ່: ວິທີການສົົ່ງຄວາມຮູ້, ການປະເມີນຄວາມຮູ້, ຄວາມໃກ້ຊິດຕິດແທດເພືີ່ອຊ່ວຍເຫ ືອນັກຮຽນ. 
ການພົວພັນລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເປັນອົງປະກອບທີີ່ສໍາຄັນໃນການຂັບເຄືີ່ອນແຮງຈູງໃຈຕ ໍ່ກັບການຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນ (Nina Vevere, Vulfs Kozlinskis, 2011). 

ສະຫ ຸບ 

 ຈາກການສັງເກດ ແລະ ສອບຖາມຄູເຫັນວ່າ ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງທີີ່ກົມສາມັນກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກີລາ ສະໜອງໃຫ້ນັົ້ນເມືີ່ອທຽບກັບເນືົ້ອໃນຂອງຫ ັກສູດສາມັນແລ້ວເຫັນວ່າ ຍັງບ ໍ່ທັນຄົບ
ຖ້ວນພຽງພ ຕາມຫົວບົດທີີ່ໄດ້ບັນຈຸໃນຫ ັກສູດ. ດ້ານຄຸນນະພາບ, ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງທີີ່ໄດ້ມາ ເວົົ້າ
ລວມແມ່ນມີຄຸນນະພາບດີພ ສົມຄວນ, ດ້ານປະສົບການຂອງຄູ, ເວົົ້າລວມແມ່ນຍັງຈໍາກັດຍ້ອນວ່າ ການເຂົົ້າ
ເຝິກອົບຮົມຍັງບ ໍ່ທັນທົົ່ວເຖິງ, ຈຶີ່ງເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ຄູແຕ່ລະຄົນມີປະສົບການແຕກຕ່າງກັນ . ຄູໄດ້ຮຽນຮູ້ 
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ແລະ ໄດ້ສໍາພັດຕົວຈິງໄດ້ເຫັນກັບຕາ, ເຂົາເຈົົ້າມີການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ ແລະ ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ເຫ ົົ່ານັົ້ນເຂົົ້າ
ສູ່ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິດີ, ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງເຂົົ້າໃນຕົວຈິງໄດ້, 
ສາມາດດໍາເນີນການທົດລອງຕາມບົດຕ່າງໆທີີ່ລະບຸໃນຫ ັກສູດ. ການທົດລອງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົົ້າໃຈ
ທິດສະດີຂຶົ້ນຕືີ່ມ, ນັກຮຽນຜູ້ທີີ່ຮຽນອ່ອນກ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈບົດຮຽນດີຂຶົ້ນ. 

 ປະມານ 84% ຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງທີີ່ເປັນຄູສອນບອກວ່າ ຕົນເອງເຄີຍໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມວິທີ
ການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງທີີ່ກົມສາມັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາສະໜອງໃຫ້. ປະມານ 
91% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມບອກວ່າ ເຄີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການ
ສອນ, ເຝິກ ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູດ້ວຍກັນ ແລະ ເພືີ່ອສຶກສາຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງຕືີ່ມ. ປະມານ 80% ບອກວ່າ 
ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນສໍາລັບຈັດການຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມີພ ໃຊ້ເຖິງມີຫ າຍພ ສົມຄວນ. ສໍາ
ລັບຄວາມ  ເໝາະສົມລະຫວ່າງຊຸດເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງກັບເນືົ້ອໃນຫ ັກສູດສາມັນປັດຈຸບັນ, ປະມານ 
73% ຕອບວ່າ ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງທີີ່ກົມສາມັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາສະໜອງໃຫ້ນັົ້ນ 
ເມືີ່ອທຽບກັບເນືົ້ອໃນຫ ັກສູດສາຍສາມັນແລ້ວເຫັນວ່າ ສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັນດີຫ າຍເຖິງດີທີີ່ສຸດ. ດ້ານ
ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງ ປະມານ 62% ບອກວ່າ ຕົນເອງ
ພ ຮູ້ຈັກນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງດັົ່ງກ່າວເປັນບາງຊະນິດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ບ ໍ່ທັນຊໍານານປານໃດ. ຕ ໍ່ກັບ
ການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດມີຄວາມຈໍາເປັນຫ ືບ ໍ່, ຜູ້ທີີ່ຖືກສໍາ
ພາດ ແລະ ຕອບແບບສອບຖາມທັງໝົດ (100%) ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍວິຊາທໍາ
ມະຊາດ, ການຮຽນທິດສະດີຄຽງຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ສຸດ ເພາະວ່າມັນສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໄດ້ເຂົົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນໍາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້. 

 ສາຍເຫດທີີ່ການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຜ່ານມາບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົົ່າທີີ່ຄວນນັົ້ນ, ກຸ່ມ
ຕົວຢ່າງທີີ່ເປັນຜູ້ບ ລິຫານ ແລະ ຄູປະມານ 36% ບອກວ່າ ຍ້ອນຂາດຄູຜູ້ຊໍານານເພືີ່ອແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້
ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງແຕ່ລະຊຸດ, ຄູສ່ວນຫ າຍຍັງຂາດປະສົບການນໍາພາເຮັດທົດລອງຕົວຈິງ, ຂາດປ ື້ມຄູ່
ມືທົດລອງ ເວລາສໍາລັບການເຮັດທົດລອງບ ໍ່ພຽງພ , ທາດເຄມີບ ໍ່ພຽງພ , ອຸປະກອນທົດລອງຈໍານວນໜຶີ່ງມີບ ໍ່
ຄົບ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງບ ໍ່ໄດ້ດີເທົົ່າທີີ່ຄວນ. 

ຂ ໍ້ສະເໜີ 

 ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນໃນວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ
ສົມບູນມີຄຸນນະພາບດີຍິີ່ງຂຶົ້ນ, ເພືີ່ອໃຫ້ຄູສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງທີີ່
ກົມສາມັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາສະໜອງໃຫ້ນັົ້ນເຂົົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນດີຍິີ່ງຂຶົ້ນຜູ້ທີີ່ໃຫ້ການສໍາພາດ ແລະ ຕອບແບບສອບຖາມໄດ້ມີຂ ໍ້ສະເໜີເຖິງພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຊຶີ່ງທິມງານຄົົ້ນຄວ້າສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ດັົ່ງນີົ້: (1). ສະເໜີຂ ທຶນໃຫ້ຄູໃນສາຍວິຊາວິທະຍາສາດທໍາ
ມະຊາດມີໂອກາດໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມວິທີການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງ ແລະ ວິທີການທົດລອງ
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ຢູ່ໃນຂັົ້ນໂຮງຮຽນ, ຂັົ້ນແຂວງ ຫ ື ຂັົ້ນສູນກາງຢ່າງໜ້ອຍສົກຮຽນລະໜຶີ່ງຄັົ້ງ.  (2). ສະເໜີໃຫ້ຂັົ້ນເທິງຂັົ້ນ
ຕ່າງໆມີນະໂຍບາຍທີີ່ເໝາະສົມຕ ໍ່ຄູທີີ່ຮັບຜິດຊອບເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງ. (3). ສະເໜີໃຫ້ຂັົ້ນເທິງສະໜ
ອງງົບປະມານເພີີ່ມຕືີ່ມສໍາລັບການບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງ. (4). ສະເໜີ
ໃຫ້ຂັົ້ນເທິງປັບປຸງ ແລະ ຈັດພິມປ ື້ມຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງ ແລະ ປ ື້ມຄູ່ມືການທົດລອງໃນ
ວິຊາສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ. (5). ສະເໜີໃຫ້ຂັົ້ນເທິງປັບປຸງເນືົ້ອໃນຫ ັກສູດສາມັນສາຍວິທະຍາສາດທໍາ
ມະຊາດ, ໂດຍຂ ໃຫ້ຫ ຸດຊົົ່ວໂມງຮຽນພາກທິດສະດີລົງ ແລ້ວເພີີ່ມຊົົ່ວໂມງຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ 
ເຮັດທົດລອງຂຶົ້ນ, ຈັດໃຫ້ມີຕາຕະລາງສໍາລັບເຮັດທົດລອງຕ່າງຫາກ.  (6). ສະເໜີໃຫ້ມີການສະຫ ຸບຖອດ
ຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ຂັົ້ນຕ່າງໆ
ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. 

 ຜູ້ທີີ່ສົນໃຈຢາກເຮັດການສຶກສາວິໄຈກ່ຽວກັບບັນຫານີົ້ຄວນເພີີ່ມຈໍານວນສະຖານທີີ່ສຶກສາໃຫ້ຫ າຍ
ຂຶົ້ນ, ຄວນສຶກສາລົງເລິກສຶກສາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານທັດສະນະຄະຕິລະຫວ່າງເພດ, ອາຍຸ ແລະ ປະສົບ
ການດ້ານການສິດສອນ ກ ໍ່ຄືລະຫວ່າງຊັົ້ນຮຽນ. 

ຄໍາຂອບໃຈ 

 ການສຶກສາຄົ ົ້ນຄ້ວາຄັົ້ງນີົ້ ໄດ້ສໍາເລັດຜົນດ້ວຍດີ ເນື ີ່ອງຈາກໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ຄະນະທິມງານວິໄຈຈຶີ່ງຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້
ບຸນຄຸນຢ່າງສູງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສູງມາຍັງຄະນະ
ນໍາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດທີີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອະນຸມັດງົບປະມານສໍາລັບການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈຄັົ້ງນີົ້. 

 ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢາ່ງສງູມາຍັງທາ່ນຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນສັນຕິພາບ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກ
ສາສົມບູນໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຊວ່ຍເຫ ືອໃນການສະໜອງ ແລະ 
ເກັບຂ ໍ້ມູນດ້ານການຮຽນ-ການສອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບການນໍາໃຊເ້ຄືີ່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງ. ຂ 
ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງທຸກໆທ່ານ ຈົົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ 
ຄອບຄົວ, ປະສົມຜົນສໍາເລັດໃນທຸກໜ້າທີີ່ການງານ. 

 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
Ayşe KESKİN GEÇER, Raşit ZENGİN. (2015). Science Teachers’ Attitudes Towards 

Laboratory Practises and Problems Encountered. International Journal of 

Education and Research, 205-215. 
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ສກຶສາຄນຸສມົບດັທາງກນົຈກັຂອງວັດສະດມຸວນເບາົປະສມົຈາກຂີົ້ເຖົົ່າລອຍ 

ແສງເພັດ ແກ້ວກາງດົງ, ທອງວັນ ວິໄລຜົນ , ວິໄລ ວັນນະລາດໃສສີ, ເພັດສະພອນ ບຸນຍານິດ 

ພາກວິຊາ ວິສະວະກໍາ ກົນຈັກ, ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ວັດສະດຸມວນເບົົ່າ ແມ່ນເປັນວັດສະດຸໜືີ່ງທີີ່ກໍາລັງນິຍົມໃຊ້ຫ າຍໃນງານກ ໍ່ສ້າງປະຈຸບັນໃນການສຶກ
ສາຄັົ້ງນີົ້,ໂດຍນໍາໃຊ້ຂີົ້ເທົົ່າລອຍ ແລະ ເສດໂຟມມາປະສົມກັນໃນສັດສ່ວນທີີ່ເໝາະສົມ. ການປະສົມກັນ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ໃນສັດສ່ວນຄື (10, 20, 30, 40 ແລະ 50wt.%) ຕາມລໍາດັບ.  ຫ ັງຈາກນັົ້ນ, ໄດ້ເລັົ່ງສານຊີມັງ 
ເພືີ່ອໃຫ້ຂອງແຫ ວນັົ້ນປະສົມເຂົົ້າກັນທັງຢ ດເກາະກັນໄດ້ດີ. ພາຍຫ ັງປະສົມລະອຽດດີແລ້ວເນືົ້ອຂອງແຫ ວວັດ
ສະດຸປະສົມກ ໍ່ໄດ້ເທ່ໃສ່ແມ່ແບບທີີ່ສ້າງຂືົ້ນ ແລະ ປະໄວທີີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງປະມານ 35oC, ເປັນເວລາ 20 
ນາທີ ຈີີ່ງແກະອອກຈາກແມ່ແບບແລ້ວກ ໍ່ໄດ້ວັດແທກຄ່າຕ່າງໆທັງ 3 ດ້ານ (ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມຍາວ ແລະ 
ລວງສູງ), ພ້ອມທັງສັົ່ງນໍໍ້າໜັກໄວ້ ເພືີ່ອຄິດໄລ່ຫາຄວາມຊືີ່ນ, ການຫົດຢຶດຂອງແຕ່ລະກ້ອນ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ທາງກົນຈັກ. ຊືີ່ງຜ່ານການທົດສອບພົບວ່າ, ຜົນຄ່າຄວາມຫົດຢ ດ, ຄ່າຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄ່າດູດຊືມນໍໍ້າ ແລະ 
ຄ່າຄວາມທົນທານ. ຜົນຂອງຄ່າຫົດຍຶດແມ່ນເພີີ່ມຂືົ້ນຕາມການເພີີ່ມເສດໂຟມ(0,41 - 0,57%), ຄວາມໜ
າແໜ້ນລຸດລົງຕາມການເພີີ່ມຂອງເສດໂຟມ (1,05 – 0,93 gcm-3),ສ່ວນການການດູດຊືມນໍໍ້າໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າເພີີ່ມຂຶົ້ນຕາມລໍາດັບ (28,30 - 53,48%)ຕາມລ ດັບ. ຈາກສາເຫດດັົ່ງກ່າວນີົ້, ໄດ້ສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ຄວາມ
ທົນທານຂອງວັດສະດຸນັົ້ນລຸດລົງ(13,81 - 6,36 MPa)ຕາມລໍາດັບ. ອີງໃສ່ຜົນການທົດສອບເຫັນວ່າ, ຄ່າ
ຄວາມທົນທານແມ່ນຍັງຕໍ່າຫ າຍແຕ່ກ ໍ່ບ ໍ່ມີບັນຫາ ແລະສົມກັບການໃຊ້ງານຈີງ. 

ຄາໍສບັສາໍຄນັ:  ວັດສະຖຸປະສົມ, ຂີົ້ເຖົົ່າລອຍ, ໂຟມ, ຄຸນສົມບັດວັດສະດຸປະສົມ ແລະ ຄວາມທົນທານ 
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Characterization of Lightweight Material Prepared from Fly Ash 

Sengphet Keokangdong, Thongvanh, Vilay Vannaladsaysy, Phetsaphone  

Departments of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering,  

National University of Laos (NUOL). 
 

ABSTRACT 

Over last few years, there have been increasing interests in the lightweight 

material as for construction an infrastructure development.  This research  focused on the 

fabrication of lightweight composite materials. The raw fly ash and foam were prepared 

by mixing in the slurry form with different amounts of foam (10, 20, 30, 40 & 50 wt %) 

respectively.  After mixing, the slurries were purred in the mould then leaved at room 

temperature for 20 min.  The green lightweight body samples were carryout as such 

shrinkage, density, porosity, water absorption, compressive strength.  The results of study 

found that the shrinkage of green samples was increased by increasing of foam (0,41 - 

0,56%), density of samples arrange are (1,05 – 0,93 g.cm-3), the water absorption (28, 30 

- 53,48%) reservedly. However, the mechanical strength of green samples bodies was 

decreased ( 13,81-  6,36MPa)  while increasing of the water absorption values. In 

conclusion, this work has successfully proven that foam waste can be contributed toward 

promotion green technology with regards to lightweight materials production and this is 

also can be helpful in the of highest of building construction.  

 

Keywords: Fly ash, Mixing process, Green lightweight material, Mechanical properties 
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ພາກສະເໜີ 

ການເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງປະຊາກອນຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ນີົ້ໄດ້ສົົ່ງຜົນຫ າຍຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຮົາໃນ
ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນການກ ໍ່ສ້າງທີີ່ພັກພາອາໃສ່ທີີ່ເປັນພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ໃນປະຈຸບັນ, ວຽກງານການ
ກ ໍ່ສ້າງທີີ່ພັກພາອາໃສ່, ຕືກ-ອາຄານໄດ້ເພີີ່ມຂືົ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວສູງຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ (Sengphet, 

2018). ວັດສະດຸມວນເບົາ ຫ ື ວັດສະດຸທີີ່ມີນໍໍ້າໜັກເບົາເປັນໜືີ່ງໃນງານກ ໍ່ສ້າງທີີ່ຄົນນິຍົມໃຊ້ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ 
ແລະ ມາຍາວນານ.  ເນືີ່ອງຈາກວັດສະດຸເຫ ົານີົ້ເປັນວັດສະດຸພືົ້ນຖານສໍາລັບໂຄງລ່າງກ ໍ່ສ້າງເກືອບທຸກໆ
ປະເພດ. ສໍາລັບ ສປປລາວ ເຫັນວ່າປະຈຸບັນນີົ້, ແມ່ນກໍາລັງນິຍົມໃຊ້ກັນຫ າຍເຂົົ້າໃນງານກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆດັົ່ງທີີ່
ເຫັນມີຫ າຍຕຶກ-ອາຄານຫ າຍຊັົ້ນທີີ່ມີການກ ໍ່ສ້າງໃນບ້ານເຮົາເລີມນິຍົມໃຊ້ວັດສະດຸມວນເບົາເຂົົ້າເພາະຈະ
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ວຽກງານກ ໍ່ສ້າງວອ່ງໄວ.  

ການຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸມວນເບົາ ຫ ື Geopolymer of lightweight material ແມ່ນຫ າຍ
ຄົນຮູ້ຈັກດີເຄີຍຊົມໃຊ້ເຂົົ້າໃນວຽກງານຕົວຈີງໂດຍສ່ວນຫ າຍມີກໍາເນີດໃນປະເທດເຂດຕາເວັນຕົກທີີ່ມີ
ຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດ.ເຂົາເຈົົ້າເລີຍຕ້ອງຄິດຄົົ້ນຜະລິດຕະພັນນີົ້ົ້ຂືົ້ນມາເພືີ່ອເໝາະສົມກັບເງືີ່ອນໄຂສະພາບ
ເຂດນັົ້ນໆເປັນຫ ັກ. ໄລຍະຜ່ານມາ, ມີຫ າຍນັກວິໄຈຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ພະຍາຍາມຄິດຄົົ້ນຫາຂະບວນການຕ່າງໆມາ
ຜະລິດເພື ີ່ອມາຮັບໃຊ້ໃນງານຕົວຈິງຄືດັ ົ່ງນັກວີໄຈ (Asad Hanif, 2016; Leonilli, 2001) ແລະ 
ທ່ານອືີ່ນໆທີີ່ໄດ້ຄິດຄົົ້ນຄວາ້ຂືົ້ນມາຄືໄດ້ນໍາໃຊ້ຂອງເສຍຈາກໂຮງງານມາປະສົມກັບຊີເມັນເພືີ່ອສ້າງວັດສະດຸທີີ່
ເປັນ Geoconcrete ຈາກນັົ້ນ, ມີນັກວິໄຈອືີ່ນໆ (Abbas, Muhammad, & Saleem, 2017; Dutta & 
Khatri, 2017), ໄດສ້ານຕ ໍ່ ແລະໄດ້ຄົົ້ນຄ້ວາດ້ວຍການໃຊ້ເສດຢ່າງທີີ່ຖີົ້ມໄປມາກັບຄືນໃຊ້ (Recycling of 

waste) ລວມທັງ ທີມຂອງ (Dutta & Khatri, 2017) ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປ ອກກະເຟ, ແກ່ນຊາ ແລະ ສີີ່ງເສດເຫ ືອ
ຈາກທໍາມະຊາດມາສ້າງເປັນວັດສະດຸເບົາ (Loh Wai Kin, 2017).  ສະນັົ້ນ, ງານວິໄຈຄັົ້ງນີົ້ໜ່ວຍວິຊາ ວັດ
ສະດຸຈີີ່ງນໍາໃຊ້ຂີົ້ເຖົາລອຍ ແລະ ສີີ່ງເສດໂຝມເຫ ືອມາສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸມວນເບົາ. 

ວັດຖຸດີບ ແລະ ວິທີການດໍາເນີນງານ 

ວັດສະດຸດີບຄືຂີົ້ເຖົາລອຍແມ່ນເອົາມາຈາກໂຮງງານພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຫົງສາ ລິກໄນຣ ແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ, ສ່ວນວັດສະດຸທີີ່ຕົວປະສົມ ແລະ ເປັນສານເຄມີແມ່ນສາມາດເອົາມາແຕ່ທ້ອງຕະຫ າດ. ຂີົ້ເຖົາລອຍ
ທີ ີ່ເອົາມາສຶກສາຄັ ົ້ງນີ ົ້ແມ່ນປະມານ 50 kg ສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຄມີປະກອບສ້າງມີຄື: ຊີລິກາ
SiO2=55%,ອາລູມີນາ Al2O3= 25% ເຫ ັກ FeO3= 3.6% ແລະ ໂປເຕຊຽມ K2O= 13.77%, ແລະ
CaO2 = 7% ຕາມລໍາດັບ. 

ຮູບລຸ່ມນີົ້, ເປັນການສະແດງອັດຕາສ່ວນການປະສົມລະຫວ່າງຂີົ້ເຖົາລອຍກັບບັນດາເສດໂຝມຕ່າງໆ
ແຕ່(10 -50%) ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງການປະສົມແມ່ນສະແດງໃນຕາຕະລ່າງ 1(ຮູບທີ2)ໃນຫ້ອງທົດລອງ
ຊືີ່ງມີຂະໜາດຄວາມເປັນຜົງປະມານດ້ວຍຂະໜາດ 1-250 µm. 
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ຮູບທີ 1. ພາບສະແດງການກຽມຕົວຢ່າງຂອງວັດສະດຸມວນເບາົປະສົມ 

ທົບສອບຄ່າຫົດຢ ດ ແລະ ຄ່າຄວາມໜາແໜ້ນຕົວຢ່າງ 

ການຫົດຕົວຂອງເນືົ້ອວັດສະດຸ (Shrinkage) ໄດ້ເປັນສາເຫດໜືີ່ງພາໃຫ້ການເກີດການແຕກ ຫັກ, 

ການກົົ່ງ ແລະ ອື ີ່ນໆ ການຫົດຕົວຕອນຕາກແຫ້ງສູດຕ ໍ່ໄປນີົ້ ເປັນການຄິດໄລ່ຫາຄວາມຫົດຢ ດຕາມ
ມາດຕະຖານ.  

ຄວາມຫົດຢ ດຕາກແຫ້ງ, Dsk (%) 100
W

WW

wl

dlwl 






 −
= ...........................................[Eq.1] 

=wlW ລວງຍາວຫ ັງຕາກແຫ້ງຂອງຕວົຢ່າງ (cm), =dlW ລວງຍາວຕາກແຫງ້ຂອງຕົວຢ່າງ (cm) ແລະ

Dsk= ຄວາມຫົດຢ ດແຫ້ງ(%). 

ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຈໍານວນປ່ອງຮູ (Density and Porosity) ແມ່ນສ່ວນໜືີ່ງທີີ່ສໍາຄັນຂອງ
ວັດດຸທີຈະເຂົ ົ້າໃຈເຖີງພຶດຕິກໍາຂອງວັດສະດຸທີີ່ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະແນວໃດ ການເຜົາໂດຍອີງໃສ່
ມາດຕະຖານຊີີ່ງເຮົາສາມາດຊອກຫາຄ່າຕ່າງໆໄດ້ຈາກສົມຜົນລຸ່ມນີົ້.   

ຈໍານວນຮູເປັນເປີເຊັນ, P (%) 
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[Eq.2] 

ຄວາມໜາ້ແໜ້ນ, D (g/cm3) 
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= ………........…………….............[Eq.3] 

ເມືີ່ອ:  =wW  ນໍໍ້າໜັກປຽກຂອງຕົວຢ່າງ(g), =dW  ນໍໍ້າໜັກແຫ້ງຂອງຕົວຢ່າງ(g), =sW ນໍໍ້າໜັກ
ແຊໃນນໍໍ້າຂອງຕົວຢ່າງ (g) and P= ຈໍານວນປ່ອງຮູ (%)  D=ຄວາມໜ້າແໜ້ນ (g/cm3). 

ຄ່າຈໍານວນປ່ອງ ແລະ ການຊືມຜ່ານຂອງນໍໍ້າ 

ການຊືມຜ່ານຂອງນໍໍ້າກ ໍ່ແມ່ນສ່ວນໜືີ່ງທີີ່ສໍາຄັນຂອງວັດດຸເນືີ່ອງຈາກຕ້ອງການທີີ່ຈະຮູ້ວ່າວັດຖຸນັົ້ນສາ
ມາດູດ ອົມນໍໍ້າໄດ້ໜ້ອຍຫ າຍພຽງໃດສະນັົ້ນການຊືມຜ່ານຂອງນໍໍ້າເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ ດັົ່ງສູດລຸ່ມນີົ້ຊືີ່ງລາຍ
ລະອຽດຕ່າງໆ. 

ວັດຖດຸບີ
ສວ່ນປະສມົ 10,20,30,40 

&50wt.% ແມ່ແບບ ອົບແຫງ້ຕວົຢາ່ງ ທົດສອບ
ຄຸນສົມບດັຕາ່ງໆ
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ຄວາມຊືມຜ່ານຂອງນໍໍ້າ, Was (%)
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ເມືີ່ອ:    =wW  ນໍໍ້າໜັກປຽກຂອງຕວົຢ່າງ (g), =dW  ນໍໍ້າໜັກແຫ້ງຂອງຕົວຢ່າງ (g),  Was= ຄວາມຊືມ

ຜ່ານຂອງນໍໍ້າ, (%)  

ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກແມ່ນໜືີ່ງປັດໄຈທີີ່ສໍາຄັນຫ າຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງານຂອງວັດຖຸເພາະວ່າໃນ
ວຽກງານເຄຫາຕ່າງໆລ້ວນແລ້ວຕ້ອງຄໍານືງເລືີ່ອງຄວາມແຂງແຮງເປັນຫ ັກ. 

………………………………….............................................[Eq.5] 

ເມືີ່ອ:   = ແຮງອັດທີີ່ໄດ້ (MPa), P = ແຮງກະທໍາໃສ່ (N),  L = ລວງຍາວຂອງຕົວຢ່າງ(mm),  W = 

ແມ່ນລວງກວ້າງ (mm), t = ຄວາມໜາຂອງຕົວຢ່າງ (mm). 

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການອະທິບາຍຜົນ 

ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ 

ພົບເຫັນວ່າຂີົ້ເຖົາລອຍມີຄ່າເຄມີຫ າຍໆທາດເກີດຂືົ້ນໃນນັົ້ນສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ຊິລິກາ (SiO2)=
55%, ອາລູມີນາ (Al2O3)=25%, ເຫ ັກ Fe2O3=3.6%, CaO= 7% ຕາມລໍາດັບ. ສ່ວນທາດອືີ່ນໆກ ໍ່ມີ
ເຊັນກັນແຕ່ວ່າໃນຕົວຢ່າງນີົ້ແມ່ນມີຈໍານວນໜ້ອຍສຸດທີີ່ເກີດຂືົ້ນຊືີ່ງອາດບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບປານໃດການສ້າງວັດ
ສະດຸຈີໂອໃນພາກໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆ.  ຕ່າງຕະລ່າງ 1 ແລະ ຮູບ1 ລຸ່ມນີົ້ເປັນການສະແດງ ການ
ປະສົມຂອງວັດສະດຸປະສົມ.  

ຕາຕະລ່າງ 1 ສະແດງຖີງການປະສົມຂອງມວນເບົາ 

ລະຫັດ     ຂືົ້ເຖົາລອຍ    ສານປະສົມ    ໝາຍເຫດ 

S1           90             10           100 

S2            80            20           100 

S3           70             30           100 

S4           60             40           100 

S5           50             50           100 
ຮູບທີ2 ການປະສົມຕົວຢ່າງກຽມເປັນວັດສະດຸປະສົມ 

 

ການຫົດຕົວ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດສະດຸ (Shrinkage and density) 

ການຫົດຕົວ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດສະດຸ (Shrinkage and density) 

22wt

PL
σ =



 

ຂີົ້ເທົາລອຍ ໂຟມ

ວັດສະດຸ
ປະສົມ

ນໍົ້າ

ເຄືີ່ອງປະສົມ
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ການຫົດຕົວ(Shrinkage) ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ ແມ່ນເກີດຈາກວັດສະດຸທີີ່ໄດ້ຈາກການອົບແຫ້ງ
ຂອງເນືົ້ອວັດຖຸ. ການຫົດຕົວເປັນສາເຫດຂອງເຮັດໃຫ້ຕົວຢ່າງເກີດມີອາການ ແຕກຫັກ, ກົົ່ງ, ບິດ ແລະ 
ອືີ່ນໆ. ນີົ້ເປັນພືົ້ົ້ນຖານຂອງວັດຖຸທີເກີດຂືົ້ນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່. ສະນັົ້ນ, ຄ່າຄວາມຫົດຢ ດ ແມ່ນຈະສະແດງດັົ່ງ
ຮູບລຸ່ມນີົ້ທີີ່ເກິດຂືົ້ົ້ພາຍຫ ັງມີການອົບແຫ້ງຕາມ ອຸນຫະພູມທີກໍານົດໃນຫ້ອງແລບ. 
ການຫົດຕົວ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດສະດຸ (Shrinkage and density) 

ການຫົດຕົວ(Shrinkage) ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ ແມ່ນເກີດຈາກວັດສະດຸທີີ່ໄດ້ຈາກການອົບແຫ້ງ
ຂອງເນືົ້ອວັດຖຸ. ການຫົດຕົວເປັນສາເຫດຂອງເຮັດໃຫ້ຕົວຢ່າງເກີດມີອາການ ແຕກຫັກ, ກົົ່ງ, ບິດ ແລະ 
ອືີ່ນໆ. ນີົ້ເປັນພືົ້ົ້ນຖານຂອງວັດຖຸທີເກີດຂືົ້ນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່. ສະນັົ້ນ, ຄ່າຄວາມຫົດຢ ດ ແມ່ນຈະສະແດງດັົ່ງ
ຮູບລຸ່ມນີົ້ທີີ່ເກິດຂືົ້ົ້ພາຍຫ ັງມີການອົບແຫ້ງຕາມ ອຸນຫະພູມທີກໍານົດໃນຫ້ອງແລບ. 

 

ຮູບທີ3: ຄາ່ຄວາມຫົດຢ ດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງມວນເບົາ 

ສໍາລັບຄວາມໜາແໜ້ນ (Density) ແມ່ນມີການພົວພັນກັນກັບຄວາມຫົດຢ ດ ແລະ ຈໍານວນປ່ອງ
ອີກນໍາ. ໃນຮູບທີີ່ 2 ຂ້າງເທີງ, ເປັນການສະແດງເຖີງລະດັບຂອງຄວາມໜາແໜ້ນຕົວຢ່າງໄດ້ເພີີ່ມຂືົ້ນໂດຍ
ອາໄສຕາມການເພີີ່ມຂືົ້ນຂອງສານຕືມໂຝມ(10 - 50%)ຕາມລໍາດັບ.  ຈໍານວນປ່ອງຮູ (Porosity) ຂອງ
ວັດສະດຸເປັນຄຸນສົມບັດທີີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖີງການເຜົາຈຸດສູກຕົວ ຫ ື ບ ໍ່ (Vitrification). ຈໍານວນປ່ອງຮູ 
ຂອງວັດສະດຸແມ່ນອາດເກີດຂຶົ້ນໂດຍກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຄວາມທົນທານ (strength) 

ນັົ້ນໝາຍວ່າ, ຖ້າຈໍານວນປ່ອງຮູເພີີ່ມຂືົ້ນແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕົວຢ່າງຫ ຸດລົງຊືີ່ງໃກ້ຄຽງກັບບົດວິໄຈ
ຂອງ (Leonilli, 2001; Asad Hanif, 2016).  
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ຮູບທີ4: ຈໍານວນປ່ອງຮູ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງມວນເບົາ 

ຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸ (Mechanical strength)  

ຜ່ານການທົດສອບທາງດ້ານ ກົນຈັກພົບເຫັນວ່າຈໍານວນຕົວຢ່າງທີີ່ມາທົດສອບນັົ້ນມີຜົນກະທົບ
ຫ າຍຕ ໍ່ດັົ່ງທີີ່ເຮົາໃນຮູບຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸແມ່ນເພີີ່ມຂຶົ້ນຈຸດສຸງສຸດ(Vitrification)ນອກຈາກນັົ້ນ,  
ການຕືມສານຍຶດເກາະກ ໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເຖີງການລຸດລົງ ແລະ ເພີີ່ມຂືົ້ົ້ນຂອງຄວາມທົນ
ທານ (Dutta & Khatri, 2017; Sengphet, 2018).  

ຮູບທີ5: ຄວາມທົນທານຂອງມວນເບົາ ແລະ ການປຽບທຽບຄ່າຄວາມທົນທານຂອງໂຮງງານ 

ສະຫ ຸບຜົນ (Conclusion)  

 ຜ່ານການທົດສອບຂອງຕົວຢ່າງດ້ວຍຫ າຍຂັົ້ນຕອນດັົ່ງທີີ່ໄດ້ສະເໜີມາຂ້າງຕົົ້ນນັົ້ນວຽກງານວິໄຈນີ
ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ດັົ່ງນີົ້(1). ເຫັນບັນດາຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຫ ັງຂອງຕົວຢ່າງເຊັນວ່າ: ຈໍານວນຮູ, ຄວາມໜາແ
ໜ້ນ, ທົນທານ ແລະ ອືີ່ນໆແມ່ນເພີີ່ມຂຶົ້ນ ລຸດລົງ. (2). ຄ່າຄວາມທົນທານແມ່ນເພີີ່ມຂຶົ້ນເມືີ່ອຮອດຈຸດສູງສຸດ
(Vitrification)ຈາກນັົ້ນຄ່ອຍໆຫ ຸດລົງຕາມລໍາດັບ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ວັດສະດຸມວນເບົາມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບ
ການຕືມຄ່າຂອງໂຟມ. 
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ຄວາມດັນ ແລະ ວິທີແບບຫ ຸດຄວາມດັນ ໃນອຸນຫະພູມ 250°C ແລະ 150°C ຕາມລໍາດັບ. ຫ ັງຈາກກັົ່ນຈະ
ໄດ້ຜະລິດຕະພັນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໃສ ແລະ ເສດກາກຍາງໜຽວເຫ ືອຈາກການກັົ່ນ. ດໍາເນີນການປຽບທຽບຄຸນ
ລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງກ່ອນ ແລະ  ຫ ັງການກັົ່ນຈາກທັງສອງວິທີນັົ້ນ ແລ້ວປຽບກັບ
ຄຸນລັກສະນະນໍໍ້າມັນເຊືົ້ອໄຟມາດຕະຖານ American Society for Testing and Materials (ASTM)  

ເພືີ່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າການກັົ່ນດ້ວຍວິທີໃດຈະໄດ້ນໍໍ້າມັນຍາງໃສທີີ່ມີຄຸນລັກສະນະໃກ້ຄຽງກັບນໍໍ້າມັນກາຊວນຈາກປີ
ໂຕຣລຽມຫ າຍທີີ່ສຸດ. ຈາກຂ ໍ້ມູນການທົດລອງຊຸດເຄືີ່ອງກັົ່ນທີີ່ກັົ່ນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ 2L ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ
ເທົົ່າກັນ ພົບວ່າວິທີບ ໍ່ຫ ຸດຄວາມດັນໃຊ້ເວລາ 35 ນາທີ ແລະ ວິທີຫ ຸດຄວາມດັນໃຊ້ເວລາ 27 ນາທີ ຈຶີ່ງເລີີ່ມມີ
ນໍໍ້າມັນໃສໄຫ ອອກ. ເມືີ່ອເພີີ່ມບ ລິມາດນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບເປັນ 3L ແລະ 4L  ແລ້ວກັົ່ນໃນວິທີຫ ຸດຄວາມດັນ
ພົບວ່າກ ລະນີ 3L ຊຸດເຄືີ່ອງກັົ່ນຍັງສາມາດກັົ່ນນໍໍ້າມັນອອກມາໄດ້ໃສດີ ສ່ວນກ ລະນີ 4L ໄດ້ນໍໍ້າມັນຂຸ້ນດໍາຄື
ກັບບ ໍ່ທັນຜ່ານການກັົ່ນ. ຈາກຂ ໍ້ມູນການກວດຄຸນລັກສະນະນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບມີຄ່າຄວາມໜືດ 13.92 cSt. 

ເມືີ່ອນໍາໄປກັົ່ນພົບວ່າວິທີການກັົ່ນແບບບ ໍ່ຫ ຸດຄວາມດັນສາມາດຫ ຸດຄ່າຄວາມໜືດລົງໄດ້ເທົົ່າກັບ 8.047 cSt, 

ແລະ ສີບ ໍ່ໃສດີ ສ່ວນການກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນສາມາດຫ ຸດຄ່າຄວາມໜືດລົງໄດ້ເທົົ່າກັບ 4.71 cSt, ໄດ້ຄ່າ
ຂອງສີເທົົ່າກັບ 1.5 (Yellow).  ຈາກການສັງເກດການກັົ່ນວິທີຫ ຸດຄວາມດັນ ເມືີ່ອບ ລິມາດນ   ົ້າມັນໃສໄດ້
ຊ່ວງ 70-75% ນໍໍ້າມັນຍັງໃສດີ ແຕ່ເມືີ່ອກັົ່ນຈົນຢຸດໄຫ ທີີ່ບ ລິມາດ 92% ນໍໍ້າມັນຈະເປັນສີແດງເຖິງຂັົ້ນດໍາ.  
ຈາກການກວດຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊື ົ້ອໄຟທັງໝົດໄດ້ຮູ ້ເພີ ີ່ມຕື ີ່ມວ່ານໍ ໍ້າມັນຕົ ົ້ນຍາງໃສແບບຫ ຸດ
ຄວາມດັນມີຄຸນລັກສະນະໃກ້ຄຽງກັບມາດຕະຖານນໍໍ້າມັນກາຊວນແບບຮອບໝຸນຊ້າຫ າຍທີີ່ສຸດ  ໂດຍມີຄ່າ
ຄວາມຖ່ວງຈໍາເພາະເທົ ົ່າກັບ  0.9215, ມີຄ ່າ  American Petroleum Institute (API) ເທົ ົ່າກ ັບ  22,  

Cetane index ເທົົ່າກັບ 22, ມີຄວາມໜືດເທົົ່າກັບ 4.71 cSt,  ມີຄ່າເສດປົນເປ ື້ອນ 0.003%vol, ການ
ກັດກຣ່ອນທອງແດງເທົົ່າ 1a, ມີຈຸດຕິດໄຟເທົົ່າກັບ 54°C, ມີອຸນຫະພູມກັົ່ນຕົວທີີ່ບັນຍາກາດສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 

250°C ແລະ ມີປະລິມານ surfur ເທົົ່າ 0.0 wt%.   

ຄາໍສາໍຄນັ: ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງ, ການກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນ, ຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟ, ນໍໍ້າມັນກາຊວນ

ຊີວະພາບ 
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Abstract 

 Biofuel is the alternative renewable energy, which raw materals obtains from 

nature, and as an environmental friendly practice. The aim of this research is to study the 

Yang tree oil distillation by using vacuum process. Heating temperature in non-vacuum 

and vacuum distillations were 250°C and 150°C, respectively. The volume of raw yang 

tree oil at 2, 3, 4 L in distillation process were varied. Both distillated biofuel with non- 

vacuum and vacuum distillation were compared physicochemical properties according to 

standard of American Society for Testing and Materials (ASTM). Results showed the 

apparent biofuel and contaminate gum. The time of first oil drop for 2L of both non-

vacuum distillation and vacuum distillation were 35 and 27 mins, respectively.  Kinetics 

viscosity of raw yang tree oil, non-vacuum distillated oil and vacuum distillated oil were 

13.92, 8.047 and 4.71 cSt, respectively and both distillated oil showed colour value 1.5 

(Yellow). The volume of distillated yang tree oil from distillation of 70-75% of raw yang 

tree oil showed transparent colour, when distillated yang tree oil volume of 90% of raw 

yang tree oil showed the black colour. Physicochemical properties of distillated yang tree 

oil similar to diesel, such as specifigavilty, American Petroleum Institute (API), Cetane 

index, Kinemetics viscosity, Water and sediment, copper corrosion, Flash point,  

distillation temperature and surfur content were 0.9215, 22, 22, 4.71cSt, 0.003%, 1a, 

54°C, 250°C and 0.0wt%, respectively.  
Keywords: Yang tree oil, Vacuum distillation, Physicochemical properties, biofuel. 
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ພາກສະເໜີ 

 ປະເທດລາວ ເປັນປະເທດໜຶີ່ງທີີ່ຍັງບ ໍ່ມີແຫ ່ງປີໂຕຣລຽມ ຫ ື ແຫ ່ງຜະລິດນໍໍ້າມັນເຊືົ້ອໄຟໃດເລີຍ ຈຶີ່ງ
ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາເຂົົ້າຈາກຕ່າງປະເທດກ ຄືຈາກປະເທດເພືີ່ອນບ້ານເຮົາເຊັົ່ນ : ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ
ເປັນຕົົ້ນຕ  ໂດຍສະເພາະນໍໍ້າມັນກາຊວນແມ່ນມີການນໍາເຂົົ້າຫ າຍທີີ່ສຸດເມືີ່ອທຽບກັບແອ໋ດຊັງ  ແລະ ນໍໍ້າມັນ
ປະເພດອືີ່ນໆ ສະແດງໃຫ້ເຫັນມີການຊົມໃຊ້ນໍໍ້າມັນກາຊວນປະລິມານຫ າຍຂຶົ້ນໃນແຕ່ລະປີ .   ໃນອານາຄົດ
ນໍໍ້າມັນກາຊວນຈາກປີໂຕຣລຽມນີົ້ຫາກຂາດເຂີນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນໍາເຂົົ້າຈາກຕ່າງປະເທດສູງຂຶົ້ນ
ບວກກັບຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ພາຫະນະທີີ່ມີເຄືີ່ອງຈັກກາຊວນຫ າຍຂຶົ້ນ ຈະສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶົ້ນ
ຕາມໆກັນ. ສະນັົ້ນ ເພືີ່ອເປັນແນວທາງຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຈຶີ່ງມີການສຶກສາຫາແຫ ່ງວັດຖຸ
ດິບທີີ່ສາມາດໃຫ້ນໍໍ້າມັນດິບຈາກທໍາມະຊາດໄດ້ ພ້ອມທັງສາມາດຫາໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ນໍາມາຜ່ານຂະບວນ
ການແປຮູບໃຫ້ກາຍເປັນພະລັງງານນໍໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ ທີີ່ອາດຈະໃຊ້ທົດແທນນໍໍ້າມັນກາຊວນໄດ້.  ພືດ
ທີີ່ໃຫ້ນໍໍ້າມັນໂດຍຖືກຕັົ້ງເປົື້າໝາຍໃນການນໍາມາເປັນວັດຖຸດິບເພືີ່ອແປຮູບເປັນນໍໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບມີ
ຫ າຍຊະນິດເຊັົ່ນ: ໝາກປາມ (Palm) (Haseeb, Masjuki, Siang, et al., 2010; Haseeb, Masjuki, 

Ann, et al., 2010; Haseeb, Sia, Fazal, et al., 2010), ໝາກພ ້ າ ວ  (Coconut) (Liaquat et al., 

2013; Tan et al., 2004), ໝາກເຍົາ (Jatropha Curcas) (Tiwari et al., 2007; Sarin et al., 2007), 

ຖ ົ ົ່ ວ ເ ຫ  ື ອ ງ  (Soy Bean) (Alcantara et al., 2000), ແກ ່ ນ ດອກຕ າ ເ ວ ັ ນ  (Sun Flower Seed) 

(Georgogianni et al., 2008), ໝາກ ເກ ົ າ  (Tung Tree Seed) (Shang et al., 2010), ຕ ົ ົ້ ນ ຍ າ ງ 
(Dipterocarpus Alatus) (Suiuay et al., 2019), ຕົົ້ນແປກ, ເມັດໝາກງາ (Sesame Seed) ແລະ ເຮັດ
ຈາກນໍໍ້າມັນພືດທີີ່ໃຊ້ແລ້ວຕ່າງໆ (Ma & Hanna, 1999). 

ນໍໍ້າມັນທີີ່ໄດ້ຈາກພືດທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີົ້ຍັງບ ໍ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເປັນເຊືົ້ອໄຟໃຫ້ກັບເຄືີ່ອງຈັກໄດ້
ໂດຍກົງ ເພາະຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບລະບົບການຈູດລະເບີດຂອງເຄື ີ່ອງຈັກໄດ້  (Knothe & 

Steidley, 2007; Nwafor, 2003). ເນື ີ່ອງຈາກນໍ ໍ້າມັນຈາກພືດດັ ົ່ງກ່າວມີຄວາມໜືດ  (Kinematic 

Viscosity) ທີີ່ສູງກວ່ານໍໍ້າມັນກາຊວນ ແລະ ລະເຫີຍອາຍໄດ້ຍາກ (Low Volatility) (Selim, 2009).  

ວິທີການປັບປຸງ ຫ ື ຫ ຸດຄວາມໜືດລົງສາມາດເຮັດໄດ້ຫ າຍວິທີເຊັົ່ນ: ການປະຕິກິລິຍາ Tranesterification 

ແລະ ການກັົ່ນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (Distllations) (Mueanmas et al., 2010) ແຕ່ສໍາລັບນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງທີີ່
ຈະນໍາມາຜະລິດເປັນນໍໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບໃນຄັົ້ງນີົ້ຈະໃຊ້ວິທີການກັົ່ນດ້ວຍເຄືີ່ອງກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນທີີ່
ມີໝໍໍ້ຂະໜາດບ ລິມາດບັນຈຸ 10 L ຕ ໍ່ກັບອຸປະກອນຄວບແໜ້ນ (Condenser) ບ ລິມາດບັນຈຸ 1 L ຫ ຸດ
ຄວາມດັນດ້ວຍປໍ້າດູດ. ເນືີ່ອງຈາກນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງນີົ້ເປັນນໍໍ້າຢາງເອີົ້ນຊືີ່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ Oleoresin ເປັນ
ກຸ່ມສາຍຫ ັກ Sesquiterpene ທີີ່ເປັນທາດອະໂຣມາຕິກໄຮໂດຣຄາບອນ ຫ ື ທາດຫອມລະເຫີຍ (Essential 

oils) ມີສາຍຄາບອນສັົ້ນ C15H24 (α-gurjunene),  ສາມາດລະເຫີຍກາຍເປັນອາຍໄດ້ທັງໝົດທີີ່ອຸນຫະພູມ 

270C  ທີີ່ຄວາມດັນບັນຍາກາດ 1 atm ຫ ື 760 mmHg, ພ້ອມທັງອຸນຫະພູມການກັົ່ນຕົວຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນ
ຍາງນີົ້ຍັງເປັນຊ່ວງອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດໃນການກັົ່ນຕົວຂອງກຸ່ມທາດໄຮໂດຣຄາບອນທີີ່ໃຊ້ກັບການກັົ່ນນໍໍ້າມັນ
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ກາຊວນ ເຊິີ່ງປົກກະຕິແມ່ນລະຫວ່າງ 200-–350C (counaphonviwat et al., 2007) ແຕ່ການກັົ່ນທີີ່
ຄວາມດັນບັນຍາກາດນັົ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສິົ້ນເປ ອງພະລັງງານໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນກັບໝໍໍ້ກັົ່ນ ແລະ  ຈະເກີດ
ການໄໝ້ພາຍໃນໄດ້ໄວເມືີ່ອບ ລິມາດນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໃນໝໍໍ້ກັົ່ນເຫ ືອໜ້ອຍ  ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫານີົ້ຈຶີ່ງໃຊ້ວິທີ
ການກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນໃຫ້ຕໍ່າກວ່າບັນຍາກາດ ເພາະຈາກກົດເກນການພົວພັນຂອງຄວາມດັນກັບ
ອຸນຫະພູມນັົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມືີ່ອຄວາມດັນຫ ຸດ ອຸນຫະພູມຈະຫ ຸດຕາມ (Gaylussac’s Law) ເຮົາຈະ
ໄດ້ອຸນຫະພູມຈຸດລະເຫີຍອາຍຂອງນໍໍ້າມັນຍາງສູງບ ໍ່ເກີນປະມານ 250C ນີົ້ຈຶີ່ງເປັນແນວທາງການປະຫຍັດ
ຕົົ້ນທຶນການໃຊ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ດັົ່ງນັົ້ນ ຈຶີ່ງເລືອກວິທີການກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນມານໍາໃຊ້ໃນການ
ສຶກສາ ເພາະຈະໄດ້ນໍໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບຈາກນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໃນ %Yield ທີີ່ສູງ, ປະຫຍັດເວລາ ແລະ ມີ
ຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟໄດ້ໃກ້ຄຽງກັບນໍໍ້າມັນກາຊວນຈາກປີໂຕຣລຽມ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ແມ່ນເພືີ່ອສ້າງເຄືີ່ອງກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນ (Vacuum Distillation 

Apparatus) ເພືີ່ອກັົ່ນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໃຫ້ໄດ້ນໍໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ ແລະ ສຶກສາຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນ
ເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບທີີ່ກັົ່ນໄດ້ຈາກນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ. 

ວິທີການທົດລອງ 
ວັດຖຸດິບ 

 ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບທີີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາຈະນໍາມາຈາກ ບ້ານນາແດງ ເມືອງໄຊບູລ,ີ ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ. ການເກັບນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ ໂດຍເລີີ່ມຈາກການເລືອກຕົົ້ນຍາງທີີ່ມີອາຍຸປະມານ 15 ປີ ຫ ື ມີເສັົ້ນຜ່າ
ກາງປະມານ 1 m.  ວິທີການທີີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ນໍໍ້າມັນຍາງ ຈະໃຊ້ການເຈາະເປັນຮູທີີ່ລໍາຕົົ້ນ  ສູງຈາກພືົ້ນດິນ
ປະມານ 1 m ໂດຍເຈາະໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດຮູປະມານ 15x20x15 (ກ້ວາງxຍາວxເລິກ, cm3)  ແລ້ວປ່ອຍປະໄວ້
ໃຫ້ນໍໍ້າມັນໄຫ ອອກມາຂັງຢູ່ໃນຮູ, ນໍໍ້າມັນຈະແຫ ວມີສີນໍໍ້າຕານຈາງໆ  ສ່ວນເທິງຈະເປັນທາດແຫ ວໃສ ສ່ວນ
ລຸ່ມຈະເປັນຕະກອນຂຸ້ນໆແບບສີຄຣີມ.  ນໍໍ້າມັນທັງໝົດຈະຖືກຕັກດ້ວຍກະບວຍອອກມາເກັບໄວ້, ໃຊ້ເວລາ 2 

ມືົ້ ນໍໍ້າມັນຈະຢຸດໄຫ ຈາກນັົ້ນຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ນໍໍ້າຢາງໄຫ ໂດຍການຈູດໄຟລົງໃນຮູປະໄວ້ໃຫ້ລຸກໄໝ້ປະມານ  5 - 

10 ນາທີ ແລ້ວດັບໄຟ, ເຮັດການຂູດເອົາຂີົ້ເຖົົ່າອອກຈາກຮູໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປະໄວ້ຂ້າມຄືນ ຈະມີນໍໍ້າມັນໄຫ 
ອອກມາອີກ. 

 ເຄືີ່ອງກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນ 

 ນໍໍ້າມັນເຊືົ້ອໄຟຊີວະພາບຈາກນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໃນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ເປັນລະບົບການກັົ່ນແບບຫ ຸດ
ຄວາມດັນ ເຊິີ່ງມີອົງປະກອບ ຊຸດເຄືີ່ອງກັົ່ນຈະປະກອບດ້ວຍ (1) ໝໍໍ້ກັົ່ນຂະໜາດບ ລິມາດ 5L ເຮັດດ້ວຍ
ໂລຫະສະແຕນເລສ (Stainless steel 304) ຄວາມໜາ 3 mm, (2) ເຄືີ່ອງຄວບແໜ້ນ (Condenser),  (3) 

ຖານເຫ ັກສາກຂາຕັົ້ງໝໍໍ້ກັົ່ນ, (4) ເຕົາແກ໊ສຫຸງຕົົ້ມ,  (5) ປໍ້າດູດອາກາດ (Vacuum Pump), (6) ເກວັດ
ຄວາມດັນ (Pressure gauge) ຂະໜາດຕໍ່າກວ່າບັນຍາກາດ, (7) ຂວດແກ້ວສໍາລັບເກັບນໍໍ້າມັນ, (8) ວາວ
ເປີດປິດນໍໍ້າມັນອອກ (Valves) ດັົ່ງສະແດງໃນຮູບທີ  
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ຂັົ້ນຕອນການກັົ່ນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງ 

ຫ ັງຈາກກຽມເຄືີ່ອງກັົ່ນ ແລະ ອຸປະກອນແລ້ວ ຈາກນັົ້ນຕືີ່ມນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບເຂົົ້າໃນເຄືີ່ອງກັົ່ນ
ປະລິມານບ ໍ່ເກີນ 4/5 ຂອງບ ລິມາດຂອງໝໍໍ້ກັົ່ນ ແລະ ປິດປາຍທ ໍ່ບັນຈຸນໍໍ້າມັນໃຫ້ແໜ້ນ.  ເປີດເຄືີ່ອງດູດ
ອາກາດ (Vacuum pump) ລ ຖ້າຈົນຄວາມດັນໃນເກຄວາມດັນ (Pressure gauge) ໄດ້ຕໍ ່າກວ່າ 760 

mmHg. ເປີດນໍໍ້າຫ  ໍ່ເຢັນຂອງລະບົບຄວບແໜ້ນ (Condenser) ຈົນມີນໍໍ້າໄຫ ອອກພາກສ່ວນທາງອອກນໍໍ້າຫ  ໍ່
ເຢັນ. ເປີດແກ໊ສ ແລະ ຈຸດໄຟເຕົາແກ໊ສໃຕ້ໝໍໍ້ກັົ່ນ ພ້ອມປັບປະລິມານແຮງດັນແກ໊ສໃຫ້ເໝາະສົມ. ລ ຖ້າຈົນນໍໍ້າ
ທີີ່ປົນເປ ື້ອນໃນນໍໍ້າມັນຍາງຖືກກັົ່ນອອກມາຈົນໝົດ ຈາກນັົ້ນນໍໍ້າມັນສີເຫ ືອງໃສຈະຖືກກັົ່ນຕົວອອກມາ (ຖ້າ
ແຮງດັນແກ໊ສເໝາະສົມ ຈະມີອັດຕາຄວາມໄວໃນການການກັົ່ນ ປະມານ 3-4 L/mn). ກັົ່ນໄປຈົນກວ່ານໍໍ້າມັນ
ທີີ່ໄດ້ເລີີ່ມຈະມີສີເຂັົ້ມຂຶົ້ນ ຈຶີ່ງໃຫ້ປິດວາວແກ໊ສ ພ້ອມອຸປະກອນທຸກອັນ ໂດຍເລີີ່ມຈາກ ປໍ້າດູດຄວາມດັນ 

ແລະ ນໍໍ້າຫ  ໍ່ເຢັນ. ຈາກນັົ້ນກວດວັດແທກປະລິມານນໍໍ້າມັນທີີ່ໄດ້ ເພືີ່ອບັນທຶກຄ່າເປີເຊັນຂອງຜົນຜະລິດທີີ່ໄດ້ 
(%Yield) ແລະ ນໍາໄປກວດສອບຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຮູບທີ 1 ແຜນວາດຈໍາລອງອົງປະກອບເຄືີ່ອງກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນ 

ການກວດວັດແທກຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງກັົ່ນ. 

- ກວດສອບຄ່າຄວາມຖ່ວງຈໍາເພາະຂອງນໍໍ້າມັນວິທີມາດຕະຖານ ASTM D1298 ດ້ວຍໄຮໂດຣມິດເຕີ 
(Hydrometer) ທີີ່ມີສະເກວລະດັບ 0.700 – 1.000  ມີຄວາມລະອຽດເທົົ່າກັບ 0.005 ວິທີຄື: ຕືີ່ມ
ນໍໍ້າມັນທີີ່ຕ້ອງການທົດສອບລົງໃນກະບອກຕວງ (Cylinder) ຂະໜາດ 1000 mL   ຈາກນັົ້ນນໍາໄຮ
ໂດຣມິດເຕີທີີ່ມີຊ່ວງ ສະເກວ ເໝາະສົມຈຸ່ມລົງໄປໃນກະບອກຕວງແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ລອຍຕົວ ເມືີ່ອໄຮ
ໂດຣມິດເຕີລອຍຕົວນິີ່ງແລ້ວບັນທຶກຜົນການທົດລອງ ແລະ ຄິດໄລ່ API ຕາມວິທີ ASTM D1298. 

-  ປະລິມານມາດ (Sulfur content) ການວັດແທກແມ່ນເຮັດຕາມມາດຕະຖານວີທີ ASTM D129 

ແລະ ASTM D7039 ເຊ ິງວັດແທກເປັນໃນຫົວໜ່ວຍ  %Wt.  ການວັດແທກຈະນໍາໃຊ້ວ ິທີ  
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Monochromatic Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence (MWDXF 

Spectrometry) ດ້ວຍເຄືີ່ອງມື Sindie® OTG portable sulfur analyzer.  

- ຄ່າຊີເທນ (Cetane Index number) ການວັດແທກຄ່າດັດສະນີຊີເທນຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງກັົ່ນນີົ້ທົດ
ສອບຕາມມາດຕະຖານວິທີ ASTM D976 ດ້ວຍ Nomograph. 

- ຄ່າການກັດແຜນທອງແດງ (Copper Strip Corrosion) ໃຊ້ວິທີທົດສອບແບບໂດຍກົງດ້ວຍການ
ແຊ່  ແຜ່ນທອງແດງຂັດເງົາໃນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງກັົ່ນ. ຈາກນັົ້ນນໍາມາປຽບທຽບກັບຕົວປຽບທຽບການ
ກັດມາດຕະຖານ (Copper Strip Corrosion Standard) ຖ້າແຜນທອງກົງກັບຕົວປຽບທຽບຄ່າໃດ
ກ ໄດ້ຄ່າການກັດຄ່ານັົ້ນ. ການທົດສອບເປັນໄປຕາມວິທີ ASTM D130   ເຊິງຜົນທີີ່ໄດ້ຕ້ອງມີຄ່າບ ໍ່
ເກີນໝາຍເລກ 1 ໂດຍນໍໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບທີີ່ດີ (Biodiesel) ບ ໍ່ຄວນມີທາດປົນເປ ື້ອນຕົວໃດຢູ່
ນໍາທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບສິົ້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂລຫະ.  ມາດຕະຖານ ASTM D130 ກໍາ
ນົດໃຫ້ຕົວປຽບແຜນທອງແດງທີີ່ຜ່ານການແຊ່ໄວ້ໃນນໍໍ້າມັນ ດັົ່ງນີົ້: ເລກ 1: ມົວໜ້ອຍໜຶີ່ງ (Slight 

Tarnish), ເລກ 2: ມົວລະດັບປານກາງ (Middle Tarnish), ເລກ 3: ມົວຫ າຍ (Dark Tarnish) 

ແລະ ເລກ 4: ມີການກັດ (Corrosion). ວິທີການວັດແທກແມ່ນໃຊ້ແຜ່ນທອງແດງຄັດຜິວແລ້ວແຊ່
ລົງໃນນໍໍ້າມັນ 30 ml ທີີ່ອຸນຫະພູມ 50°C ແລະ ເວລາ 3h ແລ້ວນໍາແຜ່ນທອງແດງມາກວດສະພາບ
ການຖືກກັດແຕ່ຄ່າ 1-4.  

- ຄ່າປະລິມານນໍໍ້າ (Water and Sediment)  ການວັດແທກນີົ້ເປັນໄປຕາມວິທີມາດຕະຖານ EN 

ISO12937 ແລະ ASTM D2709 (%vol). 

- ຈຸດວາບໄຟ (Flash point) ການກວດສອບອີງຕາມວິທີມາດຕະຖານ ASTM D56 ໂດຍການກວດ
ວັດແທກຄ່ານີ ົ້ຈະໄດ ້ທົດສອບດ້ວຍເຄື ີ່ອງມື  Petro test (PMA5) ຂອງ  (Pensky Martens 

Closed Cup Tester). 

- ຄ່າຄວາມໜືດຄິເນມາຕິກ (Kinematic Viscosity)  ກວດວັດດ້ວຍວິທີຕາມມາດຕະຖານ ASTM 

D445 ເຊິງຄ່າທີີ່ໄດ້ຄວາມໜືດໃນຫົວໜ່ວຍ cSt ຫ ື mm2/s ທີີ່ 40C. 

- ສີ (Colour) ວັດແທກຄວາມເຂັ ົ້ມຂອງສີ  ໂດຍວິທີ ASTM D 1500 ດ້ວຍເຄື ີ່ອງ Lovibond 

petroleum Oil comparator AF650. ມີລະດັບສີມາດຕະຖານໃຫ້ປຽບທຽບ ເລີີ່ມຈາກທາດແຫ ວ
ໃສທີີ່ 0.5 ເຖິງ 8 ຂອງແຫ ວສີເຂັົ້ມສຸດ. 

- ອຸນຫະພູມກັົ່ນຊໍ ໍ້າ (Distillation) ໃຊ້ເຄື ີ່ອງກັ ົ່ນຕາມວິທີ ASTM D86 ເພື ີ່ອໃຫ້ຮູ ້ຄວາມຄົ ົ່ງທີີ່
ອຸນຫະພູມໃນການກັົ່ນຕົວພາຍໃຕ້ຄວາມດັນບັນຍາກາດ ໂດຍບັນທຶກອຸນຫະພູມເມືີ່ອກັົ່ນນໍໍ້າມັນໄດ້ບ 
ລິມາດ 10%, 50% ແລະ 90%. 

ຜົນການທົດລອງ 
ຜົນການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນນໍໍ້າມັນຍາງດິບ 

ຈາກການວິເຄາະຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງນ   ົ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບເຫັນວ່າ: ມີຄວາມສາມາດໃນ
ການຕິດໄຟໄດ້ດີ ແຕ່ມີສີເຂັົ້ມຈົນເຖິງຂັົ້ນເປັນສີດໍາຊຶີ່ງໄດ້ມາຈາກການເຜົາຊໍໍ້າທີີ່ບ ລິເວນຮູເຈາະທີີ່ລໍາຕົົ້ນຍາງ 
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ດັົ່ງສະແດງໃນຮູບທີ 2 ນອກນີົ້ ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບຍັງມີຄວາມໜືດສູງ ແລະ ມີສິີ່ງປົນເປ ື້ອນລະລາຍປົນຢູ່ຕືີ່ມ
ອີກ ເຊິີ່ງສະແດງຜົນການກວດສອບຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຈາກບ ລິສັດເຊືົ້ອໄຟລາວດັົ່ງສະແດງໃນ
ຕາຕະລາງທີ  

 

 

                                      
 
 
 
 

ຮູບທີ 2 ລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບທີີ່ໄດ້ຈາກການເຜົາ 
 

ຕາຕະລາງທີ 1 ຜົນການກວດຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ 
 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມໜືດຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບມີຄວາມໜືດສງູເຖິງ 
13.92 cSt. ເຊິ ີ່ງຖ້າຈະນໍາໄປໃຊ້ເປັນນໍ ໍ້າມັນເຊື ົ້ອໄຟໃນເຄື ີ່ອງຈັກແມ່ນບ ໍ່ທັນເໝາະສົມ ເນື ີ່ອງຈາກ
ມາດຕະຖານຂອງນໍໍ້າມັນເຊືົ້ອໄຟທີີ່ໃຊ້ໃນເຄືີ່ອງຈັກແມ່ນຄວານຈະຕໍ່າກວ່າ 8 cSt. ສະນັົ້ນ, ກ່ອນຈະນໍາໄປໃຊ້
ງານຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟໃຫ້ເໝາະສົມ. 

ຜົນທົດລອງການກັົ່ນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໂດຍແບບບ ໍ່ຫ ຸດຄວາມດັນ. 

 ການທົດລອງແມ່ນໃຫ້ປະລິມານຄວາມຮ້ອນກັບໝໍໍ້ກັົ່ນໂດຍເປີດວາວແກ໊ສ 0.5 ຮອບ ແລະ 1 ຮອບ
ຕາມລໍາດັບ, ໂດຍໃຊ້ບ ລິມາດຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບຊຸດດຽວຄື 2L ແລະ ກັົ່ນພາຍໃຕ້ສະພາວະຄວາມດັນ
ບັນຍາກາດຄື 760mmHg ເພາະຕ້ອງໄດ້ເປີດທາງອອກນໍໍ້າມັນຕະຫ ອດ. ລະຫວ່າງການກັົ່ນໄດ້ນັບເວລາ
ຕັົ້ງແຕ່ເລີີ່ມໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ວັດແທກປະລິມານນໍໍ້າມັນໃສທີີ່ໄດ້ ແລະ ນັບເວລາທັງໝົດທີີ່ໃຊ້ໃນການກັົ່ນຈົນ

ລ/ດ ລາຍລະອຽດການທົດລອງ ວິທີການທົດລອງ ຜົນການທົດລອງ 

1 ຄວາມຖ່ວງຈໍາເພາະ @15°C D1298 0.9327 

2 ນໍໍ້າໜັກ API @15°C D1298 18.5 

3     ຄວາມໜືດ ຫ ື ຄວາມຂຸ້ນໃສ, cSt  @40°C) D445 13.92 

4 ປະລິມານມາດ (Wt%) D7039-D129 0.0 

5 ການກັດທອງແດງ (3h @50°C) D130      1a 

6 ສີ  D1500      Dark 
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ນໍໍ້າມັນຢຸດໄຫ  ເພືີ່ອສັງເກດວ່າຄວນກັົ່ນຮອດບ ລິມາດຜະລິດຕະພັນສູງສຸດເທົົ່າໃດຈຶີ່ງເໝາະສົມ ເຊິີ່ງຜົນການ
ທົດລອງມີດັົ່ງຕາຕະລາງທີ 2. 

ຕາຕະລາງທີ 2 ສະແດງປະສິດທິພາບຂອງເຄືີ່ອງກັົ່ນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງແບບບ ໍ່ລຸດຄວາມດັນ 

ຊຸດ ບ ລິມາດ
ນໍໍ້າມັນ
ດິບທີີ່ໃຊ້  

(L) 

ເວລາທີີ່ໃຊ້
ຈົນເລີີ່ມມີ
ນໍໍ້າມັນໃສ
ອອກ 
(ນາທີ) 

ອຸນຫະພູມ
ທີີ່ນໍໍ້າມັນ
ໃສອອກ 
 (°C) 

ບ ລິມາດ
ນໍໍ້າມັນໃສ
ທີີ່ກັົ່ນໄດ ້ 

(L) 

ເວລາທີີ່ໃຊ້
ເມືີ່ອໄດ້ 
70% 

(ນາທີ) 

ເວລາທີີ່ໃຊ້
ກັົ່ນຈົນຢຸດ

ໄຫ   
 

(ນາທີ) 

ອັດຕາການ
ໄຫ ສະເລ່ຍ  

 

(mL/ນາທີ) 

% 

Yield 

1 2 - - - - 60 - - 

2 2 35 248 1.850 59 91 87.5 92.5 

ຕາຕະລາງທີ 2 ສະແດງເຖິງຜົນການກັົ່ນຊຸດທີ 1 ໂດຍໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍການເປີດວາວແກ໊ສ 0.5 
ຮອບ ພາຍໃນເວລາ 60 min ໝໍໍ້ກັົ່ນມີອຸນຫະພູມສູງສຸດພຽງ 220°C ແລະ ບ ໍ່ມີການໄຫ ຂອງນໍໍ້າມັນໃສ ເນືີ່ອງ
ຈາກຄວາມຮ້ອນບ ໍ່ພຽງພ . ດັົ່ງນັົ້ນ, ຈຶີ່ງເພີີ່ມຄວາມຮ້ອນຕືີ່ມອີກດັົ່ງການກັົ່ນຊຸດທີ 2 ໄດ້ປ່ຽນເປັນການໃຫ້
ຄວາມຮ້ອນ    ໃໝ່ໂດຍເພີ ີ່ມການເປີດວາວແກ໊ສເປັນ 1 ຮອບເຕັມ  ການກັົ່ນໃຊ້ເວລາຈົນນໍ ໍ້າມັນໃສ
ເລີີ່ມອອກໃນເວລາ 35 min ທີີ່ອຸນຫະພູມ 248°C ເຖິງ 261°C, ກັົ່ນຈົນໄດ້ບ ລິມາດ 70% (1.4L) ໃຊ້
ເວລາລວມ 59 min ເຊິີ່ງໄດ້ຜະລິດຕະພັນທີີ່ຄ້ອນຂ້າງບ ໍ່ໃສ ດັົ່ງຮູບທີ 3 (A) ແລະ ສືບຕ ໍ່ກັົ່ນຈົນນໍໍ້າມັນຢຸດໄຫ 
ທີີ່ 1.850 L (92.5%) ພາຍໃນເວລາລວມ 91 min ນໍໍ້າມັນທີີ່ໄດ້ມີລັກສະນະສີເຂັົ້ມຂຶົ້ນເຖິງຂັົ້ນເປັນສີດໍາ  

ເນືີ່ອງຈາກການໄໝ້ດັົ່ງຮູບທີ 3(B)  ສະນັົ້ນ ເມືີ່ອເຮັດການກັົ່ນຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປຈຶີ່ງຈະເອົາບ ລິມາດນໍໍ້າມັນໃສປະມານ 

70-75% ເທົົ່ານັົ້ນ ຫ ື ເມືີ່ອສັງເກດເຫັນສີເລີີ່ມເຂັົ້ມຂຶົ້ນຈະຢຸດການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ເພືີ່ອບ ໍ່ເປັນການສີົ້ນເປ ອງ
ພະລັງງານ ທີີ່ແລກກັບຜະລິດຕະພັນນໍໍ້າມັນທີີ່ບ ໍ່ມີລັກສະນະຕາມມາດຕະຖານນໍໍ້າມັນເຊືົ້ອໄຟ ຄຸນລັກສະນະ
ນໍໍ້າມັນເຊືົ້ອໄຟຄວນມີລະດັບຂອງສີໃນຊ່ວງ 0.5-8 ເທົົ່ານັົ້ນ ໂດຍເລີີ່ມຈາກທາດແຫ ວໃສຈົນເຖິງເປັນທາດ
ແຫ ວສີເຂັົ້ມຕາມລໍາດັບ (Meyers, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທີ 1 ລັກສະນະນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງກັົ່ນຈາກນໍໍ້າມັນຍາງດິບ 2L ໄດ້ທີີ່ບ ລິມາດ 70% (A) ແລະ 92.5% 

(B),  ແບບບ ໍ່ຫ ຸດຄວາມດັນ 

A B 
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ຜົນທົດລອງການກັົ່ນນໍໍ້າມັນຍາງໂດຍແບບຫ ຸດຄວາມດັນ. 

  ການທົດລອງແມ່ນໃຫ້ປະລິມານຄວາມຮ້ອນກັບໝໍໍ້ກັົ່ນແບບຄົງທີີ່ ໂດຍເປີດວາວແກ໊ສ 0.5 ຮອບ, 
ກັົ່ນພາຍໃຕ້ສະພາວະຫ ຸດຄວາມດັນໃກ້ຄຽງກັນເທົົ່າທີີ່ຄວາມສາມາດຂອງເຄືີ່ອງດູດຫ ຸດຄວາມດັນຈະຫ ຸດໄດ້ . 
ການກັົ່ນໄດ້ນັບເວລາຕັົ້ງແຕ່ເລີີ່ມໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ວັດແທກປະລມິານນໍໍ້າມັນໃສທີີ່ໄດ້, ນັບເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການ
ເລີີ່ມໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈົນໄດ້ບ ລິມາດນໍໍ້າມັນໃສ 70% ເປັນເວລາກັົ່ນແລ້ວທັງໝົດ ແລະ ມີການປັບປ່ຽນບ ລິ
ມາດຂອງນໍໍ້າມັນຍາງດິບແຕ່ລະຊຸດທີີ່ກັ ົ່ນຕັົ້ງແຕ່ 1L ເຖິງ 4L  ເພືີ່ອສັງເກດວ່າເຄືີ່ອງກັົ່ນນີົ້ສາມາດໃຊ້ກັົ່ນ
ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບບ ລິມາດສູງສຸດເທົົ່າໃດ ເຊິີ່ງຜົນການທົດລອງສະແດງໃນຕາຕະລາງທີ 3. 

ຕາຕະລາງທີ 3 ສະແດງປະສິດທິພາບຂອງເຄືີ່ອງກັົ່ນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງແບບຫ ຸດຄວາມດັນ 

ຊຸດ ບ ລິມາດ
ນໍໍ້າມັນ
ຍາງດິບທີີ່
ໃຊ ້
(L) 

ເວລາທີີ່ໃຊ້
ຈົນເລີີ່ມມີ
ນໍໍ້າມັນໃສ
ອອກ 
(ນາທີ) 

ຄວາມດັນ 
 

 

(mmHg

) 

ອຸນຫະພູມ
ທີີ່ນໍໍ້າມັນໃສ

ອອກ 
(°C) 

ບ ລິມາດ
ນໍໍ້າມັນໃສ
ທີີ່ກັົ່ນໄດ ້

(L) 

ເວລາທີີ່ໃຊ້
ຈົນກັົ່ນ
ແລ້ວໝົດ 
70% 

(ນາທີ) 

ອັດຕາການ
ໄຫ ສະເລ່ຍ 

 

 

(mL/ນາທີ) 

% 

Yield 

1 1 11 730 145 0.71 22 64.54 71 

2 2 27 730 147 1.45 42 72.5 72.5 

3 3 31 730 151 2.11 58 78.1 70.3 

4 4 35 730 152 - - 150 - 
  

ຈາກຕາຕະລາງທີ 3 ສະແດງຜົນການກັົ່ນໂດຍເປີດວາວແກ໊ສ 0.5 ຮອບເທົົ່າກັນທຸກຊຸດ ໂດຍຊຸດທີ 1 

ໃຊ້ບ ລິມາດນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ 1L ຜົນການທົດລອງເຫັນວ່າ ໃຊ້ເວລາໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີີ່ຕໍ່າກວ່າໝູ່ຄື 
ເລີີ່ມມີນໍໍ້າມັນໃສໄຫ ອອກມາຈາກຂະບວນການກັົ່ນ ທີີ່ອຸນຫະພູມ 145-150°C, ໃຊ້ເວລາ 11 ນາທີ ຈາກນັົ້ນ
ດໍາເນີນການກັົ່ນຕ ໍ່ໄປຈົນໄດ້ບ ລິມາດ 70% ຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ ເຫັນວ່າ ເວລາທັງໝົດທີີ່ໃຊ້ໃນການກັົ່ນ
ແມ່ນ 22 ນາທີ.   ຊຸດທີ 2 ໃຊ້ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ 2L ໃຊ້ເວລາໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ 27 ນາທີ ເລີີ່ມມີ
ນໍໍ້າມັນໃສອອກທີີ່ອຸນຫະພູມ 147-151°C, ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ ຈາກນັົ້ນດໍາເນີນການກັົ່ນຕ ໍ່ໄປຈົນໄດ້ບ ລິ
ມາດ 70% ຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ ເຫັນວ່າ ເວລາທັງໝົດທີີ່ໃຊ້ໃນ ການກັົ່ນແມ່ນ 42 ນາທີ. ຊຸດທີ 3 ໃຊ້
ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ 3L ໃຊ້ເວລາໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ 31 ນາທີ ເລີີ່ມມີນໍໍ້າມັນໃສອອກທີີ່ອຸນຫະພູມ 151-

153°C, ໃຊ້ເວລາ 27 ນາທີ ຈາກນັົ້ນດໍາເນີນການກັົ່ນຕ ໍ່ໄປຈົນໄດ້ບ ລິມາດ 70% ຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ 

ເຫັນວ່າ ເວລາທັງໝົດທີີ່ໃຊ້ໃນການກັົ່ນແມ່ນ 58 ນາທີ. ຊຸດທີ 4 ໃຊ້ນໍໍ້າມັນຍາງດິບ 4L ໃຊ້ເວລາໃນການ
ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ 35 ນາທີ ເລີີ່ມມີນໍໍ້າມັນໃສອອກທີີ່ອຸນຫະພູມ 152-155°C, ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່ານໍໍ້າມັນທີີ່ໄດ້
ບ ໍ່ມີລັກສະນະເປັນນໍ ໍ້າມັນໃສ, ຍັງຂຸ ້ນໜຽວ ແລະ ຍັງມີເສດປົນເປ ື້ອນລະລາຍປົນຫ າຍ ເນື ີ່ອງຈາກວ່າ
ປະລິມານນໍໍ້າມັນຫ າຍເກີນໄປເວລາຟົດເຮັດໃຫ້ ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບໄຫ ອອກມາດ້ວຍ . ຈາກການກັົ່ນທຸກຊຸດ
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ເຫັນວ່າອັດຕາການໄຫ ຂອງນໍໍ້າມັນໃສ ແລະ ເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການກັົ່ນຕັົ້ງແຕ່ເລີີ່ມໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈົນເຖິງກັົ່ນ
ແລ້ວຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນຕາມບ ລິມາດວັດຖຸດິບ.  ການກັົ່ນຕັົ້ງແຕ່ 1L ເຖິງ 3 L ໄດ້ນໍໍ້າມັນໃສມີລັກສະນະທາງກາຍະ
ພາບໃສ ແລະ ໂປ່ງແສງດີ ດັົ່ງຮູບທີ 4 (A) ແລະ ສໍາລັບການກັົ່ນທີີ່ບ ລິມາດ 4 L ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຜົນບ ລິມາດ
ນໍໍ້າມັນໃສເນືີ່ອງຈາກໄດ້ຢຸດການກັົ່ນ ດັົ່ງຮູບທີ 4 (B).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທີ 4 ລັກສະນະນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໃສກັົ່ນຈາກນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ A (1 ;2, 3L) ແລະ B (4L) ແບບຫ ຸດ
ຄວາມດັນ 
 

ຜົນການກວດຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟ 

 

 ຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນຍາງໄດ້ສຶກສາ 3 ຕົວຢ່າງຄື ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ, ນໍໍ້າມັນ
ຕົົ້ນຍາງໃສກັົ່ນທີີ່ຄວາມດັນບັນຍາກາດ ແລະ ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໃສກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນ ເພືີ່ອນໍາມາປຽບທຽບ
ກັບ ມາດຕະຖານນໍໍ້າມັນກາຊວນ.  ທັງ 3 ຕົວຢ່າງກວດໂດຍມາດຕະຖານຫ້ອງທົດລອງຂອງບ ລິສັດນໍໍ້າມັນ
ເຊືົ້ອໄຟໄຟລາວ ເຊິີ່ງສະແດງຜົນຂອງ ການວັດແທກ ດັົ່ງຕາຕະລາງທີ 4. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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ຕາຕະລາງທີ 4 ຜົນການກວດຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງປຽບທຽບ 3 ຕົວຢ່າງ ກັບ
ມາດຕະຖານນໍໍ້າມັນກາຊວນ. 

ໝາຍເຫດ: ກ. ຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນຍາງດິບ; ຂ. ຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງກັົ່ນ

ທີີ່ຄວາມດັນບັນຍາກາດ, ຄ. ຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນ;  ງ. 
ສະແດງມາດຕະຖານວິທີການກວດວັດແທກຄຸນລັກສະນະເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນກາຊວນຈາກປີໂຕຣລຽມແຫ່ງປະເທດ
ໄທ ປະເພດນໍໍ້າມັນກາຊວນຮອບໝຸນຊ້າ 

ຈາກຕາຕະລາງ 4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນລັກສະນະຄວາມເປັນເຊືົ້ອໄຟຂອງນໍໍ້າມັນທັງ 3 ປະເພດ
ທຽບກັບມາດຕະຖານຈາກປີໂຕຣລຽມແຫ່ງປະເທດໄທ ປະເພດນໍໍ້າມັນກາຊວນຮອບໝຸນຊ້າ,  ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນ
ຍາງດິບທີີ່ຍັງບ ໍ່ຜ່ານການກັົ່ນຈະມີຄວາມໜືດສູງກວ່າມາດຕະຖານ ເນືີ່ອງຈາກມີທາດຍາງໜຽວປົນເປ ື້ອນ 
ແລະ ນໍໍ້າ ປົນຢູ່ນໍາ. ເມືີ່ອນໍາມາກັົ່ນທີີ່ຄວາມດັນບັນຍາກາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜືດຫລຸດລົງຈາກ  13.92 

ລ/
ດ 

ລາຍລະອຽດການທົດລອງ  
ວິທີການ
ທົດລອງ 

ຜົນການທົດລອງ ມາດຕະຖານ 
ກ ຂ ຄ ຈ 

1 ຄວາມຖ່ວງຈໍາເພາະ @15°C D1298 0.930 0.918 0.921 
Max 

0.920 

2 ນໍໍ້າໜັກ API @15°C  D1298 18.5 22.5 22.0 
Min  

22.30 

3 ຄ່າຊີເທນ ຫ  ືດັດສະນີຊີເທນ  D613 - - 22.0 Min 45 

4 ຄວາມໜືດ (cSt  @40°C) D445 13.92 8.047 4.71 Max 8.0 

5 ປະລມິານມາດ (Wt%) D7039 0.0 0.0 0.0 Max 1.5 

6 ການກັດແຜ່ນທອງແດງ (3h @50°C) D130 1a 1a 1a - 

7 ນໍໍ້າ ແລະ ສິີ່ງປົນເປ ື້ອນ (%vol) D2709 High High 0.003 Max 0.03 

8 ອຸດຫະພູມຈຸດວາບໄຟ (°C) D56 - 54 54 Min 52 

9 

ການຕົົ້ມກັົ່ນຊໍໍ້າ  (Distillation):                  

ອຸນຫະພູມເລີີ່ມຕົົ້ນ°C 

T @%vol, 10%: 10% Rec-

Evap, °C 

T @%vol, 50%: 50% Rec-

Evap, °C 

T @%vol, 90%: 90% Rec-

Evap, °C 

D86 

 

 

 

   

245 

251 

251 

253 

 

10 ສີ (Colour) D1500 Dark Semi 

Dark 

1.5 

Yellow 
Max 4 
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ເປັນ 8.047 cSt    ແຕ່ປະລິມານນໍໍ້າ ແລະ ສິີ່ງປົນເປ ື້ອນຍັງສູງກວ່າ 0.03 ແລະ ສີຂອງນໍໍ້າມັນກ ໍ່ເປັນສີນໍໍ້າ
ຕານດໍາ ເນືີ່ອງຈາກໃນລະຫວ່າງການກັົ່ນທີີ່ອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ຢາງໜຽວທີີ່ຢູ່ໃນນໍໍ້ າມັນຕົົ້ນຍາງດິບຖືກ
ເຜົາໄໝ້. ແຕ່ເມືີ່ອນໍໍ້າມາຜ່ານການກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍຫ ຸດອຸນຫະພູມ ແລະ ເວລາໃນການ
ກັົ່ນລົງ ເຮັດຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງນໍໍ້າມັນທີີ່ຜ່ານການກັນແບບນີົ້ມີຄ່າໄກ້ຄຽງກັບມາດຕະຖານທີີ່ກໍາໜົດ ມີ
ພຽງແຕ່ຄ່າຊີເທນເທົົ່ານັົ້ນທີີ່ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ດັົ່ງນັົ້ນ ຖ້າຈະນໍາໄປໃຊ້ງານຕ້ອງໄດ້ຕືີ່ມແຕ່ງທາງເຄມີ ເພືີ່ອ
ເພີີ່ມຄ່າຄ່າຊີເທນໃຫ້ສູງຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 45. 

ສະຫ ຸບ 

 ບົດຄົົ້ົ້ນຄວ້ານີົ້ໄດ້ສຶກສາການກັົ່ນນໍໍ້າມັນກະຊວນຊີວະພາບຈາກນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໂດຍຜ່ານການກັົ່ນ
ແບບບ ໍ່ຫ ຸດຄວາມດັນ ແລະ ແບບຫ ຸດຄວາມດັນທີີ່ສະພາວະຕ່າງໆ. ຊຸດເຄືີ່ອງກັົ່ນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໄດ້ສ້າງຈາກ
ວັດສະດຸສະເຕນເລສຢ່າງແໜ້ນໜາ ສາມາດໃຊ້ໃນການກັົ່ນນໍໍ້າຍາງແບບຫ ຸດຄວາມດັນໄດ້ ໂດຍໃຊ້ກັບປໍ້າດູດ

ຫ ຸດຄວາມດັນຈົນສາມາດຫ ຸດຄວາມດັນພາຍໃນເຄືີ່ອງກັົ່ນໃນຂະນະທີີ່ເຮັດການກັົ່ນໄດ້ເຖິງ -730 mmHg. 

ເຄືີ່ອງຄວບແໜ້ນສາມາດໃຊ້ໃນການຄວບ ແໜ້ນອາຍນໍໍ້າມັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຊຸດເຄືີ່ອງກັົ່ນນີົ້ສາມາດ

ໃຊ້ກັົ່ນນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງໃນແບບຫ ຸດຄວາມດັນທີີ່ໃຫ້ນໍໍ້າມັນຍາງໃສກວ່ານໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບ ແລະ ໃສກວ່າ
ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງທີີ່ກັົ່ນດ້ວຍເຄືີ່ອງດຽວກັນແຕ່ບ ໍ່ຫ ຸດຄວາມ. 

 ນໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບທີີ່ສະກັດມາຈາກຕົົ້ນແມ່ນມີຄວາມໜືດຂ້ອນຂ້າງສູງເຖິງ 13.92 cSt ເນືີ່ອງຈາກ
ຍັງປະກອບມີທາດເຈືອປົນອືີ່ນໆຢູ່ນໍາ ຊືີ່ງບ ໍ່ເໝາະທີີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້ໃນເຄືີ່ອງຈັກໂດຍກົງເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຈັກເປ່
ເພໄດ້ງ່າຍ. ສະນັົ້ນ, ການນໍານໍໍ້າມັນຕົົ້ນຍາງດິບໄປກັົ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ນໍໍ້າມັນທີີ່ໄດ້ຮັບມີຄຸນລັກສະນະໄກ້ຄຽງ
ກັບມາດຕະຖານຂອງບ ລິສັດນໍໍ້າມັນເຊືົ້ອໄຟລາວ ແລະ  ບ ລິສັດນໍໍ້າມັນເຊືົ້ອໄຟແຫ່ງປະເທດໄທ, ຊືີ່ງເຫັນໄດ້
ວ່າຄ່າຄວາມໜືດລຸດລົງເຖິງ 8.047 cSt ແລະ 4.71 cSt ສ າຫ ັບການກັົ່ນແບບບ ໍ່ຫ ຸດຄວາມດັນ ແລະ ການ
ກັົ່ນແບບຫ ຸດຄວາມດັນ, ຕາມລໍາດັບ. 
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ການຈັດການພືົ້ນທີີ່ໃນການປກູພດືໝູນວຽນຂອງປະຊາຊົນ ບາ້ນປາກທອນ, ເມອືງປາກກະດງິ 
ແຂວງ ບ ລຄິາໍໄຊ 

 ປທ. ປະຕິສິດ ມິດທິຍາພອນ, ປທ.ນ. ພັນພະສາ ຫລອມຈັນທະລາ, ຊອ.ປທ. ວິລະພັນ ຈັນທະຮັງມາ  

 ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ບົດຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ ມີຈຸດປະສົງສຶກສາສະພາບການຈັດການພືົ້ນທີີ່ປູກພືດໝູນວຽນ ແລະ ສຶກສາແນວທາງ

ສົົ່ງເສີມການປູກພືດໝູນວຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານປາກທອນ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງ 

ບ ລິຄໍາໄຊ. ສຶກສາແບບປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ໂດຍໃຊ້ແບບສອບຖາມສໍາຫ ວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງ

ປະຊາຊົນ 130 ຄົນ ແລະ ສໍາພາດເຈາະເລິກບຸກຄົນສໍາຄັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວນໍາມາວິເຄາະຂ ໍ້ມູນດ້ວຍເຫດ ແລະ 

ຜົນ, ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ: ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນການປູກພືດໝູນວຽນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນມີການຈັດການພືົ້ນ

ທີີ່ໃນຮູບແບບການຈັດການພືົ້ນທີີ່ສວນໃນການປູກພືດໝູນວຽນແມ່ນກວມເອົາ 51.84% ແລະ ຮອງລົງມາ

ແມ່ນການຈັດການພືົ້ນທີີ່ດິນນາໃນການປູກພືດໝູນວຽນກວມເອົາ 48.16%. ເນືົ້ອທີີ່ສໍາລັບປູກພືດ    ໝູ

ນວຽນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນມີຢ່າງພຽງພ  ແລະ ມີບາງຄອບຄົວທີີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການເຊົົ່າທີີ່ດິນເພືີ່ອການກະສິກໍາ, ການ
ປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄດ້ມີການປູກພືດໝູນວຽນໃນດິນສວນ ແລະ ດິນນາ ເຊິີ່ງພືດທີີ່ປູກມີ

ພືດເຂົົ້າ, ສາລີ, ຢາສູບ, ໝາກອຶ, ໝາກເຜັດເຂືອ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ.  ແນວທາງໃນການສົົ່ງເສີມການປູກ

ພືດໝູນວຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງແມ່ນແນ່ໃສ່ການວາງແຜນການສົົ່ງເສີມການປູກພືດໝູນວຽນໃນດິນສວນ 

ແລະ ດິນນາ ເຊິີ່ງປູກພືດແບບປະສົມປະ ສານໃນດິນສວນໃນຊ່ວງລະດູແລງ ແລະ ການເຮັດນາໃນລະດູຝົນ.

ສົົ່ງເສີີ່ມວຽກງານດ້ານການເຝິກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກພືດໝູນວຽນ, ສະໜອງແນວພັນພືດທີີ່ນໍາມາປູກແຕ່ລະຊະນິດໃຫ້ຫ າຍຂຶົ້ນ, ເພີີ່ມສະມັດ 
ຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດທີີ່ໄດ້ຮັບຕ ໍ່ປີ ໃຫ້ມີປະລິມານຫ າຍຂຶົ້ນ ແລະ ພ້ອມດ່ຽວກັນນັົ້ນກ ຕ້ອງຊອກຫາຊ່ອງ

ທາງ ແລະ ຕະຫລາດຈໍາໜ່າຍຮອງຮັບໃຫ້ເພີີ່ມຂຶົ້ນ. 
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LAND USE MANAGEMENT FOR ROTATIONAL PLANTATION 

OF SOMSANOUK AND PAKTHONE VILLAGERS, PAKKADING 

DISTRICT, BORLIKHAMXAY PROVINCE 

Abstract 

This study aims at investigating the organizing of crop rotation and the way of 

crop rotation to sustainability of people at Pakthone village, Pakkading District, 

Borikhamxay Province. Both qualitative and quantitative research methods were used 

with 130 people and conducting  in-depth interview with # of important persons. Data 

were analyzed for cause and effect. 

 It was found that the land use for  crop rotation part was available and allocated 

in the form of a gardening area  covering 51.84% and the second land use for crop rotation 

was for subsistent family consumption  accounted for 48.16% . However, some families 

have to rent land to do farming. Crop species for crop rotation area are rice, corn, tobacco, 

squash, eggplant and other daily consumed vegetables. 

 Guidelines to promote sustainable crop rotation aimed at promoting crop rotation 

in gardens and land with crop combination in the park during the dry season and the rain 

season. Technical training  to farmers need to regularly be implemented, including 

monitoring and evaluation of the crop rotation; supply variety plants cultivated species to 

improve, increase productivity and yield per year; while it is essential to find market 

outlets to accommodate the increasing crop rotation products. 
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ຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບບັນຫາ 

ດິນເປັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງມະຫາສານໃນດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ
ເປັນຕົົ້ນແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ເປັນປັດໄຈທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສຸດສໍາລັບການດໍາລົງ
ຊີວິດຂອງສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດໃນໂລກ. ເພາະວ່າສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດເຫ ົົ່ານັົ້ນຕ້ອງການອາ ຫານໂດຍສະເພາະມະນຸດແມນ່ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນນໍາໃຊ້ດິນເຂົົ້າໃນການຜະລິດອາຫານນາໆຊະນິດເຊັົ່ນ: ທາດແປ້ງ, ໝາກໄມ້, ພືດຜັກ ແລະ 
ອືີ່ນໆ, ດິນກວມເອົາ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງພືົ້ນຜິວໂລກມີເນືົ້ອທີີ່ປະມານ 148,940,000 ກິໂລຕາແມັດເທົົ່າກັບ 
29.2% ແລະ ອີກ 3 ສ່ວນເປັນນໍໍ້າມີເນືົ້ອທີີ່ປະມານ 361,132,000 ກິໂລຕາແມັດເທົົ່າກັບ 70.8%, ໃນ
ນັົ້ນພືົ້ນທີີ່ສ່ວນໜຶີ່ງເປັນທະເລຊາຍ, ພູ ເຂົາສູງຊັນ,ພືົ້ນທີີ່ນໍໍ້າແຂງ ແລະ ອືີ່ນໆເຊິີ່ງບ ໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການ
ປູກຝັງໄດ້. ນອກຈາກນີົ້, ດິນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການປຸກສ້າງທີີ່ຢູ ່ອາໄສ,ໂຮງຈັກໂຮງງານແລະອືີ່ນໆ. 
(ອົງການນາຊາ, 2013). 

ສປປ ລາວ ການພັດທະນາວຽກງານກະສິກໍາແມ່ນວຽກງານໜຶີ່ງທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ
ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ ເນືີ່ອງຈາກວ່າມະນຸດເກີດມາແມ່ນຕ້ອງການພືົ້ນທີີ່ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອາ
ໃສລ້ຽງຊີບເພືີ່ອທໍາການຜະລິດສະບຽງອາຫານເປັນຕົົ້ນແມ່ນການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ເຖິງຈະຢູ່ໃນປະເທດ
ພັດທະນາ, ກໍາລັງພັດທະນາ ຫ ື ດ້ອຍພັດທະນາກ ໍ່ຕາມການຜະລິດກະສິກໍາທັງໝົດເຫ ົົ່ານັົ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນ
ປັດໄຈທີີ່ສໍາຄັນຂອງການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດພືົ້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ານວຽກງານກະສິກໍາ
ກວມເອົາ 19% ຂອງ GDP ດ້ວຍອັດຕາການເພີີ່ມສະເລ່ຍ 3.2% ຕ ໍ່ປີ. ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ 2.8 ລ້ານຄົນ, ປະຊາກອນປະກອບອາຊີບເຮັດກະສິກໍາໃນທົົ່ວປະເທດກວມ 76.8% ເຊິີ່ງ
ພືດສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ນິຍົມປູກໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ແກ່: ເຂົົ້ າ, ສາລີ, ມັນຕົົ້ນ, ຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ຕົົ້ນໄມ້
ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ແກ່: ຢາງພາລາ, ກາເຟ, ໄມ້ວິກ ແລະ ອືີ່ນໆ.   

ຮອດປີ 2020 ຜະລິດເຂົົ້າໃຫ້ໄດ້ 157,000 ໂຕນ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ 457 ກິໂລ; ປ່ຽນແປງຮູບ
ແບບວິທີການຜະລິດດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການເພີີ່ມສະມັດຕະພາບ, ຈັດຕັົ້ງກຸ່ມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຊີົ້ແນະຊາວກະສິກອນໃຫ້ເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງຕັົ້ງໜ້າ. ອີງຕາມແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງບ ລິຄໍາໄຊວາງອອກ (2016-2020) 

ອີງຕານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຂອງເມືອງປາກກະດິງວາງອອກ (2015-2019) 
ເພືີ່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ, ມີສ່ວນແຮ່ໄວ້ແລະຂາຍເປັນສີນຄ້າ , 

ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ຜະລິດກະສິກໍາເປັນສີນຄ້າທີີ່ມີທ່າແຮງປະກອບສ່ວນສ້າງພືົ້ນຖານ
ເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາ-ປຸງແຕ່ງແລະທັນສະໄໝເທືີ່ອລະກ້າວ. ຄາດໝາຍສູ້
ຊົນຂອງເມືອງໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານມີດັົ່ງນີົ້: 

ຜະລິດເຂົົ້າໃຫ້ບັນລຸ 34,340 ໂຕນ ໃນເນືົ້ອທີີ່ 8,575 ເຮັກຕາໃນນັົ້ນ; ຂະຫຍາຍເນືົ້ອທີ່ີນາໃຫ້ໄດ້ 
250 ເຮັກຕາ, ຜະລິດເຂົົ້ານາປີເນືົ້ອທີີ່ 8,515 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ້ບັນລຸ 32,200 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບ
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ສະເລ່ຍ 3.5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ຜະລິດເຂົົ້ານາແຊງເນືົ້ອທີີ່ 60 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໃຫ້ບັນລຸ 270 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, 
ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ສະເລ່ຍຕ ໍ່ຫົວຄົນ ໃຫ້ໄດ້ 626 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ສົົ່ງເສີມການປູກພືດ
ຜັກທີີ່ສະອາດ, ປອດສານພິດທີີ່ມີທ່າແຮງສະໜອງໃຫ້ຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ 1,500 ໂຕນ, 
ໝາກໂມ-ໝາກແຕງໃຫ້ໄດ້ 1,800 ໂຕນ ໃນເນືົ້ອທີີ່ 225 ເຮັກຕາ, ໜາກອື 100 ໂຕນ ໃນຕ່າງໆ ເນືົ້ອທີີ່ 
30 ເຮັກຕາ, ໝາກຖົົ່ວປະເພດຕ່າງໆ 115 ໂຕນ ເນືົ້ອທີີ່ 120 ເຮັກຕາ, ພືດຜັກ 200 ໂຕນໃນເນືົ້ອທີີ່ 100 
ເຮັກຕາ,ການສົົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສີນຄ້າສຸມໃສ່ຜະລິດສາລີຫວານໃຫ້ບັນລຸ 880 ໂຕນ ເນືົ້ອທີີ່ 110 
ເຮັກຕາ, ໝາກນັດ ໃຫ້ບັນລຸ 6,930 ໂຕນໃນເນືົ້ອທີີ່ 220 ເຮັກຕາ, ສາລີຫົວອາຫານສັດໃຫ້ບັນລຸ 200 
ໂຕນ ເນືົ້ອທີີ່ 50 ເຮັກຕາ. ມັນຕົົ້ນ 300,000 ໂຕນ ໃນເນືົ້ອທີີ່ 6 ພັນເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະ ລິດຈາກ
ຢາງພາລາ 3,000 ໂຕນ ກວມເອົາ 70% ຂອງເນືົ້ອທີີ່ປູກທັງໝົດ, ຢາສູບ 1,000 ໂຕນໃນເນືົ້ອທີີ່ 500 
ເຮັກຕາ, ອ້ອຍ 2,000 ໂຕນໃນເນືົ້ອທີີ່ 120 ເຮັກຕາ. 

ການຈັດການພືົ້ນທີີ່ດິນເພືີ່ອທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນເມືອງປາກກະດີງ ສ່ວນຫ າຍ
ແລ້ວແມ່ນກະແຈກກະຈາຍເຮັດພ ໃຜພ ລາວຕາມເນືົ້ອທີີ່ດິນໃນຄອບຄົວເພືີ່ອການບ ລິໂພກຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວ
ເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຄົນພາຍໃນບ້ານກັນເອງຫ ືບ້ານໃກ້ຄຽງປີໜຶີ່ງກ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນພຽງແຕ່ຄັົ້ງດຽວ
ເເຊິີ່ງບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດທີີ່ດິນຢ່າງເຕັມສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວເສຍໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວສະເພາະປະຊາຊົນໃນສອງບ້ານເປົື້າໝາຍທີີ່ຈະທໍາການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ກ ໍ່ມີການປູກພືດພຽງແຕ່ຄັົ້ງ
ດຽວກ ໍ່ຄື: ການເຮັດນາໃນລະດູຝົນເທົົ່ານັົ້ນ,ແລ້ວກ ໍ່ປະປ່ອຍໃຫ້ທີີ່ດິນເປົັ່າຫວ່າງໃນລະດູແລ້ງໂດຍບ ໍ່ໄດນ້ໍາໃຊ້
ແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ສະນັົ້ນປະຊາຊົນເຄີຍປູກພືດຊະນິດດຽວພຽງຄັົ້ງດຽວໃນພືົ້ນທີີ່ຂອງຕົນເອງກ ໍ່ຫັນມາປູກພືດ 2 ຄັົ້ງ
ຫລື 3 ຄັົ້ງໃນຮອບໜືີ່ງປີເພືີ່ອສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຜ່ານການຫັນປ່ຽນຈາກການ
ປູກພືດພຽງຄັົ້ງດຽວ ມາເປັນການປູກພືດຫລາຍຄັົ້ງໃນຮອບໜຶີ່ງປີຂອງເຂົາເຈົົ້າເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ, ເຮັດໃຫ້
ເຂົາເຈົົ້າມີລາຍຮັບສູງຂຶົ້ນ ແລະຫລຸດພົົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ເທືີ່ອລະກ້າວ,ດ້ວຍເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວນີົ້ ຈຶີ່ງ
ໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດຢາກສຶກສາເຕັກນິກການຈັດການພືົ້ນທີີ່ທີີ່ມີຢ່າງຈໍາກັດປູກພືດໝູນວຽນຂອງເຂົາເຈົົ້າ, 
ເພືີ່ອຈະໄດ້ຮັບຮູ້ແລະວາງແຜນພັດທະນາເນືົ້ອທີີ່ດິນໃນອານາຄົດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

ຄໍາຖາມຂອງການສຶກສາ 
• ການຈັດການພືົ້ນທີີ່ດິນປູກພືດໝູນວຽນຂອງປະຊາຊົນບ້ານປາກທອນ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງ ບ 

ລິຄໍາໄຊ ເປັນຄືແນວໃດ? 

• ຈະມີແນວທາງຄືແນວໃດເພືີ່ອສົົ່ງເສີມການປູກພືດໝູນວຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ? 

 ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ 
• ສຶກສາສະພາບການຈັດການພືົ້ນທີີ່ປູກພືດໝູນວຽນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານປາກທອນ, ເມືອງປາກ

ກະດິງ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ. 
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• ແນວທາງສ ົີ່ງເສມີການປກູພ ດໝນູວຽນໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ 

ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ 
ດ້ານເນືົ້ອໃນ 

ສຶກສາການຈັດການພືົ້ນທີີ່ຂອງປະຊາຊົນບ້ານປາກທອນ ເຂົົ້າໃນການປູກພືດແບບ ໝູນວຽນ ແລະ 
ແນວທາງການສົົ່ງເສີມການປູກພືດແບບໝູນວຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

ດ້ານສະຖານທີີ່ 

ສະຖານທີີ່ດໍາເນີນການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ກໍານົດເອົາ ບ້ານປາກທອນທີີ່ຂຶົ້ນກັບກຸ່ມບ້ານປາກທອນ, 

ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ 

ດ້ານເວລາ 

ໄລຍະສຶກສາປີ 2016 -2017 ພາຍຫ ັງມີການປູກພືດໝູນວຽນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາໃນ
ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນປະມານ 4 ເດືອນຄື: ເລີີ່ມແຕ່ເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນ ກ ລະກົດ ປີ  2017. 

ປະໂຫຍດທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ 

ສາມາດຮູ້ເຖິງເຕັກນິກການຈັດການພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກພືດກະສິກໍາແບບໜູນວຽນ ອາດເປັນຂ ໍ້ມູນ
ພືົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດການພືົ້ນທີີ່ແລະການວາງແຜນກະສິກໍາໃນອານາຄົດ. ຮູ້ເຖິງແນວທາງໃນການປູກພືດ
ກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ຜົນຂອງການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບ້ານ, ເມືອງໃນການວາງ
ແຜນນະໂຍບາຍເພືີ່ອສົົ່ງເສີມແລະພັດທະນາກະສິກໍາໃນຕ ໍ່ໜ້າແລະຍາວນານ . ເປັນຂ ໍ້ມູນເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ເປັນ
ບົດຮຽນ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ, ນັກຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜູ້ທີີ່ສົນໃຈສຶກສາໃນຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປຂອບ
ເຂດການຄົົ້ນຄວ້າ. 

ວິທີດໍາເນີນການຄົົ້ນຄ້ວາ 

ໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ຜູ້ສຶກສາແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີຄົົ້ນຄວ້າໂດຍການສໍາພາດຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ປະຊາຊົນຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໃນການປູກພືດໜູນວຽນ ເຊິີ່ງຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການຄົົ້ນຄວາ້
ແບບປະລິມານ ແລະ ແບບຄຸນນະພາບ ສໍາລັບວິທີປະມານນັົ້ນ ຈະເປັນການສຶກສາໂດຍນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈາກ
ແບບສອບຖາມ, ສໍາລັບວິທີທາງຄຸນນະພາບຈະອີງໃສ່ການສໍາພາດໂດຍເນັົ້ນໃສ່ການວິເຄາະເຫດຜົນໃນ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກໍາເຂົົ້າໃນການປູກພືດ ໝູນວຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ 

ກຸ່ມເປົື້າໝາຍ 

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນຈະໄດ້ເລືອກເອົາບ້ານປາກທອນມີ 145 ຄອບຄົວ, ສໍາລັບຄອບຄົວທີີ່ນ າໃຊ້
ເນືົ້ອທີີ່ດິນເຂົົ້າໃນການປູກພືດໝູນວຽນແມ່ນມີຈໍານວນ 130 ຄອບຄົວ. 
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ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ: ການກໍານົດຂະໜາດກຸ່ມຕົວຢ່າງນັົ້ນແມ່ນຈະໄດ້ກໍານົດເອົາ
ຈໍານວນຄອບຄົວທີີ່ນໍາໃຊ້ເນືົ້ອທີີ່ດິນເຂົົ້າໃນການປູກພືດແບບ ໝູນວຽນທັງໝົດບ້ານປາກທອນຈໍານວນ 130 
ຄອບຄົວເທົົ່າກັບ 89.66% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນບ້ານແຕ່ເປັນ 100% ຂອງຄອບຄົວທີີ່ປູກພືດໝູນວຽນ, 
ເພືີ່ອເບິີ່ງການຈັດການພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກພືດໝູນວຽນຂອງຊາວກະສິກອນ ບ້ານປາກທອນ ອາດມີທ່າອ່ຽງ
ເພີີ່ມຂຶົ້ນຕ ໍ່ແນວທາງການສົົ່ງເສີມການປູກພືດໝູນວຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ດິນສວນ
ເພືີ່ອການປູກພືດໝູນວຽນທີີ່ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫ າຍກວ່າການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ດິນນາ. ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນທາງ

ດ້ານຄຸນນະພາບ: ໄດ້ລົງສໍາພາດອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໂດຍເນັົ້ນໃສ່ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ , ການວາງ

ແຜນພັດທະນາພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກພືດກະສິກໍາ ແລະ ແນວຄວາມຄິດເພືີ່ອພັດທະນາສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍງົ, 

ສໍາພາດວິຊາການສົົ່ງເສີມກະສິກໍາຂອງບ ລິສັດປູກສາລີ 1 ທ່ານ ແລະ ຢາສູບ 1 ທ່ານ, ສໍາພາດຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການກະສິກໍາເມືອງ 1 ທ່ານ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງການກະສິກໍາເມືອງ 1 ທ່ານ ລວມເປັນ 4 ທ່ານ.  

ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 

  1) ແບບສອບຖາມ ແບບສໍາພາດອໍານາດປົກຄອງບ້ານ ແລະ ສໍາພາດຄົວເຮືອນ. 

  2) ເຄືີ່ອງອັດສຽງ,ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ບິກ, ປ ື້ມບັນທຶກ, ເຄືີ່ອງ GPS 

ວິທີການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 

ວິທີເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂັົ້ນຕອນຄື: ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຂັົ້ນໜືີ່ງ (ປະຖົມມະ
ພູມ) ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຂັົ້ນສອງ (ທຸຕິຍະພູມ) 

ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນປະຖົມມະພູມ (Primary Data) 

ຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫ ວດໃນພາກສະໜາມໂດຍກົງ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆດັົ່ງນີົ້: 

1). ຂ ໍ້ມູນທາງກາຍຍະພາບ: ປະກອບດ້ວຍສະພາບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນໃນສອງບ້ານ
ດັົ່ງກ່າວໃນປະຈຸບັນໂດຍວິເຄາະທາງພູມີສາດ,ແຜນທີີ່ການນໍາໃຊ້ເນືົ້ອທີີ່ດິນກະສິກໍາຂອງເຂົາເຈົົ້າ. 

2). ຂ ໍ້ມູນທາງຊີວະພາບ: ປະກອບດ້ວຍພືດຊະນິດຕ່າງໆ,ແນວພັນພືດທີີ່ປະຊາຊົນນິຍົມປູກແລະ
ຮອບວຽນຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດທີີ່ປູກ. 

3). ຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະວັດທະນະທໍາ: ປະກອບດ້ວຍຂ ໍ້ມູນທາງປະຊາ ກອນທັງ
ສອງບ້ານ, ການຖືກຄອງທີີ່ດິນປູກຝັງ, ລັກສະນະທາງວັດທະນະທໍາ, ນອກຈາກນັົ້ນຍັງຈະໄດ້ສໍາພາດກ່ຽວກັນ
ບັນຫາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຂ ໍ້ຫຍຸ ້ງຍາກຕ່າງໆໄລຍະຜ່ານມາໃນການປູກພືດໝູນວຽນໃນສອງບ້ານ

ດັົ່ງກ່າວ. 
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ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນທຸຕິຍະພູມ 

 ເປັນຂ ໍ້ມູນຈາກການລວບລວມເອກະສານຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ບົດລາຍງານການສຶກສາ ຫ ື ບົດວິໄຈຕ່າງໆ
ຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນອກນັົ້ນຍັງມີບັນດາຫົວຂ ໍ້ທີີ່ເຮັດການສຶກສາທີີ່ມີຢູ່ໃນຫ ສະໝຸດຂອງຄະນະ

ວິທະຍາສາດ-ສັງຄົມ, ຂ ໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງປາກກະດີງ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ ລວມ

ເຖິງຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆທາງອິນເຕີເນັດ. ນອກຈາກນັົ້ນຍັງຈະໄດ້ສຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການ

ສົົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ,ການສົົ່ງເສີມການຜະລິດເພືີ່ອເປັນສິນຄ້າ. 

ສະຫ ຸບ, ຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 

ການສຶກສາການຈັດການພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກພືດໝູນວຽນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານປາກທອນ ເມືອງປາກ

ກະດິງ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ ມີ  2 ຈຸດປະສົງສຶກສາຄື: ສຶກສາການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃນການຈັດການພືົ້ນທີີ່ປູກພືດ

ໝູນວຽນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານປານທອນ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ ; ສຶກສາແນວທາງໃນການ

ສົົ່ງເສີມການປູກພືດໝູນວຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ຜູ້ສຶກສາໄດ້ໃຊ້ວິທີການສຶກສາແບບປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຄຽງຄູ່ກັນໄປ ແລະ ສໍາລັບທາງປະລິມານແມ່ນນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມສໍາຫ ວດຕົວແທນຄອບຄົວພາຍໃນ
ບ້ານ ໃນເລືີ່ອງການຈັດການພືົ້ນທີີ່ ໃນການປູກພືດໝູນວຽນ ແລະ ແນວທາງການສົົ່ງເສີມການປູກພືດໝູ
ນວຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ຈໍານວນ 130 ຄົນ ແລະ ໃຊ້ໂປຣແກຣມສໍາເລັດຮູບທາງຄອມພີວເຕີ ຄື ໂປຣ

ແກຣມ SPSS ໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ. ສ່ວນການສຶກສາທາງດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນຈະມີການສໍາພາດແບບ

ເຈາະເລິກກັບບຸກຄົນສໍາຄັນພາຍໃນ ບ້ານປານທອນ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ ໃນດ້ານການປູກ

ພືດໝູນວຽນໃນປະຈຸບັນ.  

ສະຫ ຸບ 

ຜົນການສຶກສາຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດການພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກພືດໝູນວຽນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານປາກ
ທອນ ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ ສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ດັົ່ງນີົ້: 

ການນາໍໃຊເ້ຕກັນກິໃນການຈດັການພືົ້ນທີີ່ປກູພດືໝນູວຽນ 

ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນການປູກພືດໝູນວຽນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນມີການຈັດການພືົ້ນທີີ່ໃນຮູບແບບການ
ຈັດການພືົ້ນທີີ່ສວນໃນການປູກພືດໝູນວຽນແມ່ນກວມເອົາ 51.84% ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນການຈັດການ
ພືົ້ນທີີ່ດິນນາໃນການປູກພືດໝູນວຽນກວມເອົາ 48.16%. 
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ເນືົ້ອທີີ່ສໍາລັບປູກພືດໝູນວຽນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນພືົ້ນທີີ່ດິນສໍາລັບປູກພືດໝູນວຽນຢ່າງພຽງພ ມີ 73 
ຄົນ ເທົົ່າກັບ 56.15% ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນພືົ້ນທີີ່ດິນສໍາລັບປູກພືດໝູນວຽນບ ໍ່ພຽງພ ມີ 57 ຄົນ ເທົົ່າກັບ 
43.85%. 

ການເຊົົ່າທີີ່ດິນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄດ້ເຊົົ່າດິນຂອງຄົນອືີ່ນມີ 31 ຄົນ ເທົົ່າກັບ 54.39% ແລະ ຮອງລົງ
ມາແມ່ນໃຊ້ດິນຂອງພີີ່ນ້ອງມີ 26 ຄົນ ເທົົ່າກັບ 45.61%. 

ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພືົ້ນທີີ່ປູກພືດໝູນວຽນ ແມ່ນມີຄຸນນະພາບ ແລະ ອຸດົມສົມບູນມີ 130 ຄົນ 
ເທົົ່າກັບ 100%. 

ເຕັກນິກໃນການກະກຽມດິນໃນການປູກພືດແມ່ນໄຖ ແລະ ຄາດມີ 130 ຄົນ ເທົົ່າກັບ 100%. 

ການປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄດ້ມີການປູກພືດໝູນວຽນໃນດິນແຕ່ລະປະເພດແມ່ນ
ປູກພືດເຂົົ້າຢູ່ດິນນາກວມເອົາ 34%, ປູກພືດຢາສູບຢູ່ດິນສວນກວມເອົາ 25, ປູກພືດໝາກອຶ, ໝາກເຜັດ
ເຂືອຢູ່ສວນກວມເອົາ 17%, ປູກພືດສາລີປູກຢູ່ດິນສວນກວມເອົາ 15%, ປູກພືດເຂົົ້າປູກຢູ່ດິນສວນກວມ
ເອົາ 5, ປູກພືດສາລີ, ຢາສູບ, ມັນ, ໝາກອຶ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອປູກຢູ່ດິນນາ ແລະ ປູກພືດຢາສູບປູກຢູ່
ດິນເປົັ່າວ່າງກວມເອົາ 1%.  

ໄລຍະຮອບວຽນຂອງການປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄດ້ປູກເຂົົ້າໃນໄລຍະ 3 ຫາ 4 ເດືອນ
ກວມເອົາ 61%, ໄລຍະ 4 ຫາ 5 ເດືອນກວມເອົາ 36%, ຮອງລົງມາແມ່ນປູກປະເພດມັນຕ່າງໆໃນໄລຍະ 2 

ຫາ 3 ເດືອນກວມເອົາ 2%, ໄລຍະ 3 ຫາ 4 ເດືອນກວມເອົາ 10%, ໄລຍະ 4 ຫາ 5 ເດືອນກວມເອົາ 55%; 

ປູກໝາກອຶ, ເຜັດ, ເຂືອ ໄລຍະ 2 ຫາ 3 ເດືອນກວມເອົາ 11%, ໄລຍະ 3 ຫາ 4 ເດືອນກວມເອົາ 32%, ໄລຍະ 
4 ຫາ 5 ເດືອນກວມເອົາ 1%; ປູກສາລີ 2 ຫາ 3 ເດືອນກວມເອົາ 6%, ໄລຍະ 3 ຫາ 4 ເດືອນກວມເອົາ 
28%, 4 ຫາ 5 ເດືອນກວມເອົາ 1%, ປູກປະເພດຖົົ່ວ ໄລຍະ 2 ຫາ 3 ເດືອນກວມເອົາ 2% ແລະ ປູກປະເພດ
ຜັກຕ່າງໆ 1%. 

ແນວທາງໃນການສົົ່ງເສມີການປກູພດືໝນູວຽນໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ 

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ແນວທາງໃນການສົົ່ງເສີມການປູກພືດໝູນວຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງນັົ້ນ
ແມ່ນທາງບ້ານໄດ້ມີແຜນໃນການພັດທະນາການກະສິກໍາເພືີ່ອອະນາຄົດຄື: ແຜນການສົົ່ງເສີມການປູກພືດໝູ
ນວຽນໃນອະນາຄົດ ຄືການວາງແຜນການສົົ່ງເສີມການປູກພືດໝູນວຽນໃນດິນສວນ, ການສົົ່ງເສີມການປູກ
ພືດແບບປະສົມປະສານໃນດິນສວນຄື ການປູກສາລີແລ້ວປູກຢາສູບໃສ່ກ້ອງສາລີໃຫ້ໄດ້ 60% ຂຶົ້ນໄປ ແລະ 
ຮອງລົງມາແມ່ນປູກສາລີແລ້ວປູກໝາກອຶ, ເຜັດ, ເຂືອ ໃສ່ກ້ອງສາລີ ແລະ ປູກມັນປະເພດຕ່າງໆໃສ່ກ້ອງສາລີ
ຕືີ່ມອີກ, ສົົ່ງເສີມການປູກພືດໜູນວຽນໃນດິນນາຫ ັງຈາກໝົດລະດູການປູກເຂົົ້າ  ແມ່ນປູກພືດໜູນວຽນ
ຊະນິດຢາສູບໃຫ້ໄດ້ 70% ຂຶົ້ນໄປ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນປູກປູກພືດໜູນວຽນຊະນິດໝກເຜັດໝາກເຂືອ. 
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ນອກຈາກນີົ້ຍັງໄດ້ມີແຜນການສົົ່ງເສີີ່ມວຽກງານດ້ານການເຝິກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກພືດໝູນວຽນ, ສະໜອງແນວພັນພືດທີີ່ນໍາມາ
ປູກແຕ່ລະຊະນິດໃຫ້ຫ າຍຂຶົ້ນ, ເພີີ່ມສະມັດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດທີີ່ໄດ້ຮັບຕ ໍ່ປີ ໃຫ້ມີປະລິມານຫ າຍຂຶົ້ນ 
ແລະ ພ້ອມດ່ຽວກັນນັົ້ນກ ຕ້ອງຊອກຫາຊ່ອງທາງ ແລະ ຕະຫລາດຈໍາໜ່າຍຮອງຮັບໃຫ້ເພີີ່ມຂຶົ້ນ. 

ສະເໜແີນະ 
ຕ ໍ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ:  

- ການປູກພືດໝູນວຽນໃນປະຈຸບັນຂອງບ້ານປາກທອນ ຄວນມີການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນດ້ານການຈັດຕັົ້ງ
ກຸ ່ມຜະລິດຂຶ ົ້ນມາ ແລະ ສຶກສາທ່າແຮງໃນດ້ານຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດໃນປັດຈຸບັນວ່າມີຄວາມ

ຕ້ອງການພືດຊະນິດໄດ້ຫ າຍ. 

- ຊາວກະສິກອນບ້ານປາກທອນ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຂັົ້ນເທິງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ດ້ານການຊອກຫາຕະຫ າດທີີ່
ມາຮັບຊືົ້ຜົນຜະລິດທາງການກະສິກໍາໃຫ້ແນ່ນອນ ແລະ ທາງຂັົ້ນບ້ານກ ຄວນມີການສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້
ກັບບ້ານໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບຫ າຍພາກສ່ວນເພືີ່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທາງນອກມາມີສ່ວນໃນການຈັດການພືົ້ນທີີ່

ການປູກພືດໝູນວຽນໃຫ້ດີຂຶົ້ນກວ່າເກົົ່າ. 

ຕ ໍ່ຜູ້ສຶກສາໃນຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປ:  
ຜູ້ທີີ່ສົນໃຈສຶກສາໃນເລືີ່ອງການຈັດການພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກພືດໝູນວຽນຂອງປະຊາຊົນຄວນມີການ

ສຶກສາຮູບແບບສົມທຽບການປ່ຽນແປງພືົ້ນທີີ່ຕ ໍ່ການຈັດການພືົ້ນທີີ່ແຕ່ອະດິດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນວ່າມີການ
ປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ ແລະ ສຶກສາທ່າອ່ຽງໃນດ້ານພັດທະນາການປູກພືດໝູນວຽນ ແລະ ສຶກສາແບບການນໍາໃຊ້ 

GIS ໃນການວິເຄາະ ເພືີ່ອໄດ້ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດຕ ໍ່ວຽກງານດັົ່ງກ່າວຢ່າງແທ້ຈິງ. 
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. (2012). ວຽກງານສົົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. 
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. (2005).ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.(2009).ຄູ່ມືການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ ຂັົ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ. 
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. (2005).ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.(2009).ຄູ່ມືການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ ຂັົ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ. 
ສອນທະວີ ວິສຸດທິວົງພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. (2013).ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການສາທິດການຜະລິດກະສິກໍາ-

ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ຢູ່ສູນຄົົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົົ້ວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ. 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

ກຽດຕິສັກ ແກ້ວມະຫາໄຊ. (2007).ແຮງຈູງໃຈໃນການເລືອກປະກອບອາຊີບເສີມຂອງຊາວນາໃນ   
 ເຂດຊຽງຫວາງ ເມືອງເພັນ ແຂວງອຸດອນທານີ. 



 

ວາລະສານ ວິທະຍາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ17 2021                                                                     150 

 

ຄໍາພອນ ອີນທິພອນ. (2015).ສຶກສາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານໄຊ
ສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. 

ຄໍາເມີງ ມວນມະນີ ແລະ ຄໍາຜີວ ນາມລໍາມູນ. (2011).ການເມືອງ. ພາກວິຊາການເມືອງ ແລະ 
 ບ ລິຫານລັດຖະກິດ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ຄໍາມິນີ ສຸລິເດດ. (2003). ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ຈຸທາທິບ. (2535). ການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນບ ລິເວນພືົ້ນທີີ່ສີຂຽວຝັັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງກຸງເທບມະຫາ

ນະຄອນ. 
ແສງເດືອນ. (2013). ສຶກສາການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກໍາຕ ໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ: 

ກ ລະນີສຶກສາບ້ານນາແຄ, ເມືອງໄຊທານີ, ກໍາແພງນະຄອນວຽງຈັນ. 
ສົມປະສົງບັກກໍ່າ. (2012). ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມບ້ານ ຊາກາເລົົ່າ ເມືອງ

ສໍາພັນ ແຂວງຜົງສາລີ. 
ຊູກຽດ ໂພນແກ້ວ. ປັດໄຈທີີ່ມີຜົນຕ ໍ່ຕົົ້ນທຶນການຜະລິດ, ຜົນປະລິດ ແລະ ຜົນຕອບແທນຈາກການເຮັດກະສິ

ກໍາຂອງຊາວກະສິກອນໃນແຂວງເພັດຊະບູນ ລາຊະອານາຈັກໄທ. 
ທິບພະພອນ ສີລາເພັດ. (2012). ທັດສະນະຄະຕິຂອງປະຊາຊົນຕ ໍ່ການປູກຜັກປອດສານພິດ ກ ລະນີສຶກສາ: 

ບ້ານບຸ່ງພ້າວເມືອງທຸລະຄົມແຂວງວຽງຈັນ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 
ສປປ ລາວ. 

ນາຣຸນາດ ພະຍັກຂ່າ. (2001). ສຶກສາຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດທີີ່ດິນຕ ໍ່ການຫ ຸດ
ລົງຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງພູເກັດ(ປະເທດໄທ). 

ໂບເຊີຣ ັບ (Boserup,ຄ.ສ.1998)“the conditions of Agricultural” ໃນປີ ຄສ 1965 ແລະ 
“Population and change”. 

ພົງກິດວອນສິນ. (2012). ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາລ້ຽງສັດ ຂອງເມືອງວຽງສາ ແຂວງນ່ານ. ຄະນະ
ເສດຖະສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ. 

ມັນທະນາ ທິບວາລີລົມ. (2002). ການສຶກສາການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນເພືີ່ອການກະສິກໍາແລະຄວາມເໝາະສົມຂອງ
ດິນເພືີ່ອການປູກພືດເສດຖະກິດ. 

ໂທຊິ ຢາມາກຸຈິ. (2004). ເສດຖະສາດກະສິກໍາ. ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລິຫານທຸລະກິດ  
 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ລີເບຣີ ບຣີອັງ.(1985).ພູມີສາດການກະເສດ. ນິວຢອກ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ອັອກຟອດ. 
ອະນຸສິດ ແກ້ວໂພໄຊ. (2011). ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍເນືົ້ອທີີ່ປູກພຶດຕ ໍ່ກັບເສດຖະກິດ ແລະ ລະບົບ
ການຜະລິດ.ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ສະບັບທີ 23, ນະຄອນຫ ວງ, ປະເທດລາວ. 
ອະນຸສິດ ແກ້ວໂພໂຊ. (2009). ສຶກສາຜົນກະທົບກຈາກການຂະຫຍາຍເນືົ້ອທີີ່ປູກສາລີຕ ໍ່ກັບເສດຖະກິດ

ຄອບຄົວ ແລະ ລະບົບການຜະລິດ. 
ຄໍາລົບລັກຂີ ສຸລັດສະຫວັດດີ. (2000). ອະທິບາຍ ປະຊາຊົນເພີີ່ມຂືົ້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່

ເພີີ່ມຂືົ້ນ 
Brundtland commission. (1987). ສັງລວມຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

 



 

ວາລະສານ ວິທະຍາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ17 2021                                                                     151 

 

ການນາໍໃຊພ້ືົ້ນທີີ່ໃນການປກູສາລເີປັນສນິຄາ້ ຂອງປະຊາຊນົ ບາ້ນ ຂອນຂວ້າງ, ເມອືງປາກ
ກະດງິ, ແຂວງ ບ ລຄິາໍໄຊ 
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 ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ບົດຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ໄດ້ສຶກສາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຂອນ
ຂວ້າງ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ ໂດຍມີ 2 ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາຄື: ສຶກສາການປ່ຽນແປງ
ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນບ້ານຂອນຂວ້າງໃນປີ 2012 ແລະ ປີ 2018; 

ສຶກສາຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າໃນປີ 2012 ແລະ ປ ີ2018. ຜູ້ສຶກສາໄດ້
ໃຊ້ວິທີການສຶກສາແບບປະລິມານ ແລະ ການວິເຄາະທາງພືົ້ນທີີ່ທາງດ້ານ GIS ແລະ ສໍາລັບທາງປະລິມານ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມຕົວແທນຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ ໃນເລືີ່ອງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ ໃນການປູກສາລີ ຈໍາ
ນວນ 76 ຄົນ ແລະ ໃຊ້ໂປຣແກຣມສໍາເລັດຮູບທາງສະຖິຕິໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ. ສ່ວນການສຶກສາທາງດ້ານຂ ໍ້
ມູນການປ່ຽນແປງທາງພືົ້ນທີີ່ແມ່ນໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ພາບຖ່າຍທາງອາກາດໃນການແປພາບຂອງຊ່ວງປີ 2010 
ແລະ 2018 ເພືີ່ອສົມທຽບການປ່ຽນແປງທາງພືົ້ນທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນເພືີ່ອປູກສາລີໃນເຂດດັົ່ງກ່າວ, ໃນການສຶກ
ສາໃນຄັົ້ງນີົ້ເຫັນວ່າ ພືົ້ນທີີ່ປູກສາລປີີ 2012 ແມ່ນມີເນືົ້ອທີີ່ທັງໝົດ 62.53 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 40% ແລະ ມາ
ເຖິງປີ 2018 ພືົ້ນທີີ່ປູກສາລີໄດ້ເພີີ່ມຂຶົ້ນເປັນ 92.22 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 59.59%, ຈາກຜົນຂອງການ
ປ່ຽນແປງທາງພືົ້ນທີີ່ປູກສາລີແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດເພີີ່ມຂຶົ້ນເຊັົ່ນກັນຖ້າທຽບໃສ່ປີ 
2012 ແມ່ນເຫັນວ່າ ລາຍຮັບຈາກການປູກສາລີໃນປີ 2018 ປະຊາຊົນສ່ວນຫ າຍມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີເພີີ່ມ
ຂຶົ້ນ ເຊິີ່ງລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 8.000.000 ກີບຂຶົ້ນໄປ ສະນັົ້ນຈຶີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນຊ່ວງ 6 ປີ 
ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດຄືລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍພືດຜົນລະປູກທາງການກະສິກໍາຄືສາລີ ແມ່ນ
ການສ້າງລາຍຮັບທີີ່ດີພ ສົມຄວນ. 
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Use of Land for Maize Cultivation as a Commodity of the People of 

Khon Khwang Village, Pakkading District, Bolikhamxay Province  

 

Abstract 

This research intended to study on the use of land for maize cultivation as a 

commodity of the people of Khon Khwang Village, Pakkading District, Bolikhamxay 

Province. The main objective of this is  to study the economic return of commercial maize 

cultivation in 2012 and 2018. The researchers used quantitative study and GIS area 

analysis. 76 sets of household questionnaires were used to survey the area under maize 

cultivation. The SPSS version 25 were used to analyze data. The study on spatial change 

data used aerial imagery in 2010 and 2018 to compare the spatial change in land use for 

maize cultivation in the area. The study was found that the maize  cultivation with a total 

area of 62.53 hectares covering 40% in 2012, increased up to  92.22 hectares accounted 

for 59.59% in 2018. As a result, the maize  economic return increase  in comparison 

between  2012 and 2018 with an increase earning average income per annum 

was8,000,000 Kip. Therefore, it was found that in the last six years, the economic return 

of the people in Khon Khwang has generated stable income. 
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ຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບບັນຫາ 

ພາຍຫ ັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາເປັນປະເທດ ສປປ ລາວ ໃນປີ ຄສ 1975 ພັກ-
ລັດຖະບານໄດ້ເນັົ້ນໜັກເຖິງການປ່ຽນແປງໃໝ່ພາຍໃຕ້ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ, ໄດ້ປະຕິຮູບໂຄງສ້າງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃໝ່ໃນປີ 1986 ເປັນລະບົບເສດຖະກິດຕະຫ າດ ຫ ື ກົນໄກເສດຖະກິດໃໝ່. ໃນ
ການປະຕິຮູບລະບົບເສດຖະກິດດັົ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານແມ່ນເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາການບ ລິຫານຂອງລັດ ແລະ 
ເປັນກົນໄກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີີ່ຈະນໍາປະເທດໃຫ້ຫ ຸດພົົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ
ແລະດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 (ສະຖາບັນຄົົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, 2005). ພາຍຫ ັງຈາກການ
ປ່ຽນແປງລະບົບເສດຖະກິດທີີ່ເປັນແບບສະຫະກອນກະເສດ ແລະ ເສດຖະກິດແບບລັດບ ລິຫານມາເປັນການ
ສົົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີບົດບາດໃນລະບົບເສດຖະກິດຫ າຍຂຶົ້ນທີີ່ໄດ້ມີການກໍານົດໃນລັດຖະທໍາມະນູນ
ຂອງ ສປປລາວ ໂດຍມີການໃຊ້ລະບົບເສດຖະກິດແບບຕະຫ າດ ຫ ຸດການຄວບຄຸມສິນຄ້າ, ຫ ຸດການອຸດໜູນ
ສິນຄ້າ, ມີການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບກົດໝາຍເພືີ່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. 

ປະເທດລາວມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອັນອຸດົມສົມບູນ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຢຶດຖືອາ  ຊີບການ
ຜະລິດກະສິກໍາເປັນຫ ັກຊຶີ່ງຜະລິດຕະພັນລວມຂອງຊາດ (GDP) ຈາກກະສິກໍາກວມເອົາປະມານ 40% ແລະ 
ການຈ້າງງານໃນພາກສ່ວນກະສິກໍາໄດ້ກວມເອົາເຖິງ 70% ເຊິີ່ງການຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ອີງຕາມຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ນອກຈາກນັົ້ນ , ລະບົບການຜະລິດ
ກະສິກໍາຂອງລາວຍັງຈັດແບ່ງອອກເປັນສາມລະບົບໃຫຍ່ຄື: ການຜະລິດກະສິກໍາໃນພືົ້ນທີີ່ເຂດທົົ່ງພຽງ, ການ
ຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດເນີນສູງ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດພູສູງເຊິີ່ງພືດທີີ່ໄດ້ປູກຫ າຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເຂົົ້າ 
ມີພືົ້ນທີີ່ 825,500 ເຮັກຕາ, ຮອງລົງມາແມ່ນສາລີ 229,200 ເຮັກຕາ, ມັນຕົົ້ນ18,300 ເຮັກຕາ, ກາເຟ 
57,800 ເຮັກຕາ, ແລະ ພືດອື ີ່ນໆ (ພາກວິຊາກະສິກໍາ, 2010-2011 ອ້າງໃນໂອດໂນວັກ, 2008:12) 
ລັດຖະບານຈຶີ່ງຫັນມາສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫ າຍຂຶົ້ນໂດຍ
ເນັົ້ນໄປທີີ່ການລົງທຶນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າພາຍໃຕ້ລະບົບການກະສິກໍາເພືີ່ອການສົົ່ງອອກເພືີ່ອນໍາພາປະເທດ
ຫ ຸດພົົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນປີ 2020 (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2011). 

ການປູກສາລີໄດ້ກາຍເປັນອາຊີບທາງເລືອກອັນໜຶີ່ງໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2004 ປູກສາ ລີກວມເອົາ 
6.3% ຂອງພືົ້ນທີີ່ປູກພືດທັງໝົດຂອງປະເທດ ແລະ ກວມເອົາ 5% ຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທັງໝົດ. ໃນປີ 
2006 ຕົວເລກດັົ່ງກ່າວເພີີ່ມຂຶົ້ນ 9% ແລະ 9.6% ຕາມລໍາດັບ ເຊິີ່ງເປັນອັນດັບ 2 ຮອງຈາກການປູກເຂົົ້າ 
ແລະ ເປັນສິນຄ້າກະສິກໍາສົົ່ງອອກທີີ່ສໍາຄັນຂອງລາວ ກວມເອົາ 19.8% ຂອງສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາສົົ່ງ
ອອກ ແລະ ກວມເອົາ 1.9% ຂອງການສົົ່ງອອກສິນຄ້າທັງໝົດຂອງລາວໃນສົກປີ 2006-2007 (ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າອ້າງໃນ 2008:4). ໃນຊ່ວງປີ 1990 ຫາ 2006 ການຜະລິດສາລີຂອງລາວໄດ້ເພີີ່ມ
ຈາກ 66,566 ໂຕນມາເປັນ 449,945 ໂຕນ (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, 2007) ຈາກການເພີີ່ມຂຶົ້ນ
ດັົ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສາລີຂອງລາວຈາກລະດັບທີ 86 ຂອງບັນດາປະເທດທີີ່ຜະລິດສາລີຢູ່ໃນໂລກ 147 



 

ວາລະສານ ວິທະຍາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ17 2021                                                                     154 

 

ປະເທດເລືີ່ອນຂຶົ້ນມາຢູ່ໃນລະດັບທີ 74 ເຊິີ່ງປະເທດທີີ່ຜະລິດສາລີຫ າຍກວ່າໝູ່ຂອງໂລກເຊັົ່ນ: ສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ, ຈີນ ແລະ ເບ ຊີນ. ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊເປັນແຂວງໜຶີ່ງທີີ່ມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອັນອຸດົມສົມບູນ
, ມີທີີ່ຕັົ້ງຢູ່ທາງພາກກາງຂອງ ສປປລາວ ເປັນແຂວງທາງຜ່ານ ແລະ ເປັນໃຈກາງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບບັນດາແຂວງ
ທາງພາກເໜືອ, ພາກກາງຕອນເທິງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ. 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາການປູກສາລີຂອງປະຊາຊົນເມືອງປາກກະດິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະ ຊາຊົນບ້ານ
ຂອນຂວ້າງ ຈະປູກສາລີໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໄດ້ພຽງໃດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ຕ່າງໆໃນການປູກ, ຂ້າພະເຈົົ້າຈຶີ່ງມີ
ຄໍາຖາມຂຶົ້ນວ່າ: ການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຈະສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວບ້ານນີົ້ໄດ້ບ ໍ່? ແລະ ຜົນ
ໄດ້ຮັບໃນການຂາຍສາລີໃນແຕ່ລະປີຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນບ ໍ່? ພືົ້ນທີີ່ການປູກສາລີເດຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນພຽງໃດ?. ເມືີ່ອເຫັນ
ແນວນັົ້ນ, ທີມນັກຄົົ້ນຄວ້າ ຈຶີ່ງມີຄວາມສົນໃຈຢາກສຶກສາການປູກສາລີຂອງປະຊາຊົນເມືອງປາກກະດິງ ໃນ
ພືົ້ນທີີ່ຕ່າງໆ ທີີ່ເຂົາເຈົົ້ານໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ປູກໃນປີ 2012 ແລະ ປີ 2018 ໂດຍລົງເລິກໃນພືົ້ນທີີ່ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານ
ຂອນຂວ້າງ. ຂ້າພະເຈົົ້າຈຶີ່ງວາງຫົວຂ ໍ້ວ່າ: ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານ
ຂອນຂວ້າງ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງ ບ ລິຄໍ າໄຊ. 

ຄໍາຖາມຄົົ້ນຄວ້າ 
• ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຂອນ  

ຂ້ວາງ ປີ 2012 ແລະ ປີ 2018 ເປັນຄືແນວໃດ?  

• ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າໃນປີ 2012 ແລະ ປີ 2018 ເປັນຄື

ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ 
• ສຶກສາການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຂອນຂວ້າງ

ໃນ ປີ 2012 ແລະ ປີ 2018. 

• ສຶກສາຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າໃນປີ 2012 ແລະ ປີ2018. 

ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ 

ດ້ານເນືົ້ອໃນ:  

ສຶກສາການນໍາໃຊ້ພື ົ້ນທີ ີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຂອນຂວ້າງແມ່ນໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຢູ່ 2 ປັດໄຈຕົົ້ນຕ ຄື: ສຶກສາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ  ແລະ ເພືີ່ອສຶກສາເບິີ່ງ
ສະພາບເສດຖະກິດກ ຄືຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນໃນປີ 2012 ແລະ ປີ 2018 ວ່າມີການ
ປ່ຽນແປງພືົ້ນທີີ່ຄືແນວໃດ? ພ້ອມທັງຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນ 2 ປີ ນີົ້ມີການປ່ຽນແປງຄືແນວໃດ? 

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນຈະໄດ້ສຶກສາຢູ່ທີີ່ ບ້ານຂອນຂວ້າງ, ເມືອງປາກກະດິ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ. 
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ດ້ານເວລາ: 

 ຜູ້ສຶກສາໄດ້ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນເພືີ່ອມາວິເຄາະການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ປີ 2012 ແລະ ປີ 2018. 

ຂອບເຂດດ້ານສະຖານທີີ່: 

 ການສຶກການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນບ້ານ ຂອນຂວ້າງ, ເມືອງປາກ
ກະດິງ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ 

ປະໂຫຍດທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ 

- ໄດ້ຮູ້ເຖິງລັກສະນະການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ດິນເຂົົ້າໃນການປູກພືດສາລີໃນປີ 2012 ແລະ ປີ 
2018. 

     - ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານເສດຖະກິດຈາກການປູກພືດສາລີ. 

     - ເປັນຂ ໍ້ມູນປະກອບໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ບ້ານຂອນຂວ້າງ. 

     - ເປັນຂ ໍ້ມູນແກ່ນັກສຶກສາ, ນັກຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜູ້ທີີ່ສົນໃຈສຶກສາໃນຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປໃນຂອບເຂດການ
ຄົົ້ນຄວ້າດັົ່ງກ່າວນີົ້. 

     - ຜົນຂອງການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍ
ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການປູກສາລີເພືີ່ອເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີີ່ດີຂຶົ້ນເລືົ້ອຍໆເພືີ່ອເຮັດໃຫ້
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນທີີ່ປູກສາລີດີຂຶົ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. 

ວິທີດໍາເນີນການຄົົ້ນຄ້ວາ 

ການອອກແບບການສຶກສາ 

ການວິໄຈແບບສາລະສົນເທດພູມີສາດ (ເຕັກນິກທາງພູມສາດ): ເພືີ່ອໃຫ້ຮູ້ຂ ໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່

ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຂອງບ້ານຂອນຂ້ວາງ, ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ປີ 2012 ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ປີ 2018 ຊືີ່ງຜູ້ສຶກສາຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບຖ່າຍດາວທຽມປີ 2012 ແລະ ປີ 2018, ພາບຖ່າຍ

ທາງອາກາດ, ເຄືີ່ອງມືສໍາຫ ວດ GIS ເປັນໂຕກໍານົດຂອບເຂດ ໂດຍນ າໃຊ້ໂປ ແກ ມລະບົບສາລະສົນເທດ

ພູມີສາດ (Arc GIS 9.3) ແລະ ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິໃນຮູບແບບພັນລະນາເພືີ່ອອະທິບາຍຜົນ. 

ວິທີການຄົົ້ນຄວ້າແບບປະລິມານ: ການສຶກສາຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ແນວ ທາງ

ການປັບປຸງພືົ້ນທີີ່ຢູ່ ບ້ານຂອນຂວ້າງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມປະຊາຊົນໃນການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ປູກສາສີ
ເປັນສິນຄ້າແລ້ວນໍາຂ ໍ້ມູນມາວິເຄາະດ້ວຍໂປ ແກ ມ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິໃນຮູບແບບພັນລະນາ ແລະ ອ້າງ
ອີງ. 
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 ກຸ່ມເປົື້າໝາຍ 

ກຸ່ມເປົື້າໝາຍໄດ້ເລືອກເອົາ ບ້ານຂອນຂ້ວາງ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ ພາຍໃນບ້ານ
ຂອນຂ້ວາງ ມີຈໍານວນຄົນທັງໝົດ 1,039 ຄົນ, ຍິງ 615 ຄົນ, ມີຈໍານວນ 213 ຫ ັງຄາເຮືອນ, ມີ 226 

ຄອບຄົວ, ສໍາລັບການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ: ໄດ້ກໍານົດເອົາຄອບຄົວທີີ່ນໍາໃຊ້ເນືົ້ອທີີ່ດິນເຂົົ້າໃນ
ການປູກສາລີທັງໝົດຢູ່ພາຍໃນບ້ານຊຶີ່ງມີລວມທັງໝົດ 76 ຄອບຄົວເທົົ່າກັບ 100% ຂອງຄອບຄົວທີີ່ປູກ
ສາລີໃນບ້ານ. 

ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 

ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ການຄົົ້ນຄ້ວາ ແມ່ນແບບສອບຖາມ ແລະ ສໍາລັບອຸປະກອນທີີ່ໃຊ້
ປະກອບມີ: ອຸປະກອນການຂຽນ, ແຜນທີີ່, GPS, ຄອບພິວເຕີ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍພາບເພືີ່ອບັນທຶກພາບໃນ
ເຂດການສຶກສາ. 

ແບບສອບຖາມ:  

 ຜູ້ສຶກສາແບບສອບຖາມທີີ່ກ່ຽວກັບການສຶກສາຄົົ້ນຄ້ວາປະກອບກັບການສັງເກດພືົ້ນທີີ່ຕົວຈິ ງ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລ້ວນໍາມາເປັນພືົ້ນຖານຂ ໍ້ມູນໃນການສຶກສາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ ບ້ານຂອນຂວ້າງ 
ເຊິີ່ງແບບສອບຖາມປະກອບ 04 ພາກຄື:  

ພາກທີ1: ຂ ໍ້ມູນສອບຖາມຄົວເຮືອນທີີ່ປູກສາລີ,  

ພາກທີ2: ຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປຂອງບ້ານ,  

ພາກທີ3: ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ແລະ  

ພາກທີ4: ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ 

 

ວິທີການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 
 

ໃນການຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ ທີມຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ມີວິທີເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຂອງການຄົົ້ນຄວ້າຕາມຂັົ້ນຕອນດັົ່ງນີົ້:  

1) ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນເບືົ້ອງຕົົ້ນ 

- ຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນຈາກຕໍາລາ, ເອກະສານ, ບົດຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອນໍາໄປເປັນຂ ໍ້
ມູນເບືົ້ອງຕົົ້ນຕະຫ ອດຮອດແນວທາງການສຶກສາ 

- ຄັດເລືອກຂ ໍ້ມູນ ເພືີ່ອຂ ຂ ໍ້ມູນພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ພາບຖ່າຍດາວທຽມປີ 2012 
ແລະ ພາບຖ່າຍດາວທຽມປີ 2018 ເພືີ່ອຈໍາແນກການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ສຶກສາ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການ

ຈໍາແນກ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນພາບ 

2) ການສ້າງເຄືີ່ອງມືເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ 
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ສ້າງຄໍາຖາມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງໃນການຄົົ້ນຄວ້າ, ກ່ອນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຈິງແມ່ນໄດ້
ມີການທົດສອບຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄືີ່ອງມືດັົ່ງກ່າວກ່ອນ ແລະ ປັບປຸງປະເດັນຂອງຄໍາຖາມໃຫ້ສໍາເລັດ. 

3) ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງ 
ການສໍາຫ ວດພືົ້ນທີີ່ຕົວຈິງ ໂດຍການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍພາບດີຈີຕອນ ເພືີ່ອປະກອບ

ການສຶຶກສາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ຂອງບ້ານດັົ່ງກ່າວ, ນໍາໃຊ້ແບບຟອມສອບຖາມ ເພືີ່ອສອບຖາມຂ ໍ້ມູນຈາກ
ປະຊາຊົນທີີ່ນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ປູກສາລີ 

ສະຫ ຸບ, ຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 

ໃນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນສຶກສາການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານ
ຂອນຂວ້າງ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ ໄດ້ວາງໄວ້ 2 ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາຄື: ສຶກສາການ

ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນບ້ານຂອນຂວ້າງໃນປີ 2012 ແລະ ປີ 

2018; ສຶກສາຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າໃນປີ 2012 ແລະ ປ ີ2018. ຜູ້

ສຶກສາໄດ້ໃຊ້ວິທີການສຶກສາແບບປະລິມານ ແລະ ການວິເຄາະທາງພືົ້ນທີີ່ທາງທາງດ້ານ GIS ແລະ ສໍາລັບທາງ
ປະລິມານແມ່ນນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມຕົວແທນຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ ໃນເລືີ່ອງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ ໃນການປູກ
ສາລ ີຈໍານວນ 76 ຄົນ ແລະ ໃຊ້ໂປຣແກຣມສໍາເລັດຮູບທາງຄອມພີວເຕີ ຄື ໂປຣແກຣມທາງສະຖິຕິໃນການ
ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ. 

ສະຫ ຸບ 

ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ໃນການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນບ້ານ 

ຂອນຂວ້າງ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ ສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ດັົ່ງນີົ້: 

ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ຂອງປະຊາຊົນບ້ານຂອນຂວ້າງໃນປີ 2012 ແລະ ປີ 2018. ການ
ປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງບ້ານຂອນຂວ້າງ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ ໃນ ປີ 2012 - 2018 ໄດ້ນໍາໃຊ້
ວິທີີ່ການຈໍາແນວແບບຄວບຄຸມ ໃນການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນ
ຊ່ວງ 6 ປີຫ ັງ ແຕ່ປີ 2012 ຫາ 2018 ຄື ພືົ້ນທີີ່ສວນມີເນືົ້ອທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນທັງໝົດ 275.24 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 
38.38%, ພືົ້ນທີີ່ນາຫ ຸດລົງ 202.94 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 28.29%, ພືົ້ນທີີ່ປ່າໄມ້ຫ ຸດລົງ 186.61 ເຮັກຕາ 
ກວມເອົາ 26.02%, ສວນສາລີເພີີ່ມຂຶົ້ນ 92.22 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 12.86%, ພືົ້ນທີີ່ປຸກສ້າງເພີີ່ມຂຶົ້ນ 24.67 

ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 3.44%, ພືົ້ນທີີ່ນ ົ້າເພີີ່ມຂຶົ້ນ 2.58 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 0.36%. 

ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າໃນປີ 2012 ແລະ ປີ 2018 

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າໃນປີ 2012 
ແລະ ປີ 2018 ແມ່ນມີດັົ່ງນີົ້: 
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- ດ້ານລາຍຮັບຈາກການປູກສາລີໃນປີ 2012 ທຽບໃສ່ ປີ 2018 ແມ່ນເຫັນວ່າປະຊາຊົນສ່ວນຫ າຍ

ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີເພີີ່ມຂຶົ້ນ ເຊິີ່ງລາຍຮັບຕ ໍ່ປີທີີ່ມີລາຍຮັບສູງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 8,000,001 ກີບ ຫາ 

12,000,000 ກີບ ຈາກປີ 2012 ຫາປີ 2018 ແມ່ນເພີີ່ມຂຶົ້ນເປັນ 13.2%, ສ່ວນລາຍຮັບຕໍ່າສຸດຈາກປີ 

2012 ມາເປັນ 2018 ຄື 1,000,000 ກີບ ຫາ 4,000,000 ກີບ ມີການປ່ຽນແປງຄືຫ ຸດລົງ 30.3%, 
ສະນັົ້ນຈຶີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນຊ່ວງ 6 ປີ ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດຄື ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍພືດ
ຜົນລະປູກທາງການກະສິກໍາຄືສາລີ ແມ່ນມີລາຍຮັບທີີ່ຂະຫຍາຍຕົວດີສົມຄວນ. 

- ດ້ານປະເພດເຮືອນທີີ່ຢູ່ອາໄສ: ໃນປີ 2012 ທຽບໃສ່ ປີ 2018 ແມ່ນເຫັນວ່າປະຊາຊົນສ່ວນຫ າຍມີ

ເຮືອນຢູ່ອາໄສທີີ່ດີຂຶົ້ນກວ່າເກົົ່າ ຈາກປີ 2012 ທີີ່ມີເຮືອນໄມ້ຊັົ້ນດຽວ ກວມເອົາ 14.5% ແຕ່ມາໃນປີ 

2018 ແມ່ນບ ໍ່ມີໃຫ້ເຫັນເລີຍ ເຊິີ່ງບ້ານເຮືອນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຈະມີການພັດທະນາດີຂຶົ້ນເປັນເທືີ່ອລະກ້າວ

ຈາກເຮືອນໄມ້ກ ປ່ຽນເປັນເຮືອນວິນລາ ແລະ ເຮືອນ 2 ຊັົ້ນ ເຄິີ່ງໄມ້ເຄິີ່ງກ ໍ່ເປັນຕົົ້ນ. 

- ດ້ານພາຫະນະຮັບໃຊ້: ໃນປີ 2012 ທຽບໃສ່ ປີ 2018 ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ

ເພາະປະຊາຊົນສ່ວນຫ າຍແມ່ນບ ໍ່ນິຍົມໃຊ້ລົດຈັກ ແລະ ລົດໄຖນາຄືແຕ່ກ່ອນ ຈາກຕົວເລກການປ່ຽນແປງ
ແມ່ນຫ ຸດລົງຫ າຍເຖິງ 11 – 12%, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມການນໍາໃຊ້ພາຫະນະເປັນລົດໃຫຍ່ທີີ່ມີລາຄາແພງ ເຊິີ່ງມີ

ອັດຕາສ່ວນເພີີ່ມຂຶົ້ນຈາກເດີມເປັນ 15.8% ຂອງຜູ້ທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ລົດກະບະ, ຈາກຂ ໍ້ສັງເກດເຫັນວ່າ

ປະຊາຊົນມີຄວາມຮັົ່ງມີດ້ານເສດຖະກິດດີຂຶົ້ນຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຄອບຄົວ. 

- ດ້ານອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ: ໃນປີ 2012 ທຽບໃສ່ ປີ 2018 ແມ່ນເຫັນວ່າບ ໍ່ມີຄວາມ

ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ ເພາະເຄືີ່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນກ ໄດ້ໃຊ້ຂອງທີີ່ມີຢູ່ມາແຕ່ເດີມ ແລະ 

ໄດ້ຊືົ້ບາງອັນທີີ່ເປັນເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ທີີ່ທັນສະໄໝຂຶົ້ນກວ່າເກົົ່າເຊັົ່ນ: ໂທລະທັດ, ຈັກຊັກເຄືີ່ອງ ແລະ ຕູ້ເຢັນ 

ເປັນຕົົ້ນ, ແຕ່ເຄືີ່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນທີີ່ຫ ຸດນ້ອຍລົງກ ຄືພັດລົມ ເພາະບາງຄົວເຮືອນແມ່ນອາດໃຊ້ແອເປັນສ່ວນ

ໃຫຍ່. 

- ເງິນສະສົມ: ໃນປີ 2012 ທຽບໃສ່ ປີ 2018 ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ ເຊິີ່ງຈາກຂ ໍ້

ມູນການປ່ຽນແປງດ້ານເງິນສະສົມທີີ່ມີພຽງພ ປະຊາຊົນແມ່ນມີເພີີ່ມຂຶົ້ນຈາກເດີມເປັນ 18.4%. ຈາກລາຍ

ຮັບທີີ່ໄດ້ດີຂຶົ້ນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຈາກການເຮັດການກະສິກໍາປູກພືດອືີ່ນໆ ແລະ ປູກສາລີແມ່ນສາມາດມີເງິນ
ສະສົມເປັນຂອງຕົນເອງມີຈໍານວນເພີີ່ມຫ າຍຂຶົ້ນ ຈາກແຕ່ກ່ອນໃນປີ 2010 ປະຊາຊົນແມ່ນມີເງິນພຽງສວ່ນ
ໃດໜຶີ່ງ ແລະ ບ ໍ່ມີເງິນສະສົມເລີຍນັົ້ນ ຕ ໍ່ມາກ ມີການສູ້ຊົນບຸກບືີ່ນຂະຫຍາຍພືົ້ນທີີ່ການກະສິກໍາ, ປູກສາລີໃຫ້
ຫ າຍຂຶົ້ນ ເພືີ່ອສະໜອງໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດພາຍໃນຄອບຄົວດີ

ຂຶົ້ນກວ່າເກົົ່າ. 
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ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 
ຂ ໍ້ສະເໜີແນະຈາກທີມຄົົ້ນຄວ້າຕ ໍ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ 

ສະເໜີໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ຫ ື ຂັົ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາແນວພັນສາລີທີີ່ມີ
ປະສິທິພາບມາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ມີບ ລິສັດຮອງຮັບດ້ວຍລາຄາທີີ່ເປັນທໍາ ແລະ ເໝາະສົມຄວາມເປັນຈິງ. 

ຂ ໍ້ສະເໜີແນະຈາກທີມຄົົ້ນຄວ້າຕ ໍ່ຜູ້ສຶກສາໃນຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປ 

   - ຜູ້ທີີ່ສົນໃຈຈະສຶກສາໃນຫົວຂ ໍ້: ການນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເພືີ່ອປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ນີົ້ຢາກໃຫ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ
ການຈັດສັນພືົ້ນທີີ່ກະສິກໍາ ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຫ າຍຂຶົ້ນ. 
   - ຄວນສ້າງແບບສອບຖາມ ແລະ ແບບສໍາພາດໃຫ້ລະອຽດໃນການໄປເອົາຂ ໍ້ມູນຈາກປະຊາຊົນເພືີ່ອໃຫ້

ໄດ້ຂ ໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ. 
   - ທຸກໆຄົນຄວນມີການຂຽນບົດໄປພ້ອມໆກັນກັບການໄປເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ເພືີ່ອໃຫ້ຮູ້ຂ ໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ

ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ. 
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ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ກົມປູກຝັງໄດ້ວາງຍຸດທະສາດພັດທະນາການປູກຝັງຮອດປີ 2025 ແລະ 2030 ແມ່ນປູກຝັງທັນ
ສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໝັົ້ນຄົງ ຍືນຍົງ. ການປູກພືດໝູນວຽນເປັນການປູກພືດທີີ່
ສາມາດເພີີ່ມຄວາມອຸມສົມບູນຂອງດິນ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແມງໄມ້ ແລະ ດິນ
ຟ້າອາກາດ. ສະນັົ້ນ, ການປູກພືດໝູນວຽນນັບວ່າ ເປັນເປົື້າໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງການກະສິກໍາແບບຍຶນຍົງ. 
ການທົດລອງໄດ້ມີ 2 ຈຸດປະສົງ: 1) ສຶກສານໍໍ້າໜັກຂອງຝັກສາລີ, ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ
ຂອງສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ, 2) ສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງດິນ. ການທົດລອງໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ທີີ່ຄະນະ
ກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ. ວາງແຜນທົດລອງແບບ RCBD ມ ີ3 ຊໍໍ້າ, 3 ສິີ່ງທົດລອງ ແລະ 9 ໜ່
ວຍທົດລອງ (ໜານ), ໜານມີຂະໜາດ 6 m x 4 m, ການທົດລອງໄດ້ປູກ 3 ລະດູ. ລະດູທີ 1 (S1): T1 

ແລະ T2 ປູກສາລີ ແລະ T3 ປູກຖົົ່ວເຫ ືອງ. ລະດູທ ີ2 (S2): T1 ປູກສາລີ, T2 ແລະ T3 ປູກຖົົ່ວເຫ ືອງ. ລະດູ
ທີ 3 (S3): ທັງ 3 ສິີ່ງທົດລອງປູກສາລີ. ເກັບຕົວຢ່າງດິນວິເຄາະຫາປະລິມານຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນທາດອາຫານ
ຫ ັກ, pH, SOM ແລະ Db ກ່ອນການປູກລະດູທີ 1 ແລະ ຫ ັງເກັບກ່ຽວທຸກລະດູ.  ເກັບຂ ໍ້ມູນນໍໍ້າໜັກຂອງ
ຝັກສາລີ, ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ. ວິເຄາະຄວາມແປປວນຂອງຂ ໍ້
ມູນ. ທຸກຕົວຊີົ້ວັດໃນ S1 ບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຈາກການປູກໝູນວຽນ. ໃນ S3,  ນໍໍ້າໜັກຂອງຝັກສາລີ T3 ໄດ້ 
76.76 g/ຝັກ ຫ າຍກວ່າ T2 ແລະ T1 ແລະ ສູງກວ່າ T1 ໃນS2. ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດຂອງສາລີ T3 ມີ 
25.46 g ສູງກວ່າ T2 ແລະ  T1 ແລະ ສູງກວ່າ T1 ໃນ S2 ທີີ່ໄດ້ 18.71 g. ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດຂອງ
ຖົົ່ວເຫ ືອງໃນ S2, T2 ແລະ T3 ໄດ ້17.27 ແລະ 16.27 g, ຕາມລໍາດັບ. ໃນ S3, ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ 
T3 ໄດ້ 1,519 kg/ໄລ່ ໃກ້ຄຽງກັບ T2 ແຕ່ ສູງກວ່າ T1 ແລະ ສູງກວ່າ T1 ໃນ S2. ຜະລິດຕະພາບຂອງ
ຖົົ່ວເຫ ືອງ T2 ແລະ T3 ໃນ S2 ໄດ້ 328.32 ແລະ 324.72 kg/ໄລ່, ຕາມລໍາດັບ ແຕ່ຕໍ່າກວ່າ T3 ໃນ S1. 
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນໃນ ຫ ອດໄລຍະການທົດລອງແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ. ສ່ວນ pH ກ່ອນ 

S1, ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ແລະ S2 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຫ າຍ. ສ່ວນ pH ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S3 ແມ່ນຢູ່ໃນເກນ
ທີີ່ຕໍ່າ. ສ່ວນຄວາມເຂັມຂຸ້ນຂອງທາດ N ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S2 ແລະ S3 ແມ່ນຢູ່ໃນເກນທີສູງ, ສູງກວ່າສິີ່ງທົດ
ລອງອືນ ແມ່ນ T3. ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດ P ກ່ອນ S1 ແລະ ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ແມ່ນຢູ່ໃນເກນຕໍ່າຫ າຍ. 

ສ່ວນຢູ່ໃນຫ ັງເກັບກ່ຽວ S2 ແລະ S3 ແມ່ນ P ຢູ່ໃນເກນປານ. ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນທາດ K ໃນດິນກ່ອນ S1 

ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເກນທີີ່ຕໍ່າຫ າຍ, ຢູ່ໃນເກນທີີ່ສູງ ແມ່ນຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1, ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S2 ແລະ S3 ຄວາມ
ເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ K ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເກນທີີ່ສູງຫ າຍ.  

ຄໍາສັບທີີ່ສໍາຄັນ: ການປູກພືດໝູນວຽນ, ສາລີ, ຖົົ່ວເຫ ືອງ, ຜະລິດຕະພາບ, ຄຸນລັກສະນະຂອງດິນ, 
ທາດອາຫານຫ ັກ 
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Abstract 

The strategy vision of Department of Agriculture for  crop production technology 

up to 2025 and 2030 is  modernization, clean, safe, quality, stability and sustainability. 

Crop rotation is important goal for conservation and sustainable agriculture using green 

fertilizers integrate to bean crops. The experiment consists of 2 objectives: 1) study on 

corn ear mass, mass of 100 grain and yield of corn and soilbean; 2) study on some soil 

properties. The experiment was conducted at Faculty of Agriculture, National University 

of Laos, located in Paksapmay Village, Xaythany District, Vientiane  Capital Province. 

It was RCBD consisted of 3 treatments (T), 3 blocks, 9 experiment units (plots). The size 

plots were 6  m x  4  m. There were 3 crop rotations or 3 seasons (S). In S1, corn was 

planted into T1 and T2, soybean was in T3. In S2, corn was planted into T1, soybean was 

planted into T2 and T3; and S3 corn was planted in that 3 treatments. Soil was sampled 

before planting of S1, after harvest of S1, S2 and S3 and analyzed macronutrients, pH, 

SOM and Db. Data of corn ear mass, mass of 100 grain and yield of corn and soybean 

were collected. All the data were analyzed on variance (ANOVA). Each indicator in S1 

was not effected by crop rotation. In S3, corn ear mass of T3  was 76.76 g/ ear, it was 

higher than T2 and T1 and higher than T1 in S2.  Mass of  100 corn grains of T3 was 

25.46 g, it was higher than T2 and  T1 and higher than T1 (18.71 g) in S2. Mass of 100 

soybean grain of T2 ແລະ T3 in S2 were 17.27 ແລະ 16.27 g, respectively. In S3, corn 

yield of of T3 was 1,519 kg/rai, it was higher than T2 and T1, and higher than T1 in S2. 

Soybean yield of T2 and T3 in S2 were 328.32 and 324.72 kg/rai, respectively. However 

they were lower than T3 in S1 . Soil bulk densities in the period of the study were not 

different in statistic. Soil pH before S1, after harvest of S1, S2 were in very low. After 

harvest of S3, the pH was in the low level. Soil OMs in the period of experiment were 

variable. N contration in S2 and S3 were high levels, the highest was in T3. P 

concentrations in soil before and after harvest S1 were in very low, after S3, P 

concentration was in mid level. K concentration before S1 was very low, it was high after 

harvest S1, after harvest S2 and S3, the K concentrations were very high.  

Key words: Crop rotation, corn, soybean, yield, soil properties, macronutrients.   
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ບົດສະເໜີ 

ກົມປູກຝັງ (2015) ໄດຂ້ຽນໄວ້ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດກະສິກໍາວ່າ ປະຊາກອນຂອງ ສປປ. ລາວ ຈະເພີີ່ມ
ຂຶ ົ້ນເຖິງ 7.5 ລ້ານຄົນໃນປີ 2020, ເພີີ່ມຂຶ ົ້ນເຖິງ 8.3 ລ້ານຄົນໃນປີ 2025. ເພື ີ່ອຮອງຮັບຄວາມ
ຕ້ອງການສບຽງອາຫານຂອງປະຊາກອນ ທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ີ່ນນັົ້ນ. ກົມປູກຝັງໄດ້ມີເປົື້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະຜະລິດສາລີອາຫານສັດໃຫ້ໄດ້ 1.4 ລ້ານໂຕນ, ກາເຟ 280,000 ໂຕນ, 
ອ້ອຍ 2.4   ລ້ານໂຕນ, ມັນຕົົ້ນ 1.6 ລ້ານໂຕນ, ຖົົ່ວເຫ ືອງ 52,000 ໂຕນ ແລະ ສືບຕ ໍ່ສູ້ຊົນຜະລິດພືດ
ສິນຄ້າອືີ່ນທີີ່ທ່າແຮງໄດ້ປຽບຕາມຕະຫ າດທີີ່ຕ້ອງການ. ກົມປູກຝັງໄດ້ວາງວິໄສທັດຍຸດທະສາດພັດທະ ນາ
ການປູກຝັງຮອດປີ 2025 ແລະ 2030 ແມ່ນປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໝັົ້ນ
ຄົງ ຍືນຍົງ. ໃນຍຸດທະສາດນັົ້ນ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ, ຝຸ່ນອິນຊີ (ຝຸ່ນບົົ່ມ, ຝຸ່ນໝັກ, ຝຸ່ນຄອກ), ຝຸ່ນຊີວະ
ພາບ, ຝຸ ່ນຂຽວປະສົມປະສານກັບການປູກພືດຕະກຸນຖົ ົ່ວ, ປູກພືດສະຫ ັບແບບໝູນວຽນເພື ີ່ອຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ (ກົມປູກຝັງ, 2015). 

ການປູກພືດໝູນວຽນເປັນການປູກພືດທີີ່ສາມາດເພີີ່ມຄວາມອຸມສົມບູນຂອງດິນ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແມງໄມ້ ແລະ ຍັງຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການຂາຍ (FAO). ນອກຈາກນັົ້ນຍັງເປັນການສ້າງຜົນຜະລິດ, ສານອາຫານທີີ່ຈໍາເປັນຕ ໍ່ຮ່າງກາຍຄົນ ແລະ 
ສັດຫ າຍຢ່າງ ແລະ ລາຍຮັບເພີີ່ມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ (ຍົງຍຸດ ແລະ ຄະນະ, 2554). ການປູກພືດໝູ
ນວຽນໂດຍສະລັບກັບພືດຕະກຸນຖົົ່ວ ຈະຊ່ວຍຟ ື້ນຟູດິນ ຍ້ອນວ່າຮາກຕະກຸນຖົົ່ວມີແບກຕີເຣຍປະເພດດູດຈັບ
ທາດໄນໂຕ ເຈນ (nitrogen-fixing bacteria) ອາໄສຢູ່ ຊຶີ່ງສາມາດປ່ຽນກາສໄນໂຕ ເຈນໃນອາກາດໃຫ້ເປັນ
ໄນໂຕ ເຈນທີີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ພືດໄດ້. ການປູກພືດໝູນວຽນຍັງສາມາດຫ ຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືີ່ອນ. ພືດໝູ

ນວຽນປັບປຸງຄວາມຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງດິນ (soil stability) ດ້ວຍການສະຫ ັບຂອງບັນຮາກພືດ

ຕ່າງກັນ. ພືດຊະນິດຕ່າງກັນ ການຂະຫຍາຍລະບົບຕ່າງກັນ ເຊ່ນ ພືດຮາກເລິກ, ຮາກຕຶົ້ນ, ຂະຫຍາຍໜ້ອຍ
ຂະຫຍາຍຫ າຍ. ສະນັົ້ນ, ການປູກພືດໝູນວຽນນັບວ່າ ເປັນເປົື້າໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງການກະສິກໍາແບບ
ອະນຸລັກ ແລະ ຍຶນຍົງ.  

ຈຸດປະສົງ 

- ສຶກສານໍໍ້າໜັກຂອງຝັກສາລີ, ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ. 

- ສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງດິນ 

ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການທົດລອງ 
ສະຖານທີີ່ທດົລອງ 

ການຄົົ້ນຄວ້າທົດລອງໄດ້ຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ສວນປູກຜັກຂອງພາກວິຊາປູກ ຄະນະກະເສດສາດ, ມຊ. 
ຄະນະເສດສາດມີທີີ່ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານປາກໃໝ່ ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນປະມານ 30 km. 

http://wonderopolis.org/wonder/why-is-crop-rotation-important/
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ການຈດັວາງໜານທດົລອງ 

ວາງແຜນທົດລອງແບບ RCBDesign ມີ 3 ຊໍໍ້າ, 3 ສິງທົດລອງ (T) ແລະ 9 ໜ່ວຍທົດລອງ 
(ໜານ) ມີຂະໜາດ 6 m x 4 m, ໄລຍະຫ່າງຂອງໜານ 2 m. ການທົດລອງເຮັດ 3 ຮອບວຽນ ຫ ື 3 ລະດູ. 
ລະດູທີ 1 (S1): T1 ແລະ T2 ປູກສາລີ ແລະ T3 ປູກຖົົ່ວເຫ ືອງ. ລະດູທີ 2 (S2): T1 ປູກສາລີ, T2 ແລະ 
T3 ປູກໝາກຖົົ່ວເຫ ືອງ. ລະດູທີ 3 (S3) ປູກສາລີໃສ່ທຸກສິີ່ງທົດລອງ.  

ແນວພນັສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ອືງສາໍລບັການທດົລອງ 

ແນວພັນສາລີ ແມ່ນສາລີໜຽວແຕ້ມ ຊຶ ີ່ງເປັນສາລີກິນຝັກອ່ອນດ້ວຍການໜຶົ້ງ, ຕົ ົ້ມ, ເຜົາ, ຈີີ່ 
ແລ້ວແຕ່ຜູ້ທີີ່ມັກກິນ. ສ່ວນແນວພັນຖົົ່ວເຫ ືອງ ເປັນພັນ CM 60 (ຊ່ຽງໃໝ່) ຊຶີ່ງຜ່ານການປູກຢູ່ໃນ ສປປ. 

ລາວ ມາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໄດ້ປູກຢູ່ ສູນຄົົ້ນຄວ້າພືດເສດຖະກິດນາພອກ. 

ວິທີການປູກສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ 

ກ່ອນປູກລະດູທໍາອິດ ໄຖລົງເລິກ 30 cm, ຕາກແດດໄວ້ 7 ວັນ, ຄາດໃຫ້ດິນມຸ່ນເປັນກ້ອນນ້ອຍ. 
ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ຈັດວາງ  ໜານທົດລອງ ກ່ອນປູກລະດູທີ 2 ແລະ ທີ 3 ໄດ້ໃຊ້ຈົກເສຍຫຍ້າ, ເຟ ອງສາລີ ແລະ 
ຕົົ້ນຖົົ່ວເຫ ືອງ ສິີ່ງເຫ ົົ່ານີົ້ ເອີົ້ນວ່າສິີ່ງເສດເຫ ືອ. ປະສິີ່ງເສດເຫ ືອນີົ້ໄວ້ກັບກັບໜານ ເພືີ່ອໃຫ້ສິີ່ງເສດເຫ ືີ່ອຍ່ອຍ
ສະຫ າຍ ແລ້ວກາຍເປັນຝຸ່ນ. 

ປູກຖົົ່ວເຫ ືອງດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ 50 x 20 cm, 4 ເມັດ/ຂຸມ,  ສ່ວນສາລີປູກດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ 75 x 

30 cm, ຢອດ 4 ເມັດ/ຂຸມ ໃຫ້ດິນຖ້ວມເມັດຖົົ່ວເຫ ືອງ ແລະ ເມັດສາລີ 1.5 cm. ຖອນແຍກເມືີ່ອເບັົ້ຍ
ຖົົ່ວເຫ ືອງ ແລະ ເບັົ້ຍສາລີ ມີອາຍຸ 2 ອາທິດ, ຈົົ່ງໄວ້ 3 ເບັົ້ຍ/ຂຸມ. ຫົດນໍໍ້າດ້ວຍລະບົບສະປິງເກີທຸກ 2 ວັນ. 
ກ່ອນປູກທຸກຄັົ້ງໃສ່ຝຸ່ນຄອກເພືີ່ອສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຈຸລິນຊີ, ໃສ່ໃນອັດຕາ 2 kg/m2.   

ເກັບກ່ຽວເອົາແຕ່ຝັກສາລີແກ່, ສ່ວນລໍາຕົົ້ນ ແລະ ໃບ ເປັນສິີ່ງເສດເຫ ືອປະໄວ້ໃນພືົ້ນທີີ່ເພືີ່ອປົກຄຸມ
ໜ້າດິນ. ສ່ວນການ ເກັບກ່ຽວຖົົ່ວເຫ ືອງແມ່ນຕັດເອົາແຕ່ກ ສ່ວນທີີ່ມີຝັກ, ສ່ວນລໍາຕົົ້ນກິີ່ງງ່າເປັນສິີ່ງເສດເຫ ືອ
ປະໄວ້ໃນພືົ້ນທີີ່ເພືີ່ອປົກຄຸມໜ້າດິນ. 

ການເກັບຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ 

ເກັບຕົວຢ່າງດິນວິເຄາະຫາຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດອາຫານຫ ັກ, pH, OM ແລະ ຄວາມໜາແໜ້
ນລວມຂອງດິນ (Db) ກ່ອນປູກລະດູທີ 1 ແລະ ຫ ັງຈາກເກັບກູ້ສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ ທຸກໆ ລະດູ. ເກັບຂ ໍ້
ມູນນໍໍ້າໜັກຂອງຝັກສາລີ, ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດ, ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ. ວິເຄາະຫາຄວາມ
ແປປວນ (ANOVA). 
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ຜົນຂອງການທົດລອງ 

ການປູກພືດໝູນວຽນຍັງບ ໍ່ມີຜົນຕ ໍ່ທຸກຕົວຊີົ້ວັດໃນລະດູທີ 1, ຊຶີ່ງຈະມີຜົນຕ ໍ່ທຸກຕົວຊີົ້ວັດໃນລະດູ ທີ 
2 ແລະ ທີ 3.  

ນໍໍ້າໜັກຂອງຝັກສາລີ 

ໃນລະດູທີ 3 (S3), ນໍໍ້າໜັກຂອງຝັກສາລີໃນ T3 ໄດ້ 97.76 g/ຝັກ ຊຶີ່ງສູງກວ່າ T2 ແລະ T1 ທີີ່
ໄດ້ 96.30 ແລະ       65.59 g/ຝັກ ແລະ ສູງກວ່າ T1 ແລະ T2 ໃນ S1 ແລະ T1 ໃນ S2 ທີີ່ີ່ໄດ ້76.51, 
75.65 ແລະ 59.1  g/ຝັກ, ຕາມລໍາດັບ (ຮູບທີ 1). ນໍໍ້າໜັກຂອງຝັກສາລີ T1 ໃນ S2 ຕໍ່າກວ່ານໍໍ້າໜັກ
ຂອງຝັກສາລີ T1 ແລະ T2 ໃນ S1 ຊຶີ່ງມັນສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີທີີ່ວາການປູກພືດຊະນິດດຽວໃນພືົ້ນທີີ່
ດຽວກັນເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງດິນຫ ຸດລົງ ແລະ ເປັນຜົນຕາມມາເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຫ ື ຜະລິດຕະພາບຂອງ
ພືດຫ ຸດລົງຄກືັນ (Susan, 2019;  Sara, 2019). ຕາມຜົນຂອງການວິເຄາະຫາຄວາມແປປວນ (ANOVA) 

ເຫັນວ່າ ພວກມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນ 95%, ໝາຍເຖິງປັດໄຈຂອງ
ການປູກສາລີໝູນວຽນກັບຖົົ່ວເຫ ືອງຄັົ້ງນີົ້ມີຜົນຕ ໍ່ນໍໍ້າໜັກຂອງມານສາລີ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ ນໍໍ້າໜັກຂອງມານສາລີມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິ. ນໍໍ້າໜັກຂອງຝັກສາລີໃນສິີ່ງທົດລອງທີ 1 ແຕກຕ່າງກັບສິີ່ງທົດລອງທີ 2 
ແລະ ທີ 3, ແຕ່ ສິີ່ງທົດລອງທີ 2 ແລະ ທີ 3 ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິ. 

ຮູບທີ 1. ນໍໍ້າໜັກຂອງຝັກສາລ ີ

 ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດຂອງສາລ ີແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ 
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ໃນ S3, ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດຂອງສາລີ T3 ມີ 25.46 g ສູງກວ່າ T2 ແລະ  T1 ທີີ່ໄດ້ 25.30 
ແລະ 24.81 g ແລະ ສູງກວ່າ T1 ໃນ S2 ທີີ່ໄດ້ 18.71 g. ແຕ່ ໃກ້ຄຽງກັບ ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດຂອງສາລີ 
T1 ແລະ T2 ທີີ່ໄດ້ 25.46 g ແລະ 25.38 g, ຕາມລໍາດັບ (ຮູບທີ 2) ແຕ່ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດຂອງ 3 ສິີ່ງ
ທົດລອງໃນລະດູທີ 3 ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນ 95%.  

ຕາມສາລລີະວິທະຍາຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດຕ່າງກັນ ຊຶີ່ງເມັດຖົົ່ວເຫ ືອງຈະນ້ອຍກວ່າເມັດສາລີ ດັົ່ງນັົ້ນ 
ຈະເຫັນວ່າ ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດຂອງຖົົ່ວເຫ ືອງຈະຕໍ່າກວ່າ ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດຂອງສາລີ ຍົກເວັົ້ ົ້ນ ນໍໍ້າໜັກ 
100 ເມັດສາລີ T1 ໃນ S2. ຕາມການວິເຄາະຄວາມແປປວນຂອງ 3 ສິີ່ງທົດລອ (T3 ໃນ S1; T2 ແລະ 
T3ໃນ S2 ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມໝັົ້ນລະດັບ 95%. 

 

 

ຮູບທີ 2. ນໍໍ້າໜັກ 100 ຂອງສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ 

ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ 

ໃນ S3, ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ T3 ໄດ້ 1,519 kg/ໄລ່ ໃກ້ຄຽງກັບ T2 ທີີ່ໄດ້ 1,513 kg/ໄລ່ 
ແຕ່ ສູງກວ່າ T1 (1,360 kg/ໄລ່) ແລະ ສູງກວ່າ T1 ໃນ S2 ທີີ່ໄດ້ 1,069  kg/ໄລ່. ນອກຈາກນັົ້ນ T3 
ຍັງສູງກວ່າ T1 ແລະ T2 ໃນ S1 ທີີ່ໄດ້ 1,423 ແລະ 1,302 kg/ໄລ່. ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີບ ໍ່ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື ີ່ອໝັົ້ນ 95%. ສະແດງວ່າ ການປູກໝູນວຽນບ ໍ່ມີຜົນຕ ໍ່
ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ.  

ຜະລິດຕະພາບຂອງຖົົ່ວເຫ ືອງ T2 ແລະ T3 ໃນ S2 ໄດ ້328.32 ແລະ 324.72 kg/ໄລ,່ ຕາມລໍາດັບ 

ແຕ່ຕໍ່າກວ່າ T3 ໃນ S1 ທີີ່ໄດ ້345.17 kg/ໄລ.່ 
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ຮູບທີ 3. ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ ແລະ ຖົົ່ວເຫ ືອງ 

 

ຄນຸລກັສະນະຂອງດນິ 
ຄວາມໜາແໜນ້ລວມຂອງດນິ 

ຄວາມໜາແໜ້ນລວມຂອງດິນ (Db) ກ່ອນປູກ S1 ມີ 1.43 - 1.45 g/cm3 (ຕາຕະລາງທີ 2). 
ພາຍຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ເຫັນວ່າ Db ເພີີ່ມຂຶົ້ນເລັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະໃນ T1 ແລະ T3 ທີມີ 1.45 g/cm3 

ແລະ 1.47 g/cm3, ຕາມລໍາດັບ. ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ S2 ແລະ S3, Db ໃນ T1 ແມ່ນເພີີ່ມຂຶົ້ນເລັກນ້ອຍ. 
ສ່ວນ T2 ແລະ T3 ມີລັກສະນະຫ ຸດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ອີງຕາມຜົນການວິເຄາະຄວາມແປປວນຂອງຂ ໍ້
ມູນຕະຫ ອດ 3 ລະດ ູເຫັນວ່າ ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນ 95%. ສະແດງ
ວ່າການປູກໝູນວຽນຍັງບ ໍ່ມີຜົນຕ ໍ່ Db. 

ຕາຕະລາງທີ 2. ຄວາມໜາແໜ້ນລວມຂອງດິນ (Db) 

ສິີ່ງທົດລອງ Db 

ກ່ອນ S1 

(g/m3) 

ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S2 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S3 

ພືດປູູກ Db(g/m3) ພືດປູູກ 
Db 

(g/m3) 
ພືດປູູກ 

Db 

(g/m3) 

T1 1.43 ສາລີ 1.45 ສາລີ 1.46 ສາລີ 1.46 

T2 1.45 ສາລີ 1.45 ຖົົ່ວເຫ ືອງ 1.43 ສາລີ 1.42 

T3 1.43 ຖົົ່ວເຫ ືອງ 1.47 ຖົົ່ວເຫ ືອງ 1.41 ສາລີ 1.42 

 

ຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງດິນ 

ຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງດິນ (pH) ກ່ອນປູກ S1 ຢູ່ລະຫວ່າງ 5.13-5.43 (ຕາຕະລາງທີ 3). 
ພາຍຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1, pH ໃນ T1 ແລະ T3 ມີ 5.30, T2 ມີ 5.33.  ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ S2, pH ມີ
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ລັກສະນະຫ ຸດລົງ (T1  ແລະ T2 ມີ 5.03). ສ່ວນ T3 ມີ 5.10. ໃpH ຂອງດິນ ກ່ອນ S1 ຫາ S2 ແມ່ນຢູ່
ໃນເກນທີີ່ເປັນກົດແຮງ (5.1-5.5). ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ S3, pH ເພີີ່ມຂຶົ້ນໄປຫາເກນທີີ່ເປັນກົດອ່ອນ (5.5-
6.0). ຜົນຂອງການວິເຄາະຄວາມແປປວນຂອງ pH ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພົບວ່າບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານ
ສະຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນໃນລະດັບ 95%. ສະແດງວ່າລະບົບການປູກພືດໝູນວຽນຄັົ້ງນີົ້ຍັງບ ໍ່ມີຜົນຕ ໍ່ 
pH ຂອງດິນ.   

ຕາຕະລາງທີ 3. ຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງດິນ (pH) 

ສິີ່ງ 
ທົດລອງ 

pH ກ່ອນ 
S1 

ຫ ັງເກັບກຽ່ວ S1 ຫ ັງເກັບກຽ່ວ S2 ຫ ັງເກັບກຽ່ວ S3 

ພືດປູູກ pH ພືດປູູກ pH ພືດປູູກ pH 

T1 5.43 ສາລ ີ 5.30 ສາລ ີ 5.03 ສາລ ີ 5.70 

T2 5.13 ສາລ ີ 5.33 ຖົົ່ວເຫ ືອງ 5.03 ສາລ ີ 5.77 

T3 5.30 ຖົົ່ວເຫ ືອງ 5.30 ຖົົ່ວເຫ ືອງ 5.10 ສາລ ີ 5.77 

 

ອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ 

ອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ (OM) ໃນທັງໝົດຮອບການທົດລອງ 3 ລະດູ ມີຄວາມແປປວນຫ າຍ ແຕ່ສວນ
ຫ າຍແມ່ນ ຢູ່ໃນລະດັບ 1.58 ຫາ 1.79% (ຕາຕະລາງທີ 4). ຜົນຂອງການວິເຄາະຄວາມແປປວນ ພົບວ່າ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັນໃນລະດັບ 95%. ກ່ອນ S1, T1 ແລະ T2 ແມ່ນ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ພວກມັນຕ່າງກັບ T3. ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ T3, T1 ຕ່າງກັບ T2 ແລະ T3. ຫ ັງ
ຈາກເກັບກ່ຽວລະດູທີ 2 ແລະ 3, ອິນຊີວັດຖຸໃນທຸກສິີ່ງທົດລອງ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ (ຕາຕະລາງ
ທີ 4).  

ຕາຕະລາງທີ 4.   ອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ (OM) 

ສິີ່ງທົດລອງ OM ກ່ອນ 
S1(%) 

ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S2 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S3 
ພືດປູູກ OM (%) ພືດປູູກ OM(%) ພືດປູກ OM (%) 

T1 1.68ab ສາລ ີ 1.39b ສາລ ີ 1.76ab ສາລ ີ 1.60ab 

T2 1.75ab ສາລ ີ 1.97ab ຖົົ່ວເຫ ອືງ 1.84ab ສາລ ີ 1.65ab 

T3 2.32a ຖົົ່ວເຫ ອືງ 1.58ab ຖົົ່ວເຫ ອືງ 1.81ab ສາລ ີ 1.67ab 
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ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດໄນໂຕ ເຈນ 

ຄວາມເຂັົ້ົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດໄນໂຕເຈນໃນດິນ (N) ກ່ອນປູກ S1 ມີ 0.03 mg/kg ໃນ T1, ສ່ວນ
ໃນ T2 ແລະ T3 ມີ 0.023 ແລະ 0.027 mg/kg, ຕາມລໍາດັບ. ຕາມການວິເຄາະຄວາມແປປວນ ພົບວ່າບ ໍ່
ຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນ 95%. ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ S1, ຄວາມເຂັົ້ົ້ມຂຸ້ນຂອງ N ບ ໍ່ເພີີ່ມ
ຂຶົ້ນໃນ T1 (0.03 mg/kg), ແຕ່ກ ໍ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນໃນ S2 ແລະ S3 ຊຶີ່ງ ມີ 0.04 mg/kg, ແຕ່ຜົນການວິເພາະ
ຄວາມແປປວນ ແມ່ນບ ໍ່ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນ 95%. ຄວາມເຂັົ້ົ້ມຂຸ້ນຂອງ 
N ເພີີ່ມຂຶົ້ນຫ າຍຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ S2 ແລະ S3 ເພີີ່ມຂຶົ້ນຫ າຍກວ່າສິີ່ງທົດລອງອືີ່ນ ແມ່ນໃນ T3 ເພີີ່ມຂຶົ້ນ
ເຖິງ 160 mg/kg  ແລະ 166.6 mg/kg, ຕາມລໍາດັບ. ເຖິງວ່າເພີີ່ມຂຶົ້ນກ ໍ່ຕາມ ເຫັນວ່າ ຄວາມແປປວນໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະບ ໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (ຕາຕະລາງທີ 5). 

ຕາຕະລາງທີ 5. ຄວາມເຂັົ້ົ້ມຂຸນ້ຂອງທາດໄນໂຕເຈນໃນດິນ (N) 

ສິີ່ງທົດລອງ N ກ່ອນ S1 

(mg/kg) 

ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S2 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S3 

ພືດປູູກ N (mg/kg) ພືດປູູກ N 

(mg/kg)  

ພືດປູູ
ກ 

N (mg/kg) 

T1 0.030b ສາລ ີ 0.03b ສາລ ີ 143.33a ສາລ ີ 160.00a 

T2 0.023b ສາລ ີ 0.04b ຖົົ່ວເຫ ືອງ 153.33a ສາລ ີ 160.00a 

T3 0.027b ຖົົ່ວເຫ ືອງ 0.04b ຖົົ່ວເຫ ືອງ 160.00a ສາລ ີ 166.67a 

 

ຄວາມເຂັົ້ມຂຸນ້ຂອງທາດຟດົສະຟ ໃນດນິ 

ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດຟົດສະຟ ໃນດິນ (P) ກ່ອນ S1, ໃນ T1 ມີ 14.35 mg/kg (ຕາຕະລາງທີ 
6), ສ່ວນໃນ T2 ແລະ T3 ມີ 12.08 mg/kg ແລະ 13.40 mg/kg, ຕາມລໍາດັບ. ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ S1 
ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ P ໃນ T1 ມີ 13.58 mg/kg ຫ ຸດລົງຈາກ 14.35 ຈໍານວນ 0.77 mg/kg. ໃນ T2 
ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດ P ມີລັກສະນະເພີີ່ມຂຶົ້ນ ແລະ ມີ 13.83 mg/kg. ເຫັນຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ  P 
ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ S2 ແລະ S3. ຜົນການວິເຄາະຄວາມແປປວນໃນແຕ່ລະໄລຍະພົບວ່າບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັນ 95%. ຈ ັີ່ງ ຊ ັນ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວີ່າລະບບົການປູກພ ດໝນູວຽນ

ໃນຄ ັງ້ນີຍ້ງັບໍີ່ ມຜີນົຕໍີ່ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ P.  
ຕາຕະລາງທີ 6. ຄວາມເຂັົ້ົ້ມຂຸນ້ຂອງທາດຟົດສະຟ  (P) 

ສິີ່ງທົດລອງ P ກ່ອນS1 

(mg/kg) 
ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S2 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S3 

ພືດປູູກ P (mg/kg)  ພືດປູູກ P (mg/kg) ພືດປູູກ P (mg/kg)  

T1 14.35b ສາລ ີ 13.58b ສາລ ີ 26.67a ສາລ ີ 46.67a 

T2 12.08b ສາລ ີ 13.83b ຖົົ່ວເຫ ືອງ 36.67a ສາລ ີ 40.00a 

T3 13.40b ຖົົ່ວເຫ ືອງ 13.79b ຖົົ່ວເຫ ືອງ 40.00a ສາລ ີ 33.33a 
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ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດໂພແຕສຊຽມໃນດິນ 

ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນທາດໂພແຕສຊຽມໃນດິນ (K) ຂອງການທົດລອງໄດ້ບັນຈຸໄວ້ ໃນຕາຕະລາງທີ 7, 
ຜົນການວິເຄາະຄວາມແປປວນໃນແຕ່ລະໄລຍະບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຕິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນ 
95% ຄືກັນກັບ Db, pH, OM, ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດ N ແລະ P. ຈັົ່ງຊັົ້ນ ເຫັນວ່າຄືກັນກັບຂ ໍ້ສະຫ ຸບ
ຂອງຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດ P ຄື ທາດ K ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຈາກລະບົບການປູກພືດໝູນວຽນໃນຄັົ້ງນີົ້ຄື
ກັນ. 

ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນທາດໂພແຕສຊຽມໃນດິນກ່ອນ S1 ໃນ T1, T2 ແລະ T3 ມີ 49.20 mg/kg,  
46.26 mg/kg ແລະ 30.76 mg/kg, ຕາມລໍາດັບ ຊຶີ່ງແມ່ນນອນຢູ່ໃນເກນຕໍ່າ 30 – 60 mg/kg, ສ່ວນ
ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ K ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ນອນໃນເກນທີີ່ສູງ (90-120 mg/kg), ໃນໄລຍະຫ ັງລະດູທີ 2 ແລະ 
ທີ 3 ແມ່ນນອນໃນເກນທີີ່ສູງຫ າຍ (> 120 mg/kg). 

ຕາຕະລາງທີ 7. ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນທາດໂພແຕສຊຽມໃນດິນ (K) 

ສິີ່ງທົດລອງ 
K ກ່ອນ 

S1 

(mg/kg)  

ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S2 ຫ ັງເກັບກ່ຽວ S3 

ພືດປູູກ K(mg/k

g) 
ພືດປູູກ K (mg/kg) ພືດປູູກ K (mg/kg) 

T1 49.20b ສາລ ີ 98.86b ສາລ ີ 343.33a ສາລ ີ 370.00a 

T2 46.26b ສາລ ີ 88.82b ຖົົ່ວເຫ ືອງ 363.33a ສາລ ີ 343.33a 

T3 30.76b ຖົົ່ວເຫ ືອງ 132.16b ຖົົ່ວເຫ ືອງ 370.00a ສາລ ີ 343.33a 

 

ວຈິານຜນົ 

ຜົນການທົດລອງຊີົ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ນໍໍ້າໜັກຂອງຝັກ, ນໍໍ້າໜັກ 100 ເມັດ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ
ໃນ T3 ສູງກວ່າ ໃນ T2 ແລະ T1. ດ້ວຍເຫັດຜົນວ່າ ຕົົ້ນສາລີໃນ T3 ໄດ້ປູກໃສ່ໜານທີີ່ປູກຖົົ່ວເຫ ືອງມາ
ກ່ອນແລ້ວ 2 ລະດູ, ສ່ວນໃນ S2 ໄດ້ປູກສາລີໃສ່ໜານທີີ່ປູກຖົົ່ວເຫ ືອງ 1 ລະດູ. ຊຶີ່ງມັນສອດຄ່ອງກັບ ອິນ
ທອງ ແລະ ຄະນະ (2018) ຂຽນໄວ້ວ່າການປູກພືດໝູນວຽນກັບຖົົ່ວເຫ ືອງ ແມ່ນລະບົບການປູກພືດໜຶີ່ງ 
ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫ າຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເສີມສ້າງຄວາມອຸດົມບູນດິນ ຊຶີ່ງຈຸລິນຊີໃນຮາກ
ຂອງພືດຕະກຸນຖົົ່ວດຶງດູດ  N ຈາກອາກາດເຂົົ້າສູ່ດິນ. ເມືີ່ອຮາກພືດເໜົົ່າເປ ິ່ອຍ ທາດໄນໂຕ ເຈນນັົ້ນກ ໍ່ຈະຖືກ
ພືດອືີ່ນ (ສາລີ) ທີີ່ປູກຕາມມານັົ້ນດູດເອົາໄປໃຊ້ ຊຶີ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພາບດີຂຶ ົ້ນ. Db ນັບຕັ ົ້ງແຕ່ກ່ອນການປູກໃນລະດູທີ 1 ຫາ ຫ ັງເກັບກ່ຽວໃນລະດູທີ 3 ເຫັນບ ໍ່ມີການ
ປ່ຽນແປງຫ າຍ. Db ຂອງດິນດິນຊາຍແກມຕົມ (sandy loam) ຢູ່ລະຫວ່າງ 1.42-1.45 ຖືວ່າຍັງຢູ່ໃນ
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ລະດັບທີທ ໍ່ທັນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດທຸກສະນິດ, ຄວມໜາແໜ້ນຂອງທີີ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການ
ເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດແມ່ນລະດັບ 1.60 g/m3 (Natural Resources Conservation Service).  

ນັບຕັົ້ງແຕ່ກ່ອນການປູກໃນ S1 ຫາ ຫ ັງເກັບກ່ຽວໃນ S3, pH ໃນທຸກສິີ່ງທົດລອງມີລັກສະນະເພີີ່ມ
ຂຶົ້ນ, ແຕ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນຫ າຍກວ່າແມ່ນ ໃນ T2 ແລະ T3 ເພີີ່ມຂຶົ້ນຈາກ 5.13 ແລະ 5.38, ຕາມລໍາດັບ. pH ຂອງ
ດິນທີີ່ເໝາະສົມສໍາຫ ັບພືດຈໍານວນຫ າຍແມ່ນ   5.5-7 ແຕ່ ທີີ່ເໝາະສົມທີີ່ສຸດແມ່ນລະຫວ່າງ 6.5 -7 
(Natural Resources Conservation Service. 2008). 

ອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ (OM) ໃນທັງໝົດຮອບການທົດລອງ 3 ລະດູ ມີຄວາມແປປວນຫ າຍ ແລະ ຢູ່
ໃນລະດັບ 1.58 ຫາ 1.79%, OM ໃນສິີ່ງທົດລອງທີ 1 ຫ ັງຈາກລະດູທີ 1 ມີ 1.39% ຊຶີ່ງຕໍ່າກວ່າໝູ່ ແລະ 
ຢູ ່ໃນເກນທີ ີ່ຕ ໍ ່າ (ເກນຕໍ ່າ 0.5-1.5%), ສ່ວນເຫ ືອນັ ົ້ນແມ່ນຢູ ່ໃນເກນປານກາງລະຫວ່າງ 1.5-2.5% 
(Dierolf, et al., No year). 

ຄວາມເຂັົ້ົ້ມຂຸ້ນຂອງ N ກ່ອນປູກໃນ S1 ແມ່ນຕໍ່າຫ າຍ, ເຫັນເພີີ່ມຂຶົ້ນ ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວໃນ S2 
ແລະ S3, ເພີີ່ມຂຶົ້ນຫ າຍກວ່າ ແມ່ນໃນ T2 ແລະ T3. Dierolf, et al. (No year) ໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນວ່າ ຄວາມ
ເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງທາດ N ລະດັບເກນຕໍ່າແມ່ນ 0-15 mg/kg, ເກນສູງແມ່ນຫາຍກວ່າ 30 mg/kg. 

ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ  P ກ່ອນປູກໃນ S1 ຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີີ່ ຕໍ່າ. ຫ ັງຈາກເກັບກ່ຽວ S3, ຄວາມເຂັົ້ມ
ຂຸ້ນຂອງ P ເພີີ່ມຂຶົ້ນຫ າຍກວ່າ ແມ່ນ ໃນ S1 ແລະ S2 ມີເຖິງ 46.67 ແລະ  40.00 mg/kg, ຕາມລໍາດັບ. 
Dierolf, et al. (No year) ໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນວ່າຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ P ໃນລະດັບເກນຕໍ່າແມ່ນ < 15 mg/kg, 
ສ່ວນເກນສູງແມ່ນສູງກວ່າ 45 mg/kg. 

ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ K ໃນດິນກ່ອນ S1 ຊຶີ່ງນອນຢູ່ໃນເກນຕໍ່າ. ສ່ວນຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ K ໃນ
ໄລຍະຫ ັງເກັບກ່ຽວ S1 ແມ່ນນອນໃນເກນທີີ່ສູງ. ສ່ວນໃນໄລຍະຫ ັງ S2 ແລະ S3 ແມ່ນນອນໃນເກນທີີ່ສູງ
ຫ າຍ. ນອກຈາກນັົ້ນ Dierolf, et al. (No year) ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນວ່າຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ K ໃນລະດັບ
ເກນຕໍ່າແມ່ນ 30 – 60 mg/kg), 90-120 mg/kg ແມ່ນນອນໃນເກນທີີ່ສູງ ແລະ 90-120 mg/kg ແມ່ນ
ນອນໃນເກນທີີ່ສູງຫ າຍ. 

ສະຫ ຸບ 

ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າທົດລອງເຕັກນິກການປູກສາລີໝູນວຽນກັບຖົົ່ວເຫ ືອງພົບວ່າຜະລິຕະພາບຂອງສາລີ
ຂອງ S1 ໃນ T1 ແລະ T2 ໄດ້ 1,423 kg/ໄລ ່ແລະ 1,302 kg/ໄລ,່ ຕາມລໍາດັບ. ຜະລິດຕະພາບ T1 ໃນ 

S2 ໄດ້ພຽງ 1,069 kg/ໄລ່. ຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີໃນ T3 ຂອງ S3 ໄດ້ 1.519 kg/ໄລ່ ສູ່ງກວ່າ
ຜະລິດຕະພາບໃນ S2 ເລັກນ້ອຍ. ຜະລິດຕະພາບຂອງຖົວເຫ ືອງຂອງ T3 ໃນ S1 ໄດ້ 345.17 kg/ໄລ່, ໃນ 

S2 ຜະລິດຕະພາບຂອງຖົົ່ວເຫ ືອງໃນ T2 ແລະ T3 ໄດ້ 328.32 kg/ໄລ່ ແລະ 342.52 kg/ໄລ ່(2 ສິີ່ງທົດ
ລອງນີົ້ມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັນ). 
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ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນ (Db) ກ່ອນ S1 ມີ 1.43 ຫາ 1.45 g/m3, ພາຍຫ ັງການເກັບກ່ຽວ S1, 
Db ເພີີ່ມຂຶົ້ນເລັກນ້ອຍ ຄືມີຄ່າ 1.45-1.47 g/m3, ພາຍຫ ັງເກັບກ່ຽວ S3 ມີລັກສະນຫ ຸດລຸດລົງເລັກນ້ອຍ 
ຄື ມີ 1.46-1.42 g/m3. pH ມີລັກສະນະເພີີ່ມຂຶົ້ນບາງເລັກນ້ອຍພາຍຫ ັງເກັບກ່ຽວ S3.  pH ກ່ອນ S1 ມີ 
5.13 -5.43. ຫ ັງເກັບກ່ຽວລະດູທີ 3 ມີ 5.70 ຫາ 5.77.  OM ໃນທັງໝົດຮອບການທົດລອງ 3 ລະດູ ມີ
ຄວາມແປປວນຫ າຍ ແຕ່ສວນຫ າຍແມ່ນ ຢູ່ໃນລະດັບ 1.58 ຫາ 1.79%. 

ຄວາມເຂັົ້ົ້ມຂຸ້ນຂອງ N ກ່ອນປູກໃນລະດູທີ 1 ມີ 0.023-0.03 mg/kg ລະດັບຕໍ່າ, ແຕ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ
ຫ າຍຫ ັງຈາກລະດູທີ 2 ຢູ່ລະຫວ່າງ 143-160 mg/kg ແລະ ຫ ັກຈາກລະດູທີ 3 ຢູ່ລະຫວ່າງ 160-166 
mg/kg. ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ P ກ ໍ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນຫ ັງເກັບກ່ຽວລະດູທີ 2 ແລະ ທີ 3. ຫ ັງຈາກລະດູທີ 2, P ມີ 
26.67-40.00 mg/kg. ເມືີ່ອຫ ັງຈາກລະດູທີ 3, P ຢູ່ລະຫວ່າງ 33.33 - 46.67 mg/kg. 

ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງ K ແມ່ນເພີີ່ມຂຶົ້ນຫ ັງເກັບກ່ຽວລະດູທີ 1 ຫາຫ ັງເກັບກ່ຽວລະດູທີ 3. ຫ ັງຈາກ
ລະດູທີ 2 ແລະ ທີ 3,ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ K ຢູ່ລະຫວ່າ 343.33 – 370.00 mg/kg. 
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ສກຶສາຈາໍນວນຄັົ້ງການໃຫອ້າຫານຕ ໍ່ວັນ ໃນການອະນບຸານປາເຂງັອາຍແຸຕ ່3 - 15 ວັນ 
ພອນສັກ ມັດທະວົງ, ລັດສະໝີ ສຸລິວົງສາ, ແລະ ກະທິງທອງ ລາດວົງໄຊ 

ພາກວິຊາ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ອີເມລຕິດຕ ໍ່: sack99999@yahoo.com 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

 ສຶກສາຈໍານວນຄັົ້ງການໃຫ້ອາຫານຕ ໍ່ວັນ ໃນການອະນຸບານປາເຂັງອາຍຸແຕ່ 3 - 15 ວັນ ໂດຍມີ
ຈຸດປະສົງເພືີ່ອສຶກສາເຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ (WG), ນໍໍ້າໜັກເພີີ່ມຂຶົ້ນຕ ໍ່ວັນ 
(ADG), ຄວາມຍາວທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ (LG), ອັດຕາການລອດຕາຍ (SR) ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນອາຫານມາ
ເປ ັນນ ໍ ໍ້ າໜ ັກໂຕ (FCR) ເຊ ິ ີ່ ງ ໄດ ້ວາງແຜນການສ ຶກສາແບບສ ຸມສ ົມບ ູນ  CRD (Completely 

Randomized Design) ໂດຍໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມການສຶກສາ (Treatments) ເຊິີ່ງແຕ່ລະກຸ່ມການ
ສຶກສາມີ 3 ຊໍໍ້າ (Replication) ໃນການໃຫ້ອາຫານຕ ໍ່ວັນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ກຸ່ມການສຶກສາທີ (T1): ໃຫ້
ອາຫານ 2 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ, ກຸ່ມການສຶກສາທີ (T2): ໃຫ້ອາຫານ 3 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ ແລະ ກຸ່ມການສຶກສາທີ (T3): 
ໃຫ້ອາຫານ 4 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ ໃຊ້ອັດຕາການປ່ອຍປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸ 3 ວັນ ແມ່ນ 10 ໂຕ/1L ແລະ ປະລິມານ
ການໃຫ້ອາຫານແມ່ນ 15/ນໍໍ້າໜັກໂຕ/ວັນ. ຜົນຂອງການສຶກສາເຫັນໄດ້ວ່າ: WG, ADG, LG, SR ແລະ 
FCR ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງ WG ຂອງແຕ່ລະ
ກຸ່ມການສຶກສາທີ T1, T2 ແລະ T3 ເທົົ່າກັບ 0.053+0.005, 0.066+0.005 ແລະ 0.060+0.010 

g/ໂຕ, ADG ເທົົ່າກັບ 0.003+0.000, 0.004+0.000 ແລະ 0.004+0.001 g/ໂຕ/ວັນ, LG ເທົົ່າກັບ 
0.500+0.000, 0.520+0.026 ແລະ 0.536+0.025 cm/ໂຕ, SR ເທົ ົ່າກັບ 4.423+0.972, 

4.596+1.060 ແລະ 5.903+0.957 %, FCR ເທົົ່າກັບ 0.340+0.034, 0.273+0.023 ແລະ 
0.306+0.050 ຄຸນນະພາບນໍໍ້າທີີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກການສຶກສາມີຄື: ອຸນຫະພູມຂອງນໍໍ້າຢູ່ລະວ່າງ 27 - 
29.C, ຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງນໍໍ້າ (pH) ຢູ່ລະວ່າງ 7.6 - 8.4 ແລະ ປະລິມານອົກຊີເຈນລະລາຍ
ໃນນໍໍ້າຢູ່ລະວ່າງ 5.7 – 6.2 mg/L ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາເຫັນໄດ້ວ່າການໃຫ້ອາຫານ 2 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ, 3 
ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ ແລະ 4 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນການອະນຸບານປາເຂັງອາຍຸແຕ່ 3 - 15 
ວັນ. 

ຄໍາສັບທີີ່ສໍາຄັນ: ການອະນຸບານລູກປາເຂັງ, ອາຫານປາເຂັງ, ການໃຫ້ອາຫານປາເຂັງ, ປາເຂັງອາຍຸ 15 ວັນ, 
ປາເຂັງ. 
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Abstract 

 

 Study on optimum feeding per day on nursing of Anabas testudineus at 3-15 days. 

Objective for experiment were weight gain (WG), average daily weight gain (ADG), 

length gain (LG), survival rate (SR) and feed conversion ratio (FCR). The study plan was 

conducted completely randomized design (CRD). There were three treatments and three 

replication such as T1: gives to feed at 2 times/day, T2: gives to feed at 3 times/day and 

T3: gives to feed at 4 times/day. Density at 10 fish/L at age of 3 days and feeding level 

was 15%/fish/day. The results showed that WG, ADG, LG, SR and FCR were not 

significantly (p>0.05). There were average in T1, T2 and T3 as WG: 0.053+0.005, 

0.066+0.005 and 0.060+0.010 g/fish. ADG: 0.003+0.000, 0.004+0.000 and 0.004+0.001 

g/fish/day. SR: 4.423+0.972, 4.596+1.060 and 5.903+0.957%. FCR: 0.340+0.034, 

0.273+0.023 an d  0.306+0.050. Water aquality were temperature in water as 27 to 29.C, 

Percentage of hydrogen ion concentration (pH): 7.6 to 8.4 and dissolve oxygen (DO): 5.7 

to 6.2 mg/L. Therefore, study on giving to feed at 2 times/day, 3 times/day and 4 times/day 

not significantly (p>0.05). 

Keywords: nursing of Climbing perch, feed of Climbing perch, feeding for Climbing 

perch, Climbing perch at 3 – 15 days, Climbing perch. 
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ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 
 ໃນປະຈຸບັນ ສປປ. ລາວ ແມ່ນເປັນປະເທດທີີ່ກໍາລັງພັດທະນາ, ປະຊາກອນກ ໍ່ນັບມືົ້ນັບເພີີ່ມຂຶົ້ນ, ແຕ່

ການຜະລິດສະບຽງອາຫານແມ່ນຍັງບ ໍ່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງປະຊາກອນ ສະນັົ້ນ
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈຶີ່ງມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລ້ຽງສັດທຸກປະເພດ ເພືີ່ອໃຫ້ພຽງພ  ແລະ 
ສາມາດຕອບ ສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ. ໃນນັົ້ນການລ້ຽງປາກ ໍ່ແມ່ນວຽກງານໜຶີ່ງທີີ່ເປັນ
ທ່າແຮງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຜະລິດ ເພືີ່ອຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ດັົ່ງຄາດໝາຍມະຫາພາກຂອງກົມ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (2009) ໃນການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຕ່ນີົ້ຫາປີ 2025 ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ
ກ ໍ່ໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຂອງຂະແໜ່ງການປະມົງ ຄື: ໃນປີ 2020 ຜະລິດຊີົ້ນປາໃຫ້ໄດ້ 225,000 ໂຕນ 
ແລະ ອັດຕາການບ ລິໂພກປາໃຫ້ໄດ້ສະເລ່ຍ 30 kg/ຄົນ/ປີ, ປີ 2025 ຜະລິດຊີົ້ນປາໃຫ້ໄດ້ 297,000 ໂຕນ 
ແລະ ອັດຕາການບ ລິໂພກປາ ໃຫ້ໄດ້ສະເລ່ຍ 33 kg/ຄົນ/ປີ. ເຊິີ່ງຜົນຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະໄດ້ມາຈາກ
ການລ້ຽງ. ສະນັົ້ນ, ເພືີ່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາການລ້ຽງປາຂອງຂະແໜງການ
ດັົ່ງກ່າວ ຈຶ ີ່ງແນໃສ່ການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າຫາເຕັກນິກທີີ່ດີເຂົ ົ້າໃນການອະນຸບານ ແລະ ລ້ຽງ ສໍາລັບການ
ອະນຸບານລູກປາກ ໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນໜືີ່ງທີີ່ສໍາຄັນ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ລູກປາມີອັດຕາການລອດຕາຍທີີ່ສູງຂຶົ້ນ ໂດຍ
ອີງໃສ່ພຶດຕິກໍາການກິນຂອງຊະນິດປາຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ປະຊາຊົນລາວໃນປະຈຸບັນກໍາລັງມີຄວາມສົນໃຈ
ໃນການລ້ຽງປາເຂັງຫ າຍຂຶົ້ນ, ເພາະເຫັນໄດ້ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດມີສູງ, ແຕ່ການຕອບສະໜອງ
ປາເຂັງຍັງບ ໍ່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກເປັນຈໍານວນຫ າຍ ແລະ ຍັງມີລາຄາແພງ ກ ໍ່ເລີຍເປັນ
ຈຸດສົນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ລ້ຽງປານໍາປາເຂັງນ້ອຍຈາກປະເທດອ້ອມຂ້າງເຂົົ້າມາລ້ຽງກັນຫ າຍຂຶົ້ນ ຊຶີ່ງມີລາຄາລູກປາ
ທີີ່ຂ່ອນຂ້າງແພງ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັົ້ນຄວາມສົນໃຈທີີ່ຈະນໍາເອົາປາເຂັງພ ໍ່ແມ່ພັນມາປະສົມພັນ ແລະ 
ອະນຸບານປາເຂັງນ້ອຍເພືີ່ອລ້ຽງເອງກັບມີນ້ອຍ ຊຶີ່ງເປັນການລຸດຜ່ອນຕົົ້ນທຶນການຊືົ້ປາເຂັງນ້ອຍທີີ່ມີລາຄາ
ແພງເຂົົ້າມາລ້ຽງ. ສໍາລັບການສຶກສາກ່ຽວກັບການອະນຸບານປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 3 ວັນ ຫ ັງ yolk ຫ ື ໄຂ່
ແດງໝົດຈົນຮອດອາຍຸ 15 ວັນ, ຊຶີ່ງເປັນໄລຍະທີີ່ປາເຂັງນ້ອຍມີຄວາມຕ້ອງການກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພ ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຕ້ອງກິນໃຫ້ສະໝ່ໍາສະເໝີ ໃນທຸກໆ ຄັົ້ງທີີ່ຕ້ອງການກິນ ໃນທໍາມະຊາດ
ພືດຕິກໍາການກິນຂອງປາເຂັງນ້ອຍຈະກິນຈໍາພວກສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັົ່ນ: ໂລຕີເຟີ, ໂປ ໂຕຊົວ ແລະ 
ອືີ່ນໆ (ສະລາວຸດ, 2004). ຊຶີ່ງເປັນແພງຕ່ອນສັດທີີ່ມີລະດັບໂປ ຕີນບ ໍ່ຕໍ່າກວ່າ 40% (Ruttner-Kolisko, 

1974). ພອນສັກ ແລະ ຄະນະ (2016) ໄດ້ສຶກສາຜົນຂອງການເສີມໂລຕີເຟີ ໃນການອະນຸບານປາເຂັງນ້ອຍ
ພັນອາຍຸ 3-15 ວັນ ໃຫ້ກິນອາຫານ 2 ຄັົ້ງຕ ໍ່ວັນ ຜົນຂອງການສຶກສາ ໃນກຸ່ມການເສີມປາປົັ່ນ 1 mg + 30 
ໂຕ (ໂລຕີເຟີ)/ໂຕປາ ມີອັດຕາການລອດຕາຍ 8.43%, ສູງກວ່າກຸ່ມອືີ່ນການສຶກສາຂອງ ພອນໄຊ (2016) 
ທີີ່ໄດ້ສຶກສາການອະນຸບານປາເຂັງນ້ອຍພັນອາຍຸ 3 ວັນ ໃສ່ໜອງຜ້າຢາງ, ໂດຍໃຫ້ກີນອາຫານ 2 ຄັົ້ງຕ ໍ່ວັນ ຊຶີ່ງ
ເປັນອາຫານຝຸ່ນສໍາເລັດຮູບປາປົັ່ນທີີ່ມີໂປ ຕີນບ ໍ່ຕໍ່າກວ່າ 40% ພາຍຫ ັງລ້ຽງຮອດ 14 ວັນ ເຫັນວ່າອັດຕາການ
ລອດຕາຍເທົົ່າກັບ 4.95. ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາທັົ້ງ 2 ບົດ ເຫັນວ່າຍັງບ ໍ່ແທດເໝາະຕ ໍ່ພຶດຕິກໍາການກິນ
ຂອງປາເຂັງນ້ອຍຂະໜາດນ້ອຍ ໃນການໃຫ້ອາຫານ 2 ຄັົ້ງຕ ໍ່ວັນ. ສະນັົ້ນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ຈຶີ່ງມີຄວາມສົນໃຈ
ສຶກສາຈໍານວນຄັົ້ງການໃຫ້ອາຫານຕ ໍ່ວັນ ໃນການອະນຸບານປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 3-15 ວັນ. ຊຶີ່ງຜົນຂອງການ
ສຶກສາຈະເປັນແນວທາງໜຶີ່ງໃນການຊ່ວຍເພີີ່ມຜົນຜະລິດຂອງປາເຂັງນ້ອຍໃຫ້ສູງຂຶົ້ນ ແລະ ຈະເປັນຂ ໍ້ມູນ
ແນະນໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີີ່ສົນໃຈຜະລິດປາເຂັງ. ໃຫ້ເຂົົ້າໃຈເຖີງປະສິດທີພາບການໃຫ້ອາຫານນັົ້ນສໍາຄັນຕ ໍ່
ການອະນຸບານລູກປາຂະໜາດນ້ອຍທຸກຊະນິດ. ນອກຈາກນັົ້ນຍັງຕ້ອງໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ມູນພືົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກ
ສາຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາລຸ່ນຕ ໍ່ໄປ ເພືີ່ອຈຸດປະສົງໃນການເພີີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶົ້ນ ໃນອານາຄົດ. 
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ຈຸດປະສົງ 
 1) ເພືີ່ອສຶກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ອັດຕາການລອດຕາຍ ໃນການອະນຸບານປາເຂັງອາຍຸແຕ່ 3-

15 ວັນ ທີີ່ໃຊ້ຈ ານວນຄັົ້ງການໃຫ້ອາຫານແຕກຕາ່ງກັນ. 
 2) ເພືີ່ອສຶກສາອັດຕາແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍໍ້າໜັກໂຕ ໃນການອະນຸບານປາເຂັງອາຍຸແຕ່ 3-15 
ວັນ ທີີ່ໃຊ້ຈໍານວນຄັົ້ງການໃຫ້ອາຫານແຕກຕ່າງກັນ. 

ວິທີການສຶກສາ 
ສະຖານທີີ່ 
 ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນສຶກສາຢູ່ຟາມໜ່ວຍງານປະມົງ ຂອງພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຄະນະ
ກະເສດສາດ, ຊຶີ່ງຕັົ້ງຢູ່ທີີ່ບ້ານ: ປາກຊາບໃໝ່, ເມືອງ: ໄຊທານ,ິ ແຂວງ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
ໄລຍະເວລາ 
 ໄລຍະເວລາ ໃນການດໍາເນີນການສຶກສາແມ່ນຈະໄດ້ເລີີ່ມແຕ່ຕົົ້ນເດືອນ 6 ຫາທ້າຍເດືອນ 9 ປີ 2018 
ເຊິີ່ງເປັນໄລຍະເວລາ 4 ເດືອນ. 
ການວາງແຜນການສຶກສາ 
 ວາງແຜນການທົດລອງແບບສຸ່ມສົມບູນ (Completely Randomized Design; CRD) ໂດຍໃຫ້
ຈໍານວນຄັ ົ້ງການໃຫ້ອາຫານທີ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ 3 ລະດັບຕ ໍ່ວ ັນ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ ່ມການທົດລອງ 
(Treatment) ແຕ່ລະກຸ່ມການທົດລອງມີ 3 ຊ ົ້ີ່າ (Replication) ດັົ່ງນີົ້:  

❖ ກຸ່ມການທົດລອງທີ 1 (T1): ໃຫ້ອາຫານ 2 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ 
❖ ກຸ່ມການທົດລອງທີ 2 (T2): ໃຫ້ອາຫານ 3 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ 
❖ ກຸ່ມການທົດລອງທີ 3 (T3): ໃຫ້ອາຫານ 4 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ 
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ຮູບທີ 1. ແຜນວາດການສຶກສາ 
ການກະກຽມອ່າງຢາງ 
 ນໍາໃຊ້ອ່າງຢາງທີີ່ມີຂະໜາດບັນຈຸນໍໍ້າໄດ້ 280 ລິດ, ກ່ອນການສຶກສາໄດ້ມີການລ້າງດ້ວຍນໍໍ້າທີີ່ສະອາດ 
ແລະ ຂ້າເຊືົ້ອອ່າງ ໂດຍໃຊ້ດ່າງທັບທີມໃນອັດຕາ 0.03 mg/m2 ແລ້ວປະຕາກແດດໄວ້ 3 ວັນ ຈຶີ່ງເອົານໍໍ້າທີີ່
ສະອາດເຂົົ້າໃສ່ອ່າງໃໝ່ ເພືີ່ອອະນຸບານໃນປະລິມານ 100 ລິດ ຈຶີ່ງເອົາລູກປາເຂັງອາຍຸ 3 ວັນ ມາປ່ອຍໃສ່. 

 
ຮບູທ ີ2:  ລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງອ່າງຢາງບັນຈຸນໍໍ້າໄດ້ 280 ລິດ 
ການກະກຽມປາເຂັງນ້ອຍ 
 ສໍາລັບລູກປາເຂັງທີີ່ຈະນໍາມາສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການປະສົມພັນປາພ ໍ່ແມ່ພັນປາເຂັງຈາກໜ່ວຍ
ງານການປະມົງ ໂດຍຄັດເລືອກເອົາປາພ ໍ່ແມ່ພັນທີີ່ສົມບູນແຂງແຮງດີ, ບ ໍ່ມີບາດແຜຕາມລໍາໂຕ ແລະ ບ ໍ່ເປັນ
ພະຍາດ ມາປະສົມພັນແບບເຄີີ່ງທຽມ-ເຄີີ່ງທໍາມະຊາດ ໃສ່ອ່າງຢາງທີີ່ມີຂະໜາດບັນຈຸນໍໍ້າ 200 ລິດ, ແຕ່ໃສ່ນໍໍ້າ 
100 ລິດ ໃນໂຮງເຮືອນປະສົມພັນ, ໂດຍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນປະສົມພັນເພດຜູ້ຕ ໍ່ເພດແມ່ 1:1 ພາຍຫ ັງປາແມ່ນ
ພັນປ່ອຍໄຂ່ ແລະ ຟັກອອກເປັນໂຕມີອາຍຸ 3 ວັນ, ທີີ່ມີຂະໜາດນໍໍ້າໜັກສະເລ່ຍ 0.008 g/ໂຕ ແລະ ຄວາມ

ຍາວສະເລ່ຍ 0.25 cm/ໂຕ ຈຶີ່ງເຄືີ່ອນຍ້າຍລົງໄປອະນຸບານໃສ່ອ່າງທີີ່ຕຽມໄວ້. 
ການກຽມອາຫານລູກປາເຂັງ 
 ອາຫານທີີ່ໃຊ້ໃນການອະນຸບານແມ່ນປາປົັ່ນທີີ່ມີໂປ ຕີນບ ໍ່ຕໍ່າກວ່າ 40% ແລະ ໄຂ່ແດງ 30% ໂດຍ
ສ່ວນປະສົມຂອງປາປົັ່ນ ແລະ ໄຂ່ແດງແມ່ນ 2:1  ຫ ື  90% ແລະ 10% 

 
ການໃຫ້ອາຫານ 
 ການໃຫ້ອາຫານແມ່ນໃຫ້ກິນ 2 mg/ນໍໍ້າໜັກໂຕ/ວັນ ໂດຍໃຫ້ກິນ 3 ລະດັບ ຄື:  

• 2 ຄັົ້ງ/ວັນ ໃນເວລາຊ່ວງ 6:30 – 7:00 ໂມງ ແລະ 16:00 – 17:00 ໂມງ,  
• 3 ຄັົ້ງ/ວັນ ໃນເວລາຊ່ວງ 6:30 – 7:00 ໂມງ, 11:30 – 12:00 ແລະ 16:00 – 17:00 ໂມງ 
• 4 ຄັົ້ງ/ວັນ ໃນເວລາຊ່ວງ 6:30 – 7:00 ໂມງ, 10:30 – 11:00,  13:30 – 14:00 ແລະ ຕອນ

ແລງ 16:00 – 17:00 ໂມງ ໃຫ້ກິນຕະຫ ອດການສຶກສາ. 
ການອານຸບານລູກປາເຂັງ 
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 ພາຍຫ ັງປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸໄດ້ 3 ວັນ ຈຶີ່ງເຄືີ່ອນຍ້າຍຈາກອ່າງປະສົມພັນມາປ່ອຍໃສ່ໜອງດິນ ກຽມ
ສູດນໍໍ້າຂຽວໄວ້ ໂດຍໃຊ້ອັດຕາການປ່ອຍ 10 ໂຕ/ລິດ ເທົົ່າກັນທຸກໆ ອ່າງ, ໃຫ້ອາຫານ 15%/ໂຕ/ວັນ ຕະ
ລອດການສຶກສາ ແລະ ຕິດຕາມອາການຂອງລູກປາແຕ່ລະວັນຈົນກວ່າຈະຄົບໄລຍະສຶກສາ. 

 
ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 
 ການເກັບຂ ໍ້ມູນແມ່ນຈະໄດ້ມີການຊຸ່ມຕັກເອົາປາເຂັງນ້ອຍຈໍານວນ 10 ໂຕ/ອ່າງ ມາເປັນໂຕແທນໃນ
ການຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກເລີີ່ມຕົົ້ນ, ນໍໍ້າໜັກສຸກທ້າຍ, ຄວາມຍາວເລີີ່ມຕົົ້ນ, ຄວາມຍາວສຸດທ້າຍ ແລະ ບັນທຶກອາຫານ
ທີີ່ຊັົ່ງໃຫ້ກິນ ແຕ່ເລີີ່ມຕົົ້ນ ແລະ ສິົ້ນສຸດການສຶກສາ. ນອກຈາກນັົ້ນບັນທຶກຈໍານວນລູກປາທີີ່ລອດຕາຍຫ ັງ
ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດແລ້ວ ເພືີ່ອນໍາເອົາຂ ໍ້ມູນທັົ້ງໝົດມາປະເມີນການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມຍາວທີີ່ເພີີ່ມ
ຂຶົ້ນ, ນໍໍ້າໜັກທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ, ນໍໍ້າໜັກເພີີ່ມຂຶົ້ນຕ ໍ່ມືົ້ ແລະ ອັດຕາການລອດຕາຍ ໂດຍໃຊ້ສູດປະເມີນແບບ Tacon 

(1987), Halver (1989) ແລະ ວິມິນ (1992) ດັົ່ງນີົ້:  
❖ ການຈະເລີນເຕິບໂຕດ້ານນໍໍ້າໜັກສະເລ່ຍທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ (Weigth gain; g/ໂຕ) 

 =ນໍໍ້າໜັກປາສະເລ່ຍສຸດທ້າຍ-ນໍໍ້າໜັກປາສະເລ່ຍເລີີ່ມຕົົ້ນ 

 

❖ ການຈະເລີນເຕິບໂຕດ້ານຄວາມຍາວສະເລ່ຍທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ (Length gain; cm/ໂຕ) 

 =ຄວາມຍາວປາສະເລ່ຍສຸດທ້າຍ-ຄວາມຍາວປາສະເລ່ຍເລີີ່ມຕົົ້ນ 

 

❖ ການຈະເລີນເຕິບໂຕດ້ານນໍໍ້າໜັກເພີີ່ມຂຶົ້ນຕ ໍ່ວັນ (Average daily weight gain; g/ໂຕ/

ວັນ) 

= 
ນໍໍ້າໜັກສະເລ່ຍສຸດທ້າຍ - ນໍໍ້າໜັກສະເລ່ຍເລີີ່ມຕົົ້ນ 

ໄລຍະເວລາ 
 

❖ ອັດຕາການລອດຕາຍ (Survival rate; %) 

= 
ຈໍານວນຮວກສຸດທ້າຍ 

x 100 ຈໍານວນຮວກເລີີ່ມຕົົ້ນ 
 

❖ ອັດຕາແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍໍ້າໜັກໂຕ (Feed conversion ratio; FCR) 

= 
ອາຫານທີີ່ກິນໄດ້ທົງໝົດ 
ນໍໍ້າໜັກທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນທັງໝົດ 

 
ການວັດແທກຄຸນນະພາບນໍໍ້າ 
 ລະວ່າງການອະນຸບານມີການວັດແທກຄຸນນະພາບນໍໍ້າເລີີ່ມຕົ ົ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍ ໂດຍວັດແທກຄ່າ
ອຸນຫະພູມຂອງນໍໍ້າ, ຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ (pH) ໂດຍເຄືີ່ອງ pH Meter ລຸ່ນ Checker portable ແລະ ຄ່າ
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ຂອງອົກຊີເຈນທີີ່ລະລາຍໃນນໍໍ້າ (Dissolved Oxygen, DO) ໂດຍເຄືີ່ອງ DO meter ລຸ່ນ PDO-519 
ເມືີ່ອລ້ຽງຄົບ 15 ວັນ. 
ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ 
 ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນຄວາມແປປ່ວນ ໂດຍໃຊ້ໂປຮແກມສໍາເລັດຮູບ SPSS for Windows version 

22.0 ແລະ ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າສະເລ່ຍ ໂດຍວິທີ Duncan’s new multiple range test 

(DMRT) ທີີ່ຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນ 95%. 

ຜົນຂອງການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ ແລະ ອະທິບາຍຜົນ 

ຜ່ານສຶກສາຈໍານວນຄັົ້ງການໃຫ້ອາຫານຕ ໍ່ວັນ ໃນການອະນຸບານປາເຂັງອາຍຸ 3 - 15 ວັນ ໃສ່ອ່າງຢາງ 
ເພືີ່ອປະເມີນການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ອັດຕາການລອດຕາຍ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍໍ້າໜັກໂຕ 
ເຊິີ່ງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາດັົ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີົ້: 

 
ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ (WG) 

ຜົນຂອງການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງແຕ່ລະກຸ່ມການສຶກສາທີ T1, T2 ແລະ T3 
ເທົົ່າກັບ 0.053, 0.066 ແລະ 0.060 g/ໂຕ ຕາມລໍາດັບ (ຕາຕະລາງທີ 2). 

 
ຕາຕະລາງທີ 2: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 

ໄລຍະເວລາ 
(ວັນ) 

Mean±SD (g/ໂຕ) 
P-value 

T1 T2 T3 

3 - 15 0.053+0.005 0.066+0.005 0.060+0.010 0.171 

 
ຜົນຈາກການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກເພີີ່ມຂຶົ້ນ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມ

ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ເຊິີ່ງໃນກຸ່ມທີ T2 ມີແນວໂນມສູງກ່ວາກຸ່ມອືີ່ນໆ ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍ
ເທົົ່າກັບ 0.066 g/ໂຕ. ແຕກຕ່າງຈາກການສຶກສາຂອງ ພອນສັກ ແລະ ຄະນະ (2017) ທີີ່ໄດ້ອະນຸບານ
ປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 3 - 15 ວັນ ໃສ່ອ່າງຢາງ ໂດຍໃຊ້ປາເຂັງນ້ອຍທີີ່ມີອາຍຸ 3 ວັນ ໂດຍໄດ້ວາງແຜນການ
ທົດອອກເປັນ 3 ກຸ່ມທົດລອງ ຄ:ື 1) ປາປົັ່ນ 1 mg + 20 ໂຕ (ໂລຕີເຟີ)/ໂຕປາ, 2) ປາປົັ່ນ 1 mg + 30 ໂຕ 
(ໂລຕີເຟີ)/ໂຕປາ ແລະ ປາປົັ່ນ 1 mg + 40 ໂຕ (ໂລຕີເຟີ)/ໂຕປາ ການທົດລອງໃຊ້ເວລາ 15 ວັນ ຜ່ານການ
ທົດລອງ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານນໍໍ້າໜັກເພີີ່ມຂຶົ້ນເທົົ່າກັບ 0.30, 0.18 ແລະ 0.29 mg/ໂຕ 
ຈາກຜົນຂອງການທົດລອງ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ການເສີມໂລຕີເຟີ ໃນລະດັບທີີ່ 30 ຫ ື 40 ໂຕ/ໂຕປາ + ປາປົັ່ນ 1 

mg/ໂຕ ເປັນລະດັບທີີ່ເໝາະສົມໃນການອະນຸບານປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 3 - 15 ວັນ. 

ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກເພີີ່ມຂຶົ້ນຕ ໍ່ວັນ (ADG) 
ຜົນຂອງການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກເພີີ່ມຂຶົ້ນຕ ໍ່ວັນ ແມ່ນບ ໍ່ມີ

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງແຕ່ລະກຸ່ມການສຶກສາທີ T1, T2 
ແລະ T3 ເທົົ່າກັບ 0.003, 0.004 ແລະ 0.004 g/ໂຕ/ວັນ ຕາມລໍາດັບ (ຕາຕະລາງທີ 3). 
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ຕາຕະລາງທີ 3. ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກເພີີ່ມຂຶົ້ນຕ ໍ່ວັນ 

ໄລຍະເວລາ 
(ວັນ) 

Mean±SD (g/ໂຕ/ວັນ) 
P-value 

T1 T2 T3 

3 - 15 0.003+0.000 0.004+0.000 0.004+0.001 0.171 

ຜົນຈາກການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກເພີີ່ມຂຶົ້ນຕ ໍ່ວັນ ແມ່ນບ ໍ່ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ເຊິີ່ງໃນກຸ່ມທີ T2 ແລະ T3 ມີແນວໂນມສູງກ່ວາກຸ່ມອືີ່ນໆ 
ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 0.004 g/ໂຕ/ວັນ ເຊີີ່ງການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກການສຶກສາຂອງ 
ພອນສັກ (2013) ໄດ້ອະນຸບານປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸ 4 ວັນ ໃຊ້ອັດຕາການປ່ອຍ 400 ໂຕ/ນໍໍ້າ 100 ລິດ ໂດຍ
ໃຫ້ອາຫານຕາມອາຍຸຂອງລູກປາ ຄື: ປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸ 4 - 14 ວັນ ໃຫ້ໂລຕິເຟີ ແລະ ໄຂ່ແດງຕົົ້ມສຸກ, ອາຍຸ 
14 - 28 ວັນ ໃຫ້ໄຮແດງ ແລະ ປາປົັ່ນປະສົມຮໍາໃນອັດຕາສ່ວນ 2:1 ແລະ ອາຍຸ 28 - 56 ວັນ ໃຫ້ອາຫານ
ສໍາເລັດຮູບບ ໍ່ຕໍ່າກວ່າ 40% ຜົນການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານນໍໍ້າໜັກທີີ່ເກີດຂຶົ້ນຕ ໍ່
ວັນສູງທີີ່ສຸດເທົົ່າກັບ 0.22 g/ໂຕ/ວັນ. 
ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມຍາວທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ (LG) 

ຜົນຂອງການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມຍາວທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ ແມ່ນບ ໍ່ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງແຕ່ລະກຸ່ມການສຶກສາທີ T1, T2 
ແລະ T3 ເທົົ່າກັບ 0.500, 0.520 ແລະ 0.536 cm/ໂຕ ຕາມລໍາດັບ (ຕາຕະລາງທີ 4). 
ຕາຕະລາງທີ 4: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມຍາວທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 

ໄລຍະເວລາ 
(ວັນ) 

Mean±SD (cm/ໂຕ) 
P-value 

T1 T2 T3 

3 - 15 0.500+0.000 0.520+0.026 0.536+0.025 0.183 

 
ຜົນຈາກການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມຍາວທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ ແມ່ນບ ໍ່ມີ

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ເຊິີ່ງໃນກຸ່ມທີ T3 ມີແນວໂນມສູງກ່ວາກຸ່ມອືີ່ນໆ ໂດຍມີຄ່າ
ສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 0.536 cm/ໂຕ. ຄ້າຍຄືກັບຜົນການສຶກສາຂອງ ພອນສັກ ແລະ ຄະນະ (2017) ຈາກຂ ໍ້ມູນ
ຜົນວິເຄາະຄ່າສະເລ່ຍການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມຍາວທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງລູກປາເຂັງອາຍຸ 15 ວັນ ເຫັນ
ໄດ້ວ່າ: ທັງ 3 ການທົດລອງ ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (P>0.05) ແຕ່ປຽບທຽບຄ່າສະເລ່ຍ
ແລ້ວການທົດລອງ ທີ 1 ມີແນວໂນ້ມການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມຍາວທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນສູງກວ່າການທົດ
ລອງ ທີ 3 ແລະ 2 ເທົົ່າກັບ 0.59, 0.47 ແລະ 0.43 cm/ໂຕ ຕາມລໍາດັບ ນອກນັົ້ນຍັງມີຄວາມໄກ້ຄຽງກັບ
ຜົນການທົດລອງຂອງ ພອນໄຊ (2016) ທີີ່ໄດ້ທົດລອງການອະນຸບານລູກປາເຂັງພັນ ອາຍຸ 3 ວັນ ໃສ່ໜອງ
ຜ້າຢາງທີີ່ມີພືົ້ນໃສ່ດິນຕົມ 3 cm ລູກປາມີຄວາມຍາວເລີີ່ມຕົົ້ນ 0.20 cm/ໂຕ ໃຊ້ໄລຍະເວລາອະນຸບານ 35 
ວັນ ໂດຍໃຫ້ກີນອາຫານຝົງສໍາເລັດຮູບປາປົັ່ນທີີ່ມີໂປ ຕີນບ ໍ່ຕໍ່າກວ່າ 40% ພາຍຫ ັງລ້ຽງຮອດ 14 ວັນ ເຫັນໄດ້
ວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມຍາວທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນເທົົ່າກັບ 0.47 cm/ໂຕ. 
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ອັດຕາການແລກປຽ່ນອາຫານມາເປນັນໍໍ້າໜກັໂຕ (FCR) 

 ຜົນຂອງການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍໍ້າໜັກໂຕ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງແຕ່ລະກຸ່ມການສຶກສາທີ T1, T2 ແລະ T3 
ເທົົ່າກັບ 0.340, 0.273 ແລະ 0.306 ຕາມລ າດັບ (ຕາຕະລາງທີ 5). 
ຕາຕະລາງທີ 5: ອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນ ົ້າໜັກໂຕ 

ໄລຍະເວລາ 
(ວັນ) 

Mean±SD 

P-value 
T1 T2 T3 

3 - 15 0.340+0.034 0.273+0.023 0.306+0.050 0.175 

 
 ຜົນຈາກການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ອັດຕາການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍໍ້າໜັກໂຕແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ເຊິີ່ງໃນກຸ່ມທີ T2 ມີແນວໂນມຕໍ່າກ່ວາກຸ່ມອືີ່ນໆ ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍ
ເທົົ່າກັບ 0.273. ຄ້າຍຄືກັບຜົນການສຶກສາຂອງ ໄມຕີ (2008) ໄດ້ສຶກສາການໃຫ້ອາຫານປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸ 
7 ວັນ ກິນອາຫານເມັດສໍາເລັດຮູບທີີ່ມີໂປ ຕິນບ ໍ່ຕໍ່າກວ່າ 40% ຜົນຂອງການສຶກສາເຫັນໄດ້ວ່າ: ອັດຕາການ
ແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍໍ້າໜັກໂຕຂອງປາເຂັງນ້ອຍ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>

0.05) ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 1.29 ແລະ ຍັງແຕກຕ່າງຈາກຜົນຂອງການສຶກສາຂອງ ພອນສັກ (2013) 
ໄດ້ສຶກສາການອະນຸບານປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸ 14 ວັນ ໃຫ້ອາຫານໄຂ່ແດງຕົົ້ມສຸກບົດລະອຽດ ແລະ ເສີມໂລຕີເຟີ 
ໂດຍໃຫ້ກິນ 10% ຂອງນໍໍ້າໜັກໂຕຕ ໍ່ວັນ ຜົນຂອງການສຶກສາເຫັນໄດ້ວ່າ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານ
ສະຖິຕິ (p<0.05) ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 1.73. 

ອັດຕາການລອດຕາຍ (SR) 

 ຜົນຂອງການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ອັດຕາການລອດຕາຍແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ 
(p>0.05) ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງແຕ່ລະກຸ່ມການສຶກສາທີ T1, T2 ແລະ T3 ເທົົ່າກັບ 4.423, 4.596 ແລະ 
5.903% ຕາມລ າດັບ (ຕາຕະລາງທີ 6). 
ຕາຕະລາງທີ 6: ອັດຕາການລອດຕາຍ 

ໄລຍະເວລາ 
(ວັນ) 

Mean±SD (%) 

P-value 
T1 T2 T3 

3 - 15 4.423+0.972 4.596+1.060 5.903+0.957 0.219 

 ຜົນຈາກການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ອັດຕາການລອດຕາຍຂອງປາເຂັງນ້ອຍ ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ເຊິີ່ງໃນກຸ່ມທີ T3 ມີແນວໂນ້ມສູງກ່ວາກຸ່ມອືີ່ນໆ ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 
5.903% ເຊິີ່ງແຕກຕ່າງຈາກການສຶກສາຂອງ ພອນສັກ ແລະ ຄະນະ (2017) ທີີ່ໄດ້ອະນຸບານປາເຂັງນ້ອຍ
ອາຍຸແຕ່ 3 – 15  ວັນ ໃສ່ອ່າງຢາງ ໂດຍໃຊ້ປາເຂັງນ້ອຍທີີ່ມີອາຍຸ 3 ວັນ ໂດຍໄດ້ວາງແຜນການທົດອອກ
ເປັນ 3 ກຸ່ມທົດລອງ ຄື: 1) ປາປົັ່ນ 1 mg + 20 ໂຕ (ໂລຕີເຟີ)/ໂຕປາ, 2) ປາປົັ່ນ 1 mg + 30 ໂຕ (ໂລຕີ
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ເຟີ)/ໂຕປາ ແລະ ປາປົັ່ນ 1 mg + 40 ໂຕ (ໂລຕີເຟີ)/ໂຕປາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ອັດຕາການລອດຕາຍ 1.67, 8.43 
ແລະ 6.67%. 

ຄຸນນະພາບນໍໍ້າໃນການສຶກສາ 

 ຄຸນນະພາບນໍໍ້າທີີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກການສຶກສາມີຄື: ອຸນຫະພູມຂອງນໍໍ້າຢູ່ລະວ່າງ 27 - 29.C, ຄ່າ
ຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງນໍໍ້າ (pH) ຢູ່ລະວ່າງ 7.6 - 8.4 ແລະ ປະລິມານອົກຊີເຈນລະລາຍໃນນໍໍ້າຢູ່ລະວ່າງ 
5.7 – 6.2 mg/L ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາເຫັນໄດ້ວ່າການໃຫ້ອາຫານ 2 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ, 3 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ ແລະ 
4 ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນການອະນຸບານປາເຂັງອາຍຸແຕ່ 3 - 15 ວັນ. ຄ້າຍຄືກັບການ
ສຶກສາຂອງ ສຸຈິນ (2007) ໄດ້ກາ່ວໄວ້ວ່າ: ອຸນຫະພູມຂອງນໍໍ້າທີີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງສັດນ ົ້າຢູ່ລະວ່າງ 27 - 

30.C, ຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງນໍໍ້າທີີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງສັດນໍໍ້າ (pH) ຢູ່ລະວ່າງ 6.5 - 9 ແລະ 
ປະລິມານອົກຊີເຈນລະລາຍໃນນໍໍ້າທີີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງສັດນໍໍ້າຕ້ອງສູງກວ່າ 5 mg/L. 

ສະຫ ບຸ 
 
 ຜົນຂອງການສຶກສາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: WG, ADG, LG, SR ແລະ FCR ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ທາງດ້ານສະຖິຕິ (p>0.05) ໂດຍມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງ WG ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມການສຶກສາທີ T1, T2 ແລະ T3 

ເທົົ່າກັບ 0.053+0.005, 0.066+0.005 ແລະ 0.060+0.010 g/ໂຕ, ADG ເທົົ່າກັບ 0.003+0.000, 

0.004+0.000 ແລະ 0.004+0.001 g/ໂຕ/ວັນ, LG ເທົ ົ່າກັບ 0.500+0.000, 0.520+0.026 ແລະ 

0.536+0.025 cm/ໂຕ, SR ເທົົ່າກັບ 4.423+0.972, 4.596+1.060 ແລະ 5.903+0.957 %, FCR 
ເທົົ່າກັບ 0.340+0.034, 0.273+0.023 ແລະ 0.306+0.050 ສະນັົ້ນຜົນຂອງການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ ເຫັນໄດ້
ວ່າ: ການໃຫ້ອາຫານ 2 (T1), 3 (T2) ແລະ 4 (T3) ຄັົ້ງ/ໂຕ/ວັນ ແມ່ນບ ໍ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ການອະນຸບານ
ປາເຂັງນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 3 – 15 ວັນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. 

ຄໍາສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 

 ຜ່ານການເຮັດການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຫ າຍທີີ່ສຸດ ຊຶີ່ງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົົ້າ ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນອັນໃໝ່ໆ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການອັນລໍໍ້າຄ່າທາງ
ດ້ານວິຊາການ ຈົນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ໃນຄວາມສໍາເລັດນີົ້ເກີດມາຈາກ
ການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫ ືອຂອງແຫ ່ງທຶນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ການຊີົ້ນໍາຂອງບັນດານັກວິຊາການ ແລະ 
ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະນັົ້ນ ເນືີ່ອງໃນໂອກາດອັນສະຫງ່າລາສີນີົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າຂ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ 
ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງບັນດາ ພາກສ່ວນ: 

 ຂ ຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນ ຂອບໃຈມາຍັງ ພາກສ່ວນພະແນກຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊຶີ່ງເປັນຜູໃ້ຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນການຄົົ້ນຄວ້າທົດລອງໃນຄັົ້ງນີົ້. 
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 ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງພາກສ່ວນພະແນກຄົ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ ຄະນະ
ກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຫ່ງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນ
ການເຮັດງານຄົົ້ນຄວ້າດ້ວຍດີຕະລອດມາ.  

 ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທີີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ເຮັດພາກປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດການຄົົ້ນຄວ້າ. 

 ຂ ຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານຄະນະບ ດີຄະນະກະເສດສາດ ພ້ອມດວ້ຍຄະນະ ຕະລອດຮອດບັນດາຄູອາຈານ 
ພະນັກງານການນໍາທຸກໆ ພາກສ່ວນ ທີີ່ຄອຍແນະນໍາ ແລະ ຕິດຕາມການເຮັດການຄົົ້ນຄວ້າ ຈົນສໍາເລັດ. 
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ຜົນຂອງການເສີມແຫ ງ່ໂປ ຕີນທີີ່ແຕກຕາ່ງກັນ ຕ ໍ່ການກນິໄດ້, ການຈະເລີນເຕບີໂຕ ແລະ 
ເປເີຊັນຊາກຂອງແບລ້ກູປະສມົ 

ຄໍາ ພົມມະຈັນ, ດາວວີ ກອງມະນີລາ, ຈ່ອຍ ພັນທະວົງ ແລະ ລັດດາພອນ ນີລັດໄຊ 

ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

 

ຄດັຫຍ ໍ້ 

ການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ ເພືີ່ອທົດສອບຜົນຂອງການເສີມແຫ ່ງໂປ ຕິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕ ໍ່ປະລິມານການ
ກິນໄດ,້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເປີເຊັນຊາກ ຂອງແບ້ພັນລູກປະສົມ (ພືົ້ນເມືອງໄທ x ບ  xຊາແນນ). ການ
ທົດລອງແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ທີີ່ຟາມລ້ຽງສັດຂອງພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ , ຄະນະກະເສດສາດ, 
ມະຫາວ ິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ການທົດລອງໄດ້ໃຊ ້ຮ ູບແບບການທົດລອງແບບການສຸ ່ມສ ົມບູນ 
(Completely Randomized Design (CRD)), ປະກອບດ້ວຍ 4 ສິີ່ງທົດລອງ ແລະ ມີ 4 ຊໍໍ້າໃນແຕ່ລະ
ສິີ່ງທົດລອງ. ການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ແບ້ຈໍານວນ 16 ໂຕ (ເພດຜູ້), ໂດຍມີການທົດສອບສູດອາຫານ
ເສີມ 4 ສູດຄື: T1= ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງ (150g) + ອາຫານສໍາເລັດຮູບ (300g), T2= ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 
(150g) + ໃບກະຖິນແຫ້ງ (200g), T3= ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງ (150g) + ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ (180g),  T4= ຫົວ
ມັນຕົົ້ນແຫ້ງ (150g) + ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ (95g) + ໃບກະຖິນແຫ້ງ (95g); ໃນນັົ້ນ ອາຫານຫ ັກໃນການທົດ
ລອງຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໃບກະທັນແຫ້ງ. ຜົນການສຶກສາພົບວ່າປະລິມານການກິນໄດ້ຂອງແບ້ສູງສຸດແມ່ນ T1= 

606.9 gDM/ໂຕ/ມ ື ົ້ ,  ຮອງລ ົງມາແມ ່ນ  T2 = 569, T4 = 544.8 ແລະ T3= 534.5 gDM/ໂຕ/ມືົ້  
(P<0.05), ການກິນໄດ້ຄິດເປັນນໍໍ້າໜັກໂຕສັດແມ່ນ T1 = 4.3, T2 = 4.2, T3= 4.0 ແລະ T4 = 3.8 % 

of BW (P<0.05), ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ້ທົດລອງ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິ  
(P>0.05), ແຕ່ເຫັນວ່າສູດອາຫານ 1 ມີແນວໂນ້ມດີກວ່າສູດອາຫານທີ 2, 3 ແລະ 4 (T1 = 89g, T2 = 

80g, T3= 67g ແລະ T4=64 g/ໂຕ/ມືົ້). ສໍາລັບ ເປີເຊັນຊາກເມືີ່ອທຽບກັນລະຫວ່າງ ສູດອາຫານທັງ 4 
ພົບວ່າ: ສູດອາຫານທີ 1 ມີແນວໂນ້ມດີກວ່າສູດອາຫານທີ 2, 3 ແລະ 4 ຊຶີ່ງມີຄ່າເທົົ່າກັບ T1=41%, 

T2=39%, T3=40 ແລະ T4=39%. ຜ່ານການສຶກສາທົດລອງຊີົ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສູດອາຫານທີ 1 (T1) ມີ
ປະລິມານການກິນໄດ້, ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເປີເຊັນຊາກດີກວ່າສູງອືີ່ນໆ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ສູດ
ອາຫານນີົ້ແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າສູດອາຫານອືີ່ນໆທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ພືດອາຫານສັດທີີ່ມີໃນທ້ອງຖິີ່ນ. 

ຄໍາສັບສໍາຄັນ: ໃບກະທັນແຫ້ງ, ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງ, ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ, ໃບກະຖິນແຫ້ງ, ແບ້ພັນລູກປະສົມ, 
ປະລິມານການກິນໄດ,້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເປີເຊັນຊາກ 
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ABSTRACT 

 

The study on effect of different protein sources supplementation on feed intake 

and growth performance and carcass percentage of crossed breed (Thai native x Boar x 

Saanan)  goats. The experiment was conducted at Animal farm of Department of 

Livestock and Fishery in Faculty of Agriculture, National University of Laos. The trial 

was in Completely Randomized Design (CRD), with 4 treatments and 4 replications per 

treatment. The study was used 16 male goats by tested 4 feed formulas: T1= Cassava chip 

(150g) + commercial feed (300g), T2= Cassava chip (150g) + Leucaena hay (200g), T3= 

Cassava chip (150g) + Cassava hay (180g), T4= Cassava chip (150g) + Cassava hay (95g) 

+ Leucaena hay (95g). Jujube foliage hay was used as basal diets for all goats. The results 

show feed intake of goats was highest in T1= 606.9 g DM/head/day compared to T2 = 

569, T4 = 544.8 and T3= 534.5gDM/head/day (P <0.05). Feed intake of goats in % of 

their body weight were 4.3; 4.2; 4.0 and 3.8% in T1; T2; T3 and T4, respectively (P<0.05). 

An average daily gain of goats were non-significant difference among 4 treatments 

(T1=89; T2=80, T3= 67 and T4=64 g/day (P>0.05)). Carcass percentages of goats were 

41%, 39%, 40 and 39% in T1, T2, T3 and T4, respectively (P>0.05).  In concluded, the 

goats received feed formula 1 (T1) showed better feed intake, growth rate and carcass 

percentage, as well as with higher cost of feed ingredients compared to others feed 

formulas.  

 

Keyword: Jujube foliage hay, Leucaena hay, Cassava hay, Cassava chip, Feed intake, 

Growth rate and Carcass percentage. 
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ພາກສະເໜີ 

ການລ້ຽງສັດແບ້ເປັນໜຶີ່ງໜ້າວຽກບຸລິມະສິດທີີ່ນອນໃນແຜນພັດທະນາການລ້ຽງສັດເພືີ່ອການ
ຂະຫຍາຍຝູງສັດ ແລະ ສະໜອງຜົນລິດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການລ້ຽງແບ້ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງບ ໍ່
ທັນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເທົົ່າທີີ່ຄວນຈໍານວນແບ້ໃນປະເທດມີພຽງ 550,680 ໂຕ (ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ 
ການປະມົງ, 2016). ແນວພັນແບ້ທີີ່ນິຍົມສ່ວນຫ າຍແມ່ນພັນພືົ້ນເມືອງ (ແບ້ລາດ) ທີີ່ມີເປົື້າໝາຍເພືີ່ອຜົນ
ຜະລິດຊີົ້ນ, ການລ້ຽງແບ້ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນນິຍົມກັນລ້ຽງແບບປ່ອຍໃຫ້ກິນຫຍ້າ ແລະ ໃບໄມ້ຢູ່ຕາມປ່າໄມ້ 
ຫ ື ພືົ້ນທີີ່ໆມີການປູກຝັງໂດຍທົົ່ວໄປ, ເຊິີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ໃນໄລຍະທີີ່ຜ່ານມາ ບັນຫາຫ ັກໆທີີ່ພົບໃນການລ້ຽງແບ້ 
ແມ່ນການຂາດແຄນອາຫານໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ການເກີດພະຍາດລະບາດຖືວ່າ ເປັນສາເຫດຫ ັກ ທີີ່ເຮັດ
ໃຫ້ການລ້ຽງແບ້ບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ. ນອກນັົ້ນ ຍັງພົບວ່າແບ້ພັນພືົ້ນເມືອງແມ່ນມີຂະໜາດໂຕນ້ອຍ, ການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າ ເມືີ່ອທຽບແນວພັນແບ້ຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມບັນຫາເລືີ່ອງ
ຄຸນນະພາບອາຫານຕໍ່າ (ການລ້ຽງແບບປ່ອຍທໍາມະຊາດ ແລະ ບ ໍ່ມີການໃຫ້ອາຫານເສີມ)  ແລະ ການ
ຈັດການກ ໍ່ຖືວ່າເປັນສາຍເຫດທີີ່ເຮັດໃຫ້ ການລ້ຽງແບ້ບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົົ່າທີີ່ຄວນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ສະນັົ້ນ 
ການປັບປຸງແນວພັນ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານເສີມ ແກ່ສັດລ້ຽງປະເພດແບ້ ຄວນມີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ເຊິີ່ງ
ອາຫານເສີມເຫ ົົ່ານີົ້ສາມາດເປັນປະເພດໃບໄມ້ຈາກ ຕົົ້ນໄມ້ພືດອາຫານສັດ ທີີ່ຮູ້ກັນທົົ່ວໆໄປໃນ ສປປ ລາວ 
ເປັນພືດທີີ່ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດຫ າຍຢ່າງຄື: ອາຫານສັດ, ເຮັດຮົົ້ວ, ເຮັດຟ ນ ແລະ 
ເປັນພືດທີີ່ທາດເບືີ່ອຕໍ່າບ ໍ່ມີອັນຕະລາຍຕ ໍ່ສັດ, ສະນັົ້ນ ການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ຈຶີ່ງເນັົ້ນນັກໃນການໃຊ້ໃບກະທັນ
ແຫ້ງ ແລະ ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ເປັນອາຫານຫ ັກ ເພືີ່ອເພີົ້ມຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງດ້ານ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ້ໃຫ້ມັນຫ າຍຂືົ້ນ ໂດຍການເສີມໃບກະຖິນແຫ້ງ, ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແລະ ອາຫານ
ສໍາເລັດຮູບ, ເຊິີ່ງ ເພັດສິຣິ ຄົງປະສິດ (2006) ລາຍງານວ່າ: ແບ້ທີີ່ກິນໃບກະຖິນແຫ້ງຮ່ວມກັບຫຍ້າຣູຊີແຫ້ງ 
(ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ 105.55 ກ າມ/ໂຕ/ວັນ), ໃນຂະນະທີີ່ປະລິມານອາຫານທີີ່ກິນ ແລະ ປະລິມານ
ອາຫານທັງໝົດທີີ່ກິນ (510.56-914.84 ກ າມ/ໂຕ/ວັນ) ຫ ື ເທົົ່າກັບ 2.49-4.41 % ຂອງນໍໍ້າໜັກໂຕ. 
ນອກຈາກນັົ້ນ, ຍັງມີຜົນການທົດລອງພົບວ່າແບ້ທີີ່ລ້ຽງດ້ວຍຫຍ້າແພງໂກລາເສີມອາຫານຂຸ້ນມີອັດຕາການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕ 96 ກ າມ/ໂຕ/ວັນ ແລະ ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ 53.93 ກ າມ/ໂຕ/ວັນ ເມືີ່ອໃຫ້
ອາຫານເສີມປະເພດໃບກະຖິີ່ນ (ປະລິນຍາ ຈະເຮຣັນ ແລະ ສົມສັກ ເຜົາທອງ, 2006). ສະນັົ້ນ, ການສຶກສາ
ຄັົ້ງນີົ້ຈິີ່ງມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອຊອກຫາປະເພດໃບໄມ້ໃນທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ດີທີີ່ສຸດ, ສົົ່ງຜົນດີຕ ໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ສັດ ແລະ ເໝາະສົມທີີ່ຈະນໍາມາເປັນອາຫານເສີມໃນລະບົບການລ້ຽງແບ້ໃນພືົ້ນທີີ່ຊາວກະສິກອນໃນ ສປປ 
ລາວ.   

ຈຸດປະສົງ 
1.) ເພືີ່ອສົມທຽບປະລິມານການກິນໄດ້ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງແບ້ພັນລູກປະສົມ ເມືີ່ອໄດ້ຮັບອາຫານເສີມ

ທີີ່ມີແຫ ່ງໂປ ຕິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
2.) ເພືີ່ອສຶກສາເປີເຊັນຊາກຂອງແບລ້ກູປະສົມ ເມືີ່ອໄດ້ຮັບການເສີມແຫ ່ງໂປ ຕິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
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ຂ ໍ້ສົມມຸດຖານ 
1.) ການເສີມແຫ ່ງໂປ ຕິນຈາກໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແລະ/ຫ ື ໃບກະຖິນແຫ້ງຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ລູກປະສົມ ມີປະລມິານການ

ກິນໄດ້ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕດີກວ່າການເສີມອາຫານສໍາເລັດຮບູ 
2.) ການເສີມແຫ ່ງໂປ ຕິນຈາກໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແລະ/ຫ  ືໃບກະຖິນແຫ້ງຈະເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນຊາກ   ດີກວ່າການເສີມ

ອາຫານສໍາເລັດຮູບ 

ຂອບເຂດຂອງການຄົົ້ນຄວ້າ 

ສະຖານທີີ່ທົດລອງ 

 ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ພືົ້ນທີີ່ຄອກແບ້ທົດລອງຂອງພາກວິຊາລ້ຽງສັດ, ພາຍໃນຄະນະ
ກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຊິີ່ງຫ່າງຈາກນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນປະມານ 35 Km. ສະຖານທີີ່ທົດລອງເປັນພືົ້ນທີີ່ໆມີຄວາມຮາບພຽງ, ບ ໍ່ແອອັດ ອາກາດຖ່າຍເທສະ
ດວກບ ໍ່ໃກ້ກັບຊຸມຊົນ, ມີສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ໃນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີກັບເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຜິດພາດໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ. 

ໄລຍະເວລາທົດລອງ 

 ການດໍາເນີນການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ດໍາເນີນໄດ້ເລີີ່ມແຕ່ການກະກຽມສະຖານທີີ່, ການປູກພືດອາຫານ
ສັດ, ກະກຽມອາຫານທົດລອງ, ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ູນ ແລະ ການວິໄຈຕົວຢ່າ ງ, ເຊິ ີ່ງເລີ ີ່ມແຕ່ວັນທີ 
02/08/2018 ຈົນເຖິງ ວັນທີິ 30/8/2019. ໄລຍະເວລາເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນທັງໝົດ 84 ວັນ ແລະ ມີການທົດ
ສອບເພືີ່ອປັບສັດ ໄລຍະ 30 ວັນທໍາອິດກ່ອນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ. 

ອາຫານທົດລອງ 

ອາຫານທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນການທົດລອງຄັົ້ງປະກອບມີ ໃບກະທັນແຫ້ງເປັນອາຫານຫ ັກ ໂດຍໃຫ້ກິນຢ່າງ
ເຕັມທີີ່, ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງເປັນແຫ ່ງພະລັງງານ ເຊິີ່ງແບ້ແຕ່ລະໂຕໄດ້ຮັບ 150 ກ າມ/ໂຕ/ວັນ, ໃນນັົ້ນ ແບ້ທັງ
ໝົດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມ ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ກຸ່ມ 1: ເສີມອາຫານສໍາ
ເລັດຮູບ; ກຸ່ມ 2: ເສີມໃບກະຖິີ່ນແຫ້ງ; ກຸ່ມ 3: ເສີມໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແລະ ກຸ່ມ 4: ເສີມໃບກະຖິີ່ນແຫ້ງ 
ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ, ໃນນັົ້ນ ອາຫານເສີມທັງ 4 ສູດແມ່ນມີປະລິມານໂປ ຕິນ 36 ກ າມ/ວັນ. ນອກຈາກ
ນັົ້ນ ແບ້ແຕລະໂຕຍັງໄດ້ຮັບກ້ອນແຮ່ທາດ ແລະ ນໍໍ້າສະອາດຢ່າງເຕັມທີີ່. 

ວິທີການຄົົ້ນຄວ້າ  

ສັດທົດລອງ ແລະ ການຂັງສັດ 

 ແບ້ທີນໍາມາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນ ເປັນລູກປະສົມຊາແນນເພດຜູ້ (ຕອນ) ຊຶີ່ງມີອາຍຸ
ປະມານ 5-6 ເດືອນ ແລະ ມີນໍໍ້າໜັກສະເລ່ຍ 13-15 kg/ໂຕ. ແບ້ດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຄັດເລືອກເອົາມາຈາກ
ຟາມລ້ຽງແບ້ບ້ານຫາດກ້ຽງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ຫ ັງຈາກນໍາເຂົົ້າມາແມ່ນ ໄດ້ຂ້າແມ່ກາ
ຝາກພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ກ່ອນ ໂດຍສັກຢາ Ivermectin ສັກເຂົົ້າລືບໜັງໃນປະລິມານ 25 kg/1 ml. 
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ການໃຫ້ອາຫານທົດລອງ 

 ອາຫານທີີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນຈະໃຊ້ໃບກະທັນແຫ້ງປະສົມກັບ ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງເປັນ
ອາຫານຫ ັກ, ສ່ວນໃບກະຖິນແຫ້ງ, ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແລະ ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ເປັນອາຫານເສີມ ສໍາລັບໃບ
ກະທັນແຫ້ງ ແລະ ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແມ່ນໃຫ້ກິນທຸກໆໂຕ ຕະຫ ອດໄລຍະງານທົດລອງ. 

 ແບ້ແຕ່ລະໂຕໄດ້ຮັບອາຫານຕາມສູດອາຫານດັົ່ງນີົ້: ອາຫານຫ ັກ ໃບກະທັນແຫ້ງ ໃຫ້ກິນໝົດທຸກໂຕ 
(ກິນເຕັມທີ) ສ່ວນ ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງແມ່ນໃຫ້ກິນ 150 g/ໂຕ/ວັນ. ສ່ວນອາຫານເສີມແມ່ນ ສູດທີ 1 ແມ່ນ
ເສີມດ້ວຍອາຫານສໍາເລັດຮູບ 300 g/ໂຕ/ມືົ້, ສູດທີ 2 ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ 200 g/ໂຕ/ມືົ້, ສູດທີ 3 
ເສີມໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 180 g/ໂຕ/ມືົ້ ແລະ ສູດທີ 4 ແມ່ນໃຫ້ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 95 g ແລະ ໃບກະຖິນແຫ້ງ 
95 g/ໂຕ/ມືົ້. ການໃຫ້ອາຫານເສີມໃຫ້ສັດກິນໝົດກ່ອນຈຶີ່ງຄ່ອຍໃຫ້ອາຫານຫ ັກ ແລ້ວວາງໃສ່ຮາງອາຫານ
ໃຫ້ກິນເລີີ່ມໃຫ້ສັດກິນຕັົ້ງແຕ່ 8 ໂມງເຊົົ້າ ຈົນຮອດ 4 ໂມງແລງ. ການໃຫ້ນໍໍ້າແມ່ນໄດ້ໃຫ້ນໍໍ້າທີີ່ສະອາດໃນ
ແຕ່ລະເຊົົ້າແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນນໍໍ້າ, ອະນາໄມຄຸນໍໍ້າ, ໂດຍໃຫ້ກິນເຕັມທີີ່ໃນແຕ່ລະໂຕ. 

ສິີ່ງທົດລອງ ແລະ ແຜນການທົດລອງ 

 ການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແບບການສຸ່ມສົມບູນ (Completely Randomized Design 

(CRD)) ຊຶີ່ງປະກອບດວ້ຍ 4 ສິີ່ງທົດລອງ (ອາຫານ), ແຕ່ລະສິີ່ງທົດລອງຈະໄດ້ໃຫ້ແບ້ 4 ຊໍໍ້າ (4ໂຕ), 
ດັົ່ງນັົ້ນແບ້ທີໃຊ້ໃນການທົດລອງທັງໝົດແມ່ນ 16 ໂຕ.  

ໃນນັົ້ນ,   T1= ເສີມອາຫານສໍາເລັດຮູບ 300 g/ໂຕ/ວັນ 

T2= ເສີມໃບກະຖິນແຫ້ງ 200 g/ໂຕ/ວັນ 

T3= ເສີມໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 180 g/ໂຕ/ວັນ 

T4= ເສີມໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 95 g/ໂຕ/ວັນ + ໃບກະຖິນແຫ້ງ 95 g/ໂຕ/ວັນ 

ການເກັບຂ ໍ້ມູນ 

ຂ ໍ້ມູນດ້ານອາຫານທົດລອງ, ປະລິມານການກິນໄດ້, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເປີເຊັນຊາກ 
1) ບັນທຶກອາຫານທີີ່ໃຫ້ສັດກິນ, ອາຫານທີສັດກິນເຫ ືອ ໄດ້ບັນທຶກທຸກໆມືົ້ ຕະຫ ອດໄລຍະການທົດ

ລອງ. 
2) ການຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກແບ້ທົດລອງ: ແບ້ທົດລອງທຸກໆໂຕໃນແຕ່ລະຄອກ ແມ່ນໄດ້ຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກເບືີ່ອງຕົົ້ນ 

ກ່ອນດໍາເນີນການທົດລອງ ແລະ ເກັບຂ ໍ້ມູນ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນກ ໍ່ໄດ້ຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກທຸກໆ 14 ມືົ້ ຫ ື 2 
ອາທິດຈົນກວ່າສໍາເລັດງານທົດລອງ. 

3) ສູດຄິດໄລ່ທີີ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ 
- ປະລມິານການກິນໄດ້ = ປະລິມານອາຫານທີີ່ໃຫ້ - ປະລມິານອາຫານເຫ ືອ 
- ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ (ADG) = (ນໍໍ້າໜັກສຸດທາ້ຍ-ນໍໍ້າໜັກເລີີ່ມຕົົ້ນ)/ຈໍານວນວັນທີີ່ລຽ້ງ. 

4) ການເກັບຕົວຢ່າງອາຫານທົດລອງ 

ການສຸ່ມຕົວຢ່າງແມ່ນສຸ່ມເອົາອາທິດລະຄັົ້ງ, ແລ້ວນໍາໄປອົບໃນອຸນຫະພູມ 60oC ເປັນເວລາ 24 
ຊົົ່ວໂມງ ແລ້ວນໍາໄປບົດໃນຂະໜາດ 1 mm, ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ໄດ້ນ າເອົາຕົວຢ່າງຈາກ 2 ອາທິດຕິດຕ ໍ່ກັນ 
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ມາລວມເຂົົ້າກັນເປັນໜຶີ່ງຕົວຢ່າງ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນໄປເຊັົ່ນດຽວກັນຈົນສໍາເລັດງານທົດລອງແມ່ນໃຊ້ເວລາຢູ່ 
10 ອາທິດສະນັົ້ນຈະໄດ້ຕົວຢ່າງຢູ່ 5 ຕົວຢ່າງຕ ໍ່ສູດອາຫານເພືີ່ອນໍາໄປວິໃຈຫາອົງປະກອບທາງເຄມີຄື: ທາດ
ແຫ້ງ (Dry meter, DM), ເຖົົ່າ (Ash),  ໂປ ຕິນລວມ (Crude Protein, CP) ໂດຍການໃຊ້ວິທີຂອງ 
AOAC (1990), ເຍືົ້ອໃຍທີບ ໍ່ລະລາຍໃນສານຟອກທີເປັນກາງ (Neutral detergent fiber, NDF) ຈະວິ
ໃຈໂດຍວິທີຂອງ (Van Soest et al., 1991). 

5) ການເກັບຂ ໍ້ມູນເປີເຊັນຊາກ 

ຫ ັງຈາກສໍາເລັດການຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກສັດທົດລອງຄັົ້ງສຸດທ້າຍແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ມີການສຶກສານໍໍ້າໜັກຊາກ 
ໂດຍໄດ້ມີການຂ້າແບ້ທົດລອງ ຈໍານວນ 4 ໂຕ (ສິີ່ງທົດລອງລະ 2 ໂຕ). ກ່ອນຈະຂ້າແບ້ ແມ່ນໄດ້ງົດການ
ໃຫ້ນໍໍ້າ ແລະ ອາຫານ 12 ຊົົ່ວໂມງ (ຫ ື ງົດນໍໍ້າ ແລະ ອາຫານຂ້າມ 1 ຄືນ). ກ່ອນການຂ້າ, ແບ້ແຕ່ລະໂຕ ໄດ້
ຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກໂຕ ແລ້ວບັນທຶກໄວ້. ການເກັບຂ ໍ້ມູນລັກສະນະຊາກແບ້ແມ່ນຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກຂອງເລືອດ, ອະໄວຍະວະ
ພາຍນອກ (ຫົວ, ເຂົາ, ຫາງ, ຕີນ ແລະ ໜັງ); ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ (ກະເພາະ, ລໍາໄສ້ອ່ອນ ແລະ ແກ່), 
ອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລະ ນໍໍ້າໜັກຊາກແບ້ (ຊີົ້ນ ແລະ ກະດູກ). 

ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ຈະຜ່າເຄິີ່ງຊາກຕາມແລວສັນຫ ັງຂອງແບ້ ແລ້ວນໍາເອົາ ເຄິີ່ງຊາກເບືົ້ອງຂວາ ນໍາໄວ້ແຊ່
ໃນຕູ້ເຢັນ ໃນອຸນຫະພູມ 4oC ໄລຍະເວລາ 24 ຊົົ່ວໂມງ ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ນໍາເອົາຊາກມາແຍກປະລິມານຂອງຊີົ້ນ 
ແລະ ກະດກູ (Phenvichith and Ledin, 2007 ແລະ Kongmanila et al., 2012). 

 ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນທາງສະຖິຕິ 

 ຂ ໍ້ມູນຈາກການທົດລອງຈະນໍາມາວິເຄາະທາງສະຖິຕິໂດຍໃຊ້ the GLM procedure of Minitab 

Software, version 16.1 (Minitab, 2010). ຄ່າຂອງແຕ່ລະສິີ່ງທົດລອງຈະສະແດງຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນໃນລະດັບ P<0.05, ພ້ອມນັົ້ນຍັງມີການປຽບທຽບໂດຍການໃຊ້ Tukey ' s pairwise comparison 

procedures.  

ຮູບແບບຂອງການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນມີດັົ່ງນີົ້: Yij = µ + Ti + £ij 

ເມືີ່ອ:  Yij = ຄ່າສັງເກດຈາກ treatment ທີີ່ i 

µ = Overall mean. 

Ti= ອິດທິພົນເນືີ່ອງຈາກ treatment ທີີ່ i, ເມືີ່ອ i = 1, 2,… i 

£ij = error ຄວາມຜິດພາດ 

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິຈານ 

ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງອາຫານທົດລອງ 

ຈາກການສຶກສາຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ແຫ ່ງໂປ ຕິນ ຈາກອາຫານສໍາເລັດຮູບ, ໃບກະຖິນແຫ້ງ ແລະ ໃບ
ມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ຕ ໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເປີເຊັນຊາກ ຂອງແບ້ພັນລູກປະສົມ ໃນຄັົ້ງນີົ້, ຜົນຂອງການວິເຄາະ
ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງວັດຖຸດິບ ທີີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານແບ້ເຫັນວ່າ: ໃບກະທັນແຫ້ງ, ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງ, 
ອາຫານສໍາເລັດຮູບ, ໃບກະຖິນແຫ້ງ ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງມີຄ່າ DM ເທົົ່າກັບ 88.64, 90.56, 91.09, 

92.76 ແລະ 89.28% ຕາມລໍາດັບ, ສໍາລັບຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ມີຄ່າໂປ ຕິນ (CP) ຕໍ່າກວ່າວັດຖຸດິບອືີ່ນມີພຽງ 
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1.72%, ແຕ່ມີທາດແປ້ງສູງເຖິງ 75-80% ຊຶີ່ງເຫັນວ່າເປັນແຫ ່ງພະລັງງານທີີ່ສໍາຄັນ, ສໍາລັບໃບກະທັນແຫ້ງ 
ແລະ ອາຫານສໍາເລັດຮູບມີຄ່າ CP ເທົົ່າກັບ 10.90% ແລະ 12.38% ຕາມລໍາດັບ, ສ່ວນໃບກະຖິນແຫ້ງ 
ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ເປັນແຫ ່ງທາດຊີົ້ນທີສໍາຄັນຂອງແບ້ມີຄ່າ CP ສູງເຖິງ 21.11% ແລະ 22.70% 
ຕາມລໍາດັບ. ອົງປະກອບທາງເຄມີ ຂອງວັດຖຸດິບອາຫານ ທີີ່ໃຊ້ໃນການອາຫານທົດລອງ ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນ 
ຕາຕະລາງ 1. 

ຕາຕະລາງ 1. ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງວັດຖຸດິບອາຫານທົດລອງ 

 
ທາດອາຫານ 

ອົງປະກອບທາງເຄມີ (ຄິດເປັນ % DM) 

ໃບກະທັນ
ແຫ້ງ 

ຫົວມັນຕົົ້ນ
ແຫ້ງ 

ອາຫານສໍາ
ເລັດຮູບ 

ໃບກະຖິນ
ແຫ້ງ 

ໃບມັນຕົົ້ນ
ແຫ້ງ 

ທາດແຫ້ງ 
ທາດໂປ ຕິນ 
ເຍືົ້ອໄຍ 
ເຖົົ່າ 

(DM) 

(CP) 

(NDF) 

(Ash) 

88.64 

10.90 

44.70 

11.93 

90.56 

1.72 

1.70 

1.84 

91.09 

12.38 

53.20 

15.00 

92.76 89.28 

21.11 22.70 

40.20 54.0 

10.00 7.13 

ໝາຍເຫດ: DM=Dry matter, CP=Crude protein, NDF=Neutral detergent fiber 

ປະລິມານການກິນໄດ້ຂອງແບ້ເມືີ່ອໄດ້ຮັບອາຫານເສີມສູດແຕກຕ່າງກັນ 

ການສຶກສາຜົນຂອງການເສີມ ແຫ ່ງໂປ ຕິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີ ໃບກະທັນແຫ້ງ ເປັນອາຫານຫ ັກ 
ແລະ ຫົວມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ເປັນແຫ ່ງພະລັງງານ  ສະແດງຄ່າປະລິມານການກິນໄດ້ລວມ ຂອງແບ້ ໃນຕາຕະລາງ 2 
ແລະ ຮູບ 1 ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິ (P<0.05), ເຫັນວ່າແບ້ທີີ່ເສີີ່ມດ້ວຍອາຫານສໍາເລັດຮູບ (T1) 
ມີປະລິມານການກິນໄດ້ 606.9 gDM/ໂຕ/ມືົ້ ເຊິີ່ງມີແນວໂນ້ມ ດີກວ່າໝູ່, ຮອງລົງມາແມ່ນ (T2) 569.0 
gDM/ໂຕ/ມືົ້ ເມືີ່ອແບ້ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ ແລະ T4 (544.8 gDM/ໂຕ/ມືົ້) ເມືີ່ອແບ້ເສີມໃບກະຖິນ
ແຫ້ງ50% ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ50%, ສໍາລັບ T3 ເມືີ່ອແບ້ໄດ້ອາຫານເສີມປະເພດໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງແມ່ນ
ມີຄ່າຕໍ່າທີີ່ສຸດເທົົ່າກັບ 534.8 gDM/ໂຕ/ມືົ້.  

ປະລິມານການກິນໄດ້ຂອງແບ້ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງນໍໍ້າໜັກໂຕ (% of BW) (ຕາຕະລາງ 2 ແລະ 
ຮູບ 2) ໃນສູດອາຫານເສີມທັງ 4 ສູດ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິ (P<0.05) 
ໂດຍ T1 ມີຄ່າສູງກວ່າໝູ່, ຮອງລົງມາແມ່ນ T2, T3 ແລະ ຕໍ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນ T4, ຊຶີ່ງມີຄ່າ 4.3, 4.2, 4.0 
ແລະ 3.8% ຂອງນໍໍ້າໜັກໂຕ, ຕາມລໍາດັບ. 
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ຕາຕະລາງ 2. ປະລິມານການກິນໄດ້ລວມຂອງສັດທົດລອງ 

 T1 T2 T3 T4 SEM P-

Value 

ປະລິມານການກິນໄດ້
(gDM/ໂຕ/ມືົ້) 

       

  ໃບກະທັນ  210.9 237.8 233.6 235.4 17.5389 0.679 

  ມັນຕົົ້ນແຫ້ງ  145.4 145.4 145.4 145.4 0.9770 1.000 

  ອາຫານສໍາເລັດຮູບ  250.6 - - - 3.8803 0.001 

  ໃບກະຖິນແຫ້ງ  - 185.8 - 80.5 2.4734 0.001 

  ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ  - - 155.6 83.5 2.1021 0.001 

  ກິນໄດ້ລວມທັງໝົດ  606.9a 569.0ab 534.5b 544.8ab 19.4577 0.046 

ປະລິມານການກິນໄດ້ 
ຄິດເປັນ % of BW 

 4.3a 4.2ab 4.0ab 3.8b 0.1048 0.012 

ໝາຍເຫດ: T1 = ເສີມອາຫາສາເລັດຮູບ, T2 = ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ, T3 = ເສີມດ້ວຍໃບມັນຕົົ້ນ
ແຫ້ງ ແລະ T4 = ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ 50% ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 50%, DM = dry mater, BW 

= body Wight, SEM = Standard error of the mean, abc = ຍົກກໍາລັງໃນແຖວດຽວກັນຄືຄວາມ
ແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິ (P<0.05)  

 
ຮູບ 1. ເສັົ້ນສະແດງປະລິມານການກິນໄດ້ລວມ (gDM/ໂຕ/ມືົ້) 
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ຮູບ 2. ເສັົ້ນສະແດງປະລິມານການກິນໄດ້ຄິດເປັນ % ຂອງນໍໍ້າໜັກໂຕ 

ປະລິມານການກິນໄດ້ທາດອິນຊີວັດຖຸ (OM) ຂອງແບ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອາຫານສູດ T1 ສະແດງຄ່າສູງກວ່າ
ໝູ່,  ຮອງລົງມາແມ່ນແບ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອາຫານສູດ T2, T4 ແລະ T3, ຊຶີ່ງມີຄ່າເທົົ່າກັບ 541.8, 519.3, 500 
ແລະ 492.8 gDM/ໂຕ/ມືົ້, ຕາມລໍາດັບ (P>0.05), ແຕ່ T1 ເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມດີກວ່າທຽບໃສ່ T2, T3 
ແລະ T4  (ດັົ່ງຕາຕະລາງ 3). 

ປະລິມານການກິນໄດ້ທາດໂປ ຕິນ (Protein) ເມືີ່ອແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທັງ 4 ສູດທີີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິ (P<0.05) ເຊິີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ T2 ມີຄ່າສູງກວ່າໝູ່,  
ຮອງລົງມາແມ່ນ T4 ແລະ T3 ແລະ ໜ້ອຍທີີ່ສຸດແມ່ນ T1, ຊຶີ່ງມີຄ່າເທົົ່າກັບ 67.1, 63.5, 62.7 ແລະ 
56.1 gDM/ໂຕ/ມືົ້, ຕາມລໍາດັບ (ດັົ່ງຕາຕະລາງ 3 ແລະ ຮູບ 3). 

ປະລິມານການກິນໄດ້ທາດເຍືົ້ອໄຍ (NDF) ຂອງແບ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອາຫານອາຫານເສີມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິ (P<0.05), ໂດຍ T1 ມີຄ່າສູງກວ່າໝູ່,  ຮອງລົງມາແມ່ນ T3, 

T4 ແລະ T2, ຊຶີ່ງມີຄ່າ 228.7, 189.2, 183.2 ແລະ 181.6 gDM/ໂຕ/ມືົ້, ຕາມລໍາດັບ (P<0.05) (ດັົ່ງ
ຕາຕະລາງ 3). 

ຕາຕະລາງ 3. ປະລມິານການກິນໄດ້ຂອງແບ້ເມືີ່ອໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທີີ່ແຕກຕາ່ງກັນ 
 T1 T2 T3 T4 SEM P-

Value 

ປະລິມານການກິນໄດ້ທາດອາຫານ, gDM/ໂຕ/ມືົ້ 

ທາດອາຫານ OM  541.8 519.3 492.8 500 17.3748 0.193 

ທາດອາຫານ CP  56.1b 67.1a 62.7ab 63.5ab 2.4520 0.016 

ທາດອາຫານ NDF  228.7a 181.6b 189.2b 183.2b 8.8898 0.001 
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ໝາຍເຫດ: T1= ເສີມອາຫາສາເລັດຮູບ, T2= ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ, T3= ເສີມດ້ວຍໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 
ແລະ T4= ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ 50% ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 50%, SEM = Standard error of 

the mean, abc= ຍົກກໍາລັງໃນແຖວດຽວກັນຄືຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິ (P<0.05). 

ຮູບ 3. ເສັົ້ນສະແດງປະລມິານການກິນໄດ້ຂອງທາດໂປ ຕິນ(CP) (gDM/ໂຕ/ມືົ້) 

ປະລິມານການກິນໄດ້ລວມ (g/ໂຕ/ວັນ) ຂອງສັດທົດລອງທີີ່ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມ 4 ສູດທີີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ມີຄ່າເທົົ່າກັບ 606.9, 569.0, 534.5 ແລະ 544.8 g/ໂຕ/ວັນ, ໃນ T1,T2, T3 ແລະ T4, ຕາມລ າດັບ 
(P<0.05). ຜົນທີີ່ສະແດງການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບການທົດລອງຂອງ ເພັດສິຣິ (2006) ທີີ່ລາຍ
ງານວ່າ ແບ້ທີີ່ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ ແລະ ຫຍ້າລູຊີແຫ້ງ ສະແດງຄ່າປະລິມານການກິນໄດ້ 510.56 ແລະ 
914.84 g/ໂຕ/ວັນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ປະລິມານການກິນໄດ້ທີີ່ສະແດງອອກໃນການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ມີຄ່າສູງ
ກວ່າຜົນຂອງ Ravindran (1992) ທີີ່ມີອາຫານທົດລອງໃກ້ຄຽງກັນ ແຕ່ມີປະລິມານການກິນໄດ້ຂອງແບ້
ສະເລ່ຍແລ້ວ 318.7 g/ໂຕ/ວັນ, ນັັົ້ນອາດເປັນຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານແນວພັນ, ອາຍຸ ແລະ ນໍໍ້າໜັກ
ສັດທີີ່ຕ່າງກັນ. ປະລິມານການກິນໄດ້ຂອງແບ້ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງນໍໍ້າໜັກໂຕ ເທົົ່າກັບ 4.3, 4.2, 4.0 ແລະ 
3.8 % of BW ໃນ T1,T2, T3 ແລະ T4, ຕາມລໍາດັບ ມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບຜົນການທົດລອງຂອງ ຄໍາເຫ ັກ 
ແກ້ວປະເສີດ (2016) ທີີ່ລາຍງານວ່າການກິນໄດ້ຂອງແບ້ໃນແຕ່ລະມືົ້ ມີຄ່າປະມານ 3-4 % of BW. 

ຈາກຜົນການສຶກສາປະລິມານການກິນໄດ້ທາດອາຫານປະເພດທາດຊີົ້ນ ມີຄ່າເທົົ່າກັບ: 56.1, 67.1, 

62.7 ແລະ 63.5 g/ໂຕ/ວັນ ໃນ T1, T2, T3 ແລະ T4, ຕາມລໍາດັບ. ໃນນັົ້ນ, ເຫັນໄດ້ວ່າສູດທີ T2 ທີີ່ມີ
ການເສີມອາຫານປະເພດໃບພືດ (ໃບກະຖິນ ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ) ມີປະລິມານການກິນໄດ້ຂອງທາດໂປ 
ຕິນ ສູງກວ່າການເສີມອາຫານສໍາເລັດຮູບ, ນັົ້ນກ ໍ່ອາດຍ້ອນວ່າ ໃບພືດຊະນິດດັົ່ງກ່າວ ມີເປີເຊັນທາດສູງເຖິງ 
21-22%, ໃນຂະນະທີີ່ເປີເຊັນທາດຊີົ້ນຂອງອາຫານສໍາເລັດຮູບມີພຽງ 12 % ເທົົ່ານັົ້ນ (ຕາຕະລາງ 8). 
ນອກຈາກນັົ້ນ, ຍັງພົບວ່າການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ມີປະລິມານການກິນໄດ້ຂອງທາດຊີົ້ນ ສູງກວ່າການລາຍງານຂອງ 
ໂສພາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ (2006) ທີີ່ມີອາຫານເສີມຄ້າຍຄືກັນ ມີຄ່າພຽງແຕ່ 24.6-40.8 g/ໂຕ/ວັນ ເທົົ່າ
ນັົ້ນ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫ ົົ່າອາດຈະເປັນຍ້ອນແນວພັນແບ້ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແບ້ທີີ່ນໍາມາທົດລອງໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນ
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ແບ້ລູກປະສົມ ເຊິີ່ງອາດຈະມີປະສິດທິພາບດີກວ່າແບ້ພັນພືົ້ນເມືອງທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນການທົດລອງຂອງ ໂສພາ 
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ (2006). 

ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ້ເມືີ່ອໄດ້ອາຫານເສີມສູດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 

ຕາຕະລາງ 4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນນໍໍ້າໜັກສັດທົດລອງໄລຍະເລີີ່ມຕົົ້ນ, ສຸດທ້າຍ, ການປ່ຽນແປງນໍໍ້າໜັກ
ໂຕ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ້ ເມືີ່ອໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທັງ 4 ສູດ (T1 = ເສີມອາຫານສໍາ
ເລັດຮູບ, T2 = ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ, T3 = ເສີມດ້ວຍໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແລະ T4 = ເສີມດ້ວຍໃບ
ກະຖິນແຫ້ງ 50% ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 50%) ພົບວ່າ: ນໍໍ້າໜັກເລີີ່ມຕົົ້ນຂອງແບ້ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິ (P>0.05) ມີຄ່າເທົົ່າກັບ 13.8, 13.1, 13.0 ແລະ 13.8 kg/ໂຕ, ຕາມລໍາດັບ. 
ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ້ແຕ່ລະກຸ່ມເມືີ່ອໄດ້ອາຫານເສີມສູດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນທາງສະຖິຕິ (P>0.05) ສະແດງຄ່າ 89; 80; 67 ແລະ 64 g/ໂຕ/ວັນ ໃນ T1; T2; T3 ແລະ T4, 
ຕາມລໍາດັບ (ຮູບ 4). 

ຕາຕະລາງ 4. ການປ່ຽນແປງນໍໍ້າໜັກໂຕຂອງສັດທົດລອງ 

 T1 T2 T3 T4 SEM P-

Value 

ນໍໍ້າໜັກເລີີ່ມຕົົ້ນ (kg/ໂຕ) 13.8 13.1 13.0 13.8 1.288 0.961 

ນໍໍ້າໜັກສຸດທ້າຍ (kg/ໂຕ) 18.8 17.6 16.8 17.4 1.398 0.785 

ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ ້
(ADG), g/ໂຕ/ວັນ)  89 80 67 64 0.00792 0.149 

ໝາຍເຫດ: T1 = ເສີມອາຫາສາເລັດຮູບ, T2 = ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ, T3 = ເສີມດ້ວຍໃບມັນຕົົ້ນ
ແຫ້ງ ແລະ T4 = ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ 50% ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 50%, ADG = Average 

daily gain, SEM = Standard error of the mean 

ຮູບ 4. ເສັົ້ນສະແດງອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ (g/ໂຕ/ມືົ້) 
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ເມືີ່ອແບ້ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທີີ່ມີແຫ ່ງໂປ ຕິນແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ສະແດງຜົນທາງດ້ານການ
ປ່ຽນແປງນໍໍ້າໜັກໂຕອອກມາໃກ້ຄຽງກັນ (ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ). ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ,  ແບ້ທີີ່ໄດ້
ຮັບອາຫານສູດ T1 (ເສີມອາຫານສ າເລັດຮູບ) ແລະ ອາຫານສູດ T2 (ເສີມໃບຖະກິນແຫ້ງ) ມີຄ່າໃກ້ຄຽງ
ກັນທີີ່ສດຸ (89 g/ໂຕ/ວັນ ແລະ 80 g/ໂຕ/ວັນ, ຕາມລໍາດັບ), ເຊິີ່ງມີແນວໂນ້ມສູງກວ່າແບ້ທີີ່ໄດ້ອາຫານເສີມ
ທີ 3 (ເສີມໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ) ແລະ ອາຫານເສີມທີ 4 (ເສີມໃບກະຖິນແຫ້ງ ປະສົມກັບ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ) ທີີ່
ສະແດງຄ່າການປ່ຽນແປງນໍໍ້າໜັກໂຕຕ ໍ່ວັນ ເທົົ່າກັບ 67 g/ໂຕ/ວັນ ແລະ 64 g/ໂຕ/ວັນ, ຕາມລໍາດັບ. ເສຍ
ເຫດທີີ່ການປ່ຽນແປງນໍໍ້າໜັກໂຕຂອງແບ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທີ T1 ແລະ T2 ມີແນວໂນ້ມສູງ, ອາດເປັນ
ຍ້ອນວ່າ: ໃນອາຫານສໍາເລັດຮູບມີສ່ວນປະສົມຂອງແຫ ່ງວັດຖຸດິບອາຫານສັດຫ າຍຢ່າງ ເຊິີ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້
ປະລິມານພະລັງງທີີ່ໄດ້ແບ້ໄດ້ຮັບມີສູງກວ່າອາຫານເສີມທີີ່ເປັນໃບພືດຊະນິດດຽວ, ພ້ອມກັນນັົ້ນຈາກການ
ທົດລອງທີີ່ຜ່ານມາຍັງພົບວ່າແບ້ມີການກິນໄດ້ຂອງກະຖິນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ ເມືີ່ອປຽບ ທຽບກັບພືດຕະກຸນຖົົ່ວ, 
ຕົົ້ນໄມ້ພຸ້ມອືີ່ນໆ (Van et al., 2004), ເຊິີ່ງສອດຄ່ອງກັບຜົນຂອງການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ທີີ່ເຫັນໄດ້ວ່າ: ແບ້
ເລືອກກິນອາຫານສໍາເລັດຮູບສູງກວ່າໃບກະຖິນແຫ້ງ ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ , ເຊິີ່ງອາດເປັນຍ້ອນວ່າ ໃບພືດ
ທັງສອງຊະນິດນີົ້ປະກອບມີສານຂັດຂວາງການນໍາໃຊ້ທາດອາຫານ (Anti-nutrition) ເປັນຕົົ້ນແມ່ນທາດ 
hydrogen cyanide ແລະ  ທາດ tanin (Phengvichith & Ledin 2007; Hue et al., 2008).  ແຕ່
ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃບພືດທັງສອງຊະນິດນີົ້ (ໃບກະຖິີ່ນແຫ້ງ ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ) ປະກອບມີທາດອາຫານ
ປະເພດໂປ ຕິນ 21.11 ແລະ 22.70% ທີ ີ່ສູງກວ່າທາດໂປ ຕິນທີ ີ່ມີໃນອາຫານປະສົມ (ມີພຽງແຕ່ 
12.38%). 

ເມືີ່ອປຽບທຽບກັບກັບການທົດລອງທີີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ: ການປ່ຽນແປງນໍໍ້າໜັກໂຕຂອງແບ້ໃນການ
ທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ມີໃກ້ຄຽງກັບ ພອນປະເສີດ (2003): ແບ້ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ 70 g/ໂຕ/ວັນ, ແຕ່
ມີຄ່າສູງກວ່າການທົດລອງຂອງເພັດສິຣິ (2006) ທີີ່ລາຍງານວ່າ: ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕສະເລ່ີ່ີ່ຍ 33.33 

g/ໂຕ/ວັນ (ແອ ຈັນທະວົງ ແລະ ວຽງມົນ ແສນທໍາມະກຸນ (2006), ອ່ອນຕາ ແກ້ວວົງສາ ແລະ ອະນຸສອນ 
ຈັນເພັງໄຊ (2006) ແລະ ອໍາອ້ອຍ ແລະ ດາລະວັນ (2008)) ແລະ Devendra and Mcleroy (1982) 

ທີີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າ ແບ້ນໍໍ້າໜັກໂຕປະມານ 20 Kg ທີີ່ມີປະລິມານການກະນໄດ້ລວມ 571 gໂຕ/ວັນ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ 50 g/ໂຕ/ວັນ. 

ລັກສະນະຊາກຂອງແບ້ເມືີ່ອໄດ້ຮັບອາຫານເສີມສູດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 

ຕາຕະລາງ 5 ສະແດງລັກສະນະ ແລະ ເປີເຊັນຊາກຂອງແບ້, ໃນນັ ົ້ນ ນໍ ໍ້າໜັກຊາກໝາຍເຖິງ
ພາກສ່ວນທີີ່ເຫ ືອຈາກເລືອດ, ອະໄວຍະວະພາຍນອກ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນ, ເຊິີ່ງປະກອບ ຊີົ້ນ ແລະ 
ກະດູກ. ນໍໍ້າໜັກສັດທົດລອງກ່ອນຂ້າແມ່ນ: 21.00, 19.00, 17.00 ແລະ 17.50 kg/ໂຕ ໃນສູດ
ອາຫານ T1, T2, T3 ແລະ T4, ຕາມລໍາດັບ (P>0.05). ຫ ັງຈາກແຍກສີົ້ນສ່ວນຕ່າງໆພົບວ່າ ນໍໍ້າໜັກຊາກ
ມີຄ່າເທົົ່າກັບ 8.60, 7.50, 6.80 ແລະ 6.80 kg/ໂຕ, ຕາມລໍາດັບ (P>0.05). ເມືີ່ອແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານ
ເສີມ 4 ສູດແຕກຕ່າງກັນ ສະແດງຄ່າເປີເຊັນຊາກທີີ່ໃກ້ຄຽງກັນ (ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ P>0.05), 
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ມີຄ່າເທົົ່າກັບ 40.95; 39.47; 40.00 ແລະ 38.86 % ໃນ T1, T2, T3 ແລະ T4, ຕາມລໍາດັບ (P<0.05) 

(ຮູບ 5).     

ຕາຕະລາງ 5. ນໍໍ້າໜັກ ແລະ ເປີເຊັນຊາກຂອງແບ້ເມືີ່ອໄດ້ຮັບອາຫານເສີມສູດທີີ່ແຕກຕ່າງກນັ 
ນໍໍ້າໜັກສັດ, ເລືອດ, ອະໄວຍະວະ  
ແລະ ຊາກ (kg/ໂຕ) T1 T2 T3 T4 SEM 

P-

value 

ນໍໍ້າໜັກແບ້ກ່ອນຂ້າ  21.00 19.00 17.00 17.50 1.308 0.755 

ນໍໍ້າໜັກເລືອດ  0.738 0.698 0.559 0.652 0.256 0.061 

ອະໄວຍະວະພາຍນອກ (ຫົວ, ເຂົາ, ຫາງ, ຕີນ 
ແລະ ໜັງ), g/ໂຕ 

3.84 3.55 3.33 3.31 0.131 0.396 

ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ (ກະເພາະ, ລໍາໃສ້
ອ່ອນ ແລະ ລໍາໃສ້ແກ່), g/ໂຕ 

5.81 6.03 5.12 5.44 0.204 0.252 

ອະໄວຍະວະພາຍໃນ (g/ໂຕ) 2.01a 1.22b 1.19b 1.31b 0.063 0.004 

ນໍໍ້າໜັກຊາກ  8.60 7.50 6.80 6.80 0.288 0.085 

ເປີເຊັນຊາກ (%) ແລະ ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຊີົ້ນ ແລະ ກະດູກ 
ເປີເຊັນຊາກ  40.95 39.47 40.00 38.86 1.410 0.838 

ເປີເຊັນຊີົ້ນ  68.00 68.90 65.81 65.61 2.375 0.917 

ອັດຕາສ່ວນຊີົ້ນ ແລະ ກະດູກ 2.13 2.22 1.92 1.91 0.074 0.255 

ໝາຍເຫດ: T1 = ເສີມອາຫາສາເລັດຮູບ, T2 = ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ, T3 = ເສີມດ້ວຍໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແລະ T4 

= ເສີມດ້ວຍໃບກະຖິນແຫ້ງ 50% ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 50%, SEM = Standard error of the mean, abc = ຍົກ
ກໍາລງັໃນແຖວດຽວກັນຄືຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິ (P<0.05). 

 
ຮູບ 5. ເສັົ້ນສະແດງເປີເຊັນຊາກຂອງແບ້ເມືີ່ອໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
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ການສຶກສາເປີເຊັນຊາກແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຫ ັງຈາກສີົ້ນສຸດການທົດລອງ, ເຊິີ່ງແບ້ໄດ້ງົດການໃຫ້ນໍໍ້າ 
ແລະ ອາຫານ ເປັນເວລາ 12 ຊົົ່ວໂມງ (ຫ ື ງົດນໍໍ້າ ແລະ ອາຫານຂ້າມ 1 ຄືນ), ໂດຍອີງໃສ່ວິທິການສາກົນ
ເພືີ່ອສຶກສາປະລິມານຊາກ (Phengvichith and Ledin, 2007 and Kongmanila et al., 2012). ນໍໍ້າ
ໜັກຊາກ ໝາຍເຖິງສ່ວນທີີ່ເຫ ືອຈາກເລືອດ, ອະໄວຍະວະພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ, ຫ ື ຊາກປະກອບມີ
ສະເພາະ ຊີົ້ນ ແລະ ກະດູກ ເທົົ່ານັົ້ນ. ຈາກຜົນຂອງການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມແຫ ່ງໂປ ຕິນ
ແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິໃນນໍໍ້າໜັກຊາກ ແລະ ເປີເຊັນຊາກເທົົ່າກັບ 41, 39, 
40 ແລະ 39% ໃນ T1 (ເສີມອາຫານສໍາເລັດຮູບ), T2 (ເສີມໃບກະຖິີ່ນແຫ້ງ), T3 (ເສີມໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ) 
ແລະ T4 (ເສີມໃບກະຖິີ່ນແຫ້ງ ປະສົມ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ), ຕາມລໍາດັບ. ຜົນການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ມີຄ່າຂ້ອນ
ຂ້າງຕໍ່າເມືີ່ອທຽບໃສ່ການລາຍງານຂອງ Phengvichith and Ledin (2007) ແລະ Daovy et al. (2012) 
ທີີ່ມີການໃຫ້ອາຫານເສີມປະເພດພືດຕະກຸນຖົົ່ວໃນລະດັບທີີ່ແຕກຕ່ີ່ ີ່າງກັນ ສະແດງເປີເຊັນຊາກຂອງແບ້
ພືົ້ນເມືອງຢູ່ລະຫວ່າງ 43 – 49 %. ປັດໄຈທີີ່ຕັດສິນທາງດ້ານລັກສະນະ ແລະ ເປີເຊັນຊາກແມ່ນຂຶົ້ນກັບ
ຫ າຍປັດໄຈ, ແຕ່ປັດໄຈຫ ັກໆແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານທີີ່ສັດໄດ້ຮັບ ແລະ ແນວພັນສັດ. ລັກສະນະຂອງ
ອາຫານເສີມທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ຊະນິດ, ແຫ ່ງທີີ່ມາ, 
ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນອາຫານສັດນັົ້ນໆ. ໃບກະຖິີ່ນແຫ້ງ ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ເປັນສິີ່ງ
ເສດເສດເຫ ືອກະສິກໍາທີີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິີ່ນ, ມີທາດອາຫານຈໍາພວກໂປ ຕິນຫ າຍກວ່າ 20% 
ແລະ ບ ໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ (ມີພຽງແຕ່ໃຊ້ແຮງງານໃນການຕັດ ແລະ ຕາກແຫ້ງ, ປະມານ 83,000 ກີບ/ໂຕ/
84ວັນ ຕະຫ ອດການທົດລອງ), ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ອາຫານສໍາເລັດຮູບມີທາດອາຫານກຸ່ມໂປ ຕິນປະມານ 
12% ແລະ ເປັນແຫ ່ງອາຫານທີີ່ຕ້ອງໄດ້ຊືົ້ຈາກໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດທີີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 130,000 
ກີບ/ໂຕ/84ວັນ ຕະຫ ອດການທົດລອງ. ສະນັົ້ນ, ເມືີ່ອປຽບທຽບຄຸນລັກສະນະຂອງອາຫານເສີມທີີ່ມານໍາໃຊ້
ທຽບກັບລັັກສະນະ ແລະ ເປີເຊັນຊາກຂອງແບ້ຖືວ່າ: ການນໍາໃຊ້ພືດປະເພດໃບກະຖິີ່ນແຫ້ງ ແລະ ໃບມັນຕົົ້ນ
ແຫ້ງແມ່ນມີຕົົ້ນທຶນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ ແລະ ມີຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ດີທຽບເທົົ່າກັບອາຫານສໍາເລັດຮູບ. 

ສະຫ ຸບ ແລະ ຂ ໍ້ແນະນໍາ  

ຈາກຜົນການສຶກສາພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ຜົນຂອງການເສີມແຫ ່ງໂປ ຕິນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ ໍ່ປະລິມານການກິນ
ໄດ,້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເປີເຊັນຊາກຂອງແບ້ພັນລູກປະສົມສາມາດສະຫ ູບໄດ້ວ່າ: ການນໍາໃຊ້ອາຫານ
ເສີມປະເພດອາຫານສໍາເລັດຮູບ, ການເສີມໃບກະຖິນແຫ້ງ, ເສີມໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແລະ ເສີມໃບກະຖິນແຫ້ງ 
50% ຮ່ວມກັບໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ 50% ເຮັດໃຫ້ແບ້ມີຄ່າປະລິມານການກິນໄດ້ (ຄິດເປັນວັດຖຸແຫ້ງ) ແຕກ
ຕ່າງກັນເທົົ່າກັບ  606.9, 569.0, 534.5 ແລະ 544.8 g/ໂຕ/ວັນ, ຕາມລໍາດັບ (P<0.05). ແຕ່ເມືີ່ອແບ້
ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມທັງ 4 ສູດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫ ື ການປ່ຽນນໍໍ້າໜັກ
ໂຕ ແລະ ເປີເຊັນຊາກ ມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັນ (P>0.05). ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງນໍໍ້າໜັກໂຕຂອງແບ້ທີີ່
ໄດ້ຮັບອາຫານເສີມປະເພດອາຫານສໍາເລັດຮູບ ແລະ ການເສີມໃບກະຖິີ່ນແຫ້ງ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມສູງກວ່າ
ການເສີມໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ ແລະ ການເສີມໃບກະຖິີ່ນແຫ້ງປະສົມກັບໃບມັນຕົົ້ນແຫ້ງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ສາມາດສະຫ ູບ
ໄດ້ວ່າອາຫານເສີມທັງ 4 ສູດ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ເພືີ່ອອາຫານເສີມໃຫ້ແກ່ແບ້ ໂດຍສະເພາະແຫ ່ງວັດຖຸດິບ



 

ວາລະສານ ວິທະຍາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ17 2021                                                                     199 

 

ອາຫານສັດທີີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເຊິີ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ (ຫ ຸດຕົົ້ນທຶນຄ່າອາຫານ) ແລະ ຍັງເປັນ
ການຖະໜອມອາຫານໃນຮູບແບບອາຫານແຫ້ງ ເພືີ່ອການລ້ຽງສັດໃນລະດູແລ້ງ ຫ ື ລະດູການທີີ່ຂາດແຄນ
ອາຫານສັດລ້ຽງອີກດ້ວຍ. 
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ການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງປ ແກວ້ ແລະ ກນັຊາ ໃນ ສປປ. ລາວ 

ສາຍທອງ ວິໄລວົງ ແລະ ປະຕິສິດ ມິດທິຍາພອນ.  

ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ,  

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. Email: vilayvong2003@gmail.com.  

 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ພືດຕະກຸນຊາເປັນພືດຕ້ອງຫ້າມທາງກົດໝາຍໃນທຸກປະເທດທົົ່ວໂລກ  ເພາະຈັດເປັນພືດເສບຕິດ 

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈຶີ່ງສາມາດປູກໄດ້. ພືດຕະກຸນກັນຊາຈັດເປັນພືດລົົ້ມລຸກ, ມີອາຍຸ
ບ ໍ່ເກີນ 1 ປີ ແລະ ທີີ່ປູກກັນໂດຍທົົ່ວໄປປະກອບມີ 2 ຊະນິດຫ ັກ ຄື: ກັນຊາ (Marijuana) ແລະ ປ ແກ້ວ 

(Sativa) ຫ ື ຝ້າຍມົົ້ງ ຫ ື ກັນຊົງ (ພາສາໄທ) ຫ ື Hemp. ເນືີ່ອງຈາກກັນຊາ ແລະ ປ ແກ້ວຈັດເປັນພືດຢູ່ໃນ
ຕະກຸນດຽວກັນ ດັົ່ງນັົ້ນ ພືດສອງຊະນິດນີົ້ຈຶ ີ່ງມີລັກສະນະທາງພຶກສາສາດຄ້າຍຄືກັນ  ແລະ ມີຄວາມຍາກ
ລໍາບາກໃນການຈໍາແນກດ້ວຍຕາເປົັ່າ ຕ້ອງອາໃສຜູ້ມີປະສົບການຫ າຍຈຶີ່ງຈະສາມາດຈໍາແນກໄດ້ງ່າຍດາຍ. 

ການສຶກສານີົ້ໄດ້ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນໂດຍການສໍາພາດພະນັກງານກະສິກໍາປ່າໄມ້  6 ທ່ານ, ຜູ້ປູກ ແລະ ມີຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບພືດຊະນິດນີົ້ 24 ທ່ານ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງພືດກັນຊາຢູ່ໃນພືົ້ນທີີ່ແຂວງຂວາງ, ຫົວພັນ, ວຽງຈັນ ແລະ 
ບ ລິຄໍາໄຊ ຈໍານວນ 23 ຕົວຢ່າງ ໃນລະຫວ່າງເດືອນກັນຍາ 2019 - ຕຸລາ 2020. ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນດ້ວຍການ
ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ວິເຄາະສານເຄມີທີີ່ສໍາຄັນດ້ວຍເຄືີ່ອງວິເຄາະສານ THC ແລະ CBD. ຜົນ
ການສຶກສາພົບວ່າ ການຈໍາແນກກັນຊາ ແລະ ປ ແກ້ວສາມາດແຍກໄດ້ດ້ວຍ 3 ວິທີ ຄື: ອີງຕາມລັກສະນະພາຍ
ນອກ, ອີງຕາມລັກສະນະພາຍໃນ ແລະ ອີງຕາມການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້
ຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສາກົນ ການຈໍາແນກໂດຍອີງຕາມລັກສະນະພາຍແມ່ນມີ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ນ່າເຊືົ້ອຖືທີີ່ສຸດ. ພືດຕະກຸນກັນຊາສາຍພັນທ້ອງຖີີ່ນທີີ່ປູກເອົາເສັົ້ນ
ໃຍຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງລາວ ໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນໃຫ້ສານ THC ສູງຫ າຍ ແຕ່ໃຫ້ສານ CBD ຕໍ່າຫ າຍ 

ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນມີສາຍພັນທີີ່ສາມາດປູກເພືີ່ອການຄ້າໄດ້.  

 

ຄາໍສບັສາໍຄນັ: ກັນຊາ, ປ ແກ້ວ, ຝ້າຍມົົ້ງ, ກັນຊົງ, ສປປ ລາວ. 
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Abstract 

Cannabis is worldwide prohibited by law plant as it is categorized as drug type in 

all countries, which needs a permission from the government for production. Cannabis is 

annual plant with one year of life cycle. In general, there are two species of cannabis plant 

including Marijuana and Sativa or Hemp. Both species are in the same family and they 

have a very similar botanical characteristics and are difficult in classification. 

Determinating the differences of cannabis plant requires specialization and high 

experiences. This study was conducted during September 2019 and October 2020 by 

interviewing 6 officials in the griculture and forestry office, 24 key informants and 

collected 23 samples of plants in the Xiengkhuang, Huaphan, Vientiane and Bolikhmxay 

provices. Comparision of diffentation was made in data analysis. THC and CBD contents 

were analyzed. Results found that the classification of Marijuana and Sativa or Hemp can 

be done through three components: botanical, chemical and utilizal elements. However, 

analyzed chemical elements is most clearly, accurately and acceptable by the law. The 

use of local cannabis plants is cultivated for fibre purpose in the environment of Laos 

which is general produced a high THC and very low CBD contents and unable to grow 

for commercial purpose.  

 

Keywords: Cannabis, Marijuana, Sativa, Hemp, Laos 
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ບົດນໍາ ແລະ ຈຸດປະສົງ 

ພືດຕະກຸນຊາເປັນພືດມະຫັດສະຈັນ ເພາະສາມາດນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ທຸກພາກສ່ວນ ຕັົ້ງແຕ່ຮາກຈົນ
ເຖິງດອກ ແລະ ແກ່ນ. ພືດຕະກຸນກັນຊາຈັດເປັນພືດຕ້ອງຫ້າມທາງກົດໝາຍໃນທຸກປະເທດທົົ່ວໂລກ ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈຶີ່ງສາມາດປູກໄດ້. ພືດຕະກຸນກັນຊາ ຫ ື Cannabis ເປັນພືດລົົ້ມລຸກ, ມີ
ອາຍຸບ ໍ່ເກີນ 1 ປີ ແລະ ປະກອບມີ 3 ຊະນິດ ແຕ່ທີີ່ຮູ ້ກັນ ແລະ ປູກໃຊ້ປະໂຫຍດກັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີ 2 

ຊະນິດຄື: ກັນຊາ (Marijuana) ແລະ ປ ແກ້ວ (Sativa) ຫ ື ຝ້າຍມົົ້ງ ຫ ື ກັນຊົງ (ພາສາໄທ) ຫ ື Hemp. ເນືີ່ອງ
ຈາກເປັນພືດຢູ່ໃນຕະກຸນດຽວກັນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ພືດສອງຊະນິດນີົ້ຈຶ ີ່ງມີລັກສະນະທາງພຶກສາສາດຄ້າຍຄືກັນ 

(Brenneisen, 2007).  

ພືດຕະກຸນກັນຊາເປັນພືດດັ ົ້ງເດີມທີີ່ເກີດຂຶ ົ້ນຢູ ່ໃນເຂດອົກອູ ່ນຂອງທະວີບອາຊີ , ໂດຍມີການ
ສັນນິຖານວ່າ ໄດ້ມີການກະຈາຍພັນເປັນບ ລິເວນກວ້າງຂວາງທາງຕອນກາງຂອງທະວີບ ຕັົ້ງແຕ່ທະເລສາບ
ແຄສປຽນ ຈົນເຖິງທາງຕອນໃຕ້ຂອງພູເຂົາຫີນມະໄລ ແລະ ທາງຕະເວັນຕົກຂອງໄຊບີເລຍ. ກັນຊາເປັນພດືທີີ່
ໄດ້ຮັບການຈົດບັນທຶກໄວ້ໃນເອກະສານເກົົ່າໂບລານຫ າຍຫົວວ່າ ມີການປູກເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເສັົ້ນໃຍ ແລະ ປູກເປັນ
ຢາເສບຕິດມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ. ໃນປະເທດຈີນມີການນໍາໃຊ້ເສັົ້ນໄຍກັນຊາເພືີ່ອທັກທ ຜ້າມາຕັົ້ງແຕ່ 4,000-

5,000 ປີກ່ອນ ຄ.ສ. ຕ ໍ່ມາໃນສັກຕະວັດທໍາອິດຈຶີ່ງມີການພັດທະນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເສັົ້ນໃຍມາເຮັດເຈັຍ . 

ສ່ວນໃນປະເທດຢູໂຮບມີການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກພືດກັນຊາມາຕັົ້ງແຕ່ 700 ປີກ່ອນ ຄ.ສ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່
ນໍາໃຊ້ເສັົ້ນໃຍເພືີ່ອເຮັດເປັນເຊືົ້ອກໜ້າເພືີ່ອການລ່າສັດ. ໃນຊ່ວງສັກຕະວັດທີ 14 ເຖິງສັກຕະວັດທີ 15 ໃນ
ປະເທດອິຕາລີໄດ້ມີການປູກພືດກັນຊາຢ່າງຫ ວງຫ າຍເພືີ່ອເຮັດເປັນເສັົ້ນໃຍມາເຮັດເຊ ື ົ້ອກສໍາລັບໃຊ້ໃນເຮືອ
ເພືີ່ອເດ ີນທາງໃນທະເລ ເພາະເຊືົ້ອກທີີ່ເຮັດຈາກພືດກັນຊາມີຄວາມໜຽວ ແລະ ມີຄວາມທົນທານເປັນຢ່າງດີ. 
ນອກຈາກນີົ້ຍັງພົບວ່າ ມີການປູກພືດກັນຊາກະຈາຍທົົ່ວໄປໃນອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ອາເມລິກາໃຕອີ້ກດ້ວຍ 

(Mignoni, 2006).  

ສໍາລັບປະຫວັດການປູກພືດກັນຊາໃນປະເທດເພືີ່ອບ້ານ ໂດຍສະເພາະລາດຊະອານາຈັກໄທຍພົບວ່າ 
ຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆທີີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາກເໜືອມີການນໍາໃຊ້ເສັົ້ນໃຍຈາກລໍາຕົົ້ນຂອງພືດກັນຊາເພດຜູ້ ຫ ື ເອີົ້ນວ່າ ກັນ
ຊົງ ມາດົນນານແລ້ວ. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນປະເທດໄທຍຍັງຈັດກັນຊົງເປັນກັນຊາ ເຊິີ່ງເປັນຢາເສບຕິດໃຫ້ໂທດ
ປະເພດ 5 ຕາມພະລາດຊະບັນຍັດຢາເສບຕິດໃຫ້ໂທດ ພ.ສ. 2522 ເນືີ່ອງຈາກທັງກັນຊົງ ແລະ ກັນຊາມີຕົົ້ນ
ກໍາເນີດມາຈາກພືດຊະນິດດຽວກັນ (ນະຄອນ, 2548). ສ່ວນໃນປະເທດວຽດນາມກ ໍ່ໄດ້ມີການລາຍງານໄວ້
ວ່າ ຊົນເຜົົ່າມົົ້ງທີີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາກເໜືອທີີ່ມີຊາຍແດນທີີ່ຕິດກັບພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປູກປ 
ແກ້ວມາແຕ່ດົນນານເຊັົ່ນກັນ. ໂດຍຈຸດປະສົງໃນການປູກປ ແກ້ວ ແມ່ນເພືີ່ອເອົາເສັົ້ນໄຍມາເຮັດເປັນແຜ່ນແພ
ເພືີ່ອຕັດເປັນເສືົ້ອຜ້າ ແລະ ເຮັດເປັນເຊືົ້ອກໜ້າ ແລະ ເຊືົ້ອກຮັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

ສໍາລັບປະຫວັດການປູກພືດກັນຊາໃນ ສປປ ລາວ, ສາຍທອງ ວິໄລວົງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ (2019) 

ລາຍງານໄວ້ວ່າ ປ ແກ້ວມີຊືີ່ທ້ອງຖີີ່ນວ່າ “ມ່າ” ໂດຍໃນ ສປປ ລາວ ປະຊາຊົນເຜົົ່າມົົ້ງ ໄດ້ປູກປ ແກ້ວມາດົນ
ນານຕັົ້ງແຕ່ປູຍ່າຕາຢາຍ ຈົນບ ໍ່ສາມາດລະບຸຈໍານວນປີໄດ້. ຈຸດປະສົງໃນການປູກແມ່ນເພືີ່ອເອົາເສັົ້ນໄຍມາເຮັດ
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ເປັນແຜ່ນແພເພືີ່ອຕັດເປັນເສືົ້ອຜ້າ ແລະ ເຮັດເປັນເຊືົ້ອກໜ້າ ແລະ ເຊືົ້ອກຮັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ວິທີການ
ປູກປ ແກ້ວຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເລີີ່ມປູກແຕ່ກາງເດືອນເມສາ - ເດືອນພຶດສະພາ, ບ ໍ່ມີການໄຖດິນ, ບ ໍ່ມີການໃຫ້
ນໍໍ້າ, ການເສີຍຫຍ້າ, ບ ໍ່ມີການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ບ ໍ່ມີການສີດຢາແຕ່ຢ່າງໃດ. ການປູກແມ່ນໃຊ້ວິທີຫວ່ານ, ການສັກ 

ແລະ ງັບເມັດ.  

ໃນປະຈຸບັນກະແສໃນການປູກກັນຊາ (Marijuana) ແລະ ປ ແກ້ວ (Hemp) ເພືີ່ອສະກັດເປັນຢາ
ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫ າຍຈາກນັກລົງທືນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ສຽງວິພາກວິຈາກກ່ຽວກັບ
ພືດກັນຊາທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ, ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ ຈາກສັງຄົມທຸກລະດັບແມນ່ມີ

ຢູ່ທົົ່ວໄປ.  ສະນັົ້ນ, ຈຸດປະສົງໃນບົດຄວາມນີົ້ ຈຶີ່ງເນັົ້ນໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຈໍາແນກຄວາມ

ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປ ແກ້ວ ແລະ ກັນຊາ ເຊິີ່ງກໍາລັງເປັນປະເດັນຖົກຖຽງກັນໃນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

ວທິກີານຄົົ້ນຄວາ້ 

ເປັນການຄົົ້ນຄວ້າແບບຄຸນນະພາບໃນຂັົ້ນເລີີ່ມຕົົ້ນສໍາລັບໃນ ສປປ ລາວ. ເນືີ່ອງຈາກປ ແກ້ວແມ່ນ
ເປັນພືດປະຈໍາຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ໃນການເລືອກພືົ້ນທີີ່ສຶກສາຈຶີ່ງໄດ້ເລືອກແຂວງທີີ່ມີຊົນເຜົົ່າມົົ້ງ ແລະ ມີ
ການປູກປ ແກ້ວ ເຊັົ່ນ: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ເມືອງທີີ່ໄດ້
ລົງສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ມີທັງໝົດ 6 ເມືອງ ແລະ ມີ 8 ບ້ານ. 

ວທິກີານເກບັກາໍຂ ໍ້ມນູ. 

- ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ໃຊ້ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນປະສົມປະສານ ເຊັົ່ນ: 

- ການທົບທວນຜົນການສຶກສາຜ່ານມາ. 
- ການສໍາພາດ. ສໍາພາດເປັນກຸ ່ມ ແລະ ລາຍບຸກຄົນ ໂດຍໃຊ້ວິທີການສໍາພາດແບບ : Semi-

Structured Interview. ໃນນີົ້ຜູ ້ໃຫ້ສໍາພາດປະກອບມີ ພະນັກງານວິຊາການປູກຝັງໃນພະແນກ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ 6 ທ່ານ, ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກປ ແກ້ວ 24 ຄົນ. 

- ການເກັບຕົວຢ່າງພືດ ຈໍານວນ 23 ຕົວຢ່າງ. 

ການວເິຄາະຂ ໍ້ມນູ 
- ອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະພິເສດທາງດ້ານພຶກສາສາດ ແລະ ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງພືດຕະກຸນ

ກັນຊາ.  

- ປຽບທຽບລ ັກສະນະພິເສດທາງດ້ານພຶກສາສາດ ແລະ ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງພືດຕະກຸນກັນຊາ 
- ໃຊ້ເຄືີ່ອງວິເຄາະຫາສານເຄມີສໍາຄັນ THC ແລະ CBD. 

ຜົນໄດຮ້ບັ 
ຄນຸລກັສະນະພເິສດຂອງພດືຕະກນຸກັນຊາ 

ພືດຕະກຸນກັນຊາ ເປັນພືດທີີ່ສາມາດສ້າງສານເຄມີສໍາຄັນທີີ່ມີລັກສະນະສະເພາະເອງ ໂດຍເອີົ້ນວ່າ 
cannabinoids ເຊິີ່ງສານເຄມີຫ າຍຊະນິດໃນກຸ່ມນີົ້ຈະມີລິດຕ ໍ່ລະບົບປະສາດສໍາຜັດ. ແຕ່ສານເຄມີໃນກຸ່ມ 
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cannabinoids terpenes ແລະ volatile compounds ທີີ່ຖືກຂັບອອກມາໂດຍ grandular trichomes 

ເຊິີ່ງຢູ່ໃນຮູບຂອງສານໜຽວທີີ່ເອີົ້ນວ່າ Resin ທີີ່ມີຫ າຍຢູ່ໃນດອກເພດເມຍ. ສານເຄມີໃນກຸ່ມ Terpenes 

ຈະບ  ໍ່ມ ີລ ິດຕ ໍ່ລະບ ົບປະສາດ  ແຕ່ເຮ ັດໃຫ້ມີກ ີ ີ່ນສະເພາະ . ສານສໍາຄ ັນທີ ີ່ພ ົບຫ າຍແມ່ນ  Delta-9-

tetrahydrocannabinol (∆9THC ຫ ື  THC) ເ ຊ ິ ີ່ ງ ເ ປ ັ ນສ ານທ ີ ີ່ ມ ີ ລ ິ ດຕ  ໍ່ ລ ະບ ົ ບປ ະສ າດສ ໍ າຜັ ດ 

(pshychotimimetic). THC ມີລິດເພື ີ່ອລົດອາການຄຶົ້ນໃສ້ ແລະ ປວດຮາກໃນຄົນເຈັບທີີ່ໄດ້ຮັບເຄມີ
ບໍາບັດ ເພືີ່ອກະຕຸ້ນອາຫານຢາກອາຫານ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນອນຫ ັບດີ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ, ລົດອາການປວດ ແລະ 
ລົດອາການຂອງ multiple sclerosis (Brenneisen, 2007).  

ສ່ວນສານ ∆8THC isomer ຂອງ ∆9THC ຫ ື cannabidiol (CBD) ເປັນສານອີກຕົວໜຶີ່ງທີີ່ພົບ 

ແລະ ມີລິດຕ ໍ່ລະບົບປະສານໜ້ອຍກວ່າ THC 5 ເທົົ່າ. ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີລິດລົດອາການຊັກ, ຕ້ານການ
ອັກເສບ ແລະ ລົດອາການຄືົ້ນໃສ້ (Brenneisen, 2007). 

ການຈັດແບ່ງສັນຖານວິທະຍາຂອງພືດກັນຊາ 

 ປ ແກ້ວ ແລະ ກັນຊາ ເປັນພືດລົົ້ມລຸກ ມີອາຍຸພຽງ 1 ປີ, ເປັນພືດທີີ່ມີເຄົົ້າກໍາເນີນມາຈາກພືດຕະກຸນ
ດຽວກັນ ແລະ ຈັດຢູ່ໃນພືດຕະກຸນດຽວກັນ ຄື: ຕະກຸນກັນຊາ (Cannabis). ດັົ່ງສັນຖານວິທະຍາລຸ່ມນີົ້:  

Kingdom: Plantae 

Phylum: Spermatophyta 

Subphylum: Angiospermae 

Class: Dicotyledonae 

Order: Urticales 

Family: Cannabaceae 

Genus: Cannabis 

Species: Cannabis sativa 

ແຕ່ມີຊືີ່ວິທະຍາສາດແຕກຕາ່ງກັນ ຄື: 

- ກັນຊາ: Cannabis sativa L.var.indica 

- ປ ແກ້ວ: Cannabis sativa L.var.sativa  

ແຫ ່ງທີີ່ມາ: Groenherman & Karus, 2006  

ເຖິງແມ່ນວ່າປ ແກ້ວ ແລະ ກັນຊາຈະນອນຢູ່ນພືດຕະກຸນດຽວກັນ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ປ ແກ້ວ 

ແລະ ກັນຊາ ກ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ລັກສະນະພາຍໃນຫ າຍປະການ. ດັົ່ງລາຍ
ລະອຽດຕ ໍ່ໄປນີົ້. 
1. ຈາໍແນກໂດຍອງີຕາມລກັສະນະພາຍນອກ 
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1) ໃບກັນຊາແຜ່ນໃບຈະມີ 5-7 ແຈກ ສ່ວນໃບປ ແກ້ວແມ່ນຈະມີແຕ່ 9-13 ແຈກ. ດັົ່ງຮູບສະແດງລຸມ່ມນີົ້. 

 

2) ແຈກແຜ່ນໃບຂອງປ ແກ້ວມີລັກສະນະຫ່າງ ສ່ວນແຈກແຜ່ນໃບຂອງກັນຊາຈະມີລັກສະນະແໜ້ນກວ່າດັົ່ງ
ຮູບສະແດງລູ່ມນີົ້.  

 
 

3) ປ ແກ້ວມີລໍາຕົົ້ນສູງເກີນກວ່າ 2m, ສ່ວນຕົົ້ນກັນຊາມີຄວາມສງູບ ໍ່ເກີນ 2m. ດັົ່ງຮູບສະແດງລຸ່ມນີົ້. 

    ປ ແກ້ວ 

ກັນຊາ 
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4) ແກ່ນຂອງປ ແກ້ວມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າແກ່ນຂອງກັນຊາ ແລະ ສີຂອງແກ່ນປ ແກ້ວມີສີເທົາ ສ່ວນ

ແກ່ນກັນຊາມີສີນໍໍ້າຕານອົມດໍາ. ດັົ່ງຮູບສະແດງລຸ່ມນີົ້. 

 

4) ຊ ໍ່ດອກເພດເມຍປ ແກ້ວບ ໍ່ມີຢາງໜຽວຕິດມື ສ່ວນຊ ໍ່ດອກເພດເມຍກັນຊາມີຢາງໜຽວຕິດມື ແລະ ມີ
ກີີ່ນແຮງ 

 

2. ການຈາໍແນກໂດຍອງີຕາມລກັສະນະພາຍໃນ 
 ການຈໍາແນກໂດຍອິງຕາມລັກສະນະພາຍໃນແມ່ນອິງໃສ່ອົງ

ປະກອບສານເຄມີທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ມີຢູ່ພາຍໃນພືດທັງສອງຊະນິດ. ອົງ

ປະກອບພາຍໃນທີີ່ສໍາຄັນໄດ້ແກ່ສານເຄມີສອງຊະນິດ ຄື: THC 

ແລະ CBD. ໃນນີົ້ De Meijer & Hammond (2005) ໄດ້

ຈໍາແນກພືດຕະກຸນກັນຊາອອກເປັນ 3 ປະເພດ ເຊັົ່ນ: Drug type 

(ກັນຊາ), Intermediate type (ກະເທີຍ) ແລະ Fiber type 

(ປ ແກ້ວ). ດັົ່ງຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີົ້. 

ປ ແກ້ວ 

ກັນຊາ 

ແກ່ນປ ແກ້ວ ແກ່ນກັນຊາ 
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ປະເພດພດື THC content CBD/THC ratio THC/CBD ratio 

Drug type (ກັນຊາ) >1-20% 0.14-0.4 2.3-7.4 

Intermediate type (ກະເທຍີ) >0.3-1.0 0.5-2.0 0.5-2.0 

Fiber type (ປ ແກວ້) ≤0.3% 2-17 0.06-0.5 

 

ນອກຈາກນີົ້ ກ ໍ່ມີນັກວິທະຍາສາດຫ າຍທ່ານ ຜ່ານມາໄດ້ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປ ແກ້ວ 

ແລະ ກັນຊາ ໂດຍໃຊ້ປະລິມານຂອງສານເຄມີທີີ່ສໍາຄັນ ເຊັົ່ນ: 

Fetterman, et al.(1971) ໄດ້ຈໍາແນກກັນຊາ ແລະ ປ ແກ້ວ ໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ
([THC]+[CBN])/[CBD] ເຊັົ່ນ:  

- ຖ້າ ([THC]+[CBN])/[CBD] > 1 ຈັດເປັນກັນຊາ  

- ຖ້າ ([THC]+[CBN])/[CBD] < 1 ຈັດເປັນປ ແກ້ວ 

Small and Beckstead ໄດ້ຈໍາແນກອອກເປັນ 3 ປະເພດ ເຊັົ່ນ:  

-ຖ້າ THC >0.3% ແລະ CBD <0.5% ເປັນກັນຊາ 

- ຖ້າ THC >0.3% ແລະ CBD >0.5% ເປັນກະເທີຍ 

- ຖ້າ THC <0.3% ແລະ CBD >0.5% ເປັນປ ແກ້ວ 

De Meijer, Van der kamp, & Van Eeuwijk (1992) ກ ໍ່ໄດ້ຈໍາແນກອອກເປັນ 3 ປະເພດ ເຊັົ່ນດຽວ
ກັນ ເຊັົ່ນ:  

- ຖ້າ THC >0.5% ແລະ CBD <0.5% ແລະມີ THC/CBD >1 ເປັນກັນຊາ 

- ຖ້າ THC ແລະ CBD ≥0.5% ເປັນກະເທີຍ  

- ຖ້າ THC <0.5% ແລະ CBD >0.5% ແລະ THC/CBD <1 ເປັນປ ແກ້ວ 

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ໃນການຈໍາແນກປ ແກ້ວ ແລະ ກັນຊາຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດກ ໍ່ນໍາໃຊ້ປະລິມານ
ສານເຄມີທີີ່ສໍາຄັນມາເປັນເກນໃນການຈໍາແນກ ເຊັົ່ນ: 
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• ໃນເຂດຢູໂຮບ  ແລະ ປະເທດແຄນນາດາ ແມ່ນກໍານົດໃຫ້ THC ບ ໍ່ເກີນ 0.3% ແລະ ມີ 
CBD:THC ratio >2:1 ໃຫ້ຈັດເປັນປ ແກ້ວ  (Groenherman & Karus, 2006). 

• ໃນປະເທດອອສະເຕເລຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ THC ເຖິງ 1% ໃຫ້ຈັດເປັນປ ແກ້ວ (Groenherman 

& Karus, 2006)  

• ໃນສະຫະລ ັດອາ ເມລ ິກາ  THC <1% ແລະ  ມີ  CBD > THC ໃຫ ້ຈ ັດ ເປ ັນປ  ແກ້ ວ 

(Groenherman & Karus, 2006). 

ການວິເຄາະສານເຄມີທີີ່ສໍາຄັນໃນພືດຕະກຸນກັນຊາໃນ ສປປ ລາວ 

ຈາກຜົນການວິເຄາະຕົວຢ່າງພືດຕະກຸນກັນຊາໃນ ສປປລາວ ສຶກສາໂດຍ ສາຍທອງ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ (2019) ໂດຍວິເຄາະພັນທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ພັນປັບປຸງຈາກຕ່າງປະເທດທີີ່ປູກຢູ່ໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກ
ກາງຂອງ ສປປ ລາວ ພົບວ່າ ມີສານກຸ່ມ THC ສູງຫ າຍ, ສ່ວນສານກຸ່ມ CBD ນັົ້ນແມ່ນມີໜ້ອຍຫ າຍ. ດັົ່ງຂ ໍ້
ມູນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີົ້: 
 

ຊືີ່ພັນ ຕົວຢ່າງ ສະຖານທີີ່ປູກ THC (%) CBD (%) 

 
ພັນປັບປຸງ
ຈາກ
ຕ່າງປະເທດ 

ດອກເມຍບ ໍ່ໄດ້ປະສົມເກສອນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 8.1 ຕໍ່າຫ າຍ 

ດອກເມຍທີີ່ປະສົມເກສອນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 5.3 ຕໍ່າຫ າຍ 

ດອກຜູ້ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 4.9 ຕໍ່າຫ າຍ 

 
ພັນທ້ອງ
ຖີີ່ນຂອງ
ລາວ 

ໃບ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 12.0 ຕໍ່າຫ າຍ 

ດອກຜູ້ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 15.0 ຕໍ່າຫ າຍ 

ດອກເມຍ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 15.0 ຕໍ່າຫ າຍ 

ດອກເມຍ + ໃບ ແຂວງ ຫົວພັນ 15.0 ຕໍ່າຫ າຍ 

ດອກຜູ້ ແຂວງ ຫົວພັນ 13.0 ຕໍ່າຫ າຍ 

ດອກເມຍ ແຂວງ ຫົວພັນ 15.0 ຕໍ່າຫ າຍ 

ດອກເມຍ ແຂວງ ບ ລິຄາໍໄຊ 19.0 ຕໍ່າຫ າຍ 

 ຜົນການວິເຄາະຫາສານເຄມີທີີ່ສໍາຄັນໃນພືດຕະກຸນກັນຊາທັງພັນທ້ອງຖີີ່ນຂອງລາວ ແລະ ພັນປັບຸງ
ຈາກຕ່າງປະເທດໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທີງພບົວາ່ ພັນທ້ອງຖີີ່ນຂອງລາວແມ່ນມີຄ່າ THC ສູງແຕ່ 12-19%, 

ສ່ວນພັນປັບປຸງຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນມີຄ່າແຕ່ 4.9-8.1%. ສານສໍາຄັນທີີ່ກວດພົບແມ່ນ THC ເປັນຫ ັກ 

ແລະ ມີຄ່າເກີນຄ່າມາດຕະຖານຂອງກົດໜາຍສາກົນ ແລະ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກໍານົດໄວ້ລະຫວ່າງ 0.3-1%. 

ແຕ່ຜົນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນພົບສານ THC ສູງເກີນກວ່າຄ່າມາດຕະຖານຂອງ UN ຫ າຍເທົົ່າ ທັົ້ງນີົ້ອາດເປັນ
ຍ້ອນສະພາບພູມມິອາກາດຂອງລາວເປັນເຂດອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ, ມີແສງແດດຈັດ ແລະ ມີຜົນເຮັດໃຫ້
ປະລິມານສານ THC ສູງຫ າຍ ເຊິີ່ງຄາ້ຍຄືກບັຜົນການສຶກສາຂອງ ທິພຮັຕ (ບ ໍ່ລະບຸປ)ີ. ສາໍລັບສານສໍາຄັນກຸ່ມ 
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CBD ແມ່ນບ ໍ່ພົບສໍາລັບການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ທັົ້ງນີົ້ຍ້ອນມີເປີເຊັນຂອງສານຕໍ່າຫ າຍ ເຮັດໃຫ້ເຄືີ່ອງວິເຄາະບ ໍ່
ສາມາດກວດພົບໃຫ້ໄດ້. 

 ຈາກເປີເຊັນຂອງສານ THC ທີີ່ພົບໃນຄັົ້ງນີ ົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປູກພືດຕະກຸນກັນຊາໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວນັົ້ນ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີລະບົບການປູກທີີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ
ຈຶີ່ງຈະສາມາດໄດ້ສານເຄມີສໍາຄັນກຸ່ມ CBD. ສ່ວນການປູກເພືີ່ອເອົາສານເຄມີ THC ແມ່ນສາມາດປູກໄດ້
ໂດຍທົົ່ວໄປ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ແລະ ປູກໃນສະພາບຄວບຄຸມທີີ່ດີ. 

ການຈາໍແນກໂດຍອງີໃສລ່ກັສະນະການໃຊປ້ະໂຫຍດ  

ການຈໍາແນກປ ແກ້ວ ແລະ ກັນຊາ ນອກຈາກຈະອີງຕາມລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນແລ້ວ, ຍັງ
ສາມາດຈໍາແນກໂດຍອີງຕາມລັກສະນະການໃຊ້ປະໂຫຍດນໍາອີກ ເຊັົ່ນ: ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ປ ແກ້ວສ່ວນໃຫຍ່
ຈະປູກເພືີ່ອເອົາເສັົ້ນໄຍສໍາລັບອຸດສະຫະກໍາສິີ່ງທ ໍ່ ແລະ ນໍໍ້າມັນສະກັດຈາກແກ່ນ ແລະ ດອກ ເພືີ່ອອຸດສະຫະກໍາ
ອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງສໍາອາງ. ສ່ວນກັນຊາ ແມ່ນມີເປົື້າໝາຍເພືີ່ອປູກເອົານໍໍ້າມັນສະກັດຈາກດອກພຽງຢ່າງດຽວ 

ເພືີ່ອອຸດສະຫະກໍາການຢາສະໝູນໄພ, ດັົ່ງຮູບບາງຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນຈາກປ ແກ້ວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກ
ກັນຊາລຸ່ມນີົ້. 

 
ບາງຕົວຢາ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກປ ແກ້ວ 

 
ບາງຕົວຢາ່ງຢາຈາກນໍໍ້າມັນກັນຊາເພືີ່ອໃຊ້ເປັນຢາສະໝູນໄພ 
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ສະຫ ຸບ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 

ພືດຕະກຸນກັນຊາປະກອບມີ 3 ຊະນິດ ແຕ່ທີີ່ປູກກັນສ່ວນໃຫຍ່ມີ 2 ຊະນິດຄື: ກັນຊາ ແລະ ປ ແກ້ວ. 

ກັນຊາ ແລະ ປ ແກ້ວ ແມ່ນສາມາດຈໍາແນກໄດ້ໂດຍອີງຕາມລັກສະນະພາຍນອກ, ອີງຕາມລັກສະນະພາຍໃນ 

ແລະ ອີງຕາມການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ. ແຕ່ການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍໃຊ້ລັກສະນະພາຍນອກຢ່າງດຽວ
ນັົ້ນແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ແນ່ນອນ ຈໍາເປັນຕ້ອງອາໃສຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານກົດໝ
າຍ ແລະ ລະດັບສານ THC ມາເປັນເກນໃນການຈໍາແນກນໍາດ້ວຍ ຈຶີ່ງຈະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສາກົນ. ພືດ
ຕະກຸນກັນຊາສາຍພັນທ້ອງຖີີ່ນທີີ່ປູກເອົາເສັົ້ນໃຍຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງລາວ ໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນ
ມີສາຍພັນທີີ່ສາມາດນໍາມາປູກເພືີ່ອເອົານໍໍ້າສານ CBD ສໍາລັບການຄ້າໄດ້.  

ສໍາລັບຂ ໍ້ສະເໜີແນະ ລັດຖະບານຄວນສ້າງສູນຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ແກ້ວຢ່າງເປັນທາງການ 

ເພືີ່ອປັບປຸງສາຍພັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ, ປັບປຸງກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ 
ສ່ອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ສຶກສາຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງເພືີ່ອການຜະລິດເປັນການຄ້າ, ສ້າງມາດຕະການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ກໍານົດລະບຽບ
ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ດ້ານຕະຫ າດທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດ, ທັງເປັນພືດທີີ່ບ ໍ່ຕ້ອງການນໍໍ້າຫ າຍ, ບ ໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາເລືີ່ອງໂລກ
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Abstract 

Hemp is a miracle annual crop enriching to human as it can be used for many 

industries: fibre, herbal, food, cosmetic, housing and motor industrials. This initial study 

was to understand the history of farming hemp and its benefits in Laos. The researchers 

interviewed the Hmong people and field investigating in Huaphan, Vientiane, and 

Xiengkhuang provinces between September and December, 2019. The semi-structured 

interview was used with 24 key informants and 3 local traders. Group interview with 6 

officials was conducted to collect data. It was found that hemp in local name is called 

“Mam”. Hmong people have been cultivating hemp for hundreds of years on the purpose 

of fibers to make clothes and rope for household multiple uses. The planting time began 

between April and May. It takes 3 months for fiber harvesting. The farming hemp of 

villagers depens on the natural condition without land plowing, watering, fertilization, 

weeding, and any applying chemical insecticides. Hemp plays three important benefits 

for Hmong’s people livelihood, the cultural, economic and environmental benefits. The 

study also found that hemp is the cultural and mental crop for Hmong’s people for 

hundreds of years since everyone needs clothes made of the hemp for their traditional 

events. The study also revealed that people earned from 3 cases: 1) income from fiber 

with approximately between 2,500,000 and 4,500,000 LAK/1.5 kg of seed. 2) income 

from clothes with amount between 500,000-1,000,000 LAK/1.5 kg of seed, and 3) income 

from hemp seed, ranging from 50,000 to 150,000 LAK/kg.  

Thus, it can be concluded that hemp is a specially and unique crop with a very 

high value for mental, culture, and economy for Hmong livelihood for a very long time. 

Today, hemp has a high potential for both domestic and external markets. It consumes a 

little amount of water and low intensive nurture. Harvest can be done within 3 months. 

Therefore, the Lao government needs to recognize its importantace and promote the 

research and development to support the social-economic development of the Lao PDR. 

 

Key words: Hemp, Cannabis, Cannabis Sativa, Lao PDR. 
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ບົດນໍາ ແລະ ຈຸດປະສົງ 

ປ ແກ້ວ (Hemp) ເປັນພືດລົົ້ມລຸກຊະນິດໜຶີ່ງທີ ີ່ນອນຢູ່ໃນຕະກູນດຽວກັນກັບກັນຊາ ໂດຍມີຊືີ່
ວິທະຍາສາດວ່າ Cannabis sativa L.var.sativa, ສ່ວນກັນຊາແມ່ນ: Cannabis sativa L.var.indica 

(Groenherman & Karus, 2006; Brenneisen, 2007; Wikipedia, 2018). ການວິເຄາະແນວໂນ້ມ
ຕະຫ າດຂອງປ ແກ້ວໃນທົົ່ວໂລກ Market research firm (2020) ລາຍງານວ່າ: ຄວາມຕ້ອງການປ ແກ້ວ
ໃນທົົ່ວໂລກໃນປີ 2025 ຈະສູງຂຶົ້ນຍ້ອນ 4 ເຫດຜົນຄື : 1) ການນໍາໃຊ້ສານ CBD ໃນວົງການແພດເພີີ່ມ
ຂຶົ້ນ ຍ້ອນຈໍານວນຜູ້ປ່ວຍເປັນໂລກເບົາຫວານ, ຄວາມດັນ, ການນອນບ ໍ່ຫ ັບ ແລະ ພະຍາດອືີ່ນໆຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນ, 
2) ຫ າຍປະເທດຈະປົດລ໋ອກທາງກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ປູກປ ແກ້ວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 3) ການນໍາ
ໃຊ້ສານ CBD ແລະ ນໍໍ້າມັນສະກັດຈາກແກ່ນປ ແກ້ວເປັນສ່ວນປະສົມໃນອຸດສາຫະກໍາອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງ
ສໍາອາງປະເພດຕ່າງໆ ເພືີ່ອບໍາລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນ ແລະ 4) ການນໍາໃຊ້ເສັົ້ນໄຍຈາກປ 
ແກ້ວເພືີ່ອອຸດສາຫະກໍາສິີ່ງທ , ເຄືີ່ອງຈັກກົນ ແລະ ຢາງ ຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນ ເນືີ່ອງຈາກເສັົ້ນໄຍຈາກປ ແກ້ວມີຄວາມ
ໜຽວທີີ່ສຸດ, ເບົາ ແລະ ມີຄວາມຢ ດຫົດດີ. 

 ນອກຈາກນີົ້ ສະຫະພາບເອີຣົບ  ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ອຸດສາຫະກໍາເສັົ້ນໄຍຈາກຝ້າຍນັົ້ນກໍາລັງຈະຫ ຸດລົງ
ເພາະຫ າຍເຫດຜົນຄື: 1) ຝ້າຍເປັນພືດທີີ່ຕ້ອງການນໍໍ້າຫ າຍ, ຝຸ່ນຫ າຍ, ດູແລຮັກສາຍາກ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນທຶນ
ການຜະລິດສູງ. ໃນຂະນະທີີ່ປ ແກ້ວເປັນພືດທີີ່ປູກງ່າຍ ແລະ ຕ້ອງການນໍໍ້າໜ້ອຍ. 2) ຝ້າຍຕ້ອງການພືົ້ນທີີ່ປູກ
ຂະໜາດກວ້າງ ເພາະສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ປີລະ 1 ຄັົ້ງເທົົ່ານັົ້ນ. ໃນຂະນະທີີ່ປ ແກ້ວສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ 3 
ຄັົ້ງ/ປີ. 3) ຝ້າຍມີການລະບາດຂອງດ້ວງເຈາະກ  ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີເຂົົ້າໃນການຄວບຄຸມ ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເຊັົ່ນ: ແຫ ່ງນໍໍ້າປົນເປ ື້ອນດ້ວຍສານເຄມີ ສັດນໍໍ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ສ່ວນປ ແກ້ວ ບ ໍ່
ຄ່ອຍມີສັດຕູພືດມາທໍາລາຍຫ າຍປານໃດ (Mignoni, 2006), ແລະ 4) ເສັົ້ນໄຍຈາກຝ້າຍມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ 
ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຕ້ານຕ ໍ່ເຊືົ້ອໂລກໄດ້ ສ່ວນເສັົ້ນໄຍຈາກປ ແກ້ວມີຄວາມໜຽວ, ເບົາ, ຢ ດຫົດໄດ້ດີ ແລະ ມີ
ຄຸນສົມບັດຕາ້ນເຊືົ້ອໂລກໄດ້ດີ. 

ປະຈຸບັນຫ າຍກວ່າ 30 ປະເທດໃນໂລກ ເຊັົ່ນ: ສປ ຈີນ, ຣັດເຊຍ, ສ.ເກົາຫ ີ ລວມທັງຫ າຍລັດຂອງ
ສະຫະລັດອະເມລິກາ ກ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປູກ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ ແກ້ວໃນລະດັບອຸດສາຫະກໍາ. ຜະລິດຕະພັນ
ຈາກປ ແກ້ວໃນຕະຫ າດໂລກມີຫ າຍກວ່າ  25,000 ຊະນິດ. ການປູກປ ແກ້ວແບບອຸດສາຫະກໍາປະມານ 

55,700 ໂຕນ ແລະມີມູນຄ່າຍອດຂາຍໃນຕະຫ າດໂລກສູງເຖິງ 5.1 ຕືົ້ໂດລາ ໃນປີ 2015, ເພີີ່ມເປັນ 6.9 ຕືົ້
ໂດລາໃນປີ 2016. ດ້ານການຜະລິດ, ສປ ຈີນ, ຣັດເຊຍ ແລະ ສ.ເກົາຫ ີ ສະໜອງປະມານ 70% ຂອງອຸດ
ສາຫະກໍາຜະລິດປ ແກ້ວໃນໂລກ, ເຊິີ່ງຕະຫ າດບ ລິໂພກຫ ັກໃນໂລກແມ່ນອະເມລິກາ ເຊິີ່ງມີຍອດຂາຍສງູກວ່າ 
1.1 ຕືົ້ໂດລາໃນປີ 2019. ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາການແພດ, ຂະໜາດຂອງຕະຫ າດການຢາທີີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ 
Cannabis ມີມູນຄ່າສູງຫ າຍທີີ່ 11.4 ຕືົ້ໂດລາໃນປີ 2015 ແລະ ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕໄປຮອດ 55.8 ຕືົ້ໂດລາ
ໃນ ປີ 2025 ດ້ວຍອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 17.1% ( Ackrell Capital, 2018). ມີອີກຫ າຍບົດວິໄຈ
ການຕະຫ າດ ເຊິີ່ງຄາດຄະເນວ່າອຸດສາຫະກໍາປ ແກ້ວຈະເຕີບໂຕຂຶົ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 15.26 ຕືົ້ - 41.78 ຕືົ້ໂດລາ 
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ໃນປ ີ2027 ດ້ວຍອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວທີີ່ 15.8%-32% ໃນຊ່ວງ 2020-2027. ສະເພາະອຸດສາຫະກໍາອາຫານ
ທີີ່ນໍາໃຊ້ປ ແກ້ວ ອາດຈະມີຂະໜາດຕະຫ າດສູງຮອດ 7.08 ຕືົ້ໂດລາ ໃນປີ 2027 ດ້ວຍອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວທີີ່ 
6.85% ໃນຊ່ວງ 2020-2027.  

ສໍາລັບໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນບ ໍ່ມີການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພາະຄິດວ່າປ່ານແກ້ວເປັນພືດ

ຊະນິດດຽວກັນກັບກັນຊາ ແລະ ກັນຊາແມ່ນຜິດກົດໝາຍ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ເສີຍໂອກາດໃນການຄົົ້ນຄວ້າ 

ແລະ ພັດທະນາ ທັົ້ງທີີ່ເຜົົ່າມົົ້ງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຫ າຍໃນພູມມິພາກອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພາກເ

ໜືອຂອງປະເທດ. ສະນັົ້ນ, ການສຶກສາການປູກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດປ ແກ້ວ ຈຶີ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ

ໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາໃນອານາຄົດ. ການສຶກສານີົ້ ຈຶີ່ງມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກປ 

ແກ້ວຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດປ ແກ້ວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ມູນພືົ້ນຖານໃນການ

ສະໜັບສະໜູນໃນອານາຄົດ. 

ໃນປະຈຸບັນປ ແກ້ວ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ມີຊືີ່ເປັນພາສາລາວຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍທໍາອິດກ ໍ່ເອີົ້ນຕາມພາສາ

ໄທ ຄ ືກັນຊົງ, ຕ ໍ່ມາເອີົ້ນວ່າ ຝ້າຍມົົ້ງ ເພາະເປັນພືດທີີ່ຊົນເຜົົ່າມົົ້ງປູກກັນມາດົນນານ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທາງ

ດ້ານວັດທະນາທໍາປະເພນີຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງຫ າຍທີີ່ສຸດຕັົ້ງແຕ່ເກດີຈົນຕາຍ ແລະ ຫ ້າສຸດທາງການນໍາກ ໍ່ໃຫ້ເອີົ້ນ

ວ່າ ປ ແກ້ວ. 

 

ວທິກີານຄົົ້ນຄວາ້ 
ເປັນການຄົົ້ນຄວ້າແບບຄຸນນະພາບໃນຂັົ້ນເລີີ່ມຕົົ້ນສໍາລັບໃນ ສປປ ລາວ. ເນືີ່ອງຈາກປ ແກ້ວແມ່ນ

ເປັນພືດປະຈໍາຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ໃນການເລືອກພືົ້ນທີີ່ສຶກສາຈຶີ່ງໄດ້ເລືອກແຂວງທີີ່ມີຊນົເຜົົ່າມົົ້ງ ແລະ ມີ

ການປູກປ ແກ້ວ ເຊັົ່ນ: ແຂວງຫວົພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ເມືອງທີີ່ໄດ້ລົງສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ມີທັງ

ໝົດ 5 ເມືອງ ແລະ ມີ 8 ບ້ານ. 

ວທິກີານເກບັກາໍຂ ໍ້ມນູ.  

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ໃຊ້ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນປະສົມປະສານ ເຊັົ່ນ: ມີການສໍາຫ ວດພືົ້ນທີີ່, ການສໍາພາດເປັນ
ກຸ່ມ ແລະ ລາຍບຸກຄົນ, ການເກັບຕົວຢ່າງພືດ ແລະ ດິນ. 

- ການສໍາຫ ວດພືົ້ນທີີ່. ໃຊ້ເຊືົ້ອກວັດແທກເນືົ້ອທີີ່ປູກປ ແກ້ວຂອງປະຊາຊົນຕົວຈິງ ເພືີ່ອແທກໄລຍະ
ປູກ ແລະ ປະເມີນອັດຕາການໃຊ້ເມັດພັນ ແລະ ຂະໜາດເນືົ້ອປູກຂອງປະຊາຊົນ. 

-ການສໍາພາດ. ສໍາພາດເປັນກຸ ່ມ ແລະ ລາຍບຸກຄົນ ໂດຍໃຊ້ວິທີການສໍາພາດແບບ : Semi-

Structured Interview. ໃນນີົ້ຜູ ້ໃຫ້ສໍາພາດປະກອບມີ ພະນັກງານວິຊາການປູກຝັງໃນພະແນກກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ 6 ທ່ານ, ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກປ ແກ້ວ 24 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເກັບຊືົ້ປ ແກ້ວໃນ
ທ້ອງຖີີ່ນ 3 ທ່ານ. 
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ການວເິຄາະຂ ໍ້ມນູ 
- ອະທິບາຍເຖິງວິທີການປູກປ ແກ້ວຂອງປະຊາຊົນເຜົົ່າມົົ້ງໃນພາກເໜືອ.  

- ອະທິບາຍເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ ແກ້ວຕ ໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພືົ້ນທີີ່ສໍາຫ ວດວ່າ 
ມີປະຫວັດການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນດ້ານໃດແດ່ ແລະ ໃຊ້ແນວໃດ. 

 

ຜົນໄດຈ້າກການສກຶສາ 
ການປກູປ ແກວ້ຂອງປະຊາຊນົເຜົົ່າມົົ້ງໃນພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ 

 ຈາກການສໍາພາດໜ່ວຍງານປູກຝັງຂອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກ
ກາງຂອງ ສປປ ລາວ ພົບວ່າ ຜ່ານມາທາງລັດຍັງບ ໍ່ທັນມີການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບປ ແກ້ວ ເພາະຍັງບ ໍ່
ເຄີຍໄດ້ມີການສໍາຫ ວດ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນໃດໆ ເນືີ່ອງຈາກບ ໍ່ທັນຮູ້ວ່າ ພືດຊະນິດນີົ້ມີຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ 
ແລະ ກ ໍ່ບ ໍ່ຮູ້ວ່າມີປະຊາຊົນປູກເພືີ່ອນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຫຍັງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຈຶີ່ງບ ໍ່ທັນມີຂ ໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບພືດຊະນິດ
ນີົ້. ແຕ່ຈາກການສໍາຫ ວດໃນຂັົ້ນເມືອງພົບວ່າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງກ້ວນ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້
ເກັບລວບລວມສະຖິຕິພືົ້ນທີີ່ປູກປ ແກ້ວໄວ້ໃນປີ 2020 ມີປະມານ 9 ເຮັກຕ້າ (ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, 
2020).  

ການປູກປ ແກ້ວຂອງປະຊາຊົນເຜົົ່າມົົ້ງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ແມ່ນມີເປົື້າໝາຍຫ ັກເພືີ່ອ
ເອົາເສັົ້ນໄຍ ແລະ ເອົາເມັດພັນໄວ້ປູກໃນປີຕ ໍ່ໄປ ບ ໍ່ໄດ້ມີເປົື້າໝາຍໃຊ້ເປັນຢາ ແລະ ອືີ່ນໆ. ການປູກແມ່ນໃຊ້
ວິທີຫວ່ານ, ງັບ ຫ ື ສັກ ແລ້ວຢອດເມັດພັນລົງໃນດິນ 2-5 ເມັດຕ ໍ່ຂຸມ ໂດຍໄລຍະຫ່າງຂອງຂຸມແມ່ນປະມານ 

20-25 cm. 

ຊ່ວງເວລາທີີ່ປະຊາຊົນປູກແມ່ນກາງເດືອນເມສາ ແລະ ຕັດເອົາລໍາຕົົ້ນ (ເກັບກ່ຽວ) ກາງເດືອນ
ກ ລະກົດ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 3 ເດືອນ. ສໍາລັບການເກັບເມັດພັນແມ່ນສາມາດເກັບໄດ້ໃນເດືອນພະຈິກ  ແລະ 
ທັນວາ. ແຕ່ລະຄອບຄົວແມ່ນນໍາໃຊ້ເມັດພັນປະມານ 1-2 kg ແລະ ສາມາດປູກໄດ້ໃນພືົ້ນທີີ່ປະມານ 200-

400 m2 ໃນບ ລິເວນແຄມຫ້ວຍໃກ້ບ້ານ. ການປູກປ ແກ້ວຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປັນການປູກແບບອາໃສທໍາ
ມະຊາດເປັນຫລັກ ບ ໍ່ມີການໃສ່ຝຸ່ນ, ບ ໍ່ມີການເສີຍຫຍ້າ, ບ ໍ່ມີການໃຫ້ນໍໍ້າ ແລະ ບ ໍ່ມີການສີດຢາແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ສາເຫດທີີ່ອາໃສທໍາມະຊາດເປັນຫລັກຍ້ອນດິນຍັງມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນດີ , ບ ໍ່ມີການລົບກວນຂອງພະຍາດ 

ແລະ ແມງໄມ້, ປູກໜ້ອຍ ແລະ ປູກຕົົ້ນລະດູຝົນ. ຫ ັງຈາກຕັດເອົາເສັົ້ນໃຍແລ້ວ ເຂົາເຈົົ້າຈະຮັກສາຕົົ້ນຜູ້ ແລະ 
ຕົົ້ນເມຍຢູ່ໃກ້ກັນເພືີ່ອໃຫ້ມີການປະສົມເກສອນ ແລະ ໃຫ້ແກ່ນຕ ໍ່ໄປ. 
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ລັກສະນະການປູກປ່ານແກ້ວເພືີ່ອເອົາເສັົ້ນໄຍຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ 

 
ໄລຍະຫ່າງການປູກປ່ານແກ້ວເພືີ່ອເຮັດເສັົ້ນໄຍຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ 
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ການຮັກສາຕົົ້ນປ່ານແກ້ວເພດຜູ້ ແລະ ເພດເມຍໄວ້ຮ່ວມກັນເພືີ່ອເອົາແນວພັນປູກໃນປີຕ ໍ່ໄປ 

 

 
ການປູກປ່ານແກ້ວເພືີ່ອເອົາແກນ່ຂອງປະຊາຊົນໃນພາກເໜືອ 
 

ຄນຸປະໂຫຍດຂອງປ ແກວ້ຕ ໍ່ກບັການດາໍລງົຊວີດິຂອງເຜົົ່າມົົ້ງໃນພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ 

ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ ປ ແກ້ວມີຊືີ່ທ້ອງຖີີ່ນວ່າ “ມ່າ” ໂດຍໃນແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຊວາງ 
ປະຊາຊົນເຜົົ່າມົົ້ງ (ມົົ້ງລາຍ ແລະ ມົົ້ງດໍາ) ໄດ້ປູກປ ແກ້ວມາດົນນານຕັົ້ງແຕ່ປູຍ່າຕາຢາຍ ຈົນບ ໍ່ສາມາດລະບຸ
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ຈໍານວນປີໄດ້ ທັົ້ງນີົ້ເພາະປ ແກ້ວມີຄຸນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫ ວງຕ ໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງຕັົ້ງແຕ່ເກີດ
ຈົນຮ່ອດມືົ້ຕາຍ ໂດຍມີຄຸນປະໂຫຍດທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ.  

1. ຄນຸປະໂຫຍດທາງດາ້ນວດັທະນາທາໍ 

ສໍາລັບຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປ ແກ້ວພົບວ່າ ປ່ານແກ້ວເປັນ
ພືດວັດຖະນາທໍາທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງທີີ່ຂາດບ ໍ່ໄດ້ ເພາະທຸກຄົນຕ້ອງໃຫ້ມີເສືົ້ອຜ້າທີີ່ຜະລິດຈາກປ 
ແກ້ວ ເພືີ່ອໃສ່ໃນວັນງານທີີ່ສໍາຄັນທາງຮີດຄອງປະເພນີ ເຊັົ່ນ: ງານແຕ່ງງານ ແລະ ງານສະຫ ອງປີຂອງຊົນເຜົົ່າ
ມົົ້ງ. ນອກຈາກນີົ້ ເວລາຄົນຕາຍຕ້ອງໄດ້ຕັດເຄືີ່ອງນຸ່ງທີີ່ຜະລິດຈາກປ ແກ້ວສວມໃສ່ໃຫ້ ໂດຍມີຄວາມເຊືົ້ອວ່າ 
ຊາດໜ້າຈະໄດ້ມີເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມທີີ່ດີໃສ່. ອີກຢ່າງໜຶີ່ງ ພ ໍ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ມີເຄືີ່ອງນຸ່ງທີີ່ເຮັດຈາກປ ແກ້ວ ເພືີ່ອເປັນມູນ
ມ ລະດົກໃຫ້ແກ່ລູກຫ ານຂອງເຂົາເຈົົ້າເມືີ່ອໄດ້ແຕ່ງງານໄປແລ້ວ. ຈາກຄຸນປະໂຫຍດອັນເປັນທີີ່ຢຶດໜຽວທາງ
ດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ວິນຍານອັນໃຫຍ່ຫ ວງດັົ່ງກ່າວ ຈຶີ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຜົົ່າມົົ້ງໃນພາກເໜືອຂອງ
ລາວມີການສືບທອດການປູກປ ແກ້ວເພືີ່ອເອົາເສັົ້ນໄຍມາຕັົ້ງແຕ່ດົນນານມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີົ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພືດດັົ່ງກ່າວຈະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັນຊາກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ຈາກການສຶກສາກ ໍ່ບ ໍ່ພົບເຫັນຊົນເຜົົ່າມົົ້ງນໍາໃຊ້ໄປໃນທາງ
ທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໃຊ້ເປັນຢາເສບຕິດແຕ່ຢ່າງໃດ. ດັົ່ງນັ ົ້ນ, ລັດຖະບານຄວນມີການສຶກສາ ແລະ ມີ
ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ເໝາະສົມ ເພືີ່ອຮັກສາຄຸນຄ່າທາງຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງທີີ່ຜູກ
ພັນກັບພືດຊະນິດນີົ້ໄວ້ຕ ໍ່ໄປ. 

2. ຄນຸປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
ສ່ວນຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປ່ານແກ້ວທີີ່ມີຕ ໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງນັົ້ນ

ພົບວ່າ ຜູ້ປູກຈະມີລາຍຮັບທີີ່ເປນັເງີນສົດຈາກ 3 ກ ລະນ ີຄື:  

1) ກ ລະນີຂາຍເສັົ້ນໄຍ. ຜູ້ປູກຈະມີກໍາໄລຈາກການປູກປ ແກ້ວປະມານ 2,500,000 ກີບ - 4,500,000 

ກີບ/ລະດູການ/ເມັດພັນ 1.5 kg. ນອກຈາກຜົນປະໂຫຍດທີີ່ເປັນເງີນສົດແລ້ວ ປະຊາຊົນຍັງໃຊ້ເສັົ້ນໄຍ

ທັກເປັນເຊືົ້ອກເພືີ່ອໄວ້ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຕືີ່ມອີກ.  

2) ກ ລະນຂີາຍແຜ່ນແພ. ຜູ້ປູກຈະມີກໍາໄລຈາກການປູກປ ແກ້ວເພືີ່ອຕໍ່າເປັນແຜ່ແພປະມານ 500,000 ກີບ 

- 1,000,000 ກີບ/ລະດູການ/ເມັດພັນ 1.5 kg. 

3) ກ ລະນີຂາຍແກ່ນ. ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ປ ແກ້ວພັນທ້ອງຖີີ່ນຂອງລາວຈະໃຫ້ແກ່ນໂດຍຈະໃຊ້ເວລາ

ປະມານ 8 ເດືອນຈຶີ່ງສາມາດເກັບກ່ຽວແກ່ນໄດ້. ລາຄາຂາຍແກ່ນປ ແກ້ວແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ໂດຍ
ລາຄາຂຶົ້ນກັບພ ໍ່ຄ້າຄົນກາງ ແລະ ຂຶົ້ນກັບຕະຫ າດພາຍນອກປະເທດເປັນຫ ັກ ໂດຍລາຄາຜ່ານມາແມ່ນ 
50,000 ກີບ/kg ແຕ່ຕົກມາໃນເດືອນກຸມພາ 2020 ລາຄາສູງຂຶົ້ນເຖິງ 150,000 ກີບ/kg. ສ່ວນຜົນ

ຜະລິດແມ່ນຂຶົ້ນກັບການດູແລຮັກສາຕົົ້ນປ ແກ້ວ ໂດຍຕົົ້ນໜຶີ່ງສາມາດໃຫ້ແກ່ນປະມານ 3-5 kg.  
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3. ຄນຸປະໂຫຍດດາ້ນສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ປ ແກ້ວນອກຈາກຈະມີຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ເສດຖະກິດແລ້ວ ຈາກການສຶກສາ
ຄັົ້ງນີົ້ຍັງພົບວ່າ ມີຊາວບ້ານຈໍານວນໜຶີ່ງຢູ່ເມືອງໝືີ່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ປູກປ ແກ້ວເພືີ່ອປັບປຸງດິນມາເປັນ
ເວລາດົນແລ້ວ, ປ ແກ້ວເປັນພືດທີີ່ສາມາດປັບປຸງດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໂດຍຫວ່ານໃສ່ນາ ເມືີ່ອມີຄວາມສູງ
ປະມານ 70-80 cm ຕັດຕົົ້ນ ແລະ ຮັກສາຕ ໄວ້ໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນປະມານ 5-10 cm ແລ້ວໄຖກົບລົງໄປໃນ
ດິນຈະເປັນການເພີົ້ມຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ດິນເປັນຢ່າງດີ. ຈາກຂ ໍ້ມູນນີົ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປ ແກ້ວສາມາດໃຊ້ເປັນພືດ
ປັບປຸງດິນໄດ້ ແຕ່ຍັງຕ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າເພືີ່ອໃຫ້ມີຂ ໍ້ມູນທີີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ລະອຽດກ່ອນນໍາໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ປະໂຫຍດຕ ໍ່ໄປ. 

ວຈິານຜນົໄດຮ້ບັ 

ການປູກປ ແກ້ວເພືີ່ອເອົາເສັົ້ນໄຍໃນພາກເໜືອຂອງລາວເຫັນວ່າ ເປັນການປູກແບບກະແຈກກະຈາຍ, 

ອາໄສທໍາມະຊາດເປັນຫ ັກ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ ໍ່ຫົວໜ່ວຍພືົ້ນທີີ່ຕໍ່າ ແລະ ໃຊ້ມືໃນການລອກ ແລະ ແປຮູບເປັນ
ເສັົ້ນໄຍ ເຊິີ່ງຈະບ ໍ່ສາມາດຜະລິດເປັນແບບອຸດສະຫະກໍາໃຫຍ່ໄດ້ ເພາະການປູກປ ແກ້ວຂອງປະຊາຊົນເຜົົ່າມົົ້ງ
ໃນພາກເໜືອຂອງລາວນັົ້ນ ເມືີ່ອທຽບກັບຕ່າງປະເທດແລ້ວເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມອ່ອນດ້ອຍຫ າຍດ້ານ ເຊັົ່ນ: ຂະ
ຂາດພືົ້ນທີີ່ປູກມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຕັກນິກການປູກຍັງຕໍ່າ ຍັງນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຫ ັກ, ປູກແບບກະແຈກ
ກະຈາຍ ແລະ ຜົນຜະລິດຕ ໍ່ເນືົ້ອທີີ່ຍັງຕໍ່າ, ໃນຄະນະດຽວກັບມີຕົົ້ນທືນການຜະລິດສູງຂຶົ້ນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ບ ໍ່
ສາມາດເຂົົ້າໄປແຂ່ງຂັນລາຄາຂາຍໃນຕ່າງປະເທດໄດ້. ສະນັົ້ນ, ການປູກເອົາເສັົ້ນໄຍຂອງລາວ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ປັບປຸງຫ າຍຢ່າງດ້ວຍກັນ ທັງການປັບຂະໜາດພືົ້ນທີີ່ໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶົ້ນ, ແນວພັນ, ເຄືີ່ອງມືໃນການປູກ ແລະ ການ
ແປຮູບເປັນເສັົ້ນໄຍ.  

ສໍາລັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ ແກ້ວເຫັນວ່າ ມີຄຸນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່ສັງຄົມມະນຸດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ຜົນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນພົບວ່າ ປ ແກ້ວມີຄວາມສໍາພັນກັບວິຖີຊີວິດຂອງຊົນເຜົົ່າມົົ້ງໃນ ສປປ 

ລາວ ມາດົນນານນັບຫ າຍຮ້ອຍປີແລ້ວ ໂດຍສະເພາະການປູກເອົາເສັົ້ນໃຍເພືີ່ອເຮັດເປັນແຜ່ນແພ ແລະ ເຊືົ້ອກ
ໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ຜົນການສຶກສານີົ້ຄ້າຍຄືກັນກັບຜົນການສຶກສາຂອງ ນະຄອນ (2548) ແລະ ປີິ່ນມະນີ 
(2558) ຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທຍ. ແຕ່ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທາງການແພດ ແລະ ດ້ານອືີ່ນໆນັົ້ນ ແມ່ນຍັງ
ບ ໍ່ທັນມີການນໍາໃຊ້. ສ່ວນໃນຕ່າງປະເທດການນໍາໃຊ້ປ ແກ້ວສໍາລັບອຸດສະຫະກໍາສິີ່ງທ ໍ່, ການຢາສະມູນໄພ, 

ອາຫານ, ເຄືີ່ອງສໍາອາງ, ເຄືີ່ອງຈັກກົນ ແລະ ທີີ່ຢູ່ອາໃສແມ່ນມີມາຫ າຍປີແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ຢ່າງໄວວາ. ໂດຍສະເພາະໃນ ສປ ຈີນ ແມ່ນເປັນການຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ (Ming, n.d). 

ໃນອານາຄົດປ ແກ້ວຈະກາຍເປັນພືດເສດຖະກິດອີກຊະນິດໜຶີ່ງ ເພາະໃນຫ າຍປະເທດແມ່ນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້
ປູກເພືີ່ອອຸດສະຫະກໍາແລ້ວ. 
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ສະຫ ບຸ 

ການປູກປ ແກ້ວຂອງປະຊາຊົນເຜົົ່າມົົ້ງໃນພາກເໜືອຂອງາລາວແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫ ັກເພືີ່ອເອົາເສັົ້ນໄຍ
ສໍາລັບຜະລິດແຜ່ນແພ ແລະ ເຊືອກໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີການຮັກສາຕົົ້ນປ ແກ້ວບາງສ່ວນ
ເພືີ່ອເອົາແກ່ນໄວ້ປູກປີຕ ໍ່ໄປນໍາອີກ. ປ ແກ້ວເປັນພືດທີີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນກັບວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ເຜົົ່າມົົ້ງ ເພາະເປັນພືດທີີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ແລະ ເປັນພືດວັດທະນະທໍາທີີ່ຢຶດໜຽວຈິດໃຈຂອງເຜົົ່າ
ມົົ້ງມາດົນນານຫ າຍ 100 ປີ. ນອກຈາກນີົ້ ປ ແກ້ວຍັງສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຈິງ ຈາກການຂາຍເສັົ້ນໃຍສົດ, ຂາຍ
ແກ່ນ, ຂາຍແຜ່ນແພ ແລະ ຂາຍກະໂປ້ງ. ປ ແກ້ວເປັນພືດປູກງ່າຍ ແລະ ດູແລຮັກສາງ່າຍ, ສາມາດນໍາໃຊ້
ປະໂຫຍດໄດທຸ້ກໆສ່ວນຂອງພືດ ແລະ ຍັງມີປະໂຫຍດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະດິນ. 

ສະນັົ້ນ, ຈຶີ່ງສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ປ ແກ້ວເປັນພືດທີີ່ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດຕ ໍ່ສັງຄົມມວນ
ມະນຸດ, ສັດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມນໍາດ້ວຍ. ເພາະສະນັົ້ນ ລັດຖະບານຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເພືີ່ອຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ 
ພັດທະນາມຮັບໃຊ້ສັງຄົມມະນຸດ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດໃຫ້ດີຂຶົ້ນ. 

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະ 
ຂ ໍ້ສະເໜແີນະສາໍລບັສາໍລບັລດັຖະບານ 

1) ສ້າງສູນຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ແກ້ວຢ່າງເປັນທາງການ 
2) ການປັບປຸງສາຍພັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ 
3) ສຶກສາຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
4) ປັບປຸງກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມເປນັເອກະພາບ ແລະ ສ່ອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ 
5) ສ້າງນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເພືີ່ອການຜະລິດເປັນການຄ້າ 
6) ສ້າງມາດຕະການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຢ່າງຈະແຈ້ງ 
7) ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີີ່ຈະແຈ້ງ ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ແກ້ວ  
8) ກໍານົດນະໂຍບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະສາໍລບັການປກູປ ແກວ້ໃນ ສປປ ລາວ 

ໃນການປູກປ ແກ້ວຂຶົ້ນກັບຈຸດປະສົງ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ຈຸດປະສົງ ເຊັົ່ນ: ປູກເອົາເສັົ້ນໄຍ, ປູກ
ເອົາເມັດ ແລະ ປູກເອົາດອກ. ຈາກການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານຕະຫ າດຈະເຫັນວ່າ ໃນການປູກ
ເອົາເສັົ້ນໄຍໃນ ສປປ ລາວ ນັົ້ນແມ່ນຈະມີຄວາມເສຍປຽບເມືີ່ອທຽບກັບຕ່າງປະເທດ ເພາະຕ່າງປະເທດໃຊ້
ເທັກໂນໂລຊີເຄືີ່ອງຈັກທັນສະໃໝເຂົົ້າໃນການຜະລິດໃນພືົ້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນທືນການຜະລິດຕໍ່າ. 
ສ່ວນການປູກໃນລາວຍັງເປັນການປູກແບບອາໄສທໍາມະຊາດເປັນຫ ັກ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ ໍ່ຫົວໜ່ວຍພືົ້ນທີີ່
ຕໍ່າ ແລະ ໃຊ້ມືໃນການແປຮູບເສັົ້ນໄຍ ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາໄດ້. ສະນັົ້ນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ປັບປຸງຫ າຍຢ່າງ ທັງການປັບຂະໜາດພືົ້ນທີີ່, ແນວພັນ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໃນການປູກ ແລະ ການແປຮູບເປັນ
ເສັົ້ນໄຍ. 
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 ສໍາລັບຄວາມໄດ້ປຽບໃນການປູກປ ແກ້ວໃນ ສປປ ລາວນັົ້ນ ແມ່ນການປູກເອົາດອກ  ແລະ ເມັດ 

ເພາະນໍໍ້າມັນສະກັດ CBD ຈາກດອກແມ່ນມີລາຄາສູງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດກ ໍ່ສູງ. ແຕ່ຕ້ອງປູກ
ຢູ່ໃນລະບົບການຄວບຄຸມທີີ່ດີ ຈຶີ່ງຈະສາມາດໄດ້ນໍໍ້າມັນເປັນທີີ່ນ່າພ ໃຈ. ສ່ວນການປູກເອົາສານ THC ເພືີ່ອ
ການແພດສະໝູນໄພກ ໍ່ຍັງເປັນສິີ່ງທີີ່ຜິດກົດໝາຍ, ດັົ່ງນັົ້ນ ຄວນປູກເອົາສານ CBD ເພາະເປັນສານບ ໍ່ຜິດກົດ
ໝາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຜະລິດເປັນຫ າກຫ າຍຜະລິດຕະພັນທີີ່ສາມາດຂາຍໄດ້ໃນ
ລາຄາດີ ແລະ ເປັນທີີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ. 

ຄວາມສຽ່ງໃນການປກູປ ແກວ້ໃນ ສປປ ລາວ 

ຄວາມສ່ຽງທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສຸດໃນການເພືີ່ອປູກປ ແກ້ວນັົ້ນແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ດ້ານຄວາມໝັົ້ນຄົງທາງ
ດ້ານການເມືອງໃນລະດັບສາກົນ ເພາະອາດຈະຖືກປະເທດອືີ່ນໆ ວິຈານໃນແງ່ລົບວ່າ ສປປ ລາວ ສົົ່ງເສີມການ
ປູກກັນຊາ ແລະ ເປັນແຫ ່ງຜະລິດກັນຊາທີີ່ເປັນຢາເສບຕິດ ເພາະປ ແກ້ວກັບກັນຊາເປັນພືດຕະກຸນດຽວກັນ. 

ເຊິີ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນດ້ານລົບຕ ໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ, ການຄ້າສາກົນ, ການ
ລົງທືນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານຕ່າງແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ຊາດ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຜູ້ວິໄຈຈຶີ່ງຂ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕ້ອງເປີດໂອກາດທໍາການຄົົ້ນຄວ້າທົດລອງໃຫ້ມີ
ຂ ໍ້ມູນທຸກແງ່ທຸກມູມກ່ອນ ຈຶີ່ງພິຈາລະນາປົດລອກປູກເພືີ່ອການຄ້າໃນອານາຄົດ.  
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ປະສດິທພິາບຂອງສານສະກດັຈາກ ຂາ່ ແລະ ຂີົ້ມິົ້ນ ໃນການຄວບຄມຸເຊືົ້ອຣາ Aspergillus 

flavus ຫ ງັການເກບັກຽ່ວຂອງໝາກຖົົ່ວດິນ 

Phoutthasone Sibounnavong, Phonesavard Sibounnavong, Phetdavanh Bouathong, Sitha 

Khemmarath, and Khamsavanh Yardvongsa,  

Faculty of Agriculture, National University of Laos.Faculty of Food Science,Savannakhet 

University. 

 

 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus  ເປັນບັນຫາທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກິດຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຜົນຜະລິດຂອງ
ໝາກຖົົ່ວດິນຫ ັງ ການເກັບກ່ຽວ, ການຢັບຢັື້ງເຊືົ້ອຣາໂດຍຊີວະວິທີ ເປັນບັນຫາໜຶີ່ງທີີ່ຫ ຸດການໃຊ້ສານເຄມີ
ໃນການກໍາຈັດ ສັດຕູພືດເພືີ່ອຄວາມ ປອດໄພຂອງອາຫານຈຶີ່ງໄດ້ຄົົ້ນຫາສານກໍາຈັດເຊືົ້ອຣາຈາກທໍາມະຊາດ 
ທີີ່ສາມາດຢັບຢັື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການສ້າງສານ ພິດຂອງເຊືົ້ອຣາ ບົດວິໄຈນີົ້ໄດ້ເຮັດການສຶກສາ
ການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງສານສະກັດຈາກ (ຂ່າ ແລະ ຂີົ້ມິົ້ນ) ໃນການ ຄວບຄຸມເຊືົ້ອຣາ Aspergillus 

flavus ຫ ັງການເກັບກ່ຽວຂອງໝາກ ຖົົ່ວດິນເຊິີ່ງປະກອບມີ: ເພືີ່ອສຶກສາວິທີການແຍກເຊືົ້ອ Aspergillus 

flavus  ແລະ ສຶກສາສັນຖານວິທະຍາຂອງ ເຊືົ້ອ. ໃນການທົດລອງນີົ້ແມ່ນການວາງແຜນການທົດລອງແບບ  
Two factors factorial in Completely Randomized Design (CRD).  ຈ າ ກກ າ ນທ ົ ດ ສອບ
ປະສິດທິພາບຂອງສານສະ ກັດຈາກ (ຂ່າ ແລະ ຂີົ້ມິົ້ນ) ໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus ຫ ັງ
ການເກັບກ່ຽວຂອງໝາກຖົົ່ວດິນໂດຍໃຊ້ ໂຕທໍາລະລາຍ 3 ຊະນິດ ໄດ້ແກ່: Hexane, Ethyl acetate ແລະ 
Methanol ທີີ່ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນແຕກຕ່າງກັນສາ ມາດສະຫ ຸບໄດ້ວ່າ: ສານສະກັດ Ethyl acetate ຈາກ
ຂ່າສາມາດຢັບຢັື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus ໄດ້ດີທີີ່ສຸດເຖິງ 100% ແລະ ສານ
ສະກັດ Ethyl acetate ຈາກຂີົ້ມິົ້ນ ສາມາດຢັບຢັື້ງໄດ້ 62.0%. 

ຄາໍສາໍຄນັ:  Aspergillus flavus, Galangal and Turmeric. 
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Abstract 

Aspergillus flavus is a pathogenic fungus that can impact to peanut productivity 

after harvesting. Biological control tests by fungi reduce the chemical used in removing 

insects in peanut. This  improves the quality of peanut productivity, safe for consumers, 

and protects environment. It is the key to sustainable agriculture. The aim of the present 

study is, to extract bioactive compounds produced by Galangal and turmeric, to inhibit 

Aspergillus flavus after harvesting peanut and to hypothesize the fundamental 

morphology of Aspergillus flavus by fundamental identifying. The  experiment was 

designed by two factors factorial in Completely Randomized Design (CRD). The results 

indicated that bioactive compounds produced by Galangal and turmeric, to inhibit 

Aspergillus flavus after harvesting peanut by adding varies concentration of Hexane, 
Ethyl acetate and Methanol. The bioactive compounds extracted from Galangal with 

Ethyl acetate was the most inhibited the Aspergillus flavus growth counted for 100% and 

subsequently, bioactive compounds extracted from turmeric with Ethyl acetate was 

inhibited at 62.0%. 

 

Keywords: Aspergillus flavus, Galangal and Turmeric. 
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ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາ  

ປະຈຸບັນບັນຫາການປົນເປ ື້ອນຂອງສານພິດ alflatoxin ໃນຜົນຜະລິດທາງການການກະເສດ ແລະ 
ວັດ ຖຸດິບທີີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາອາຫານໄດ້ແກ່ ສາລີ, ຖົົ່ວດິນ, ໝາກເຜັດ, ກາເຟ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ໝ
າກພ້າວ ແຫ້ງ ແລະ ສະໝູນໄພອີກຫ າຍຊະນິດ ໂດຍພົບເຊື ົ້ອຣາ A. flavus, A. niger, A. glaucus 

ເປັນຕົົ້ນ. ເປັນບັນຫາ ທີີ່ສໍາຄັນຫ າຍເພາະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ປະເທດຊາດທັງທາງກົງ ແລະ ທາງ
ອ້ອມ ຜົນກະທົບທາງກົງຄື ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດທາງການກະເສດເສຍຫາຍ, ບ ໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບ ໍ່ໄດ້
ມາດຕະຖານ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຕົກຕໍ່າ, ສັດລ້ຽງມີ ຄຸນນະພາບຕໍ່າ ຫ ື ຕາຍເປັນຈໍານວນຫ າຍ ແລະ ທີີ່ສໍາຄັນ
ປະຊາຊົນທີີ່ບ ລິໂພກອາຫານທີີ່ມີການປົນເປ ື້ອນຂອງສານ ພິດເຂົົ້າໄປອາດໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້
ສ່ວນຜົນກະທົບທາງອ້ອມຄື ການນໍາເອົາການປົນເປ ື້ອນຂອງສານ ພິດອະຟາທອກຊິນມາເປັນຂ ໍ້ຂີດຂວາງທາງ
ການຄ້າບ ໍ່ສາມາດສົົ່ງຜົນຜະລິດອອກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ້າທາງການຕະຫ າດ ຂອງຜົນຜະລິດຫ ຸດລົງດ້ວຍ ໂດຍ
ສະເພາະຖົົ່ວດິນເຊິີ່ງເປັນພືດທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງເປັນແຫ ່ງອາຫານປະ ເພດໂປຣຕີນ ແລະ 
ພະລັງງານ (ປິດສະໜາ, 1981). ເຊືົ້ອຣາ A. flavus ເປັນເຊືົ້ອຣາທີີ່ສາມາດສ້າງສານພິດ Alflatoxin ໄດ້ດີກ່
ວາເຊືົ້ອຣາອືີ່ນໆ ແລະ ພົບຫ າຍໃນຖົົ່ວດິນເມືີ່ອຄົນ ຫ ື ສັດບ ລິໂພກເຂົົ້າໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາ  ການຜິດ
ປົກກະຕິຂຶົ້ນໃນເຊວຂອງຕັບເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕັບ ແລະ ເປັນມະເຮັງໄດ້ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການທີີ່  
ສະແດງອອກມາຢ່າງວ່ອງໄວ້ ຫ ື ຊໍ ໍ້າເຮື ົ້ອຂຶ ົ້ນກັບປະລິມານຂອງສານພິດທີີ່ໄດ້ຮັບສານພິດ alflatoxin 

ເປັນສານພິດ ຊະນິດຮ້າຍແຮງມີຄວາມທົນທານກັບຄວາມຮ້ອນເຖິງ 250C ດັົ່ງນັົ້ນໃນການນືົ້ງ ຫ ື ຕົົ້ມຈະ
ບ ໍ່ທໍາລາຍສານພິດ ນີົ້ໄດ້. ນອກຈາກນີົ້ອາກາດທີີ່ຮ້ອນ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມຈະເຮັດໃຫ້ເຊືົ້ອຣາສາມາດສ້າງ
ສານພິດຊະນິດນີົ້ເພີີ່ມຫ າຍຂຶົ້ນ ໄດ້ສານພິດ alflatoxin ເປັນສານອິນຊີປະເພດ heterocyclic compound 
ຢູ່ໃນກຸ່ມ difranocoumain ສາ ມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພິດກັບຄົນ ແລະ ສັດໂດຍທົົ່ວໄປໃນທ າມະຊາດມີ 4 
ຊະນິດຄື Alflatoxin B1, B2, G1 ແລະ G2 ຈະມີຄວາມເປັນພິດຫ າຍທີີ່ສຸດ (ປິດສະໜາ, 1981, ເກດສະຣາ
, 1985 ແລະ ສີສິດ, 1997). 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວການປົນເປ ື້ອນຂອງສານ Alflatoxin ໃນອາຫານຄົນ ແລະ ອາຫານສັດ ເປັນສິີ່ງທີີ່
ຫ ີກ ລ້ຽງບ ໍ່ໄດ້ ເພາະເຊືົ້ອຣາທີີ່ສ້າງສານພິດຊະນິດນີົ້ ສ່ວນຫ າຍຈະພົບຢູ່ທົົ່ວໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມເຊິີ່ງ
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ໄດ້ດີໃນຜົນຜະລິດທາງການກະເສດເກືອບທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນແປຮູບຊະນິດ
ຕ່າງໆຈາກຜົນຜະລິດ ທາງການກະເສດ ເຊືົ້ອຣາຊະນິດນີົ້ເກີດຂຶົ້ນໄດ້ທຸກສະຖານະການຕັົ້ງແຕ່ຂະວນການ
ຜະລິດ, ຂະບວນການເກັບກ່ຽວ, ຂະບວນການເກັບຮັກສາ ແລະ ຂະບວນການຂົນສົົ່ງ. ສານພິດເຫ ົົ່ານີົ້ອາດຈະ
ປົນເປ ື້ອນຢູ່ໃນຜົນຜະລິດທາງການກະ ເສດໄດ້ ເຖິງວ່າຈະບ ໍ່ມີເຊືົ້ອຣາປະກົດໃຫ້ເຫັນໃນຜົນຜະລິດທາງການ
ກະເສດນັົ້ນ ເພາະໂຕເຊືົ້ອຣາອາດຖືກກໍາຈັດ ອອກໄປໂດຍວິທີຕ່າງໆຫ ັງຈາກທີີ່ສ້າງສານພິດເອົາໄວ້ໃນຜົນ
ຜະລິດ, ວິທີປ້ອງກັນ ຫ ື ທໍາລາຍສານພິດ Alflatoxin ໂດຍທົົ່ວໄປຈະເປັນວິທີທາງເຄມີເຊັົ່ນ: ການໃຊ້ກົດ
ແກ່ ຫ ື ດ່າງແກ່ ແລະ ວິທີທາງກາຍະພາບ ເຊັົ່ນ: ການໃຊ້ວິທີ ການຄັດເລືອກເມັດພັນພືດ ຫ ື ການໃຊ້ລັງສີ
ເປັນຕົົ້ນ. ແຕ່ບ ໍ່ມີວິທີໃດສາມາດທໍາລາຍສານພິດໄດ້ໝົດ ແລະ ສ່ວນ ໃຫຍ່ວິທີການເຫ ົົ່ານັົ້ນ ຈະໃຊ້ທາງການ
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ກະເສດທີີ່ນໍາເອົາມາຜະລິດເປັນອາຫານສັດ ແຕ່ສໍາຫ ັບຜົນຜະລິດທາງການ ກະເສດທີີ່ເປັນອາຫານຄົນຍັງໃຊ້ບ ໍ່
ໄດ້ຜົນ (ເຍົາວະມານ ແລະ ສາໂລດ, 1996). ປະຈຸບັນພືດສະໝູນ ໄພຫ າຍຊະ ນິດຖືກນໍາມາໃຊ້ເປັນອາຫານ 
ແລະ ຢາຮັກສາພະຍາດ ແລະ ບາງຊະນິດຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ເພືີ່ອຫ ຸດການໃຊ້ສານເຄມີ 
ແລະ ເພືີ່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ການທົດລອງນີົ້ຈຶ ີ່ງໄດ້ນໍາພືດສະໝູນໄພພືົ້ນ ບ້ານທີີ່ປະຊາຊົນ
ບ ລິໂພກເປັນປະຈໍາ ມາທົດສອບປະສິດທິພາບໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອຣາ A. flavus ແລະ ສາມາດຢັບຢັື້ງ
ສານພິດ alflatoxin ໄດ້ໂດຍກົງ ເພືີ່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນການຫ ຸດການປົນເປ ື້ອນຂອງສານ alflatoxin ທາງຜົນ
ຜະລິດທາງການກະເສດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ Takahashi. (1993), Wicklow et al. (1993) ໂດຍມີຈຸດປະ 
ສົງເພືີ່ອສຶກສາ ວິທີການແຍກເຊືົ້ອ Aspergillus flavus ແລະ ສຶກສາສັນຖານວິທະຍາຂອງເຊືົ້ອ ແລະ ເພືີ່ອ
ທົດ ສອບສານສະກັດຈາກຂ່າ ແລະ ຂີົ້ມິົ້ນ ໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອ Aspergillus flavus ຫ ັງການເກັບກ່ຽວ
ຖົົ່ວດິນໃນ ຫ້ອງທົດລອງ. 

ວິທີການຄົົ້ນຄວ້າ 
ວິທີການແຍກເຊືົ້ອຣາຈາກຖົົ່ວດິນຫ ັງການເກັບກ່ຽວ, ການຈໍາແນກສັນຖານວິທະຍາຂອງເຊືົ້ອຣາ.  

ການແຍກເຊືົ້ອ ແລະ ການຈັດສັນຖານວິທະຍາຂອງເຊືົ້ອຣາຈາກຖົົ່ວດິນ ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນຈະ
ໄດ້ນໍາ ເອົາຖົ ົ່ວດິນທີ ີ່ເປັນເຊື ົ້ອຣານໍາມາຈໍາແນກໂດຍວິທີ Tissue Transplanting Techniques ເທ
ອາຫານ Water Agar (WA) ທີີ່ເຮົາກຽມໄວ້ໃສ່ອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ ຈາກນັົ້ນ ເອົາສ່ວນທີີ່ມີເຊືົ້ອຣາເກີດຂຶົ້ນ
ມາໃສ່ອາຫານ WA ບົົ່ມ ໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງປະມານ 24-48 ຊົົ່ວໂມງ ຫ ື ສັງເກດເບິີ່ງຈົນກ່ວາຈະເຫັນ
ເສັົ້ນໃຍສີຂາວຈະເລີນເຕີບໂຕ ອອກມາ ເມືີ່ອເຫັນເສັົ້ນໃຍຂອງເຊືົ້ອຮາແລ້ວ ໃຊ້ເຂັົ້ມເຂ່ຍເຊືົ້ອຕັດເອົາສ່ວນທີີ່
ເປັນເສັົ້ນໃຍລົງໃສ່ໃນອາຫານ Potato Dextrose Agar (PDA) ຫ ັງຈາກແຍກໄດ້ເຊືົ້ອຣາແລ້ວກ ໍ່ບົົ່ມປະໄວ້
ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ ຈົນກ່ວາເຊືົ້ອຣາດັົ່ງກ່າວ ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມຈານອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ ຈາກນັົ້ນນໍາໄປສ່ອງ
ເບິີ່ງລັກສະນະສັນຖານວິທະຍາຂອງເຊືົ້ອຣາໂດຍຜ່ານ ກ້ອງຈຸລະທັດ. 

ທົດສອບສານສະກັດຈາກ ຂ່າ ແລະ  ຂີົ້ມິົ້ນ ໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອ Aspergillus flavus  ຫ ັງການເກັບ 
ກ່ຽວຖົົ່ວດິນໃນຫ້ອງທົດລອງ. 

ການກຽມສານສະກັດຈາດພືດສະໝຸນໄພ: ນໍາສະໝູນໄພທີີ່ເລືອກທັງ 2 ຊະນິດ ຄື ຂ່າ ແລະ ຂີົ້ມິົ້ນ 
ມາລ້າງນໍໍ້າໃຫ້ສະອາດແລ້ວຫັົ່ນເປັນປ່ຽງບາງໆ ນໍາຕົວຢ່າງໄປຕາກແດດ 2 ວັນ ແລ້ວນໍາມາບົດໃຫ້ລະອຽດ 
ຫ ັງຈາກນັົ້ນນໍາມາແຊ່ຕົວລະລາຍ Hexane, Ethyl acetate, Methanol ໃນອັດຕາສ່ວນ 1:4 ແລ້ວແຊ່ປະ
ໄວ້ປະມານ 72 ຊົົ່ວໂມງ ແລ້ວນໍາມາຕອງກາກອອກ ດ້ວຍເຈ້ຍ Whatman No4 ຈາກນັົ້ນ ນໍາສານລະລາຍ
ທີີ່ຕອງແລ້ວໄປສະກັດດ້ວຍເຄືີ່ອງສູນອາກາດ (Rotatory vacuum evaporator) ກ ໍ່ຈະໄດ້ສານສະກັດຍາບ 
(Crude extract) ເມືີ່ອໄດ້ສານສະກັດທັງ 2 ຊະນິດແລ້ວກ ໍ່ນໍາ ໄປເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມປະມານ 4℃ 

ເພືີ່ອເຮັດການທົດລອງຕ ໍ່ໄປ. 
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ວິທີການທດົສອບປະສິດທິພາບຂອງສານສະກັດຈາກ ຂ່າ ແລະ ຂີົ້ມິົ້ນ ໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອຣາ A. flavus 

ກຽມອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ PDA ເທອາຫານລົງໃນຈານລ້ຽງເຊືົ້ອປະມານ 5 ml ແລ້ວເຕີມສານສະກັດ
ສະ ໝູນໄພທີ ີ່ຄວາມເຂັ ົ້ມຂຸ ້ນໃນລະດັບທີ ີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ ໍ່ຈານອາຫານລ້ຽງເຊື ົ້ອລະລາຍໃນສານ 
Dimethylsulfoxide (DMSO) 2% ແລ້ວປະສົມໃຫ້ເປັນເນືົ້ອດຽວກັນ ຈາກນັົ້ນ ນໍາເອົາກວດອາຫານ
ລ້ຽງເຊືົ້ອທີີ່ປະສົມສານສະກັດສະ ໝູນໄພໄປໜຶີ່ງຂ້າເຊືົ້ອໃນໝໍໍ້ (Autoclave) ຄວາມດັນອາຍ 15 ປອນ ໃນ
ອຸນຫະພູມ 121℃ ເທໃສ່ຈານອາຫານ ລ້ຽງເຊືົ້ອປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ຈາກນັົ້ນນໍາເຂັມເຂ່ຍເຊຶົ້ອມາລົນໄຟຂ້າເຊືົ້ອ
ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ຈາກນັົ້ນ ໃຊ້ເຂັມເຂ່ຍສ່ວນເສັົ້ນ ໃຍຂອງເຊືົ້ອຣາບ ລິ ເວນຮອບໆ ໂຄໂລນີເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ເສັົ້ນ
ໃຍໃໝ່ທີີ່ກໍາລັງຈະເລີນ ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ໃຊ້ເຂັມເຂ່ຍນໍາເຊືົ້ອຣາ A. flavus ມາວາງໃນຈຸດກາງອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ 
PDA ທີີ່ປະສົມສານສະກັດສະໝູນໄພ ບົົ່ມຈານອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ ໄວ້ອຸນຫະພູມຫ້ອງທໍາມະດາ ການທົດ
ສອບປະສິດທິພາບຂອງສານສະກັດຈາກພືດສະໝູນໄພໃນການຄວບຄຸມ ເຊືົ້ອຣາ A. flavus ສານສະກັດພືດ
ສະໝູນໄພໄດ້ແກ່ ຂ່າ ແລະ ຂີົ້ໝິິ໊ນ ແລະ ກວດຜົນການທົດລອງ 2 ວັນ. 

 ການທົດລອງນີົ້ແມ່ນການວາງແຜນການທົດລອງແບບສອງປັດໄຈໃນຮູບແບບ Two factors 

factorial in Completely Randomized Design (CRD) ຈໍານວນ 4 ຊໍໍ້າ: 

 ປັດໄຈ A  ຄື ຊະນິດຂອງສານສະກັດ ດັົ່ງນີົ້: 
A1: ສານສະກັດ Hexane 

A2: ສານສະກັດ Ethyl acetate 

A3: ສານສະກັດ Methanol 

 ປັດໄຈ B ຄື ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງສານສະກັດ ດັົ່ງນີົ້: 
B1: ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 0 ppm 

B2: ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 5,000 ppm 

B3: ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 10,000 ppm 

B4: ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 15,000 ppm 

B5: ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 20,000 ppm (Pannarasi and Pattra, 2011) 

 ເຮັດການທົດລອງໂດຍການວາງແຜນທົດລອງແບບ (CRD) ການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງສານ
ສະກັດ ຈາກພືດສະໝູນໄພມີ 6 ຊຸດການທົດລອງຄື ອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ PDA ປະສົມກັບສານສະກັດພືດສະໝູ
ນໄພທັງ 3 ຊະນິດທີີ່ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຊຸດຄວາມຄຸມ ຊຸດການທົດລອງລະ 4 ຊໍໍ້າ ໂດຍ
ປຽບທຽບກັບຊຸດ ຄວບຄຸມທີີ່ເປັນອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ PDA ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ປະສົມສານສະກັດສະໝູນໄພກວດສອບ
ຜົນການທົດລອງໂດຍວັດ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊືົ້ອຣາທີີ່ຈະເລີນເທິງຜິວໜ້າອາຫານທີີ່ປະສົມສານ
ສະກັດຈາກພືດສະໝູນໄພຄື ວັດຂະ ໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີ (Colony) ເຊືົ້ອຣາ A. flavus ທຸກ
ຊຸດການທົດລອງ ແລະ ທຸກຈໍານວນຊໍໍ້ານໍາຂ ໍ້ ມູນທີີ່ໄດ້ໄປວິເຄາະຫາຄ່າສະເລ່ຍທາງສະຖິຕິ ແລະ ຄໍານວນຫາ
ເປີເຊັນການຢັບຢັື້ງການຈະເລີນຂອງເຊືົ້ອຣາ A. flavus ທຸກຊະນິດຂອງສະໝູນໄພທີີ່ໃຊ້ທົດສອບ. 
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ສູດຄິດໄລ່ຫາເປີເຊັນໃນການຢັບຢັື້ງ 
ຄໍານວນຈາກສູດ                             
                              GI=

A−B

A
× 100 

A ຄື ຄ່າສະເລ່ຍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊືົ້ອຣາໃນອາຫານ (0ppm) 

B ຄື ຄ່າສະເລ່ຍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊືົ້ອຣາທີີ່ປະສົມສານສະກັດຈາກພືດສະໝູນໄພ 
 

ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ (Data analysis) 

ຂ ໍ້ມູນທັງໝົດທີີ່ໄດ້ຈາກການທົດລອງໃນຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນໄດ້ນໍາມາຈັດລຽງຂ ໍ້ມູນໃນ (Excel) ປຽບທຽບ
ຄວາມ ແຕກຕ່າງຂອງສິີ່ງທົດລອງດ້ວຍລະບົບ LSD (Least Significant Diffierence) ເຊິີ່ງການວິເຄາະ
ຂ ໍ້ມູນໃນຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນໂດຍການນໍາໃຊ້ Program Sirichai 6.  

ຜົນຂອງການທດົລອງ  

ລກັສະນະ ແລະ ສນັຖານວທິະຍາຂອງເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus. 

ລັກສະນະໂຄໂລນີຂອງເຊື ົ້ອຣາ Aspergillus flavus ທີີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕເທິງອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ 
Potato Dextrose Agar (PDA) ເສັົ້ນໄຍຈະເລີນເປັນແຜ່ນບາງໆ ສ້າງສະປ  (Conidial) ເປັນຊ ໍ່ຄ້າຍຄື
ດອກກະຖິນ, ມີສີຂຽວອົມເຫ ືອງ ເມືີ່ອອາຍຸຫ າຍຂຶົ້ນຈະປ່ຽນເປັນສີເຫ ືອງອົມນໍໍ້າຕານ, ຮູບຮ່າງກົມ, ບ ໍ່ມີສີ, 
ຜິວບ ໍ່ລຽບ ຂະໜາດເສັ ົ້ນຜ່າສູນກາງສະເລ່ຍ 2.5-5 ໄມໂຄແມັດ ເກີດເທິງປາຍ sterigma ທີີ່ສ້າງເທິງ 
vesicle ຮູບຮ່າງກົມ ຫ ື ຄ່ອນຂ້າງກົມ ຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນກາງ 25-45 ໄມໂຄແມັດ, conidiophore ບ ໍ່ມີ
ສີ, ຜິວໜາ, ຜິວບ ໍ່ລຽບ ມີຄວາມຍາວຢູ່ໃນຊ່ວງ 480-800 ໄມໂຄແມັດ, ເສັົ້ນຜ່າສູນກາງ 10-15 ໄມໂຄ
ແມັດ (Christensen, 1981).  
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ຮູບທີ 1: ລັກສະນະຂອງເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus. 
A = ໂຄໂລນີຂອງເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus ເທິງອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ (PDA). 

B = ລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງ Ascospores. 

C = ລັກສະນະເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອຣາ. 
D = ລັກສະນະຂອງເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus ໃນໝາກຖົົ່ວດິນ. 
 

ການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງສານສະກັດຈາກ ຂີົ້ມິົ້ນ ແລະ ຂ່າ ໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອຣາ A. flavus 

ການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງສານສະກັດຈາກຂີົ້ມິົ້ນໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອຮາ A. flavus 

ຈາກການທົດລອງພົບວ່າ ສານສະກັດ Hexane ຈາກຂີົ້ມິ ົ້ນ (Turmeric) ສາມາດຢັບຢັື້ງການ
ຈະເລີນ ເຕີບໂຕໂຄໂລນີຂອງເຊືົ້ອຣາ A. flavus ໃນລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 20,000 ppm ໄດ້ດີທີີ່ສຸດ ແລະ 
ມີຂະໜາດເສັ ົ້ນ ຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົ ົ່າກັບ 2.33cm ຮອງລົງມາຄືລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 
15,000, 10,000 ແລະ 5.000 ppm ມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 2.48, 2.62 

ແລະ 2.73cm ຕາມລໍາດັບ. ເມືີ່ອປຽບທຽບກັບລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 0 ppm, ເຊິີ່ງມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນ
ກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 5,00cm ແລະ ພົບວ່າອາຫານ PDA ທີີ່ປະສົມສານສະກັດດັົ່ງກ່າວທີີ່ລະດັບ
ຄວາມເຂັ ົ້ມຂຸ ້ນ 20,000 ppm ສາມາດ ຢັບຢັ ື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໂຄໂລນີໄດ້ດີທີ ີ່ສຸດເທົ ົ່າກັບ 
53.25%, ຮອງລົງມາຄືລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 15,000, 10,000 ແລະ 5,000 ppm ເທົົ່າກັບ 50.25, 47.5 

ແລະ 42.25% ຕາມລໍາດັບ. ຈາກການທົດສອບສານສະກັດ Ethyl acetate ສາມາດຢັບຢັື້ງການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕໂຄໂລນີຂອງເຊືົ້ອຣາ A. flavus ໃນລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 20,000 ppm ໄດ້ດີທີີ່ສຸດ ແລະ ມີຂະໜ
າດເສັົ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 1.90 cm ຕ ໍ່ມາຄືລະດັບ ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 15,000, 10,000 

ແລະ 5,000 ppm ມີຂະໜາດເສັ ົ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົ ົ່າກັບ 2.03, 2.18 ແລະ 2.42cm 

ຕາມລໍາດັບ. ເມືີ່ອປຽບທຽບກັບລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 0 ppm ເຊິີ່ງມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າ ສູນກາງຂອງໂຄໂລນີ
ສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 5.00cm ແລະ ພົບວ່າອາຫານ PDA ທີີ່ປະສົມສານສະກັດດັົ່ງກ່າວທີີ່ລະດັບ ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 
20,000 ppm ສາມາຢັບຢັື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໂຄໂລນີໄດ້ດີທີີ່ສຸດເທົົ່າກັບ 62.0%, ຖັດລົງມາ ຄື
ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 15,000, 10,000 ແລະ 5,000 ppm ມີຄ່າເທົົ່າກັບ 59.25, 56.25 ແລະ 51.5% 

ຕາມ ລໍາດັບ. ແລະ ຈາກການທົດສອບສານສະກັດ Methanol ສາມາດຢັບຢັື້ງການຈະເລີນ ເຕີບໂຕໂຄໂລນີ
ຂອງເຊືົ້ອຣາ A. flavus ໃນລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 20,000 ppm ໄດ້ດີທີີ່ສຸດ ແລະ ມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນ
ກາງຂອງໂຄໂລນີສະ ເລ່ຍເທົົ່າກັບ 2.07cm ຮອງລົງມາຄືລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 15,000, 10,000 ແລະ 
5,000 ppm ມີຂະໜາດເສັົ້ນ ຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 2.26, 2.38 ແລະ 2.58cm ຕາມລໍາ
ດັບ. ເມືີ່ອປຽບທຽບກັບລະດັບຄວາມ ເຂັົ້ມຂຸ້ນ 0 ppm ເຊິີ່ງມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍ
ເທົົ່າກັບ 5.00 cm ແລະ ພົບວ່າອາຫານ PDA ທີີ່ປະສົມສານສະກັດດັົ່ງກ່າວທີີ່ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 20,000 

ppm ສາມາຢັບຢັື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໂຄໂລ ນີໄດ້ດີທີີ່ສຸດເທົົ່າກັບ 58.5%, ຮອງລົງມາຄືລະດັບຄວາມ
ເຂັົ້ມຂຸ້ນ 15,000, 10,000 ແລະ 5.000 ppm ມີຄ່າ ເທົົ່າກັບ 54.75, 52.25 ແລະ 48.25% ຕາມລໍາດັບ 
(ຕາຕະລາງທີ 1, ຮູບທີ 2)  ເຊິີ່ງສອດຄອງກັບງານວິໄຈ້ຂອງ Apakorn and Chalida (2011) ທີີ່ໃຊ້ສານ
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ສະກັດຈາກຂີົ້ມິ ົ້ນໃນລະດັບຄວາມເຂັ ົ້ມຂຸ ້ນ 20,000 ppm ສາມາດ ຢັບຢັ ື້ງເຊື ົ້ອຣາ A. flavus ໄດ້ເຖິງ 
66.35% 

ຕາຕະລາງທີ 1: ປະສິດທິພາບຂອງສານສະກັດຈາກຂີົ້ມິົ້ນໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອຣາ A. flavus  

ຕວົລະລາຍ 
ຄວາມເຂັົ້ມຂຸນ້ 

(ppm) 

ຂະໜາດເສັົ້ນຜາ່ສນູກາງໂຄ
ໂລນ ີ(cm) 

ເປເີຊນັການຢບັຢັື້ງການຈະເລນີ
ເຕບີໂຕ (%) 

Hexane 

0 5.000a1 0.000i 

5,000 2.730.04b 45.250.95h 

10,000 2.620.02c 47.50.57g 

15,000 2.480.04d 50.250.95f 

20,000 2.330.04ef 53.250.95d 

Ethyl 

acetate 

0 5.000a 0.000i 

5,000 2.420.06de 51.51.29ef 

10,000 2.180.04g 56.250.95c 

15,000 2.030.04h 59.250.95b 

20,000 1.900.04i 62.00.81a 

Methanol 

0 5.000a 0.000i 

5,000 2.580.04c 48.250.95g 

10,000 2.380.04e 52.250.95e 

15,000 2.260.04fg 54.750.95cd 

20,000 2.070.06h 58.51.29b 

 
F-test ** ** 

CV (%) 1.53 2.07 

 

ໝາຍເຫດ: 1ສະແດງເຖິງຕົວອັກສອນທີລຽນກັນຕາມແນວຕັົ້ງທີີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ 
** ສະແດງຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັນ 0.05 ແລະ 0.01% 

 

 

ຮູບທີ 2: ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊືົ້ອຣາ A. flavus ຂອງຖົົ່ວດິນເທິງອາຫານ PDA ທີີ່ປະສົມ
ສານສະກັດຈາກຂີົ້ມິົ້ນທີີ່ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຕ່າງໆ ເປັນເວລາ 04 ວັນ; (A) ໃນໂຕລະລາຍ Hexane, 

(B) Ethyl acetate, (C) Methanol. 
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ການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງສານສະກັດ ຈາກຂໍາໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອຮາ A. flavus 

ຈາກການທົດລອງເຫັນວ່າ ສານສະກັດ Hexane ຈາກຈາກຂ່າ (Galangal) ສາມາດຢັບຢັື້ງການ
ຈະ ເລີນເຕີບໂຕໂຄໂລນີຂອງເຊື ົ້ອຣາ Aspergillus flavus ໃນລະດັບຄວາມເຂັ ົ້ມຂຸ ້ນ 20,000 ແລະ 
15,000 ppm ໄດ້ດີທີີ່ສຸດມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 0.00cm  ຮອງລົງມາຄື
ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ, 10,000 ແລະ 5,000 ppm ມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 
2.85 ແລະ 3.42cm ຕາມ ລໍາດັບ. ເມືີ່ອປຽບທຽບກັບລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 0 ppm ເຊິີ່ງມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າ
ສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົົ່າ ກັບ 5.00cm ແລະ ພົບວ່າອາຫານ PDA ທີີ່ປະສົມສານສະກັດດັົ່ງກ່າວທີີ່
ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 20,000 ແລະ 15,000, ppm ສາມາດຢັບຢັື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໂຄໂລນີໄດ້ດີທີີ່
ສຸດມີເທົົ່າກັບ 100%, ສ່ວນໃນລະດັບຄວາມ ເຂັົ້ມຂຸ້ນ 10,000 ແລະ 5,000 ppm ມີຄ່າເທົົ່າກັບ 43.0 ແລະ 
31.5% ຕາມລໍາດັບ,  ສານສະກັດ Ethyl acetate ໃນແຕ່ລະດັບຄວາມເຂັ ົ້ມຂຸ ້ນ 20,000 15,000, 

10,000 ແລະ 5,000 ppm ສາມາດຢັບຢັື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໂຄ ໂລນີຂອງເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus  

ໄດ້ 100% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ control ແລະ ຈາກການທົດສອບສານ ສະກັດ Methanol ສາມາດຢັບຢັື້ງການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໂຄໂລນີຂອງເຊື ົ້ອຣາ Aspergillus flavus ໃນລະດັບຄວາມ ເຂັ ົ້ມຂຸ ້ນ 20,000 ແລະ 
15,000, ppm ໄດ້ດີທີີ່ສຸດມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 0.00cm  ຮອງລົງມາຄື
ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 10,000 ແລະ 5,000 ppm ມີຂະໜາດເສັົ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຄໂລນີ ສະເລ່ຍເທົົ່າກັບ 
3.25 ແລະ 4.17 cm ຕາມລໍາດັບ. ເມືີ່ອປຽບທຽບກັບລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 0 ppm ເຊິີ່ງມີຂະ ໜາດເສັົ້ນ
ຜ່າສູນກາງ ຂອງໂຄໂລນີສະ ເລ່ຍເທົົ່າກັບ 5.00 cm ແລະ ພົບວ່າອາຫານ Potato Dextrose Agar ທີີ່ 
ປະສົມສານສະກັດດັົ່ງກ່າວທີີ່ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 20,000 ແລະ 15,000, ppm ສາມາຢັບຢັື້ງການຈະເລີນ
ເຕີບ ໂຕຂອງໂຄໂລນີໄດ້ຫ າຍກວ່າໝູ່ເທົົ່າກັບ 100% ຮອງລົງມາຄືລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 10,000 ແລະ 
5,000 ppm ມີ ຄ່າເທົົ່າກັບ 35.0 ແລະ 16.5 % ຕາມລໍາດັບ. (ຕາຕະລາງທີ 2, ຮູບທີ 3) ເຊິີ່ງສອດຄ່ອງກັບ
ງານວິໄຈຂອງ Apakorn and Chalida (2011) ທີ ີ່ໃຊ້ສານສະກັດຈາກຂ່າໃນລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 
20.000 ppm ສາມາດຢັບ ຢັື້ງເຊືົ້ອຣາ A. flavus ໄດ້ເຖິງ 100% ແລະ ຄືກັນກັບງານວິໄຈຂອງ ທັນວາຣິນ 

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ (2017) ໄດ້ນໍາ ສານສະກັດຈາກສະໜຸນໄພມາທົດສອບປະສິດທິພາບໃນການຢັບຢັື້ງເຊືົ້ອ 

A. flavus ດ້ວຍວິທີ paper disc diffusion ເຫັນວ່າສານສະກັດທີີ່ສະກັດດ້ວຍ Ethyl acetate ສາມາດຢັບ
ຢັື້ງການຈະເລີນຂອງເຊືົ້ອຣາໄດ້ດີທີີ່ສຸດ. 

ຕາຕະລາງທີ 2 ປະສິດທິພາບຂອງສານສະກັດຈາກຂ່າໃນການຄວບຄຸມເຊືົ້ອຣາ A. flavus 

 

ຕວົລະລາຍ ຄວາມເຂັົ້ມຂຸນ້ (ppm) 
ຂະໜາດເສັົ້ນຜາ່ສນູກາງໂຄ

ໂລນ ີ(cm) 

ເປເີຊນັການຢບັຢັື້ງການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕ (%) 

Hexane 

0 5.000a1 0.000f 

5,000 3.420.09c 31.51.91d 

10,000 2.850.17e 43.03.46c 

15,000 0.000f 1000a 
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20,000 0.000f 1000a 

Ethyl acetate 

0 5.000a 0.000f 

5,000 0.000f 1000a 

10,000 0.000f 1000a 

15,000 0.000f 1000a 

20,000 0.000f 1000a 

Methanol 

0 5.000a 0.000f 

5,000 4.170.05b 16.51e 

10,000 3.250.17d 35.03.55c 

15,000 0.000f 1000a 

20,000 0.000f 1000a 

 F-test ** ** 

CV (%) 3.65 2.26 

 

ໝາຍເຫດ: 1ສະແດງເຖິງຕົວອັກສອນທີລຽນກັນຕາມແນວຕັົ້ງທີີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ 
** ສະແດງຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັນ 0.05 ແລະ 0.01% 

 

ສະຫ ຸບ  

ຈາກຜົນການທົດລອງການແຍກເຊື ົ້ອຣາໃນໝາກຖົົ່ວດິນທີີ່ຕິດເຊື ົ້ອຣາ ໂດຍໃຊ້ວິທີ Tissue 

Transplanting Technique ແມ່ນພົບເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus. ຈາກການທົດສອບປະສິດທິພາບ
ຂອງ ສານສະກັດຈາກ ຂ່າ ໃນການຢັບຢັື້ງເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus ໂດຍໃຊ້ຕົວລະລະລາຍ 3 ຊະນິດ 
ໄດ້ແກ່: Hexane, Ethyl acetate ແລະ Methanol ພົບວ່າ ສານສະກັດ ທັງ 3 ຊະນິດນີົ້ ທີີ່ລະດັບຄວາມ
ເຂັ ົ້ມຂຸ ້ນ 20,000 ppm ມີປະສິດທິພາບໃນການຢັບຢັ ື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕໂຄໂລນີຂອງເຊື ົ້ອຣາ 
Aspergillus flavus  ໄດ້ດີ ທີີ່ສຸດໂດຍມີເປີເຊັນການຢັບຢັື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊືົ້ອຣາໄດ້ເຖິງ 100% 

 
 

ຮູບທີ 3: ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊືົ້ອຣາ A. flavus ຂອງຖົົ່ວດິນເທິງອາຫານ PDA ທີີ່ປະສົມ
ສານສະກັດຈາກຂ່າທີີ່ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຕ່າງໆ ເປັນເວລາ 04 ວັນ; (A) ໃນໂຕລະລາຍ Hexane, (B) 

Ethyl acetate, (C) Mathaol. 
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ເມື ີ່ອປຽບທຽບກັບລະດັບຄວາມ ເຂ ັ ົ້ມຂຸ ້ນ 0 ppm ແລະ ສານສະກັດ Ethyl acetate ຈາກຂີ ົ້ມິົ້ນ 
(Turmeric) ທີີ່ລະດັບຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 20,000 ppm ມີເປີເຊັນການຢັບຢັື້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊືົ້ອຣາ 
ມີຄ່າເທົົ່າກັບ 62.0%. ສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ວ່າ: ສານສະ ກັດຈາກ ຂ່າ ໂດຍໃຊ້ຕົວລະລະລາຍ 3 ຊະນິດ 
ໄດ້ແກ່: Hexane, Ethyl acetate ແລະ Methanol ທີີ່ລະດັບ ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ 20,000 ppm ສາມາດຢັບ
ຢັື້ງເຊືົ້ອຣາ Aspergillus flavus  ໄດ້ດີທີີ່ສຸດເຖິງ 100%. 
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ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ເພືີ່ອ (1) ສຶກສາສູດອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອທີີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງ

ເສັົ້ນໄຍ ຫ ື ຫົວເຊືົ້ອຂອງເຫັດນາງລົມໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ (2) ຊອກຫາວັດສະດຸທີີ່ໃຊ້ປູກ ທີີ່ເໝາະສົມ 
ໃນສູດອາຫານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສຶກສາການເກີດຂອງດອກເຫັດ ໃນໂຮງເຮືອນ ເປີດດອກໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມທົົ່ວໄປທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ. ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ແບ່ງການທົດລອງອອກເປັນ 2 ພາກຄື: 
ພາກທີ 1 ການທົດສອບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍເຫັດນາງລົມຫ ວງ ຫ ື ຫົວເຊືົ້ອເຫັດໃນອາຫານທີີ່
ແຕກຕ່າງກັນທັງ 4 ຊະນິດຄື: ອາຫານມັນຝະລັົ່ງ Potato Dextrose Agar (PDA), Potato Dextrose 

Peptone Agar (PDPA), Potato Yeast Extract Agar (PYEA) ແລະ Coconut Water Dextrose 

Agar (CWDA) ໂດຍການລ້ຽງໃນຈານອາຫານທີີ່ມີຂະໜາດ 9 cm ແລະ ບົົ່ມເຊືົ້ອໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ
ທົົ່ວໄປ. ໂດຍໄດ້ມີການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍເຫັດໃນແຕ່ລະຊ່ວງ ດ້ວຍການ
ວັດແທກ ຂະໜາດໂຄໂລນີຂອງເຊືົ້ອ. ຜົນຂອງການທົດລອງສັງເກດເຫັນວ່າ, ເມືີ່ອອາຍຸ 9 ວັນ ເຊືົ້ອເຫັດທີີ່
ລ້ຽງໃນອາຫານ PYEA ແລະ PDPA ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີກວ່າອາຫານປະເພດອືີ່ນໆ ໂດຍສາມາດ
ວັດແທກ ຂະໜາດຂອງໂຄໂລນີໄດ້ 9 cm ເທົົ່າກັນ. ສ່ວນເຫັດທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PDA ແລະ CWDA 
ແມ່ນ ໄດ້ 8.61 ແລະ 7.47 cm ຕາມລໍາດັບ. ແຕ່ເມືີ່ອສັງເກດເບິີ່ງຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນຂອງເສັົ້ນໄຍ
ຂອງເຊືົ້ອເຫັດເຫັນໄດ້ວ່າເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PDA ແລະ PDPA ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນ
ກວ່າການລ້ຽງໃນອາຫານ PYEA ແລະ CWDA ເຊິີ່ງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ທີີ່ລັກສະນະຄວາມໜາແ
ໜ້ນຂອງເສັົ້ນໄຍ ຫ ື ໂຄໂລນ ີແລະ ລັກສະນະສີຂອງເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ມີຄວາມຂາວເຂັົ້ມກວ່າ. ສ່ວນລັກສະນະຂອງ
ໂຄໂລນີເຊືົ້ອເຫັັັດໃນອາຫານ PYEA ແລະ CWDA ແມ່ນມີລັກສະນະບາງ ແລະ ສີບ ໍ່ຂາວເຂັົ້ມ. ໃນພາກທີ 
2 ການທົດສອບ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງເສັົ້ນໄຍເຊືົ້ອເຫັດໃນກ້ອນເຫັດ ທີີ່ໃຊ້ວັດສະດຸປູກໃນສູດ ອາຫານ 
ທີີ່ແຕກ ຕ່າງກັນໃນໂຮງເຮືອນບົົ່ມກ້ອນເຫັດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ວັດສະດຸໃນການປູກຈາກເຟ ອງ ແລະ  ຂີົ້ເລືີ່ອຍ
ໃນສູດອາຫານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທັງໝົດ 4 ສູດ ແລະ ໄດ້ມີການວາງແຜນການທົດລອງແບບ Factorial 

Completely Randomized Design ຊຶີ່ງມີຈໍານວນ 8 ສິີ່ງທົດລອງ. ຜົນຂອງການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການນໍາໃຊ້ເຟ ອງເປັນວັດສະດຸໃນການປູກເຫັດໃນສູດອາຫານ ທີີ່ມີອັດຕາສ່ວນ: ຮໍາ 6%,  

ເຂົົ້າປຽນ 3%, ເມັດສາລີບົດ 5%, ກາກນ ົ້າຕານ 1%, ຝຸ່ນອີນຊີເອັດສພີ 1%, ແຮ່ມ່ອນ 1%, ຟູໄມ 2 %, 
ຢິບຊໍ່າ 2% ແລະ ດີເກືອ 0.2% ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຊືົ້ອເຫັດ ຫ ື ເສັົ້ນໄຍຂອງເຫັດຈະເລີນເຕີບໂຕ 0.66 cm/ມືົ້ 
ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີກວ່າໝູ່.  ສໍາລັບການສຶກສາ ການເປີດດອກຂອງເຫັດ ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງ
ໂຮງເຮືອນເປີດດອກແບບທົົ່ວໄປ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ຜົນຂອງການສຶກສາ ເຫັນວ່າກ້ອນເຊືົ້ອ
ເຫັດ ທີີ່ມີເຊືົ້ອເຫັດຢູ່ນັົ້ນ ບ ໍ່ສາມາດຜະລິດດອກເຫັດໄດ້ ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ. ດັົ່ງນັົ້ນ ຈຶີ່ງ
ເຫັນໄດ້ວ່າ ໂອກາດ ຫ ື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການປູກເຫັດນາງລົມຫ ວງໃນລາວຄວນປູກໃນໂຮງເຮືອນທີີ່ມີ
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີີ່ເໝາະສົມຕ ໍ່ການເກີດຂອງດອກ ຫ ື ສາມາດປູກໄດ້ໃນເຂດທີີ່ມີອຸນຫະພູມທີີ່ເໝາະ
ສົມ. 

ຄໍາສໍາຄັນ: ເຫັດນາງລົມຫ ວງ, ວັດສະດຸປູກ, ສູດອາຫານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. 
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Abstract 

The aim of the study was to identify optimal culture condition and substrate 

formulations for cultivation of King oyster mushroom (Pleurotus eryngii) in Lao PDR. A 

pure culture of P. eryngii was sub-cultured in 9-cm Petri dishes into four different media: 

Potato Dextrose Agar (PDA), Potato Dextrose Peptone Agar (PDPA), Potato Yeast 

Extract Agar (PYEA)  and Coconut Water Dextrose Agar (CWDA). Growth rate of 

mycelia and color of the mycelium mass were recorded after 9 days colony diameter was 

larger in PYED and PDPA than in PDA and CWDA. However, mycelia were denser and 

whiter in color on PDA and PDPA than on PYED and CWDA. Formulations of substrate 

were tested using a Completely Randomized Factorial Design comprising eight 

treatments. A pure culture of P. eryngii was cultured in spawn containing saw dust or rice 

straw. Saw dust and rice straw were used as substrates with different four formulations. 

Mycelium run rate and yield were recorded in an uncontrolled environment in an open 

mushroom house. Rice straw with the formulation with rice bran 6%, broken-milled rice 

3%, maize powder 5%, molasses 1%, SP biofertilizer 1%, phosphoregypsum or calcium 

sulphate ((CaSO
4
) 2%, and Magnesium sulphate (MgSO4) 0.2%, supported the growth 

rate at 0.66 cm/day which was better mycelium run than other formulations on rice straw 

and saw dust. However, yield production in an uncontrolled environment open mushroom 

house was not sufficient for the commercial proposes. This investigation shows the 

potential for P. eryngii cultivation in Laos and suggests that further study in controlled 

environments will be necessary to improve yield. 

 

Key words: Pleurotus eryngii, substrates, formula, and environments. 
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ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

 ເຫັດເປັນອາຫານທີີ່ປະຊາຊົນທົົ່ວໂລກນິຍົມບ ລິໂພກເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ດັົ່ງເຫັດສົດ ແລະ ເຫັດ
ແຫ້ງຈຶີ່ງມີຈໍາໜ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກທົົ່ວໂລກ
ເປັນຈໍານວນມະຫາສານ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າເຫັດເປັນອາຫານທີີ່ມີລົດຊາດແຊບ  ແລະ ມີການບ ລິໂພກເປັນ
ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍແລ້ວ ເຫັດຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນຢາໃນການຮັກສາພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ຍັງສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມ
ກັນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດອີກດ້ວຍ.  

ເຫັດນາງລົມຫ ວງເປັນເຫັດທີີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງເຫັດນາງລົມ (Pleurotus spp.) ຊຶີ່ງເຫັດໃນກຸ່ມ
ນີົ້ປະກອບມີເຫັດນາງລົມ (Pleurotus ostreatus), ເຫັດນາງລົມຫ ວງ (P. eryngii) ແລະ ເຫັດນາງຟ້າ 
(P. sajorcaju). ເຫັດໃນກຸ່ມນີົ້ຖືວ່າເປັນເຫັດທີີ່ມີການຜະລິດຢ່າງຫ ວງຫ າຍເປັນອັນດັບສາມຂອງໂລກຮອງ
ມາຈາກເຫັດກະດູມ (white button) ແລະ ເຫັດຫອມ (Shiitake) (Gyorfi and Hajdu, 2007).  

 ເຫັດນາງລົມຫ ວງເປັນເຫັດທີີ່ມີລົດຊາດແຊບທີີ່ສຸດໃນບັນດາເຫັດທີີ່ຂຶົ້ນກັບຕະກຸນ ເຫັດນາງລົມ  

ແລະຍັງເປັນເຫັດທີີ່ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນນານກວ່າເຫັດຊະນິດອືີ່ນທີີ່ຢູ່ໃນຕະກຸນດຽວກັນ (Yildiz et 

al., 2002). Caglarlrmak (2007) ໄດ້ລາຍງານໄວ້ວ່າມີເຫັດຫ າຍຊະນິດທີີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ອຸດົມໄປ
ດ້ວຍແຫ ່ງໂປ ຕິນ, ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ມີສານອອກລິດເປັນຢາຕ່າງໆ ຊຶີ່ງມັນກ ໍ່ສອດຄ້ອງກັບງານວິໄຈ
ຂອງ Chang (2007) ທີີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າມີເຫັດຫ າຍໆ ຊະນິດທີີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນຢາ ແລະ ມີສານຢັບຢັື້ງການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊວມະເຮັງ, ສ້າງພູມ ຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ  ແລະ ມີສານແອນຕີໄບໂອຕິກຕ່າງໆ ຊຶີ່ງ
ເຫັດນາງລົມຫ ວງ ເປັນເຫັດ ທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງທີີ່ປະກອບດ້ວຍໂປ ຕິນ 15%, ໄຂມັນ 5%, 

ແປ້ງ 57%, ເຍືີ່ອໄຍ 11%, ລວມທັງວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີົ້ເຫັດນາງລົມຫ ວງ ຍັງເປັນ
ເຫັດ ທີີ່ມີລົດຊາດຄ້າຍຄືກັນກັບລົດຊາດຂອງຫອຍເຊວ ຊຶີ່ງມີເນືົ້ອແໜ້ນບ ໍ່ເສຍຮູບງ່າຍ, ມີລົດຊາດທີີ່ ແຊບ 

ແລະ ຍັງສາມາດປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ຫ າກຫ າຍລາຍການ. 

ດັົ່ງນັົ້ນ, ໃນປະຈຸບັນນີົ້ເຫັດນາງລົມຫ ວງ (Pluerotus eryngii) ໄດ້ກາຍມາເປັນເຫັດທາງການຄ້າ
ທີີ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຈີນ, ຢີິ່ປຸ່ນ ແລະ ໃຕ້ຫວັນ ໄດ້ມີການຜະລິດເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ເພາະວ່າ
ປະຊາກອນທົ ົ່ວໂລກນິຍົມບ ລິໂພກເປັນຈໍານວນຫ າຍ (Eguchi et al., 1999; Peng, 1996, 1998; 

Royse, 1999).  

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶີ່ງທີີ່ມີສະພາບພູມອາກາດທີີ່ເໝາະສົມໃນການປູກເຫັດ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ ປະເທດລາວຍັງໄດ້ມີການນໍາເຫັດເຂົົ້າມາຈາກບັນດາປະເທດເພືີ່ອນບ້ານປີລະຫ າຍໆ ໂຕນ, ເພາະວ່າຊາວ
ກະສິກອນຜູ້ປູກເຫັດ ຂອງລາວຍັງບ ໍ່ສາມາດທີີ່ຈະຜະລິດໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ໂພກໄດ້  ທີີ່
ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ າຍສາເຫດ ເຊັົ່ນ: ຊາວກະສິກອນຍັງຂາດຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການປູກເຫັດ, ຂາດ
ເຕັກນິກວິຊາການທີີ່ດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງເຫັດບ ໍ່ໄດ້ດີເທົົ່າທີີ່ຄວນ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານັົ້ນຊາວ
ກະສິກອນຜູ້ປູກເຫັດຂອງລາວຍັງໄດ້ຊືົ້ຫົວເຊືົ້ອຂອງເຫັດຈາກຕ່າງປະເທດ ຊຶີ່ງມັນເປັນການເພີີ່ມຕົົ້ນທຶນການ
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ຜະລິດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ປະກອບອາຊີບໃນການປູກເຫັດ. ການປູກເຫັດໃນປະເທດລາວແມ່ນໄດ້ມີ
ການນໍາໃຊ້ຂີົ້ເລືີ່ອຍ ແລະ ເຟ ອງເປັນວັດສະດຸຫ ັກໃນການປູກເຫັດແຕ່ກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ເຄີຍມີການປູກເຫັດນາງລົມຫ ວງ 
ໃນປະເທດລາວ ແລະ ການສຶກສາການເຖິງຄວາມເໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີີ່ເຫ ືອໃຊ້ຈາກການ
ກະສິກໍາໃນການປູກເຫັດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ສາຍພັນທີີ່ເໝາະສົມໃນການປູກໃນສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງ ປະເທດ
ລາວອີກດ້ວຍ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວ ການສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມ ທີີ່ເໝາະສົມ ໃນການປູກ ໂດຍການນໍາ
ໃຊ້ວັດສະດຸທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການປູກເຫັດໃນ ປະເທດລາວ ແມ່ນມີ ຄວາມສໍາຄັນຫ າຍໃນການປູກເຫັດ
ດັົ່ງກ່າວ. 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ  

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ເປັນການສຶກສາຄັົ້ງທໍາອິດເຖິງຄວາມເປັນໄດ້ຂອງການປູກເຫັດນາງລົມຫ ວງໃນ  

ສປປ ລາວ. ຜົນຂອງການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ພວກເຮົາຈະສາມາດຮູ້ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການປູກເຫັດອັນໃໝ່ທີີ່ເໝາະ
ສົມກັບສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງລາວ. ຜົນຂອງການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ຈະນໍາເອົາໄປ
ເຜີຍແຜ່ແກ່ສັງຄົມໂດຍສະເພາະຊາວກະສິກອນຜູ້ທີີ່ມີຄວາມມັກ ແລະ ສົນໃຈໃນອາຊີບການປູກເຫັດ ແລະ ຍັງ
ເປັນການສົົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນລາວມີວຽກເຮັດງານທໍາ ຊຶີ່ງຈະເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຊາວ
ກະສິກອນລາວດີຂຶົ້ນໂດຍການປູກເຫັດໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ອີກທັົ້ງ
ຍັງເປັນການຫ ຸດຜ່ອນການນໍາເຂົົ້າເຫັດຈາກຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ. 

ຈຸດປະສົງ  

ຈຸດປະສົງຫ ັກໃນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນເພືີ່ອສຶກສາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການປູກເຫັດນາງລົມ
ຫ ວງ ຊຶີ່ງເປັນເຫັດຊະນິດໃໝ່ທີີ່ຍັງບ ໍ່ເຄີຍປູກມາກ່ອນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃນທ້ອງຖິີ່ນທີີ່
ເຫ ືອໃຊ້ຈາກການກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ, ສຶກສາເຖິງປັດໄຈທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ເຫັດນາງລົມຫ ວງ. ໃນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ມີຈຸດປະສົງສະເພາະດັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 

(1) ສຶກສາສູດອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອທີີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງເສັົ້ນໄຍ ຫ ື ຫົວເຊືົ້ອຂອງເຫັດນາງລົມໃນຫ້ອງທົດ
ລອງ ແລະ  
(2) ຊອກຫາວັດສະດຸທີີ່ໃຊ້ປູກທີີ່ເໝາະສົມ ໃນສູດອາຫານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສຶກສາ ການເກີດຂອງດອກ

ເຫັດໃນໂຮງເຮືອນເປີດດອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທົົ່ວໄປ ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ. 

 
ທບົທວນທດິສະດທີີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ 

 Zervakis and Balis (1991) ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີີ່ເຫ ືອໃຊ້ຈາກທາງການກະສິກໍາ 
ແລະ ອຸດສະຫະກໍາເຂົົ້າໃນການປູກເຫັດແມ່ນເກີດມີຄວາມປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ຮບັຄວາມນິຍົມຢ່າງແຜ່
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ຫ າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນເຊັົ່ນ: ການນໍາໃຊ້ຂີົ້ເລືີ່ອຍ, ເຟ ອງເຂົົ້າ, ຂີົ້ ແລະ ກາກມັນຕົົ້ນ, ກາກຖົົ່ວ
, ຂີົ້ຝ້າຍ ແລະ ເສດອ້ອຍ.  

 ສາຍພັນຂອງເຫັດໃນຕະກຸນຂອງເຫັດນາງລົມທີີ່ໃຊ້ໃນການປູກໃນຫ າຍໆ  ປະເທດແມ່ນມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະສາຍພັນກ ໍ່ມີຄວາມສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນວັດສະດຸທີີ່ໃຊ້ສໍາລັບການປູກທີີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ລວມເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຫັດນາງລົມຫ ວງໃນແຕ່
ລະໄລຍະຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕເຊັົ່ນ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍ, ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ດອກເຫັດ (Visscher, 1989). 

 Smith et al., 1988; Smith and Onions, 1994; Bulseco, et al., 2005; Garcia et al., 

2004 and Tayamen et al., (2004) ໄດ້ລາຍງານໄວ້ວ່າອາຫານລ້ຽງເຊື ົ້ອເຊັ ົ່ນ: ອາຫານ ມັນຝັ ັ່ລງ, 
Potato Dextrose Peptone Agar (PDPA), ແລະ Potato Yeast Extract Agar (PYEA) ມີຄວາມເ
ໝາະສົມໃນການລ້ຽງເຊືົ້ອທີີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັົ້ນໄຍ ແລະ ສະປ ຂອງເຊືົ້ອຣາຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ແລະ ອາຫານ

ລ້ຽງເຊືົ້ອແຕ່ລະປະເພດແມ່ນເຮັດໃຫ້ລັກສະນະສີຂອງ colony ເຊືົ້ອຣາຫ ືເຫັດປ່ຽນໄປໄດ້. 

Mahbuba et al., (2010) ໄດ້ສຶກສາການປູກເຫັດເຫັດນາງລົມຫ ວງໂດຍການນໍາໃຊ້ເຟ ອງ   ແລະ   
ຂີົ້ເລືີ່ອຍເປັນວັດສະດຸປູກເຊີີ່ງໄດ້ມີການປະສົມກັບສູດອາຫານທີີ່ປະກອບມີເມັດເຂົົ້າຝ້າງ, ເມັດເຂົົ້າປຽນ , 

CaCO3 ໂດຍມີຄວາມຊຸ່ມຂອງວັດສະດຸທີີ່ປູກທີີ່ 65% ແລະ ໄດ້ມີການບົົ່ມກ້ອນເຫັດ ແລະ ເປີດດອກທີີ່ມີ
ອຸນຫະພູມທີີ່ 13-22 ອົງສາ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສ າພັດທີີ່ 70-85 % ເຊີີ່ງເຮັດໃຫ້ການເດີນຂອງເສັົ້ນໄຍສະເລ່ຍ
ໄດ້ທີີ່ 0.57 ຊັງຕີແມັດຕ ໍ່ວັນ ສ່ວນຜົນຜະລິດແມ່ນໄດ້ 3.5 ດອກຕ ໍ່ກ້ອນເຫັດ ແລະ ມີນ ົ້າໜັກຂອງດອກສົດ
ສະເລ່ຍ 147 ກຣາມຕ ໍ່ດອກ. ການນ າໃຊ້ວັດສະດຸການປູກຈາກຕົົ້ນເຂົົ້າຝ້າງ ແລະ ຕົົ້ນຝ້າຍໂດຍມີສ່ວນ
ປະສົມຂອງເມັດເຂົົ້າຝ້າງ, CaCO3  5%, ຄວາມຊຸ່ມຂອງວັດສະດຸ 69-71% ແລະ ບົົ່ມກ້ອນເຫັດໄວ້ໃນຫ້ອງ
ທີີ່ມີອຸນນຫະພູມ 25-27 ອົງສາ ແລະ ເປີດດອກໃນຫ້ອງທີີ່ມີອຸນຫະພູມ 20 ອົງສາເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບຜົນ
ຜະລິດຂອງດອກເຫັດໄດ້ສູງ (Kribag and Akyuz, 2008) ສ່ວນໄລຍະເວລາໃນການສ້າງຕຸ່ມດອກແມ່ນຢູ່
ລະຫວ່າງ 26.2-44.2 ມືົ້ (Kirbag and Akuyuz, 2008). 

ວທິກີານສກຶສາ  

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນການສຶກສາແບບທົດລອງທີີ່ສະຖານີທົດລອງກະສິກໍາໂພນຕ້ອງ, ເມືອງໂພນ
ໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ການສຶກສາໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ
ສອງພາກຂອງການທົດລອງເຊິີ່ງປະກອບມີ: ພາກທີ 1 ການສຶກສາອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນສ າລັບ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງເສັົ້ນໄຍເຫັດ, ພາກທີ 2 ສຶກສາ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງເສັົ້ນໄຍເຊືົ້ອເຫັດໃນ
ກ້ອນເຫັດ ທີີ່ໃຊ້ວັດສະດຸປູກໃນສູດອາຫານ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນໂຮງເຮືອນບົົ່ມກ້ອນເຫັດ  ແລະ ການຜະລິດ
ດອກເຫັດໃນໂຮງເຮືອນທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ. 
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ການທດົສອບອາຫານລຽ້ງເຊືົ້ອທີີ່ເໝາະສມົໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍ ຫ  ືຫວົເຊືົ້ອເຫດັ 

ເຊືົ້ອບ ລິສຸດຂອງເຫັດນາງລົມຫ ວງທີີ່ແຍກຈາກດອກເຫັດສົດ ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາມາທົດລອງໃນ
ອາຫານລ້ຽງເຊ ື ົ້ອທີ ີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ອາຫານມັນຝະລັ ົ່ງ  Potato Dextrose Agar (PDA), Potato 

Dextrose Peptone Agar (PDPA), Potato Yeast Extract Agar (PYEA) ແລະ Coconut Water 

Dextrose Agar (CWDA). ໂດຍການລ້ຽງເຊື ົ້ອໃນຈານລ້ຽງເຊື ົ້ອທີ ີ່ມີຂະໜາດ 9 cm ແລະ ບົົ່ມເຊືົ້ອ
ດັົ່ງກ່າວໄວ້ໃນຫ້ອງທົດລອງທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ. ການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນການ
ທົດລອງແບບ Completely Randomized Design (CRD) ຊຶີ່ງປະກອບມີ 4 ສິີ່ງທົດລອງ ແລະ 4 ຊໍໍ້າ. 

ການເກບັກາໍຂ ໍ້ມນູ: 
-  ວັດແທກຂະໜາດການຈະເລີນເຕີບຂອງໂຄໂລນີ (Colony) ເຊືົ້ອເຫັດ (cm) ທຸກໆ ສາມວັນຫ ັງ

ຈາກການຍ້າຍເຊືົ້ອມາລ້ຽງໃນອາຫານ. 

- ໄລຍະເວລາໃນການລ້ຽງເຊືົ້ອ (ວັນ) 

- ສີຂອງໂຄໂລນີ ແລະ ລັກສະນະຂອງເສັົ້ນໄຍ 
ສກຶສາການຈະເລນີເຕບີໂຕ ຂອງເສັົ້ນໄຍເຊືົ້ອເຫດັໃນກອ້ນເຫດັທີີ່ໃຊວ້ດັສະດປຸກູໃນສູດອາຫານທີີ່ແຕກຕາ່ງ
ກນັ ໃນໂຮງເຮອືນບົົ່ມກອ້ນເຫດັ ແລະ ການຜະລດິດອກເຫດັໃນໂຮງເຮອືນທີີ່ບ ໍ່ໄດຄ້ວບຄມຸສະພາບແວດ
ລ້ອມ. 

ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໄດ້ມີການທົດລອງຄວາມເໝາະສົມຂອງວັດສະດຸປູກເຫັດ ສອງຊະນິດຄື: 
ເຟ ອງ  ແລະ ຂີົ້ເລືີ່ອຍໃນສູດອາຫານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດນາງ
ລົມຫ ວງ. ວັດສະດຸປູກ ເຟ ອງ ແລະ ຂີົ້ເລືີ່ອຍ ຊຶີ່ງໄດ້ແຍກກັນ ແລະ ປະສົມກັບສ່ວນປະກອບອາຫານທີີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະສູດ ແລ້ວປັບຄວາມຊຸ່ມຂອງແຕ່ລະສູດໃຫ້ໄດ້ 65-70% ແລະ pH 6.5. ຫ ັງຈາກນັົ້ນບັນຈຸ 
ສ່ວນປະສົມແຕ່ລະສູດໃສ່ໃນຖົງຢາງ Polypropylene ຈໍານວນ 1 kg ຕ ໍ່ຖົງແລ້ວນໍາໄປອົບຂ້າເຊື ົ້ອທີີ່
ອຸນຫະພູມ 100 °C ເປັນເວລາ 3 ຊົົ່ວໂມງ ຫ ັງຈາກໜຶົ້ງຂ້າເຊືົ້ອແລ້ວປະໃຫ້ຖົງກ້ອນເຫັດເຢັນກ່ອນການຍ້າຍ
ຫົວເຊືົ້ອເຫັດໄປປູກໃສ່ແຕ່ລະຖົງກ້ອນເຫັດ ແລ້ວນໍາເອົາໄປບົົ່ມໄວ້ໃນຫ້ອງບົົ່ມກ້ອນເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ອຸນຫະພູມ
ຫ້ອງທົົ່ວໄປ ຈົນເຊືົ້ອເຫັດຈະເລີນເຕັມຖົງກ່ອນການຍ້າຍໄປເປີດດອກທີີ່ໂຮງເຮືອນເປີດດອກ. ເມືີ່ອເຊືົ້ອເຫັດ
ຈະເລີນ ຫ ື ເດີນເຕັມຖົງກ້ອນເຫັດແລ້ວຈະໄດ້ຍ້າຍກ້ອນເຫັດໄປເປີດດອກທີີ່ໂຮງເຮືອນເປີດດອກທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄວບ
ຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ. 

ການທົດລອງໄດ້ວາງແຜນການທົດລອງແບບ Factorial Completely Randomized Design 
ເຊິີ່ງປະກອບມີ 2 ປັດໄຈຄື: ປັດໄຈ A ແມ່ນ: ວັດສະດຸປູກທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ປັດໄຈ B ແມ່ນ: ສູດ

ອາຫານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການທົດລອງແມ່ນປະກອບມີ 8 ສິີ່ງທົດລອງ ແລະ 10 ຊໍໍ້າ. 
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ປັດໄຈ A ວັດສະດຸປູກທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
A1 ເຟ ອງ 
A2 ຂີົ້ເລືີ່ອຍ 
ປັດໄຈ B ສູດອາຫານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
 
 B1 B2 B3 B4 

ຮໍາ 10% 8% 6% 4% 

ເຂົົ້າປຽນ 5% 3% 3% 3% 

ເມັດສາລີບົດ 5% 2% 5%  

ກາກນໍໍ້າຕານ 1% 1% 1% 1% 

ກາກຖົົ່ວຕ່າງໆ 3% 2%   

ໃບກະຖີນປົັ່ນ 3% 2%   

ຝຸ່ນອິນຊີເອັດສຟີ 0.5% 0.2% 1% 1% 

ແຮ່ມ່ອນ 1% 1%  1% 

ຟູໄມ 2% 2%  2% 

ຢິບຊໍ່າ 2% 2% 2% 2% 

ດີເກືອ 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%  
 
       8 ສີີ່ງທົດລອງ (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) 

 
ການເກບັຂ ໍ້ມນູ 

ວັດແທກການເດີນຂອງເສັົ້ນໄຍເຊືົ້ອເຫັດທຸກໆ 7 ວັນ, ບັກທຶກອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງເສັົ້ນ
ໄຍເຊືົ້ອຕ ໍ່ວັນ, ບັນທຶກວັນທີີ່ດອກອອກ, ຜົນຜະລິດ ແລະ ຂະໜາດຂອງດອກ. 
ການວເິຄາະຂ ໍ້ມນູ 

ຂ ໍ້ມູນທັງໝົດນໍາມາວິເຄາະທາງສະຖິຕິໂດຍການວິເຄາະແບບ ANOVA ຕາມແຜນການທົດລອງ 
Factorial Completely Randomized Design (Sirichai) ແລະ ປຽບທຽບຄາ່ສະເລຍດ້ວຍ Duncan’ 

New Multiple Range Test  ໂດຍກໍານົດ p< 0.05. 

 

 

ຜົນການທດົລອງ 
ຜົນການທດົສອບອາຫານລຽ້ງເຊືົ້ອທີີ່ເໝາະສມົໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕ ຂອງເສັົ້ນໄຍ ຫ  ືຫວົເຊືົ້ອເຫດັ 

ຈາກການທົດສອບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍຫ ືຫົວເຊືົ້ອເຫັດໃນອາຫານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງ 4 

ຊະນິດ ຄ:ື ອາຫານມັນຝະລັົ່ງ Potato Dextrose Agar (PDA), Potato Dextrose Peptone Agar 

 B1 B2 B3 B4 

A1 T1 T2 T3 T4 

A2 T5 T6 T7 T8 
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(PDPA), Potato Yeast Extract Agar (PYEA) ແລະ Coconut Water Dextrose Agar (CWDA) 
ໂດຍການລ້ຽງໃນຈານອາຫານທີີ່ມີຂະໜາດ 9 cm.  
ຜົນຂອງການທົດລອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເສັົ້ນໄຍ ຫ ື ຂະໜາດໂຄໂລນີ ຂອງເຊືົ້ອເຫັດ ນາງລົມຫ ວງ ໃນຈານ
ອາຫານ PYEA ທີີ່ອາຍຸ 3 ວັນແມ່ນມີການຈະເລີນເຕີບໄດ້ດີກວ່າການລ້ຽງໃນອາຫານປະເພດ PDPA, 

PDA ແລະ CWDA ເຊິີ່ງຂະໜາດຂອງໂຄໂລນີຂອງເຊືົ້ອເຫດັທີີ່ຖືກວັດໄດ້ແມ່ນ 1.88, 1.52, 1.38 ແລະ 
1.00 cm ຖືວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນທາງສະຖິຕິ (ຕາຕະລາງ 1).  
 
ຕາຕະລາງທີ 1. ຂະໜາດໂຄໂລນີທີີ່ມີອາຍຸ 3 ວັນໃນອາຫານປະເພດຕ່າງກັນ  

ປະເພດອາຫານ ຂະໜາດໂຄໂລນີຂອງເຊືົ້ອເຫັດ (cm) 

Potato Dextrose Agar (PDA) 1.38c 

Potato Dextrose Peptone Agar (PDPA) 1.52b 

Potato Yeast Extract Agar (PYEA) 1.88a1/ 

Coconut Water Dextrose Agar (CWDA) 1.00d 

C.V (%) 4.92 

 1/ ຄ່າສະເລ່ຍຈາກ 4 ຊໍໍ້າ ຄາ່ສະເລ່ຍທີີ່ຕາມດ້ວຍໂຕອັກສອນຫ າຍໂຕໃນແຕ່ລະແຖວດຽວກັນ (abcd) ມີ
ຄວາມແຕກຕາ່ງກັນທາງສະຖິຕິທີີ່ p<0.01. 

ເມືີ່ອເຊືົ້ອເຫັດມີອາຍຸໄດ້ 6 ວັນ ເຫັນວ່າເຊືົ້ອທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PYEA ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້
ດີກວ່າທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານປະເພດອືີ່ນໆ ຊຶີ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນທາງສະຖິຕິ ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າຂະໜາດ
ໂຄໂລນີຂອງເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PDA ແລະ PDPA ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກນັໃນທາງສະຖິຕິ 
(ຕາຕະລາງ 2).  
ຕາຕະລາງທີ 2. ຂະໜາດໂຄໂລນີທີີ່,uອາຍຸ 6 ວັນ ໃນອາຫານປະເພດຕ່າງກັນ  

ປະເພດອາຫານ ຂະໜາດໂຄໂລນີຂອງເຊືົ້ອເຫັດ (cm) 

Potato Dextrose Agar (PDA) 5.56b 

Potato Dextrose Peptone Agar (PDPA) 5.91b2/ 

Potato Yeast Extract Agar (PYEA) 7.07a1/ 

Coconut Water Dextrose Agar (CWDA) 4.57c 

C.V (%) 8.74 

1/ ຄ່າສະເລ່ຍຈາກ 4 ຊໍໍ້າ ຄ່າສະເລ່ຍທີີ່ຕາມດ້ວຍໂຕອັກສອນຫ າຍໂຕໃນແຕ່ລະແຖວດຽວກັນ (abcd) ມີ
ຄວາມແຕກຕາ່ງກັນທາງສະຖິຕິທີີ່ p<0.01. 
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2/ ຄາ່ສະເລ່ຍຈາກ 4 ຊໍໍ້າ ຄາ່ສະເລ່ຍທີີ່ຕາມດ້ວຍໂຕອັກສອນຄືກັນໃນແຕ່ລະແຖວບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງ
ສະຖິຕິທີີ່ p<0.01. 

ເມືີ່ອສັງເກດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ອາຍຸ 9 ວັນ ເຫັນວ່າ ເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ 
PYEA ແລະ PDPA ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີກວ່າອາຫານປະເພດອືີ່ນໆ ໂດຍສາມາດວັດຂະໜາດຂອງ
ໂຄໂລນີໄດ ້9 cm ເທົົ່າກັນ. ສ່ວນ PDA ແລະ CWDA ແມ່ນ ໄດ້ 8.61 ແລະ 7.47 cm (ຕາຕະລາງ 3).  

ຕາຕະລາງທີ 3. ຂະໜາດໂຄໂລນີທີີ່ມີອາຍຸ 9 ວັນ ໃນອາຫານປະເພດຕ່າງກັນ  

ປະເພດອາຫານ ຂະໜາດໂຄໂລນີຂອງເຊືົ້ອເຫັດ (cm) 

Potato Dextrose Agar (PDA) 8.61b2/ 

Potato Dextrose Peptone Agar (PDPA) 9.00a1/ 

Potato Yeast Extract Agar (PYEA) 9.00a 

Coconut Water Dextrose Agar (CWDA) 7.47c 

C.V (%) 2.04 

 

1/ ຄາ່ສະເລ່ຍຈາກ 4 ຊໍໍ້າ ຄາ່ສະເລ່ຍທີີ່ຕາມດ້ວຍໂຕອັກສອນຄືກັນໃນແຕ່ລະແຖວບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງ
ສະຖິຕິທີີ່ p<0.01. 
2/ ຄາ່ສະເລ່ຍຈາກ 4 ຊໍໍ້າ ຄ່າສະເລ່ຍທີີ່ຕາມດ້ວຍໂຕອັກສອນຫ າຍໂຕໃນແຕ່ລະແຖວດຽວກັນມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິທີີ່ p<0.01. 

ແຕ່ເມືີ່ອສັງເກດເບິີ່ງຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນຂອງເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດເຫັນໄດ້ວ່າເຊືົ້ອເຫັດທີີ່
ລ້ຽງໃນອາຫານ PDA ແລະ PDPA ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນກວ່າການລ້ຽງໃນອາຫານ PYEA 

ແລະ CWDA ເຊິີ່ງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ທີີ່ລັກສະນະຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເສັົ້ນໄຍ ຫ ື ໂຄໂລນີ ແລະ
ລັກສະນະສີຂອງເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ມີຄວາມຂາວເຂັົ້ມກວ່າ. ສ່ວນລັກສະນະໂຄໂລນີເຊືົ້ອເຫັັ ັດໃນອາຫານ PYEA 

ແລະ CWDA ແມ່ນມີລັກສະນະບາງ ແລະ ສີບ ໍ່ຂາວເຂັົ້ມ (ເບິີ່ງ ຮູບ 1,2,3 ແລະ 4). 
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ຮູບທີ 1. ລັກສະນະຂອງໂຄໂລນີ ຫ ື ເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດນາງລົມຫ ວງທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PDA ອາຍຸ 9 
ວັນ. 

 

ຮູບທີ 2. ລັກສະນະຂອງໂຄໂລນີ ຫ ື ເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດນາງລົມຫ ວງທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PDPA ອາຍຸ 9 
ວັນ. 
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ຮູບທີ 3. ລັກສະນະຂອງໂຄໂລນີ ຫ ື ເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດນາງລົມຫ ວງທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PYEA ອາຍຸ 9 
ວັນ. 

 

ຮູບທີ 4. ລັກສະນະຂອງໂຄໂລນີ ຫ ື ເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດນາງລົມຫ ວງທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ CWDA ອາຍຸ 9
ວັນ. 
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ການທດົລອງວດັສະດຸປກູທີີ່ເໝາະສມົໃນສດູອາຫານທີີ່ແຕກຕາ່ງກນັໃນການປກູເຫດັ   ແລະ  ການຜະລດິ
ດອກເຫດັໃນໂຮງເຮອືນທີີ່ບ ໍ່ໄດຄ້ວບຄມຸສະພາບແວດລອ້ມ 
 

ສຶກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍເຊືົ້ອເຫັດໃນກ້ອນເຫດັທີີ່ໃຊ້ວັດສະດຸປູກໃນສູດອາຫານທີີ່
ແຕກຕ່າງກັນໃນໂຮງເຮືອນບົົ່ມກ້ອນເຫັດ. 

ໃນການທົດລອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍເຫັດໂດຍການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸຈາກເຟ ອງ (A1) 

ແລະ ຂີົ້ເລືີ່ອຍ (A2) ໃນສູດອາຫານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດ 4 ສູດ ຄື: ສູດທີ 1 (B1), ສູດທ ີ2 (B2), ສູດທີ 
3 (B3) ແລະ ສູດທີ 4 (B4) ທີີ່ກໍານົດໃນ 3.2.  ຜົນຂອງການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສິີ່ງທົດລອງທີ 3 

(T3) ທີີ່ນ າໃຊ້ເຟ ອງເປັນວັດສະດຸໃນການປູກໃນອາຫານເສີມສູດທີ 3 ແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັົ້ນໄຍຂອງ
ເຫັດໃນກ້ອນເຫັດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວເມືີ່ອທຽບກັບສູດອາຫານທີ 1, 2, 3   ແລະ   ການນ າໃຊ້ຂີົ້ເລືີ່ອຍ 

ແລະ ສູດອາຫານອືີ່ນໆ ໂດຍສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ໃຊ້ເຟ ອງໃນ T3 ເສັົ້ນໄຍ
ສາມາດວັດໄດ້ 18.50 cm ເມືີ່ອອາຍຸ 28 ວັນ ແລະ ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໂຍສະເລ່ຍຕ ໍ່ວັນ 
0.66 cm/ວັນ ຊຶີ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິເມືີ່ອທຽບກັບສິີ່ງທົດລອງອືີ່ນໆ ໂດຍສິີ່ງທົດລອງ T4, T2, 

T1, T8, T6, T7 ແລະ T5. ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງເສັົ້ນໄຍສາມາດວັດໄດ້ທີີ່ 18.02, 17.50, 17.12, 

13.84, 13.52, 13.48 ແລະ 13.42 cm ຕາມລ  າດັບ ແລະ ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍສະເລ່ຍ
ຕ ໍ່ວັນແມ່ນ 0.64, 0.62, 0.61, 0.49, 0.47, 0.48 ແລະ 0.48 cm/ວັນ ຕາມລໍາດັບ (ຕາຕະລາງທີ 4,5 ແລະ 
ຮູບທີ 5).  

ຕາຕະລາງທີ 4.   ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍເຊືົ້ອເຫັດໃນກ້ອນເຫັດທີີ່ໃຊ້ວັດສະດຸ  ແລະ  ສູດອາຫານ
ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນໂຮງເຮືອນບົົ່ມກ້ອນເຫັດ (cm/ວັນ). 

ສິີ່ງທດົ
ລອງ 

ວດັສະດທຸີີ່ໃຊ້
ປກູ 

ສດູອາຫານທດົ
ລອງ 

ໄລຍະ 7 ວນັ 
ໄລຍະ 14 
ວນັ 

ໄລຍະ 21 
ວນັ 

ໄລຍະ 28 
ວນັ 

T1 

ເຟ ອງ 

ສູດທ ີ1 4.31b 8.65ab 12.56b 17.12d 

T2 ສູດທ ີ2 4.32b 8.79ab 13.27a 17.50c 

T3 ສູດທ ີ3 4.53a1/ 9.00a 13.57a 18.50a 

T4 ສູດທ ີ4 4.43ab2/ 8.79ab 13.48a 18.02b 

T5 

ຂີົ້ເລືອຍ 

ສູດທ ີ1 3.41cd 7.62cd 10.58c 13.52f 

T6 ສູດທ ີ2 3.28d 7.38de 10.52c 13.41f 

T7 ສູດທ ີ3 3.42cd 7.33e 10.42c 13.48f 

T8 ສູດທ ີ4 3.52c 7.68c 10.61c 13.84e 

CV (%) 2.06 1.47 1.45 1.01 
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1/ ຄາ່ສະເລ່ຍຈາກ 4 ຊໍໍ້າ ຄາ່ສະເລ່ຍທີີ່ຕາມດ້ວຍໂຕອັກສອນຄືກັນໃນແຕ່ລະແຖວບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງ
ສະຖິຕິທີີ່ p<0.01. 
2/ ຄາ່ສະເລ່ຍຈາກ 4 ຊໍໍ້າ ຄ່າສະເລ່ຍທີີ່ຕາມດ້ວຍໂຕອັກສອນຫ າຍໂຕໃນແຕ່ລະແຖວດຽວກັນມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິທີີ່ p<0.01. 

 

ຕາຕະລາງທີ 5.  ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍໃນກ້ອນເຫັດສະເລ່ຍຕ ໍ່ວັນ (cm/ວັນ). 

ສິີ່ງທົດລອງ ວັດສະດຸທີີ່ໃຊ້ປູກ ສູດອາຫານທົດລອງ 
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍໃນກ້ອນ

ເຫັດສະເລ່ຍຕ ໍ່ວັນ (cm/ວັນ) 

T1 

ເຟ ອງ 

ສູດທີ 1 0.61 

T2 ສູດທີ 2 0.62 

T3 ສູດທີ 3 0.66 

T4 ສູດທີ 4 0.64 

T5 

ຂີົ້ເລືີ່ອຍ 

ສູດທີ 1 0.48 

T6 ສູດທີ 2 0.47 

T7 ສູດທີ 3 0.48 

T8 ສູດທີ 4 0.49 

  

 

ຮູບທີ 5. ການຈະເລີນເຕີບໂຕເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດໃນເຟ ອງແຕ່ລະສູດອາຫານ 
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ຮູບທີ 6. ການຈະເລີນເຕີບໂຕເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດໃນຂີົ້ເລືີ່ອຍແຕ່ລະສູດອາຫານ 
 
ຜົນສກຶສາການເກດີ ຂອງດອກເຫດັໃນໂຮງເຮອືນເປດີດອກ ທີີ່ບ ໍ່ໄດຄ້ວບຄມຸສະພາບ ແວດລ້ອມ. 

ຫ ັງຈາກທີີ່ເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດຈະເລີນເຕີບໂຕຈົນເຕັມກ້ອນເຫັດແລ້ວກ້ອນເຊືອເຫັດແມ່ນໄດ້ຖືກ
ຍ້າຍໄປເປີດດອກທີີ່ໂຮງເຮືອນເປີດດອກທີີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມໂດຍມີອຸນຫະພູມສະເລ່ຍທີີ່ 32 °c, ຄວາມ
ຊຸ່ມບັນຍາກາດໃນໂຮງເຮືອນເປີດດອກແມ່ນ 80-90% ເປັນເວລາ 7 ວັນເຊິີ່ງຜົນຂອງການທົດລອງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າສະພາບແວດລ້ອມດັົ່ງກ່າວແມ່ນບ ໍ່ເໝາະສົມຕ ໍ່ການເກີດດອກຂອງເຫັດເພາະວ່າກ້ອນເຊືົ້ອເຫັດທີີ່
ບົົ່ມໄວ້ໃນໂຮງເປີດດອກບ ໍ່ສາມາດຜະລິດດອກເຫັດໄດ້. 

ວຈິານຜນົການທົດລອງ 

ເຊື ົ້ອເຫັດທີ ີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PYEA ແລະ PDPA ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີກວ່າອາຫານ
ປະເພດອືີ່ນໆ ໂດຍສາມາດວັດຂະໜາດຂອງໂຄໂລນີໄດ້ 9 cm ເທົົ່າກັນ. ສ່ວນ PDA ແລະ CWDA ແມ່ນ 
ໄດ້ 8.61 ແລະ 7.47 cm. ແຕ່ເມືີ່ອສັງເກດເບິີ່ງຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນຂອງເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດເຫັນ
ໄດ້ວ່າເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PDA ແລະ PDPA ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນກວ່າການລ້ຽງໃນ
ອາຫານ PYEA ແລະ CWDA ເຊິີ່ງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ທີີ່ລັກສະນະຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເສັົ້ນໄຍ ຫ ື 
ໂຄໂລນີ ແລະ ລັກສະນະສີຂອງເຊືົ້ອເຫັດທີມີຄວາມຂາວເຂັົ້ມກວ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມຜົນຂອງການທົດລອງ
ຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາຫານທັງ 4 ປະເພດ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ລ້ຽງເສັົ້ນໄຍ ຂອງເຊືົ້ອເຫັດໄດ້ເຊິີ່ງມັນໄດ້
ສອດຄ່ອງກັບຜົນ ຂອງການທົດລອງ ຂອງ (Smith et al., 1988; Smith & Onions, 1994; Bulseco, 

et al., 2005; Garcia et al., 2004 and Tayamen et al., 2004) ທີີ່ໄດ້ລາຍງານໄວ້ວ່າອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອ
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ດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມໃນການລ້ຽງເຊືົ້ອທີີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັົ້ນໄຍ  ແລະ ສະປ ຂອງເຊືົ້ອຣາຈະເລີນ
ເຕີບໂຕໄດ້ ແລະ ອາຫານລ້ຽງເຊືົ້ອແຕ່ລະປະເພດແມ່ນເຮັດໃຫ້ລັກສະນະສີຂອງ Colony ເຊືົ້ອຣາກ ໍ່ຄືເຫັນ
ປ່ຽນໄປໄດ້. 

ເຟ ອງ ແລະ ຂີົ້ເລືີ່ອຍເປັນວັດສະດຸທີີ່ມີຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນປະເທດລາວ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວການສຶກ
ສາຄັົ້ງນີົ້ຈຶີ່ງໄດ້ມີການທົດລອງການນໍາໃຊ້ເຟ ອງ ແລະ ຂີົ້ເລືີ່ອຍເປັນວັດສະດຸທີີ່ໃຊ້ໃນການປູກເຫັດນາງລົມ
ຫ ວງ. ການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ເຟ ອງເປັນວັດສະດຸປູກໃນອາຫານເສີມສູດທີ 3 ແມ່ນສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ເສັົ້ນໄຍຂອງເຫັດໃນກ້ອນເຫັດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວເມືີ່ອທຽບກັບການນໍາໃຊ້ຂີົ້ເລືີ່ອຍ  ແລະ ສູດ
ອາຫານອືີ່ນໆ ໂດຍສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສັົ້ນໄຍ ຂອງເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ໃຊ້ເຟ ອງເປັນວັດສະດຸປູກນັົ້ນເສັົ້ນໄຍ
ສາມາດວັດໄດ້ 18.50 cm ເມືີ່ອອາຍຸ 28 ວັນ   ແລະ   ມີ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໂຍສະເລ່ຍຕ ໍ່
ວັນ 0.66 cm/ວັນ. ຜົນຂອງການທົດລອງຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກການລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງ. 
(Khandakar et al., 2008 ; Mahbuba et al., 2010) ທີີ່ມີການສຶກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັົ້ນໄຍ
ເຫັດໃນການນໍາໃຊ້ເຟ ອງ   ແລະ   ຂີົ້ເລືີ່ອຍຊຶີ່ງຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ສ່ວນໄລຍະເວລາທີີ່
ໃຊ້ສໍາລັບການເດີນຂອງເສັ ົ້ນໄຍຈົນຮອດການສ້າງຕຸ ່ມຂອງດອກເຫັນແມ່ນສອດຄ້ອງກັບຜົນໄດ້ຮັບ 
(Kirbag and Akuyuz, 2008) ທີີ່ລາຍງານໄວ້ວ່າໄລຍະເວລາໃນການສ້າງຕຸ ່ມດອກແມ່ນຢູ ່ລະຫວ່າງ 
26.2-44.2 ມືົ້ ແຕ່ແຕກຕ່າງຈາກຂ ໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບຂອງ (Khandakar et al., 2008) ທີີ່ພົບວ່າການເກີດ
ຂອງຕຸ່ມດອກເຫັດໃຊ້ເວລາປະມານ 17 ວັນ. 

ການເປີດດອກຂອງເຫັດໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງເຮືອນເປີດດອກແບບທົົ່ວໄປທີີ່ມີອຸນຫະພູມ
ຂອງຫ້ອງທີີ່ 32 ອົງສາ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສໍາພັດທີ 80-90% ນັົ້ນບ ໍ່ສາມາດຜະລິດດອກເຫັດໄດ້ ໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມດັົ່ງກ່າວ ຊືີ່ງແຕກຕ່າງຈາກຜົນການລາຍງານ ຂອງ (Mahbuba et al., 2010; Kirbag and 

Akuyuz, 2008 ແລະ Hassan et al., 2010) ທີີ່ລາຍງານວ່າອຸນຫະພູມທີີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການເກີດດອກ
ເຫັດແມ່ນ 20-22 ອົງສາ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສໍາພັດລະຫ່ວາງ 70-90%.  

ສະຫ ບຸຜນົການທດົລອງ. 

ເຊື ົ້ອເຫັດທີ ີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PYEA ແລະ PDPA ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີກວ່າອາຫານ
ປະເພດອືີ່ນໆ ໂດຍສາມາດວັດຂະໜາດຂອງໂຄໂລນີໄດ້ 9 cm ເທົົ່າກັນ. ສ່ວນ PDA ແລະ CWDA ແມ່ນ
ໄດ້ 8.61 ແລະ 7.47 cm . ແຕ່ເມືີ່ອສັງເກດເບິີ່ງຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນຂອງເສັົ້ນໄຍຂອງເຊືົ້ອເຫັດ
ເຫັນໄດ້ວ່າເຊືົ້ອເຫັດທີີ່ລ້ຽງໃນອາຫານ PDA ແລະ PDPA ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນກວ່າການລ້ຽງ
ໃນອາຫານ PYEA ແລະ CWDA ເຊິີ່ງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ທີີ່ລັກສະນະຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເສັົ້ນ
ໄຍ ຫ ື ໂຄໂລນີ ແລະ ລັກສະນະສີຂອງເຊືົ້ອເຫັດທີມີຄວາມຂາວເຂັົ້ມກວ່າ. ສ່ວນລັກສະນະຂອງໂຄໂລນີເຊືົ້ອ
ເຫັັັດໃນອາຫານ  PYEA ແລະ CWDA ແມ່ນມີລັກສະນະບາງ ແລະ ສີບ ໍ່ຂາວເຂັົ້ມ.  ການນໍາໃຊ້ເຟ ອງເປັນ
ວັດສະດຸໃນການປູກເຫັດໃນສູດອາຫານທີ 3 ຫ ື ສິີ່ງທົດລອງທີ (T3) ທີີ່ມີອັດຕາສ່ວນ: ຮໍາ 6%,  ເຂົົ້າປຽນ 
3%, ເມັດສາລີບົດ 5%, ກາກນ ົ້າຕານ 1%, ຝຸ່ນອີນຊີເອັດສພີ 1%, ແຮ່ມ່ອນ 1%, ຟູໄມ 2%, ຢິບຊໍ່າ 2% 
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ແລະ ດີເກືອ 0.2% ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຊືົ້ອເຫັດຫ ືເສັົ້ນໄຍຂອງເຫັດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີກວ່າການນ າໃຊ້ເຟ ອງ  

ແລະ ຂີົ້ເລືີ່ອຍໃນສູດທີ 1, 2 ແລະ 4 ໂດຍຜົນຂອງການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕຂອງເຊືົ້ອເຫັດ ຫ ື ເສັົ້ນໄຍເຫັດໃນ T3 ແມ່ນ 0.66 cm/ວັນ. ການເປີດດອກຂອງເຫັດໃນສະພາບແວດ
ລ້ອມຂອງໂຮງເຮືອນເປີດດອກແບບທົົ່ວໄປໂດຍບ ໍ່ໄດ້ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ນັົ້ນບ ໍ່ສາມາດຜະລິດດອກ
ເຫັດໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ. ດັົ່ງນັົ້ນຈຶີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໂອກາດ ຫ ື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການ
ປູກເຫັດນາງລົມຫ ວງໃນລາວຄວນປູກໃນໂຮງເຮືອນທີີ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີີ່ເໝາະສົມຕ ໍ່ການເກີດ
ຂອງດອກຫ ືສາມາດປູກໄດ້ໃນເຂດທີີ່ມີອຸນຫະພູມທີີ່ເໝາະສົມ. 
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