ผลิตผลจากป่ าและความมันคงทางอาหาร: กรณีศึกษาในลาว
คุณค่ าของผลิตผลจากป่ า (ของป่ า)
ผู้คนทีอาศัยอยูใ่ นหมูบ่ ้ านกสิกรรมในลาวล้ วนพึง พาตนเอง ปลูกพืช เก็บเกียวและบริ โภคอาหารที
หาจากป่ าและแม่นํ )า ประชากรประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ อาศัยอยู่บนภูเขาและทําไร่หมุนเวียนซึง เป็ นรู ปแบบ
หนึง ในการทําเกษตรกรรม (NAFRI et al.2005) ของป่ ามีนยั ยะสําคัญในการดําเนินวิถีชีวิต1
ของป่ าถูกเก็บมาจากป่ าและทีดนิ รกร้ างจากการทําไร่หมุนเวียน (NAFRI et al. 2005) โดยมีการ
บริ โภคเป็ นอันดับสองเป็ นรองก็แค่เพียงอาหารหลักอย่างข้ าว (Foppes and Ketphanh 2004)
ในชุมชนเกษตรกรรมในลาว การทํานาอาศัยสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติ ดังนันจึ
) งยากทีจะรักษา
ระดับการผลิตอาหารให้ คงที บทบาทของป่ าจึงมีความสําคัญมาก นอกจากนี ) 1 ใน 4 ส่วนหรื อน้ อยกว่าของ
รายได้ ครัวเรื อนซึง เป็ นเงินสด มาจากของป่ า 40-50 เปอร์ เซ็นต์ (Foppes and Ketphanh 2004; NAFRI et al.
2005) ครัวเรื อนทีมีรายได้ น้อยกว่า จึงมีแนวโน้ มทีจะพึง พิงของป่ าเป็ นอย่างมาก (Greijmans et al. 2007;
Rosales et al. 2003)

ของป่ าอาจใช้ บริ โภคโดยตรงเป็ นอาหาร และยังสนับสนุนการดํารงชีพโดยการขายในตลาด
ภายในประเทศหรื อส่งขายต่างประเทศ เมือผู้คนไม่มีข้าวพอกิน การขายของป่ าช่วยให้ มีเงินซื )อข้ าว ดังนัน)
ของป่ าจึงสําคัญเป็ นพิเศษสําหรับคนทีอาศัยในถินทีการปลูกข้ าวมีอย่างจํากัด (Foppes and Ketphanh 2004)
อาจพูดได้ วา่ การทําเกษตรอย่างยัง ยืนทีเป็ นมาแต่โบราณของชุมขนเกษตรกรรมในลาวมีสว่ นรักษา
สภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติ เพราะวีธีดแู ลและเคารพป่ าเพือให้ เกิดของป่ าอย่างไม่มีวนั หมดนัน เองที
ปกป้องรักษาป่ า
สําหรับประเทศลาวของป่ ามีความสําคัญ สรุ ปได้ ดงั นี ): (1) ความมัน คงทางอาหาร (2) รายได้ ทีเป็ น
และไม่เป็ นตัวเงิน (3) ธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนเกษตร (4) วัสดุถสุ ําหรับสร้ างบ้ านเรื อน เครื องมือสร้ างบ้ าน
(5) ยารักษาโรค และ (6) การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในสัตว์ป่า พืชป่ า และพืชสวน (NAFRI et
al. 2005)

กินอยู่กับป่ า
เป็ นทีร้ ูกนั ว่ามีการบริ โภคของป่ า 700 ชนิดในหมูบ่ ้ านเกษตรกรรมในลาว (ดูตาราง) มีของป่ าหลาย
ชนิดซึง มาจากความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับคนทีอาศัยในหมู่บ้านชุมขนเกษตรกรรม สัตว์นํ )า (ปลา
กบ กุ้ง หอยทาก หอย และอืนๆ) และสัตว์บก (นก หนู) เป็ นแหล่งโปรตีนสําคัญในอาหารประจําวัน (Foppes
and Ketphanh 2004)

ของป่ ามากกว่า 25 ชนิดสามารถซื )อขายได้ และบางชนิดยังเป็ นแหล่งรายได้ ทีสําคัญของชุมชน ของ
ป่ าทีกินได้ มีการซื )อขายในตลาดภายในท้ องถิน พืชสมุนไพรและเครื องเทศถูกส่งออกไปยังประเทศเพือน
บ้ าน เช่น ไทย จีน และเวียดนาม อยู่บอ่ ยๆ กํายานซึง ใช้ ทํานํ )าหอมถูกส่งออกไปฝรังเศส และไม้ หอมส่งออก
ไปญีปนและประเทศอาหรั
ุ่
บ (NAFRI et al. 2005)
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ตาราง: ของป่ าใช้ บริโภคในลาว (based on Foppes and Ketphanh 2004)2

แม้ รัฐบาลลาวจะเข้ าใจความสําคัญของป่ า แต่อย่างไรก็ตามเพราะนโยบายเพิมพื )นทีป่าถึง 70
เปอร์ เซ็นต์ภายในปี 2563 (2020) (Lao PDR 2005) ทําให้ ข้าราชการท้ องถินมักใช้ ตวั เลขนี )เป็ นเป้าหมายใน
การทํางาน โครงการปลูกสวนป่ าได้ รับการส่งเสริ มเพือเพิมพื )นทีป่า แต่ขณะเดียวกันโครงการเหล่านี )มีขึ )น
หลังจากการตัดไม้ ธรรมชาติไปแล้ ว ดังนันการเพิ
)
มพื )นทีป่าอาจไม่ได้ หมายถึงการอนุรักษ์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพหรื อการใช้ ของป่ าอย่างยัง ยืนของชาวบ้ าน
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คําว่า “ของปา่ (NTFP)” มีหลายนิยาม แต่ ณ ทีน ี หมายถึงผลิตผลจากปา่ ทีไ ม่ใช่เนือไม้
ตามการสํารวจของญีป นุ่ มีแมลง 17 ชนิด รวมถึงแมลงตด ด้วงกว่าง จักจั น และแมงอีนูน (Nonaka et. al, 2008)
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