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ผลิตผลจากป่าและความมั�นคงทางอาหาร: กรณีศึกษาในลาว 

 

คุณค่าของผลิตผลจากป่า (ของป่า) 
ผู้คนที�อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านกสิกรรมในลาวล้วนพึ�งพาตนเอง ปลกูพืช เก็บเกี�ยวและบริโภคอาหารที�

หาจากป่าและแมนํ่ )า ประชากรประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ อาศยัอยู่บนภเูขาและทําไร่หมนุเวียนซึ�งเป็นรูปแบบ
หนึ�งในการทําเกษตรกรรม (NAFRI et al.2005) ของป่ามีนยัยะสําคญัในการดําเนินวิถีชีวิต1 

ของป่าถกูเก็บมาจากป่าและที�ดนิรกร้างจากการทําไร่หมนุเวียน (NAFRI et al. 2005) โดยมีการ
บริโภคเป็นอนัดบัสองเป็นรองก็แคเ่พียงอาหารหลกัอย่างข้าว (Foppes and Ketphanh 2004) 

ในชมุชนเกษตรกรรมในลาว การทํานาอาศยัสภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิดงันั )นจงึยากที�จะรักษา
ระดบัการผลิตอาหารให้คงที� บทบาทของป่าจงึมีความสําคญัมาก นอกจากนี ) 1 ใน 4 สว่นหรือน้อยกวา่ของ
รายได้ครัวเรือนซึ�งเป็นเงินสด มาจากของป่า 40-50 เปอร์เซ็นต์ (Foppes and Ketphanh 2004; NAFRI et al. 

2005) ครัวเรือนที�มีรายได้น้อยกวา่ จงึมีแนวโน้มที�จะพึ�งพิงของป่าเป็นอย่างมาก (Greijmans et al. 2007; 

Rosales et al. 2003) 

ของป่าอาจใช้บริโภคโดยตรงเป็นอาหาร และยงัสนบัสนนุการดํารงชีพโดยการขายในตลาด
ภายในประเทศหรือสง่ขายตา่งประเทศ เมื�อผู้คนไมมี่ข้าวพอกิน การขายของป่าชว่ยให้มีเงินซื )อข้าว ดงันั )น
ของป่าจงึสําคญัเป็นพิเศษสําหรับคนที�อาศยัในถิ�นที�การปลกูข้าวมีอยา่งจํากดั (Foppes and Ketphanh 2004) 

อาจพดูได้วา่การทําเกษตรอยา่งยั�งยืนที�เป็นมาแตโ่บราณของชมุขนเกษตรกรรมในลาวมีสว่นรักษา
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิเพราะวีธีดแูลและเคารพป่าเพื�อให้เกิดของป่าอยา่งไมมี่วนัหมดนั�นเองที�
ปกป้องรักษาป่า  

สําหรับประเทศลาวของป่ามีความสําคญั สรุปได้ดงันี ): (1) ความมั�นคงทางอาหาร (2) รายได้ที�เป็น
และไมเ่ป็นตวัเงิน  (3) ธุรกิจขนาดเล็กในชมุชนเกษตร  (4) วสัดถุสํุาหรับสร้างบ้านเรือน  เครื�องมือสร้างบ้าน  

(5)  ยารักษาโรค และ (6) การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในสตัว์ป่า พืชป่า และพืชสวน (NAFRI et 

al. 2005) 
 
 

กินอยู่กับป่า 
เป็นที�รู้กนัวา่มีการบริโภคของป่า 700 ชนิดในหมูบ้่านเกษตรกรรมในลาว (ดตูาราง) มีของป่าหลาย

ชนิดซึ�งมาจากความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับคนที�อาศยัในหมู่บ้านชมุขนเกษตรกรรม สตัว์นํ )า (ปลา 

กบ กุ้ง หอยทาก หอย และอื�นๆ) และสตัว์บก (นก หน)ู เป็นแหลง่โปรตีนสําคญัในอาหารประจําวนั (Foppes 

and Ketphanh 2004)  
ของป่ามากกวา่ 25 ชนิดสามารถซื )อขายได้ และบางชนิดยงัเป็นแหลง่รายได้ที�สําคญัของชมุชน ของ

ป่าที�กินได้มีการซื )อขายในตลาดภายในท้องถิ�น พืชสมนุไพรและเครื�องเทศถกูสง่ออกไปยงัประเทศเพื�อน
บ้าน เชน่ ไทย  จีน และเวียดนาม อยู่บอ่ยๆ กํายานซึ�งใช้ทํานํ )าหอมถกูสง่ออกไปฝรั�งเศส และไม้หอมสง่ออก
ไปญี�ปุ่ นและประเทศอาหรับ (NAFRI et al. 2005) 
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ประเภท จาํนวน ตัวอย่าง 

ผลไม้  เมลด็ 87 ลกูตาล  มะไฟ ถั�วกระบก 

 ใบ 86 จิก  ผกัหนาม  สะเดา ใบบวับก 

 หนอ่(ยอด  ต้น) 23 หนอ่ไม้  หวาย  ยอดมะพร้าว 
หวั  ราก 22 หวัมนัเทศ   ขา่    
เห็ด 16 เห็ดหหูน ู เห็ดชิตาเกะ  เห็ดปลวก 

ดอกไม้ 4 โสน  กวาวเครือ 

รวมพืชทั ,งหมด 238 

 ปลา 300 ปลาตะเพียน   ปลาสวาย  ปลาเนื )อออ่น  ปลากราย 

นก 63 นกเขา   นกกระทา   ไก่ฟ้า  นกปรอด  นกกระจอก  
สตัว์เลี )ยงลกูด้วยนม 54 กระรอก  งหูลาม ชะมด  หน ู กวางหน ู

สตัว์เลื )อยคลานและสตัว์ครึ�งบกครึ�งนํ )า 41 กบ  เหี )ย  ง ู เตา่ 

สตัว์นํ )ามเีปลอืก 7 กุ้งนํ )าจืด, ป,ู หอยทาก, หอย 

แมลง 5 ไขม่ดแดง, ด้วงไม้ไผ,่ ด้วงมลูสตัว์ 

รวมสัตว์ทั ,งหมด 470 

ยอดรวม 708 

ตาราง: ของป่าใช้บริโภคในลาว (based on Foppes and Ketphanh 2004)
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แม้รัฐบาลลาวจะเข้าใจความสําคญัของป่า แตอ่ยา่งไรก็ตามเพราะนโยบายเพิ�มพื )นที�ป่าถึง 70

เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563 (2020) (Lao PDR 2005) ทําให้ข้าราชการท้องถิ�นมกัใช้ตวัเลขนี )เป็นเป้าหมายใน
การทํางาน โครงการปลกูสวนป่าได้รับการสง่เสริมเพื�อเพิ�มพื )นที�ป่า แตข่ณะเดียวกนัโครงการเหล่านี )มีขึ )น
หลงัจากการตดัไม้ธรรมชาตไิปแล้ว ดงันั )นการเพิ�มพื )นที�ป่าอาจไมไ่ด้หมายถึงการอนรัุกษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพหรือการใช้ของป่าอยา่งยั�งยืนของชาวบ้าน 
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คูมิโกะ โทะซึ และ ยูกะ คิกูจิ  
                                                 
1
 คาํว่า “ของปา่ (NTFP)” มหีลายนิยาม แต่ ณ ที�นี� หมายถงึผลติผลจากปา่ที�ไมใ่ช่เนื�อไม ้

2
 ตามการสาํรวจของญี�ปุน่ มแีมลง 17 ชนิด รวมถงึแมลงตด  ดว้งกว่าง จกัจั �น  และแมงอนูีน (Nonaka et. al, 2008) 


