
 

 

ສງັລວມຫສງັລວມຫສງັລວມຫສງັລວມຫຍໍ ້ຍໍ ້ຍໍ ້ຍໍ ້ ການສ ົ່ງເສມີການປກູຝງັກະສກິາໍເປັນສິນຄາ້ຢ່າງກວາ້ງຂວາງເພ່ືອລຶບລາ້ງຄວາມ 
ທກຸຍາກຢູໃ່ນເຂດຊນົນະບດົຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມນ່ມຄີວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະເພ່ີມຜນົກະທບົຕ່ໍ 
ການບໍລິການຂອງລະບບົນເິວດ, ຄວາມຍນືຍງົຂອງຊບັພະຍາກອນທ່ີດນິ ແລະ ລະບບົການດາໍ 
ລງົຊວີດິແບບດ ັງ່ເດມີຂອງປະຊາຊນົຫຼາຍຂຶນ້. ຫຼກັຖານຈາກການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ ກຽ່ວກບັການ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
4 ປະເພດຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ການປກູຝງັກະສກິາໍເປັນ ສນິຄາ້ (ສາລີ ແລະ 
ຢາງພາລາ) ແມນ່ມຄີວາມອາດສາມາດຊວ່ຍໃນການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸ ຍາກໄດໃ້ນໄລຍະສ ັນ້. 
ແຕເ່ຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມນັກໍ່ຍງັເຜີຍໃຫເ້ຫັນວາ່ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາ 
ກອນທ່ີດນິເຫ່ົຼານ ັນ້ໄດມ້ຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ການສນູເສຍການບໍລິການຂອງ 
ລະບບົນເິວດຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ. ດວ້ຍການສມົທຽບກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແບບພ້ືນເມອືງທ່ີໄດຈ້າກ 
ການສກຶສາໃນເທ່ືອນີ ້ (ການປກູເຂ້ົາເນນີສງູແບບຮອບວຽນ ແລະ ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ) 
ເຫັນວາ່ມນັມຄີວາມຍນືຍງົກວາ່, ແຕພ່ດັບ່ໍສາມາດປະກອບສວ່ນເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍການລຶບລາ້ງ 
ຄວາມທກຸຍາກຂອງບນັດາຄວົເຮອືນຢູໃ່ນຊນົນະບດົໄດ.້ 

ຜນົຂອງການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ໃນເທ່ືອນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ການສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິ 
ກາໍເພ່ືອການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກໃນປະຈບຸນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ຖາ້ຢາກໃຫພ້ວກມນັມ ີ
ການປະກອບສວ່ນ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍການພດັທະນາແບບຍນຶຍງົຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ບນັດາ 
ມາດຕະການຕາ່ງໆ ເພ່ືອບນັເທົາແບງ່ເບົາຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງການປກູຝງັກະສກິາໍ 
ເປັນສິນຄາ້ຈະຕອ້ງຖກືເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາໃນພາກປະຕບິດັຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ການປກູ ຝງັ. 
ໃນກລໍະນຂີອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແບບພ້ືນເມອືງນ ັນ້, ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານສ ົ່ງເສມີທາງເລືອກ 
ໃນການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະ ທາງເລືອກໃນການສາ້ງກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍໄດທ່ີ້ເປັນມດິກບັສະ 
ພາບແວດລອ້ມໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ. 

ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດດ້າໍເນນີການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ຢາ່ງຮບີດວ່ນ ແລະ ປະເມນີຜນົຢາ່ງເລິກ ເຊິ່ ງ 
ຢູໃ່ນຂງົເຂດພ້ືນທ່ີອື່ ນຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເພ່ືອສາ້ງຖານຂໍມ້ນູທ່ີແຂງແກນ່ຢູໃ່ນຂອບເຂດທ ົ່ວ ປະເທດ. 

ຜນົຂອງການປະເມນີຜນົການບໍລິການລະບບົນເິວດກຽ່ວກບັຊບັພະຍາກອນທ່ີດນິເຫ່ົຼານີ ້
ຄວນຈະຕອ້ງຖກືນາໍເອົາໄປເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາໃນບນັດາກດິຈະກາໍການວາງແຜນ ແລະ ການພດັທະ 
ນາແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ ້ສ.ປ.ປ.ລາວ ສາມາດບນັລເຸປ້ົາໝາຍການເຕບີໂຕທ່ີຍນືຍງົຢາ່ງ ເຕັມສວ່ນ 
ແລະ ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດແກປ່ະຊາຊນົລາວບນັດາເຜ່ົາ. 

ຜນົຂອງການສກຶສາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະຜນົຂອງການສກຶສາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະຜນົຂອງການສກຶສາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະຜນົຂອງການສກຶສາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະ::::    
 

• ການປກູພືດເປັນສິນຄາ້ທ່ີເກດີຂືນ້ໃໝ ່
ເຊ່ັນ: ສາລີ ແລະ ຢາງພາລາໄດ ້
ກາຍເປັນທາ່ແຮງປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກ ່
ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຢູໃ່ນ 
ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດໃ້ນເວລາອນັສ ັນ້, 
ແຕກ່ານປກູພືດດ ັງ່ກາ່ວຫາກປດັສະຈາກມ
າດຕະການຄຸມ້ຄອງປ້ອງກນັດາ້ນສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມອາດຈະນາໍໄປສູກ່ານສນູເສຍຄຸ
ນຄາ່ຂອງການບໍລິການລະບບົນເິວດ 
ແລະ ເຮັດໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມ 
ເຊື່ ອມໂຊມລງົໃນໄລຍະຍາວ.  
 

• ເຖງິແມນ່ວາ່ການປກູເຂ້ົາເນນີສງູແບບ 
ຮອບວຽນຕາມປະເພນ ີແລະ ການ 
ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົບ່ໍສາມາດ 
ປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານຫຸຼດຜອ່ນ 
ຄວາມທກຸຍາກໄດຢ້າ່ງແທຈ້ງິກໍ່ຕາມ, 
ແຕໂ່ດຍລວມແລວ້ມນັກໍ່ຍງັເປັນກດິຈະກາໍ
ທ່ີມຄີວາມຍນືຍງົຫຼາຍກວາ່. ການ 
ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິດ ັງ່ກາ່ວອາດຈະເພ່ີມ 
ຄວາມສຽ່ງໃນການຂະຫຍາຍການ 
ປກູພືດເປັນສນິຄາ້. 
 

• ຜນົຂອງກລໍະນສີຶກສານີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວ່
າ ການວໄິຈທາງການເງນິແບບເດມີໆ 
ມກັຈະເປັນການເວ້ົາເກນີຄວາມເປັນຈງິກຽ່
ວກບັຜນົຕອບແທນ ຫືຼ ຜນົໄດຮ້ບັ 
ຈາກການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍໃນທາງ 
ການຄາ້ ເນື່ອງຈາກບ່ໍໄດພິ້ຈາລະນາ 
ເຖງິຕ ົນ້ທຶນຂອງສະພາບແວດລອ້ມ 
ໃນໄລຍະຍາວ, ຊຶ່ ງສາມາດເປັນການ 
ຕດັຮອນຜນົໄດຮ້ບັໃນໄລຍະສ ັນ້ຂອງ 
ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. 

ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານສຶ່ ງແວດລອ້ມເຂ້ົາໃເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານສຶ່ ງແວດລອ້ມເຂ້ົາໃເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານສຶ່ ງແວດລອ້ມເຂ້ົາໃເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານສຶ່ ງແວດລອ້ມເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃນ ສນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃນ ສນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃນ ສນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃນ ສ....ປປປປ....ປປປປ....ລາວລາວລາວລາວ    

ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ສະບບັທີ ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ສະບບັທີ ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ສະບບັທີ ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ສະບບັທີ 01010101----2012201220122012::::    

    

ການບໍລິການທາງດາ້ນລະບບົນເິວດ ແລະ ການບໍລິການທາງດາ້ນລະບບົນເິວດ ແລະ ການບໍລິການທາງດາ້ນລະບບົນເິວດ ແລະ ການບໍລິການທາງດາ້ນລະບບົນເິວດ ແລະ ການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ::::    

ກລໍະນສີກຶສາກຽ່ວກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນແຂວງອດຸມົໄຊກລໍະນສີກຶສາກຽ່ວກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນແຂວງອດຸມົໄຊກລໍະນສີກຶສາກຽ່ວກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນແຂວງອດຸມົໄຊກລໍະນສີກຶສາກຽ່ວກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນແຂວງອດຸມົໄຊ    
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ຍດຸທະສາກການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໃນ ສຍດຸທະສາກການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໃນ ສຍດຸທະສາກການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໃນ ສຍດຸທະສາກການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໃນ ສ....ປປປປ....ປປປປ....ລາວລາວລາວລາວ: : : : ລະບບົການ ລະບບົການ ລະບບົການ ລະບບົການ 
ຜະລິດກະສິກາໍເປັນສນິຄາ້ ແລະ ການປກູຝງັແບບທນັສະໄໝ ເພ່ືອກາຜະລິດກະສິກາໍເປັນສນິຄາ້ ແລະ ການປກູຝງັແບບທນັສະໄໝ ເພ່ືອກາຜະລິດກະສິກາໍເປັນສນິຄາ້ ແລະ ການປກູຝງັແບບທນັສະໄໝ ເພ່ືອກາຜະລິດກະສິກາໍເປັນສນິຄາ້ ແລະ ການປກູຝງັແບບທນັສະໄໝ ເພ່ືອການ ນ ນ ນ 
ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ....    
    
ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດ 
ເປັນຫວົຈກັຂບັເຄື່ ອນທ່ີສາໍຄນັ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸ 
ຍາກຢູໃ່ນ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ດ ັງ່ທ່ີກາໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ 
-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII. ລາຍຮບັເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດສວ່ນໃຫຍ ່
ແມນ່ໄດມ້າຈາກການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ປະຊາ 
ກອນຂອງປະເທດ ຫຼາຍກວາ່ 80% ແມນ່ຍງັອງີອາໄສໃສກ່ານກະສກິາໍ 
ເປັນຫຼກັ; ສະນ ັນ້ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນທ່ີດນິທ່ີມຄີວາມເໝາະສມົ 
ແລະ ຍນືຍງົຢູໃ່ນຂະແໜງການກະສກິາໍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຈິ່ງແມນ່ສິ່ ງ 
ທ່ີມ ີຄິວາມສາໍຄນັຫຼາຍ. 

ໃນທດົສະວດັຜາ່ນມາ, ສະພາບພອ້ມທ່ີຈະໃຊປ້ະໂຫຍດຂອງຊບັພະຍາ 
ກອນທ່ີດນິ ແລະ ປ່າໄມທ່ີ້ອດຸມົສມົບນູ, ແລະ ດວ້ຍການທ່ີມຄີາ່ແຮງ 
ງານຕ ໍາ່ ໄດເ້ປັນແຮງດງຶດດູການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດເຂ້ົາສູ ່ ສ.ປ.ປ. 
ລາວ ໄດຢ້າ່ງເປັນຮບູປະທາໍ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການລງົທຶນເຂ້ົາໃນ 
ຂະແໜງການກະສກິາໍ, ຊຶ່ ງພືດການຄາ້ສອງຊະນດິທ່ີສາໍຄນັ ຫຼາຍນ ັນ້ 
ແມນ່ສາລີ ແລະ ຢາງພາລາ. ເນືອ້ທ່ີການປກູສາລີໄດເ້ພ່ືມຂືນ້ ຢາ່ງໄວ 
ວາມາຕ ັງ້ແຕປີ່ 2006 ແລະ ບນັລໄຸດເ້ກນີ 210.000 ຮຕ ໃນປີ 2010 
ເຮັດໃຫຜ້ນົຜະລິດຂອງສາລີເພ່ີມຂືນ້ຈາກ 403.000 ໂຕນ ເປັນຫຼາຍ 
ກວາ່ 850.000 ໂຕນ ໃນຊວ່ງເວລາດຽວກນັ, ດວ້ຍປະລິມານຜນົຜະ 
ລິດໂດຍສະເລຍ່ 4,8 ໂຕນຕ່ໍ ຮຕ ໃນປີ 20101. ການປກູຢາງພາລາ 
ກໍ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງໄວວາເຊ່ັນກນັ. ຈາກໜອ້ຍກວາ່ 6.000 ຮຕ 
ໃນປີ 2003 ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 30.000 ຮຕ ໃນປີ 2007 ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ກວາ້ງອອກຮອດປະມານ 250.000 ຮຕ ໃນປີ 20102 ແລະ ມທີາ່ 
ອຽ່ງສບືຕ່ໍເພ່ີມຂືນ້ເລ້ືອຍໆ ຈນົກວາ່ທ່ີລດັຖະບານໄດມ້ກີານທບົທວນນະ 
ໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັການປກູຢາງພາລາຄນືໃໝໃ່ນໄລຍະມໍ່ໆນີ3້.  

ເພ່ືອບນັລໄຸດເ້ປ້ົາໝາຍການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະ 
ນາທ່ີຍນືຍງົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII, 
ແມນ່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານພິຈະລະນາຢາ່ງລະມດັລະວງັເຖງິຜນົທ່ີຈະຕາມ 
ມາຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ທງັໃນດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິ. 
ການຍກົລະດບັບນັດາຄວົເຮອືນຂອງຊາວກະສກິອນຊນົນະບດົຢູໃ່ນເຂດ 
ເນນີສງູ ທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ບອບບາງໃຫຂ້ືນ້ຢູເ່ໜືອເສັ້ນຄວາມ 
ທກຸຍາກ ໂດຍຜາ່ນການປກູຝງັກະສິກາໍເປັນສນິຄາ້ອາດ ສາມາດສາ້ງຜນົ 

                                                           
1
  ຂໍມ້ນູ UN FAOSTAT (http://faostat.fao.org/)  

2
 ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ປ່າໄມ,້ 2006 ແລະ 2007, ຖະແຫຼງການ ກຽ່ວກບັ 
ການປກູຢາງພາລາຢູໃ່ນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຢູໃ່ນກອງປະຊຸມສາໍມະນາຂອງຂງົເຂດ 
ກຽ່ວກບັ ການພດັທະນາຢາງພາລາຢູໃ່ນ ສ.ປ.ປ.ລາວ, 9-11 ພຶດສະພາ 2006; 
ດຣ. ລິນຄາໍ ດວງສະຫວນັ, ກອງປະຊຸມກຽ່ວກບັ ຄວາມຕອ້ງການຢາງພາລາ 
ຂອງໂລກ ແລະ ຂງົເຂດ: ສິ່ ງສາໍຄນັເພ່ືອການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກຢູໃ່ນ 
ສ.ປ.ປ.ລາວ, ເອກະສານລາຍງານການເຮັດວຽກ, ເຄອືຂາ່ຍການຄ ົນ້ຄວາ້ແມນ່ ໍາ້ 
ຂອງທ່ີຍນືຍງົ, 2008. ຕວົເລກ 2010 ແມນ່ຕວົເລກຄາດຄະເນຈາກຫອ້ງ 
ສະຖຕິິຂອງແຂວງ. 
3
 ກຸມ່ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການປກູຢາງພາລາໃນອະນາຄດົ, ໜງັສພິືມວຽງຈນັທາມ, 16 
ກນັຍາ  2011. 

ສະທອ້ນຕ່ໍຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ຄວາມຢືດຢອ່ນຂອງການດາໍລງົຊວີດິທ່ີ 
ອງີໃສຊ່ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ຂອງປະຊາຊນົຢູໃ່ນເຂດເຫ່ົຼານີ.້ 

ບນັຫາບນັຫາບນັຫາບນັຫາ: : : : ການພດັທະນາການປກູຝງັກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ ດວ້ຍສະພາບ ການພດັທະນາການປກູຝງັກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ ດວ້ຍສະພາບ ການພດັທະນາການປກູຝງັກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ ດວ້ຍສະພາບ ການພດັທະນາການປກູຝງັກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ ດວ້ຍສະພາບ 
ແວດລອ້ມທ່ີດແີມນ່ຍດຸທະສາດການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກບໍແວດລອ້ມທ່ີດແີມນ່ຍດຸທະສາດການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກບໍແວດລອ້ມທ່ີດແີມນ່ຍດຸທະສາດການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກບໍແວດລອ້ມທ່ີດແີມນ່ຍດຸທະສາດການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກບໍ????    

ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາເທິງນີ,້ ຈິ່ງໄດມ້ກີານດາໍເນນີການສກຶສາຄ ົນ້ທ່ີອງີໃສ ່
ຫຼກັຖານຢູໃ່ນແຂວງອດຸມົໄຊຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເພ່ືອປະເມນີເບິ່ ງຕ ົນ້ທຶນ 
ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງສີ່  
ລະບບົການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ: ການປກູຢາງພາລາ ແລະ ສາລີ, ການປກູເຂ້ົາ 
ເນນີສງູແບບຮອບວຽນ ແລະ ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. 

ແຂວງອດຸມົໄຊຕ ັງ້ຢູໃ່ນເຂດພາກເໜືອຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ໄດມ້ ີ
ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢາ່ງໄວວາໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜາ່ນມານີຊ້ຶ່ ງ 
ເນືອ້ທ່ີປກູສາລີໄດເ້ພ່ີມຂືນ້ໂດຍສະເລ່ັຍປະມານ 12% ຕ່ໍປີ ໃນລະຫວາ່ງ 
ໄລຍະເວລາດ ັງ່ກາ່ວ, ໃນຂະນະທ່ີເນືອ້ທ່ີການປກູເຂ້ົາເນນີສງູໄດຫຸຼ້ດລງົ 
ໂດຍສະເລ່ັຍປະມານ 3% ຕ່ໍປີ ແລະ ມນັກໍ່ ເປັນໄປໃນທິດທາງດຽວກນັ, 
ຜນົຜະລິດຂອງສາລີໄດເ້ພ່ີມຂືນ້ໂດຍສະເລ່ັຍ ປະມານ 15% ຕ່ໍປີ, 
ໃນຂະນະທ່ີຜນົຜະລິດ ເຂ້ົາເນນີສງູໄດຫຸຼ້ດລງົໂດຍສະເລ່ັຍ 6% ຕ່ໍປີ. 
ຢາງພາລາ ແມນ່ຫາກໍ່ຖກືນາໍເຂ້ົາມາປກູຢູໃ່ນ ແຂວງອດຸມົໄຊ ໃນໄລຍະ 
ມໍ່ໆນີ,້ ຊຶ່ ງມາຮອດປີ 2010 ໃນທ ົ່ວແຂວງໄດມ້ເີນືອ້ທ່ີປກູຢາງພາລາ 
ປະມານ 24.000 ຮຕ. ຮບູແບບຂອງການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິໄດ ້
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຢາ່ງຈະແຈງ້ວາ່ ມນັໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງການກະສິກາໍຢູ່ 
ໃນແຂວງອດຸມົໄຊ ຈາກການປກູຝງັເພ່ືອກຸມ້ຕວົເອງໄປສູກ່ານປກູຝງັເປັນ 
ສນິຄາ້ ແລະ ເຄິ່ ງສນິຄາ້.  

ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ມງີາ່ຍໆດ ັງ່ນີ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ມງີາ່ຍໆດ ັງ່ນີ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ມງີາ່ຍໆດ ັງ່ນີ້ຄາໍຖາມຄ ົນ້ຄວາ້ມງີາ່ຍໆດ ັງ່ນີ:້ : : : ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນເຂດ ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນເຂດ ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນເຂດ ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນເຂດ 
ພ້ືນທ່ີສກຶສາຂອງ ແຂວງອດຸມົໄຊ ໄດເ້ປັນເຫດຜນົດທີາງດາ້ນການເງນິ ພ້ືນທ່ີສກຶສາຂອງ ແຂວງອດຸມົໄຊ ໄດເ້ປັນເຫດຜນົດທີາງດາ້ນການເງນິ ພ້ືນທ່ີສກຶສາຂອງ ແຂວງອດຸມົໄຊ ໄດເ້ປັນເຫດຜນົດທີາງດາ້ນການເງນິ ພ້ືນທ່ີສກຶສາຂອງ ແຂວງອດຸມົໄຊ ໄດເ້ປັນເຫດຜນົດທີາງດາ້ນການເງນິ 
ແລະ ເສດຖະກດິ ສາໍລບັເປ້ົແລະ ເສດຖະກດິ ສາໍລບັເປ້ົແລະ ເສດຖະກດິ ສາໍລບັເປ້ົແລະ ເສດຖະກດິ ສາໍລບັເປ້ົາໝາຍການພດັທະນໃນໄລຍະຍາວບ່ໍາໝາຍການພດັທະນໃນໄລຍະຍາວບ່ໍາໝາຍການພດັທະນໃນໄລຍະຍາວບ່ໍາໝາຍການພດັທະນໃນໄລຍະຍາວບ່ໍ? ? ? ? 
ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສຶກສາໃນເທ່ືອຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສຶກສາໃນເທ່ືອຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສຶກສາໃນເທ່ືອຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສຶກສາໃນເທ່ືອນີ ້ ຈະປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານບນັລ ຸນີ ້ ຈະປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານບນັລ ຸນີ ້ ຈະປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານບນັລ ຸນີ ້ ຈະປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານບນັລ ຸ
ຍດຸທະສາດການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດໄດຄ້ແືນວໃດຍດຸທະສາດການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດໄດຄ້ແືນວໃດຍດຸທະສາດການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດໄດຄ້ແືນວໃດຍດຸທະສາດການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດໄດຄ້ແືນວໃດ????    

ກຸມ່ຜູຊ້ຽ່ວຊານພາຍໃນ ທ່ີມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ 
ຂືນ້4 ເພ່ືອດາໍເນນີການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ພາຍໃຕກ້ານນາໍພາຂອງສະຖາ 
ບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ (NERI) ແລະ ດວ້ຍການສະໜບັ 
ສະໜນູຂອງແຜນງານ UNEP-UNDP Poverty Environment 
Initiative (PEI). ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ນີໄ້ດນ້າໍໃຊວ້ທີິການບໍລິການ 
ລະບບົນເິວດວທິະຍາ ເພ່ືອກາໍນດົບນັດາປະເພດຂອງການບໍລິການ 
ທ່ີພວົພນັກຽ່ວຂອ້ງກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 
1)   

                                                           
4
 ກຸມ່ຜູຊ້ຽ່ວຊານພາຍໃນຂອງ PEI-NERI ແມນ່ປະກອບດວ້ຍຕວົແທນຈາກ 
ສະຖາບນັຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ (NERI), 
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດ (NAFRI), 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ (NUOL), ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, 
ແລະ ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ 

 



 

ຈດັລາໍຈດັລາໍຈດັລາໍຈດັລາໍ
ດບັດບັດບັດບັ 

 

ການບໍລິການລະບບົນເິວດ ການບໍລິການລະບບົນເິວດ ການບໍລິການລະບບົນເິວດ ການບໍລິການລະບບົນເິວດ 
 

1 ຜະລິດຕະພນັອາຫານ (ປະລິມານ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

1 
ຜະລິດຕະພນັບ່ໍແມນ່ອາຫານ (ໄມທ້ອ່ນ
ວດັຖດຸບິອື່ ນໆ) 

2 ການໝນູປ່ຽນສານອາຫານ 

2 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສະໜອງນ ໍາ້ສະອາດ

2 ການຄຸມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັ 

2 
ການຄຸມ້ຄອງຄນຸນະພາບຂອງອາກາດ ແລະ ດນິຟ້າ 
ອາກາດຂອບເຂດຂະໜາດນອ້ຍ 

2 ຄນຸນະພາບດາ້ນສຂຸະພາບຂອງຄນົ 

4 
ວດັທະນະທາໍ ແລະ ຄວາມບນັເທີງ 
ຮບູແບບການດາໍລງົຊວີດິ, ການພກັຜອ່ນຍອ່ນໃຈ

ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ 1111: : : : ການບໍລິການລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັ ໄດຖ້ກືກາໍນດົຕາມສີ່ ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິການບໍລິການລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັ ໄດຖ້ກືກາໍນດົຕາມສີ່ ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິການບໍລິການລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັ ໄດຖ້ກືກາໍນດົຕາມສີ່ ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິການບໍລິການລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັ ໄດຖ້ກືກາໍນດົຕາມສີ່ ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ

ໝາຍເຫດ: ການນາໍໃຊ ້‘x’ ແລະ ‘x’ ຢູໃ່ນຕາຕະລາງຂາ້ງເທິງນີ ້ແມນ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິກະແສຄວາມຄາດຫວງັທ່ີໜອ້ຍ ຫືຼ ຫຼາຍ ຂອງການ 
ບໍລິການລະບບົນເິວດຈາກການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຕາມມມຸມອງຂອງກຸມ່ຜູຊ້ຽ່ວຊານພາຍໃນ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການວໄິຈຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທາງການເງນິ ແລະ ທາງເສດຖະກດິ 

ແມນ່ຖກືນາໍໃຊເ້ພ່ືອສມົທຽບທງັໝດົສີ່ ປະເພດຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ

ສອງປະເພດການໃຊທ່ີ້ດນິແບບພ້ືນເມອືງ (ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ 

ການປກູເຂ້ົາເນນີສງູແບບໝນູວຽນ) ແລະ ສອງປະເພດການປກູພືດເປັນ 

ສນິຄາ້ (ສາລີ ແລະ ຢາງພາລາ). ການວໄິຈທາງການເງນິ ແມນ່ຖກືນາໍ 

ໃຊເ້ພ່ືອວໄິຈເຖງິຜນົໄດຮ້ບັທາງການເງນິ ຂອງລະບບົການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 

ຈາກມມູມອງ ຫືຼ ພາບທ່ີເຫັນໄດໃ້ນໄລຍະຍາວຂອງພາກເອກ

ຊາວກະສກິອນ. ສວ່ນການວໄິຈທາງເສດຖະກດິ ແມນ່ອງີໃສມ່ມູມອງ ຫືຼ 

ພາບທ່ີເຫັນໄດໃ້ນໄລຍະຍາວຂອງສງັຄມົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ 

ຕ ົນ້ທຶນຄາ່ເສຍໂອກາດຂອງແຮງງານ) ແລະ ລວມທງັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ. ສາໍລບັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີໆດາໍເນນີກດິ

ຈະກາໍການຜະລິດກະສກິາໍນ ັນ້ ແມນ່ໄດກ້າໍນດົເອົາພຽງແຕສ່ິ່ ງສາໍຄນັເທ່ົາ

ນ ັນ້ເຊ່ັນ: ການສນູເສຍຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ ແລະ ຜນົກະທບົ

ຕ່ໍສຂຸະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ. ສວ່ນສິ່ ງອື່ ນ ທ່ີບ່ໍສາມາດກາໍນດົໄດ ້

ແລະ ຜ ົນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຢູໃ່ນເຂດນອກ

ຈະກາໍການຜະລິດກະສກິາໍນ ັນ້ ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊວ້ທີິການ

ມສີວ່ນຮວ່ມ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 2) 

 

 

ການບໍລິການລະບບົນເິວດ ການບໍລິການລະບບົນເິວດ ການບໍລິການລະບບົນເິວດ ການບໍລິການລະບບົນເິວດ  

-ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ
ຢາງພາລາ ສາລີ ຢາງພາລາ ສາລີ ຢາງພາລາ ສາລີ ຢາງພາລາ ສາລີ 

µ¾¤²¾ì¾ ¦¾ìó ເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູ

ປະລິມານ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ)  x 

ໄມທ້ອ່ນ, ເສັນ້ໃຍ, ຟືນ, 
x x 

x  

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສະໜອງນ ໍາ້ສະອາດ x  

x  

ການຄຸມ້ຄອງຄນຸນະພາບຂອງອາກາດ ແລະ ດນິຟ້າ 
 

x  

ຄນຸນະພາບດາ້ນສຂຸະພາບຂອງຄນົ (ໃນເຂດ/ນອກເຂດ) x  

ວດັທະນະທາໍ ແລະ ຄວາມບນັເທີງ (ຊວີດິການເປັນຢູ,່ 
ການພກັຜອ່ນຍອ່ນໃຈ) 

  

ການບໍລິການລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັ ໄດຖ້ກືກາໍນດົຕາມສີ່ ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິການບໍລິການລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັ ໄດຖ້ກືກາໍນດົຕາມສີ່ ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິການບໍລິການລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັ ໄດຖ້ກືກາໍນດົຕາມສີ່ ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິການບໍລິການລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັ ໄດຖ້ກືກາໍນດົຕາມສີ່ ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ    

ຢູໃ່ນຕາຕະລາງຂາ້ງເທິງນີ ້ແມນ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິກະແສຄວາມຄາດຫວງັທ່ີໜອ້ຍ ຫືຼ ຫຼາຍ ຂອງການ 
ບໍລິການລະບບົນເິວດຈາກການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຕາມມມຸມອງຂອງກຸມ່ຜູຊ້ຽ່ວຊານພາຍໃນ. 

ການວໄິຈຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທາງການເງນິ ແລະ ທາງເສດຖະກດິ 

ແມນ່ຖກືນາໍໃຊເ້ພ່ືອສມົທຽບທງັໝດົສີ່ ປະເພດຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ: 

ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ 

ແລະ ສອງປະເພດການປກູພືດເປັນ 

ການວໄິຈທາງການເງນິ ແມນ່ຖກືນາໍ 

ງນິ ຂອງລະບບົການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 

ຈາກມມູມອງ ຫືຼ ພາບທ່ີເຫັນໄດໃ້ນໄລຍະຍາວຂອງພາກເອກະຊນົ ຫືຼ 

ທາງເສດຖະກດິ ແມນ່ອງີໃສມ່ມູມອງ ຫືຼ 

ພາບທ່ີເຫັນໄດໃ້ນໄລຍະຍາວຂອງສງັຄມົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ (ຕວົຢາ່ງ: 

ແລະ ລວມທງັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ 

ລບັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີໆດາໍເນນີກດິ 

ແມນ່ໄດກ້າໍນດົເອົາພຽງແຕສ່ິ່ ງສາໍຄນັເທ່ົາ 

ຂອງດນິ ແລະ ຜນົກະທບົ 

ສວ່ນສິ່ ງອື່ ນ ທ່ີບ່ໍສາມາດກາໍນດົໄດ ້

ນເຂດນອກພ້ືນທ່ີທ່ີດາໍເນນີກດິ 

ດກະສກິາໍນ ັນ້ ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊວ້ທີິການປະເມນີຜນົແບບ 
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ລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລະບບົຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ຢາງພາລາ ສາລີ ຢາງພາລາ ສາລີ ຢາງພາລາ ສາລີ ຢາງພາລາ ສາລີ  

ເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູ ປ່າໄມ ້ປ່າໄມ ້ປ່າໄມ ້ປ່າໄມ ້

x X 

X X 

X X 

x X 

X X 

 X 

x X 

X X 

ຢູໃ່ນຕາຕະລາງຂາ້ງເທິງນີ ້ແມນ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິກະແສຄວາມຄາດຫວງັທ່ີໜອ້ຍ ຫືຼ ຫຼາຍ ຂອງການ 
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ກລໍະນສີຶກສາການບໍລິການລະບບົນເິວດ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກລໍະນສີຶກສາການບໍລິການລະບບົນເິວດ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກລໍະນສີຶກສາການບໍລິການລະບບົນເິວດ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກລໍະນສີຶກສາການບໍລິການລະບບົນເິວດ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ    
 

ກລໍະນສີຶກສາທ່ີອງີໃສຫຼ່ກັຖານນີ ້ ໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູແ່ຂວງອດຸມົໄຊ 
(ເບິ່ ງຮບູສະແດງທີ 1). ຈາໍນວນ 4 ບາ້ນຢູໃ່ນ 3 ເມອືງຂອງແຂວງອ ຸ
ດມົໄຊໄດຖ້ດືຄດັເລືອກໃຫເ້ປັນເຂດພ້ືນທ່ີຂອງກລໍະນສີກຶສາ ເຊິ່ ງແຕລ່ະ 
ບາ້ນໄດຖ້ກືກາໍນດົໃຫເ້ປັນ ໜ່ຶງໃນສີ່ ກລໍະນຂີອງລະບບົການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ຢູໃ່ນການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ນີ.້ ບນັດາບາ້ນທ່ີຕ ັງ້ຢູ່ລຸມ່ນ ໍາ້ຂອງການນາໍ 
ໃຊດ້ນິໃນສີ່ ປະເພດນີ ້ ແມນ່ໄດຖ້ກືດາໍເນນີການສາໍຫຼວດ ເພ່ືອກາໍນດົ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັເຂດລຸມ່ນ ໍາ້ ແລະ ເຂດນອກພ້ືນທ່ີ 
ຂອງການດາໍເນນີການໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີແຕກຕາ່ງກນັດ ັງ່ກາ່ວ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະພາບຊີວດິການເປັນຢູ ່ແລະ ຄວາມທກຸຍາກໃນຊນົນະບດົສະພາບຊີວດິການເປັນຢູ ່ແລະ ຄວາມທກຸຍາກໃນຊນົນະບດົສະພາບຊີວດິການເປັນຢູ ່ແລະ ຄວາມທກຸຍາກໃນຊນົນະບດົສະພາບຊີວດິການເປັນຢູ ່ແລະ ຄວາມທກຸຍາກໃນຊນົນະບດົ    
 

ຄນຸລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນຊາວກະສກິອນຢູໃ່ນ 4 ບາ້ນທ່ີຖກືຄດັເລືອກ 

ໃຫເ້ປັນບາ້ນເປ້ົາໝາຍໃນການສກຶສາເທ່ືອນີແ້ມນ່ຂອ້ນຂາ້ງຄາ້ຍຄກືນັ. 

ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້, ສອງບາ້ນທ່ີດາໍເນນີການກະສກິາໍແບບພ້ືນເມອືງຄ:ື 

ບາ້ນທ່ີເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ບາ້ນທ່ີປກູເຂ້ົາເນນີສງູແບບຮອບ 

ວຽນແມນ່ມອີດັຕາຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວົເຮອືນທ່ີທກຸຍາກແຮງຫຼາຍ 

ກວາ່ສອງບາ້ນທ່ີປກູສາລີ ແລະ ຢາງພາລາ, ເຖງິແມນ່ວາ່ ໃນຕວົຈງິ 

ການປກູຢາງພາລາແມນ່ຍງັບ່ໍທນັຄບົອາຍກຸານໃຫຜ້ນົຜະລິດກໍ່ຕາມ 

-ໂຄງສາ້ງລາຍຮບັຂອງຄວົເຮອືນແມນ່ຂອ້ນຂາ້ງມຫຼີາກຫຼາຍ ແລະ ໂດຍ 
ລວມແລວ້ແມນ່ໄດມ້າຈາກຫຼາຍແຫຼງ່ (ເບິ່ ງຮບູສະແດງມ ີ 2). ການປກູ 
ເຂ້ົາເນນີສງູແບບຮອບວຽນແມນ່ມກີານດາໍເນນີການຢູ່ເກອືບທກຸຄວົເຮອືນ 
ແລະ ຍງັເປັນພືດສະບຽງອາຫານທ່ີສາໍຄນັຂອງບນັດາຄວົເຮອືນເຫ່ົຼານ ັນ້. 
ລວມຍອດລາຍຮບັໂດຍສະເລ່ັຍຂອງຄວົເຮອືນຊາວກະສິກອນທ່ີປກູສາລີ
ແມນ່ຂອ້ນຂາ້ງສງູຄວົເຮອືນທ່ີປກູພືດອື່ ນ. ຖາ້ສມົທຽບໃສລາຍຮບັ 

ປະຈາໍປີ (ຍອດລາຍຮບັ) ໂດຍສະເລ່ັຍຕາມມາດຕະຖານຂ ັນ້ຕ ໍາ່ແຫງ່ 
ຊາດທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຢູ້ທ່ີ່ 2,16 ລາ້ນກບີຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ 5,6, ເຫັນວາ່ບນັດາບາ້ນ 
ທ່ີຢູໃ່ນຂອບເຂດການສກຶສານີ ້ ແມນ່ຍງັຢູຕ່ ໍາ່ກວາ່ເສັ້ນຄວາມທກຸຍາກ 
ທາງການ, ຍກົເວັນ້ບາ້ນທ່ີປກູສາລີ (ໂດຍສະເລ່ັຍແມນ່ 2,98 ລາ້ນກບີ 
ຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ) .  
- 

ບນັດາຊາວກະສກິອນທ່ີເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ປກູເຂ້ົາເນນີສງູ 
ແບບຮອບວຽນແມນ່ມລີາຍຮບັເປັນເງນິສດົຢູໃ່ນລະດບັທ່ີພໍຢ ັ່ງຊບີ. ການ 
ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປະເພດເຫ່ົຼານີ ້ ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ແມນ່ມຄີວາມຍນືຍງົດາ້ນສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ, ແຕເ່ນື່ອງຈາກເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີດນິ ຈຶ່ງປະ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຊນີກບັຄວາມກດົດນັເພ່ີມຂຶນ້. ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີປກູສາລີ ແລະ 

ຢາງພາລາຢູໃ່ນຂງົເຂດນີສ້ວ່ນຫຼາຍແມນ່ນາໍໃຊພ້ື້ນທ່ີປ່າເຫ່ົຼາ ແລະ 

ພ້ືນທ່ີປກູເຂ້ົາເນນີສງູແບບຮອບວຽນເກົ່ າ. 

ການດາໍເນນີການປກູຢາງພາລາ ໄດກ້ໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຕ່ໍຊວີດິການເປັນ 

ຢູຂ່ອງຄວົເຮອືນ; ເນື່ອງຈາກຢາງພາລາໄດເ້ຂ້ົາໄປແທນເນືອ້ທ່ີການປກູ 

ພືດອື່ ນໆ ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສນູເສຍລາຍຮບັເປັນເງນິສດົຈາກການປກູພືດ 

ອື່ ນໃນໄລຍະ 6 ປີ ທ່ີຕ ົນ້ຢາງຍງັບ່ໍທນັສາມາດໃຫນ້ ໍາ້ຢາງໄດ ້ ຊຶ່ ງສາ 

ມາດສາ້ງຜນົກະທບົຂອ້ນຂາ້ງແຮງຕ່ໍບນັດາຄວົເຮອືນທ່ີມເີງນິທຶນ ຫືຼ ເງນິ 

ທອ້ນໜອ້ຍ. 

  

                                                           
5 ດາໍລດັເລກທີ 285/ນຍ, ລງົວນັທີ 13.10.2009 ໄດຕ້ ັງ້ເສ້ັນຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກ 
ຄວາມທກຸຍາກເປັນລາຍຮບັຢູທ່ີ່ 180.000 ກບີຕ່ໍຄນົຕ່ໍເດອືນ 
6 ອດັຕາແລກປ່ຽນທ່ີນາໍໃຊຢູ້ໃ່ນເອກະສານນີແ້ມນ່ 1 USD=8.530 ກບີ 
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ຮບູສະແດງທີ ຮບູສະແດງທີ ຮບູສະແດງທີ ຮບູສະແດງທີ 1111: : : : ທ່ີຕ ັງ້ຂອງບາ້ນທ່ີໄດລ້ງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູແ່ຂວງອດຸມົໄຊທ່ີຕ ັງ້ຂອງບາ້ນທ່ີໄດລ້ງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູແ່ຂວງອດຸມົໄຊທ່ີຕ ັງ້ຂອງບາ້ນທ່ີໄດລ້ງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູແ່ຂວງອດຸມົໄຊທ່ີຕ ັງ້ຂອງບາ້ນທ່ີໄດລ້ງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູແ່ຂວງອດຸມົໄຊ    
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ຜນົຕາມມາຈາກການບໍລິການຜນົຕາມມາຈາກການບໍລິການຜນົຕາມມາຈາກການບໍລິການຜນົຕາມມາຈາກການບໍລິການຂອງຂອງຂອງຂອງລະບບົນເິວດລະບບົນເິວດລະບບົນເິວດລະບບົນເິວດ- 

ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສານີແ້ມນ່ເຫັນໄດ້
ຢາ່ງຈະແຈງ້ວາ່ມກີານປ່ຽນແປງກດິຈະກາໍການຜະລິດກະສກິາໍ, ລະບບົ 
ສງັຄມົຊນົນະບດົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ. ຊາວກະສກິາໍກອນທ່ີປກູສາ 
ລີ ແລະ ຢາງພາລາໄດເ້ວລາເຂ້ົາໃນການເພາະປກູຫຼາຍ, ໄດຈ້າ້ງແຮງ 
ງານຈາກພາຍນອກ ແລະ ມກີານນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ. 

ຜນົກະທບົຈາກການປກູສາລີໄດກ້າຍເປັນສາເຫດຂອງບນັຫາ (ເບິ່ ງຕາ 

ຕະລາງ 2). ຈາກຜນົການສາໍຫຼວດແບບມສີວ່ນຮວ່ມກບັຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູຂາ່ວ 

ສານທ່ີສາໍຄນັຢູທ່ງັໃນເຂດພ້ືນທ່ີຂອງການສກຶສາ ແລະ ຢູບ່າ້ນທ່ີຢູລຸ່ມ່ 

ນ ໍາ້ໄດມ້ກີານຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີປກູ 

ສາລີແມນ່ໄດມ້ກີານຫຸຼດລງົໃນອດັຕາສວ່ນທ່ີຮາ້ຍແຮງ. ບນັຫາສຂຸະພາບ 

ໄດເ້ກດີຂຶນ້ເນື່ອງຈາກມກີານເພ່ີມຂຶນ້ການນາໍໃຊສ້ານເຄມ ີ ແລະ ນາໍໃຊ ້

ແບບບ່ໍຖກືຕອ້ງຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ. ຕາມການສງັເກດການໃນເຂດພ້ືນທ່ີ 

ລຸມ່ນ ໍາ້ເຫັນວາ່ ມນົລະພິດທາງນ ໍາ້ ແລະ ການຕກົຕະກອນໄດມ້ກີານເພ່ີມ 

ຂຶນ້.ຊວີະນາໆພນັໂດຍສະເພາະແມນ່ສດັປ່າ ແລະ ສດັນ ໍາ້ກໍ່ກາໍລງັມ ີ

ການຫຸຼດລງົເຊ່ັນກນັ. ເຖງິແມນ່ວາ່ການປກູຢາງພາລາຈະສາ້ງຜນົກະທບົ 

ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍກວາ່ການປກູສາລີກໍ່ຕາມ, ແຕບ່ນັດາຊາວກະສິ 

ກອນໄດໃ້ຫກ້ານສງັເກດວາ່ ນ ໍາ້ໃນເຂດເນນີສງູ ແລະ ຊວີະນາໆພນັຢູ ່

ໃນເຂດອອ້ມແອມ້ນ ັນ້ແມນ່ກາໍລງັຊຸດໂຊມລງົຫຼາຍຂຶນ້. ພອ້ມກນັນ ັນ້, 

ການປກູຕ ົນ້ຢາງພາລາຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີຄອ້ຍຊນັສງູ ຍງັມໂີອກາດເປັນໄປ 

ໄດທ່ີ້ຈະເກດີຄວາມສຽ່ງດາ້ນໄພພິບດັທາງທາໍມະຊາດສງູ. 

ມນັມຄີວາມສາໍຄນັພໍໆກນັ ທ່ີການຂະຫຍາຍພ້ືນທ່ີປກູສາລີ ແລະ ຢາງ 
ພາລາຈະສາ້ງຜນົລບົຈາກພາຍນອກຕ່ໍກບັການປກູເຂ້ົາເນນີສງູ. ຊຶ່ ງກ ໍ
ລະນສີກຶສານີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ການປ່ຽນແປງທ່ີດນິຈາກການ 
ປກູເຂ້ົາເນນີສງູ ແລະ ປ່າເຫ່ົຼາໄປສູກ່ານປກູສາລີ ແລະ ຢາງພາລານ ັນ້ 
ໄດເ້ຮັດໃຫໄ້ລຍະຮອບວຽນການປກູເຂ້ົາເນນີສງູຂອງຊາວກະສິກອນຫຸຼດ 
ລງົ, ຊຶ່ ງເປັນເຫດເຮັດໃຫຜ້ະລິດຕະພາບຂອງການປກູເຂ້ົາເນນີສງູຫຸຼດລງົ 
ແລະ ມກີານເຊື່ ອມໂຊມຄນຸນະພາບຂອງດນິເພ່ີມຂຶນ້.   

 

 

 

 

ເສດຖະສາດເສດຖະສາດເສດຖະສາດເສດຖະສາດການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ    

ການສມົທຽບການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທງັ 4 ປະເພດ ຈາກຕວົຢາງຊາວກະສິ 
ກອນທ່ີໄດສ້ຶກສານ ັນ້ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊກ້ານວໄິຈທາງການເງນິ. ດວ້ຍຂໍສ້ມົ 
ມດຸຖານທ່ີວາ່ ລາຄາມຄີາ່ຄງົທ່ີໃນໄລຍະ 30 ປີ, ອດັຕາດອກເບັ້ຍ 
12% ຕ່ໍປີ, ມນູຄາ່ປະຈບຸນັສດຸທິ (NPV) ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ຢາງພາ 
ລາແມນ່ທາງເລືອກທ່ີດທ່ີີສດຸ ໃນລະຫວາ່ງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທງັ 4 ປະ 
ເພດ (ຜນົຕອບແທນໄດປ້ະມານ 42 ລາ້ນກບີຕ່ໍເຮັກຕາ), ທດັຈາກນ ັນ້ 
ມາກໍ່ແມນ່ ເຂ້ົາເນນີສງູ ແລະ ສາລີຕາມລາໍດບັ. ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງ 
ດງົແມນ່ມມີນູຄາ່ປະຈບຸນັສດຸທິຕ ໍາ່ທ່ີສດຸ ພຽງປະມານ 2,4 ລາ້ນກບີຕ່ໍ 
ເຮັກຕາ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 3). ຈາກຜນົໄດຮ້ບັອນັນີ,້ ສາມາດອະທິບາຍ 
ໄດວ້າ່ ເປັນຫຍງັຊາວກະສກິອນຈຶ່ງປ່ຽນແປງທ່ີດນິໄປສູກ່ານປກູສາລີ 
ແລະ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ກໍ່ແມນ່ຢາງພາລາຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ. 

ລະບບົການລະບບົການລະບບົການລະບບົການ    
ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ    

 

ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ມມູມອງຂອງປະຊາຊນົຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ມມູມອງຂອງປະຊາຊນົຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ມມູມອງຂອງປະຊາຊນົຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ມມູມອງຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍກບັ ກບັ ກບັ ກບັ 
ການຫຸຼດລງົຂອງຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມການຫຸຼດລງົຂອງຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມການຫຸຼດລງົຂອງຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມການຫຸຼດລງົຂອງຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ    

((((ການປ່ຽນແປງໃນທາງລບົການປ່ຽນແປງໃນທາງລບົການປ່ຽນແປງໃນທາງລບົການປ່ຽນແປງໃນທາງລບົ) ) ) ) ເນື່ອງຈາກຜນົທ່ີຕາມມາເນື່ອງຈາກຜນົທ່ີຕາມມາເນື່ອງຈາກຜນົທ່ີຕາມມາເນື່ອງຈາກຜນົທ່ີຕາມມາ    
ຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ    

ການປ່ຽນແປງ    
ຂອງອາກາດຢູ່    

ໃນພ້ືນທ່ີ    

ການປ່ຽນແປງ    
ຄນຸນະພາບ    

ແລະ ການສະ 
ໜອງນ ໍາ້    

ການເຊື່ ອມໂຊມ    
ຂອງດນິ ແລະ    
ການເຊາະເຈື່ອນ    

ການປກູຢາງພາລາ    20 % 30 % 20 % 

ການປກູເຂ້ົາເນນີສງູ    30 % 10 % 30 % 

ການປກູສາລີ    20 % 40 % 20 % 

ການເກບັເຄື່ ອງປ່າ    
ຂອງດງົ/ປ່າໄມ ້   

10 % 10 % 0 

ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ 2222: : : : ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ມມູມອງຂອງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ ກຽ່ວກບັການ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ມມູມອງຂອງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ ກຽ່ວກບັການ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ມມູມອງຂອງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ ກຽ່ວກບັການ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ມມູມອງຂອງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ ກຽ່ວກບັການ 
ປ່ຽນແປງຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີໄດມ້າຈາກວິທີການປະເມນີຜນົແບບປ່ຽນແປງຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີໄດມ້າຈາກວິທີການປະເມນີຜນົແບບປ່ຽນແປງຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີໄດມ້າຈາກວິທີການປະເມນີຜນົແບບປ່ຽນແປງຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີໄດມ້າຈາກວິທີການປະເມນີຜນົແບບ
ມສີວ່ນຮວ່ມມສີວ່ນຮວ່ມມສີວ່ນຮວ່ມມສີວ່ນຮວ່ມ.... 

ຮບູສະແດງທີ ຮບູສະແດງທີ ຮບູສະແດງທີ ຮບູສະແດງທີ 2222: : : : ແຫຼາງລາຍຮບັຕາ່ງໆຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທ່ີໄດຈ້າກການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫຼາງລາຍຮບັຕາ່ງໆຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທ່ີໄດຈ້າກການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫຼາງລາຍຮບັຕາ່ງໆຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທ່ີໄດຈ້າກການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫຼາງລາຍຮບັຕາ່ງໆຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທ່ີໄດຈ້າກການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ    

a
    ລາຍຮບັສະເລ່ັຍຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີລາຍຮບັສະເລ່ັຍຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີລາຍຮບັສະເລ່ັຍຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີລາຍຮບັສະເລ່ັຍຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີຈາກແຫຼງ່ລາຍຮບັຈາກແຫຼງ່ລາຍຮບັຈາກແຫຼງ່ລາຍຮບັຈາກແຫຼງ່ລາຍຮບັທງັໝດົທ່ີມ ີທງັໝດົທ່ີມ ີທງັໝດົທ່ີມ ີທງັໝດົທ່ີມ ີ 

b
   ປະຈບຸນັປະຊາຊນົບ່ໍທນັໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນຈາກການປກູຢາງພາລາ ເນື່ ອງຈາກຕ ົນ້ຢາງສວ່ຍໃຫຍແ່ມນ່ຍງັບ່ໍທນັສາມາດປະຈບຸນັປະຊາຊນົບ່ໍທນັໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນຈາກການປກູຢາງພາລາ ເນື່ ອງຈາກຕ ົນ້ຢາງສວ່ຍໃຫຍແ່ມນ່ຍງັບ່ໍທນັສາມາດປະຈບຸນັປະຊາຊນົບ່ໍທນັໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນຈາກການປກູຢາງພາລາ ເນື່ ອງຈາກຕ ົນ້ຢາງສວ່ຍໃຫຍແ່ມນ່ຍງັບ່ໍທນັສາມາດປະຈບຸນັປະຊາຊນົບ່ໍທນັໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນຈາກການປກູຢາງພາລາ ເນື່ ອງຈາກຕ ົນ້ຢາງສວ່ຍໃຫຍແ່ມນ່ຍງັບ່ໍທນັສາມາດປາດເອົາຢາງດບິໄດເ້ທ່ືອປາດເອົາຢາງດບິໄດເ້ທ່ືອປາດເອົາຢາງດບິໄດເ້ທ່ືອປາດເອົາຢາງດບິໄດເ້ທ່ືອ    

ຢາງພາລາຢາງພາລາຢາງພາລາຢາງພາລາ    
(1,34 ລາ້ນກບີa,b

) 

ເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູ    
(0,89 ລາ້ນກບີa

) 

ສາລີສາລີສາລີສາລີ    
(2,99 ລາ້ນກບີa

) 

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ    
(1,75 ລາ້ນກບີa

) 

ພືດຫຼກັ 
ລຽ້ງສດັ 
ພືດອື່ ນໆ 
ຄາ່ແຮງງານ 



 

 

ອງີຕາມແນວໂນມ້ຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີຂອງການສຶກສາເຫັນວາ່ ການປ່ຽນ 
ແປງທ່ີດນິປ່າໄມຈ້າໍນວນໜ່ຶງໄປສູກ່ານປກູຝງັກໍ່ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້ ຖາ້ 
ວາ່ການຄຸມ້ຄອງຫາກຂາດປະສດິທິພາບ ແລະ ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບ 
ກດົໝາຍຫາກບ່ໍເຂັມ້ງວດ. ກລໍະນກີານສກຶສານີຍ້ງັໄດສ້ມົທຽບການວໄິຈ 
ທາງດາ້ນການເງນິຈາກຮບູແບບການລງົທຶນປກູຢາງພາລາທ່ີແຕກຕາ່ງ 
ກນັ. ມນັຍງັພບົວາ່ ບນັດາຊາວກະສກິອນທ່ີຢູພ່າຍໃຕສ້ນັຍາການຜະລິດ 
ກະສກິາໍຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໜອ້ຍກວາ່ ຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດຢູ້ໃ່ນສນັຍາການຜະ
ລິດກະສິກາໍ (ລງົທຶນດວ້ຍຕນົເອງ) ປະມານ 25%. 

 ຢາງພາລາຢາງພາລາຢາງພາລາຢາງພາລາ ສາລີສາລີສາລີສາລີ -ເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູ

ê¾¤-¡¾−-À¤ò− 
NPV 42.17 20.11 

BCR 6.90  4.40 

ê¾¤-¦©«½¡ò© 
NPV 17.85     - 37.32 

BCR 1.50  0.40 

ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ 3333: : : : ມນູຄາ່ປະຈບຸນັສດຸທິ ມນູຄາ່ປະຈບຸນັສດຸທິ ມນູຄາ່ປະຈບຸນັສດຸທິ ມນູຄາ່ປະຈບຸນັສດຸທິ ((((NPV, NPV, NPV, NPV, ລາ້ນກບີຕ່ໍເຮັກຕາລາ້ນກບີຕ່ໍເຮັກຕາລາ້ນກບີຕ່ໍເຮັກຕາລາ້ນກບີຕ່ໍເຮັກຕາ
ອດັຕາສວ່ນຜນົຕອບແທນຕ່ໍຕ ົນ້ທຶນອດັຕາສວ່ນຜນົຕອບແທນຕ່ໍຕ ົນ້ທຶນອດັຕາສວ່ນຜນົຕອບແທນຕ່ໍຕ ົນ້ທຶນອດັຕາສວ່ນຜນົຕອບແທນຕ່ໍຕ ົນ້ທຶນ    (BCR)(BCR)(BCR)(BCR)    
ດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິຕາມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິຕາມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິຕາມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິຕາມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດ

ດວ້ຍການລວມເອົາຕ ົນ້ທຶນຄາ່ເສຍໂອກາດຂອງແຮງງານ
ພາບທ່ີເກດີຈາກສະພາບແວດລອ້ມເປັນພິດ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນການເຊື່ ອມ 
ໂຊມຂອງດນິເຂ້ົານາໍ, ການວໄິຈທາງເສດຖະກດິຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ທງັສີ່ ປະເພດໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ການວໄິຈທາງການເງນິໄດມ້ກີານ 
ເວ້ົາເຖງິຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ໜອ້ຍເກນີໄປ
ການປກູຢາງພາລາເທ່ົານ ັນ້ ທ່ີເປັນທາງເລືອກຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີ 
ເປັນທາງບວກ ດວ້ນຜນົຕອບແທນສດຸທິຕ່ໍເຮັກຕາພາຍໃນໄລ
30 ປີແມນ່ປະມານ 18 ລາ້ນກບີ. ສວ່ນສາມທາງເລືອກຂອງການນາໍ 
ໃຊທ່ີ້ດນິອື່ ນນ ັນ້ ແມນ່ມຜີນົຕອບແທນສດຸທິເປັນລບົ, 
ແລະ ເຂ້ົາເນນີສງູແມນ່ຕ ໍາ່ທ່ີສດຸ ຕາມລາໍດບັ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 

ໝາຍຄວາມວາ່ ການວໄິຈທາງເສດຖະກດິແມນ່ເປັນທ່ີຈະແຈງ້ແລວ້ວາ່
ຢາງພາລາແມນ່ທາງເລືອກຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດສງູ 
ສດຸຂອງທງັສີ່ ລະບບົການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີໄດຮ້ບັການສຶກສາໃນເທ່ືອນີ້
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທງັການປກູສາລີ ແລະ ຢາງພາລາກໍ່ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງ 
ແມນ່ທາງເລືອກຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີດສີະເໝີໄປ ສາໍລບັການດາໍລງົ 
ຊວີດິທ່ີຍນືຍງົຂອງບນັດາຄວົເຮອືນຊນົນະບດົຢູໃ່ນໄລຍະຍາວ ໂດຍປດັ 
ສະຈາກການປບັປງຸວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິທ່ີດຂີຶນ້
ທາງເສດຖະກດິນີ ້ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດລ້ວມເອົາຜນົກະທບົຕ່ໍສະພາບແວດ 
ລອ້ມທ່ີກາໍນດົເປັນຕວົເງນິບ່ໍໄດ ້ຕ່ໍກບັບາ້ນທ່ີຕ ັງ້ຢູ່ເຂດລຸມ່ນ ໍາ້ເຂ້ົານາໍ 
ທ່ີສະເໜີໄວໃ້ນຕາຕະລາງທີ 2). ຖາ້ຫາກມກີານປະເມນີຄາ່ຜນົຕາມມາ 
ຂອງການບໍລິການລະບບົນເິວດ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກເຂົານາໍ 
ຢາ່ງເຕັມສວ່ນແລວ້, ຜນົຕອບແທນຂອງການປກູສາລີ ແລະ ຢາງພາລາ 
ກໍ່ອາດຈະຕ ໍາ່ລງົກວາ່ນີຫຼ້າຍ. 

  

ອງີຕາມແນວໂນມ້ຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີຂອງການສຶກສາເຫັນວາ່ ການປ່ຽນ 
ແປງທ່ີດນິປ່າໄມຈ້າໍນວນໜ່ຶງໄປສູກ່ານປກູຝງັກໍ່ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້ ຖາ້ 
ວາ່ການຄຸມ້ຄອງຫາກຂາດປະສດິທິພາບ ແລະ ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບ 

ກລໍະນກີານສກຶສານີຍ້ງັໄດສ້ມົທຽບການວໄິຈ 
ງທຶນປກູຢາງພາລາທ່ີແຕກຕາ່ງ 

ມນັຍງັພບົວາ່ ບນັດາຊາວກະສກິອນທ່ີຢູພ່າຍໃຕສ້ນັຍາການຜະລິດ 
ຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດຢູ້ໃ່ນສນັຍາການຜະ 

 

ເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູເຂ້ົາເນນີສງູ ເຄື່ ອງປ່າເຄື່ ອງປ່າເຄື່ ອງປ່າເຄື່ ອງປ່າ
ຂອງດງົຂອງດງົຂອງດງົຂອງດງົ 

21.42  2.35 

78.60 16.40 

- 40.13 - 0.82 

0.30 0.70 

ລາ້ນກບີຕ່ໍເຮັກຕາລາ້ນກບີຕ່ໍເຮັກຕາລາ້ນກບີຕ່ໍເຮັກຕາລາ້ນກບີຕ່ໍເຮັກຕາ) ) ) ) ແລະແລະແລະແລະ    
ຂອງການວິໄຈທາງ ຂອງການວິໄຈທາງ ຂອງການວິໄຈທາງ ຂອງການວິໄຈທາງ 

ດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິຕາມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິຕາມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິຕາມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິຕາມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດ    

ດວ້ຍການລວມເອົາຕ ົນ້ທຶນຄາ່ເສຍໂອກາດຂອງແຮງງານ, ຕ ົນ້ທຶນສຂຸະ 
ພາບທ່ີເກດີຈາກສະພາບແວດລອ້ມເປັນພິດ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນການເຊື່ ອມ 

ການວໄິຈທາງເສດຖະກດິຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ທງັສີ່ ປະເພດໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ການວໄິຈທາງການເງນິໄດມ້ກີານ 

ໜອ້ຍເກນີໄປ. ພຽງແຕ ່
ການປກູຢາງພາລາເທ່ົານ ັນ້ ທ່ີເປັນທາງເລືອກຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີ 

ນຕອບແທນສດຸທິຕ່ໍເຮັກຕາພາຍໃນໄລຍະເວລາ 
ສວ່ນສາມທາງເລືອກຂອງການນາໍ 

, ໂດຍການປກູສາລີ 
ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 3). 

ໝາຍຄວາມວາ່ ການວໄິຈທາງເສດຖະກດິແມນ່ເປັນທ່ີຈະແຈງ້ແລວ້ວາ່: 
ຢາງພາລາແມນ່ທາງເລືອກຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດສງູ 
ສດຸຂອງທງັສີ່ ລະບບົການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີໄດຮ້ບັການສຶກສາໃນເທ່ືອນີ.້ ເຖງິ 

ທງັການປກູສາລີ ແລະ ຢາງພາລາກໍ່ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງ 
ແມນ່ທາງເລືອກຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີດສີະເໝີໄປ ສາໍລບັການດາໍລງົ 
ຊວີດິທ່ີຍນືຍງົຂອງບນັດາຄວົເຮອືນຊນົນະບດົຢູໃ່ນໄລຍະຍາວ ໂດຍປດັ 
ສະຈາກການປບັປງຸວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິທ່ີດຂີຶນ້. ການວໄິຈ 
ທາງເສດຖະກດິນີ ້ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດລ້ວມເອົາຜນົກະທບົຕ່ໍສະພາບແວດ 

ໄດ ້ຕ່ໍກບັບາ້ນທ່ີຕ ັງ້ຢູ່ເຂດລຸມ່ນ ໍາ້ເຂ້ົານາໍ (ດ ັງ່ 
ຖາ້ຫາກມກີານປະເມນີຄາ່ຜນົຕາມມາ 

ຂອງການບໍລິການລະບບົນເິວດ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກເຂົານາໍ 
ຜນົຕອບແທນຂອງການປກູສາລີ ແລະ ຢາງພາລາ 

ຮບູທີ ຮບູທີ ຮບູທີ ຮບູທີ 2222: : : : ການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໂດຍຄນົທ້ອງຖິ່ ນການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໂດຍຄນົທ້ອງຖິ່ ນການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໂດຍຄນົທ້ອງຖິ່ ນການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໂດຍຄນົທ້ອງຖິ່ ນ

ຮບູທີ ຮບູທີ ຮບູທີ ຮບູທີ 3333: : : : ການກຽມດນິເພ່ືອການປກູພືດເສດຖະກດິການກຽມດນິເພ່ືອການປກູພືດເສດຖະກດິການກຽມດນິເພ່ືອການປກູພືດເສດຖະກດິການກຽມດນິເພ່ືອການປກູພືດເສດຖະກດິ

ຮບູທີ ຮບູທີ ຮບູທີ ຮບູທີ 4444: : : : ພະນກັງານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ພະນກັງານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ພະນກັງານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ພະນກັງານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
ຂອງແຂວງອດຸມົໄຊປະກອບສວ່ນລງົເກບັກາໍຂອງແຂວງອດຸມົໄຊປະກອບສວ່ນລງົເກບັກາໍຂອງແຂວງອດຸມົໄຊປະກອບສວ່ນລງົເກບັກາໍຂອງແຂວງອດຸມົໄຊປະກອບສວ່ນລງົເກບັກາໍ
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ການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໂດຍຄນົທ້ອງຖິ່ ນການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໂດຍຄນົທ້ອງຖິ່ ນການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໂດຍຄນົທ້ອງຖິ່ ນການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໂດຍຄນົທ້ອງຖິ່ ນ 

ການກຽມດນິເພ່ືອການປກູພືດເສດຖະກດິການກຽມດນິເພ່ືອການປກູພືດເສດຖະກດິການກຽມດນິເພ່ືອການປກູພືດເສດຖະກດິການກຽມດນິເພ່ືອການປກູພືດເສດຖະກດິ 

ພະນກັງານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ພະນກັງານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ພະນກັງານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ພະນກັງານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
ຂອງແຂວງອດຸມົໄຊປະກອບສວ່ນລງົເກບັກາໍຂອງແຂວງອດຸມົໄຊປະກອບສວ່ນລງົເກບັກາໍຂອງແຂວງອດຸມົໄຊປະກອບສວ່ນລງົເກບັກາໍຂອງແຂວງອດຸມົໄຊປະກອບສວ່ນລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູຂໍມ້ນູຂໍມ້ນູຂໍມ້ນູ    
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ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງການບໍລິການລະບບົນເິວດ າງການບໍລິການລະບບົນເິວດ າງການບໍລິການລະບບົນເິວດ າງການບໍລິການລະບບົນເິວດ 
ແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ 

ກລໍະນສີຶກສາຂອງບາ້ນທ່ີຖກືຄດັເລືອກຢູໃ່ນ ແຂວງອດຸມົໄຊໄດເ້ປັນການ 
ຈດຸປະກາຍໄຟກຽ່ວກບັການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງ ການບໍລິການລະບບົ 
ນເິວດ ແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ທ່ີພວົພນັກຽ່ວຂອ້ງກບັການ 
ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິສີ່ ປະເພດ: 

• ການປກູສາລີໄດເ້ຮັດໃຫຊ້າວກະສກິອນມລີາຍຮບັສງູຂືນ້ ແລະ ສະ 
ໜບັສະໜນູໃຫແ້ກກ່ານລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ. ແຕເ່ຖງິແນວໃດກໍ່ 
ຕາມ, ມນັກໍ່ຍງັເປີດໂອກາດໃຫພ້ື້ນທ່ີເຫ່ົຼານີມ້ຄີວາມສຽ່ງທາງດາ້ນ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເນື່ອງຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງດນິຍງັ 
ບ່ໍດພໍີ ແລະ ການນາໍໃຊສ້ານເຄມຢີາ່ງບ່ໍຖກືຕອ້ງ. ຈາກຂໍມ້ນູຜາ່ນ 
ມາເຫັນວາ່ ພືດທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີແ້ມນ່ຍງັບ່ໍເປັນນພືດເສດຖະ 
ກດິພໍ ແລະ ບ່ໍເປັນຜນົດຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມໃນໄລຍະຍາວ, ຖາ້ຫາກ 
ປດັສະຈາກການແບງ່ເບົາບນັເທົາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການ 
ດາໍເນນີການຂອງເຈົາ້ຂອງສວນບ່ໍໄປໃນທິດທາງທ່ີມຄີວາມຍນືຍງົ. 

• ອງີຕາມການຄາດຄະເນຂອງພວກເຮົາເຫັນວາ່ ຢາງພາລາແມນ່ມທີາ່ 
ແຮງທ່ີດໃີນການເພ່ີມລາຍຮບັຂອງຊາວກະສກິອນ ແລະ ປະກອບ 
ສວ່ນເຂ້ົາໃນການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ. ແຕເ່ຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, 
ການປກູພືດເຊງີດຽ່ວ ອາດເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫຊ້າວກະສິ 
ກອນໃນຊນົນະບດົພບົກບັຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນເມ ື່ອ 
ທ່ີເຂົາເຈົາ້ປກູຢູໃ່ນເຂດທ່ີມຄີວາມຄອ້ຍຊນັສງູ. 

• ການປກູເຂ້ົາເນນີສງູແບບໝນູວຽນ ແລະ ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 
ໃນປະຈບຸນັນີ ້ແມນ່ເປັນການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີມຄີວາມຍນືຍງົກວາ່, ແຕ ່
ພດັບ່ໍສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໄດຢ້າ່ງພຽງພໍ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸ 
ຍາກໃນຊນົນະບດົ. 

• ເນື່ອງຈາກວາ່ການປກູສາລີ ແລະ ຢາງພາລາສວ່ນຫຼາຍແມນ່ໄດ ້  
ນາໍໃຊເ້ຂດພ້ືນທ່ີປ່າເຫ່ົຼາ ແລະ ພ້ືນທ່ີປກູເຂ້ົາເນນີສງູ. ສະນ ັນ້, 
ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີການປກູສາລີ ແລະ ຢາງພາລາ ທ່ີເພ່ີມຂືນ້ 
ອາດຈະເພ່ີມຄວາມບອບບາງ ໃຫແ້ກກ່ານປກູເຂ້ົາເນນີສງູແບບໝນູ 
ວຽນທ່ີຂອ້ນຂາ້ງຍນືຍງົ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຜູທ່ີ້ເກບັເຄື່ ອງ 
ປ່າຂອງດງົ. 

ຂໍສ້ະເໜີແນະທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຂໍສ້ະເໜີແນະທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຂໍສ້ະເໜີແນະທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຂໍສ້ະເໜີແນະທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ 

ຂໍສ້ະເໜີແນະທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຂອງກລໍະນສີຶກສາມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ຕອ້ງມມີາດຕະການເພ່ືອປ້ອງກນັການເຊື່ ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດ 
ລອ້ມຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີປກູສາລີ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຄຸມ້ຄອງດນິ 
ທ່ີດຂີຶນ້ ເພ່ືອຮກັສາຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິໄວ ້ ແລະ ປ້ອງກນັ 
ການເຊາະເຈື່ອນ, ທງັຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມມີາດຕະການທ່ີຖກືຕອ້ງ 
ແລະ ເໝາະສມົຢາ່ງຮບີດວ່ນ ກຽ່ວກບັການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ ເຂ້ົາ 
ໃນການເພາະປກູ. 

• ຕອ້ງມມີາດຕະການ ແລະ ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບກດົໝາຍ ເພ່ືອ 
ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກການປກູຢາງພາລາ ແລະ ພືດທາງການ 
ຄາ້ອື່ ນໆໃຫໜ້ອ້ຍທ່ີສດຸ ຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີມຄີວາມບອບບາງທາງ 
ດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ ເຊ່ັນ: ເຂດເນນີສງູ, ເຂດອາ່ງໂຕງ່ ແລະ 
ເຂດທ່ີມຄີວາມຄອ້ຍຊນັສງູ. 

• ທາງເລືອກໃນການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະ ບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີເປັນ 
ມດິກບັສະພາບແວດລອ້ມ ເຊ່ັນ: ລະບບົການເພາະປກູແບບປະສມົ 
ປະສານ ດວ້ຍການປະສມົລະຫວາ່ງພືດລ ົມ້ລກຸ ແລະ ຕ ົນ້ໄມຢື້ນ 
ຕ ົນ້ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການສ ົ່ງເສມີ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູບນັດາຄວົ 
ເຮອືນຊາວກະສກິອນທ່ີອງີໃສກ່ານປກູເຂ້ົາເນນີສງູ ແລະ ການເກບັ 
ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເປັນຫຼກັ. 

• ຄວນຈະຕອ້ງມກີານດາໍເນນີການປະເມນີຜນົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ 
ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັການບໍລິການລະບບົນເິວດວທິະຍາ ຈາກການນາໍ 
ໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຢູໃ່ນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ເຂດອື່ ນໆຂອງ 
ສ.ປ.ປ.ລາວ ເພ່ືອເປັນຖານຂໍມ້ນູທ່ີສາໍຄນັ ໃນການສະໜບັສະໜນູ 
ຂໍມ້ນູໃຫແ້ກກ່ານຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັການພດັທະນາທ່ີດນິ. 

• ຜນົຂອງກລໍະນສີຶກສານີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ການວໄິຈທາງການ 
ເງນິແບບເດມີໆ ມກັຈະເປັນການເວ້ົາເກນີຄວາມຈງິ ກຽ່ວກບັຜນົ 
ຕອບແທນ ຫືຼ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍໃນທາງການ 
ຄາ້ ເນື່ອງຈາກບ່ໍໄດພິ້ຈາລະນາເຖງິຕ ົນ້ທຶນຂອງສະພາບແວດລອ້ມ 
ໃນໄລຍະຍາວ, ຊຶ່ ງສາມາດເປັນການຕດັຮອນຜນົໄດຮ້ບັໃນໄລຍະ 
ສ ັນ້ຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. ບນັດາປດັໄຈທາງດາ້ນສະພາບແວດ 
ລອ້ມເຫ່ົຼານ ັນ້ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາເຂ້ົາໃນຂະບວນການ 
ວາງແຜນພດັທະນາລະດບັທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ລະດບັຊາດ ເພ່ືອຮບັປະ 
ກນັໃຫ ້ ສ.ປ.ປ.ລາວ ສາມາດບນັລໄຸດກ້ານເຕບີໂຕທ່ີຍືນຍງົຢາ່ງ 
ເຕັມສວ່ນທ່ີໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດແກປ່ະຊາຊນົລາວທງັປວງ. 

  

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມ::::    
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ,  
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
ໂທ/ແຟັກ:…………………………… 
Email: t.soukkhamthat@neri.gov.la 
www.neri.gov.la 

 



 

 

PEI ແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັ????  

ອງົການສະພະປະຊາຊາດເພ່ືອການພດັທະນາ (UNDP) 
ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອສິ່ ງແວດລອ້ມ 
(UNEP) ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງ 
ວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມ 
ທກຸຍາກ  “Poverty-Environment Initiative (PEI)”, 

ແຜນການນີ ້ ມຈີດຸປະສງົນາໍເອົາບນັຫາຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ສິ່ ງ ແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການພດັທະນາ 
ແລະ ການ ວາງແຜນລະດບັຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງ PEI 
ຢູໃ່ນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫກ້ານເຕີບ 
ໂຕທາງ ເສດຖະກດິຢາ່ງໄວວາຂອງປະເທດ ກໍ່ໃຫເ້ກດີ 
ການພດັທະນາທ່ີຍືນຍງົ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ. 

PEI ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ສ ົ່ງເສມີຄວາມອາດສາ 
ມາດຂອງສະຖາບນັ ໃນການວາງແຜນພດັທະນາ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນລະດບັຊາດ, ການພດັທະນາ 
ເຄື່ ອງມແືນະນາໍສາໍລບັການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນ 
ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະ ການກໍ່ໃຫເ້ກດີການ 
ສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີອີງໃສຫຼ່ກັຖານ ກຽ່ວກບັຕ ົນ້ທຶນທາງ 
ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງການຕດັສນິ 
ໃຈນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. 

ໂຄງການນີ ້ ໄດມ້ກີານຮວ່ມມປືະສານງານກບັກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ຜທ) ຕາມໂຄງການ 
ທ່ີຄຸມ້ຄອງ ໂດຍກມົແຜນການ, ກມົສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, 
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດຂອງ ຜທ, 
ແລະ ກອງປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ PEI ໃນ ສໃນ ສໃນ ສໃນ ສ....ປປປປ....ປປປປ....ລາວ ລາວ ລາວ ລາວ 
ໄດທ່ີ້ໄດທ່ີ້ໄດທ່ີ້ໄດທ່ີ້:::: pei.lao@undp.org    

 

ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂ ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂ ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂ ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂ 
ຄວາມທກຸຍາກໃນ ສຄວາມທກຸຍາກໃນ ສຄວາມທກຸຍາກໃນ ສຄວາມທກຸຍາກໃນ ສ....ປປປປ....ປປປປ....ລາວລາວລາວລາວ    

ບດົລາຍງານຫຍໍ້ບດົລາຍງານຫຍໍ້ບດົລາຍງານຫຍໍ້ບດົລາຍງານຫຍໍ ້
ຊຸດບດົລາຍງານຫຍໍແ້ມນ່ຈດັພິມໂດຍໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເພ່ືອຊີໃ້ຫເ້ຫັນ 
ບນັຫາຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນຂະບວນການວາງແຜນແຫງ່ 
ຊາດ ແລະ ການພດັທະນາໃນປະຈບຸນັ. ຈດຸປະສງົຂອງບດົລາຍງານຫຍໍ້ນີ ້
ແມນ່ເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູທ່ີເນັນ້ໃຫເ້ຫັນຫຼກັຖານ ແລະ ທາງເລືອກທາງດາ້ນນະ 
ໂຍບາຍໃນທາງປະຕບິດັ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການຫນັປ່ຽນຂອງເສດຖະກດິ 
ລາວໃຫເ້ດນີຕາມເສັນ້ທາງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົສະລບັຜູທ້ກຸຍາກທ່ີສດຸ. 

ດາວໂຫຼດຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັ ດາວໂຫຼດຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັ ດາວໂຫຼດຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັ ດາວໂຫຼດຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັ PEI LaoPEI LaoPEI LaoPEI Lao    ໄດທ່ີ້ໄດທ່ີ້ໄດທ່ີ້ໄດທ່ີ້::::    
http://www.unpei.org/what-we-do/pei-countries/lao-

pdr.html  

01-2010: ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ: 
ເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາຮວ່ມສາໍລບັການເຕີບໂຕແບບຍືນຍງົ 

02-2010: ຕວົຊີວ້ດັທາງດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເພ່ືອການ 
ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົເປ້ົາໝາຍການເຕີບໂຕແບບຍນືຍງົ 

03-2010: ການລງົທຶນ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີບດົບາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
ໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິ 

04-2010: ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ 
ການລງົທຶນໃນການປກູໄມ ້

05-2010: ການລງົທຶນທາງດາ້ນເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ 

06-2010: ການລງົທຶນທາງດາ້ນພະລງັງານໄຟຟ້ານາໍຕກົ 

07-2010: ການລງົທຶນ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງຂະແໜງປ່າໄມ ້

08-2010: ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ 
ການລງົທຶນທາງດາ້ນບບ່ໍແຮ ່

01-2011: ບດົຮຽນການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນໃນອາຊຕີາເວັນອອກ 
ສຽ່ງໃຕສ້າໍລບັ ສປປ ລາວ 

 

ຄາໍຄດິຄາໍເຫັນທ່ີສະແດງອອກໃນບດົນີແ້ມນມາຈາກທີມງານນກັຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງໂຄງການ PEI-NERI ເຊິ່ ງບ່ໍແມນຄວາມຄດິຄວາມເຫັນຂອງກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ ແຕຢ່າງໃດ 


