
ການປຽ່ນແປງດ້ານນະໂຍບາຍທີຈໍ່າເປນັ ເພືອ່ລຶບລ້າງສິງ່ກີດຂວາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປກູໄມ້ຂະໜາດນອ້ຍ ໃນ ສປປ ລາວ 
ນະໂຍບາຍໂດຍສັງເຂບ: ເດືອນ ກລໍະກດົ 2016 

ສປປ ລາວ ມີປະຫວັດສາດຍາວນານ ໃນການພັດທະນາການປູກໄມ້ ແລະ ການປູກໄມ້ໄດ້ຖືກສ່ົງເສີມຢ່າງກ້ວາຂວາງ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເພ່ືອເພ່ີມການປົກຄຸມປ່າໄມ້ ແລະ ເພ່ີມການສະໜອງໄມ້ທ່ອນ. 

ນະໂຍບາຍທ່ີຜ່ານມາຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເນັນ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໄປຕາມນິຕິກໍາ ແລະ ຕາມທິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໄມ້ເຂ້ົາໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ພາຍໃນ. ໂຄງການ 

ACIAR “ການສ່ົງເສີມຕ່ອງໂສ້ການເພ່ີມມນູຄາ່ ຜະລດິຕະພັນໄມປ້ກູໃນ ສປປ ລາວ” ໄດ້ຄ້ົນຄ້ວາ, ລະບຸປະເດນັສໍາຄັນ ແລະ ມີຂ້ໍສະເໜແີນະ ເພ່ືອຊ່ວຍຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານັ້ນ. 

ສ່ິງທ່ີຄົນ້ພົບ ແລະ ປະເດັນທີເປນັກນຸແຈສໍາຄນັ ຂ້ໍສະເຫນີແນະ 

ເນື້ອທ່ີປ່າປູກໄມ ້ສັກຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີປະມານ 15,000 ຮຕ ທ່ີເປັນຂອງບຸກຄົນ, ຂອງຄອບຄົວ 

ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆ. ຢ່າງໃດກໍດ່ີ,  ເນື່ອງຈາກການບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າ ແລະ ລະດບັການສະ 
ໜອງໄມ້ຕ່ໍາ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຈໍາກັດໃນການລົງທຶນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີການປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ໃຫ້ດີຂ້ຶນ.  

ຂະຫຽາຍໂຄງການ ສ້າງແຜນທ່ີໄມ້ສັກໄປຍັງແຂວງອ່ືນໆອີກ.   

ພາກລັດຖະບານ, ພາກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີດໍາເນີນການຄ້ົນຄ້ວາ ຄວນສືບຄ້ົນຫາຄູ່ຮ່ວມງານທ່ີມີ
ຫົວຄິດປະດດິສ້າງ ແລະ ມີວິທີການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນທ່ີຈະນໍາໄປສູ່ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້
ມູນຄ່າໄມ້ສັກຢ່ ພູາຍໃນປະເທດ. 

ຍ້ອນລະບຽບການກ່ຽວກັບການປູກໄມ້ ແລະ ໄມ້ປູກມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ການປະຕິບດັຕາມລະບຽບ
ການນັນ້ ເປັນເຫດໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ີມຂ້ຶນ. 
ຊາວນາທ່ີເປັນເຈົ້າຂອງສວນໄມ້ ແລະ ຜູ້ປະກອບການປຸງແຕ່ງໄມ້ປູກໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແມ່ນມີທ່າແຮງ
ບົ່ມຊ້ອນສູງໃນການສ່ົງໄມ້ໃຫ້ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ຍັງຂາດຄວາມສາມາດໃນການ

ແຂ່ງຂັນ ຍ້ອນປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາລະບຽບການອັນສັບສົນ ແລະ ລາຄາຂົນສ່ົງສູງເກີນໄປ.  

ລັດຄວນຈດັລະບົບ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບໃຫ້ງ່າຍຂ້ຶນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະບວນການຄ້າເພ່ືອເປັນ
ການເພ່ີມປະສິດທິພາບຂອງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນໃນທຸລະກິດປູກປ່າ.  
ລັດຖະບານຄວນມີການພັດທະນາລະບຽບການໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂອບລະບຽບການທ່ີສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ຊາວສວນຜູ້ປູກໄມ້ ແລະ ຜູ້ປະກອນການປູກໄມ້ໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ.້ 

ການຢ້ັງຢືນສວນປູກ ບໍໄ່ດສ່ົ້ງເສີມດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການຢ້ັງຢືນທາງກົດ
ໝາຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີຈະບນັລຸຜົນສໍາເລດັ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນຂອງລະບຽບ.   

ການອອກໃບຢ້ັງຢືນຕ່າງໆ ຄວນລົດຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຂ້ັນຕອນ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ
ຈາກຜົນກະທົບຕ່ໍຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກໄມ້ ເມ່ືອທຽບກັບໄມ້ຈາກແຫ່ຼງອ່ືນໆ. 

 
ເຖິງວ່າການເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບລະບຽບການຕ່າງໆເປັນການເພ່ີມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານກໍ່ຕາມ ແຕ່
ມັນກັບກາຍເປັນອຸປະສັກ ຕ່ໍກັບການປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປະຫຽັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການເຄ່ືອນ
ຍ້າຍໄມ້ທ່ີມີປະສິດທິພາບຈາກຜູ້ປູກໄປຫາອຸດສາຫະກໍາໄມ້.  

ໜວ່ຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຄວນກວດສອບເຫດຜົນຂອງລະບຽບການ ແລະ ຊອກຫາທາງເລືອກຕ່າງໆ ທ່ີເປັນກົນ
ໄກກໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍຮັບທາງອ່ືນ. 
ການປົກຄອງຂ້ັນສູນກາງ ແລະ  ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາໄມ້ ຄວນນໍາໃຊ້ປັດຊະຍາການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການເພາະປູກຂອງຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ກົນໄກການກວດກາການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດອ່ືນ. 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມລະບຽບກການ (ຄ່າທໍານຽມ) ແລະ ຄ່າທີເກີດຂ້ຶນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍໄມ້ສູງ, ການຂາດ

ການຄາດຄະເນການສະໜອງໄມ້, ການແຂ່ງຂັນຈາກໂຮງງານທ່ີບໍໄ່ດຮັ້ບອະນຍຸາດຕາມລະບຽບ ແລະ 
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງນະໂຍບາຍລັດ ທັງໝົດນັນ້ ໄດຈ້ໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ
ໄມ້ສັກສາກົນ.  

ລັດຖະບານຄວນຊ້ີແຈງນະໂຍບາຍການປຸງແຕ່ງຂະໜນາດນ້ອຍ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນປະເທດ ແລະ ພັດ
ທະນາຍຸດທະສາດການສ່ົງອອກ. 

ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກໍາຄວນສຸມໃສ່ການອອກແບບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ກາລະໂອກາດສໍາລັບການຕະຫລາດ

ໃນປະເທດຜູ້ບໍລິໂພກທີສໍາຄັນ. 

 



1. ການສະຫນອງໄມ້ປູກ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການສະໜອງໄມ້ທ່ີມີຢູ່ໃຫ້ກັບຕະຫຼາດ 
ການສ້າງແຜນທ່ີໂດຍກົງ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ກ້ອງດຈີຕີອນຈັບພາບຢ່າງລະອຽດຈາກພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ ເພ່ືອກໍານົດຈດຸທ່ີເປັນເນື້ອທ່ີປູກໄມ້ສັກມີປະມານ 15,000 ຮຕ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ. 

ແຫລ່ງປູກໄມ້ເຫ່ົຼານີ້ມີໂຄງສ້າງທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ກະຈາຍໄປທ່ົວທຸກພາກຂອງແຂວງ.  

4% ຂອງໄມ້ສັກທ່ີພົບເຫັນທັງໝົດ ແມ່ນມີຂະຫນາດໜ້າຕ້າງໃຫຍ່ກ່ວາ 25 ເຊັນຕີແມັດ, 76% ມີ

ຂະໜາດໜ້າຕ້າງນ້ອຍກວ່າ 25 ເຊັນຕີແມັດ, 20% ມີຫຼາຍຂະໜາດປະປົນເປັນຫືຼ ເປັນສ່ວນໆ. 

ນອກຈາກນັນ້ ຍັງມີປະມານ 3% ທ່ີເປັນຕອນຂະໜາດນ້ອຍໆ (ນອ້ຍກວ່າ 0,35 ຮຕ) ຫືຼ  ການປູກ

ແບບກະແຈກກະຈາຍອ້ອມຜືນນາ. 

ດ້ວຍດ້ານພູມສັນຖານທາງທໍາມະຊາດທ່ີເຮັດໃຫ້ມີແຫລ່ງປູກໄມ້ຢູ່ກະແຈກກະຈາຍ ສະແດງວ່າ ຍັງມີສ່ິງ
ທ້າທາຍຕ່ໍການຮັບປະກັນຄວາມສາມາດສະໜອງໄມ້ປ້ອນໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ພຽງພໍ. ຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຂອງຜູ້ປູກໄມ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ້ ແລະ ການຂຸດຄ້ົນໄມ້ ຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງ ບໍ່ສາມາດຕັດ
ສິນໃຈໄດ ້ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນການສະໜອງໄມ້ປ້ອນເຂ້ົາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ. 

ຄວາມແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນຈາກຜູ້ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິໃນທາງອ່ືນ ຊ່ຶງອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບໍແ່ນ່ນອນວ່າ ພາຍ
ຫັຼງການຂຸດຄ້ົນອາດບໍ່ມີການປູກໄມ້ທົດແທນຄືນຊ່ຶງຈະສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ການສະໜອງບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.  

 

 

ຂໍສ້ະເຫນແີນະສໍາລບັລດັຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມໃນການຄົນ້ຄວ້າ 
a. ຂະຫຍາຍແຜນທ່ີເນື້ອທ່ີການປູກໄມ້ສັກ ແລະ ແຫ່ຼງປູກໄມ້ອ່ືນໆໄປສູ່ແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ດໍາເນີນການຄ້ົນຄ້

ວາຈໍານວນບໍລມິາດ, ການເຕີບໂຕ ແລະ ເນື້ອທ່ີປູກໄມ້ສັກ. 

b. ຊອກຄ້ົນຫາແຮງຈູງໃຈທ່ີສາມາດສ່ົງເສີມໃຫ້ມີການຂະຫຽາຍການປຸງແຕ່ງໄມ້ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ທຸລະກິດປູກ
ໄມ້ໂດຍຊຸມຊົນ.  

c. ປັບປຸງ ແລະ ຊ້ີແຈງກດົລະບຽບສໍາລັບການຂົນສ່ົງເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຕ້ົນທຶນທາງລະບຽບການ ແລະ ການອຸດ
ໜນູສໍາລັບການຂົນສ່ົງໃຫ້ຜູ້ປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນປະເທດ. 

d. ດໍາເນນີການຄ້ົນຄ້ວາປັດໄຈທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທ່ີຈະສ່ົງຜົນຕ່ໍການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ປູກໃນການຄຸ້ມ
ຄອງສວນປູກ ແລະ ການຂຸດຄ້ົນໄມ້ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຄາດຄະເນການສະໜອງໄມ້ໄດ້. 

e. ພັດທະນາກົນໄກການເຊ່ືອມສານແຜນງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ້ ແລະ ການທ ົດສອບວິທີທາງ
ປະດິດສ້າງໃໝ່ທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງໄມ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກໍາປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າຂອງສວນປູກ.  

f. ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດໃນການຂະຫຍາຍເນື້ອທ່ີປູກໄມ້ຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະການປູກໄມ້ໃສ່
ເຂດປ່າໄມ້ທ່ີຊຸດໂຊມ ແລະ ບ່ອນດນິຫວ່າງເປົ�າ. ຄ້ົນຫາຄູ່ຮ່ວມທ່ີມີຫົວຄິດປະດດິສ້າງ ແລະ ມີການສະໜ
ອງທຶນທ່ີເປັນການສ່ົງເສີມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມ້ສັກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. 
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2. ລະບຽບການ ແລະ ມູນຄ່າການໃຊຈ່້າຍ 

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງລະບຽບການທ່ີຕິດພັນກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງການປູກໄມ້ ແມ່ນມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງ, ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂ້ັນຕອນ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ, ການຂົນສ່ົງ, ແລະ ຂະບວນການສ່ົງອອກໄມ້ທ່ອນ

ທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ສ່ິງນີ້ມັນຫຸຼດຜ່ອນຜົນຕອບແທນຂອງຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາໄມ້ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນສ່ິງຈູງໃຈໃນການປູກ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້. 

ຄວາມທັບຊ້ອນໜ້າທ່ີລະຫວ່າງອົງກອນລັດ ແລະ ຄວາມບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງຂອງຂ້ັນຕອນດ້ານລະບຽບການ ອາດເປັນໂອກາດໃຫ້ມີການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເກີດການເກັບຄ່າທໍານຽມຊ້ໍາຊ້ອນກັນ. ການໃຊ້ຈ່າຍການ

ເຮັດທຸລກໍາແບບບໍ່ເປັນທາງການ ກໍ່ແມ່ນບັນຫາໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກໄມ້ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ຊ້ືໄມ້.  

ບັນດາລະບຽບການຍ່ອຍທ່ີນໍາມາໃຊ້ກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມ້ປູກ ແມ່ນຂະຫຽາຍມາຈາກກົດໝາຍທ່ີສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນ ຄວາມບໍຍື່ນຍົງຂອງການປູກ-ສະຫນອງໄມ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລັກລອບຕັດໄມ້ຈາກປ່າທໍາມະຊາດ

ແບບຜິດກົດຫມາຍ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາລະບຽບການຍ່ອຍເຫ່ົຼານັນ້ ຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍບໍ່ຄໍານຶ່ງເຖິງການສ້າງແຮງຈູງໃຈ ຫລື ບໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການປູກໄມ້ ແລະ ບໍສ່ົ່ງເສີມໃຫ້ການປູກ

ໄມ້ມີການຂະຫຽາຍຕົວ.   

ຂໍສ້ະເຫນແີນະສາໍລັບລັດຖະບານ 

ເພ່່ືອປັບປຸງຂ້ັນຕອນການປູກ, ການຊ້ືຂາຍໄມ້ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານລະບຽບການ ມີຂ້ໍແນະນາໍດັ່ງນີ:້  

a. ລັດຖະບານຄວນພັດທະນາລະບຽບການສະເພາະ ສໍາລັບສວນປູກໄມ້ຂອງຊາວນາ ທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລະ

ດັບຕ່ໍາຂອງຄວາມສ່ຽງໃນການສ້າງສວນປູກ, ການຂຸດຄ້ົນ, ການຮ້ືຖອນ ແລະ ການຂາຍຊັບພະຍາກອນ. 

i. ການຂ້ືນທະບຽນສວນປູກໄມ້ຈະຕ້ອງຂ້ຶນສະເພາະໃນກໍລະນທ່ີີບໍ່ມີໜງັສືສະແດງສິດເປັນເຈົ້າຂອງທ່ີດນິ. 

ii. ການຂ້ຶນທະບຽນການປູກໄມ້ຄວນຄວບຄຸມເອົາຫຼາຍໆ ຮອບວຽນການປູກ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ປູກໄມ້ໃຫ້ດີຂ້ຶນ ແລະ ມີການປູກຄືນພາຍຫັຼງການຂຸດຄ້ົນ. 

iii. ການອະນຸມັດການຂຸດຄ້ົນໄມ້ປູກ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍໄມ້ຈາກສະໜາມ 2, ໂດຍລະບົບການແຈ້ງຫາຂ້ັນ

ບ້ານ (ເຈົ້າໜ້າທ່ີປ່າໄມ້ບ້ານ) ຫືຼ ກຸ່ມບ້ານ. 

iv. ຊ້ີແຈງຂ້ັນຕອນການອະນຸມັດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຂົນສ່ົງໄມ້ສັກປູກຈາກສະໜາມ 2 ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ພິ
ຈາລະນາການອະນຸມັດ ໂດຍລະບົບແຈ້ງການໃຫ້ຊາບຊັດເຈນ.  

v. ທົບທວນມາດຖານເຕັກນິກການປູກໄມ້ເພ່ືອອະນຸຍາດຂະຫຽາຍລະບົບການປູກໄມ້ລະດັບກວ້າງອອກ 

b. ທົບທວນຄືນຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ່ືນໆຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າລວມທັງການຍົກເວ້ັນພາສີ ແລະ ແຮງຈູງ
ໃຈຕ່າງໆ.  ກໍານດົວິທີ ທ່ີມີປະສິດທິພາບໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລັດຈາກຜູ້ປູກ, ພ່ໍຄ້າ ແລະ ຜູ້ປຸງ
ແຕ່ງໄມ້. 

c. ສ່ືສານ ແລະ ຊຸກຍູ້ຊາວສວນ ແລະ ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຽດຈາກການຫຸຼດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, 

ຍົກເວ້ັນຄ່າທໍານຽມ ແລະ ການໄດຮັ້ບສິດທິພິເສດທາງພາສີ. 

d. ພິຈາລະນາດ້ານພາສີ ຫືຼ ແຮງຈູງໃຈອ່ືນໆ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ການປູກໄມ້ທ່ີດີ ມີການເຕີບ
ໂຕຢ່າງມີຄຸນນະພາບສູງ. ຍົກຕົວຢ່າງ: 

i. ໃຫ້ຈ່າຍພາສີສໍາລັບການປູກໄມ້ ຄືກັນກັບການປູກພຶຶຶດກະສິກໍາອ່ືນໆ ຄືໃຫ້ຊາວນາຈ່າຍແຕ່
ພາສີທ່ີດິນເທ່ົານັນ້.  

ii. ນໍາສະເຫນີລະບົບເກັບພາສີແບບງາ່ຍດາຍແກ່ຜູປະກອບການໂດຍຊຸມຊົນເພ່ືອສ້ງາແຮງຈູງ
ໃຈໃຫ້ແກ່ການປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜະລດິຕະພັນລະດັບກາງ.  

e. ເຜີຍແຜ່ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານອ່ືນໆຢ່າງໂປ່ງໃສ 

f. ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ່ີຊັດເຈນ ແລະ ສ້າງລະບຽບຮ່ວມຂອງແຕ່ລະອົງການຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄມ້ປູກ.  

g. ປັບປຸງການປະຕິບດັກົດຫມາຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການບັງຄັບຈ່າຍແບບບໍ່ເປັນ
ທາງການ. 

h. ດໍາເນນີການກວດສອບແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ບັງຄັບການສ່ົງອອກໄມ້ປູກເຂ້ົາສູ່ລະບົບເພ່ືອຕ້ານ
ການລັກລອບສ່ົງອອກໄມ້ເຖ່ືອນ. 
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3. ກຸ່ມທ່ີຜູປູ້ກໄມ້ ແລະ ກຸ່ມຜູປ້ະກອບການທຸລະກິດໄມ້ 

ມີຫຼາຍທ່າແຮງສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຽດຫຼາຍຂ້ຶນຖ້າບັນດາກຸ່ມຜູ້ປູກໄມ້ລາຍຍ່ອຍສາມາດເຕ້ົາໂຮມເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນແບບສະຫະກອນ ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລາຍຮັບທາງເສດຖະກິດໃນການ
ດໍາເນນີກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ການຊ້ືວັດຖຸດິບ, ການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອ, ການຂາຍໄມ້ ແລະ ດ້ານການ
ຕະຫລາດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຍັງມີບາງຂ້ໍສົງໄສລະຫວ່າງຊາວສວນຕ່ໍການໂຮມກັນເຮັດແບບສະຫະກອນ ແລະ 
ຍັງສົງໄສກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດ້ຮັບ.  

ກຸ່ມຊາວກະສິກໍາປູກພືດທັນຍາຫານ ທ່ີບນັດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນໄລຍະສ້ັນຕາມ
ລະດູການ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລະດກູານດຽວ) ສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລດິ ແລະ ຈັດການດ້ານການຕະຫຼາດ
ໄດ້ດີກວ່າ ເມ່ືອທຽບໃສ່ກຸ່ມປູກໄມ້ ແມ່ນຈະປະເຊີນກັບສ່ິງທ້າທາຍຫຼາຍກ່ວາໃນດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງ
ທຸລະກດິ ເພາະຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຂຸດຄ້ົນ ທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ
ດນົກ່ວາ. 

ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຫຼາຍກ່ວາຜົນປະໂຫຽດຕອບແທນ. ຄວາມອາດສາມາດຄົງ
ຕົວໄດ້ຂອງກຸ່ມປູກໄມ້ສັກແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມສາມາດສະໜອງໄມ້ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດເປັນປົກກະຕິ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.  

ການຫັນປ່ຽນເປັນກະສິກໍາຢ່າງໄວວາທ່ີມີຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບດົ ເປັນການຫຸຼດຄວາມສํາຄັນຂອງການປູກໄມ້
ສັກຂອງຄອບຄົວຊົນນະບດົ ແລະ ເປັນການຫຸຼດຜ່ອນຕ້ົນທຶນທາງສັງຄົມຂອງຫມູ່ບ້ານ ຊ່ຶງມີຄວາມຈํາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ຮັກສາຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊ່ືອໃຈເພ່ືອໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍືນຍົງຕ່ໍໄປ. 

ຂໍສ້ະເຫນ ີແນະ ສໍາລບັລດັຖະບານ 

a. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປູກໄມ້ເຂ້ົາເປັນກຸ່ມປະກອບການທຸລະກດິ (FGE) ຫລື ເຂ້ົາເປັນສະຫະກອນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ມີການປະກອບທຶນຮ່ວມກັນເພ່ືອການ
ລົງທຶນ ເຊ່ັນ ຜ່ານການໃຫ້ກູ້ຢືມໂດຍເກັບດອກເບ້ຍຕ່ໍາ. 

b. ດໍາເນນີການໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດທ່ີມີຢູ່ ກ່ຽວກັບສະຫະກອນລວມໝູ່ 

ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ, ການພັດທະນາການສ່ືສານ ແລະ ການຂະຫຽາຍເຄ່ືອງມືໃຊ້ສํາລັບການ
ໂຄສະນາ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຊາວສວນປູກໄມ້ ແລະ ອົງການທ່ີສະໜັບສະໜນູການປູກໄມ້ໄດ້ເຂ້ົາໃຈ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດການຫັນເປັນສະຫະກອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດຂອງການເຮັດ
ສະຫະກອນ. 

c. ພັດທະນາລະບຽບການທ່ີສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເພ່ີມດ້ານ ການບໍລກິານເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າການເຮັດ
ສະຫະກອນສາມາດດໍາເນນີໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມການຄາດຄະເນໄວ້ໃນ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ. 

d. ສະໜອງທິດນໍາທ່ີບໍ່ຫຽຸ້ງຍາກ (ງ່າຍ) ແລະ ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ກຸ່ມປູກໄມ້ ແລະ ຜູ້ປະກອບການປູກໄມ້ 
ເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະສົມປະສານດ້ານໂຄງສ້າງເມ່ືອໃດເຫັນວ່າຈໍາເປັນ. 

e.  ກຸ່ມຜູ້ປູກ ຫືຼ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກດິໃນການປູກໄມ້ ຄວນລວມເອົາທັງການປູກທ່ີໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດ ແລະ ການປູກທ່ີຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. 

f. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຕ້ັງກອງທຶນ ເພ່ືອການປູກໄມ້ ຫືຼ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການ

ລົງທຶນ ຊ່ຶງລວມຕ້ົນທຶນລວມ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂາຍ ແມ່ນບົນພ້ືນຖານຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຊາວສວນ ຫືຼ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຊາວສວນເປັນຜູ້ວາງແຜນດ້ານການປູກຕາມຄວາມຕ້ອງ 
ການດ້ານລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

g. ຮັບປະກັນວ່າຄະນະກໍາມະການຂອງກຸ່ມຜູ້ປູກມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກເປັນເອກະລາດ ແລະ ສາມາດ
ຢູ່ໄດ້ແບບຍືນຍົງ. 

h. ສ້າງຕ້ັງໜ່ວຍງານທ່ີເຮັດວຽກ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ່ົງເສີມການປູກໄມ້ສັກພາຍໃນ
ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. 
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4. ການຮັບຮອງ ແລະ ການຢ້ັງຢືນ 
ລະບົບການຢ້ັງຢືນຕາມຄວາມສະໝກັໃຈຫ້ົ ຼມເຫຼວບໍ່ໄດໃ້ຫ້ປະໂຫຽດທາງດ້ານລາຄາໃນຕະຫຼາດຢ່າງມີປະສິດ
ທິຜົນແກ່ຜູ້ປູກໄມ້ຂະຫນາດນ້ອຍ. ມັນມີຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເພ່ີມມູນຄ່າ.  

ລະບົບການຢ້ັງຢືນໃນປະຈບຸັນ ທ່ີໃຊ້ແມ່ນມີລາຍລະອຽດທາງລະບຽການຄືກັນກບັ ການຢ້ັງຢືນສວນປູກໄມ້
ຂະໜາດໃຫຍ່, ຜູ້ປູກແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການປະຕິບດັຕາມລະບຽບການ ແມ່ນມີຄວາມຜົນຕ່ໍໂຄງສ້າງ
ລາຕ້ົນທຶນຂອງຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ.  ໃນປະເທດລາວມີຜູ້ປູກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ປູກເອກະຊົນ
ຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ທ່ີສາມາດປັບນໍາໃຊ້ລະບົບນີໄ້ດ້ ແລະ ເຂົາເຈົ້ົ້ົ້າເຫົຼານັ້ນ ໂດຍທ່ົວໄປ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຂ້ົາ
ເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາທ່ີດີໄດ.້ 

ເຖິງຈະມີການສະໜບັສະໜນູຈາກພາຍນອກໃນການຢ້ັງຢືນຂອງຊາວສວນຂະໜາດນອ້ຍຈໍານວນໜອ້ຍ
ໜຶງ່ ແຕ່ເຫັນວ່າ ການຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ການະຕິບັດຕາມຂ້ໍກํານົົດຂອງອົງການຢ້ັງຢືນ ແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ 
ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເກີນໄປ.  

ບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແຕ່ການເພີ່ມຜົນຕອບແທນທີ່ຄາດຫວັງໃຫ້ກັບຜູ້ປູກໄມ້ຍັງບ່ໍປະກົດມີ. 

ບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນອີງໃສ່ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ.  ການ

ກະກຽມດ້ານຕົ້ນທຶນທີ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງວາງຢູ່ບົນພື້ນຖານທີ່ຍືນຍງົກວ່າເກົ່າ. 

ມາດຕະການທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ບ່ໍຍືດຍ່ ຸນໃນການະເມີນຄວາມຢືນຢົງ ໂດຍນໍາໃຊ້ຫຼາຍລະບົບການ 
ຢັ້ງຢືນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າຈະເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ປູກຂະໜາດນ້ອຍໃນຕະຫຼາດ ເພື່ອ 
ການຄຸ້ມຄອງໄມ້ແບບຍືນຍົງ ລະບົບການຍັ້ງຢືນ ຈະຕ້ອງລົດຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງອົົງກອນທີ່ໃຫ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມຄຸ້ມຄ່າຈາກການຢັ້ງຢືນ ໃຫ້
ກັບຜູ້ປູກຂະໜາດນ້ອຍ. 

 

ຂ້ໍສະເໜີແນະສໍາລັບອົງການໃຫ້ການຮັບຮອງ 

a. ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການປູກໄມ້ທີ່ເປັນຂອງບຸກຄົນ  ແລະ ປູກຂະໜາດນ້ອຍ 

b. ທົບທວນຄືນລະບຽບການຂອງອົງການຢັ້ງຢືນສໍາລັບຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຂອງູປູກໄມ້ 

c. ສ້າງໃຫ້ມີວິທີການຢັ້ງຢືນທີ່ສອດຄ່ອງ (ຍືດຍ່ ຸນ) ທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກປ່າທີ່ເປັນກໍາມະສິດ
ຂອງຊາວສວນ. ທາງເລືອກຕ່າງໆລວມທັງການປະເມີນກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ,ໄລຍະຂຸດຄົ້ນ  ແລະ 

ຫຼັງການຂຸດຄົ້ນໂດຍເຈ້ົາຂອງສວນປູກໄມ້, ການປ່າໄມ້ບ້ານ ຫລື ກຸ່ມສ່ົງເສີມການປູກໄມ້. 

d. ພິຈາລະນາການເປັນຄູ່ຮ່ວມຢັ້ງຢືນ ໂດຍສາມາດໃຫ້ຜູປູ້ກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເຂ້ົາຮ່ວມການ
ຢັ້ງຢືນຮ່ວມກັບຂອງບໍລິສັດ ຫລື ຮ່ວມຕາມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້. 

e. ມີການສ່່ືສານຈະແຈ້ງໃນຂະບວນການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃຫ້ຂ້ໍມູນ
ຄວາມຈິງດ້ານຜົນປະໂຫຽດ. 

f. ພັດທະນາໃຫ້ມີວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ມີຄາໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເໝາະສົມໃນການຢັ້ງຢືນ ໃຫ້
ແກ່ຜູປູ້ກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ. 

g. ປະເມີນຜົນປະໂຫຍດທີ່ບ່ົມຊ້ອນຢູ່ ຂອງໂຄງການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫ່ງຊາດ ຫຼ ື ລະບົບ
ອ່ືນໆຂອງລັດ ແລະ ວິທີການຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດ
ຕະຖານຂອງຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາ ASEAN ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ. 
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5. ຕະຫຼາດ 

ສປປ ລາວ ມີນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມການປຸງແຕ່ງໄມ້ພາຍໃນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄມ້ປູກສ່ວນໃຫຽຍ່ັງ
ສ່ົງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ເປັນໄມ້ທີ່ຍັງບ່ໍທັນປຸງແຕ່ງ. 

ຄວາມຕ້ອງການະລິດຕພັນໄມ້ສັກປູກໃນຕະຫຼາດໂລກຍັງແຂງແຮງ ຊຶ່ງຄາດຄະເນມີເຖິງ 1.4 ລ້ານ 

m3/ປີ.  ສປ ຈີນ ເປັນຕະຫຼາດໃຫຽ່  ທີ່ນໍາເຂ້ົາໄມ້ສັກຈາກລາວ ຫຼາຍກວ່າ 10.000 m3
/ປີ.  

ຕະຫຼາດໄມ້ສັກທີ່ມີອາຍຸແກ່ຈາກປ່າທໍາມະຊາດ ແລະ ຈາກສວນປູກທີ່ມີອາຍຸແກ່ ແມ່ນມີມາກ່ອນ
ແລ້ວ ແລະ ຍ້ອນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການເຄັ່ງຂັດການສ່ົງອອກໄມ້ຂອງມຽນມາ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້
ຕະຫຼາດໄມ້ສັກທີມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເປັນໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ໄວ ຈ່ຶງມີການຂະຫຽາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. 

ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດໄມ້ສັກປູກຂອງລາວ ແມ່ນຍັງອ່ອນແອ ແລະ ບ່ໍມີປະສິດທິພາບ. 

ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີສາກົນ ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ແລະ ມູນຄ່າໃນການຜະລິດເຟີນີເຈີມີການ
ອ່ອນໄຫວສູງ. ໄມ້ສັກຂະໜາດນ້ອຍຈາກລາວ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບໄມ້ເນ້ືອແຂງມາຈາກປ່າ

ເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ ເຊັ່ນ: ໄມ້ກະຖິນ, ໄມ້ຢູຄາລິບຕັດ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ເນ້ືອແຂງອ່ືນໆທີ່ເປັນ
ທີ່ນິຍົມຊື້ຂາຍກັນ. 

ຄວາມກັງວົນຂອງອຸດສາຫະກໍາປະອບມີ: ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມລະບຽບການການຄຸ້ມຄອງສູງ, ການ

ແຂ່ງຂັນຈາກໂຮງງານທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດ, ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນທາງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ

ລັດຖະບານ ແລະ ການຂາດແຄນການສະຫນອງໄມ້.  ຄວາມກະແຈກກະຈາຍຂອງແຫຼ່ງປູກໄມ້ສັກ
ຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍພັນແຫຼ່ງ ເປັນສ່ິງທ້າທາຍຕໍ່ການສ່ົງສິນຄ້າໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍໃຫ້ຖືກຕາມຂະ
ໜາດຂອງສິນຄ້າ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. 

 

ຂໍສ້ະເຫນສໍີາລບັພາກລດັ ແລະ ພາກອດຸສາຫະກາໍ 

a. ທົບທວນຄືນປະເພດະລິດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂ້ັນໜ່ຶງເຊັ່ນ: ໄມ້

ທ່ອນຂະໜາດນ້ອຍ,  ໄມ້ຕັບ ແລະ ໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍຈາກການຕັດສາງ.  

b. ທົບທວນລະບຽບການດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ທີເ່ປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອະນຸມັດ
ໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເຂ້ົາໃນ
ການປຸງແຕ່ງໄມ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ງຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສ່ົງ ແລະ 
ສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຽດໃຫ້ທ້ອງຖ່ິນຫຼາຍຂ້ຶນ. 

c. ທໍາການປະເມີນຂ້ັນຕອນຕ່າງໆທີ່ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ໃຫ້ໄດ້ໄມ້ມາຈາກສວນປູກທີ່ໄດ້ຂ້ຶນທະບຽນ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນທະບຽນ ແລະ ການຜ່ານເອກະ
ສານຕ່າງທີ່ເປັນການສະໜັບສະໜູນຂະບວນການດ່ັງກ່າວ. 

d. ສ່ົງເສີມໂຮງງານທີ່ປະຕິບັດດີທີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ການຊີ້ນໍາທາງເຕັກນິກໃນການປຸງແຕ່ງໄມ້. 

e. ທົບທວນຄືນຂ້ັນຕອນການສ່ົງອອກໄມ້ປູກ  ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາ 

f. ທົບທວນຄືນການຈັດຫມວດໄມ້ສັກປູກ ເປັນ “ຊະນິດໄມ້ພິເສດ” ຫາຍາກ. 

g. ສຸມໃສ່ດ້ານການອອກແບບ, ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ກາລະໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ ຢູ່ໃນ
ບັນດາປະເທດຜູ້ບໍລິ ໂພກທີ່ສໍາຄັນ. 

h. ພັດທະນາຍຸດທະສາດການສ່ົງອອກ ແລະ ສ່ົງເສີມໂດຍສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຈາກແຫຼ່ງຜະລິດໄມ້ສັກ
ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໃນລາວ. 
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ໂຄງການ "ການສ່ົງເສີມຕ່ອງໂສ້ການເພ່ີມມນູຄາ່ ຜະລດິຕະພັນໄມປ້ກູໃນ ສປປ ລາວ (VALTIP2)” (Project FST/2012/012, VALTIP2)  ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາສາກົນປະເທດ        
ອົດສະຕາລີ  (ACIAR). 

 ຄູ່ຮ່ວມໂຄງການ  
ມະຫາວິທະຍາໄລມຽວເບີນ, ອົດສະຕາລ ີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາລີ 

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ວິທະຍາໄລປາກປ່າສັກ ສະມາຄົມເຟີນີເຈີລາວ 
ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ກົມກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ລັດຄວີນສະແລນ, ອົດສະຕາລ ີ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ 

ກົມປ່າໄມ້ ກົມວດກກາປ່າໄມ້ ໂຄງການໄມ້ສັກຫຼວງພະບາງ 
 
 

ບົດລາຍງານສົມບູນຈາກການຄົ້ນຄ້ວາສາມາດ ດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ http://www.laoplantation.org/ 
ຂ້ໍມູນລະອຽດກຽ໋ວກບັ ACIAR ສາມາດເຂ້ົາຫາທີ່່່່່່  http://aciar.gov.au  

ໂຄງການໃໝ່ “ສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍສວນປູກໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ວຽດນາມ“ ກํາລັງດํາເນນີການຄ້ົ້ົນຄ້ວາ. 

ACIAR, ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການໃໝ່: “ການປັບປຸງນະໂຍບາຍການປູກໄມ້ເພື່່່່່່່່່່່່ອດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ປູກຂະໜາດນ້ອຍ, 
ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະ ສ່່ິງແວດລ້ອມ”.  ເປ້້ົາໝາຍຂອງໂຄງການນ້ີ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຈະບັນລຸເປ້ົາໝາຍແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາການປູກໄມ້ໃນ ສປປ 

ລາວ ແລະ ວຽດນາມ ໂດຍ ປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການລົງທຶນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.  ໂຄງການນ້ີສືບຕໍ່ວຽກທີ່ດໍາເນີນໂດຍໂຄງການ VALTIP2 ແລະ ຊ່ວງໄລຍະ
ດໍາເນີນໂຄງການແມ່ນປີ 2016 ເຖິງ 2018.  

Citation:  Smith, H.F., Boupha, L., Boer, K.B., Midgley, S., Ling, S., Laity, R., Flanagan, A., Said, A. and P. Kanowski (2016) ການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍທ່ີຈໍາເປັນ ເພ່ືອລຶບລ້າງສ່ິງກີດ
ຂວາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນອ້ຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ນະໂຍບາຍ ໂດຍສັງເຂບ: ສໍາລັບ ”ການສ່ົງເສີມຕ່ອງໂສ້ການເພ່ີມມູນຄ່າ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູກໃນ ສປປ ລາວ (VALTIP2)” 

 (Project FST/2012/012, VALTIP2 
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