
 

ບົດສະເໜໂີຄງການຫຍ ໍ້ 
ການຜະລິດໜ ໍ່ໄມປ້ງຸແຕງ່ ແລະ ຜະລດີຕະພັນ
ໄມປ້ອ່ງແປຮູບ (ໜ ໍ່ຫລອຍ ແລະ ໜ ໍ່ໄລ)່. 



ການຜະລດິໜ ໍ່ໄມປຸ້ງແຕງ່ ແລະ ຜະລດີຕະພນັໄມປ້່ອງແປຮບູ 
(ໜ ໍ່ຫລອຍ ແລະ ໜ ໍ່ໄລ)່. 
 

1. ເປ ົ້າໝາຍ: 
ເພ ື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ຊາວກະສິກອນ ໃນເຂດພູດອຍ ໂດຍພ ື້ນຖານເຮັດລະບົບການະລິດທີື່ເປັນມິດກບັປາ່ໄມ້. 
ຊ ື່ງຈະສາມາດບັນລຸຜົນສໍາເລັດໄດ ້ ໂດຍສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫລ ອໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດພູດອຍ ໃຫ້ເຮັດການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມປ້່ອງທາໍມະຊາດ ແລະ ເຮັດການປູກໄມ້ປອ່ງຂ ື້ນໃໝ່ ເພ ື່ອເປ ົ້າໝາຍເກັຍບກູ້ ແລະ ປງຸແຕ່ງໜ ໍ່ໄມ້ ແລະ ລໍາໄມປ້່ອງ. 
ຕົື້ນໄມ້ປອ່ງ ແມ່ນເກີດຂ ື້ນເປັນພຸ່ມໄມອ້າຍຸຍາວ ແລະ ມັນຍັງສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທີື່ໜ້າພູມໃຈ ກ່ຽວກັບ ອາຫານໂພຊະນາ
ການ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊມຸຊົນທ້ອງຖິື່ນໃນແຕ່ລະຮອບປີຈົນຕະຫລອດອາຍຸໄຂຂອງມັນ ໂດຍບ ໍ່ຈ ຕ້ອງປູກຂ ື້ນໃໝ່ກ ໄດ້. 
ຍັງມີສະພາບແວດລ້ອມໃນທາງບວກ ເຊັັ່ນລວມມ ີ ການກັກທາດກາກບອນເຮ ອນແກ້ວ ໄດ້ຫລາຍກ່ວາບັນດາຕົື້ນໄມ້ຍ ນ
ຕົື້ນອ ື່ນໆ; ຮາກຂອງມັນຍັງມີໂຄງສ້າງທີື່ແຂງແຮງຊ່ວຍຈັບຍ ດດິນບ ໍ່ໃຫ້ມີການເຊາະເຈ ື່ອນ. ມັນຍັງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນ
ການຫລຸດຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ແບບໝູນວຽນ ແລະ ເພີື້ມເນ ື້ອທີື່ປ່າປ ກຫຸ້ມ ແລະ ພ້ອມກັນນັື້ນກ ເ ັນການຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ
ໃນທາງບວກໃຫ້ແກກ່ານດໍາລົງຊວີິດອີກດ້ວຍ. 
 

2. ພາກສະເໜລີວມ: 
ໄມປ້່ອງເປັນຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນທີື່ສໍາຄັນ ແລະ ຍງັຖ 
ເອົາເປັນເຄ ື່ອງປາຂອງດົງທີື່ສໍາຄັນຫລາຍຕ ໍ່ກບັເສດຖະກິດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ. ມັນມີຄວາມຈໍາເປນັຕ ໍ່ການດໍາລງົດ້ານວັດທະນະ
ທໍາ ສັງຄົມ ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃນ
ຊົນນະບົດ (ເປັນລາຍຮັບເປັນເງິນສົດ, ເປັນການຄໍໍ້າປະກັນດ້ານ
ອາຫານ ແລະ ເປັນເຄ ື່ອງມ ເຄ ື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ) ລວມທງັມີຄວາມ
ສໍາຄັນຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາອີກດ້ວຍ. ໄມ້ປອ່ງ ຍງັມີ
ບົດບາດສໍາຄັນດ້ານສິື່ງແວດລອ້ມ ຊ ື່ງລວມມີ ການຫລຸດຜ່ອນ
ການເຊາະເຈ ື່ອນຂອງດິນ, ເປັນທີື່ຢູ່ອາໃສຂອງຊີວະນາໆພັນສັດ 
ແລະ ພ ດຕ່າງໆ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂົື້າໃນການເກັບກກັທາດ

ກາກບອນ ແລະ ຊ່ວຍເຂົື້າໃນການປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອີາກາດນໍາອກີດ້ວຍ. ເນ ື້ອທີື່ປ່າໄມປ້່ອງໜ ື່ງເຮັກຕາ 
ຈະສາມາດເກັບກັກທາດກາກບອນໄດ້ເຖິງ 5 ໂຕນຕ ໍ່ໜ ື່ງປີ. ຢູ່ໃນ ສປປລ ມີເນ ື້ອທີື່ປາ່ໄມປ້ອ່ງຫລາຍກ່ວາ 6,000 ເຮັກຕາ ແລະ 
ມີປະເພດໄມປ້່ອງທັງໝົດຫລາຍກ່ວາ 50 ຊະນິດພັນ. ໄມປ້່ອງເປນັ ໄມ້ຢືນຕົື້ນທີື່ເກີດຂ ື້ນເອງໃໝດ້່ວຍໜ ໍ່ເປັນແຕ່ລະປີ ຈ ື່ງເປ
ປັນການສ້າງທາງເລ ອກທີື່ມີຄຸນຄ່າສູງຢູ່ພາຍໃນລະບບົການຜະລິດໃນເຂດພູດອຍ. 
ຕົື້ນໄມ້ປອ່ງ ເປັນຊະນິດພັນໄມທ້ີື່ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ສາມາດຈໍາແນກອອກໄປຕາມສອງກຸ່ມະລິດຕະພັນ ຄ : (1) ລາໍໄມ້ປອ່ງ ທີື່ໃຊ້

ທົດແທນໄມ້ຈິງ; ແລະ (2) ໜ ໍ່ໄມ້ປອ່ງ ເພ ື່ອເປປັນອາຫານ. ລາໍໄມ້ປອ່ງ ສາມາດຜະລິດເປັນເຄ ື່ອງໃຊ້ໄດ້ຫລາຍຮອ້ຍຫລາຍພັນ
ຢ່າງ ເຊັັ່ນ: ໄມ້ກ ໍ່ສ້າງ, ໄມ້ເຄ ື່ອງເຮ ອນ, ເຄ ື່ອງຫັດຖະກໍາ, ກ້ານທູບ, ໄມທູ້່, ຖ່ານໄຟ, ເຈັື້ຽ, ເຄ ື່ອງຫລິື້ນ, ເຄ ື່ອງຕ້ອນຂອງຝາກ 
ແລະ ອັນນ້ອຍໆຄ  ໄມ້ຈີື້ມແຂ້ວ ເປັນຕົື້ນ. ສ່ວນໜ ໍ່ໄມ ້ແມ່ນສາມາດປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານເທົັ່ານັື້ນທີື່ນິຍົມຫລາຍຢູ່ໃນເຂດພາກ
ພ ື້ນອາຊ.ີ ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມປ້ອ່ງ ໃນ ສປປລ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ.  

 



3. ເບ ື້ອງຫລງັຄວາມເປນັມາ: 
ການຄ້າະລິດຕະພັນໄມ້ປອ່ງ ແມນ່ມີເພີື້ມຂ ື້ນຢູ່ຕະຫລອດ. ລໍາໄມປ້່ອງ ແລະ ໜ ໍ່ໄມປ້ອ່ງເ ັນອາຫານ ແມ່ນມີຈໍາໜ່າຍຢູ່ທງັ
ຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຕະຫລາດຈໍາໜ່າຍໜ ໍ່ໄມປ້່ອງ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຮູບແບບ ໜ ໍ່ໍ່໋ແຫ້ງ, ໜ ໍ່ຕົື້ມ, ໜ ໍ່ດອງ ແລະ 
ອ ື່ນໆ ແຕ່ຂ ໍ້ມູນທີື່ເປປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດເພ  ື່ອບ ລິໂພກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ໝົດ. ໂຄງການຕາບ ີ
ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລ ອ ຊມຸຊົນທອ້ງຖິື່ນໃນສອງແຂວງ ຄ  ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງເຮັດທລຸະກິດການ
ຜະລິດໄມ້ປອ່ງ ແລະ ໜ ໍ່ໄມ ້ເປັນສິນຄ້າ ຂອງ ສອງຊະນິດພັນທີື່ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນເອກະລກັສະເພາະຕົວ ຄ :  

• ການຜະລິດໜ ໍ່ໄມ້ໄລ່ ຫລ  Gigantochloa albociliata (Munro). ໄມໄ້ລ ່ເກີດມີຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດຫລາຍທີສຸດ

ແລ້ວ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍພັນ ປລະ ປູກຕ ື່ງ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ແລະ  

• ການຜະລິດໜ ໍ່ໄມ້ຫລອຍ ຫລ  Indocalamus petelotii (A.Camus). ໄມ້ຫລອຍເກີດມີຢູ່ຕາມທາໍມະຊາດເຊັັ່ນກັນ
ແລະ ມີການຂະຫຍາຍພັນ ປລະ ປູກຕ ື່ງ ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ. 

ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສອງຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການໄມ້ປອ່ງ ຄ : ຍຸດທະສສາດທີື່ໜ ື່ງ ແມ່ນເຮັດການ
ອານຸລກັ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມປ້່ອງແບບຍ ນຍົງ. ຍຸດທະສາດທີື່ສອງ ແມ່ນ ການປູກໄມ້ປອ່ງຕ ື່ມເປັນສວນໃນຂົງເຂດໃຫ້ບ້ານ
ເຮ ອນ, ຕາມແຄມຫ້ວຍນໍໍ້າລາໍທານ, ຕາມດິນປ່າເຫລົັ່າ ແລະ ຕາມເນ ື້ອທີື່ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມຕາ່ງໆ. 
ຈາກປະສົບການຂອງ ໂຄງການຕາບີ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ຂະແໜງການໄມປ້່ອງ ດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດມີສອງຜົນ
ປະໂຫຍດທີື່ເປັນທາງບວກໂດຍກງົ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນຮູບແບບທີື່ເປນັອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພີື້ມ ໄດ້ ເຊັັ່ນ:  
• ເມ ອງພູກູດ, 2017, ມຄີອບຄົວເປ ົ້າໝາຍທັງໝົດ 105 ຄອບຄົວ (ໃນນັື້ນ ມີ ກ ມມ ຸ21 ຄອບຄົວ): 

➢ ໄດ້ເກັບກູ້ເອົາໜ ໍ່ໄມໄ້ລ່ສົດຈາກປາ່ທາໍມະຊາດໄດ້ທງັໝົດ 12,756 kg;  

➢ ເປັນອາຫານກິນຢູ່ ພາຍໃນຄອບຄວົ 7,025 kg, ລວມມູນຄາ່ເທົັ່າກັບ 7,025,000 kips); 

➢ ປຸງແຕ່ງເປັນສອງປະເພດສິິນຄ້າຂາຍອອກ ເຊັັ່ນ: ໜ ໍ່ໄມ້ຖົງ 4,331 ຖົງ  ແລະ ໜ ໍ່ື່ໄມ້ປບິ 140 ປິບ (10 kg/ປິບ); 

➢ ມູນຄ່າລາຍຮັບຈາກການຂາຍສອງຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ 35,655,000 kips; 

➢ ບວກກັບມູນຄ່າໜ ໍ່ໄມທ້ີື່ເອົາເປັນອາຫານ 7,025,000 kips ກ ຈະມີລວມຍອດມູນຄາ່ທັງໝົດ 42,680,000 kips 

(ສະເລ່ຽລາຍຮັບຕ ໍ່ໜ ື່ງຄອບຄົວ ກ ຈະໄດ້ຢູ່ໃນປະມານ 406,476 kips/ຄຄ);  

• ເມ ອງຫົວເມ ອງ, 2018, ຄອບຄວົເປ ົ້າໝາຍ 101 ຄອບຄົວ: 

➢ ໄດ້ເກັບໜ ໍ່ຫລອຍສົດໄດ້ທັງໝົດ 69,169 kg; 

➢ ໃຊ້ເປັນອາຫານ 13,520 kg ເທົັ່າກັບ 67,600,000 kips; 

➢ ຂາຍໜ ໍ່ໄມ້ສົດອອກ 55,649 kg ໃນລາຄາ 5,000 ກີບ/ກິ

ໂລ ໄດ້ເງິນ 278,245,000 kips. 

➢ ມູນຄ່າລວມຍອດ 345,845,000 kips (3,424,208 

kips/ຄຄ). 
ເພີື້ມຈາກການນໍາໃຊ້ໜ ໍ່ໄມ້ເປັນອາຫານແລ້ວ, ກ ຍງັມກີານຂຸດຄົື້ນນໍາ
ໃຊ້ລໍາໄມປ້່ອງອີກ. ໂຄງການ GRET/SNV ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບຫລາຍກ່ວາ 30 ບາ້ນ ເຮັດການຜະລິດໄມປ້່ອງເປັນເຄ ື່ອງ
ຫັດຖະກໍາ ແລະ ໄມປ້່ອງແປຮູບອ ື່ນໆ ຂາຍໃຫ້ພ ໍ່ຄາ້ເກັບຊ ື້ ເຊັັ່ນຕົວຢ່າງ: 
ບາງຈໍານວນແມ່ນຂາຍສົັ່ງອອກ ໄປ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຂາຍ
ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ພ ໍ່ຄ້າ ແລະ ຂາຍຢູ່ໃນງານຕະຫລາດນັດແຫ່ງຕ່າງໆ. ໃນປີ 2013 ໂຄງການ GRET  ສ້າງລາຍຮັບເປັນເງິນ ໄດ້

ທັງໝົດ 950 ລ້ານກີບ ສະເລ່ຽ 2.1 ລ້ານກີບ/ຄຄ. 

 



4. ກດິຈະກາໍຫລກັ:  
• ເພ ື່ອຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງ ສະມາຊິກກຸ່ມຜະລິດ

ໜ ໍ່ໄມປ້່ອງ, ສໍາຄັນແມ່ນໂອກາດຊະນິດການປຸງແຕ່ງເພ ື່ອເປັນສ້າງມູນ
ຄ່າເພີື້ມ ໂດຍອິງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ແລະ ສ້າງການ
ຮ່ວມມ ທີື່ດີ ຫລ  ສ້າງເຄ ອຂ່າຍກັບບັນດາ ພ ໍ່ຄ້າ/ແມ່ຄ້າ ຢູ່ພາຍໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພາຍນອກໃນຕ່າງແຂວງອ ື່ນ; 

• ເພ ື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງກຸ່ມຜະລິດຂ ື້ນມາໃໝ່ຕ ື່ມອີກຢູ່ໃນບັນດາໝູ່
ບ້ານອອ້ມຂາ້ງໃກ້ຄຽງ, ຊ ື່ງມີຄວາມສົນໃຈເຮັດກິດຈະກໍານີື້ ໃຫ້ເປັນ
ອາຊີບສ້າງລາຍຮັບເສີມ ຕິດພັນກັບ ການປູກໄມ້ປອ່ງ ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາປາ່ໄມປ້ອ່ງທີື່ມີຢູ່ແລວ້.   

• ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລ ອ ກຸ່ມຜະລິດໜ ໍ່ໄມປ້່ອງ ຂະຫຍາຍການປູກຕົື້ນໄມໄ້ລ ່ ແລະ ຕົື້ນໄມ້ຫລອຍ ປະສົມປະສານກັບ
ພ ດສິິນຄ້າອ ື່ນ ແລະ ຫຍ້າອາຫານສັດ ແບບລະບບົການປູກຝັງ-ລຽ້ງສັດ-ປ່າໄມປ້ະສົມປະສານ ໂດຍພ ື້ນຖານຕາມ 
ແຜນການ FLUMZ ເພ ື່ອຫັນປ່ຽນຈາກການເຮັດໄຮ່ປູກເຂົື້າ; 

• ເພ ື່ອສົັ່ງເສີມສະມາຊິກກຸມ່ຜະລິດ ແລະ ຊຸມຊົນ ເຮັດການປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ອານຸລກັ ປາ່ໄມ້ປອ່ງທາໍມະຊາດ ໂດຍອງິຕາມ 
ແຜນການ FLUMZ ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງໃຫ້ມີສາມໄຊຊະນະ ຄ : (i) ເພ ື່ອຍົກລະດັບການປ ກຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ ້ໄປຕາມ

ຍຸດທະສາດຂອງລັດ, (ii) ເພ ື່ອປ ກປັກຮັກສາສະພາບສິື່ງແວດລອ້ມ ແລະ (iii) ເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໂດຍກົງຈາກຜະລິດຕະພັນ

ໜ ໍ່ໄມ້ ແລະ ລໍາໄມປ້່ອງ. 
• ເພ ື່ອຊ່ວຍກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ອາໍນາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ເຮັດການສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ປາ່ໄມ້ປອ່ງທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສວນປູກໄມປ້ອ່ງ ລວມທງັ ການເກັບກູ້, ການປຸຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫລາດ ໄປຕາມທິດຈັດການແບບທລຸະກິດຊຸມຊົນ. 
 

5. ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ: 
• ມີຈໍານວນ “ຄອບຄົວຕົວແບບ ທີື່ເປັນ ຄູຝກຶ” ເພີື້ມຂ ື້ນ; 

• ມີຈໍານວນກຸ່ມຜະລິດເພີື້ມຂ ື້ນ ແລະ ສ້າງຂ ື້ນໃໝ່ໃນໝູ່ບາ້ນອ້ອມຂາ້ງໃກ້ຄຽງ; 
• ສວນປູກໄມປ້ອ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຫລາຍຂ ື້ນ ແລະ ໄດມ້ີການຄຸມ້ຄອງດີຂ ື້ນ ຊ ື່ງ

ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ດີຫລາຍຂ ື້ນ, ແລະ 90% ຂອງ ສະມາຊິກກຸມ່ຜະລິດໄດ້ມີ
ສວນປູກໜ ໍ່ໄມ້ເປັນຂອງຕົນເອງ; 

• ປ່າໄມປ້່ອງທາໍມະຊາດທີື່ມີຢູ່ ໄດຖ້ ກຈັດແບ່ງເຂດ, ໄດ້ຖ ກປ ກປກັຮັກສາ ແລະ 
ໄດ້ຖ ກຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ເປັນແຫລ່ງ ໄມ້ປອ່ງ ແລະ ໜ ໍ່ໄມ້ ທີື່ອຸດົມສົມບນຸດີຂ ື້ນ;    

• ລະບຽບການ (ລະບຽບການຕາມປະເພນີຂອງທ້ອງຖິື່ນ) ກ່ຽວກບັ ປ ກປກັຮັກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ສວນປູກໄມປ້່ອງ 
ແລະ ປ່າໄມປ້່ອງທາໍມະຊາດ ເພ ື່ອຜະລິດເນ ື້ອໄມ ້ແລະ ໜ ໍ່ໄມ,້ ລວມທງັ ການເກັບກູ ້ແລະ ການຕະຫລາດ ໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ື້ນ 
ແລ້ວໄດຖ້ ກຕົກລົງ ແລະ ມີຜົນບັງຂັບໃຊ້ເຂົື້າໃນການປະຕິບັັດເປັນຢ່າງດີ.    

• ທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດດ້ານການປງຸແຕ່ງ ແລະ ການສ້າງມູນຄ່າເພີື້ມ ຂອງຊຸມຊົນການຜະລິດເພີື້ມຂ ື້ນ; 

• ການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໜ ໍ່ໄມ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຜົນຜະລິດໄດ້ເພີື້ມຂ ື້ນ 70%;  

• ການຕະຫລາດພາຍໃນທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ຕ່າງແຂວງໃນທົັ່ວປະເທດ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງຂ ື້ນ; 

• ໜ ໍ່ໄມ້ແປຮູບປງຸແຕ່ງ ໄດ້ມີລາຄາຂາຍສູງຂ ື້ນ; 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Note: More detail can be provided if the organization/investor is interesting and Proposal Documentation 
can be developed for further consideration (if required). 


