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• ສປປ ລາວ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ດໍາລົງຊິວີດຕາມວິຖີທໍາມະຊາດ-ລາຍຮັບຕໍ່າ, ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍ 
ອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024.

• ວຽກງານການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແມ່ນໝາກຫົວໃຈແຫ່ງການພັດທະນາປະເທດຊາດ: ປະກອບສ່ວນ
25% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP.

• 70% ຂອງພື້ນທີ່ດິນ ແມ່ນເປັນເຂດພູດອຍ-ພູພຽງ, ເຊິ່ງມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານເນ້ືອທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ. ແຕ່ວ່າ
, ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.

• ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນໝາຍເຖິງທຸກພາກສ່ວນຂອງພືດ-ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຂ້ຶນຕາມປ່າທໍາມະຊາດ ຫຼື ດ້ວຍການປູກ; 
ປະກອບມີ ເຫງົ້າ, ລໍາຕົ້ນ, ເຄືອ, ຫົວ, ຮາກ, ຕາ, ໜ່ໍ, ໃບ, ດອກ, ໝາກ, ເມັດ ຫືຼ ແກ່ນ, ເປືອກ, ຢາງ, ນ້ໍາມັນ, 
ເຫັດ, ນ້ໍາເຜີ້ງ ແລະ  ລວມເຖິງພືດເປັນຢາສະໝຸນໄພ (ກົດໝາຍປ່າໄມ້, 2019).

ການສູ້ຊົນຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຢູ່

ຊົນນະບົດຂອງ ສປປ 
ລາວ

ບົດບາດຂອງ ເຄື່ອງ
ປ່າຂອງດົງ ຕໍ່

ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ

1. ພາກສະເໜີ
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ສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກວມເອົາ ສະເລ່ຍ 15% ຂອງມູນຄ່າສ່ົງອອກທັງໝົດ. ໃນຂະນະທີ່ ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງດົງ ກວມ
ເອົາ 1.28% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ສ່ົງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ

Source: MoIC, 2022 Source: MoIC, 2022



• ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງມີຄວາມຕ້ອງການສູງຈາກຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປະເທດ
ໃກ້ຄຽງ; ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຂຸດຄົ້ເກີດຄວາມສາມາດ
ຂອງຊັບພະຍາກອນ (ເຄືອແຮມ, ຫວາຍ ແລະ ອື່ນໆ.)

• ຄວາມຈິງແລ້ວ, ສະພາບການຊື້-ຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນກະແຈກກະຈາຍ 
ແລະ ຂາດການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງສ່ວນຫຼາຍຖືກສົ່ງອອກ ເປັນ
ວັດຖຸດິບ, ຂາດການປຸງແຕ່ງເພີ້ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ.

• ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ເກັບກູ້ຈາກສວນປູກ ຫຼື ພື້ນທີ່ກະສິກໍາ ຍັງຖືກຈັດເປັນຜົນ
ຜະລິດຈາກປ່າທໍາມະຊາດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕ້ອງເສຍພາສີອາກອນແບບບໍ່ເໝາະສົມ

ບັນຫາທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ໃນການແກ້ໄຂ

• ກໍານົດຕົວຂັບເຄື່ອນດ້ານການຄ້າລະດັບກຸ່ມບ້ານ ຫຼື ສະຫະກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ຊັບພະຍາກອນ (ເຊັ່ນ ທີ່ດິນ), ການບໍລິການວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ສິນເຊື່ອ ລວມເຖິງຂໍ້ກໍານົດດ້ານລະບຽບ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກລັດ.

• ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆ ພັນ
ແບບຍືນຍົງ.

• ການຄ້າ-ການຕະຫຼາດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນະໂຍບາຍ, ການຈັດຕັ້ງ/ອົງກອນ ແລະ 
ລະບຽບກົດໝາຍ.

ບາດກ້າວສູ່ຄວາມສໍາ
ເລັດໃນການຄຸ້ມຄອງນໍາ
ໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ແບບຍືນຍົງ

1. ພາກສະເໜ(ີຕໍ່)



2. ຈຸດປະສົງ

ປະເມີນມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດ: ກໍລະນີ 
ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ 11 ຊະນິດ

ວິເຄາະ ແລະ ກັ່ນກອງເຕັກນິກທີ່ມີປະ
ສິດທິຜົນສູງໃນການຈັດສັນ, ການນໍາໃຊ້ 
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນົງ

ກຳນົດຮູບແບບການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ 
ແລະ ການຈັດລະບຽບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອການຄ້າ-ຕະຫຼາດເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ

3. ວິທີການ

ທົບທວນເອກະສານ: ພິຈາລະນາ ແລະ 
ກວດສອບຂໍ້ມູນ ແລະ  ເອກະສານຕ່າງໆ 
ຈາກບັນດາໂຄງດານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ 
ພັດທະນາ ໃນອາດີດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການ
ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊັ່ນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ 
ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ໂຄງການອະນຸລັກ
ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ. 

ການປຶກສາຫາ ແລະ ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອສະທ້ອນຄືນຜົນຮັບຈາກ
ການທົບທວນຄືນເອກະສານມືສອງ: ແຂວງ 
ອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ເຊ
ກອງ; ແຂວງລະສອງເມືອງ.

4. ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ

ມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ຮູບແບບການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຊາວກະສິກອນ 
ໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ພູມ
ສັນຖານ.

ສະເໜີແນະນະໂຍບາຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂອບກົດ
ໝາຍທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດການຈັດສັນ, 
ການຄ້າ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.

ສະເໜີແນະວິທີປະຕິບັດດ້ານການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອ
ພັດທະນາກົນໄກການປະສານງານການດ້ານ
ການຄຸ້ມຄອງ, ການຄ້າ-ການຕະຫຼາດເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ.
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ການສົ່ງອອກສິນຄ້າເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄປຕ່າງປະເທດ ມີມູນ
ຄ່າ >5 ລ້ານ ໂດລາ ໃນປີ 2016 ເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ >25 ລ້ານ 
ໂດລາ ໃນປີ 2021. ສປ ຈີນ, ໄທ ແລະ ຫຽດນາມ ແມ່ນ
ຕະຫຼາດສົ່ງອອກຕ້ົນຕໍ ໂດຍສະເພາະ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ 
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າໝູ  

Source: MoIC, 2022

ຖ່າຍຮູບ: ວົງຄໍາຮໍ່, ສ. ມີນາ 2022 ທີ່ ບໍລິສັດພັດທະນາ-ສ່ົງເສີມ
ກະສິກໍາ; ກໍາລັງຮັບຊື້ປໍສາ ນໍາປະຊາຊົນ-ເມືອງປາກອູ, ແຂວງ ຫຼວງພະ
ບາງ

5. ຜົນໄດ້ຮັບ:
5.1 ມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຂອງ ຄປດ



ມູນຄ່າສ່ົງອອກເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ: ກໍລະນີສຶກສາ 11 ຊະນິດ

Source: MOIC, 2022

• ຢາງຍານ ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກ ໜ້ັນຄົງ
, > 80% ແມ່ນສົ່ງອອກໄປ
ຕະຫຼາດອີຍູ.

• ຊາປ່າ ແລະ ໝາກແໜ່ງ ມີມູນຄ່າ
ສົ່ງອອກ ສູງຂຶ້ນ ໃນປີ 2021

ລ/ດ ຊະນິດ ຄປດ
ມູນຄ່າສ່ົງອອກ ປະຈໍາປີ 2016 - 2021 (x 1000 USD)

ຕະຫຼາດ2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 ຢາງຍານ 237.93 702.03 438.62 370.81 392.18 447.24 ອີຍູ (>80%)

2 ໝາກແໜ່ງ 113.4 189 120.78 315.32 273.35 7,210.44 ຫວຽດນາມ (>89%)

3 ຊາປ່າ 592.65 519.15 885.98 1,515.64 1,326.39 3,185.43 ໄທ & ຈີນ (>86%)

4 ດອກແຂມ 387.98 641.91 355.34 1,500.60 1,091.30 1,902.41 ຈີນ (>48%)

5 ປໍສາ 432.67 245.62 276.68 213.79 431.39 509.7 ຈີນ (>40%)

6 ໄມ້ປ່ອງ 825.22 961.97 1,422.76 1,623.12 1,585.69 4,018.42 ຫວຽດນາມ (>72%)

7 ຫວາຍ 6.83 21.31 29.12 14.27 22.2 28.26 ອາເມຣິກາ (>47%)

8 ເຄືອແຫມ 94.29 149 104.12 873.9 269.45 325.84 ຈີນ (100%)

9 ເປືອກບົງ 26.36 82.72 216.08 108.13 84 47.81 ໄທ (>69%)

10 ເຫັດແດງ 2.85 25.53 25.27 529.85 98.1 2.09 ຈີນ (>98%)

11 ຂີ້ຄັ່ງ 139 - 69.39 - - - ເມ່ືອກ່ອນອິນເດຍ
ລວມ 2,859.18 3,538.23 3,944.13 7,065.42 5,574.05 17,677.64



• ມູນຄ່າຂອງໂຄ້ຕາທີ່ຕ້ອງການຈາກຕ້ອງຖ່ີນ 
ແມ່ນສູງກວ່າໂຄຕ້າທີ່ອະນຸມັດ ແລະ ຜົນຜະລິດ
ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ຢ່າງຊັດເຈນ.

• ຊະນິດພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແມ່ນ
ໝາກແໜ່ງ, ເຫັດແດງ, ໄມ້ປ່ອງ, ຢາງຍານ.

• ການເສຍອາກອນ ແລະ ພາສີຂາອອກ ແມ່ນນໍາ
ໃຊ້ລາຄາຂ້ັນຕ່ໍາໃນການຄິດໄລ່ ຈິ່ງຜົນໃຫ້ມູນຄ່າ
ສົ່ງອອກຕ່ໍາກວ່າມູນຄ່າຜົນຜະລິດ.

• ເຫັດແດງ ເຫັນວ່າມີຕົວເລກສົ່ງອອກຕ່ໍາກວ່າ 
ຜົນຜະລິດ ອາດແມ່ນຍ້ອນການສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານ
ດ່ານທ້ອງຖ່ີນ

Source: DoF, 2020, PAFOs, 2021; MoIC, 2022

ສົມທຽບມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຂອງໂຄຕ້າທ່ີຕ້ອງການ, ໂຄຕ້າອະນຸມັດ, ຜົນຜະລິດ ແລະ 
ສ່ົງອອກເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ: 11 ຊະນິດ
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5.2 ລະບົບ ແລະ ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ

ແຫ່ຼງ
ຊັບພະຍາກອນ 
ຄປດ ສຶກສາ

ເຂດປ່າໄມ້ ຫືຼ 
ປ່າທໍາມະຊາດ

ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
ປະສົມປະສານ: 
ປ່າປູກ, ສວນ
ຫັຼງບ້ານ

ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
ປະສົມປະສານ: 
ໝູນວຽນ ຢາງຍານ

ຊາປ່າ

ດອກແຂມ

ຂີ້ຄ່ັງ

ການຈັດປະເພດຄຸ້ມຄອງ

ປໍສາ

ໝາກແໜ່ງ

ເປືອກບົງ

ໜ່ໍໄມ້

ເຄືອແຫມ

ຫວາຍ

ເຫັດແດງ

ເຄ່ືອງປ່າຂອງ
ດົງ ບັນຊີ I

ເຄ່ືອງປ່າຂອງ
ດົງ ບັນຊີ II

ເຄ່ືອງປ່າຂອງ
ດົງ ບັນຊີ III

ສູນກາງອະນຸມັດໂຄຕ້າ

ແຂວງອະນຸມັດໂຄຕ້າ

ບ່ໍຈໍາເປັນຂໍອະນຸມັດໂຄຕ້າ



5.3ກ ການຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ

ຢາງຍານ

ຊາປ່າ

ດອກແຂມ

ຂີ້ຄ່ັງ

ປໍສາ

ໝາກແໜ່ງ

ເປືອກບົງ

ໜ່ໍໄມ້

ເຄືອແຫມ

ຫວາຍ

ເຫັດແດງ
ຂ້ໍຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການວາງແຜນຈັດສັນ

ເຕັກນິກການຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ: ກໍານົດ
ລະບົບການຂຸດຄົ້ນຄວ້າທີ່ເໝາະສົມ ເຊ່ັນ: ກໍານົດ
ຮອບວຽນທີ່ເໝາະສົມໃນການຂຸດຄົ້ນເຄືອແຫມ

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ: ການ
ລະບົບການຂຸດຄົ້ນ ຫຼື ເກັບກູ້ ປະຈໍາປີ

ຕ້ອງການລັກສະນະພື້ນທີ່ເໝາະສົມ ເຊ່ັນ: ປໍສາ ໃຫ້
ຜົນຜະລິດໃນເຂດດິນຊຸ່ມຊ່ືນ ຫຼື ເຂດລ້ອງແມ່ນໍ້າ.

ຄັດເລືອກພັນໄມ້ທ່ີເໝາະສົມ ເພ່ືອລ້ຽງຄັ່ງ ເຊັ່ນ ໄມ້ ເປົ້າ, 
ຖົ່ວແຮ່, ໄມ້ສາມສາ ແລະ ອ່ືນໆ.

ຕ້ອງການຮອບວຽນການເຮັດໄຮ່ຍາວ: >15 ປີ ແລະ 
ສາມາດເກີດໄດ້ໃນເຂດພູມອາກາດສະເພາະຖີ່ນ (ຄວາມສູງ
ຈາກໜ້ານ້ໍາທະເລ 700 ແມັດ ຂຶ້ນໄປ

ຊາຄຸນນະພາບສູງ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດນິເວດ-
ພູມອາກາດສະເພາະ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການນໍາໃຊ້
ເຕັກນິກການຈັດການທີ່ເໝາະສົມ

ຂ້ໍຈໍາກັດ ແລະ ສ່ິງທ້າຍ

ການສ່ົງເສີມຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າສ່ົງອອກຢ່າງ
ແຂງແຮງ ຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍຂ້ຶນ; ປະຊາຊົນ 
ນິຍົມກັນຫັນໄປປູກພືດເສດຖະກິດ ເຊ່ັນ ມັນຕົ້ນ, 
ສາລີ, ໝາກເດືອຍ ແລະ ອ່ືນໆ

ຂາດຈິດສໍານຶກ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການຈັດສັນປ່າໄມ້ 
ແບບຍືນຍົງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂຸດຄົ້ນແບບດັບສູນ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນິດຕ້ອງການ ຕ້ອງການ
ເຂດນິເວດ-ພູມອາກາດສະເພາະ ໃນການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດ.

ການກໍານົດຮອບວຽນການເຮັດໄຮ່ ຕ່ໍາກວ່າ 8 ປີ: ສ່ົງຜົນ
ໃຫ້ເນ້ືອທ່ີປ່າເລ່ົາຍານຫຼຸດລົງ ແລະ ຄຸນນະພາບດິນຊຸດໂຊມ

ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍ ແລະ ຊຸດໂຊມ ຈາກການ
ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ



5.3ຂ ການຄ້າ-ການຕະຫຼາດເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ

ຢາງຍານ

ຊາປ່າ

ດອກແຂມ

ຂີ້ຄ່ັງ

ປໍສາ

ໝາກແໜ່ງ

ເປືອກບົງ

ໜ່ໍໄມ້

ເຄືອແຫມ

ຫວາຍ

ເຫັດແດງ
ຂ້ໍຄວນເອົາໃຈໃສ່ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການ

ຕະຫຼາດ

ການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບສິນຄ້າເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ ເພ່ືອສ້າງໂອກາດໃນການສ້າງມູນຄ່າເພ່ີມ 
ໂດຍຜ່ານກົນໄກການເກັບກູ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ທີ່ 
ເໝາະສົມ

ເພ້ີມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຕະຫຼາດ ໃຫ້ມີຄວາມ
ໝ້ັນຄົງ ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດເຖິງຜູ້
ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ

ຂ້ໍຈໍາກັດ ແລະ ສ່ິງທ້າຍ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະດ້ານການປຸງແຕ່ງ ເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ ຍັງຈໍາກັດ ແລະ ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່

ການປ່ັນປວນຕະຫຼາດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນຂ້ັນທ້ອງ
ຖ່ີນ ແມ່ນພົບເຫັນຕະຫຼອດ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ
ຂອງສິນຄ້າບໍ່ຮັບປະກັນ ຫຼື ມີສ່ິງເຈືອປົນ

ມີການເພີ່ງພາອາໄສຕະຫຼາດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຢູ່
ປະເທດໄກ້ຫຼາຍ ເຊ່ັນ ຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດ ໃນ
ຂະນະທີ່ການເຊ່ືອມໂຍງຕະຫຼາດພາກພື້ນອ່ືນ 
ແມ່ນຈໍາກັດ.

ຂາດມາດຖະຖານຄຸນະພາບສິນຄ້າເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃນແຕ່
ລະປະເພດສິນຄ້າ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ບໍ່ມີ
ຄວາມໝ້ັນຄົງ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດ
ພາຍໃນ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາກັດ



5.3ງ ນະໂຍບາຍພັດທະນາເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ

ຢາງຍານ

ຊາປ່າ

ດອກແຂມ

ຂີ້ຄ່ັງ

ປໍສາ

ໝາກແໜ່ງ

ເປືອກບົງ

ໜ່ໍໄມ້

ເຄືອແຫມ

ຫວາຍ

ເຫັດແດງ
ຂ້ໍຄວນເອົາໃຈໃສ່ດ້ານນະໂຍບາຍ

ສ້າງແຜນດໍາເນິນງານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງ
ດົງແບບຍືນຍົງ ເລ່ັງໃສ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນ, ຍູ້ແຮງການຄ້າຂາຍແບບໂປ່ງໄສ ແລະ 
ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ທ້ອງຖ່ີນໃນການປຸງແຕ່ງ ສ້າງ
ມູນຄ່າເພ່ີມ

ຂາດຂ້ໍມູນຂ່າວສານດ້ານທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງ
ສິນຄ້າເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ລະບົບການອະນຸມັດໂກຕ້າເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຍັງບໍ່ຮັບ
ກັນຄວາມຍືນຍົງ ເນື່ອງຈາກຂາດຂ້ໍມູນຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ.

ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນ 
ໃນຕ່ອງໂຕ້ມູນຄ່າ ເພື່ອເພ່ີມໂອກາດໃນການ
ພັດທະນາຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

ຂ້ໍຈໍາກັດ ແລະ ສ່ິງທ້າຍ

ການເກັບພາສີອາກອນສິນຄ້າເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກ
ສວນປູກ ຍັງເກັບໃນອັດຕາຂອງສິນຄ້າຈາກປ່າທໍາ
ມະຊາ

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຍັງແມ່ນສ່ິງທີ່ຈໍາເປັນ
ຫຼາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ

ລະບົບການກວດກາສິນຄ້າເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນມີ
ຫຼາຍຂ້ັນຕອນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຢັ້ງຢຶນປ່າໄມ້ ແມ່ນຢູ່ໃນອັດຕາທ່ີສູງຫຼາຍ 
ສໍາລັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສ່ົງເສີມການລົງທຶນ ໃນ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນ 



5.4 ສະເໜີແນະວິທີປະຕິບັດດ້ານການຈັດຕ້ັງ ເພ່ືອພັດທະນາກົນໄກການປະສານງານການດ້ານການ
ຄຸ້ມຄອງ, ການຄ້າ-ການຕະຫຼາດເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ.

ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສະຫະກອນກະເສດ ຕາມທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນ
ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ:

1.ການຈັດແບ່ງປະເພດທ່ີດິນໃຫ້ເໝາະສົມກັບການຜະລິດເຄ່ືອງປ່າ
ຂອງດົງ.

2. ລົງທະບຽນພ້ືນທ່ີເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງຂອງບ້ານ.
3. ເສີມຂະຫຍາຍເຕັກນິກການຜະລິດເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ
4.ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງລະຫວ່າງກັນ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

5. ເພ້ີມທະວີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕະຫຼາດເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ແລະ 
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ 
(ລາຄາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ).

ຢາງຍານ

ຊາປ່າ

ດອກແຂມ

ຂີ້ຄ່ັງ

ປໍສາ

ໝາກແໜ່ງ

ເປືອກບົງ

ໜ່ໍໄມ້

ເຄືອແຫມ

ຫວາຍ

ເຫັດແດງ



ຄໍາຖາມສົນທະນາ
1. ທ່ານ ມີຂໍ້ຄິດເຫັນແນວໃດ ຕ່ໍກັບສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສະຫະກອນກະເສດ ຕາມທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃນແຕ່ລະເຂດ?
2. ທ່ານເຫັນວ່າ ຄວນມີກົນໄກທີ່ເໝະສົມແນວໃດ? ເພ່ືອເພ່ີມປະສິດທິພາບໃນການເຊ່ືອມໂຍງ

ລະຫວ່າງ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຕະຫຼາດ.


