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ນະໂຍບາຍໂດຍສງັເຂບ: ເດ ອນ ສ ງຫາ 2016 

ສປປ ລາວ ມ ປະຫວັດສາດຍາວນານ ໃນການພັດທະນາການປູກໄມ ້ແລະ ການປູກໄມໄ້ດ້ຖ ກສ ົ່ງເສ ມຢ່າງກ້ວາຂວາງ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເພ ີ່ອເພ ີ່ມການປົກຄຸມປາ່ໄມ ້ແລະ ເພ ີ່ມການສະໜອງໄມທ້່ອນ. 

ນະໂຍບາຍທ ີ່ຜ່ານມາຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເນັັ້ນເຖ ງຄວາມສ າຄນັຂອງການຄຸ້ມຄອງປາ່ໄມ້ໄປຕາມນ ຕ ກ າ ແລະ ຕາມທ ດແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໄມເ້ຂ ັ້າໃນອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມພ້າຍໃນ. ໂຄງການ 

ACIAR “ການສ ົ່ງເສ ມຕອ່ງໂສກ້ານເພ ີ່ມມນູຄາ່ ຜະລ ດຕະພນັໄມປ້ກູໃນ ສປປ ລາວ” ໄດຄ້ ັ້ນຄ້ວາ, ລະບປຸະເດັນສ າຄັນ ແລະ ມ ຂ ໍ້ສະເໜ ແນະ ເພ ີ່ອຊ່ວຍຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດຕ້າມຈຸດປະສ ງຂອງນະໂຍບາຍເຫ  ົ່ານັັ້ນ. 

ສ ີ່ງທ ີ່ຄ ັ້ນພ ບ ແລະ ປະເດນັທ ເປນັກນຸແຈສ າຄັນ ຂ ໍ້ສະເຫນ ແນະ 

ເນ ັ້ອທ ີ່ປ່າປູກໄມ ັ້ສັກຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ມ ປະມານ 15,000 ຮຕ ທ ີ່ເປັນຂອງບກຸຄ ນ, ຂອງຄອບຄ ວ 

ແລະ ພາກສ່ວນອ ີ່ນໆ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ດ ,  ເນ ີ່ອງຈາກການບ ໍ່ສາມາດຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າ ແລະ ລະດັບການ
ສະ ໜອງໄມ້ຕ ໍ່າ ເຮດັໃຫເ້ກ ດມ ຄວາມຈ າກັດໃນການລ ງທຶ ນເຂ ັ້າໃນການປັບປງຸຍ ກລະດັບເຕັກໂນໂລຊ 
ການປງຸແຕ່ງໄມ້ໃຫ້ດ ຂຶ ັ້ນ.  

ຂະຫຽາຍໂຄງການ ສ້າງແຜນທ ີ່ໄມ້ສັກໄປຍັງແຂວງອ ີ່ນໆອ ກ.   

ພາກລັດຖະບານ, ພາກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່ດ າເນ ນການຄ ັ້ນຄ້ວາ ຄວນສ ບຄ ັ້ນຫາຄູຮ່່ວມ
ງານທ ີ່ມ ຫ ວຄ ດປະດ ດສ້າງ ແລະ ມ ວ ທ ການເຂ ັ້າເຖ ງແຫ ງ່ທຶ ນທ ີ່ຈະນ າໄປສູ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມສັ້ກຢ່  ພາຍໃນປະເທດ. 

ຍ້ອນລະບຽບການກ່ຽວກບັການປກູໄມ ້ແລະ ໄມປູ້ກມ ຄວາມຊັບຊອ້ນ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມ
ລະບຽບການນັັ້ນ ເປັນເຫດໃຫມ້ ຄ່າໃຊຈ່້າຍເພ ີ່ມຂຶ ັ້ນ. 
ຊາວນາທ ີ່ເປັນເຈ ັ້າຂອງສວນໄມ ້ແລະ ຜູ້ປະກອບການປຸງແຕ່ງໄມ້ປກູໂດຍຊຼຸມຊ ນທອ້ງຖ ີ່ນ ແມ່ນມ ທ່າ
ແຮງບ ົ່ມຊ້ອນສູງໃນການສ ົ່ງໄມໃ້ຫຂ້ະແໜງປງຸແຕ່ງໄມ ັ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ຍັງຂາດຄວາມສາມາດ

ໃນການແຂ່ງຂັນ ຍ້ອນປະເຊ ນໜ້າກັບບັນຫາລະບຽບການອັນສັບສ ນ ແລະ ລາຄາຂ ນສ ົ່ງສູງເກ ນໄປ.  

ລັດຄວນຈັດລະບ ບ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບໃຫ້ງາ່ຍຂຶ ັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນຂະບວນການຄ້າເພ ີ່ອ
ເປັນການເພ ີ່ມປະສ ດທ ພາບຂອງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ປັບປຸງໃຫມ້ ການແຂ່ງຂັນໃນທລຸະກ ດປູກປ່າ.  
ລັດຖະບານຄວນມ ການພັດທະນາລະບຽບການໃຫຊ້ດັເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂອບລະບຽບການທ ີ່ສາ
ມາດເຮດັໃຫຊ້າວສວນຜູ້ປູກໄມ້ ແລະ ຜູ້ປະກອນການປູກໄມ້ໂດຍຊຼຸມຊ ນທ້ອງຖ ີ່ນສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. 

ການຢັັ້ງຢືນສວນປູກ ບ ໍ່ໄດສ້ ົ່ງເສ ມດ້ານເສດຖະກ ດໃຫແ້ກ່ຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນ
ທາງກ ດໝາຍມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ ີ່ຈະບັນລຸຜ ນສ າເລັດ ເນ ີ່ອງຈາກ ຄວາມສະຫ ັບຊັບຊອ້ນຂອງລະບຽບ
ການ.   

ການອອກໃບຢັັ້ງຢືນຕ່າງໆ ຄວນລ ດຄວາມຊບັຊ້ອນຂອງຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຄ ານຶ ງເຖ ງການກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດ
ຄວາມສ່ຽງຈາກຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ຊາວກະສ ກອນຜູ້ປູກໄມ້ ເມ ີ່ອທຽບກັບໄມ້ຈາກແຫ ງ່ອ ີ່ນໆ. 

 
ເຖ ງວ່າການເກັບຄ່າໃຊຈ່້າຍສ າລັບລະບຽບການຕ່າງໆເປັນການເພ ີ່ມລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ລັດຖະບານກ ໍ່ຕາມ 
ແຕ່ມັນກັບກາຍເປັນອປຸະສັກ ຕ ໍ່ກບັການປູກໄມໃ້ຫ້ໄດ້ຮບັຜ ນດ  ແລະ ປະຫຽັດຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການ
ເຄ ີ່ອນຍ້າຍໄມທ້ ີ່ມ ປະສ ດທ ພາບຈາກຜູ້ປູກໄປຫາອຸດສາຫະກ າໄມ.້  

ໜ່ວຍງານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນກວດສອບເຫດຜ ນຂອງລະບຽບການ ແລະ ຊອກຫາທາງເລ ອກຕ່າງໆ ທ ີ່
ເປັນກ ນໄກກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດລາຍຮບັທາງອ ີ່ນ. 
ການປົກຄອງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ  ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ອຸດສາຫະກ າໄມ ້ຄວນນ າໃຊປ້ັດຊະຍາການອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການເພາະປກູຂອງຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າທອ້ງ
ຖ ີ່ນ ແລະ ກ ນໄກການກວດກາການຈັດເກັບລາຍຮບັຈາກກ ດຈະກ າທາງເສດຖະກ ດໃນຂ ງເຂດອ ີ່ນ. 
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ຄ່າໃຊຈ່້າຍຕາມລະບຽບກການ (ຄ່າທ ານຽມ) ແລະ ຄາ່ທ ເກ ດຂຶ ັ້ນກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂາຍໄມ້ສູງ, ການ

ຂາດການຄາດຄະເນການສະໜອງໄມ,້ ການແຂ່ງຂັນຈາກໂຮງງານທ ີ່ບ ໍ່ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຕາມລະບຽບ 
ແລະ ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຂອງນະໂຍບາຍລັດ ທັງໝ ດນັັ້ນ ໄດ້ຈ າກັດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນ
ຕະຫ າດໄມສັ້ກສາກ ນ.  

ລັດຖະບານຄວນຊ ັ້ແຈງນະໂຍບາຍການປງຸແຕ່ງຂະໜນາດນ້ອຍ ແລະ ການປງຸແຕ່ງໄມໃ້ນປະເທດ ແລະ 
ພັດທະນາຍຸດທະສາດການສ ົ່ງອອກ. 

ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກ າ ຄວນສຸມໃສ່ການອອກແບບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ກາລະໂອກາດສ າລັບການຕະ

ຫ າດໃນປະເທດຜູ້ບ ລ ໂພກທ ີ່ສ າຄນັ. 

1. ການສະໜອງໄມປ້ກູ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການສະໜອງໄມທ້ ີ່ມ ຢູໃ່ຫກ້ັບຕະຫ າດ 

ການສ້າງແຜນທ ີ່ໂດຍກ ງ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ກ້ອງດ ຈ ຕອນຈັບພາບຢ່າງລະອຽດຈາກພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ ເພ ີ່ອກ ານ ດຈຸດທ ີ່ເປັນເນ ັ້ອທ ີ່ປູກໄມສັ້ກມ ປະມານ 15,000 ຮຕ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ. 

ແຫລ່ງປູກໄມເ້ຫ  ົ່ານ ັ້ມ ໂຄງສ້າງທ ີ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ກະຈາຍໄປທ ົ່ວທກຸພາກຂອງແຂວງ.  

ໃນນັັ້ນ 4% ຂອງໄມສັ້ກທ ີ່ພ ບເຫັນທັງໝ ດ ແມ່ນມ ຂະຫນາດໜ້າຕ້າງໃຫຍ່ກ່ວາ 25 ເຊນັຕ 

ແມັດ, 76% ມ ຂະໜາດໜ້າຕ້າງນ້ອຍກວ່າ 25 ເຊນັຕ ແມັດ, 20% ມ ຫ າຍຂະໜາດປະປົນ

ເປັນ ຫ   ເປັນສ່ວນໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມ ປະມານ 3% ທ ີ່ເປັນຕອນຂະໜາດນ້ອຍໆ (ນ້ອຍກ່

ວາ 0,35 ຮຕ) ຫ    ການປູກແບບກະແຈກກະຈາຍອອ້ມຜ ນນາ. 

ດ້ວຍດ້ານພູມສັນຖານທາງທ າມະຊາດທ ີ່ເຮດັໃຫມ້ ແຫລ່ງປູກໄມ້ຢູ່ກະແຈກກະຈາຍ ສະແດງວ່າ 
ຍັງມ ສ ີ່ງທາ້ທາຍຕ ໍ່ການຮບັປະກັນຄວາມສາມາດສະໜອງໄມປ້້ອນໃຫແ້ກ່ອຸດສາຫະກ າໄດ້ພຽງພ . 
ຄວາມເຂ ັ້າໃຈຂອງຜູ້ປູກໄມ້ກ່ຽວກັບການຄຸມ້ຄອງການປູກໄມ້ ແລະ ການຂຸດຄ ັ້ນໄມ ້ຍັງບ ໍ່ທັນ
ຖ ກຕ້ອງ ບ ໍ່ສາມາດຕັດສ ນໃຈໄດ ້ເຊ ີ່ງເຮດັໃຫບ້ ໍ່ສາມາດຄາດຄະເນການສະໜອງໄມປ້້ອນເຂ ັ້າ
ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ. 

ຄວາມແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນຈາກຜູ້ນ າໃຊທ້ ີ່ດ ນໃນທາງອ ີ່ນ ຊຶ ີ່ງອາດເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນວ່າ 
ພາຍຫ ງັການຂຸດຄ ັ້ນອາດບ ໍ່ມ ການປູກໄມ້ທ ດແທນຄ ນ ຊຶ ີ່ງຈະສ ົ່ງຜ ນເຮດັໃຫກ້ານສະໜອງບ ໍ່ມ 
ຄວາມຍ ນຍ ງ.  

 
ຂ ໍ້ສະເຫນ ແນະສ າລບັລັດຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ 

a. ຂະຫຍາຍແຜນທ ີ່ເນ ັ້ອທ ີ່ການປູກໄມ້ສັກ ແລະ ແຫ ງ່ປູກໄມອ້ ີ່ນໆໄປສູ່ແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ດ າເນ ນ
ການຄ ັ້ນຄ້ວາຈ ານວນບ ລ ມາດ, ການເຕ ບໂຕ ແລະ ເນ ັ້ອທ ີ່ປູກໄມສັ້ກ. 

b. ຊອກຄ ັ້ນຫາແຮງຈູງໃຈທ ີ່ສາມາດສ ົ່ງເສ ມໃຫມ້ ການຂະຫຽາຍການປຸງແຕ່ງໄມທ້້ອງຖ ີ່ນ ແລະ ທຸລະ
ກ ດປູກໄມ້ໂດຍຊຼຸມຊ ນ.  

c. ປັບປຸງ ແລະ ຊ ັ້ແຈງກ ດລະບຽບສ າລັບການຂ ນສ ົ່ງເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຕ ັ້ນທຶ ນທາງລະບຽບການ ແລະ 
ການອຸດໜູນສ າລັບການຂ ນສ ົ່ງໃຫ້ຜູ້ປຸງແຕ່ງໄມໃ້ນປະເທດ. 

d. ດ າເນ ນການຄ ັ້ນຄ້ວາປັດໄຈທາງເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມທ ີ່ຈະສ ົ່ງຜ ນຕ ໍ່ການຕັດສ ນໃຈຂອງຜູ້ປູກໃນການ
ຄຸ້ມຄອງສວນປູກ ແລະ ການຂຸດຄ ັ້ນໄມ ້ຊຶ ີ່ງຈະເຮດັໃຫສ້າມາດຄາດຄະເນການສະໜອງໄມໄ້ດ.້ 

e. ພັດທະນາກ ນໄກການເຊ ີ່ອມສານແຜນງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ ້ແລະ ການທ  ດສອບວ 
ທ ທາງປະດ ດສ້າງໃໝ່ທ ີ່ສາມາດເຮດັໃຫກ້ານສະຫນອງໄມ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດ
ສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈ ັ້າຂອງສວນປູກ.  

f. ປະເມ ນຄວາມອາດສາມາດໃນການຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທ ີ່ປູກໄມຢ່້າງເໝາະສ ມ ໂດຍສະເພາະການປູກໄມ້
ໃສ່ເຂດປ່າໄມທ້ ີ່ຊຼຸດໂຊມ ແລະ ບ່ອນດ ນຫວ່າງເປົົ່າ. ຄ ັ້ນຫາຄູຮ່່ວມທ ີ່ມ ຫ ວຄ ດປະດ ດສ້າງ ແລະ ມ 
ການສະໜອງທຶ ນທ ີ່ເປັນການສ ົ່ງເສ ມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມສັ້ກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. 
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2. ລະບຽບການ ແລະ ມນູຄາ່ການໃຊຈ້າ່ຍ 

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງລະບຽບການທ ີ່ຕ ດພັນກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງການປູກໄມ ້ແມ່ນມ ລັກສະນະກວ້າງຂວາງ, ມ ຄວາມຊບັຊ້ອນຫ າຍຂັັ້ນຕອນ ເຮດັໃຫກ້ານຜະລ ດ, ການຂ ນສ ົ່ງ, ແລະ ຂະບວນການສ ົ່ງອອກໄມທ້ອ່ນ

ທ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍມ ຄ່າໃຊຈ່້າຍສູງ. ສ ີ່ງນ ັ້ມັນຫ ຼຸດຜ່ອນຜ ນຕອບແທນຂອງຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອຸດສາຫະກ າໄມ ້ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນສ ີ່ງຈູງໃຈໃນການປກູ ແລະ ປງຸແຕ່ງໄມ.້ 

ຄວາມທັບຊ້ອນໜ້າທ ີ່ລະຫວ່າງອ ງກອນລັດ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງຂອງຂັັ້ນຕອນດ້ານລະບຽບການ ອາດເປັນໂອກາດໃຫມ້ ການລະເມ ດລະບຽບກ ດໝາຍ ແລະ ເກ ດການເກັບຄ່າທ ານຽມຊ ້າຊ້ອນກັນ. ການໃຊຈ່້າຍ

ການເຮດັທຸລກ າແບບບ ໍ່ເປັນທາງການ ກ ໍ່ແມ່ນບັນຫາໜຶ ີ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກໄມຂ້ະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ຊ ັ້ໄມ້.  

ບັນດາລະບຽບການຍ່ອຍທ ີ່ນ າມາໃຊ້ກບັຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມປູ້ກ ແມນ່ຂະຫຽາຍມາຈາກກ ດໝາຍທ ີ່ສ້າງຂຶ ັ້ນເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມບ ໍ່ຍ ນຍ ງຂອງການປູກ-ສະຫນອງໄມ ້ແລະ ສະກັດກັັ້ນການລັກລອບຕັດໄມຈ້າກປ່າທ າມະ

ຊາດແບບຜ ດກ ດຫມາຍ. ແຕ່ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ບັນດາລະບຽບການຍ່ອຍເຫ  ົ່ານັັ້ນ ຖ ກສ້າງຂຶ ັ້ນໂດຍບ ໍ່ຄ ານຶ ີ່ງເຖ ງການສ້າງແຮງຈູງໃຈ ຫລ  ບ ໍ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການກະຕຸກຊຼຸກຍູກ້ານປູກໄມ ້ແລະ ບ ໍ່ສ ົ່ງເສ ມ

ໃຫກ້ານປູກໄມມ້ ການຂະຫຽາຍຕ ວ.   

ຂ ໍ້ສະເຫນ ແນະສ າລບັລັດຖະບານ 

ເພ ີ່ີ່ອປັບປຸງຂັັ້ນຕອນການປູກ, ການຊ ັ້ຂາຍໄມ ້ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍດ້ານລະບຽບການ ມ ຂ ໍ້ສະເໜ ແນະດັົ່ງນ ັ້:  
a. ລັດຖະບານຄວນພັດທະນາລະບຽບການສະເພາະ ສ າລັບສວນປູກ
ໄມ້ຂອງຊາວນາ ທ ີ່ສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນເຖ ງລະດັບຕ ໍ່າຂອງຄວາມສ່ຽງ

ໃນການສ້າງ, ການຂຸດຄ ັ້ນ, ການຮ ັ້ຖອນ ແລະ ການຂາຍ

ຊບັພະຍາກອນສວນປກູ. 

c. ສ ີ່ສານ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ຊາວສວນ ແລະ ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ໃຫໄ້ດຮ້ບັຜ ນປະໂຫຽດຈາກການຫ ຼຸດຄ່າໃຊຈ່້າຍ, ຍ ກເວັັ້ນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ການໄດ້

ຮບັສ ດທ ພ ເສດທາງພາສ . 

d. ພ ຈາລະນາດ້ານພາສ  ຫ   ແຮງຈູງໃຈອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອສ ົ່ງເສ ມການຄຸ້ມຄອງ ການປູກໄມທ້ ີ່ດ  ມ ການເຕ ບໂຕຢ່າງມ ຄຸນນະພາບສູງ. ຍ ກຕ ວ

ຢ່າງ: 

i. ໃຫຈ່້າຍພາສ ສ າລັບການປູກໄມ ້ຄ ກັນກັບການປູກພຶຶ  ດກະສ ກ າອ ີ່ນໆ ຄ ໃຫ້ຊາວນາຈ່າຍແຕ່ພາສ ທ ີ່ດ ນເທ ົ່ານັັ້ນ.  
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i. ການຂ ັ້ນທະບຽນສວນປູກໄມຈ້ະຕ້ອງຂຶ ັ້ນສະເພາະໃນກ ລະນ 
ທ ີ່ບ ໍ່ມ ໜັງສ ສະແດງສ ດເປັນເຈ ັ້າຂອງທ ີ່ດ ນ. 

ii. ການຂຶ ັ້ນທະບຽນການປູກໄມຄ້ວນຄວບຄຸມເອ າຫ າຍໆ 
ຮອບວຽນການປູກ ເພ ີ່ອສ ົ່ງເສ ມການນ າໃຊທ້ ີ່ດ ນປູກໄມ້ໃຫ້
ດ ຂຶ ັ້ນ ແລະ ມ ການປູກຄ ນພາຍຫ ງັການຂຸດຄ ັ້ນ. 

iii. ການອະນຸມັດການຂຸດຄ ັ້ນໄມປູ້ກ ແລະ ການເຄ ີ່ອນຍ້າຍໄມ້
ຈາກສະໜາມ 2, ໂດຍລະບ ບການແຈ້ງຫາຂັັ້ນ ບາ້ນ (ເຈ ັ້າ

ໜ້າທ ີ່ປ່າໄມບ້້ານ) ຫ   ກຸມ່ບ້ານ. 

iv. ຊ ັ້ແຈງຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມການຂ ນສ ົ່ງ
ໄມສັ້ກປູກຈາກສະໜາມ 2 ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ພ ຈາລະນາ
ການອະນຸມັດ ໂດຍລະບ ບແຈ້ງການໃຫຊ້າບຊດັເຈນ.  

v. ທ ບທວນມາດຖານເຕັກນ ກການປູກໄມເ້ພ ີ່ອອະນຸຍາດ ຂະຫ
ຽາຍລະດັບກ້ວາງຂອງລະບບການປູກໄມ ້

b. ທ ບທວນຄ ນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍອ ີ່ນໆຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນ
ຄ່າລວມທັງການຍ ກເວັັ້ນພາສ  ແລະ ແຮງຈູງໃຈຕ່າງໆ.  ກ ານ ດວ 
ທ  ທ ີ່ມ ປະສ ດທ ພາບໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລັດ
ຈາກຜູ້ປູກ, ພ ໍ່ຄາ້ ແລະ ຜູປຸ້ງແຕ່ງໄມ້. 

ii. ນ າສະເຫນ ລະບ ບເກັບພາສ ແບບງາ່ຍດາຍແກ່ຜູປະກອບການໂດຍຊຼຸມຊ ນເພ ີ່ອສ້ງາແຮງຈງູໃຈໃຫ້ແກກ່ານປງຸແຕ່ງໄມ້ທອ່ນ
ຂະໜາດໜ້າຕ້າງນ້ອຍ ແລະ ຜະລ ດຕະພັນລະດັບກາງ.  

e. ເຜ ຍແຜ່ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລ ການອ ີ່ນໆຢ່າງໂປ່ງໃສ. 
f. ໃຫກ້ານຊ ັ້ນ າ ທ ີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຫັນດ ເອກະພາບຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກບັ ໜ້າທ ີ່ຂອງແຕ່ລະອ ງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມ້
ປູກ.  

g. ປັບປຸງການປະຕ ບັດກ ດໝາຍຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫ ວງ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການບັງຄັບຈ່າຍແບບບ ໍ່ເປັນທາງການ. 
h. ດ າເນ ນການກວດສອບແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ບັງຄັບການສ ົ່ງອອກໄມປູ້ກເຂ ັ້າສູ່ລະບ ບ ເພ ີ່ອຕ້ານການລັກລອບສ ົ່ງອອກໄມເ້ຖ ີ່ອນ. 

  

3. ກຸ່ມທ ີ່ຜູປ້ກູໄມ ້ແລະ ກຸ່ມຜູປ້ະກອບການທຸລະກ ດໄມ ້

ມ ຫ າຍທ່າແຮງສາມາດສ້າງຜ ນປະໂຫຽດ ຖ້າບັນດາກຸ່ມຜູ້ປກູໄມ້ລາຍຍ່ອຍສາມາດເຕ ັ້າໂຮມເຮດັວຽກ
ຮ່ວມກັນແບບສະຫະກອນ ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລາຍຮັບທາງເສດຖະກ ດໃນການ
ດ າເນ ນກ ດຈະກ າຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການຊ ັ້ວັດຖຼຸດ ບ, ການເຂ ັ້າເຖ ງສ ນເຊ ີ່ອ, ການຂາຍໄມ້ ແລະ ດ້ານການ
ຕະຫລາດ. ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ ຍັງມ ບາງຂ ໍ້ສ ງໄສລະຫວ່າງຊາວສວນຕ ໍ່ການໂຮມກັນເຮດັແບບ
ສະຫະກອນ ແລະ ຍງັສ ງໄສກຽ່ວກັບຜ ນປະໂຫຍດທ ີ່ຈະໄດ້ຮບັ.  

ກຸ່ມຊາວກະສ ກ າປກູພ ດທັນຍາຫານ ທ ີ່ບັນດາສະມາຊ ກຂອງກຸມ່ຈະເຮດັວຽກຮ່ວມກັນເປັນໄລຍະສັັ້ນ
ຕາມລະດູການ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນລະດູການດຽວ) ສາມາດເກັບກຽ່ວຜ ນຜະລ ດ ແລະ ຈັດການດ້ານ
ການຕະຫ າດໄດ້ດ ກວ່າ ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ກຸ່ມປູກໄມ ້ແມ່ນຈະປະເຊ ນກບັສ ີ່ງທາ້ທາຍຫ າຍກ່ວາໃນດ້ານ

ຂ ໍ້ສະເຫນ  ແນະ ສ າລບັລດັຖະບານ 

a. ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປູກໄມ້ເຂ ັ້າເປັນກຸ່ມປະກອບການທລຸະກ ດ (FGE) ຫລ  ເຂ ັ້າເປັນສະຫະກອນ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ມ ການປະກອບທຶ ນຮວ່ມກນັເພ ີ່ອການລ ງທຶ ນ ເຊັົ່ນ 
ຜ່ານການໃຫ້ກູ້ຢືມໂດຍເກັບດອກເບ້ຍຕ ໍ່າ. 

b. ດ າເນ ນການໂຄສະນາປູກຈ ດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດທ ີ່ມ ຢູ່ ກ່ຽວກັບສະຫະກອນລວມໝູ ່

ແລະ ຜູ້ປະກອບການທລຸະກ ດ, ການພັດທະນາການສ ີ່ສານ ແລະ ການຂະຫຽາຍເຄ ີ່ອງມ ໃຊ້ສ າລບັການ
ໂຄສະນາ ເພ ີ່ອຮບັປະກນັວ່າ ຊາວສວນປູກໄມ ້ແລະ ອ ງການທ ີ່ສະໜັບສະໜູນການປູກໄມ້ໄດ້ເຂ ັ້າໃຈ
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ຄວາມຍ ນຍ ງຂອງທຸລະກ ດ ເພາະຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຂຸດຄ ັ້ນ ທ ີ່ຈະໄດ້ຮບັຜ ນຕອບແທນຈາກ
ການລ ງທຶ ນຕ້ອງໃຊເ້ວລາດ ນກ່ວາ. 

ການໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການເປັນສະມາຊ ກຂອງກຸມ່ຫ າຍກວ່າຜ ນປະໂຫຽດຕອບແທນ. ຄວາມອາດ
ສາມາດຄ ງຕ ວໄດ້ຂອງກຸມ່ປກູໄມສັ້ກແມ່ນຂຶ ັ້ນກບັຄວາມສາມາດສະໜອງໄມ້ໃຫ້ແກ່ຕະຫ າດເປັນ
ປົກກະຕ  ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ. 

ການຫັນປ່ຽນເປັນກະສ ກ າຢ່າງໄວວາທ ີ່ມ ຢູ່ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ເປັນການຫ ຼຸດຄວາມສ າຄັນຂອງການ
ປູກໄມ້ສັກຂອງຄອບຄ ວຊ ນນະບ ດ ແລະ ເປັນການຫ ຼຸດຜ່ອນຕ ັ້ນທຶນທາງສັງຄ ມຂອງຫມູ່ບາ້ນ ຊຶ ີ່ງມ 
ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ຮກັສາຄວາມໄວ້ເນ ັ້ອເຊ ີ່ອໃຈເພ ີ່ອໃຫ້ກຸ່ມດັົ່ງກາ່ວມ ຄວາມຍ ນຍ ງຕ ໍ່
ໄປ. 

ຢ່າງຖ ກຕ້ອງກຽ່ວກັບແນວຄວາມຄ ດການຫັນເປັນສະຫະກອນ ແລະ ຜ ນປະໂຫຽດຂອງການເຮດັ
ສະຫະກອນ. 

c.  ພັດທະນາລະບຽບການທ ີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເພ ີ່ມດ້ານ ການບ ລ ການເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າການເຮດັ
ສະຫະກອນສາມາດດ າເນ ນໄປຢ່າງມ ປະສ ດທ ຜ ນ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມການຄາດຄະເນໄວ້ໃນ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ. 

d. ສະໜອງທ ດນ າທ ີ່ບ ໍ່ຫຽຼຸ້ງຍາກ (ງ່າຍ) ແລະ ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ກຸ່ມປູກໄມ້ ແລະ ຜູ້ປະກອບການປູກໄມ້ ເພ ີ່ອ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະສ ມປະສານດ້ານໂຄງສ້າງເມ ີ່ອໃດເຫັນວ່າຈ າເປັນ. 

e.  ກຸ່ມຜູ້ປກູ ຫ   ຜູ້ປະກອບການທຸລະກ ດໃນການປູກໄມ້ ຄວນລວມເອ າທັງການປກູທ ີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດ ແລະ ການປູກທ ີ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. 

f.  ການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຕັັ້ງກອງທຶ ນ ເພ ີ່ອການປກູໄມ້ ຫ   ການເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການ

ລ ງທຶ ນ ຊຶ ີ່ງລວມຕ ັ້ນທຶ ນລວມ, ການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂາຍ ແມ່ນບ ນພ ັ້ນຖານຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຊາວສວນ ຫ   ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຊາວສວນເປັນຜູ້ວາງແຜນດ້ານການປູກຕາມຄວາມຕ້ອງ 
ການດ້ານລາຍຮັບຂອງເຂ າເຈ ັ້າ. 

g. ຮບັປະກນັວ່າຄະນະກ າມະການຂອງກຸ່ມຜູ້ປູກມ ຄວາມສາມາດເຮດັວຽກເປັນເອກະລາດ ແລະ ສາມາດຢູ່
ໄດ້ແບບຍ ນຍ ງ. 

h. ສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານທ ີ່ເຮດັວຽກ ເພ ີ່ອສ ົ່ງເສ ມການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ົ່ງເສ ມການປກູໄມ້ສັກຢູ່ແຂວງ ຫລວງ
ພະບາງ. 

4. ການຮັບຮອງ ແລະ ການຢັັ້ງຢນື 
ລະບ ບການຢັັ້ງຢືນຕາມຄວາມສະໝກັໃຈຫ ັ້  ມເຫ ວບ ໍ່ໄດໃ້ຫປ້ະໂຫຽດທາງດ້ານລາຄາໃນຕະຫ າດຢ່າງມ ປະ
ສ ດທ ຜ ນແກ່ຜູ້ປູກໄມຂ້ະຫນາດນ້ອຍ. ມັນມ ຄວາມສະຫ ັບຊບັຊ້ອນ ແລະ ບ ໍ່ໄດເ້ພ ີ່ມມູນຄ່າ.  

ລະບ ບການຢັັ້ງຢືນໃນປະຈຸບັນ ທ ີ່ໃຊແ້ມ່ນມ ລາຍລະອຽດທາງລະບຽການຄ ກັນກບັ ການຢັັ້ງຢືນສວນປູກ
ໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ຜູ້ປູກແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມລະບຽບການ ແມ່ນມ ຄວາມຜ ນຕ ໍ່ໂຄງ
ສ້າງລາຕ ັ້ນທຶ ນຂອງຜູ້ປູກໄມຂ້ະໜາດນ້ອຍ.  ໃນປະເທດລາວມ ຜູ້ປູກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ປູກເອກະຊ ນ
ຈ ານວນໜ້ອຍໜຶ ີ່ງ ທ ີ່ສາມາດປັບນ າໃຊລ້ະບ ບນ ັ້ໄດ ້ແລະ ເຂ າເຈ ັ້ ັ້ ັ້າເຫ  ານັັ້ນ ໂດຍທ ົ່ວໄປ ຈະບ ໍ່ໄດຮ້ບັການ
ເຂ ັ້າເຖ ງຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາທ ີ່ດ ໄດ.້ 

ມາດຕະການທ ີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ບ ໍ່ຍ ດຍ ຸ່ນໃນການະເມ ນຄວາມຢືນຢົງ ໂດຍນ າໃຊ້ຫ າຍ
ລະບ ບການຢັັ້ງຢືນທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າຈະເພ ີ່ມການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ປູກຂະໜາດນ້ອຍ
ໃນຕະຫ າດ, ເພ ີ່ອການຄຸ້ມຄອງໄມ້ແບບຍ ນຍ ງ.  ລະບ ບການຍັັ້ງຢືນ ຕ້ອງລ ດຄວາມ
ສະຫ ັບຊັບຊ້ອນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອ  ງກອນທ ີ່ໃຫ້ຢັັ້ງຢນື ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ເຖ ງຄວາມຄຸ້ມຄ່າຈາກການຢັັ້ງຢືນໃຫ້ກັບຜູ້ປູກຂະໜາດນ້ອຍ. 
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ເຖ ງຈະມ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍນອກໃນການຢັັ້ງຢືນຂອງຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນໜ້ອຍ
ໜຶ ີ່ງ ແຕ່ເຫັນວ່າ ການຢັັ້ງຢືນ ຫ   ການະຕ ບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານ  ດຂອງອ ງການຢັັ້ງຢືນ ແມ່ນມ ຄວາມຊບັຊ້ອນ 
ແລະ ມ ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍສູງເກ ນໄປ.  

ບ່ອນທ ີ່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ ແຕ່ການເພ ີ່ມຜ ນຕອບແທນທ ີ່ຄາດຫວັງໃຫ້ກບັຜູ້ປູກໄມ້ຍັງບ ໍ່ປະກ ດມ . 

ບ່ອນທ ີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແມ່ນອ ງໃສ່ທຶ ນຊ່ວຍເຫ  ອຂອງສາກ ນ.  ການ

ກະກຽມດ້ານຕ ັ້ນທຶ ນທ ີ່ຈ າເປນັ ຕ້ອງວາງຢູ່ບ ນພ ັ້ນຖານທ ີ່ຍ ນຍ ງກວ່າເກ ົ່າ. 

 

ຂ ໍ້ສະເໜ ແນະສ າລັບອ ງການໃຫກ້ານຮບັຮອງ 

a. ດ າເນ ນການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຂອງການປູກໄມ້ທ ີ່ເປັນຂອງບກຸຄ ນ  ແລະ ປູກຂະໜາດນ້ອຍ 

b. ທ ບທວນຄ ນລະບຽບການຂອງອ ງການຢັັ້ງຢືນສ າລບັຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເພ ີ່ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຂອງປູກໄມ້ 

c. ສ້າງໃຫມ້ ວ ທ ການຢັັ້ງຢືນທ ີ່ສອດຄ່ອງ (ຍ ດຍ່ ຸນ) ທ ີ່ເໝາະສ ມແກ່ການປູກປ່າທ ີ່ເປັນກ າມະສ ດ
ຂອງຊາວສວນ. ທາງເລ ອກຕ່າງໆລວມທັງການປະເມ ນກ່ອນການຂຸດຄ ັ້ນ,ໄລຍະຂຸດຄ ັ້ນ  

ແລະ ຫ ັງການຂຸດຄ ັ້ນໂດຍເຈ ັ້າຂອງສວນປູກໄມ້, ປ່າໄມ້ບ້ານ ຫລ  ກຸ່ມສ ົ່ງເສ ມການປູກໄມ້. 

d. ພ ຈາລະນາການເປັນຄູ່ຮ່ວມຢັັ້ງຢືນ ໂດຍໃຫຜູ້້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດເຂ ັ້າຮ່ວມການ
ຢັັ້ງຢືນຮ່ວມກັບຂອງບ ລ ສັດ ຫລ  ຮ່ວມຕາມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້. 

e. ມ ການສ ີ່ີ່ສານຈະແຈ້ງໃນຂະບວນການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຢັັ້ງຢືນ ແລະ ໃຫຂ້ ໍ້
ມູນຄວາມຈ ງດ້ານຜ ນປະໂຫຽດ. 

f. ພັດທະນາໃຫ້ມ ວ ທ ທ ີ່ມ ປະສ ດທ ຜ ນສູງ ແລະ ມ ຄາໃຊ້ຈ່າຍທ ີ່ເໝາະສ ມໃນການຢັັ້ງ
ຢືນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ. 

g. ປະເມ ນຜ ນປະໂຫຍດທ ີ່ບ ົ່ມຊ້ອນຢູ່ ຂອງໂຄງການອອກໃບຢັັ້ງຢືນແຫ່ງຊາດ ຫ   ລະ
ບ ບອ ີ່ນໆຂອງລດັ ແລະ ວ ທ ການຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ; ຮັບປະກັນຄວາມສອດ
ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງຄະນະກ າມະການທ ີ່ປຶກສາ ASEAN ກ່ຽວກັບມາດຕະ
ຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 

5. ຕະຫ າດ 
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ສປປ ລາວ ມ ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສ ມການປຸງແຕ່ງໄມ້ພາຍໃນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໄມປູ້ກສ່ວນໃຫຽ່
ຍັງສ ົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ເປັນໄມ້ທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນປຸງແຕ່ງ. 

ຄວາມຕ້ອງການະລ ດຕພັນໄມ້ສັກປູກໃນຕະຫ າດໂລກຍັງແຂງແຮງ ຊຶ ີ່ງຄາດຄະເນມ ເຖ ງ 1.4 ລ້ານ 

m3/ປີ.  ສປ ຈ ນ ເປັນຕະຫ າດໃຫຽ ່ ທ ີ່ນ າເຂ ັ້າໄມ້ສັກຈາກລາວ ຫ າຍກວາ່ 10.000 m3
/ປີ.  

ຕະຫ າດໄມ້ສັກທ ີ່ມ ອາຍຸແກ່ຈາກປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ຈາກສວນປູກທ ີ່ມ ອາຍຸແກ່ ແມ່ນມ ມາກ່ອນ
ແລ້ວ ແລະ ຍ້ອນໄດຮ້ັບອ ດທ ພ ນຈາກການເຄັົ່ງຂັດການສ ົ່ງອອກໄມ້ຂອງມຽນມາ ຈຶ ີ່ງເຮດັໃຫ້
ຕະຫ າດໄມ້ສັກທ ີ່ມ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເປັນໄມ້ທ ີ່ໃຫຍ່ໄວ ຈຶ ີ່ງມ ການຂະຫຽາຍຕ ວຢ່າງໄວວາ. 

ການເຊ ີ່ອມໂຍງກັບຕະຫ າດໄມ້ສັກປູກຂອງລາວ ແມ່ນຍັງອ່ອນແອ ແລະ ບ ໍ່ມ ປະສ ດທ ພາບ. 

ຕະຫ າດຜະລ ດຕະພັນເຟີນ ເຈ ສາກ ນ ມ ການແຂ່ງຂັນສູງ ແລະ ມູນຄ່າໃນການຜະລ ດເຟີນ ເຈ ມ ການ
ອ່ອນໄຫວສູງ. ໄມ້ສັກຂະໜາດນ້ອຍຈາກລາວ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດແ້ຂ່ງຂັນກັບໄມເ້ນ ັ້ອແຂງມາຈາກ

ປ່າເຂດຮ້ອນຊຼຸ່ມ ເຊັົ່ນ: ໄມ້ກະຖ ນ, ໄມ້ຢູຄາລ ບຕັດ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ເນ ັ້ອແຂງອ ີ່ນໆ
ທ ີ່ເປັນທ ີ່ນ ຍ ມຊ ັ້ຂາຍກັນ. 

ຄວາມກັງວ ນຂອງອຸດສາຫະກ າປະອບມ : ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມລະບຽບການການຄຸ້ມຄອງສູງ, ການ

ແຂ່ງຂັນຈາກໂຮງງານທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລ ດ, ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ

ລດັຖະບານ ແລະ ການຂາດແຄນການສະຫນອງໄມ້.  
ຄວາມກະແຈກກະຈາຍຂອງແຫ ່ງປູກໄມ້ສັກຂະໜາດນ້ອຍຫ າຍພັນແຫ ່ງ ເປັນສ ີ່ງທ້າທາຍຕ ໍ່ການ
ສ ົ່ງສ ນຄ້າໄດ້ເປັນປົກກະຕ  ໂດຍໃຫຖ້ ກຕາມຂະໜາດຂອງສ ນຄ້າ ແລະ ມາດຕະຖານທ ີ່ເປັນທ ີ່ຕ້ອງ
ການຂອງຕະຫ າດ. 

 

 

 

ຂ ໍ້ສະເຫນ ສ າລບັພາກລດັ ແລະ ພາກອດຸສາຫະກ າ 

a. ທ ບທວນຄ ນປະເພດະລ ດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ຜະລ ດຕະພັນຂັັ້ນໜຶ ີ່ງ
ເຊັົ່ນ: ໄມທ້່ອນຂະໜາດນ້ອຍ,  ໄມ້ຕັບ ແລະ ໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍຈາກການຕັດສາງ.  

b. ທ ບທວນລະບຽບການດ້ານອຸດສາຫະກ າ ທ ີ່ເປັນການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການອະນຸມດັໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເພ ີ່ອເປັນການກະຕຸກ
ຊຼຸກຍູ້ການລ ງທຶ ນເຂ ັ້າໃນການປຸງແຕ່ງໄມ້ຢູພ່າຍໃນປະເທດ ຊຶ ີ່ງຈະເປັນການຫ ຼຸດ
ຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂ ນສ ົ່ງ ແລະ ສາມາດສ້າງຜ ນປະໂຫຽດໃຫ້ທ້ອງຖ ີ່ນຫ າຍ
ຂຶ ັ້ນ. 

c. ທ າການປະເມ ນຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆທ ີ່ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ໄມ້ມາຈາກສວນປູກທ ີ່ໄດ້ຂຶ ັ້ນທະບຽນ ແລະ ບ ໍ່ໄດຂ້ຶ ັ້ນທະບຽນ ແລະ 
ການຜ່ານເອກະສານຕ່າງທ ີ່ເປັນການສະໜບັສະໜູນຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ. 

d. ສ ົ່ງເສ ມໂຮງງານທ ີ່ປະຕ ບັດດ ທ ີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ການຊ ັ້ນ າທາງເຕັກນ ກໃນການປຸງແຕ່ງ. 

e. ທ ບທວນຄ ນຂັັ້ນຕອນການສ ົ່ງອອກໄມ້ປູກ  ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ່ພາກສ່ວນອຸດ
ສາຫະກ າ 

f. ທ ບທວນຄ ນການຈດັຫມວດໄມ້ສກັປູກ ເປັນ “ຊະນ ດໄມ້ພ ເສດ” ຫາຍາກ. 

g. ສຸມໃສ່ດ້ານການອອກແບບ, ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ກາລະໂອກາດທາງການຕະ
ຫ າດ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດຜູ້ບ ລ ໂພກທ ີ່ສ າຄັນ. 

h. ພັດທະນາຍຸດທະສາດການສ ົ່ງອອກ ແລະ ສ ົ່ງເສ ມໂດຍສ້າງຍ ີ່ຫ ໍ້ສ ນຄ້າຈາກແຫ ່ງ
ຜະລ ດໄມ້ສັກຂອງຊາວກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍໃນລາວ. 
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ໂຄງການ "ການສ ົ່ງເສ ມຕອ່ງໂສກ້ານເພ ີ່ມມນູຄາ່ ຜະລ ດຕະພນັໄມປ້ກູໃນ ສປປ ລາວ (VALTIP2)” (Project FST/2012/012, VALTIP2)                                                                     
ໄດ້ຮັບທຶ ນສະໜບັສະໜູນຈາກສູນຄ ັ້ນຄ້ວາກະສ ກ າສາກ ນປະເທດອ ດສະຕາລ   (ACIAR). 

 ຄູ່ຮ່ວມໂຄງການ  
ມະຫາວ ທະຍາໄລມຽວເບ ນ, ອ ດສະຕາລ  ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອ ດສະຕາລ  

ມະຫາວ ທະຍາໄລສຸພານຸວ ງ ວ ທະຍາໄລປາກປາ່ສັກ ສະມາຄ ມເຟີນ ເຈ ລາວ 
ກ ມອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ ກ ມກະສ ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ລັດຄວ ນສະແລນ, ອ ດສະຕາລ  ສະມາຄ ມອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ 

ກ ມປາ່ໄມ ້ ກ ມວດກກາປາ່ໄມ ້ ໂຄງການໄມ້ສັກຫ ວງພະບາງ 
 
 

ບ ດລາຍງານສ ມບູນຈາກການຄ ັ້ນຄ້ວາສາມາດ ດາວໂຫ ດໄດ້ຈາກ http://www.laoplantation.org/ 

ຂ ໍ້ມູນລະອຽດກ໋ຽວກັບ ACIAR ສາມາດເຂ ັ້າຫາທ ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່  http://aciar.gov.au  

ໂຄງການໃໝ່ກ່ຽວກັບການສ ົ່ງເສ ມນະໂຍບາຍການປູກໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ວຽດນາມ ກ າລງັດ າເນ ນການຄ ັ້ ັ້ນຄ້ວາ. 

ACIAR, ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ວຽດນາມ ໄດໃ້ຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການໃໝ່: “ການປັບປຸງນະໂຍບາຍການປູກໄມ້ເພ ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ອດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ປູກຂະໜາດ
ນ້ອຍ, ອຸດສາຫະກ າ, ແລະ ສ ີ່ີ່ງແວດລ້ອມ”.  ເປົັ້ັ້າໝາຍຂອງໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນເພ ີ່ອໃຫ້ທາງເລ ອກດ້ານນະໂຍບາຍທ ີ່ຈະບັນລຸເປົັ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ສ າລບັການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າການປູກ

ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ວຽດນາມ ໂດຍ ປັບປຸງການເຊ ີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການລ ງທຶ ນດາ້ນການຄ້າ ແລະ ການຜະລ ດຂະໜາດນ້ອຍ.  ໂຄງການນ ັ້ສ ບຕ ໍ່ວຽກທ ີ່ດ າເນ ນໂດຍ           
ໂຄງການ VALTIP2 ແລະ ຊ່ວງໄລຍະດ າເນ ນໂຄງການແມ່ນປີ 2016 ເຖ ງ 2018.  

Citation:  Smith, H.F., Boupha, L., Boer, K.B., Midgley, S., Ling, S., Laity, R., Flanagan, A., Said, A. and P. Kanowski (2016). ການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍທ ີ່ຈ າເປນັ                  
ເພ ີ່ອລຶ ບລ້າງສ ີ່ງກ ດຂວາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ.  ນະໂຍບາຍ ໂດຍສັງເຂບ: ສ າລັບ ”ການສ ົ່ງເສ ມຕ່ອງໂສ້ການເພ ີ່ມມູນຄ່າ ຜະລ ດຕະພັນໄມ້ປກູໃນ ສປປ ລາວ (VALTIP2)” 

 (Project FST/2012/012, VALTIP2 

http://www.laoplantation.org/
http://aciar.gov.au/
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