ີ າຍຮັບປີ ໜ່ ງ
ຈາກອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ຫັນ ມາປູ ກຊາໝ້ຽງຂາຍ ເຮັດໃຫ້ມລ
78 ລ້ານກີບ.
ີ າສັ່ງໃນການຍຸ ດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ອານາດການປົ ກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕ່ າງໆ ຕາງກເອົາໃຈໃສ່ ໃນການ
ພາຍຫງັ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ມຄ
ສົ່ງເສີມພ່ ແມ່ ປະຊາຊົນ ຫັນມາເຮັດການຜະລິດກະສິກາ ເພ່ ອສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວບ່ ວ່ າຈະເປັ ນການປູ ກ, ການລ້ຽງ ແນໃສ່
ປະກອບສ່ ວນໃນການລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຖະບານ.
້
ັ ວຽກງານດັ່ງກ່ າວ
ຈາກຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຂອງແຕ່ ລະທ້ອງຖິ່ນ ໃນການປຸ ກລະດົມສົ່ງເສີມພ່ ແມ່ ປະຊາຊົນໃຫ້ເປັ ນເຈົາການ
ປະຕິບດ
້ ຈົນກາຍເປັ ນຄອບຄົວດີເດັ່ນດ້ານ
້
ັ ມາເປັ ນໄລຍະຫາຍປີ ກເກີດມີໜ່ ແໜງດ້ານການຜະລິດເກີດຂນ
ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕ່ າງໆ.

ັ
ຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ບຸ ນທ່ ຽງ ມວນມະນີ ອາຍຸ 54 ປີ ປະຊາຊົນບ້ານສະແມດໃຫຍ່ ເມອງໄຊສະຖານ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີ່ໄດ້ຫນ
ອາຊີບໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຫັນຈາກການຜະລິດແບບກະແຈກກະຈາຍ ມາສູ່ ການຜະລິດແບບເປັ ນ
້ ຂນເປັ
້ ນກາ້ ວໆ.
ັ ເຮັດໃຫ້ຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວນັບມດີ
ກຸ່ ມ ດ້ວຍການປູກຊາ ເປັນອາຊີບຫກ
້ ່ ອນລອຍ ແລະ ຖເອົາ
ທ້າວ ບຸ ນທ່ ຽງ ມວນມະນີ ກ່ າວວ່ າ: ກ່ ອນປີ 2009 ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນເອງໄດ້ຖອາຊີບເຮັດໄຮ່ ປູ ກເຂົາເລ
້ ໄດ້ພາກັນໄປຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ປູກເຂົາປະມານ
້
ການປູກຊາເປັນອາຊີບສາຮອງໃນໄລຍະນັນ້ ພຮອດລະດູຜະລິດເຂົາກ
2-3 ເຮັກຕາ, ປີ

້ ນເປັ ນ
້ ກິນ ປີ ໃດຟ້າຝົ ນບ່ ອານວຍສັດຕູ ພດທາລາຍຜົນຜະລິດຕ່ າ ເຮັດໃຫ້ຂາດເຂົາກິ
ໃດຟ້າຝົ ນອານວຍຜົນຜະລິດກໄດ້ຫາຍກຸ ມ
້ າມາກິ
້ ່ ງເຂົາປ
້ ່ າເພ່ ອຊອກຫາເຄ່ ອງປ່າຂອງດົງ ຕາມທ າມະຊາດໄປຂາຍ ແລ້ວຊເຂົ
້
ເວລາ 2-3 ເດອນຕ່ ປີ , ດັ່ງນັນຈ
ນ ເພ່ ອລ້ຽ ງ
້ ຍັງ ຝດເຄ ອງ ເຮອນຢູ່ ບ່ ຖາວອນ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ກ ບ່ ມີ ເວລາເຈັບເປັ ນກ ບ່ ມີເ ງ ິນໄປ
ິ ຄອບຄົວເວລານັນກ
ຄອບຄົວ ແຕ່ ຊີວດ
ປິ່ນປົວ.

້ ່ າງເປັ ນທາງການ ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ມນ
້ ນຢ
ີ ະໂຍບາຍຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ
ຮອດທ້າຍປີ 2009 ເມອງໄຊສະຖານ ໄດ້ສາ້ ງຕັງຂ
້ ຽງໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ຫັນເອົາການປູກ ການລ້ຽງແບບທາມະຊາດກະແຈກກະຈາຍ ຫັນມາລ້ຽງແບບເປັນກຸ່ ມ ຕິດພັນກັບການ
ໝັນທ່

້ ງຈ່ ງໄດ້ປກສາຫາລກັບຄອບຄົວ ຕົກລົງກັນປ່ຽນອາຊີບ
ບລິການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສິນເຊ່ ອທະນາຄານ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ແນວນັນລຸ
່ ອນລອຍ ມາປູກຊາເປັນອາຊີບຫກ
້
ັ ເພາະຊາບ້ານສະແມດໃຫຍ່ ເປັນຊາທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເປັນທີ່
ຈາກການເຮັດໄຮ່ ປູກເຂົາແບບເລ
້ ລິໂພກ ມີຕະຫາດຮອງຮັບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ປູ ກເທົ່າໃດກຍັງບ່ ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕ້ອງການຂອງຜູ ບ
ສັງຄົມ.
້ ່ ສວນຊາທັງໝົດ 6 ເຮັກຕາ ໂດຍອາໃສແຮງງານພາຍໃນຄອບຄົວທາການຜະລິດປີ ໜ່ ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກ
ັ ມີເນອທີ
ປັ ດຈຸບນ
ການຂາຍຊາໄດ້ 78 ລ້ານກີບ ນອກຈາກການປູກຊາແລ້ວ ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນຍັງໄດ້ລຽ້ ງສັດ, ຫາເຄ່ ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຂາຍເຄ່ ອງ

້
ຍ່ ອຍປີ ໜ່ ງໄດ້ 20 ລ້ານກີບ ສັງລວມແລ້ວ ປີ ໜ່ ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົາໃນຄອບຄົ
ວໄດ້ທງັ ໝົດ 98 ລ້ານກີບ ສະເລ່ ຍໃສ່ ຫົວຄົນ
້
ັ ຂ້າງເທິງນັນທຽບໃສ່
ໜ່ ງພາຍໃນຄອບຄົວໄດ້ 12 ລ້ານກວ່ າກີບ ຕ່ ຄົນຕ່ ປີ , ຈາກຜົນທີ່ໄດ້ຮບ
ເມ່ ອກ່ ອນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງລຸ ງ ດີ
້
ຂນຕາມລ
າດັບ ສາມາດສ້າງເຮອນຢູ່ຖາວອນມີເງ ິນສົ່ງລູກຫານຮຽນຕ່ ມີເງ ິນແຮໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມຈາເປັນ.

້ ມໃຈກັນຂະຫຍາຍສວນຊາອອກຕ່ ມອີກໃຫ້
ທ້າວ ບຸ ນທ່ ຽງ ມວນມະນີ ຍັງໄດ້ກ່າວຕ່ ມວ່ າ: ໃນຕ່ ໜ້າຄອບຄົວຂອງລຸ ງຍັງຈະໄດ້ພອ
້
້
ັ ຮັກສາຕົນຊາພັ
ໄດ້ 2-3 ເຮັກຕາ ພ້ອມທັງຈະອານຸລກ
ນພນເມ
ອງດີໆໄວ້ ເຮັດແນວພັນເພ່ ອປູ ກໃນປີ ຕ່ ໆໄປ ແລະ ຄາດວ່ າປີ ຕ່ ໄປ
ຄອບຄົວຂອງລຸ ງຈະມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊາ ຂາຍສັດ ຂາຍເຄ່ ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ບລິການຄ້າຂາຍຍ່ ອຍທັງໝົດ 100 ລ້ານກີບ
້
ຂນໄປ.

້ ນຈາກ: MediaLaos
ຂມູ
ຂ່ າວສານຈາກ: Vientiane Mai 28/9/2020

