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Executive summary 
 

Brief introduction 

The Center for Research on Wood Science and Wood Products is located at the Faculty of 

Forest Sciences (FFS), National University of Laos, funded by the Australian Center for 

International Agricultural Research, or ACIAR. Throughout the development of the laboratory 

and research center, the site has become a learning center for researchers and students within 

the Faculty of Forest Science and interested parties from the public and private sectors. 

In order to further strengthen the technical capacity and its curriculum development, the FFS 

has expanded the dissemination of technical knowledge to promote the development of the 

wood processing industry, as it has done in cooperation with the private sector, such as FFS 

has agreed to cooperate with Burapha Agro-Forestry Company in April 2020. Since then, the 

two sides have carried out continuous cooperation work, which shows the outstanding work of 

recruiting new staff from graduation to be employees of the company 14 people (6 women) 

have been promoted to the production line supervisors, of which 3 were appointed as senior 

supervisors. In addition, the research center also provided training on plywood production for 

the company's new workers of the total of 120 people. 

Research questions: 

Research Question 1. The learning and teaching curriculum of the Department of Forest 

Economics and Wood Technology, Faculty of Forest Science, National University of Laos can 

create jobs for graduates from 2016-2020 and what do they think about the courses they have 

studied? 

Research Question 2. How can the actual work of the graduates of the Department of Forest 

Economics and Wood Processing Technology meet their skills in the production of plywood 

mill? 

Research Question 3. How do the workers who work in the plywood factory of Bualapha 

Company who have been trained at the Research Center for Wood Science and Wood 

Products benefit? 

Research Question 4. What is the attitude of the people around the plywood factory who did 

not get a chance to work for the company? 

Research Findings 

Research Question 1. The learning and teaching curriculum of the Department of Forest 

Economics and Wood Technology, Faculty of Forest Science, National University of Laos can 

create jobs for graduated students and what is their opinions on the courses they have studied? 

From the interviews and based on the information provided, it can be summarized that students 

have been offered 14 production positions as supervisors (6 females), 3 deputy superintendents, 

6 production supervisors (3 females), 4 teachers and researchers (1 female), 2 secretaries 

(females), the rest are not reported. Satisfaction of students with compulsory courses is found 

that the satisfaction level is from 3.5 to 4.6. This implies that the level is in high. The average 
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salary per month for production supervisor is 9.5 million kip, workers in production line is 2 

million kip per month. According to the survey of the number of students who volunteered to 

answer the questionnaire (45 people), the number of students who were hired accounted for 61 

percent, and (39 percent) there were no reports from students. 

Research Question 2. How can the actual work of the graduates of the Department of Forest 

Economics and Wood Processing Technology meet the skills in the production of plywood 

mill? The survey found that students' knowledge and ability to work within the company, the 

total of fifteen areas is considered, it was found that there are only 3 job areas with a low level 

of satisfaction: sales and marketing, transportation and the preparation of dissertations. 

However, the responsible persons (students) are from other Faculties. 

Research Question 3. How did the workers in the plywood factory of Bualapha Company, who 

were trained at the Wood and Wood Products Science Research Center, benefit? They are 

happy to have been trained in the plywood production process at the Wood Science and Wood 

Products Research Center because the knowledge they have learned has been applied to actual 

work in the plywood production line. The workers who work in the factories are mostly from 

the surrounding villages located next to the plywood factory. Since the factory started 

producing plywood workers there has been a regular income. 

Research Question 4. What is the attitude of the people around the plywood factory who did 

not get a chance to work for the company? A small number of people around the plywood 

factory did not come to work for the company. Both men and women have similar incentives 

to find work, especially in need of income for daily expenses, and the location of the plywood 

factory is convenient because the factory is located close to their home. They believe and are 

confident that they will earn and be able to save money. Many do not want to work in farm 

anymore, they want to change jobs from farming to factory because the plywood factory has a 

clean environment "fans in work place are available and no mosquitoes!" 

Recommendations 

Students commented on the following courses and teaching: Consider some additional topics 

or subjects such as: plywood production, wood waste utilization, industrial machinery 

installation and maintenance of machinery, English in woodworking industry, value-added 

in timber production, timber business and business opportunities. 

Students' knowledge and ability to work in the lumber industry after graduation should be 

proficient in sales and marketing, logistics, and document preparation for export  (dossiers). 

Curriculum should continue to be evaluated in collaboration with the wood processing 

industry to ensure the quality of education. 

The employment system should take into account many factors as a criterion for selecting 

workers to work, such as age, gender, interests, people in the neighboring villages and 

villages that have contributed to the company's development process.  
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Advertising and dissemination activities should be created about the success of the graduates 

of the Department of Forest Economics and Wood Technology through the faculty website 

or create a Youtube channel. 

Other faculties should also evaluate the curriculum similar to this study to compare the 

results of the Faculty of Forest Sciences' contribution to the business sector.  
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1. ພາກສະເໜ ີ

 ການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນ ປະຕິບັດຕາມແຜນການດ າເນີນກິດຈະກ າຂອງ ໂຄງການຍ ກສູງຄວາມທັນສະໄໝ
ຂອງອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ອ ດສະຕາລີ (Advancing enhanced wood 

manufacturing industries in Laos and Australia) ຫ   ເອີົ້ນວ່າ VALTIP3 (ACIAR, 2017). ຫ ວຂ ໍ້

ຄ ົ້ນຄວ້າ ດັົ່ງກ່າວນີົ້ ແມ່ນໜາ້ວຽກໜຶື່ງຂອງໂຄງການ ເພ ື່ອສຶກສາຜ ນຂອງການປະກອບສ່ວນວຽກງານ ຂອງສູນ
ຄ ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາວຽກງານອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ ຜ່ານການ 
ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຝຶກອ ບຮ ມ ໂດຍນ າໃຊ້ສູນຄ ົ້ນຄວ້າ. 

 ສູນຄ ົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຕັົ້ງຢູ່ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດລາວ ພາຍໃຕ້ການສະໜບັສະໜູນທຶນໂດຍ ສູນຄ ົ້ນຄວ້າກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ສາກ ນ ປະເທດອ ດສະຕາລີ 

(Australian Center for International Agricultural Research) ຫ   ຂຽນຫຍ ໍ້: ACIAR. 

 ສູນຄ ົ້ນຄວ້າກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ສາກ ນ ປະເທດອ ດສະຕາລີ ໄດ້ເລີື່ມເຂ ົ້າມາດ າເນີນການຄ ົ້ນຄວ້າ ໃນ ສປປ 

ລາວ ນ າໂດຍ ທ່ານ ສຈ ບາບາຣາ ໂອຊາສ໌ກາ (Prof Barbara Ozarska) ໃນປີ 2007 ໂດຍເປັນຜູ້ລິເລີື່ມຈັດ

ຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສ ົ່ງເສີມການຄ ົ້ນຄວ້າ ເພ ື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຫ້ອງການສັງກັດຢູ່ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍຜູ້
ປະສານງານຝ່າຍລາວ ແມ່ນ ທ່ານ ຮສ ປອ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການດັົ່ງກ່າວ
ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະດັົ່ງນີົ້: 

o ໄລຍະທີ 1 ເລີື່ມແຕ່ປີ 2007- 2011 ມີຊ ື່ວາ່ ໂຄງການເພີື່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປູກ 

Value adding to Lao PDR plantation timber products (VALTIP) (Ozarska, Value-

adding to Lao PDR plantation timber products, 2011) 
o ໄລຍະທີ 2 ເລີື່ມແຕ່ປີ 2012- 2016 ມີຊ ື່ວາ່ ໂຄງການເພີື່ມທະວີຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ອ ງປະກອບຫ ັກຂອງ

ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີື່ມສ າລັບໄມ້ປູກ ຢູ່ສປປ ລາວ (Enhancing Key elements of the value chain 

for plantation grown wood in Lao PDR) or called VALTIP2 (Ozarska, Enhancing key 

elements of the value chains for plantation-grown wood in Laos, 2017) 
o ໄລຍະທີ 3 ເລີື່ມແຕ່ປີ 2016 - ປະຈຸບັນ, ມີຊ ື່ວ່າ ໂຄງການຍ ກສູງຄວາມທັນສະໄໝຂອງອຸດສະຫະກ າປຸງ

ແຕ່ງໄມ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ອ ດສະຕາລີ (Advancing enhanced wood manufacturing 

industries in Laos and Australia) or called VALTIP3 (ACIAR, 2017) 

ໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ມີຫ າຍຂະບວນການ ເຊິື່ງປະກອບສ່ວນຫ າຍດ້ານເຊັົ່ນ: ການຮຽນ-ການສອນ, ການ
ຄ ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການຝຶກອ ບຮ ມ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານອຸປະກອນການທ ດລອງ ຂອງຄະນະ
ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້. 

ໃນໄລຍະທີ 1, ທາງໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ 3 ທຶນໃຫ້ແກ່ ຄູອາຈານ ທີື່ເປັນນັກຄ ົ້ນຄວ້າ

ຂອງໂຄງການໄປສຶກສາຕ ໍ່ຢູ່ປະເທດອ ດສະຕາລີ ໃນລະດັບປະລິນຍາເອກ 2 ທຶນ (Kaisone Phengsopha, 
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2021; Somvang Phimmavong, 2021) ແລະ ປະລິນຍາໂທ 1 ທຶນ (Phongxiong Wanneng, 

Wood property assessment of teak (Tectona grandis Linn. F) plantation of different 

ages grown in Lao PDR, 2021) (ປະຈຸບັນ ຮຽນຈ ບ ແລະ ກັບມາເຮັດວຽກແລ້ວ). ພ້ອມນັົ້ນກ ໍ່ຍັງໄດ້ ສ ົ່ງ

ນັກຄ ົ້ນຄວ້າ 3 ທ່ານ ໄປຝຶກອ ບຮ ມພາສາອັງກິດຢູ່ ວິທະຍາໄລວຽງຈັນ (Vientiane College). ໄລຍະທີ 1 ແມ່ນ

ໄດ້ເລີື່ມຕ ົ້ນຈາກການສ້າງຫ້ອງທ ດລອງເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ໃຫ້ແກ່ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນ

ໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ປະກອບມີເຄ ື່ອງທ ດລອງດັົ່ງນີົ້: ເຄ ື່ອງທ ດສອບຄຸນສ ມບັດໄມ້ INSTRONE 1 ເຄ ື່ອງ, ເຕ າອ ບ 

Oven Dry 1 ເຄ ື່ອງ, ເຕ າອ ບໄມ້ (Kiln dry) ຂະໜາດ 2 ແມັດກ້ອນ 1 ເຕ າ, ຊິງຊັົ່ງ Digital balance 1 ອັນ

, ເຄ ື່ອງເຊັນເຊີ ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນສະພາບອາກາດ (Tiny tag) 2 ອັນ, ເຄ ື່ອງວັດແທກຄວາມຊຼຸ່ມໄມ້ (Moisture 

meter) 1 ອັນ, ບັນທັດວດັແທກດີຈີຕອນ (Digital caliper) 2 ອັນ ແລະ ຕູ້ປັບລະດັບສະພາບອາກາດ 

Conditioning chamber 1 ຕູ.້ 

ນອກຈາກນີົ້ ກ ໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັົ້ງການຝຶກອ ບຮ ມຫ າຍຄັົ້ງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໄມ້ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ເຊັົ່ນ: ຢູອ່ ດສະຕາລີ 1 ຄັົ້ງ ແລະ ຫວຽດນາມ 1 ຄັົ້ງ ໃນນີົ້ຜູ້ເຂ ົ້າຮ່ວມລວມທັງ ນັກຄ ົ້ນຄວ້າ
ໂຄງການ ແລະ ຕ ວແທນຈາກໂຮງງານເຟີນີເຈີ. 

ໄລຍະທີື່ 2, ທາງໂຄງການຍັງສ ບຕ ໍ່ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາອີກ 2 ທຶນໃຫ້ແກ່ ຄູອາຈານໄປສຶກສາຕ ໍ່ຢູ່

ປະເທດອ ດສະຕາລີ ໃນລະດັບປະລິນຍາເອກ 2 ທຶນ (Khamtan Phonetip, 2021; Phongxiong 

Wanneng, The impact of wood characteristics and properties on the market price of 

plantation grown teak logs (Tectona grandis Linn.F) in Laos, 2021). ໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່

ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອ ບຮ ມກັບທີື່ໃຫ້ບັນດາໂຮງງານປຸງແຕງ່ໄມ້ທາງດ້ານການປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນໄມ້ 
ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບການຜະລິດໄມ້ແປຮູບ, ເຕັກນິກການອ ບໄມ້ແປຮູບ ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີ. ໃນໄລຍະຕ ົ້ນໂຄງການໄດ້ປະກອບ ເຄ ື່ອງຈັກ ສ າລັບ ຫ້ອງທ ດລອງໄມ້ wood workshop 

ຄ : ຈັກເລ ື່ອຍ 3 ເຄ ື່ອງ, ຈັກກ ບ 2 ເຄ ື່ອງ, ຈັກເຈາະ, ຈັກຂັດກະດາດຊາຍ, , Autoclave, Pressing machine 

ແລະ ຊຼຸດເຄ ື່ອງມ .  ໄລຍະທ້າຍໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານການຄ ົ້ນຄ້ວາການຜະລິດໄມ້ບາງ ແລະສ້າງຕັົ້ງຫ້ອງທ ດ

ລອງຜະລິດໄມ້ບາງຂຶົ້ນໃນປີ 2015, ເຄ ື່ອງອຸປະກອນການທ ດລອງລວມມີດັົ່ງນີົ້: ເຄ ື່ອງປອກເປືອກໄມກ້ ມ 1 ເຄ ື່ອງ

, ເຄ ື່ອງປອກໄມ້ບາງ 1 ເຄ ື່ອງ + ເຄ ື່ອງຈັກຕັດຂະໜາດໄມ້ບາງໂອໂຕມັດຕິກ 1 ເຄ ື່ອງ ແລະ ເຄ ື່ອງຝ ນໃບມີດ. 

ໄລຍະທີ 3, ສູນຄ ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ດັົ່ງກ່າວນີົ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶົ້ນໃນປີ 

2017 ແລະ ໄດ້ລວມເອ າຫ້ອງທ ດລອງໄລຍະທີ 1 ແລະ 2. ໄລຍະທີ 3 ນີົ້ ໄດ້ມີການຈັດຊ ົ້ເຄ ື່ອງອຸປະກອນການ

ສາທິດ ແລະ ການທ ດລອງຜະລິດໄມ້ອັດ ເຊັົ່ນ: ເຄ ື່ອງອັດຮ້ອນ 1 ເຄ ື່ອງ, ເຄ ື່ອງອັດເຢັນ (ໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ), ເຄ ື່ອງ
ຄັດກະດາດຊາຍໃຫຍ່ 1 ເຄ ື່ອງ, ເລ ື່ອຍສາຍພານນອນ 1 ເຄ ື່ອງ, ເຄ ື່ອງເຂ ົ້າໄມ້ (ອັດດ້ວຍແມ່ແຮງ) 1 ເຄ ື່ອງ ແລະ 
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ເລ ື່ອຍວ ງເດ ອນຕັດຂະໜາດໄມ້ອັດ 1 ເຄ ື່ອງມ ຈັກທາກາວ, ປ ໍ້າລ ມໃຫຍ່, ເຄ ື່ອງດູດຂີົ້ເລ ື່ອຍ, ຈັກກ ບຫ ກຫ ວ ແລະ 
ປັບປຸງອາຄານຫ້ອງທ ດລອງ. 

ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງການພັດທະນາຫ້ອງທ ດລອງ ແລະ ສູນການຄ ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໄມ້, ສະຖານທີື່ດັົ່ງກ່າວ
ໄດ້ກາຍເປັນສູນການຮຽນຮູ້ຂອງບັນດານັກຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ຜູ້ທີື່
ສ ນໃຈຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊ ນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນວ່າ: 

1) ນັກຄ ນຄວ້າຂອງໂຄງການ VALTIP ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ສ ບຕ ໍ່ຄ ົ້ນຄວ້າ, ເຮັດການທ ດລອງຢ່າງບ ໍ່ຢຸດຢັົ້ງ 

ໂດຍນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ການທ ດລອງທີື່ມີພາຍໃນສູນ ມີບ ດລາຍງານວິຊາການ ແລະ ບ ດວາລະສານເປັນ

ຈ ານວນຫ າຍທີື່ຖ ກຕີພິມໃນວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງສາກ ນ (VALTIP3, 2021). 

2) ນັກຄ ົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການຝ່າຍລາວສ່ວນໃຫຍເ່ປັນ ອາຈານສອນໃນຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄຽງຄູ່
ກັບການສິດສອນ ນັກຄ ົ້ນຄວ້າໄດ້ນ າໃຊ້ສູນຄ ົ້ນຄວ້າເປັນສະຖານທີື່ ສິດສອນພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ 
ສ າລັບການຝຶກຫັດ, ທ ດລອງ ແລະ ສາທິດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທຸກລະດັບ ພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດ
ປ່າໄມ,້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

3) ສູນຄ ົ້ນຄວ້າດັົ່ງກ່າວ ສາມາດດຶງດູດຄວາມສ ນໃຈຈາກພາກທລຸະກິດໄມ້ ເຊີື່ງສະແດງອອກ ໃນວັນທີ 

14 ກຸມພາ 2020 ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ບ ລິສັດບ ວລະພາ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຕ ກລ ງຮ່ວມມ 

ກັນ ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ (Faculty of Forest 

Science and Burapha Agro-Forestry Company, 2020). 

4) ນັກສກຶສາໄດ້ນ າໃຊ້ສູນຄ ົ້ນຄວ້າດ າເນີນການຄ ົ້ນຄວາ້ ແລະ ເຮັດການທ ດລອງເພ ື່ອປະກອບເຂ ົ້າໃນ 
ບ ດວິທະຍານິພ ນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ (ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) 

ແລະ ປະລິນຍາເອກ 1 ຄ ນ (ນັກສຶກສາລາວ ທີື່ໄປສຶກສາຕ ໍ່ລະດັບປະລິນຍາເອກຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ກະເສດສາດ ປະເທດໄທ). 

ວຽກງານການຄ ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ : ການຕີພິມວາລະສານວທິະຍາສາດ
ສາກ ນ ແລະ ການເຮັດບ ດລາຍງານວິຊາການ ບ ດຄ ົ້ນຄ້ວາ ທີື່ມີການຕີພິມໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ ແມ່ນໄດ້ຂຽນ
ຮ່ວມກັນກັບນັກຄ ົ້ນຄວ້າສອງຝ່າຍຄ  ຝ່າຍລາວ ແລະ ຝ່າຍອ ດສະຕາລີ. ລາຍລະອຽດຫ ວຂ ໍ້ ແລະ ຈ ານວນບ ດ

ຄ ົ້ນຄວ້າ ທ່ານສາມາດເຂ ົ້າເບິື່ງໃນເວັບໄຊ້ www.laoplantation.org  

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາການສຶກສາຄ ົ້ນຄວາ້ ປະເມີນຜ ນ ການຮຽນ-ການສອນ ຫ ັກສູດ 
ສາຂາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນເຄີຍດ າເນີນມາກ່ອນ. ເພ ື່ອສ ບຕ ໍ່ ບ ລິການ
ວຽກງານການສ້າງບຸກຄະລະກອນ ທີື່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນຂ ງເຂດວຽກງານພັດທະນາອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ ຈິື່ງມີ
ຄວາມຈ າເປັນໃນການປະເມີນຄ ນ ຫ ັກສູດທີື່ນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ຮູບແບບການສອນ ເພ ື່ອ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດີິຂຶົ້ນ.  

http://www.laoplantation.org/
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ເມ ອງຫີນເຫີບເປັນເມ ອງຊ ນນະບ ດຕັົ້ງຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນໄປທາງທິດເໜ ອ 

ປະມານ 80 ກິໂລແມັດ ແລະ ສາມາດເຂ ົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຕາມເສັົ້ນທາງດ່ວນທີື່ສ້າງຂຶົ້ນ ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ

ກັບວັງວຽງ ແລະ ເສັົ້ນທາງລ ດໄຟ ບ ໍ່ເຕັນ-ວຽງຈັນ ທີື່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ສປ ຈີນ. ປະຊາຊ ນໃນເມ ອງຫີນເຫີບ ມີສາມ

ຊ ນເຜ ົ່າຕ ົ້ນຕ ຄ : ເຜ ົ່າລາວລຸ່ມ, ຂະມຸ ແລະ ມ ົ້ງ, ໂດຍເຜ ົ່າຂະມຸແມ່ນກວມສ່ວນຫ າຍຢູ່ໃນເຂດບ້ານທີື່ຢູ່ໃກ້ກັບ

ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ. 

 ຍ້ອນເຫັນໄດ້ທ່າແຮງຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງສູນ ແລະ ປັດໄຈອ ື່ນໆ  
ບ ລິສັດບ ວລະພາ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ຈຶື່ງສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດຂຶົ້ນທີື່ເມ ອງຫີນເຫີບ ແລະ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມ
ມ ທາງວິຊາການກັບຄະນວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ເພ ື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກ າລັງແຮງງານໃຫ້ກແ ື່ບ ລິວສັດໃນປີ 

2020 (Faculty of Forest Science and Burapha Agro-Forestry Company 2020). (Faculty 

of Forest Science and Burapha Agro-Forestry Company 2020). ນັບແຕ່ນັົ້ນມາ ສູນຄ ົ້ນຄ້ວາຈຶື່ງໄດ້ສ ບຕ ໍ່

ດ າເນີນການຄ ົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຝຶກອ ບຮ ມດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດໄມ້ອັດ, ການທ ດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້ອັດ ໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດຢ່າງມີຜ ນສ າເລັດເປັນກ້າວໆ ເຊັົ້ື່ນການຜະລິດ ຕ ວແບບໄມ້ອັດເພ ື່ອຕະຫ າດສ ົ່ງອອກ ຫ າຍ
ລາຍການ, ນສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່, ບຸກຄະລະກອນ ລະດັບຜູ້ຄຸມງານສາຍການຜະລິດ 4 ຕ າແໜ່ງງານ ເປັນ

ພະນັກງານວິຊາການ 10 ຄ ນ (ຍິງ 6 ຄ ນ),  ຈັດຝຶກອ ບຮ ມໃຫ້ແຮງງານໃໝ່ຂອງບ ລິສັດ ລວມ 120 ແຮງງານ ເພ ື່ອ

ປະກອບເຂ ົ້າໃນສາຍງານການຜະລິດ (Burapha Agro-Forestry Company, 2019). 

2. ຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວາ້ 
ຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວາ້ທີ 1. ຫ ັກສູດ ການຮຽນ ແລະ ການສອນ ຂອງພາກວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ

ໃຫ້ນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈ ບ ເລີື່ມແຕ່ປີ  2016-2020 ແລະ ເຂ າເຈ ົ້າມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດຕ ໍ່ກັບຫ ັກສູດ

ທີື່ໄດ້ຮຽນມາ? 

ຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວາ້ທີ 2. ການເຮດັວຽກຕ ວຈິງຂອງ ນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈ ບຈາກ ພາກວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ສາມາດຕອບສະໜອງທາງດ້ານທັກສະ ເຂ ົ້າໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້ອັດແນວໃດ? 

ຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວາ້ທີ 3. ບັນດາແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ຂອງບ ລິສັດບ ວລະພາ ທີື່ໄດ້
ຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ມຢູ່ສູນຄ ົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດແນວໃດ
ແດ່? 

ຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວາ້ທ ີ4. ປະຊາຊ ນທີື່ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ຜູ້ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂ ົ້າເຮັດວຽກ
ນ າບ ລິສັດ ເຂ າເຈ ົ້າມີທັດສະນະແນວໃດ? 
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3. ວທິກີານຄ ົ້ນຄວາ້ 

ແຕ່ລະຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວ້າ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເປັນຄ າຖາມຍ່ອຍລວມໃນບ ດສ າພາດ ໂດຍດ າເນນີການສ າພາດ

ຜ່ານສອງທາງຄ : ຜ່ານທາງອອນລາຍ ໂດຍນ າໃຊ້ Google form ແລະ ການສ າພາດແບບບຸກຄ ນ ໂດຍຄຽງຄູ່ກບັ

ການນ າໃຊ້ Kobo toolbox. ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍການສ າພາດແມ່ນ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄ : ກຸ່ມທີື່ໜຶື່ງ ແມ່ນອາດີດ

ນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈ ບຈາກ ພາກວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ນັບຕັົ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕ ົ້ນ

ມາ ຮອດປີ 2020 ໂດຍນ າໃຊ້ແບບຟອມສ າພາດທີ 1 (ເອກະສານແນບທ້າຍ 1), ສ າລັບຂ ໍ້ມູນຈາກອາດີດນັກສຶກ

ສາທີື່ຮຽນຈ ບຈາກ ພາກວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ 2016-2020 ແມ່ນສ າພາດໄດ້ 45 

ຄ ນ ກວມເອ າ 42% ຂອງຈ ານວນນັກສຶກສາທັງໝ ດ (108 ຄ ນ) ຜ່ານການຕອບແບບສອບຖາມ ໃນ Google 

forms ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສະໝັກໃຈ ຂອງອາດີດນັກສຶກສາທີື່ຈະແຈ້ງຊ ື່ຕ ນເອງ ຫ   ບ ໍ່ແຈ້ງ. 

ກຸ່ມທີສອງ ແມ່ນບັນດານັກບ ລິຫານ ແລະ ຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດ ຂອງໂຮງງານໄມ້ອັດ ໂດຍນ າໃຊ້
ແບບຟອມທີ 2 (ເອກະສານແນບທ້າຍ 2), ສ າພາດນັກບ ລຫິານ ແລະ ຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດ ຂອງໂຮງງານ

ໄມ້ອັດ ຈ ານວນ 9 ທ່ານ ໂດຍນ າໃຊ້ Google forms. 

ກຸ່ມທີສາມ ແມ່ນບັນດາແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ຂອງບ ລິສັດບ ວລະພາ ທີື່ໄດ້ຜ່ານ
ການຝຶກອ ບຮ ມຢູ່ ສູນຄ ົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ໂດຍນ າໃຊ້ແບບຟອມທີ 3 (ເອກະສານແນບ
ທ້າຍ 3). ສ າພາດແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ຂອງບ ລິສັດບ ວລະພາ ທີື່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ມ 

ຢູ່ສູນຄ ົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດໄມ ້ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຈ ານວນ 102 ຄ ນ ໃນນີົ້ ມີຍິງ 62 ຄ ນ ກວມເອ າ 60% 

ແລະ ຊາຍ 40% ຂອງແຮງງານສາຍງານການຜະລິດທັງໝ ດ. ສ າພາດປະຊາຊ ນ 2 ບາ້ນ (ຮູບທີ 1) ທີື່ນອນໃນເຂດ

ໃກ້ຄຽງກັບໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ຈ ານວນ 20 ຄ ນ ດ້ວຍວທິີການລ ງສ າພາດຕ ວຈິງ ຢູ່ບາ້ນ ໂພນມ່ວງ ແລະ ບ້ານ

ຄອນພຸກ. 

  

ກ. ບ້ານໂພນມ່ວງ          ຂ. ບ້ານຄອນພຸກ 

ຮູບທີ 1. ລ ງສ າພາດ ປະຊາຊ ນບ້ານ ໂພນມ່ວງ ແລະ ບ້ານຄອນພຸກ 

ການລ ງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນພາກສະໜາມ ຢູ່ໂຮງງານໄມ້ອັດ ( 
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ຮູບທີ 2) ຂອງບ ລິສັດບ ວລະພາ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ດ າເນີນການໂດຍ ນັກຄ ົ້ນຄວ້າຂອງ
ໂຄງການ VALTIP3-ACIAR ແລະ ຄະນະອາຈານສອນ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້. ເບ ົ້ອງຕ ົ້ນແມ່ນໄດ້

ປະສານຫາທາງບ ລິສັດ (ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ໜັງສ ສະເໜີ ຫາປະທານບ ລິສັດບ ວລະພາ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ວ່າດ້ວຍການ ຂ ອະນຸຍາດນ າສ ົ່ງ ຄູອາຈານ, ນັກສ ກສາ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ລ ງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, 2021)  

 

ຮູບທີ 2. ທີື່ຕັົ້ງຂອງໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ 

ຄະນະນັກຄ ົ້ນຄວ້າໄດ້ເດີນທາງ ແລະ ເຂ ົ້າພ ບ ຫ ວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງຫີນເຫີບ ແຂວງ

ວຽງຈັນ (ຮູບທີ 3) ເພ ື່ອແຈ້ງຈດຸປະສ ງ (ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ໜັງສ ສະເໜີ ຫາຫ ວໜາ້ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ 

ປ່າໄມ້ ເມ ອງຫີນເຫີບ ວ່າດ້ວຍການ ຂ ອະນຸຍາດນ າສ ົ່ງ ຄູອາຈານ, ນັກສ ກສາ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ 

ຊ່ຽວຊານ ຈາກຕາ່ງປະເທດ ລ ງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, 2021).,  

 



14 
 

ຮູບທີ 3. ຄະນະນັກຄ ົ້ນຄວ້າເຂ ົ້າພ ບ ຫ ວໜາ້ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມ ອງຫີນເຫີບ 

ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ກ ໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປ ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ເພ ື່ອພ ບກັບຜູ້ຈັດການ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານ ທີື່ກ າລັງຢູ່ໃນ
ຂະບວນການຜະລິດໄມ້ອັດ. ການສ າພາດແມ່ນໄດ້ດ າເນີນ ໂດຍໄດ້ສ າພາດແຮງງານຂອງ ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ
ຂອງບ ລິສັດບ ວລະພາ. 

 

4. ທ ບທວນເອກະສານ 

ວຽກງານການຮຽນ ແລະ ການສອນໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລ ງເລິກສະເພາະດ້ານ ວິຊາການ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຫ   ປຸງແຕ່ງໄມ້ແມ່ນ ຖ ກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍ ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງ

ແຕ່ງໄມ້ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ (ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄມ້, 2020). ການຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດການຮຽນການສອນແມ່ນ ມີທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງໄປພ້ອມໆກັນ. ກ່ອນປີ 2007 

ການຮຽນ ແລະ ການສອນ ຂ ງເຂດສາຂາປຸງແຕ່ງໄມ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີພຽງພາກທິດສະດີ ເນ ື່ອງຈາກ ສະພາບ

ຄວາມຂາດແຄນ ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນການສອນ ພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ. ເລີື່ມແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕ ົ້ນມາ ດັົ່ງທີື່ກ່າວ

ໃນເບ ົ້ອງຕ ົ້ນໃນພາກສະເໜີນີົ້, ທ່ານ ສຈ ບາບາຣາ ໂອຊາສກາ ຈາກປະເທດອ ດສະຕາລີ ໄດ້ເລີື່ມເຂ ົ້າມາ ສປປ ລາວ 

ແລະ ເລີື່ມດ າເນີນໂຄງການ ສ ົ່ງເສີມວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ພາຍໃຕ້ ການສະໜັບສະໜຸນທຶນໂດຍ ACIAR 

(Ozarska, Value-adding to Lao PDR plantation timber products, 2011). ນັບແຕ່ນັົ້ນມາ ທາງ

ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ພາຍໃຕ້ການຊີົ້ນ າ ໂດຍທ່ານ ຮສ ປອ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ 
(ອາດີດຫ ວໜ້າພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້), ການຈັດຕັົ້ງການຮຽນ ແລະ ການສອນ 
ເລີື່ມມີໃບໜ້າໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນພາກທິດສະດີ ຄຽງຄູ່ກບັການປະຕິບັດຕ ວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນັກສກຶສາ

ຮຸ່ນທີື່ໄດ້ຮັບເງ ື່ອນໄຂ ການຮຽນ-ການສອນ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ນີົ້ແມ່ນເລີື່ມແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕ ົ້ນມາ ລວມນັກສຶກ

ສາທັງໝ ດແມ່ນ 108 ຄ ນ. 

ໂດຍທ ົ່ວໄປແລ້ວ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງເພດຍິງ ໃນວຽກງານປ່າໄມ້ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນຖ ກຮັບຮູ້ເທ ົ່າທີື່
ຄວນ (FAO, 2006). ບາງປະເທດ ເຊັົ່ນ: ປະເທດ ປາປ ວນິວກີເນຍ (PNG) ໜ້າວຽກທີື່ເພດຍິງຖ ກ ມອບໝາຍ

ໃນສາຍງານການຜະລິດໄມ້ ແມ່ນໜ້າວຽກການຈັດຊັົ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ ເນ ື່ອງຈາກເປັນວຽກລະອຽດອ່ອນ ແລະ ໃຊ້
ຄວາມອ ດທ ນສູງ, ເຊິື່ງກວມອັດຕາແຮງງານ ລະຫວາ່ງ ຊາຍ-ຍິງ ແມ່ນ 66:43 (Hopewell & Leggate, 

2017) ເຊິື່ງມີອັດຕາສ່ວນຫ າຍກວ່າ ໃນປະເທດອ ດສະຕາລີ (84:16). ສ າລບັກ ລະນີ ໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານການສ າ

ຫ ວດໂດຍ (Ling & Chanthapith, Fieldwork Notes, Teak Value Chain Luang Prabang and 

Xayaboury, 2018) ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຫັນວ່າອັດຕາສວ່ນ ລະຫວ່າງແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ແມ່ນເກ ອບ

ເທ ົ່າກັນ (47%) ອີງຕາມຂ ໍ້ມນູຈາກ 6 ບ ລິສັດ ລວມພະນັກງານທັງໝ ດ 442 ຄ ນ (ຍິງ 207 ຄ ນ). 
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ເຖິງແນວໃດກ ຕາມ ເພດຍິງບ ໍ່ໄດ້ຮັບເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຄ ກັນກັບເພດຊາຍ ບາງໂຮງງານໄດ້ຈ່າຍເງິນ
ໃຫ້ເພດຍິງຕ ໍ່າກວ່າເພາະວ່າ ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ ໍ່ຄ ກັນ (Thammavong, 2019; 

Mayumi Sato, 2020). ຢູບ່ ລິສັດຮ່ວມໃຈ, ອັດຕາຄ່າແຮງງານເລີື່ມຕ ົ້ນແມ່ນ 200THB/ມ ົ້ (USD6.39) ສ າ

ລັບເພດຊາຍແລະ 150THB/ມ ົ້ (USD4.79) ສ າລັບຜູ້ຍິງ, ແຕ່ໂຮງງານ ບຸດສະດີ ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານໃຫ້ກັບ

ເພດຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ 50,000 ກີບ/ມ ົ້ (USD6.01) (Ling & Chanthapith, Fieldwork Notes, Teak 

Value Chain Luang Prabang and Xayaboury, 2018). ການເຂ ົ້າເຖິງໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ 

ແລະ ການຝຶກອ ບຮ ມອາດເປັນຂ ໍ້ຈ າກັດຄວາມສາມາດຂອງເພດຍິງ ເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິຊາຊີບ ເມ ື່ອ 
ທຽບກັບເພດຊາຍ (FAO, 2006; Estudillo & and Saygnasak Seng-Arloun, 2013). 

ບ ລິສັດບ ວລະພາ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ (Burapha Agro-Forestry Company) ເປັນບ ລິສັດລ ງທຶນ

ປູກໄມ້ທີື່ເກ ົ່າແກ່ທີື່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ເລີື່ມແຕ່ປີ 1989 ຈ ນເຖິງປະຈຸບັນ (2021). ມີເນ ົ້ອທີື່ສວນປູກ 2,278 

ເຮັກຕາທີື່ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນໂດຍ Forest Steward Council (FSC) ສ າລັບໃນຊ່ວງປີ 2021 ຫາ 2026 

(Forest Stewardship Council, 2021). ໃນທ້າຍປີ 2020, ເນ ົ້ອທີື່ສວນປູກຫ າຍກວ່າ 5,000 ເຮັກຕາ 

ໃນນີົ້ລວມມີເນ ົ້ອທີື່ 1,500 ເຮກັຕາ ໃນພ ົ້ນທີື່ປ່າຜະລິດ (PFA) ໄດ້ມີການປູກຕ ົ້ນໄມ້ວິກ ແລະ ຕ ົ້ນກະຖິນ. ບ ລິສັດ

ບ ວລະພາ ມີສວນປູກອຸດສາຫະກ າເພ ື່ື່ອສະໜອງວັດຖຼຸດິບຢູໃນ 10 ເມ ອງ ທີື່ນອນໃນ 4 ແຂວງ ຄ :ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງໄຊສ ມບູນ; ພ້ອມດຽວກັນກັບການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ າປະສ ມ

ປະສານ ທາງບ ລິສັດຍັງໄດ້ພັດທະນາພ ົ້ນທີື່ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນທີື່ດິນ ແລະ ການປະຕິບັດທາງສັງຄ ມໃນການດ າເນີນການປູກ

ປ່າເພ ື່ອໃຫ້ມີປະໂຫຍດສາມຝ່າຍ (ລັດ-ຜູ້ປະກອບການ-ປະຊາຊ ນ). ໂຮງງານແຫ່ງທີ 1 ຕັົ້ງຢູບ່້ານແສນອຸດ ມ ເມ ອງ

ໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນໃນປີ 1999 ໂດຍໃຊ້ໄມ້ປູກເປັນວັກຖຼຸດິບ ມີຜະລິດຕະພັນໄດ້ສ ົ່ງອອກ

ໄປຫ າຍກ່ວາ 30 ປະເທດທ ົ່ວໂລກ. ໂຮງງານແຫ່ງທີື່ 2 ຕັົ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສູງ-ຄອນພຸກ, ເມ ອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງ

ຈັນ ມີກ າລັງການຜະລິດໄມ້ອັດໄດ້ປະມານ 50,000 ແມດັກ້ອນ/ປີ. ເປ ົ້າໝາຍສ ົ່ງອອກສິນຄ້າ 95% (ບ ລິສັດ

ບ ວລະພາກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, 2021). 

ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດຢູ່ເມ ອງຫີນເຫີບ ໄດ້ເລີື່ມຜະລິດໃນຊ່ວງກາງປີ 2021, ໃນຂະນະດຽວກັນບ ລິສັດມີ

ຄວາມສາມາດຜະລິດວັດຖຼຸດິບໄດ້ລະຫວ່າງ 130,000 ຫາ 192,000 ແມັດກ້ອນຕ ໍ່ປີ, ເຊິື່ງເທ ົ່າກັບປະມານ 700 

ຫາ 1,000 ເຮັກຕາສ າລັບໄມທ້ີື່ມີອາຍຸ 6 ຫາ 7 ປີ. ຖ້າໂຮງງານຫາກຍ ກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄດ້

ເຕັມທີ ແລະ ເຮັດວຽກ 24 ຊ ົ່ວໂມງ/ວັນ, ໂຮງງານຈະຈັດຈ້າງງານຄ ນປະມານ 360 ຄ ນ, ໃນນັົ້ນປະມານ 60% 

ຄາດວ່າຈະເປັນເພດຍິງ (Burapha Agro-Forestry Company, 2019). 
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5. ຜ ນໄດຮ້ບັຈາກການສກຶສາ 

5.1 ທດັສະນະຂອງອາດດີນກັສກຶສາຕ ໍ່ກບັ ຫ ກັສດູການຮຽນ ແລະ ການສອນ ຂອງພາກວຊິາ ເສດຖະສາດປາ່ໄມ້ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊປີງຸແຕງ່ໄມ້ 

5.1.1 ສະຖານະພາບການຈາ້ງງານ ແລະ ຄວາມຮູ ້ຂອງອາດດີນັກສກຶສາ 

 ພາຍຫ ັງທີື່ຮຽນຈ ບຈາກພາກວຊິາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ເລີື່ມແຕ່ປີ 2016 

ເປັນຕ ົ້ນມາ ນັກສຶກສາຖ ກບັນຈຸເຂ ົ້າເຮັດວຽກຫ າຍລະດັບຕ າແໜ່ງງານ. ຈາກການສ າພາດ ແລະ ອີງຕາມການໃຫ້ຂ ໍ້

ມູນ ສາມາດສັງລວມໄດ້ວ່າ ຕ າແໜ່ງງານລະດັບຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດ ມີ 14 ຄ ນ (ຍິງ 6 ຄ ນ), ຮອງຫ ວໜ້

າສາຍງານການຜະລິດ 3 ຄ ນ, ພະນັກງານສາຍງານການຜະລິດ 6 ຄ ນ (ຍິງ 3 ຄ ນ), ເປັນຄສູອນ ແລະ ນັກຄ ົ້ນຄວ້າ 
4 ຄ ນ (ຍິງ 1 ຄ ນ), ເລຂາ 2 ຄ ນ (ເພດຍິງ) ແລະ ອ ື່ນໆ ຈ ານວນ 16 ຄ ນ (ຍິງ 5 ຄ ນ) ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ລາຍງານສະຖານະ
ພາບການເຮັດວຽກຂອງຕ ນໃຫ້ຮັບຊາບ ດັົ່ງໃນຮູບທີ 2. ອີງຕາມການສ າຫ ວດ ຈ ານວນນກັສຶກສາທີື່ອາສາສະໝັກ
ຕອບແບບສອບຖາມ (45 ຄ ນ) ດັົ່ງກ່າວນີົ້ ຈ ານວນນັກສຶກສາທີື່ໄດ້ຖ ກຮັບເຮັດວຽກແມ່ນ ກວມເອ າ 61 ສ່ວຍຮ້ອຍ 

ນອກນັົ້ນ (39 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນບ ໍ່ມີລາຍງານຈາກນັກສຶກສາ. 

 

ຮູບທີ 4. ຕ າແໜງ່ງານທີື່ຖ ກມອບໝາຍ ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ 

ລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຂອງ ອາດີດນັກສຶກສາຕ ໍ່ກັບລາຍວິຊາສອນ ສ າລັບວິຊາສະເພາະ (ພາກວິຊາ 

ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄມ້, 2020), ຜ ນການວິເຄາະສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ນັກສຶກສາມີລະດັບຄວາມ

ເພິື່ງພ ໃຈໃນລະດັບດີສ ມຄວນຕ ໍ່ກັບລາຍວິຊາຕ່າງໆທີື່ໄດ້ສິດສອນ ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເສັົ້ນສະແດງ ຮູບທີ 3. 

ລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ ແມ່ນເລີື່ມຈາກ 3.5 ຫາ 4.6 ຖ ວ່ານອນຢູ່ໃນລະດັບສູງກວ່າປານກາງ ຫາລະດັບຄວາມເພິື່ງ

ພ ໃຈສູງສຸດ. ຄ່າລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ ທີື່ນ າສະເໜີນີົ້ ແມ່ນໄດ້ຈາການວິເຄາະເອ າຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄ່າຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ 
ທີື່ໄດ້ຈາກຂ ໍ້ມູນການສ າພາດ (ເອກະສານແນບທ້າຍ 4). ຈາກການໃຫ້ເຫດຜ ນຕ ໍ່ກັບລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ ຂອງ
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ນັກສຶກສາຕ ໍ່ກັບລາຍວິຊາ ເຫນັວ່າມີຄວາມສ າຄັນຢ່າງຍິື່ງຕ ໍ່ກບັການພັດທະນາເປັນອ ງຄວາມຮູ້ ທີື່ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ໃນ
ຂ ງເຂດວຽກງານອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. 

 

ຮູບທີ 5. ລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາຕ ໍ່ກັບລາຍວິຊາສອນ 

5.1.2 ຄ າສະເໜີ ແລະ ຄ າຄິດເຫັນຂອງນັກສຶກສາ ເພ ື່ອປັບປຸງຫ ັກສູດການສອນ 

ເຖິງວ່າລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບລາຍວິຊາສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງກ ໍ່ຕາມ ຍັງມີບາງຄ າສະເໜີ
ຂອງນັກສຶກສາຕ ໍ່ກັບ ການປັບປຸງຫ ັກສູດໂດຍອີງຕາມລາຍວິຊາສະເພາະ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ສະແດງໃນຮູບທີ 3. ນັກສຶກສາ
ໄດ້ມີຄ າເຫັນດັົ່ງນີົ້: ບາງວິຊາທີື່ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ເພີື່ມເຕີມແມ່ນ ກ່ຽວກັບການຈ າແນກ ແລະ ທ ດສອບຄຸນ
ນະພາບໄມ້, ການປ ກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ເຈາະຈ ງເລ ື່ອງຄຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຂຶົ້ນຕ ື່ມ, 
ແກະສະຫ ັກລາຍໄມ້, ການຜະລິດໄມ້ອັດ, ການນ າໃຊ້ໄມ້ເສດ, ການຕິດຕັົ້ງເຄ ື່ອງຈັກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ
ສ້ອມແປງບ າລຸງຮັກສາເຄ ື່ອງຈັກ, ພາສາອັງກິດອຸດສະຫະກ າໄມ້, ການສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມ, ການສ້າງຕັົ້ງທຸລະກິດໄມ້ 
ແລະ ການຊອກໂອກາດທາງດ້ານທຸລະກິດໄມ້ຍຸກໃໝ່, ການຕະຫລາດ ແລະ ນອກຈາກນີົ້ ຄວນມີວິຊາທີື່ໃຊ້

ຄອມພິວເຕີຂຽນແບບ ເຂ ົ້າຊ່ວຍໃນການອອກແບບຜະລິດຕະພັນໄມ້ໂດຍສະເພາະ, ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນການຄວັດ ຫລ  

ແກະສະຫລັກໄມ້ໂດຍໃຊ້ລະບ ບຄອມພິວເຕີສັົ່ງການ ແລະ ສາມາດໃຫ້ເຄ ື່ອງຈັກເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ, ຈຸດ

ນີົ້ຫນ້າຈະເປັນອີກໝວດອ ງຄວາມຮູ້ຫນຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີຄວາມສາມາດໃນການເພີື່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ພ້ອມນີົ້ນັກສຶກສາເອງກ ໍ່ມີຄວາມຮູ້ທີື່ທັນກັບຍຸກສະໄຫມຂອງສັງຄ ມໃນປັດຈຸບັນ. 

ສ າລັບຄ າສະເໜີດັົ່ງກ່າວນີົ້ ບາງຫ ວຂ ໍ້ທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ ແມ່ນໄດ້ສິດສອນແລ້ວ ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ນ າ
ມາສະເໜີໃນຂະບວນການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ ເນ ື່ອງຈາກວິຊາເຫ  ົ່ານັົ້ນ ແມ່ນຖ ກຈັດເຂ ົ້າໃນ ໝວດວິຊາ ພ ົ້ນຖານວິຊາ
ສະເພາະ (ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄມ້ 2020) ເຊັົ່ນວ່າ: ທ ດສອບຄຸນນະພາບໄມ້, 
ຄຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ພາສາອັງກິດອຸດສະຫະກ າໄມ້. ແຕ່ສັງເກດໄດ້ວ່າ ມີຫ ວຂ ໍ້ໃໝ່ທີື່ນັກສຶກສາໄດ້ສະເໜີ
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ໃຫ້ພິຈາລະນາເຂ ົ້າຕ ື່ມຄ : ການຜະລິດໄມ້ອັດ, ການນ າໃຊ້ໄມ້ເສດ, ການຕິດຕັົ້ງເຄ ື່ອງຈັກອຸສາຫະກ າ ແລະ ການ
ສ້ອມແປງບ າລຸງຮັກສາເຄ ື່ອງຈັກ, ພາສາອັງກິດອຸດສະຫະກ າໄມ້, ການສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມ, ການສ້າງຕັົ້ງທຸລະກິດໄມ້ 
ແລະ ການຊອກໂອກາດທາງດ້ານທຸລະກິດໄມ້ຍຸກໃໝ່, ການຕະຫລາດ ແລະ ວິຊາທີື່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂຽນແບບ. 

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຫ ັກສູດວິຊາສອນໃນປະຈຸບັນ, ສ າລັບພາກປະຕິບັດຕ ວ
ຈິງຂອງການຮຽນ-ການສອນ ຄວນເນັົ້ນໃສ່ ພາກປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍກວ່າທິດສະດີ ເຊັັົ່ນວ່າ: ພາກປະຕິບັດໃນໂຮງ
ເລ ື່ອຍໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກຄ ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍຕ ວເອງບ ໍ່ວ່າຈະເປັນເຄ ື່ອງຈັກ ແລະ ການປະຕິບັດຢ່າງຄ່ອງ

ແຄ້ວ ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຮັບຮູ້ຈາກການສ າພັດ, ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຂອງນັກສຶກສາ ຫ  ວ່າຄວມເຂ ົ້າໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ 

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຖ້າຮຽນຜ່ານມາແລ້ວຕ້ອງປະຕິບັດຕ ວຈິງໄດ້ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ເພ ື່ອໃຫ້ທຸກຄ ນທີື່ຈ ບອອກໄປ
ແລ້ວນັົ້ນສາມາດເຮັດວຽກໂຕຈິງໄດ້. 

5.1.3 ບ ດບາດຂອງ ສູນຄ ົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ 

ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ່າວປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ສູນຄ ົ້ນຄວ້າໃນພາກສະເໜີແລ້ວວ່າ ສູນຄ ົ້ນຄວ້ານີົ້ ແມ່ນໄດ້
ຖ ກນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການຄ ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຄູອາຈານ, ການຄ ົ້ນຄວ້າທ ດລອງຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 
ລວມທັງລະດັບປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາຕີ, ແລະ ທັງຮັບໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ 
ແລະ ການຈັດຝຶກອ ບຮ ມໄລຍະສັົ້ນ. 

ຜ່ານການສອບຖາມອາດີດນັກສຶກສາຜູ້ທີື່ເຄີຍນ າໃຊ້ສູນຄ ົ້ນຄວ້າດັົ່ງກ່າວ ສາມາດສັງລວມເອ າຄ າຄິດ
ເຫັນຂອງນັກສຶກສາດັົ່ງນີົ້: 

1) ເປັນສະຖານທີື່ໃຊ້ເພ ື່ອສາທິດ ພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ ເຮັດໃຫ້ເຂ ົ້າໃຈເລິກເຊິື່ງກວ່າເກ ົ່າ 

2) ໄດ້ລ ງປະຕິບັດຕ ວຈິງ ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້, ເຫັນ ແລະ ໄດ້ສ າພັດກັບອຸປະກອບຕ ວຈິງ 

ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການເລ ື່ອຍໄມ້, ຕັດໄມ້, ຄັດເລ ອກໄມ້  

3) ນັກສຶກສາຮຸ້ນໃໝ່ (ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕ ົ້ນໄປ) ໄດ້ມີໂອກາດຝຶກຝ ນຕ ນເອງຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງຈ ນຈ ບ

ການສຶກສາ 

4) ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ລ ງເລິກກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ ການນ າໃຊ້ໄມ້ໃຫ້ເກີດ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ 

5) ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຈາກການຄ ົ້ນຄວ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຂ ໍ້ມູນທີື່ເປັນປະໂຫຍດ 

6) ຫ ັກສູດນີົ້ຄວນຮຽນຮູ້ທາງດ້ານການປະຕິບັດໃຫ້ຫລາຍກວ່າພາກທິດສະດີ 

7) ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕ ວຈິງ 

8) ເປັນບ່ອນທ ດລອງຄ ົ້ນຄວ້າໃຫ້ນັກສຶກສາລ ງເລິກພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດສະ
ດີ 

9) ເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາ ທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີປະສ ບການ ແລະ ເພິື່ມທັກສະການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ 

10) ຊ່ວຍຝຶກ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ ນໃຈ ສະເພາະດ້ານ, ແລະ ເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນ

ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັນອຸດສາຫະກ າໄມ້ 
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11) ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍຕ ໍ່ການສຶກຫາວິທີການປັງປຸ່ງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໄຫມ່ໆ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນັກສຶກ
ສານັກຄ ົ້ນຄວ້າໄດ້ມີປະສ ບການ. 

12) ເປັນສູນຄ ົ້ນຄ້ວາທີື່ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ລາວໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຫລ ຍອມຮັບຈາກ
ສາກ ນ ໂດຍຜ່ານການຄ ົ້ນຄວ້າທ ດລອງຕ ວຈິງ. 

 

ຕ ວຢ່າງ ຂ ໍ້ຄວາມຄ າຄິດເຫັນຂອງນັກສຶກສາ 
 

“ມັນດີທີື່ມສີູນຄ ົ້ນຄ້ວາເພາະວ່າຈະໄດ້ມີການປະຕີບັດຕ ວຈິງ, ເຮັດໃຫ້ໄດຮູ້້ ໄດ້ເຫັນວິທີການເຕັກນິກການເລ ື່ອຍ 

ຊອຍ , ຕັດ , ຄັດເລ ອກໄມ”້ 

 

“ມີບ ດບາດ ແລະ ສ າຄັນໃນການສ້າງບຸກຄະລະກອນ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ ເປັນສະຖານທີື່ສາມາດສາທິດ ແລະ ເຮັດ

ການທ ດລອງໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄ ົ້ນຄວ້າ” 

 

“ມີຄວາມສ າຄັນຫລາຍຕ ໍ່ຫນ້າວຽກຂອງເຮ າ ເພາະຈະໄດ້ນ າໄປໃຊ້ຫມ ດ ເພາະວ່ານ້ອງເອງໄດ້ເຂ ົ້າມາເຮັດວຽກກັບ

ບ ລິສັດບ ວລະພາແມ່ນກຽ່ວກັບໄມ້ອັດຫມ ດເລີຍ ຖ້າໃຜກ າບ ດຮຽນ ຫລ  ຫລັກສູດເຮັດໄມ້ອັດແມ່ນສາມາດເຂ ົ້າມາ
ເຮັດວຽກກັບທາງບ ລິສັດເພີື່ນໄດ້ເລີຍ” 

 

“ມີຄວາມສ າຄັນຫລາຍເພາະທຸກໆມ ົ້ແມ່ນມີການນ າໃຊ້ໄມ້ດັົ່ງນັົ້ນສູນຄວ້າ ວິທະຍາດສາດໄມ້ຈຶື່ງເປັນບ່ອນອ້າງອີງ

ເປັນແຫ ່ງຄວາມຮູ້ໃໜ່ໆ ເຊັົ່ນການຮັກສາເນ ົ້ອໄມ້ດ້ວຍການອ ບ ຊຶື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ ໍ່ການປຸກສ້າງເຮ ອນຊານ 
ມີຄວາມສ າຄັນຫລາຍ ເພາະທຸກຢ່າງມັນຕ້ອງກ້າວໄປຄູ່ກັບເທກັໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝ 

ແມ່ນມີບ ດບາດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຫລາຍເພາະເປັນບ່ອນທ ດລອງຄ ົ້ນຄ ົ້ວາໃຫ້ນັກສຶກສາລ ງເລີກພາກປະຕິບັດຕ ວ
ຈິງ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີ” 

 

“ເປັນສູນຄ ົ້ນຄ້ວາທີື່ສ້າງຄຸນຄາ່ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ລາວໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນຫລ ຍອມຮັບຈາກສາກ ນ ແລະ 

ສາມາດ ຢັົ້ງຢືນຊະນິດພັນໄມ້ຖ ກຕາມຫລັກການຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ຍັງສ້າງຄ ນສ້າງອາຊບີໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ນັກສຶກສາຫລາຍໆທ່ານອີກດ້ວຍ” 

5.1.4 ການປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ ວຈິງ ທຽບກັບລະດັບການສຶກສາ 

ຜ ນການສ າພາດ ນັກສຶກສາໃຫ້ຄ າຄິດເຫັນວ່າບ ດຮຽນທີື່ໄດ້ຮຽນມາແມ່ນມີປະໂຫຍດສ າລັບໜ້າວຽກ

ຕ ວຈິງຫ າຍ ເພາະໄດ້ນ າເອ າບ ດຮຽນຈາກວິຊາຕ່າງໆມາໝູນໃຊ້ຕ ວຈິງ ເຊັົ່ນວ່າ: ຄວາມປອດໄພ, ຂະບວນການ
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ຜະລິດໄມ້ອັດ, ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ວິທີການຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິື່ງສ າຄັນ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງ

ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້. ການສຶກສາທີື່ຜ່ານມາໄດ້ຊ່ວຍຫລາຍຢ່າງ ແລະ ຝຶກຝ ນຫລ ໍ່ຫລອມໃຫ້ເປັນຄ ນທີື່ມີ
ປະສິດທິພາບໄດ້. ເຊິື່ງສະແດງອອກບາງຕອນຄວາມເຫັນຂອງນັກສຶກສາ ດັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 

 

“ຫ ັກສູດມີຄວາມເຫມາະສ ມດີ ເພາະວ່າ ຕອນຮຽນ ແລະ ຂຽນບ ດກ ໍ່ຂຽນກ່ຽວກັບໄມ້ອັດໂດຍຕ ງ ຄ ຮູ້ເລ ື່ອງພວກນີົ້

ມາແລ້ວ ມັນກ ໍ່ບ ໍ່ຍາກສ າລບັເຮ າ” 

 

“ໄດ້ໝູນໃຊ້ສິື່ງທີື່ຮຽນກັບການປະຕິບັດວຽກໂຕຈິງ ມີທັກສະ ແລະ ມີບ ດບາດການເປັນຜູ່ນ າ” 

 

“ການຜະລິດໃນລະດັບໂຮງງານ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ການບ ລິຫານ ແລະ ການຈັດການ 

ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜ ນ ທັງໝ ດແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສຶກສາໃນຫລັກສູດດັົ່ງກ່າວ” 

 

“ຫນ້າທີື່ທີື່ເຮັດນ າບ ລິສັດຕອນນີົ້ແມ່ນເຫມາະສ ມ ແລະ ຖ ກຕາມສາຍທີື່ໄດ້ຮຽນມາຈາກຄະນະປ່າໄມ້ ພາກວິຊາ

ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ເພາະວ່າໄດ້ນ າໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີື່ຮຽນມາປະຍກຸໃຊ້ກັບການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ເປັນສ່ວນຫນຶື່ງທີື່ສ າຄັນໃນຊ່ວຍບ ລິສັດຜະລິດໄມ້ອັດໄດ້ສ ົ່ງອອກສູ່ຕະຫລາດສາກ ນ ທັງເປັນການຊຼຸກຍູ້

ໃຫ້ ການນ າໃຊ້ໄມ້ສວນປູກໄດ້ຫລາຍຂຶົ້ນ.” 

5.1.5 ຜ ນການປະເມນີຕ ນເອງຂອງອາດດີນັກສກຶສາ 

ພາຍຫ ັງຮຽນຈ ບຈາກ ພາກວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄມ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາ
ປະເມີນຕ ນເອງ ມີລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຕ ໍ່ກັບຂ ງເຂດແຕ່ລະວິຊາ ໃນລະດັບດີສ ມຄວນ ດັົ່ງທີື່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນຮູບທີ 4. ຜ ນການສ າພາດໄດ້ວິເຄາະໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປະເມີນດ້ວຍຕ ນເອງ ລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ
ເຂ ົ້າໃຈຂອງນັກສຶກສາພາຍຫ ັງຮຽນຈ ບ ເຫັນວ່າມີລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ ໃນລະດັບສາມຂຶົ້ນໄປເຖິງ 
ລະດັບສີື່ ນັົ້ນໝາຍຄວາມວາ່ ມີລະດັບສູງສ ມຄວນ. 

ການປະເມີນ ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຕ ໍ່ກັບຂ ງເຂດແຕ່ລະວິຊາ ຂອງນັກສຶກສາ ທີື່ໄດ້ຜ່ານການຮຽນ 
ໃນພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄມ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຫ ັກສູດທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການຮຽນ-

ການສອນ ເລີື່ມແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ 2021 ແມ່ນສາມາດສາ້ງບຸກຄະລະຄອນທີື່ມີຄຸນະພາບໃນລະດັບດີ. 



21 
 

 

ຮູບທີ 6. ລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຂອງນັກສຶກສາຫ ັງຮຽນຈ ບ 

5.1.6 ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອ ບຮ ມ ຫ   ຍ ກລະດັບ ຂອງນັກສຶກສາ  

ເຖິງວ່ານັກສຶກສາ ໄດ້ຜ່ານການຮຽນຈ ບຫ ັກສູດການຮຽນ ຈາກພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີໄມ້ ແລະ ປະເມີນວ່າຕ ນເອງມີລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈໃນລະດັບສູງ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ວິເຄາະ (ຮູບທີ 4) 
ກ ໍ່ຕາມ, ຖ້າອີງໃສ່ໜ້າວຽກຕ ວຈິງ ຂອງນັກສຶກສາ ທີື່ກ າລັງປະຕິບັດໜ້າວຽກຢູ່ແມ່ນຍັງມບີາງວິຊາ ຫ   ທັກສະທີື່
ນັກສຶກສາຍັງມີຄວາມຕ້ອງການສ ບຕ ໍ່ ເຂ ົ້າຝຶກຝ ນຕ ນເອງຕ ື່ມອີກເຊັົ່ນວ່າ: 

1) ດ້ານການເງິນ ການບັນຊີ 

2) ດ້ານການສ ື່ສານ 

3) ດ້ານເຕັກນິກການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ  ປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໄຟຟ້າກ ນຈັກ 

4) ດ້ານວິຊາການຈາກຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ຫລາຍເທ ົ່າທີື່ຈະຫລາຍໄດ້ 

5) ກວດສອບຄຸນນະພາບ 

6) ປະເມີນເສດຖະກິດ ແລະ ການລ ງທຶນ 

7) ເຕັກນິກການອ ບໄມ້ໃຫ້ໃຊ້ເວລາສັົ້ນທີື່ສຸດ 

8) ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຫ   ບຸກຄະລາກອນໃນໂຮງງານ 

9) ນິຕິກ າ, ກ ດໜາຍ, ລະບຽບຫ ັກການ,ວິເຄາະວຽກໃຫ້ເປັນ 
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10) ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ມ ນລະພິດ  

11) ອອກແບບໂຮງງານໄມ້ 

12) ການຈັດການ ແລະ ບ ລິຫານງານໃນໂຮງງານ 

13) ດ້ານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໄມ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້  

5.1.7 ເປ ົ້າໝາຍອະນາຄ ດຂອງນັກສຶກສາ 

ນັກສຶກສາບາງຄ ນ ມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕ ນເອງ, ສ້າງແບນ (ເຄື່ ອງໝາຍການຄ້າ) 
ເປັນຂອງຕ ນເອງ ເຊັົ່ນ: ຢາກມີຮ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນທີື່ລະນຶກທີື່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ຢາກເຮັດທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການ
ໃຫ້ບ ລິການ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານອຸດສາຫະກ າໄມ້, ກ າລັງຢູ່ໃນໄລຍະການສຶກສາເພຶື່ອຈະທ າການ
ເຮັດທຸລະກິດໃນອະນາຄ ດ, ຢາກມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕ ວເອງ ທີື່ເຮັດກ່ຽວກັບເຟີນິເຈີຕ ບແຕ່ງພາຍໃນ, ເປີດຮ້ານ
ຂາຍໄມ້ແປຮູບ, ຢາກມີໂຮງຊອຍໄມ້. ນອກຈາກນີົ້, ນັກສຶກສາບາງຄ ນກ ໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກປຸກຫ້ອງເຊ ົ່າ 
ແລະ ເຮັດທຸລະກິດແບບອອນລາຍອີກດວ້ຍ. 

5.2 ທດັສະນະຂອງຜູບ້ ລຫິານ ແລະ ຫ ວໜາ້ສາຍງານການຜະລດິໄມອ້ດັ 

ຄະນະບ ລິຫານງານ ໂຮງງານໄມ້ອັດ ລວມທັງຜູ້ຈັດການທ ົ່ວໄປ, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້
ຈັດການຝ່າຍຜະລິດ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລະກອນ, ຜູ້ວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດ ລວມທັງ
ໝ ດ 9 ທ່ານ ແລະ ກວມເອ າເພດຍິງ 44 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຊາຍ 55 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ປະກອບຄ າຄິດເຫັນ (ຮູບທີ 5) 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທີ 7. ອັດຕາສ່ວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ເພດຍີງ ແລະ ເພດຊາຍ 

5.2.1 ລະດບັຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກບັການປະຕບິດັວຽກງານໂຮງງານຜະລດິໄມ້ອດັ 

 ຈາກການວິເຄາະຜ ນຂອງການສ າພາດພ ບວາ່ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກສຶກສາ ຕ ໍ່ກັບໜ້າວຽກ 
ພາຍໃນບ ລິສັດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບທີ 6. ລວມທັງໝ ດມີ 15 ຂ ງເຂດໜ້າວຽກ ທີື່ໄດ້ນ າມາວິເຄາະ, ຈາກ
ການປະເມີນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ມີພຽງ 3 ຂ ງເຂດໜ້າວຽກທີື່ມີລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຕ ໍ່າກວາ່ 3 ໄດ້ແກ່: ການຂາຍ 
ແລະ ການຕະຫ າດ (ມີຄະແນນສະເລ່ຍ 2.8), ການຂ ນສ ົ່ງ (2.9) ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນ ການກະກຽມເອກະສານ ເພ ື່ອ
ການສ ົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນ ມີຄ່າສະເລ່ຍ ຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຂອງຜູ້ບ ລິຫານ ພຽງ 2.3 ເທ ົ່ານັົ້ນ. ເຫດຜ ນອາດເນ ື່ອງ

ຊາຍ 

ຍິງ 
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ມາຈາກ ການຕອບແບບສອບຖາມຂອງຄະນະບ ລິຫານງານໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ອີງຕາມສະພາບການເຮັດວຽກຕ ວ
ຈິງໃນລະບ ບຂອງໂຮງງານ. ໜ້າວຽກ 3 ຂ ງເຂດ ດັົ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນີົ້ ບ ໍ່ປະກ ດມີ ນັກສຶກສາທີື່ຈ ບຈາກ ພາກວິຊາ 
ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ສ າລັບພະນັກງານທີື່ເຮັດວຽກດ້ານນີົ້ ຍງັບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບໂອກາດເຂ ົ້າ
ຮ່ວມການຝຶກອ ບຮ ມເທ ື່ອ. 

 

ຮູບທີ 8. ລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຂອງຜູ້ບ ລິຫານຕ ໍ່ກັບການເຮດັວຽກຂອງ ນັກສຶກສາທີື່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານຜະລິດ
ໄມ້ອັດ 

5.2.2 ຜ ນໄດຮ້ບັຈາກການເຮດັວຽກກບັໂຮງງານຜະລິດໄມອ້ດັ 

ລາຍຮັບຈາກການເຮັດວຽກກັບໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ຫ   ເອີົ້ນວ່າເງິນເດ ອນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ. ສ າລັບ
ຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດ ເງິນເດ ອນເລີື່ມຕ ົ້ນແມ່ນ 3 ລ້ານກີບ ຫ ັງຈາກຮັບເຂ ົ້າເປັນພະນັກງານຖາວອນແມ່ນ

ໄດ້ຮັບ 8.500.000 ລ້ານກີບຕ ໍ່ເດ ອນ ບວກກັບ 1 ລ້ານກີບ ສ າລັບຄ່າຊີົ້ນ ານ າພາ ໃນຂ ງເຂດສາຍງານທີື່ມີ

ຈ ານວນແຮງງານປະມານ 30 ແຮງງານ. ລວມທັງໝ ດ ແມ່ນ 9,5 ລ້ານກີບຕ ໍ່ເດ ອນ. 

ນອກຈາກລາຍຮັບສູງແລ້ວ, ນັກສຶກສາທີື່ຈ ບໃໝ່ ຍັງໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ແລະ ຮັບເອ າປະສ ບການໃໝ່ 
ໃນສາຍງານການຜະລິດໄມ້ອັດ, ການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກຜະລິດໄມ້ອັດ ແລະ ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນ າ ໂດຍສະເພາະ
ການບ ລິຫານບຸກຄະລະກອນ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ. ນັກສຶກສາທີື່ຈ ບຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ຈ ານວນ 

14 ຄ ນ (ຍິງ 6 ຄ ນ) ເປັນຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດ ສາມາດນ າພາພະນັກງານເກ ອບ 40 ຄ ນ ທີື່ເຮັດວຽກໃນ

ແຕ່ລະຕ າແໜ່ງຂອງສາຍງານການຜະລິດໄມ້ອັດ. ເຫັນໄດ້ວ່ານັກສຶກສາທີື່ທາງບ ລິສັດຮັບເຂ ົ້າມາ ກ ໍ່ຖ ວ່າເຂ າເຈ ົ້າ
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ເປັນພະນັກງານລຸ້ນບຸກເບີກໂຮງງານກ ໍ່ວ່າໄດ້, ເຂ າເຈ ົ້າມີຄວາມຫ້າວຫັນ ຕັົ້ງໃຈ ແລະ ພ້ອມສ ບຕ ໍ່ເຮັດວຽກກັບ

ບ ລິສັດ ກ  ໍ່ຄ ໂຮງງານເຖິງວ່າຊິມີບັນຫາ ຫ   ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຍັງເກີດຂຶົ້ນໃນໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວ. ພ້ອມປັບປຸງ 
ພັດທະນາຕ ວເອງ ໃຫ້ເປັນຫ ວໜ້າສາຍງານທີື່ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ສາມາດຝຶກສອນພະນັກງານຂອງຕ ນໃຫ້ເຮັດ

ວຽກໄດ້ດີ ແລະ ເກັົ່ງຂຶົ້ນໄດ້. ນອກຈາກວຽກວິຊາການການຜະລິດໄມ້ອັດ, ບ ລິສັດຍັງໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າເຂ ົ້າຮ່ວມໃນ

ຂະບວນການການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ແລະ ແຮງງານທ້ອງຖິື່ນເຂ ົ້າມາເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ, ໄດ້ຮູ້ຂັົ້ນຕອນ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການຄັດເລ ອກພະນັກງານ ເພ ື່ອເອ າມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຂ າເຈ ົ້າ. ວີທີການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກ, ວີທີ

ຮັກສາເຄ ື່ອງຈັກ, ວີທີການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພເຄ ື່ອງຈັກ, ວີທີການປະສານງານ, ຮູ້ວິທີການເຮັດວຽກເປັນທີມ

, ຮູ້ລະບຽບຂອງໂຮງງານທີື່ວາງອອກ ແລະ ການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນລະບ ບ. 

5.2.3 ການຮວ່ມມ  ລະຫວາ່ງ ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ ້ແລະ ບ ລສິດັບ ວລະພາ ກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມ້ 

ນັບຕັົ້ງແຕ່ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ ເຊັນສັນຍາ ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2020 ຮ່ວມມ ກັນພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການ 

ທງັສອງຝ່າຍ ໄດປ້ະຕິບັດດ າເນີນວຽກງານຕາມເນ ົ້ອໃນຂ ໍ້ຕ ກລ ງຢ່າງເອ າໃຈໃສ່ ໂດຍຜ່ານການປະສານງານ ແລະ 
ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກທັງສອງຝ່າຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການສ ບຕ ໍ່ຮ່ວມມ ຍັງມຄີວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຈຸດສຸ່ມ 
ເພ ື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕ ວຈິງ ໂດຍສະເພາະ ຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ 
ຄຽງຄູ່ກບັຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂ ງເຂດວຽກງານອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້. ນອກຈາກການ 
ໃຫ້ບ ລິການການຝຶກອ ບຮ ມໄລຍະສັົ້ນ ສ າລັບຝືກໃຫ້ແຮງງານໃໝ່ແລ້ວ ທັງສອງຝ່າຍຄວນເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ 
ນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ສາມາດເຂ ົ້າມາດ າເນີນການຄ ົ້ນຄວ້າ ເພ ື່ອຊອກຫາແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານ
ວິຊາການ ແລະ ພັດທະນາຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນ. ສ າລັບຫ ັກສູດການສອນໄລຍະສັົ້ນ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນເລັົ່ງ
ໃສ່ ດ້ານການຜະລິດ. ສະນັົ້ນ, ວຽກງານການບ ລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຕ ື່ມອີກ. 

ຈາກການສ າພາດ ຄະນະບ ລິຫານງານໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ສາມາດສັງລວມເອ າຄວາມຄິດເຫັນດັົ່ງນີົ້ີ້໊: 
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການດ າເນີນວຽກງານຂອງໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ຄຽງຄູ່ກັບການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ນອກຈາກ
ຄວາມຊ ານານງານທາງດາ້ນເຕກັນິກວິຊາການແລ້ວ ບຸກຄະລະກອນໃນລະດັບ ຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດຄວນໄດ້
ຮັບການຍ ກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລິຫານຕ ື່ມອີກ ເພ ື່ອຮັບປະກັນ
ວຽກງານການຊີົ້ນ າ ແລະ ນ າພາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ. ບັນດາຫ ວຂ ໍ້ ທີື່ມີຄວາມສ ນໃຈ ລວມມີດັົ່ງນີົ້: 

1) ການຄຸ້ມຄອງເອກສານ 

2) ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນ າ 

3) ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຄັດແຍ່ງ 

4) ການຈັດການ ແລະ ການດ າເນີນລະບ ບ 5 ສ  (lean manufacturing). 

5) ການປະສານງານ  

6) ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການຜະລິດ 
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7) ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໃນໂຮງງານ 

8) ຄວາມເປັນລະບຽບຢູ່ໃນໂຮງງານ 

9) ການບ ລິຫານຈັດການຫ້ອງທ ດລອງ 

5.3 ທດັສະນະຂອງພະນກັງານ ແຮງງານທີື່ໄດ້ຜາ່ນການຝກຶອ ບຮ ມຈາກສນູຄ ົ້ນຄວາ້ວທິະຍາສາດໄມ້ ແລະ ເຮດັ

ວຽກໃນໂຮງງານຜະລດິໄມ້ອດັ 

 ພະນັກງານທີື່ບັນຈຸເຂ ົ້າໃນສາຍງານການຜະລິດໄມ້ອັດ ຂອງບ ລິສັດບ ວລະພາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊ ນເຜ ົ່າລາວ

ລຸ່ມ ເຊິື່ງກວມເອ າປະມານ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຮອງລ ງມາແມ່ນຊ ນເຜ ົ່າກຶື່ມມຸ (20 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ເຜ ົ່າມ ົ້ງກວມເອ າ

ພຽງແຕ່ 3 ສ່ວນຮ້ອຍເທ ົ່ານັົ້ນ. ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີອາຍຸ 18 ຫາ 29 ປີ ກວມເອ າ 84 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ

ຈ ານວນພະນັກງານທັງໝ ດທີື່ຍັງໂສດ, ລະດັບການສຶກສາ ປະລິນຍາຕີມີພຽງ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ (ເພດຍິງ) ສ່ວນທີື່ເຫ  ອ

ແມ່ນລະດັບການສຶກສາຮອງລ ງມາ ດັົ່ງໃນ ຮູບທີ 9. ຄ່າແຮງງານ ໃນໄລຍະຝຶກງານ ສະເລ່ຍປະມານ 1.800.000 

ກີບ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຫ ັງຈາກຜ່ານການຝືກງານແລ້ວ ຄ່າແຮງງານແມ່ນສະເລ່ຍ 2 ລ້ານກີບຕ ໍ່ເດ ອນ ເຊິື່ງໂດຍ

ສະເລ່ຍແລ້ວ ເມ ື່ອສ ມທຽບຄ່າແຮງງານ ແມ່ນເກ ອບເທ ົ່າກັບ ກ ລະນີຂອງບ ລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້ຮ່ວມໃຈ (Ling, 

Phonetip, Soukphaxay, & Somleuthai Chaisee and Kiphet Sittivong, 2021). 

 
 

ຮູບທີ 9. ຂ ໍ້ມູນທ ົ່ວໄປຂອງພະນັກງານສັງກັດຢູ່ສາຍງານການຜະລິດໄມ້ອັດ 
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 ລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຂອງພະນັກງານໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕ ໍ່ກັບພະນັກງານ
ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບທີ 10. ຜ ນການວິເຄາະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ພະນັກງານໃນໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດມີ
ຄວາມເພິື່ງພ ໃຈໃນລະດັບສູງ (ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ ລະດັບ 3.8 ຫາ 4.3). ເມ ື່ອສ ມທຽບ ລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ 
ລະຫວ່າງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເຫັນວ່າ ພວກເຂ າເຈ ົ້າ ມີຄວາມຄິດເຫັນໃນລະດັບຄ້າຍຄ ກນັ ເຊິື່ງມີພຽງ ສອງດ້ານ 
ທີື່ຍັງມີລະດັບຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ ເຊັົ່ນ: ຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກບັ ໂອກາດໃນການຂຶົ້ນຕ າແໜງ່ (ເພດຊາຍໃຫຄ້ະແນນ
ສະເລ່ຍ 3.5 ແລະ ເພດຍິງແມ່ນ 3.8) ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເພດຊາຍຍັງມີຄວາມຕັົ້ງໃຈ ໃນການພັດທະນາຕ ນເອງ
ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຕ າແໜ່ງງານທີື່ດີກວ່າ, ສ່ວນເພດຍິງເຫັນວ່າ ມີຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບໜ້າວຽກ ແລະ ຕ າແໜ່ງງານ ທີື່ຖ ກ
ໝອບໝາຍ. ນອກຈາກນີົ້, ຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບນະໂຍບາຍຂອງບ ລິສັດສ າລັບເພດຍິງຖ ພາ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນ ເຫັນ
ວ່າ ເພດຊາຍໃຫຄ້ວາມສ າຄັນ ແລະ ເຂ ົ້າໃຈວ່າ ທາງບ ລິສັດມີນະໂຍບາຍດີຫ າຍສ ມຄວນ ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄະແນນສະເລ່ຍ 4.6 ແຕ່ໃນທາງກ ງກັນຂ້າມ ເພດຍິງພັດມີຄວາມເພິື່ງພ ໃຈໃນດ້ານນີົ້ຕ ໍ່າກວ່າເພດຊາຍ ໂດຍໃຫ້
ຄະແນນສະເລ່ຍ 4.1. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ເມ ື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄ່າສະເລ່ຍ ການໃຫ້ຄະແນນ ຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຂອງ
ພະນັກງານໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດທີື່ມີຕ ໍ່ນະໂຍບາຍຂອງບ ລະສັດແມ່ນເຫັນວ່າຢູ່ໃນລະດັບດີຫ າຍ. 

 

ຮູບທີ 10. ລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຂອງພະນັກງານໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ 

 ພະນັກງານທີື່ບັນຈຸເຮັດວຽກໃນໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ມຫ ັກສູດ
ໄລຍະສັົ້ນ (2 ວັນ) ໂດຍຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄູຝຶກໂດຍ ຄະນະອາຈານສອນ ຈາກ ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ 

0

1

2

3

4

5

ລະ
ດັບ

ຄວ
າມ
ເພ
ິື່ງພ
 ໃຈ

ຂອ
ງພ
ະນ
ັກງ
ານ
ສາ
ຍງ
ານ
ຜະ
ລິດ

ໄມ້
ອັດ

ເພດຊາຍ ແມ່ຍິງ ລວມທັງສອງ



27 
 

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ (ພາກວິຊາ ເສດຖຼຸະສາດປ່າໄມ້ 

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້, 2021). ການຈັດຕັົ້ງຝຶກອ ບຮ ມແມ່ນໄດ້ ດ າເນີນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ລ ງເລີກ

ພາກປະຕິບັດໄປພ້ອມໆກັນ ພາຍໃຕ້ 17 ຫ ວຂ ໍ້ທີື່ນ າຝຶກສອນດັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 

1) ຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນໂຮງງານ 

2) ການຈັດຊັົ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ 

3) ການປອກເປືອກໄມ້ທ່ອນ   

4) ການປອກໄມ້ບາງ 

5) ການອ ບໄມ້ບາງ 

6) ການຈັດຊັົ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ບາງ 

7) ການຕັດຂະໜາດໄມ້ບາງ, ການຕ ໍ່ແຜ່ນໄມ້ບາງ ດ້ານລວງຍາວ ແລະ ລວງກວ້າງ 
8) ການຈັດລຽງແຜ່ນ ໄມ້ບາງ  
9) ການທາກາວ, ການອັດເຢັນ ແລະ ອັດຮ້ອນ 

10) ການຕັດຂະໜາດ 

11) ການຕ ບແຕ່ງໜາ້ໄມ້ອັດ 

12) ການຄັດກະດາດຊາຍ ແລະ ການຫຸ້ມຫ ໍ່ 
13) ການຈ າແນກໜ້າໄມ້ບາງ ແລະ ຈັດລຽງແຜ່ນໄມ້ບາງເພ ື່ອຜະລິດໄມ້ອັດ 

14) ປະສ ມກາວ, ທາກາວ ແລະ ອັດເຢັນ 

15) ອັດຮ້ອນ 

16) ຕ ບແຕ່ງໜ້າໄມ້ອັດ 

17) ທ ດສອບໄມ້ອັດ (glue bond Test) 

ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ສ າເລັດການຝຶກອ ບຮ ມ ທາງບ ລິສັດໄດ້ຮັບເອ າພະນັກງານ ມາເຮັດວຽກຕ ວຈິງໃນໂຮງງານ
ຜະລິດໄມ້ອັດ. ຜ່ານການເຮັດວຽກຜ່ານໄປເປັນເວລາ 4 ເດ ອນ ທາງຄະນະຄ ົ້ນຄວ້າ ໂຄງການ VALTIP3 ໄດ້ດ າເນີນ

ການປະເມີນ ຜ່ານການສ າພາດບັນດາພະນັກງານທີື່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ສະຫ ຼຸບໄດ້ວ່າ ພວກເຂ າເຈ ົ້າ 
ລວມທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ມີຄວາມເພິື່ງພ ໃຈໃນລະດັບດີຫ າຍ (4.1) ຕ ໍ່ກັບການທີື່ໄດ້ເຂ ົ້າຮ່ວມການຝຶກ
ອ ບຮ ມຢູ່ ສູນຄ ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຫ   ໂຄງການ VALTIP3-ACIAR (ຮູບທີ 10). 

5.4 ທດັສະນະຂອງປະຊາຊ ນທີື່ບ ໍ່ໄດເ້ຮດັວຽກໃນໂຮງງານຜະລດິໄມ້ອດັ 

5.4.1 ສະພາບທ ົ່ວໄປຂອງປະຊາຊ ນໂດຍຫຍ ໍ້ 

 ຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ມີສອງບ້ານທີື່ຕັົ້ງຢູ່ຂ ງເຂດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນແຮງງານເປັນຈ າ

ນວນຫ ວງຫ າຍ, ຄະນະຊ່ຽວຊານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເພ ື່ອທ າຄວາມເຂ ົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຊວີິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂ າເຈ ົ້າ 
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ກ່ອນທີື່ເຂ າເຈ ົ້າ ຈະມາເຮັດວຽກຢູທ່ີື່ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ. ບ້ານ ຄອນພຸກ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊ ນເຜ ົ່າລາວລຸ່ມ ມີ 127 

ຄ ວເຮ ອນ, ສ່ວນບ້ານ ໂພນມ່ວງ ມີ 180 ຄອບຄ ວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຜ ົ່າກຶື່ມມຸ. 

 ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊ ນບ້ານ ຄອນພຸກ ແມ່ນອີງໃສ່ການຜະລິດຢາງພາລາ, ປະມານ 60% ຂອງ

ຄອບຄ ວເປັນເຈ ົ້າຂອງສວນປູກ ທີື່ມີເນ ົ້ອທີື່ ເລີື່ມແຕ່ 2 ຫາ 30 ເຮັກຕາ. ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວຄອບຄ ວທີື່ບ ໍ່ມີສວນ

ຢາງພາລາແມ່ນຄອບຄ ວທຸກຍາກ, ຜູ້ທີື່ບ ໍ່ມີພ ົ້ນທີື່ເປັນຂອງຕ ນເອງ ແລະ ເປັນຜູ້ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຊ ົ້ ເບ້ຍຢາງພາລາ ພ້ອມ

ທັງວຽກການບ າລຸງຮັກສາສວນປູກໄວ້ເປັນເວລາເຈັດປີຈ ນກວ່າເຂ າເຈ ົ້າຈະໄດ້ຮັບຜ ນຕອບແທນ. ລາຄາຢາງພາລາ

ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງໃນເວລາສ າຫ ວດ, ແລະ ຄ ວເຮ ອນທີື່ມີແຮງງານພຽງພ ທີື່ຈະປາດຢາງຂອງຕ ນເອງ. ລາຍຮັບຈາກ

ການປູກຢາງພາລາແມ່ນໃຊເ້ພ ື່ອຊ ົ້ເຂ ົ້າ, ເນ ື່ອງຈາກວາ່ບ ໍ່ມີເຂ ົ້າໄຮ່ອີກຕ ໍ່ໄປ ແລະ ເນ ົ້ອທີື່ດິນຈ າກັດບາງບ່ອນໄດ້ຖ ກ

ເຊ ົ່າໃຫ້ກັບຜູ້ປູກກ້ວຍຂອງຈີນ. ຕ ົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໝາກເງາະ ແລະ ໝາກນາວ ຖ ວ່າເປັນແຫ ່ງ

ລາຍຮັບ, ເຖິງແມ່ນວາ່ຕ ົ້ນໄມ້ເຫ  ົ່ານີົ້ໄດ້ຖ ກປ່ຽນແທນດ້ວຍຢາງພາລາບາງສ່ວນກ ໍ່ຕາມ. 

 ສ າລັບບ້ານໂພນມ່ວງ, ທຸກໆຄອບຄ ວແມ່ນພາກັນປູກມັນຕ ົ້ນ, ເຊິື່ງປະຈຸບັນມັນຕ ົ້ນແມ່ນມີລາຄາດີ ແລະ 

ຈາກການສ າພາດ ປະຊາຊ ນ ປະເມີນລາຍຮັບແມ່ນໄດປ້ະມານ 10 ລ້ານກີບ/ປີ/ຄອບຄ ວ. ນອກຈາກນີົ້ ແມ່ນລາຍ

ຮັບຈາກການປູກກ້ວຍຂອງບ ລະສັດຈີນ, ເຊິື່ງມີຄ່າຈ້າງແຮງງານ 80.000 ກີບ/ມ ົ້, ແລະ ມີລາຍຮັບຈາກການເຮັດ

ວຽກຢູ່ໃນສວນປູກໄມ້ວິກຂອງ ບ ລິສັດບ ວລະພາ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. ເຊິື່ງໄດ້ຄິດໄລ່ເອ າລາຍຮັບ 10-14 ລ້ານ

ກີບ/ປີ/ຄ ວເຮ ອນ (EMC, 2018). ປະມານສີື່ສິບຄ ວເຮ ອນມີລາຍຮັບຈາກການປາດຢາງພາລາຂອງຄ ນອ ື່ນ, ເຊິື່ງ

ສາມາດສ້າງລາຍຮັບປະມານ 2.100.000 ກີບ/ເດ ອນ ອີງຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ. 

5.4.2 ແຮງຈງູໃຈໃນການຊອກຫາວຽກຢູໂ່ຮງງານ 

ຕາຕະລາງ ລຸ່ມນີົ້ໄດ້ ສັງລວມຄ າຕອບຂອງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ກ່ຽວກັບແຮງຈູງໃຈທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດຂອງ
ເຂ າເຈ ົ້າໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າຢູ່ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ. 

ສິື່ງຈງູໃຈ ເພດຍງິ ເພດຊາຍ 
ໃຊ້ຈ່າຍເຂ ົ້າໃນຊີວິດປະຈ າວັນ 84% 94% 
ໃກ້ບ້ານ 74% 74% 
ໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບ 39% 26% 
ເກັບເງິນໄວ້ລ ງທຶນ ຫ ຶ ສ້າງບາ້ນ 29% 16% 
ເນ ົ້ອທີື່ທ າການຜະລິດຈ າກັດ 16% 12% 
ບ ໍ່ຢາກເຮັດການຜະລິດກະສິກ າ 10% 10% 

 

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີົ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ເພດຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ມີແຮງຈູງໃຈທີື່ຄາ້ຍຄ ກັນໃນການຊອກຫາວຽກ

ເຮັດ, ໂດຍຕ້ອງການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈ າວັນ ແລະ ສະຖານທີື່ຕັົ້ງຂອງໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ແມ່ນມີຄວາມ
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ສະດວກ ເພາະວ່າ ໂຮງງານແມ່ນຕັົ້ງຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານຂອງເຂ າເຈ ົ້າ. ເປັນທີື່ໜ້າສັງເກດ ແລະ ກ ງກັນຂ້າມກັບການສຶກສາ

ທີື່ເມ ອງປາກລາຍ (Ling, Phonetip, Soukphaxay, & Somleuthai Chaisee and Kiphet 

Sittivong, 2021), ຫ າຍຟາມຢູ່ໃນຫີນເຫີບປະກ ດວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ໂດຍມີພຽງແຕ່ອັດຕາສ່ວນເລັກນ້ອຍ

ຂອງຜູ້ລາຍງານວາ່ສະພາບການທີື່ທຸກຍາກ (ທີື່ດິນບ ໍ່ພຽງພ , ລາຄາພ ດຕ ກຕ ໍ່າ, ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ, ຂາດນ ໍ້າ

ຊ ນລະປະທານ, ສັດລ້ຽງຕາຍ). ແຮງຈູງໃຈສ າລັບການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າຢູ່ໃນໂຮງງານ ໄດ້ກ່າວດັົ່ງນີົ້: 

“ລູກຂ້ອຍສອງຄ ນກ າລງັເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຜະລິດໄມອ້ັດ, ເພາະວ່າພວກເຮ າບ ໍ່ມທີີື່ດິນກະສິກ າ. ຂອ້ຍໄດ້ໃຫ້ຜູ້ປູກກ້ວຍຂອງ

ຈີນເຊ ົ່ານາຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍບ ໍ່ຕ້ອງການໃຫເ້ຊ ົ່າທີື່ດິນ, ແຕ່ເນ ື່ອງຈາກເຈ ົ້າຂອງທີື່ດິນຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງຂອ້ຍປອ່ຍໃຫ້ຄ ນຈີນເຊ ົ່າທີື່

ດິນຂອງເຂ າເຈ ົ້າ, ຂ້ອຍບ ໍ່ມທີາງເລ ອກ” ສຽງຈາກ ເພດຍິງບາ້ນ ຄອນພຸກ 

“ພ ໍ່ແມ່ຂອງຂອ້ຍບ ໍ່ສາມາດຊ ົ້ເຄ ື່ອງມ ຶອປຸະກອນປູກຢາງພາລາໄດ້ ແລະ ພວກເຮ າບ ໍ່ມທີີື່ດິນຫ າຍ. ຂອ້ຍແຕ່ງງານກັບພະນັກງານ

ທະຫານອາຍຸ 16 ປ ີແລະ ປະຈຸບນັມີລູກນ າກັນ 3 ຄ ນ. ຂອ້ຍຕ້ອງການສ ບຕ ໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ, ເພາະວ່າພວກເຮ າທງັສອງ

ບ ໍ່ມີເວລາເຮັດກະສິກ າອີກຕ ໍ່ໄປ”. ສຽງຈາກ ເພດຍິງບ້ານ ຄອນພຸກ 

ຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດກະສິກ າອາດຈະສະຫ ຼຸບໄດ້ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີົ້. ຢູ່ເມ ອງປາກລາຍ, 

ກ າມະກອນບ ໍ່ມີລາຍຮັບຈາກການເຮັດນາຂອງເຂ າເຈ ົ້າ, ເພາະວ່າເຂ າເຈ ົ້າໄດ້ປູກເຂ ົ້າໂດຍບ ໍ່ມຊີ ນລະປະທານ ແລະ ສະ

ໜອງໃຫ້ພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຄອບຄ ວເທ ົ່ານັົ້ນ ໃນຂະນະ ທີື່ປະຊາຊ ນຢູ່ ເມ ອງຫິນເຫີບ ສາມາດສ້າງ
ລາຍຮັບປະຈ າເດ ອນທີື່ສ ມເຫດສ ມຜ ນໃຫ້ກັບຄ ວເຮ ອນ ຈາກຜ ນລະປູກ. ລວມທັງຍັງສາມາດຈ້າງຄ ນປາດຢາງທີື່
ເຮັດວຽກປະມານສີື່ຊ ົ່ວໂມງ/ມ ົ້ ກ ໍ່ສາມາດມີລາຍຮັບຄ ກັນກບັກ າມະກອນທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ
ຂອງບ ລິສັດບ ວລະພາ ທີື່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ. ອັນນີົ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມຄີ າຖາມວາ່ເປັນຫຍງັຄວາມຕ້ອງການວຽກເຮັດ
ງານທ າ ຢູ່ໂຮງງານຈຶື່ງສູງຫ າຍ. 

ການຈ້າງງານ ແມ່ນເປັນເລ ື່ອງປ ກກະຕິທ ົ່ວໄປ, ເຊິື່ງຕິດພັນກັບຄວາມຈ າເປັນຂອງລາຍຮບັເພ ື່ອຊ າລະຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍປະຈ າວັນພ້ອມທັງຍ ກລະດັບວິຖີຊີວິດໃຫ້ທັນສະໄໝກວ່າເກ ົ່າ, ກ ງກັນຂາ້ມກັບກ ລະນີໜຶື່ງ ທີື່ມີລາຍຮັບກະສິກ າ 

(ເຖິງແມ່ນວ່າການປູກຢາງພາລາແມ່ນມີລາຍຮັບດີກ ໍ່ຕາມ) ແຕກ່ ໍ່ຍັງມີບາງຄ າຄິດເຫັນດັົ່ງນີົ້:  

1) ເມ ື່ອພວກເຮ າເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ, ພວກເຮ າສາມາດໝັົ້ນໃຈວ່າ ເຮ າຈະມີລາຍຮບັ ແລະ ສາມາດ

ປະຫຍັດເງິນໄດ້ 

2) ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈຖ້າໄດ້ຮັບເງີນເດ ອນປ ກກະຕິ ເຖິງແມ່ນວ່າເງນິເດ ອນຈະບ ໍ່ສູງກ ໍ່ຕາມ 

3) ສິື່ງທີື່ດີທີື່ສຸດກ່ຽວກັບວຽກນີົ້ແມ່ນເງິນເດ ອນເປັນປ ກກະຕິ - ຂ້ອຍຈະສ ບຕ ໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີື່ນີົ້ ແລະ
ປະຫຍັດເງິນໃຫ້ລູກຂ້ອຍເພ ື່ອຮຽນໃນອະນາຄ ດ. 

4) ຂ້ອຍສາມາດຫາລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຂະໜ ມຫວານ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ກັບ

ນັກຮຽນຢູ່ນອກໂຮງຮຽນ, ແຕ່ພາຍຫ ັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດຄັົ້ງທ າອິດ ຂ້ອຍຈ າເປັນ
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ຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຮັດວຽກ. ດຽວນີົ້ຂ້ອຍບ ໍ່ຢາກເຮັດວຽກຢູ່ທີື່ນັົ້ນຄ ແຕ່ກ່ອນ, ເພາະວ່າມີ 3-4 ເດ ອນທີື່

ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕັົ້ງແຕ່ໂຮງຮຽນປິດ. 

5) ຫ າຍຄ ນບ ໍ່ຕ້ອງການເຮັດກະສິກ າອີກຕ ໍ່ໄປ, ເພາະວ່າ ໂຮງງານ ມສີະພາບແວດລ້ອມທີື່ສະອາດດີ 

6) ຂ້ອຍຢາກເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ ເພາະວ່າຂ້ອຍເມ ື່ອຍກັບການຕ ື່ນເຊ ົ້າເພ ື່ອປາດຢາງ. 

6. ສະຫ ຼຸບ ແລະ ສະເໜແີນະ 

ຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວາ້ທີ 1. ຫ ັກສູດ ການຮຽນ ແລະ ການສອນ ຂອງພາກວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາມາດສ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ້ນັກສຶກສາ

ທີື່ຮຽນຈ ບ ເລີື່ມແຕ່ປີ  2016-2020 ແລະ ເຂ າເຈ ົ້າມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດຕ ໍ່ກັບຫ ັກສູດທີື່ໄດ້ຮຽນມາ? ຈາກ

ການສ າພາດ ແລະ ອີງຕາມການໃຫ້ຂ ໍ້ມູນສາມາດສັງລວມໄດ້ວ່າ ຕ າແໜ່ງງານ ລະດັບຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດ 

ມີ 14 ຄ ນ (ຍິງ 6 ຄ ນ), ຮອງຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດ 3 ຄ ນ, ພະນັກງານສາຍງານການຜະລິດ 6 ຄ ນ (ຍິງ 3 

ຄ ນ), ເປັນຄູສອນ ແລະ ນັກຄ ົ້ນຄວ້າ 4 ຄ ນ (ຍິງ 1 ຄ ນ), ເລຂາ 2 ຄ ນ (ເພດຍິງ) ແລະ ອ ື່ນໆ ຈ ານວນ 16 ຄ ນ 
(ຍງິ 5 ຄ ນ) ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ລາຍງານສະຖານະພາບການເຮັດວຽກຂອງຕ ນໃຫ້ຮັບຊາບ ດັົ່ງໃນຮບູທີ 2. ລະດັບຄວາມເພິື່ງ
ພ ໃຈຂອງນັກສຶກສາ ຕ ໍ່ກັບລາຍວິຊາສະເພາະທີື່ນ າມາສິດສອນ ໃນພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ປຸງແຕ່ງໄມ້ ແມ່ນເລີື່ມຈາກ 3.5 ຫາ 4.6 ຖ ວາ່ນອນຢູ່ໃນລະດັບສູງກວ່າປານກາງ ຫາລະດັບຄວາມເພິື່ງງພ ໃຈສູງສຸດ 

ເຊິື່ງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ ເງິນເດ ອນສະເລ່ຍຕ ໍ່ເດ ອນ ສ າລັບຕ າແໜ່ງງານ ລະດັບຫ ວໜ້າສາຍງານການຜະລິດ 

ແມ່ນ 9,5 ລ້ານກີບ ແລະ ພະນັກງານສາຍງານການຜະລິດແມ່ນ 2 ລ້ານ ກີບຕ ໍ່ເດ ອນ. ອີງຕາມການສ າຫ ວດ 

ຈ ານວນນັກສຶກສາທີື່ອາສາສະໝັກຕອບແບບສອບຖາມ (45 ຄ ນ) ດັົ່ງກ່າວນີົ້ ຈ ານວນນັກສຶກສາທີື່ໄດ້ຖ ກຮັບເຮັດ

ວຽກແມ່ນ ກວມເອ າ 61 ສ່ວຍຮ້ອຍ ນອກນັົ້ນ (39 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນບ ໍ່ມີລາຍງານຈາກນກັສຶກສາ. 

ຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວາ້ທີ 2. ການເຮັດວຽກຕ ວຈິງຂອງນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈ ບຈາກ ພາກວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ສາມາດຕອບສະໜອງທາງດ້ານທັກສະ ເຂ ົ້າໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດ
ແນວໃດ? ຜ ນການສ າຫ ວດເຫັນວ່າ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກສຶກສາ ຕ ໍ່ກັບໜ້າວຽກພາຍໃນບ ລິສັດ 
ລວມທັງໝ ດມີ 15 ຂ ງເຂດໜ້າວຽກ ເຫັນວາ່ ມີພຽງ 3 ຂ ງເຂດໜ້າວຽກທີື່ມີລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ ໃນລະດັບຕ ໍ່າ
ຄ : ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທາງດ້ານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫ າດ, ການຂ ນສ ົ່ງ ແລະ ການກະກຽມເອກະສານ ເພ ື່ອ
ການສ ົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນ (ແຕ່ວ່າຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ  ົ່ານີົ້ແມ່ນນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈ ບຈາກຄະນະວິຊາອ ື່ນ). 

ຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວາ້ທີ 3. ບັນດາແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ຂອງບ ລິສັດບ ວລະພາ ທີື່ໄດ້
ຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ມຢູ່ສູນຄ ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດແນວໃດແດ່?
ພະນັກງານໃນໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດມີຄວາມເພິື່ງພ ໃຈໃນລະດັບສູງ ເມ ື່ອສ ມທຽບລະດັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈ ລະຫວ່າງ 
ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເຫັນວາ່ພວກເຂ າເຈ ົ້າ ມຄີວາມຄິດເຫນັໃນລະດັບຄ້າຍຄ ກັນຕ ໍ່ກັບການທີື່ໄດ້ເຂ ົ້າມາເຮັດວຽກ
ໃນໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ. ເຂ າເຈ ົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈທີື່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ມກ່ຽວກັບຂະບວນການຜະລິດໄມ້ອັດຢູ່ ສູນ
ຄ ົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພາະວ່າ ຄວາມຮູ້ທີື່ໄດ້ຮຽນມາແມ່ນໄດ້ຖຶກນ າໃຊ້ໃນວຽກງານຕ ວ
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ຈິງ ໃນສາຍງານການຜະລິດໄມ້ອັດ. ພັກນັກງານຜູ້ທີື່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງ 
ທີື່ຕັົ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງກບັໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ໂຮງງານໄດດ້ າເນີນການຜະລິດ ພະນັກງານກ ໍ່ມີລາຍຮັບເປັນ
ປ ກກະຕິ. 

ຄ າຖາມຄ ົ້ນຄວາ້ທີື່ 4. ປະຊາຊ ນທີື່ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ຜູ້ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂ ົ້າເຮັດວຽກນ າ
ບ ລິສັດ ເຂ າເຈ ົ້າມີທັດສະນະແນວໃດ? ປະຊາຊ ນທີື່ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ເຊິື່ງມີຈ ານວນໜຶື່ງບ ໍ່ໄດ້ມາ

ເຮັດວຽກນ າບ ລິສັດ. ລວມທັງເພດ ຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ມີແຮງຈູງໃຈທີື່ຄ້າຍຄ ກັນໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນຕ້ອງການລາຍຮັບເພ ື່ອໃຊ້ຈ່າຍປະຈ າວັນ ແລະ ສະຖານທີື່ຕັົ້ງຂອງໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ແມ່ນມີຄວາມ
ສະດວກ ເພາະວ່າ ໂຮງງານແມນ່ຕັົ້ງຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານຂອງເຂ າເຈ ົ້າ. ພວກເຂ າເຊ ື່ອ ແລະ ໝັົ້ນໃຈວ່າ ຈະມີລາຍຮັບ ແລະ 

ສາມາດປະຫຍັດເງິນໄດ້. ຫ າຍຄ ນບ ໍ່ຕ້ອງການເຮັດກະສິກ າອີກຕ ໍ່ໄປ, ເຂ າເຈ ົ້າຕ້ອງການປ່ຽນວຽກຈາກການຜະລິດ

ກະສິກ າສູ່ໂຮງງານ ເພາະວ່າໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີື່ສະອາດດີ “ມີພັດລ ມ ແລະ ບ ໍ່ມີຍຸງ!”. 

ຂ ໍ້ສະເໜແີນະ 

ນັກສຶກສາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕ ໍ່ກັບ ຫ ັກສູດການຮຽນ ແລະ ການສອນ ດັົ່ງນີົ້: ໃຫ້ພິຈາລະນາເອ າບາງ
ຫ ວຂ ໍ້ ຫ   ວິຊາ ເຂ ົ້າຕ ື່ມຄ : ການຜະລິດໄມ້ອັດ, ການນ າໃຊ້ໄມ້ເສດ, ການຕິດຕັົ້ງເຄ ື່ອງຈັກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ
ສ້ອມແປງບ າລຸງຮັກສາເຄ ື່ອງຈັກ, ພາສາອັງກິດອຸດສະຫະກ າໄມ້, ການສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມ, ການສ້າງຕັົ້ງທຸລະກິດໄມ້ 
ແລະ ການຊອກໂອກາດທາງດ້ານທຸລະກິດໄມ້ຍຸກໃໝ່, ການຕະຫລາດ ແລະ ວິຊາທີື່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂຽນແບບ. 

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກສຶກສາ ຕ ໍ່ກັບໜ້າວຽກງານອຸດສະຫະກ າໄມ້ ພາຍຫ ັງຮຽນຈ ບຄວນ
ມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານ ການຂາຍ ແລະ ການຕະຫ າດ, ການຂ ນສ ົ່ງ, ແລະ ວຽກງານການກະກຽມເອກະສານ ເພ ື່ອ
ການສ ົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນໄມ້. 

ຄວນສ ບຕ ໍ່ດ າເນີນການປະເມີນ ຫ ັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ຮ່ວມກັບ ພາກສ່ວນອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງ
ໄມ້ ເພ ື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນະພາບການສຶກສາ. 

ລະບ ບການຈ້າງງານ ຄວນພິຈາລະນາຫ າຍດ້ານ ເພ ື່ອເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການຄັດເລ ອກເອ າແຮງງານເພ ື່ອມາ
ເຮັດວຽກ ເຊັົ່ນວາ່: ອາຍຸ, ເພດ, ຄວາມສ ນໃຈ, ປະຊາຊ ນບ້ານໃກ້ຄຽງ ແລະ ບ້ານທີື່ມີການປະກອບສ່ວນວຽກງານ
ເຂ ົ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາບ ລິສັດ. 

ຄວນສ້າງກິດຈະກ າໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຄວາມສ າເລັດຂອງນັກສຶກສາ ທີື່ຮຽນຈ ບຈາກ ພາກ

ວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ຜ່ານທາງເວບັໄຊ້ຂອງຄະນະວິຊາ ຫ   ສ້າງຊ່ອງ Youtube. 

ຄະນະວິຊາອ ື່ນ ກ ໍ່ຄວນດ າເນີນການປະເມີນຫ ັກສູດ ຄ້າຍຄ ກນັກັບ ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ເພ ື່ອປຽບທຽບຜ ນໄດ້
ຮັບຂອງ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ທີື່ມີການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ. 
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