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ABSTRACT 

 Despite strong government policies to suppress traditional slash and burn 
agriculture, these systems are still a major method of rice production in the uplands of 
Lao PDR. However, national target aims to totally suppress slash and burn agriculture 
by the year 2020. In the meantime, national and international assistance projects have 
helped government to implement alternatives to slash and burn agriculture. After the 
completion of Theun-Hinboun Hydropower Project, one of the major commitments is 
to the mitigation of environmental impacts. An important component of this support is 
to rehabilitate areas of degraded forests that have resulted from inappropriate 
practices of shifting cultivation. To assist implementation of the program, the Project 
applied the principles of national policy on upland management to the target 
population in the area. 

 As upland rice is the most critical component in traditional agricultural system 
and given the changes due to development support from the Project, the present study 
attempted to examine the impacts of development on the rice systems of the farming 
households with specific objectives of ascertaining (i) Can rice production be 
maintained or even increased for household requirements after a sudden shift from 
traditional shifting cultivation to other forms of rice production in permanent 
systems? and how? (ii) How would the above alternative rice production systems 
impact biodiversity and ecological recovery of vegetation? (iii) Would the above 
changes lead to any positive ecological outcomes as a whole, while maintaining rice 
sufficiency? 

 On the basis of these questions, a conceptual framework for field study was 
developed and proposed for analysis. The framework is based on intensification 
theory where push and pull factors impinge upon land use changes toward more 
intensification with alternative forms of land management. In this context, attentions 
is given to rice production systems and the regeneration of natural ecology with 
respect to system changes from traditional slash and burn cultivation. The overall 
outcomes of this process are measured in terms of rice productivity and improvement 
in the ecology of upstream areas of the watershed, for example the Nam Theun river. 

 Several approaches were adopted to collect primary and secondary data. Also 
interviews with key informants were conducted to gather information from farmers, 
community, formal and informal groups, government officials, Project staff, and 
policy makers at all levels. Field walks with villagers, formal field surveys and setting 
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up of sample plots were employed for field measurements and assessment. 
Participatory approaches are the core research methodology in this study.  

 After the completion of the Project in 1998 with strong push factors, slash and 
burn fields in the village were reduced by almost 50 percent. Alternative land uses for 
both rice and cash crops were developed to replace slash and burn cultivation. These 
included some 12.9 ha of paddy, 5.2 ha of permanent upland terraces, 2.6 ha of mixed 
annual perennial fields, 2.4 ha of tree plantation. However, the amount of rice 
produced fell behind their consumption needs. Almost 90 percent of the total number 
of households in the village faces severe rice deficits for at least six months. In 2005, 
most of the farming households in the village returned to upland rice in former slash 
and burn fields. Assessment of rice productivity has shown that despite the 
differences in practices and production systems, yields of upland rice in the village are 
very poor, varying between 1.2-1.9 t/ha. The amount of phosphorus content in both 
grain and straw of rice was very low, varying between 0.05-0.22% in grain and 0.11-
0.44% in straw respectively. Other factors have also involves and required further 
investigation, such as sterility, pests and disease incidence. 

 It is not clear how much direct impact slash and burn agriculture has on the 
degradation of natural forests. The premise which was generally believed is that 
natural regeneration proceeds productively after shifting cultivation has been 
terminated as fallows are released for regeneration. Evidence indicates that this is 
unlikely in this particular area. Natural, regeneration of secondary forests in 
Sobngouang was found to be fairly slow with less species composition. Above all, 
growth of vegetation as measured in the terms of DBH is relatively small, even in 
currently undisturbed forests have experienced no significant disturbance for more 
than 12 years. Considering the nature of the poor natural resource base in 
Sobngouang, any human activity could be judged as easily destroying natural forests.  

 In this thesis, much discussion is devoted to the assessment of rice 
productivity and improvement of the production systems that could promote systems 
of high biodiversity and positive contributions to both agriculture and sustainable land 
use, so that the ecology of the upper watershed could be improved and conserved on a 
sustainable basis. Finally, recommendations were made specifically to the Project for 
future improvement of the development plan and implementation. As Theun-Hinboun 
Hydropower Project differs significantly from other projects to stabilize shifting 
cultivation, a recommendation was made to extend project research and experiences 
beyond project boundary. The possibility of national-level demonstration was 
suggested. Diversified strategies for agriculture development were recommended for 
the Project to absorb the range of farmers’ strategies in production, ranging from 
subsistence to market-oriented economy. The role of rice in the household economy 
was raised for future Project activities. While improvement of livelihoods and 
conservation of natural resources and watershed are recognized, a broader 
understanding of degradation and rehabilitation of upland ecosystem was 
recommended.  

 Moreover, Project should take local knowledge and indigenous technologies 
into account in planning and implementation of the project activities. These are 
expected to be highly cost effective and adaptable to the heterogeneity of the 
biophysical setting of the uplands. 
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บทคัดยอ 

 ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อหยุดย้ังการทําการเกษตรแบบถางและเผา แตระบบ
ดั้งเดิมนี้ยังเปนวิธีการหลักของการผลิตขาวในพื้นที่สูงของประเทศลาว อยางไรก็ตามเปาหมาย
ระดับชาติ คือ การยุติการทําการเกษตรแบบถางและเผาใหหมดไปภายในป ค.ศ. 2020 ซึ่งโครงการ
ชวยเหลือตาง ๆ ทั้งจากภายในและตางประเทศไดชวยเหลือรัฐบาลในการดําเนินการเพื่อเปนทางเลือก
ทดแทนระบบเกษตรแบบดั้งเดิมนี้ หลังการกอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนเทินเทิน-หินบูนแลว
เสร็จไดมีการดําเนินงานตามแผนบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสวนสําคัญของแผนดังกลาว คือ 
การฟนฟูปาเสื่อมโทรมที่เกิดจากการทําไรแบบถางและเผาที่ไมเหมาะสม ทั้งนี้โครงการฯ ไดนําเอา
แนวนโยบายการบริหารจัดการบนพื้นที่สูงของรัฐบาลไปปรับใชกับพื้นที่ภายใตโครงการรับผิดชอบ  
 เนื่องจากขาวไรเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบการเกษตรแบบดั้งเดิม และผลจาก
การสนับสนุนและพัฒนาจากโครงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดมุงเนนที่
ผลกระทบจากการพัฒนาตอระบบการผลิตขาวของครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อคนหาวา 
(1)สามารถรักษาผลผลิตขาวไวในปริมาณเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นสําหรับความตองการของครัวเรือน
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงจากการทําไรหมุนเวียนพื้นที่สูรูปแบบการผลิตขาวในพื้นที่คงที่ไดหรือไม? 
และอยางไร? (2)ทางเลือกของระบบการผลิตขาวดังกลาวมีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และการฟนฟูนิเวศปาอยางไร? (3)การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสามารถนําไปสูผลลัพธเชงนิเวศที่ดีใน
ภาพรวมไดหรือไม ในขณะที่ยังรักษาผลผลิตขาวไดพอเพียง 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยสําหรับพื้นที่ศึกษาไดถูกพัฒนาเพื่อการวิเคราะห บนพื้นฐานของ
คําถามเหลานี้ โดยใชแนวคิดการเกษตรแบบเขมขนซึ่งมีแรงผลักภายนอกและแรงดันจากภายในเปน
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและนําไปสูการเกษตรแบบเข็มขนมากขึ้น ดวยรูปแบบ
ทางเลือกตาง ๆ ในการจัดการที่ดิน ในบริบทพื้นที่ศึกษาไดมุงไปที่ประเด็นระบบการผลิตขาวและการ
ฟนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติภายใตระบบการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบถางและเผา ภาพรวม

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 viii

ของผลลัพธในกระบวนการศึกษาครั้งนี้จะช้ีใหเห็นถึงผลผลิตขาวและการปรับปรุงสภาพนิเวศของ
พื้นที่ตนน้ํา ดังตัวอยางเชน แมน้ําเทิน 
 วิธีการศึกษาไดนําหลายวิธีมาปรับใชเพื่อเก็บขอมูล ทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  รวมทั้ง
การสัมภาษณผูอาวุโส ผูนํา ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนชุมชน ตัวแทนหนวยงานของรัฐ   เจาหนาที่
โครงการฯ ในทุกระดับ ทั้งแบบทางการและไมเปนทางการ การเดินสํารวจพื้นที่รวมกับชาวบาน และ
การเลือกแปลงตัวอยางเพื่อการตรวจวัดและประเมินผลในภาคสนาม โดยใชแนวทางการมีสวนรวม  
 หลังจากการกอสรางโครงการเขื่อนแลวเสร็จในป ค.ศ. 1998 มีแรงผลักจากภายนอกที่เปน
ปจจัยสําคัญทําใหพื้นที่ผลิตขาวไรแบบถางและเผาลดลงเกือบรอยละ 50 ทางเลือกในการใชที่ดินเพื่อ
ผลิตขาวและพืชเศรษฐกิจไดถูกพัฒนาเพื่อทดแทน คือ พื้นที่นาฮอมหวย 12.9 เฮกตาร พื้นที่ไรคงที่ 5.2 
เฮกตาร พื้นท่ีสวนคงที่ 2.6 เฮกตาร และสวนปา  2.4 เฮกตาร อยางไรก็ตาม ผลผลิตขาวต่ํากวาความ
ตองการบริโภค เกือบรอยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมดมีขาวไมเพียงพอตอการบริโภคอยางนอย 6 
เดือน และผลจากการประเมินการผลิตขาวในระบบตาง ๆ พบวาผลผลิตขาวไรของหมูบานคอนขางต่ํา
ระหวาง 1.2-1.9 ตัน/เฮกตาร ปริมาณของฟอสฟอรัสในเมล็ดขาวและฟางขาวพบรอยละ 0.05-0.22% 
และ 0.11-0.44% ตามลําดับ ซึ่งเปนปริมาณต่ํามาก และยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งตองมีการศึกษา
เพิ่มเติม เชน การไมเกิดเมล็ด โรคและแมลงที่เปนศัตรูขาว 
 ผลจากการศึกยังไมชัดเจนวาระบบการเกษตรแบบถางและเผาสงผลกระทบโดยตรงตอการ
เสื่อมโทรมของปาธรรมชาติมากนอยเพียงไร ความเชื่อที่วาการฟนฟูตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่
ปลอยทิ้งไวหลังถางและเผาอาจจะไมเปนเชนนั้น โดยเฉพาะในพื้นที่นี้ ซึ่งพบวาการเจริญเติบโตของปา
ช้ันที่สองในสบยวงเกิดขึ้นคอนขางชาและประกอบดวยพันธุไมนอยชนิด การเจริญเติบโตของพืชโดย
วัดจาก DBH มีคาคอนขางนอยในปาที่ปลอยทิ้งไวหรือปาเหลามากกวา 12 ป เมื่อพิจารณาถึงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานสบยวงที่มีความออนแออยูแลวกิจกรรมตาง ๆ อาจทําใหปาธรรมชาติ
ถูกทําลายไดอยางงายดาย 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเนนการประเมินผลผลิตขาวและการปรับปรุงระบบการผลิตที่สามารถ
สงเสริมระบบความหลากหลายทางชีวภาพและนําไปสูการใชที่ดินอยางยั่งยืนที่จะทําใหระบบนิเวศตน
น้ําไดรับการปรับปรุงและอนุรักษ ขอเสนอตอโครงการฯ เพื่อนําไปปรับปรุงแผนงาน คือ  ให
โครงการฯ เปนตนแบบในระดับชาติเพราะมีรายละเอียดความแตกตางจากการยุติการถางปาและทําไร
เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ความสําคัญของขาวตอเศรษฐกิจครัวเรือนควรจะถูกหยิบยกขึ้นมาใน
กิจกรรมการพัฒนาของโครงการในอนาคต และควรมีการศึกษาและทําความเขาใจถึงความเสื่อมโทรม
และฟนฟูระบบนิเวศบนพื้นที่สูง นอกจากนี้โครงการฯ ควรนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี
ดั้งเดิมเพื่อไปวางแผนและปฏิบัติในกิจกรรมของโครงการฯ สิ่งเหลานี้อาจจะเปนสิ่งที่เหมาะสมและ
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามลักษณะชีวภาพที่แตกตางของพื้นที่สูง 
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