
1 	   	   	    ຄວາມຈາໍເປັນດາ້ນລະບຽບການ 

        qq    
    

   

ຄວາມຈຳເປັນດານລະບຽບການ   
ບົດຮຽນທຖອດຖອນໄດຈາກການປູກຢາງພາລາເພອສະໜັບສະໜູນການພັດທະ
ນາຊີວິດການເປັນຢູ ແລະ ການຖືຄອງທດິນຂອງປະຊາຊົນ.  

ຂໍຄ້ວາມສາໍຄນັ 
1. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຜະລິດຢາງພາລາ ຂອງປະຊາຊນົ ຢູພ່າກເໜືອຂອງລາວໄດ ້

ພບົຫຼາຍບນັຫາ, ລວມທງັການປ່ອຍສນິເຊື່ ອທ່ີບ່ໍດງຶດດູປະຊາຊນົ, ປະຊາຊນົບ່ໍເຂົ້າ 

ຮວ່ມສນັຍາການປກູຢາງພາລາກບັບໍລິສດັຜູລ້ງົທຶນ, ການເຮັດສນັຍາບ່ໍຫດັກມຸ ແລະ 

ການປະຕບິດັສນັຍາບ່ໍເຂັມ້ງວດ, ລາຄາຢາງພາລາມກີານເໜັງຕງີ. ໃນຂະນະທ່ີລາຄາ 
ຢາງພາລາໃນຕະຫຼາດໂລກຕກົຕ ໍາ່ອາດຈະບ່ໍແມນ່ສິ່ ງທ່ີອາໍນາດການປກົຄອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ພາຍໃນ ສປປ.ລາວ ແລະ ສປ.ຈນີ ຈະສາມາດຄຸມ້ຄອງໄດ,້ ແຕລ່າຄາຢາງພາລາຕກົ 
ຕ ໍາ່ຕ ັງ້ແຕປີ່ 2011 ສວ່ນໜ່ຶງແມນ່ເກດີຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸມ້ 
ຄອງຕາ່ງໆທ່ີຍງັບ່ໍທນັມປີະສິດທິຜນົ. ໃນປດັຈບຸນັນີ,້ ລາຄາຢາງ ພາລາໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ 
ແດແ່ລວ້, ແຕພ່າກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຍງັບ່ໍທນັມວີທີິແກໄ້ຂ ຕ ົນ້ເຫດຂອງບນັຫາທ່ີມ ີ
ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ.  

2. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາການສາ້ງລະບຽບການຍງັບ່ໍທນັຫດັກມຸ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລະ 
ບຽບການຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດເທ່ົາທ່ີຄວນ ເນື່ອງຈາກການຂາດງບົປະມານ. ລດັຖະບານ 
ສປ.ຈນີ ໄດສ້ະໜອງທຶນໃຫແ້ກບໍ່ລິສດັຈນີ ເພື່ ອມາລງົທຶນຮວ່ມກບັປະຊາຊນົໃນ ສປປ. 
ລາວ ໃນການປກູຢາງພາລາເພື່ ອທດົແທນການປກູຝິ່ ນ; ເຊິ່ ງການສະໜອງງບົປະມານ 
ຂອງລດັໃນຮບູແບບດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ໄດຊ້ວ່ຍເຮັດໃຫບ້າ້ນຫາດຍາວມຜີນົສະເລັດໃນການ 
ປກູຢາງພາລາ ແລະ ບດົຮຽນຂອງຜນົສາໍເລັດດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຄວນຈະມກີານຂະຫຍາຍໄປ 
ຍງັບາ້ນອື່ ນໆ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ມຫຼີາຍບໍລິສດັລງົທຶນຂອງຈນີໄດເ້ກບັຮກັສາເງນິ 
ທຶນທ່ີລດັສະໜອງໃຫນ້ ັນ້ໄປນາໍໃຊໃ້ນວຽກງານອ່ືນໆ ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະເອົາມາລງົທຶນ 
ປກູຢາງພາລາ ເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອປະຊາຊນົໃນ ສປປ.ລາວ ໃຫຫຸຼ້ດຜ ົນ້ອອກຈາກຄວາມ 
ທກຸຈນົ ແລະ ສາມາດຢູລ່ອດໄດ ້ໃນຊວ່ງເວລາທ່ີລາຄາຢາງພາລາໃນຕະຫຼາດໂລກ 
ມກີານເໜັງຕີງ. 

ຂໍມ້ນູໃນບດົຄວາມຫຍໍນ້ີແ້ມນ່
ອງີໃສຜ່ນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້
ກຽ່ວກບັລາຄາຢາງພາລາຕກົ
ຕ ໍາ່ພາຍໃນຊວ່ງຫາ້ປິຜາ່ນມາ 
ແລະ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖງິ 
ຜນົການຂະຫຍາຍພື້ນທ່ີປກູ 
ຢາງພາລາທ່ີໄດລ້ິເລີ່ ມຕ ັງ້ແຕ່
ຊຸມປີ 2000.  

ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສກຶສານີ້
ແມນ່ເປັນສວ່ນໜຶ່ ງຂອງການ 
ຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງຟໍເຣັດ ເທຣນັ 
(Forest Trend) ໃນການ 
ເຜີຍແຜນ່ຕິກິາໍ ແລະ ຄວາມ 
ເປັນຈງິ  ກຽ່ວກບັການນາໍ 
ໃຊທ່ີ້ດນິໃນຂງົເຂດອະນ ຸ
ພາກພື້ນແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ເຊິ່ ງ 
ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ 
ໂດຍໂຄງການຄຸມ້ຄອງທ່ີ 
ດນິໃນພາກພື້ນແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
(MRLG). 
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3. ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສດາ້ນລາຄາ, ສນັຍາທ່ີບ່ໍຫດັກມຸ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ງນິອດຸໜນູຈາກລດັເພື່ ອລງົທຶນປກູຢາງພາລາ ແມນ່ 
ພບົກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກາໍນດົລາຄາຢາງພາລາຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ. ຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ພວກເຮົາຊີໃ້ຫ ້
ເຫັນວາ່ປະຊາຊນົຜູປ້ກູຢາງພາລາຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ ໄດຂ້າຍຢາງພາລາໃນລາຄາຕ ໍາ່, ເຊິ່ ງລາຄາຢາງພາລາໃນ 
ສປປ.ລາວ ຫຸຼດລງົແມນ່ບ່ໍພຽງແຕເ່ປັນຜນົເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕອ້ງການຢາງພາລາໃນຕະຫຼາດໂລກຫຸຼດລງົ, ແຕຍ່ງັເປັນ 
ຜນົເນື່ອງມາຈາກການສວຍໃຊໂ້ອກາດຂອງບນັດາບໍລິສດັຈນີ ເຊິ່ ງເປັນຜູຜ້ກູຂາດໂກຕາການນາໍຢາງພາລາຈາກ ສປປ.ລາວ 
ເຂົ້າໄປ ສປ.ຈນີ ພຽງຜູດ້ຽວ. ຈາກບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດເ້ພີ່ ມຄວາມໂປ່ງໃສໃຫແ້ກ ່
ໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ທ່ີມກີານລງົທຶນຂອງລດັໃນອະນາຄດົໂດຍການຮວ່ມມ ື ລະຫວາ່ງລດັຖະບານ (ລດັຖະບານ 
ສປປ.ລາວ ແລະ ລດັຖະບານ ສປ.ຈນີ). 

 

ພາກສະເໜີ	  

ເນື່ອງຈາກເສດຖະກດິໂລກທ່ີຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງໄວວາ,	   ສປ.ຈນີ ມຄີວາມຕອ້ງການຢາງພາລາຫຼາຍແລະ ຜນົສາໍເລັດ	  

“ຂອງຜູທ່ີ້ປກູຢາງພາລາກອ່ນໝູ”່ ເຊ່ັນບາ້ນຫາດຍາວ,	   ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖີ່ນໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ 

ໄດສ້ະໜບັສະໜນູໃຫປ້ະຊາຊນົປກູຢາງພາລາຢາ່ງກວາ້ງຂວາງໃນຊວ່ງກາງຊຸມປີ 2000.	  	  ເຊິ່ ງແຕກຕາ່ງຈາກການປກູ 

ຢາງພາລາຢູໃ່ນບນັດາແຂວງທາງພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ.ລາວ ທ່ີມບໍີລິສດັຈາກ ສສ.ຫວຽດນາມເຂົ້າມາສາໍປະທານທ່ີດນິ 

ຂອງລດັເພື່ ອປກູຢາງພາລາ. ການປກູຢາງພາລາຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ ແມນ່ເຮັດຕາມຮບູແບບການສ ົ່ງເສມີ 

ໃຫປ້ະຊາຊນົປກູເອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົເຮັດສນັຍາກບັບໍລິສດັຜູລ້ງົທຶນຈາກ ສປ.ຈນີ ແລະ ບໍລິສດັພາຍໃນ 

ສປປ.ລາວ.	   

ຂໍມ້ນູໃນບດົສະຫຸຼບຫຍໍນ້ ີແ້ມນ່ອງີໃສຜ່ນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ໃນປີ 2015, ເຊິ່ ງໄດລ້ວບລວມເອົາບນັດາບດົຮຽນທ່ີຖອດ 

ຖອນໄດຈ້າກປະສບົການໃນການປກູຢາງພາລາ ທ່ີໄດມ້ກີານຜນັຂະຫຍາຍຈາກປະສບົການທ່ີມຜີນົສາໍເລັດ ໃນການ 

ປກູຢາງພາລາຢູບ່າ້ນຫາດຍາວ ໂດຍການສ ົ່ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ ປກູຢາງພາລາໃນຮບູ 

ແບບການເຮັດສນັຍາກບັບໍລິສດັເອກະຊນົ.	   ເຖງິແມນ່ວາ່ລາຄາຢາງພາລາໃນປີ 2016 ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ກຕໍາມ, ບດົຮຽນທ່ີ 

ນາໍມາສະເໜີຂາ້ງລຸມ່ນີແ້ມນ່ເປັນບດົຮຽນໂດຍລວມ ແລະ ໄດມ້ກີານລະບລຸະອຽດກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການ 

ສາ້ງກດົລະບຽບທ່ີຫດັກຸມ່ ແລະ ສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສ ໃນກລໍະນທ່ີີບໍລິສດັເອກະຊນົຮວ່ມເຮັດສນັຍາກບັປະຊາຊນົ 

ເພື່ ອປກູຢາງພາລາ. ສະນ ັນ້, ບດົຮຽນເຫ່ົຼານີ ້ແມນ່ມປີະໂຫຍດຕ່ໍກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ສາມາດນາໍໄປ 

ໃຊເ້ຂົ້າໃນການແກໄ້ຂບນັຫາອື່ ນໆທ່ີຄາ້ຍຄກືນັກບັກລໍະນກີານປກູຢາງພາລາຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ.	  
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ຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີສາໍຄນັ	  

1.	   ກອ່ນລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່ໃນຊວ່ງປີ 2012-2016 ,	   ຂະແໜງການຢາງພາລາຢູພ່າກເໜືອຂອງສປປ.ລາວ 

ກມໍບີນັຫາເນື່ອງຈາກປະຊາຊນົທ່ີໄດປ້ກູຢາງພາລາໂດຍການເຮັດສນັຍາກບັບໍລິສດັເອກະຊນົ ໄດຂ້າຍສວນຢາງພາ 

ລາຂອງຕນົເອງໃຫແ້ກບໍ່ລິສດັຜູລ້ງົທຶນ ແລະ ຄອບຄວົທ່ີມຖີານະເສດຖະກດິດກີວາ່.	  

ນະໂຍບາຍໃນການປກູຢາງພາລາຂອງແຂວງ ໄດຢຶ້ດຖເືອົາບດົຮຽນຜນົສາໍເລັດໃນການປກູຢາງພາລາຂອງປະຊາຊນົ 

ບາ້ນຫາດຍາວ (ເປັນບາ້ນຂອງເຜ່ົາມ ົງ້ ທ່ີຕ ັງ້ຢູໃ່ກກ້ບັເທດສະບານຂອງແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ) ເພື່ ອສ ົ່ງເສມີໃຫປ້ະຊາ 

ຊນົປກູຢາງພາລາ. ແຕເ່ມ ື່ອພະນກັງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນສປປ.ລາວ ແລະ ສປ.ຈນີ ແນະນາໍຮບູແບບການເຮັດສນັຍາ 

ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົ ປກູຢາງພາລາຮວ່ມກບັບໍລິສດັຈນີເພື່ ອໃຫບໍ້ລິສດັເອກະຊນົຈາກ ສປ.ຈນີ ສະໜອງທຶນໃນການປກູ 

ຢາງພາລາແລະຊືນ້ ໍາ້ຢາງຈາກປະຊາຊນົ, ແຕກ່ານສະໜບັສະໜນູດ ັງ່ກາ່ວພດັພບົກບັ 3 ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້	  	  	  

ການປ່ອຍສນິເຊື່ອດອກເບຍ້ສງູ.	   ປະຊາຊນົຮວ່ມເຮັດສນັຍາກນັບໍລິສດັເອກກະຊນົເພື່ ອປກູຢາງພາລາ ແມນ່ມຄີວາມ 

ແຕກຕາ່ງກບັກລໍະນຂີອງບາ້ນຫາດຍາວ.  ກລໍະນຂີອງບາ້ນຫາດຍາວແມນ່ປະຊາຊນົໄດຮ້ບັເງນິກ ູທ່ີ້ມກີານຊວ່ຍເຫຼືອ 

ຈາກອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ແຂວງ ເພື່ ອໃຊເ້ປັນທຶນສາໍລບັການປກູຢາງພາລາ ແລະ ປະຊາຊນົເປັນຜນົຮບັຜນົປະ 

ໂຫຍດຈາກສວນຢາງພາລາຂອງເຂົາເຈົາ້ທງັໝດົ. ແຕກ່ງົກນັຂາ້ມ,	   ການເຮັດສນັຍາຮວ່ມກບັບໍລິສດັເອກະຊນົຈາກ 

ສປ.ຈນີ ເພື່ ອປກູຢາງພາລາແມນ່ປະຊາຊນົຕອ້ງໄດແ້ບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກບໍ່ລິສດັລງົທຶນ ເຊິ່ ງບາງກລໍະນແິມນ່ 

ໄດມ້ກີານແບງ່ປນັຜນົໄດຮ້ບັຈາກສວນປກູຢາງພາລາທ່ີເປັນງດົສດົ, ໂດຍທ່ີປະຊາຊນົໄດຮ້ບັປະມານ 50–70 ເປີ 

ເຊັນຂອງຜນົຜະລິດຢາງພາລາທງັໝດົທ່ີເຂົາເຈົາ້ຜະລິດໄດ ້ ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫຼືອແມນ່ບໍລິສດັຜູລ້ງົທຶນຈະຫກັເອົາເພື່ ອ 

ເປັນຄາ່ຕອບແທນໃນການລງົທຶນ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ປະຊາຊນົສວ່ນຫຼາຍແມນ່ບ່ໍສນົໃຈເຂົ້າຮວ່ມໃນການເຮັດສນັ 

ຍາເພື່ ອປກູຢາງພາລາຮວ່ມກບັບໍລິສດັເອກະຊນົ ເນື່ອງຈາກວາ່ເຂົາເຈົາ້ຮ ູສ້ກຶວາ່ເຂົາເຈົາ້ໄດແ້ບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດໃຫ ້

ແກບໍ່ລິສດັຜູລ້ງົທຶນຫຼາຍໂພດ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເຖງິແມນ່ວາ່ບໍລິສດັເອກະຊນົຈາກ ສປ.ຈນີ ຈະໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູ 

ຈາກລດັຖະບານ ສປ.ຈນີ ເພື່ ອໃຫມ້າລງົທຶນປກູຢາງພາລາຢູສ່ປປ.ລາວ ເພື່ ອທດົແທນການປກູຝິ່ ນກຕໍາມ, ໃນເບືອ້ງ 

ຕ ົນ້, ການມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງປະຊາຊນົໃນການເຮັດສນັຍາສ ົ່ງເສມີປກູຢາງພາລາໃນຮບູແບບ “2+3” ແມນ່ມອີດັຕາ 

ຕ ໍາ່ຫຼາຍ. 

ການເຂົາ້ຮວ່ມສນັຍາແບບບງັຄບັ. ຍອ້ນວາ່ມຈີາໍນວນປະຊາຊນົເຂົ້າຮວ່ມການເຮັກສນັຍາໃນຮບູແບບ 2+3 ໜອ້ຍ, 

ທາງບໍລິສດັຈນີ ແລະ ພະນກັງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງລດັ ຈິ່ງໄດສ້ະເໜີການເຮັດສນັຍາແບບທ່ີສອງຂຶນ້ເຊິ່ ງເອີນ້ວາ່ 

ສນັຍາການສ ົ່ງເສມີກະສກິາໍໃນຮບູແບບ “1+4”. ການສ ົ່ງເສມີການປກູຢາງພາລາໃນຮບູແບບ “1+4” ນີ ້ສວ່ນໃຫຍ ່

ແມນ່ຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢູໃ່ນບນັດາບາ້ນທ່ີຢູໃ່ນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫຼີກໃນເຂດພດູອຍ ເພື່ ອເປັນການສ ົ່ງເສມີໃຫປ້ະຊາ 

ຊນົໄດມ້ໂີອກາດໃນການຮວ່ມມກືບັບໍລິສດັລງົທຶນປກູຢາງພາລາ, ເຊິ່ ງຫຼງັຈາກປກູຢາງພາລາແລວ້ກໄໍດມ້ກີານແບງ່ 

ປນັຜນົປະໂຫຍດ (ແບງ່ຕ ົນ້ຢາງພາລາ) ໃຫປ້ະຊາຊນົເລີຍ. ການສ ົ່ງເສມີການປກູຢາງພາລາໃນຮບູແບບນີແ້ມນ່ເລ່ັງ 
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ເປົ້າໝາຍໃສປ່ະຊາຊນົຜູທ່ີ້ທກຸຍາກ ທ່ີບ່ໍມໂີອກາດເຂົ້າຮວ່ມການສ ົ່ງເສມີການປກູຢາງພາລາ ໃນຮບູແບບ “2+3”, 

ເນື່ອງຈາກວາ່ການປກູຢາງພາລາແມນ່ຈະຕອ້ງໄດລໍ້ຖາ້ເຖງິ 7 ປີ ຈິ່ງໄດມ້ຜີນົໄດຮ້ບັ (ປາດຢາງໄດ)້, ນບັແຕມ່ ືປ້ກູ 

ຢາງພາລາ. ແຕເ່ນື່ອງຈາກວາ່ການສ ົ່ງເສມີການປກູຢາງພາລາໃນຮບູແບບ “1+4” ແມນ່ໄດແ້ບງ່ຕ ົນ້ຢາງພາລາໃຫ ້

ປະຊນົໂດຍກງົພາຍຫຼງັທ່ີສາໍເລັດການປກູ, ສະນ ັນ້ ພາຍຫຼງັທ່ີປະຊາຂຊນົໄດຮ້ບັສວ່ນແບງ່ (ສວນຢາງພາລາ) ຈາກ 

ບໍລິສດັຜູລ້ງົທຶນແລວ້, ປະຊາຊນົຈາໍນວນໜຶ່ ງບ່ໍສາມາດບວົລະບດັຮກັສາສວນຢາງພາລາຂອງຕນົເອງໄດແ້ລະໄດຂ້າຍ 

ສວນຢາງພາລາຂອງຕນົເອງໃຫແ້ກບໍ່ລິສດັຜູລ້ງົທຶນ ແລະ ຄອບຄວົທ່ີມຖີານະເສດຖະກດິດກີວາ່.  

ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຜູ້ຖຄືອງສວນຢາງພາລາຂະໜາດໃຫຍ.່	   ປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກໄດເ້ລີ່ມຂາຍຕ ົນ້ຢາງທ່ີເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັ 

ຈາກການແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດຈາກບໍລິສດັລງົທຶນພາຍໃຕສ້ນັຍາສ ົ່ງເສມີການປກູຢາງພາລາຮບູແບບ“1+4”, ໃນນ ັນ້ 

ຜູຊ້ືສ້ວນຢາງພາລາຈາກປະຊາຊນົສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຄນົລາວຜູທ່ີ້ຮ ັງ່ມຢີູໃ່ນເທດສະບານແຂວງແລະ ເມອືງແລະ ບໍລິສດັ 

ສ ົ່ງເສມີການປກູຢາງພາລາຂອງຈນີ. ເນື່ອງຈາກວາ່ການຂາຍສວນຢາງໃນຮບູແບບນີແ້ມນ່ເປັນການຂາຍແບບບ່ໍເປັນ 

ທາງການ, ສະນ ັນ້, ຈາໍນວນເນືອ້ທ່ີ ແລະ ທ່ີຕ ັງ້ຂອງສວນຢາງພາລາທ່ີຖກືຂາຍນ ັນ້ແມນ່ບ່ໍໄດຖ້ກືບນັທຶກໃນສະ 

ຖຕິຢິາ່ງເປັນທາງການຢູຂ່ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງ, ແຕພ່າກສວ່ນທ່ີກຽ່ວກເໍຊື່ ອວາ່ການຂາຍສວນຢາງພາລາໃນຮບູ 

ແບບນີແ້ມນ່ໄດມ້ຫຼີາຍ ດ ັງ່ທ່ີຜ ູໃ້ຫຂ້ມ້ນູຢູແ່ຂວງອດຸມົໄຊທາ່ນໜຶ່ ງໄດເ້ວ້ົາວາ່ “ການຂາຍສວນຢາງພາລາແມນ່ເປັນ 

ເລື່ ອງປກົກະຕຢິູແ່ຂວງນີ.້ [ຜູຂ້າຍ] ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຄອບຄວົທກຸຍາກໃນບາ້ນຕາ່ງໆ, [ຂະນະທ່ີ] ຜູຊ້ືສ້ວນຢາງພາລາ 

ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ນກັທລຸະກດິຈາກແຂວງ ແລະ ນກັລງົທຶນຈາກ ສປ.ຈນີ”.  

2. ເມ ື່ອລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່, ເຈົາ້ຂອງສວນຢາງພາລາຂະໜາດໃຫຍໄ່ດຢ້ດຸປາດຢາງ, ແຕວ່າ່ໃນຄະນະດຽວກນັ 

ນ ັນ້ປະຊາຊນົຜູປ້ກູຢາງຫຼາຍຄອບຄວົໄດໃ້ຊແ້ຮງງານພາຍໃນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ ສບືຕ່ໍປາດຢາງພາລາ. ອຳນາດ 

ການປກົຄອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນລະດບັແຂວງ ໄດພ້ະຍາຍາມຕ່ໍລອງໃຫບໍ້ລິສດັເກບັຊືຢ້າງພາລາ ຂຶນ້ລາຄາຢາງພາລາ 

ໃຫປ້ະຊາຊນົ, ແຕວ່າ່ການຕ່ໍລອງດ ັງ່ກາ່ວກບ່ໍໍສາມາດເຮັດໃຫບໍ້ລິສດັຂຶນ້ລາຄາຢາງພາລາໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໄດ ້ ເທ່ົາທ່ີ 

ຄວນ. ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວາ່ປະຊາຊນົຜູປ້ກູຢາງພາລາໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່ ເນື່ອງຈາກສອງ 

ສາເຫດຫຼກັຄ ື ລາຄາຢາງພາລາໃນຕະຫຼາດໂລກຕກົຕ ໍາ່ ແລະ ການສວຍໂອກາດຫຸຼດລາຄາຢາງພາລາຂອງບໍລິສດັ 

ເກບັຊືຢ້າງພາລາ. 

ການຮບັມຂືອງປະຊາຊນົຕ່ໍກບັບນັຫາລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່. ປະຊາຊນົໄດມ້ວີທີິການຮບັມຕ່ໍືກບັບນັຫາລາຄາຢາງ 

ພາລາຕກົຕ ໍາ່ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັເຊ່ັນ ປະຊາຊນົຈາໍນວນໜຶ່ ງ (ຜູທ່ີ້ມສີວນຢາງພາລາໜອ້ຍ) ແມນ່ໄດສ້ບືຕ່ໍປາດຢາງພາ 

ລາດວ້ຍແຮງງານພາຍໃນຄອບຄວົແລະ ປະຊາຊນົຜູທ່ີ້ມສີວນຢາງພາຫຼາຍແມນ່ໄດຈ້າ້ງແຮງງານທາງນອກເພື່ ອປາດ 

ຢາງພາລາໃນສວນຢາງພາລາຂອງຕນົເອງ. ດ ັງ່ທ່ີປະຊາຊນົຜູໜ້ຶ່ ງໄດອ້ະທິບາຍວາ່ “[ລາຄາຢາງພາລາຢູທ່ີ່] 4 ຢວນ 

ຕ່ໍກໂິລ, ແມນ່ພວກເຮົາ ຕອ້ງໄດປ້າດຢາງພາລາດວ້ຍການນາໍໃຊແ້ຮງງານທ່ີມໃີນຄອບຄວົຕນົເອງ. ໃນກລໍະນຄີອບ 

ຄວົທ່ີມສີວນຢາງຫຼາຍ ແມນ່ເຂົາເຈົາ້ພຽງແຕປ່າດຢາງພາລາໃນສວນຂອງເຂົາເອງສວ່ນໜອ້ຍໜຶ່ ງເທ່ົານ ັນ້ໂດຍອງີໃສ ່



5 	   	   	    ຄວາມຈາໍເປັນດາ້ນລະບຽບການ 

ຄວາມສາມາດກາໍລງັແຮງງານທ່ີມພີາຍໃນຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້.” ເຊິ່ ງປດັຈບຸນັນີພ້ວກເຮົາບ່ໍສາມາດຮູໄ້ດວ້າ່ຈາໍນວນ 

ເນືອ້ທ່ີສວນຢາງພາລາຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ ທ່ີບ່ໍໄດຖ້ກືປາດມຫຼີາຍປານໃດ, ແຕປ່ະຊາຊນົຜູທ່ີ້ທກຸຍາກຫຼາຍ 

ຄອບຄວົ ໄດຂ້າຍສວນຢາງພາລາໃຫແ້ກຄ່ອບຄວົທ່ີມຖີານະທາງເສດຖະກດິດກີວາ່ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ. ປະຊາຊນົຜູທ່ີ້ 

ພວກເຮົາສາໍພາດໃນປີ 2015 ໄດອ້ະທິບາຍໃຫພ້ວກເຮົາຮູວ້າ່ປະຊາຊນົຜູປ້ກູຢາງພາລາສວ່ນຫຼາຍແມນ່ໄດຢ້ດຸເຊົາ 

ປາດຢາງພາລາໃນສວນຢາງຂອງຕນົເອງ ເນື່ອງວາ່ລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່ ເຊິ່ ງໃນບາງພື້ນທ່ີປະຊາຊນົປາດຢາງ 

ພາລາບ່ໍຮອດ 10% ຂອງຈາໍນວນເນືອ້ທ່ີສວນຢາງພາລາທງັໝດົທ່ີເຂົາເຈົາ້ມຢີູ.່ 

ລະບຽບການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນລາຄາຍງັມຈີາໍກດັ. ສນັຍາການລງົທຶນປກູຢາງພາລາທ່ີທາງອາໍນາດການປກົຄອງແຂວງ 

ໄດເ້ຊັນກບັບໍລສິດັປກູຢາງພາລາຈາກ ສປ.ຈນີ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ໄດກ້າ່ວໄວວ້າ່ ລາຄາຢາງພາລາທ່ີຜູລ້ງົທຶນຈະຊືນ້າໍ 

ປະຊາຊນົແມນ່ອງີລາຄາໃນຕະຫຼາດ ເຊິ່ ງບ່ໍໄດລ້ະບລຸາຄາທ່ີແນນ່ອນ. ໃນນ ັນ້ມພີຽງແຕ ່3 ສນັຍາທ່ີພວກພບົເຫັນວາ່ 

ມລີາຄາຄ ໍາ້ປະກນັຕ ໍາ່ສດຸ (ເບິ່ ງໃນຂໍຕ່ໍ້ໄປ). ໃນທາ້ຍປີ 2012, ອາໍນາດການປກົຄອງແຂວງໆຫຼວງນ ໍາ້ທາໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ 

ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຢາງພາລາຂຶນ້ ເພື່ ອເປັນການຊວ່ຍຕ່ໍລອງກບັບໍລິສດັຜູຊ້ືຢ້າງພາລາ ໃຫຂ້ຶນ້ລາຄາຢາງພາ 

ລາໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ, ເຊິ່ ງຄະນະກາໍມະການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ໄດມ້ກີານກາໍນດົລາຄາຢາງພາລາທ່ີປະຊາຊນົຄວນຈະຂາຍ 

ໃຫແ້ກຜ່ ູຊ້ືຢ້າງພາລາ, ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ບໍລິສດັເກບັຊືຢ້າງພາລາກໍ່ຍງັສບືຕ່ໍເກບັຊືຢ້າງລານາໍປະຊາຊນົໃນລາ 

ຄາຕ ໍາ່. ເນື່ອງຈາກບ່ໍສາມາດຕກົລງົລາຄາກນັລະຫວາ່ງປະຊາຊນົ ແລະ ບໍລິສດັເກບັຊືຢ້າງພາລາ, ສະນ ັນ້ ຈິ່ງເຮັດ 

ໃຫຜ້ນົຜະລິດຢາງພາລາ (ຢາງກອ້ນ) ທ່ີປະຊາຊນົປາດຈາກສວນຢາງພາລານ ັນ້ມຫຼີາຍຂຶນ້ເລື້ອຍໆ (ຄາ້ງສາງ). ດ ັງ່ 

ນ ັນ້ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຢາງພາລາ ຈິ່ງໄດຕ່ໍ້ລອງກບັ ບໍລິສດັເກບັຊືຢ້າງພາລາ ເພື່ ອຊືຢ້າງພາລາທ່ີປະຊາຊນົ 

ປາດແລວ້ນ ັນ້ໃນລາຄາທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ແຂວງໄດຍ້ກົເວັນ້ອາກອນກາໍໄລໃຫແ້ກບໍ່ລິສດັ 

ເພື່ ອໃຫບໍ້ລິສດັສາມາດເກບັຊືຢ້າງພາລານາໍປະຊາຊນົໃນລາຄາສງູກວາ່ເກົ່ າ, ແຕທ່າງບໍລິສດັເກບັຊືຢ້າງພາລາກບ່ໍໍສາ 

ມາດເພີ່ ມລາຄາຢາງພາລາໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໄດຫຼ້າຍເທ່ົາທ່ີຄວນ.  

ບ່ໍມກີານປະຕບິດັຕາມລາຄາຄ ໍາ້ປະກນັ. ໃນສາມເມອືງເປົ້າໝາຍຂອງການເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພື່ ອການຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີ,້ ພະ 

ນກັງານໃນຫອ້ງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໄດອ້ະທິບາຍໃຫພ້ວກເຮົາຮູວ້າ່ ລາຄາຄ ໍາ້ປະກນັຕ ໍາ່ສດຸສາໍລບັຢາງພາລາ ແມນ່ໄດ ້

ຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນໃນບາງສນັຍາການປກູຢາງພາລາຂອງບໍລິສດັປກູຢາງພາລາ, ແຕລ່າຄາໄດທ່ີ້ກາໍນດົໄວນ້ ັນ້ 

ພດັບ່ໍໄດຖ້ກືປະຕບິດັ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເຖງິວາ່ພະນກັງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໄດຮ້ບັປາກວາ່ຈະເອົາສາໍເນົາສນັຍາດ ັງ່ 

ກາ່ວໃຫທີ້ມງານຄ ົນ້ຄວາ້ພວກເຮົາ, ແຕໃ່ນທ່ີສດຸທີມງານຄນົຄວາ້ຂອງພວກເຮົາກໍ່ ບ່ໍສາມາດເຂົ້າເຖງິສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວໄດ ້

ແລະ ບ່ໍມຫຼີກັຖານອາ້ງອງີສາໍລບັຄາໍເວ້ົາທ່ີວາ່ “ສນັຍາໄດກ້າໍນດົລາຄາຄ ໍາ້ປະກນັຕ ໍາ່ສດຸສາໍລບັຢາງພາລາແຕພ່ດັບ່ໍໄດ ້

ຖກືບງັຄບັໃຊ”້. ບາງຄ ັງ້ພະນກັງານຈາກຫອ້ງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບ່ໍໍໄດເ້ຫັນຍາສນັຍາການປກູຢາງພາລາ ທ່ີໄດລ້ະບ ຸ

ລາຄາຄ ໍາ້ປະກນັຕ ໍາ່ສດຸນ ັນ້. ດ ັງ່ທ່ີຜ ູຖ້ກືສາໍພາດທາ່ນໜຶ່ ງໄດອ້ະທິບາຍວາ່ ທາງບໍລິສດັປກູຢາງພາລາໄດກ້າໍນດົລາຄາ 

ຄ ໍາ້ປະກນັເພື່ ອເກບັຊືຢ້າງພາລາຕ ໍາ່ສດຸ ໃນສນັຍາ “ແຕທ່າງບໍລິສດັກບ່ໍໍສາມາດເກບັຊືຢ້າງພາລາຕາມລາຄາທ່ີໄດກ້າໍ 

ນດົໄວໃ້ນສນັຍາໄດ”້. ໃນຄະນະດຽວກນັ, ພະນກັງານລດັທ່ີພວກເຮົາສາໍພາດຢູເ່ມອືງອື່ ນກໄໍດເ້ວ້ົາວາ່ ເຖງິວາ່ຈະໄດ ້
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ມກີານກາໍນດົລາຄາຄ ໍາ້ປະກນັຕ ໍາ່ສດຸໃນການລງົທຶນປກູຢາງພາລາຂອງບາງບໍລິສດັ “ແຕລ່າຄາຢາງພາລາຢູໃ່ນແຂວງ 

ແລະ ເມອືງຂອງພວກເຮົາແມນ່ອງີໃສບໍ່ລິສດັຜູເ້ກບັຊືຢ້າງພາລາເປັນຜູກ້າໍນດົ”. 

ການສາ້ງຕ ັງ້ກ ຸມ່ສາຫະກອນຢາງພາລາກສໍາມາດຊວ່ຍໃຫ້ປະຊາຊນົໄດລ້າຄາແພງຂຶນ້ພຽງເລັກນອ້ຍ.  ປດັຈບຸນັນີປ້ະ 

ຊາຊນົໄດສ້າ້ງກຸມ່ສາຫະກອນຂຶນ້, ເຊິ່ ງກຸມ່ສາຫະກອນທ່ີເຫັນໄດຊ້ດັເຈນແມນ່ກມຸສາຫະກອນຢາງພາລາຢູບ່າ້ນຫາດ 

ຍາວແລະ ກຸມ່ສາຫະກອນຢາງພາລາຢູບ່າ້ນອື່ ນໆ, ແຕໃ່ນປດັຈບຸນັນີກ້ານສາ້ງກຸມ່ສາຫະກອນກບ່ໍໍມປີະສດິທິຜນົທ່ີຈະ 

ສາມາດຕ່ໍລອງກບັບໍລິສດັຜູຊ້ືຢ້າງພາລາເພື່ ອໃຫໄ້ດລ້າຄາຢາງພາລາດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່າເທ່ົາທ່ີຄວນ:  

• ຄວາມາສາມາດໃນການຕ່ໍລອງລາຄາຢາງພາລາເພີ່ ມຂຶນ້: ການສາ້ງກຸມ່ສາຫະກອນຢາງພາລາສາມາດຕ່ໍ 

ລອງກບັຜູຊ້ືຢ້າງພາລາແລະ ປະຊາຊນົສາມາດໄດລ້າຄາເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກເດມີພຽງແຕປ່ະມານ 1 ຢວນຕ່ໍກໂິລ; 

ຈາກຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ການສາ້ງກຸມ່ສາຫະກອນພຽງຢາ່ງດຽວ ບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງລາຄາ 

ຢາງພາລາໄດ,້ ແຕກ່ານປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຢາງພາລາ ແມນ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລາຄາຢາງພາລາໃນ 

ຕະຫຼາດໂລກມກີານເໜັງຕງີໃນຊວ່ງ ສອງ-ສາມ ປີທ່ີຜາ່ນມາ.  

• ຄວາມຈາໍກດັດາ້ນຄວາມສາມາດ ໃນການຕ່ໍລອງລາຄາຢາງພາລາ ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົສນົໃຈເຂົ້າຮວ່ມກຸມ່ສາ 

ຫະກອນຢາງພາລາໜອ້ຍ. ເນື່ອງຈາກວາ່ລາຄາລາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່ ແລະ ປະຊາຊນົໃນບາງບາ້ນໄດຂ້າຍ 

ສວ່ນຢາງ, ສະນ ັນ້, ຈາໍນວນປະຊາຊນົທ່ີໄດປ້າດຢາງພາລາຂອງຕນົເອງນ ັນ້ແມນ່ມໜີອ້ຍລງົ ແລະ ບ່ໍມສີະ 

ມາຊກິພຽງພໍທ່ີຈະສາ້ງເປັນກຸມ່ສາຫະກອນຢາງພາລາໄດ.້  

• ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັການບໍລິຫານ ເປັນຂໍຈ້າໍກດັ ໃນການເຂົ້າຮວ່ມກຸມ່ສາຫະກອນຢາງພາລາຂອງປະຊາຊນົ: 

ການເຂົ້າຮວ່ມເປັນສະມາຊກິຂອງກຸມ່ສາຫະກອນຂາຍຢາງພາລາ ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດເ້ສຍເງນິໃຫແ້ກກ່ ຸມ່ສາ 

ຫະກອນເພື່ ອນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນການປະສານງານຂອງກຸມ່ສາຫະກອນ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນການຕ່ໍລອງກບັຜູເ້ກບັ 

ຊືຢ້າງພາລາເພື່ ອໃຫສ້ະມາຊກິຂອງກຸມ່ສາຫະກອນສາມາດຂາຍຢາງພາລາໃນລາຄາທ່ີສງູຂຶນ້. ສະນ ັນ້, ປະ 

ຊາຊນົຢູໃ່ນບາງບາ້ນທ່ີພວກເຮົາໄປເກບັຂໍມ້ນູເພື່ ອເຮັດການຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີ ້ ໄດອ້ະທິບາຍວາ່ປະຊາຊນົບ່ໍຢາກ 

ສາ້ງກຸມ່ສາຫະກອນຢາງພາລາ ເພາະວາ່ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍຢາກເສຍເງນິໃຫແ້ກກ່ ຸມ່ສະຫະກອນຢາພາລາ.  

 

3.	   ຍງັບ່ໍທນັມຂີໍມ້ນູບງົບອກຢາ່ງຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັ ສາຍເຫດຂອງການປ່ຽນແປງດາ້ນລາຄາຢາງພາລາຢູໃ່ນພາກເໜືອ 

ຂອງສປປ.ລາວ.  ແຕຂ່ໍມ້ນູທ່ີມຢີູໃ່ນປດັຈບຸນັສາມາດບງົບອກໃຫເ້ຫັນວາ່ລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່ແມນ່ບ່ໍພຽງແຕຍ່ອ້ນ 

ຄວາມຕອ້ງການຜນົຜະລິດຢາງພາລາໃນຕະຫຼາດໂລກຫຸຼດລງົ, ແຕຍ່ງັມສີາຍເຫດເນື່ອງມາຈາກການສວຍໂອກາດ 

ຂອງບນັດາບໍລິສດັຈນີ ທ່ີໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູຈາກລດັຖະບານມາລງົທຶນປກູຢາງພາລາ ແລະ ເກບັຊືຜ້ນົຜະລິດ 

ຢາງພາລາຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ ບ່ໍປະຕບິດັຕາມລະບຽບການທ່ີມຢີູຢ່າ່ງເຂັມ້ງວດ.    

ການຂາດຂໍມ້ນູດາ້ນລາຄາ.	   ໃນຄະນະທ່ີລາຄາເກບັຊືຢ້າງພາລາໄດຖ້ກືປະກາດຢູກ່ະດານຂາ່ວປະຈາໍວນັຂອງໂຮງງານ 

ປງຸແຕງ່ຢາງພາລາຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງແຂວງກມໍສີະຖຕິລິາຄາຢາງພາລາ 

(ສະເລຍ່) ປະຈາໍປີ, ຂໍມ້ນູລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັການເໜັງຕງີຂອງລາຄາຢາງພາລາ (ປະຈາໍອາທິດຫຼືປະຈາໍເດອືນ) 
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ແມນ່ບ່ໍສາມາດຊອກໄດທ້ງັຢູໃ່ນສປປ.ລາວ ແລະສປ.ຈນີ. ເຊິ່ ງຖາ້ຫາກມຂີໍມ້ນູທ່ີລະບລຸາຍລະອຽດກຽ່ວກບັການເໜັງ 

ຕງີຂອງລາຄາຢາງພາລາກຈໍະເປັນພື້ນຖານໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນລະດບັແຂວງສາມາດຕດິ 

ຕາມການເໜັງຕງີຂອງລາຄາຢາງພາລາໄດດ້ ີ ແລະ ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ກຈໍະສາມາດອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫປ້ະຊາ 

ຊນົສາມາດຂາຍຜນົຜະລິດຢາງພາລາໃນລາຄາທ່ີໂປ່ງໃສ ແລະ ຈະຊວ່ຍໃຫອ້າໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ແຂວງສາມາດ 

ຕດັສນິໃຈໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍຂ ັນ້ແຂວງຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕ່ໍກບັບນັຫາຢາງພາລາ. 

ການສວຍໂອກາດ ແລະ ອາໍນາດການຄວບຄມຸການຕະຫຼາດ. ເນື່ອງຈາກມຄີວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນຂໍມ້ນູ, ພວກເຮົາ 

ສາມາດປຽບທຽບລາຄາຢາງພາລາຢູສ່ປປ.ລາວ ແລະ ສປ.ຈນີ ໄດພ້ຽງແຕຫ່ກົປີໃນລະຫວາ່ງປີ 2003 ແລະ 2015 

(ຮບູທ່ີ 1, ຮບູສີ່ ຫຼຽ່ມສດີາໍ). ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜນົຂອງການສມົທຽບຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມແຕກ 

ຕາ່ງລະຫວາ່ງລາຄາຢາງພາລາທ່ີປະຊາຊນົຜູປ້ກູຢາ່ງພາລາຢູ ່ ສປປ.ລາວ ໄດຮ້ບັແມນ່ໜອ້ຍກວາ່ປະມານເຄິ່ ງໜຶ່ ງ 

ຂອງລາຄາຢາງພາລາທ່ີຂາຍຢູ ່ສປ.ຈນີ. ສາຍເຫດສວ່ນໜຶ່ ງແມນ່ຍອ້ນວາ່ຜູຊ້ືຕ້ອ້ງໄດຈ້າ່ຍຄາ່ຂນົສ ົ່ງຢາງພາລາຈາກ 

ສປປ.ລາວ ໄປຍງັ ສປ. ຈນີ ແລະ ອກີສວ່ນໜຶ່ ງກອໍາດຈະເປັນຍອ້ນຄນຸນະພາບຢາງພາລາໃນ ສປປ.ລາວ ແລະ 

ສປ.ຈນີ ບ່ໍຄກືນັ. ເຖງິວາ່ໃນໄລຍະຜາ່ນມາຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຢາງພາລາຂ ັນ້ແຂວງໄດອ້ອກແຈງ້ການລາຄາ 

ຢາງພາລາໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ, ແຕຜູ່ທ່ີ້ພວກເຮົາສາໍພາດຫຼາຍທາ່ນໄດອ້ະທິບາຍວາ່ ອາໍນາດໃນການຜກູຂາດດາ້ນການ 

ຕະຫຼາດພຽງຜູດ້ຽວຂອງ ສປ.ຈນີ ເປັນສວ່ນໜຶ່ ງທ່ີເຮັດໃຫລ້າຄາຢາງພາລາຢູ ່ສປປ. ລາວ ຕ ໍາ່ກວາ່ລາຄາຢາງພາລາ 

ທ່ີຂາຍຢູ ່ສປ.ຈນີ 

ການປະຕບິດັລະບຽບບ່ໍເຂັມ້ງວດ. ມພີຽງບໍລິສດັຂອງຈນີຈາໍນວນໜຶ່ ງເທ່ົານ ັນ້ທ່ີໄດຮ້ບັໂກຕານາໍເຂົ້າຢາງພາລາຈາກ 

ສປປ.ລາວ ເຂົ້າໄປຍງັ ສປ.ຈນີ. ເຖງິວາ່ບນັດາບໍລິສດັຂອງຈນີທ່ີໄດຮ້ບັໂກຕານາໍເຂົ້າຢາງພາລາຈາກ ສປປ.ລາວ 

ເຂົ້າໄປ ສປ.ຈນີ ເຫ່ົຼານີຈ້ະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິຈາກລດັຖະບານ ສປ.ຈນີ ເພື່ ອລງົທຶນປກູ 

ຢາງພາລາໃນ ສປປ.ລາວ ເລີ່ ມຕ ັງ້ແຕຕ່ ົນ້ປີ 2004 ກຕໍາມ, ສນັຍາການສ ົ່ງເສມີປກູຢາງພາລາໃນຮບູແບບ “2+3” 

ແລະ “1+4” ໄດຊ້ີບ້ອກໃຫເ້ຫັນວາ່ ບນັດາບໍລິສດັເຫ່ົຼານີບ່ໍ້ໄດປ້ະຕບິດັຕາມຈດຸປະສງົໃນການຊວ່ຍເຫຼືອປະຊາຊນົຢູ ່

ພາກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ ໂດຍການສ ົ່ງເສມີການປກູຢາງພາລາເພື່ ອທດົແທນການປກູຝິ່ນ. ສາຍເຫດທ່ີບໍລິສດັຜູລ້ງົ 

ທຶນຂອງ ສປ.ຈນີ ບ່ໍໄດເ້ຮັດຕາມຈດຸປະສງົຂອງການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິຈາກລດັຖະບານສປ.ຈນີ ນ ັນ້ 

ສວ່ນໜຶ່ ງແມນ່ຍອ້ນວາ່ການລງົທຶນຂອງນກັລງົທຶນຈາກ ສປ.ຈນີ ແມນ່ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຢູໃ່ນລະດບັແຂວງ 

ເຊິ່ ງເຮັດໃຫນ້ກັລງົທຶນຈາກ ສປ.ຈນີ ມອີາໍນາດໃນການຕ່ໍລອງການລງົທຶນ ຕາມທ່ີເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການຫຼາຍກວາ່ ການ 

ລງົທຶນຂອງນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດທ່ີມກີານຄຸມ້ຄອງໃນລະດບັສນູກາງ. 
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ຮບູທີ 1: ລາຄາຢາງພາລາຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ ສມົທຽບກບັ ລາຄາຢາງພາລາ ຢູ ່ສບິສອງພນັນາ, 

ແຂວງຢນູານ, ສປ.ຈນີ  

  
	  

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກການສຳພາດ (ສາໍລບັຂໍມ້ນູຢູ ່ສປປ.ລາວ) ແລະ ຂໍມ້ນູມສືອງ ແລະ ຂໍມ້ນູຈາກອນິເຕເີນັດ 

(ສາໍລບັຂໍມ້ນູຢູ ່ສປ. ຈນີ). ລາຍລະອຽດກະລນຸນາເບິ່ ງຕາມບດົລາຍງານໃຫຍ.່ 

	  

ຂໍສ້ະເໜີແນະ 

1.  ລງົທຶນໃສລ່ະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫປ້ະຊາຊນົປກູພືດຍດຸທະສາດ. ບນັດາປະ 

ເທດທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດໃນການປກູຢາງພາລາ ໂດຍປະຊາຊນົແມນ່ບ່ໍພຽງແຕໄ່ດມ້ ີການລງົທຶນໃນການສ ົ່ງ 

ເສມີດາ້ນເຕັກນກິວຊິາການເທ່ົານ ັນ້, ແຕຍ່ງັຕອ້ງໄດໃ້ຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼືອໃນການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນລາຄາໂດຍສະ 

ເພາະແມນ່ໃນຊວ່ງເວລາທ່ີຄວາມຕອ້ງການຂອງໂລກຫຸຼດລງົ. ຍິ່ ງໄປກວາ່ນ ັນ້, ເມ ື່ອບໍລິສດັເຂົ້າມາມສີວ່ນ 

ຮວ່ມໃນການຊວ່ຍນາໍເອົາຜນົຜະລິດກະສິກີາໍທ່ີປະຊາຊນົຜະລິດໄດເ້ຂົ້າໄປສູຕ່ະຫຼາດ, ໃນຄະນະດຽວກຄໍວນ 

ມກີານຄຸມ້ຄອງໂດຍລະບຽບການ ເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານຄາ້ຂາຍຜນົຜະລິດກະສກິາໍຂອງປະຊາຊນົມຄີວາມຍດຸຕ ິ

ທາໍ ແລະ ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ ແລະ ຫຼີກລຽງການສວຍໂອກາດຂອງບໍລິສດັ 

ຜູລ້ງົທຶນ. ໂດຍສະເພາະແມນ່ມຫຼີາຍບໍລິສດັໃນ ສປປ.ລາວ ໄດຮ້ບັການສາໍປະທານຜກູຂາດໃນພື້ນທ່ີສະ 
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ເພາະໃດໜຶ່ ງແມນ່ຍິ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີລດັຈະຕອ້ງໄດລ້ງົທຶນເພື່ ອສາ້ງລະບຽບໃຫຫ້ດັກກມຸ ແລະ ມກີານຈດັ 

ຕ ັງ້ປະຕບິດັລະບຽບຢາ່ງເຂັມ້ງວດ.  

 

2. ຄວາມເປັນໄປໄດສ້າໍລບັການຮວ່ມມໃືນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລະບຽບລະຫວາ່ງປະເທດ. ລດັຖະບານ ສປປ. 

ລາວ ແລະ ສປ.ຈນີ ມຄີວາມສນົໃຈຢາກໃຫບໍ້ລິສດັລງົທຶນຂອງ ສປ.ຈນີ ທ່ີມາລງົທຶນປກູຢາງພາລາ 

ໃນສປປ.ລາວ ເຮັດສນັຍາສ ົ່ງເສມີປະຊາຊນົ ໂດຍອງີຕາມແຜນງານການປກູພືດທດົແທນການປກູຝີ່ ນຂອງ 

ລດັຖະບານ ສປ.ຈນີ. ໃນປດັຈບຸນັນີທ້າງນະຄອນຫຼວງບກັກງິຂອງ ສປ.ຈນີ ກາໍລງັພດັທະນາ ຄູມ່ໃືນການ 

ລງົທຶນໃຫແ້ກບໍ່ລິສດັຈນີ ທ່ີລງົທຶນຢູຕ່າ່ງປະເທດ (ລວມທງັການລງົທຶນໃນຂະແໜງການຢາງພາລາ), ເຊິ່ ງ 

ຄວາມພະຍາຍາມດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫມ້ກີານຮວ່ມມໃືນການສາ້ງລະບຽບໃຫຫ້ດັກມຸແລະ ຈດັຕ ັງ້ 

ປະຕບິດັລະບຽບທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 

 

3.  ສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະຊາຊນົໃນສາ້ງລະບຽບການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມໝ ັນ້ຄງົໃນ

ການຖຄືອງທ່ີດນິໃຫແ້ກຊຸ່ມຊນົ. ຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິຂອງປະຊາຊນົ ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີເຮັດ 

ໃຫປ້ະຊາຊນົບາ້ນຫາດຍາວມຜີນົສາໍເລັດໃນການປກູຢາງພາລາ, ແຕຜ່ນົສາໍເລັດດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍພຽງແຕຍ່ອ້ນການ 

ເຄົາລບົລະບຽບການ ແລະ ປະເພນຢີາ່ງເຂັມ້ງວດຂອງປະຊາຊນົ, ແຕຫ່າກຍອ້ນການຊວ່ຍເຫຼືອ ແລະ ສະ 

ໜບັສະໜນູຈາກພາຍນອກ. ທກຸມ ືນ້ ີ,້ ການແກໄ້ຂບນັຫາກຽ່ວກ ັບັທ່ີດນິເປັນລາຍບກຸຄນົໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົ 

ນບັມ ືເ້ພີ່ ມຂຶນ້ – ເຊ່ັນການເຊ່ົາທ່ີດນິເພື່ ອປກູວ້ຍ – ຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊນົໃນການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ 

ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິໃນເຂດທ່ີເຂົາເຈົາ້ຄຸມ້ຄອງ. ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ 

ທ່ີອງີໃສປ່ະເພນກີານບໍລິຫານແບບດ ັງ້ເດມີຂອງຄນົທອ້ງຖີ່ນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊນົ ຕ່ໍກບັວຽກ 

ງານການວາງແຜນການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແມນ່ເປັນສວ່ນໜຶ່ ງທ່ີສາໍຄນັ ທ່ີເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົບາ້ນຫາດຍາວມຜີນົ 

ສາໍເລັດໃນການປກູຢາງພາລາ ເຊິ່ ງປະຊາຊນົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນການຖຄືອງທ່ີດນິ ແລະ ບດົຮຽນດ ັງ່ 

ກາ່ວແມນ່ຄວນຈະຖກືຜນັຂະຫຍາຍໄປຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢູໃ່ນບາ້ນອື່ ນໆ ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ.  

 

4. ຄວາມຮູໃ້ນສະຖານບນັ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ. ໃນຊວ່ງເວລາດາໍເນນີການເຮັດຄ ົນ້ຄວາ້ດ ັງ່ 

ກາ່ວນີ,້ ທີມງານຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງພວກເຮົາໄດຄ້າດຫວງັວາ່ຢາ່ງໜອ້ຍຕອ້ງເກບັຂໍມ້ນູໃນ 3 ປະເດ່ັນທ່ີສາໍຄນັ 

ທ່ີພວກເຮົາຕອ້ງການຢາກໄດ,້ ແຕໃ່ນທ່ີສດຸພວກເຮົາກບ່ໍໍສາມາດເຂົ້າຫາບນັດາຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວໄດເ້ຊ່ັນ ຂໍມ້ນູ 

ກຽ່ວກບັ ໜງັສສືນັຍາກບັບໍລິສດັ ລງົທຶນປກູຢາງພາລາແມນ່ບ່ໍໄດເ້ກບັໄວ ້ ເປັນຟາຍ (File) ໃນຄອມພີວ 

ເຕ,ີ ບ່ໍມຂີໍມ້ນູດາ້ນລາຄາຢາງພາລາ ແລະ ມຂີໍມ້ນູສະຖຕິກິານປກູຢາງພາລາໃນແຕລ່ະຮບູແບບການລງົທຶນ 

ທ່ີເປັນເປັນຂໍມ້ນູເກົ່ າ ເຊິ່ ງຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັຂໍມ້ນູຕວົຈງິໃນປດັຈບຸນັ. ເຊິ່ ງໃນບາງກ ໍ

ລະນ,ີ ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີອ້າດຈະມຢີູນ່າໍບນັດາບໍລິສດັຜູລ້ງົທຶນ, ແຕສ່ິ່ ງທ່ີພວກເຮົາຄ ົນ້ພບົກໄໍດຊ້ີບ້ອກໃຫ ້

ເຫັນວາ່ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານສບືຕ່ໍເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃຫແ້ກພ່າກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນທກຸລະດບັ ເພື່ ອໃຫທ້ກຸລະດບັ 

ໄດມ້ຂີໍມ້ອູນັດຽວກນັເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມໂປ່ງໃສໃຫແ້ກກ່ານປກູຢາງພາລາໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປ.ລາວ.  
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5. ໃນອະນາຄດົຄວນໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການຄ ົນ້ຄວາ້ເພີ່ ມຕື່ ມ ໂດຍອງີຕາມ 

ຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ໃນຄ ັງ້ນີ.້ ເຊິ່ ງຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີໄ້ດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນ 

ວາ່ ຍງັມຫຼີາຍປະເດ່ັນທ່ີຍງັຈະຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍເຮັດການຄ ົນ້ຄວາ້ ໃນອະນາຄດົ, 

ໃນນ ັນ້ລວມມດີ ັງ່ນີ:້ 

• ສະໜບັສະໜນູໃຫ້ປະຊາຊນົເຮັດສນັຍາກບັນກັລງົທຶນຢ່າງຫດັກມຸ ແລະ 

ປະຕບິດັສນັຍາຢ່າງເຂັມ້ງວດ: ຈະເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະສາມາດປະຕບິດັກດົ 

ໝາຍ, ກດົລະບຽບ ແລະ ສນັຍາທ່ີມຢີູໃ່ຫດ້ຂີຶນ້ເພື່ ອຊວ່ຍເຫຼືອປະຊາຊນົ? 

ສນັຍາທ່ີມແີລວ້ແຕ ່ຍງັບ່ໍທນັຫດັກມຸ, ຈະສາມາດນາໍມາເຈລະຈາແລະ ປບັ 

ປງຸຄນືເພື່ ອເປັນການຊວ່ຍເຫຼືອປະຊນົໄດບໍ້? 

• ຄອບຄວົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່: ເນື່ອງຈາກວາ່ 

ລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົຜູປ້ກູຢາງພາລາໄດປ້າດຢາງພາ 

ລາໂດຍອາໄສສະເພາະແຕແ່ຮງງານ ທ່ີມຢີູພ່າຍໃນຄອບຄວົຂອງຕນົເອງ, 

ບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ມຜີນົກະທບົແນວໃດ ຕ່ໍລະດບັຄອບຄວົຂອງປະຊາຊນົ 

ແລະ ລະດບັນອ້ຍກວາ່ (ຕວົຢາ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການແບງ່ງານລະຫວາ່ງສະ 

ມາຊກິພາຍໃນຄອບຄວົ)? 

• ການເປັນໜີ້ສນິ: ການເປັນໜີ້ສນິເນື່ອງຈາກລາຄາຢາງພາລາຕກົຕ ໍາ່ ເປັນ 

ປດັໃຈທ່ີເຮັດໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ (ຕວົຢາ່ງ ການເຊ່ົາທ່ີດນິ 

ປກູກວ້ຍ) ໃນຊວ່ງຊຸມປີທ່ີຜາ່ນມາບໍ? 

• ຄວາມສນົໃຈທ່ີແຕກຕາ່ງກນັພາຍໃນຂະແໜງການທລຸະກດິກະສກິາໍຈນີ: 

ບໍລິສດັຈນີໄດໃ້ຫຄ້ວາມສນົໃຈໃນການລງົທຶນປກູຢາງພາລາ ແລະ ເຮັດທ ຸ

ລະກດິໃນຂະແໜງການໃດແດ?່ ບໍລິສດັໃດແດມ່ຄີວາມມຸງ່ໝ ັນ້ໃນການພດັ 

ທະນາຂະແໜງການໃດໜຶ່ ງໃນໄລຍະຍາວ (ຕວົຢາ່ງ ການລງົທຶນປກູຢາງ 

ພາລາ) ແລະ ມບໍີລິສດັໃດແດທ່ີ່ຊອກຫາໂອກາດເພື່ ອເຮັດທລຸະກດິໄລຍະ 

ສ ັນ້? ຈະເຮັດແນວໃດຈິ່ງ ຈະສາມາດສາ້ງໂອກາດແນວໃດໃຫອ້າໍນາດ 

ການປກົຄອງໃນ ສປປ.ລາວ ແລະ ສປ.ຈນີ ສາມາດຮວ່ມມກືນັໃນການ 

ຄຸມ້ຄອງນກັລງົທຶນຂອງນກັລງົທຶນຈາກ ສປ.ຈນີ ເພື່ ອເຮັດໃຫກ້ານລງົທຶນ 

ທ່ີມຜີນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັ ເພື່ ອການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງປະຊາຊນົ 

ຢູທ່າງພາກເໜືອຂອງສປປ.ລາວ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ.  

 

 

ການຂຽນບດົຄວາມຫຍໍນີໄ້ດຮ້ບັທຶນສະ

ໜບັສະໜນູໂດຍໂຄງການຄູມ້ຄອງ 

ທ່ີດນິໃນພາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ 

(MRLG). ຂຽນໂດຍ  

ທາ່ນ ປອ. Michael Dwyer ແລະ 

ທາ່ນ ນ. Naomi Basik Treanor 

ແລະ ໄດຜ້າ່ນການກວດແກ ້

ໂດຍທາ່ນ Kirstin Canby. 

ຜູຂ້ຽນຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ 

ທາ່ນ Christian Castellanet ແລະ 

ທາ່ນ ນ. Latalia Scurrah 

ເຊິ່ ງເປັນພະນກັງານຂອງ 

ໂຄງການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິໃນພາກພ້ືນ 

ແມນ່ ໍາ້ຂອງ (MRLG) 

ທ່ີໄດປ້ະກອບຄາໍຄດິເຫັນໃນການປບັປຸ

ງຊດົຄວາມຫຍໍສ້ະບບັນີ,້ ແລະ 

ກຂໍໍຂອບໃຈ ມາຍງັ ທາ່ນ ນ. Linna 

Scott ເຊິ່ງເປັນພະນກັງານຂອງ 

ຟໍເຣສ ເທຣນ (Forest Trrend) 

ທ່ີໄດຊ້ວ່ຍໃນການຈດັຮບູແບບເອກະ 

ສານບດົຄວາມຫຍໍນ້ີ.້ ຄາໍຂອບໃຈທງັ 

ໝດົນີແ້ມນ່ສາມາດອາ່ນໄດໃ້ນບດົ 

ລາຍງານຂອງໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ນີ ້

ໂຄງການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິໃນພາກພ້ືນ 

ແມນ່ ໍາ້ຂອງ (MRLG) ແມນ່ໄດຮ້ບັ 

ທຶນສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການສະວດິ

ເພ່ືອການຮວ່ມມພືດັທະນາ (SDC), 

ກະຊວງການຮວ່ມມທືາງດາ້ນເສດຖະ 

ກດິ ແລະ ການພດັທະນາຂອງລດັ 

ຖະບານ ເຢຍລະມນັ	  (BMZ) ແລະ 

ປະເທດ ລກຸຊາໍບວກ.  
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ລາຍລະອຽດຂອງຂມູນແມນສາມາດຊອກຫາໄດ  

• ບົດຄວາມທາງວິທະຍາສາດ: http://mrlg.org/resources/after-the-boom-responding-to-
falling- rubber-prices-in-northern-laos/   

• ບົດລາຍງານໂຄງການ: http://publications.mrlg.org/wp- content/uploads/2016/03/Multi-
Scalar-Evidenced-Based-Dialogue-A-Regional- Approach-to-Improving-Small-
Holder-Land-Tenure-final.pdf   

 

ສາມາດຕິດຕຫາຜູຂຽນຕາມຂມູນຂາງລຸມນ:  

• ທານ ປອ. Michael Dwyer, ນັກຄນຄວາ ຈາກສູນສຳລັບການພັດທະນາ ແລະ ສງແວດລອມ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ: dwyerdwyer@gmail.com   

• ທານ ນ. Naomi Basik Treanor, ນັກບໍລິຫານວຽກງານປາໄມ, ນະໂຍ ບາຍ, ການຄາ ແລະ ການເງິນ, 
ຂອງ ຟໍເຣດ ເທຣນ (Forest Trends): nbasik@forest-trends.org   

 

	  


