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ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບການປູກຢາງພາລາ
ໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ

ສີ່ງທ້າທາຍສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ

Jean-Christophe Castella, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ,
Elodie Alberny, ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ

ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ:

ຂົງເຂດການປກຢາງພາລາພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ• ຂງເຂດການປູກຢາງພາລາພາຍໃນທອງຖນ
▫ ສ້າງຂໍບ້ັງຄບັ ແລະ ບັນທັດຖານການຮ່ວມມືທັງສອງຝາ່ຍ ກ່ຽວກບັຕອ່ງໂສຢ້າງພາລາ: 
ການແປຮູບຜນົຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ, ການສົ່່ງເສີມ ແລະ ອືນ່ໆ.

▫ ທຸກລະບຽບຫຼກັການແມນ່ຖກືກາໍນດົໃນບາງຮູບແບບຂໍຕ້ົກລົງເຊັ່ນ: (ປາກຕໍ່ປາກ, ບດົ
ບັນທຶກ, ເຊັນສັນຍາຮບັຮອງ ແລະ ອືນ່ໆ) ທ່ີມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຈາກຜູ້ທ່ີຈະໄດຮັ້ບ
ຜົນປະໂຫຍດ. 

• ເງື່ອນໄຂຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຂອງລະບົບການປກຢາງພາລາ• ເງອນໄຂຄວາມແຕກຕາງກນ ຂອງລະບບການປູກຢາງພາລາ
▫ ລະບົບການປກູຢາງພາລາ ປະກອບດ້ວຍ 5 ປດັໃຈຫຼກັໃນການດາໍເນີນງານອນັໄດແ້ກ:່ 
ດິນ, ແຮງງານ, ທຶນຮອນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫາຼດ. 

▫ ເປົ້າໝາຍທີ່ເປນັໄປໄດ້ໃນ 3 ຮູບແບບການປກູຢາງເຊັ່ນ: ຜູ້ທ່ີປກູເອົາເອງ, ສັນຍາ ແລະ
ການສໍາປະທານ.
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ເສັ້ນທາງການປູກຢາງພາລາໃນເຂດອາຊີຕາເວັນສຽງໃຕ້້
ບົດຮຽນອັນໃດ ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຢາງພາລາໃນ ສປປ ລາວ ?

ແຜນງານໂຄງການ CATCH-UP= ຂົງເຂດການປ່ຽນແປງລະບົບການຜະຫຼິດຽ

• ບົນພື້ນຖານປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ຈາກ
ອົງການ IRD–CIFOR ແລະ ຜູ້ຮ່ວມ ງານ: 
ລາວ,ໄທ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ

• ສຶກສາຮູບແບບຜູ້ທ່ີປູກຢາງ ດ້ວຍທຶນຕົນ
ເອງ ຈາກທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອງ ງ ຽງ
ຂອງປະເທດໄທ, ບົນພື້ນຖານກະສິກໍາປະ
ສົມປະສານ ຈາກອິນໂດເນເຊຍ, ອິດທິພົນ
ອຸດສາຫະກໍາຢາງພາລາ ຈາກປະເທດຈີນ
ແລະ ຫວຽດນາມ.

ບົດຮຽນທີ່ຖອນຖອນໄດ້ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ປະເທດທີ່ຜະຫຼິດຢາງພາລາໃນໂລກ

່ ່ ້ ່ ້ ່ ້ ້ ່• ໄທ: ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະມີແຕ່ຜູ້ທ່ີຜະຫຼດິດ້ວຍທຶນຕົນເອງ ຍ້ອນລດັຖະບານເລັ່ງເຫັນ
ຄວາມສາໍຄນັຂອງການລົງທຶນໂດຍ: ການປ່ອຍເງິນກູ່ ແລະ ຮູບແບບການສົ່ງເສມີ.

• ອິນໂດເນເຊຍ : ສວນຢາງພາລາ ຫຼື ລະບບົປ່າໄມປ້ະສົມປະສານກັບຢາງພາລາ, 
ໂດຍການປູກພດືປະສມົປະສານເຊັ່ນ: ຕົ້ນປາມ

• ຈນີ: ໂດຍການລເິລີ່ມຈາກສວນຢາງພາລາ ຫຼັງຈາກນັນ້ ກາ້ວໄປເຖິງຜູ້ທ່ີປູກດ້ວຍ
ທຶນຂອງຕນົເອງ ທ່ີຕ້ອງການຢາກຂະຫຍາຍພືນ້ທ່ີ ແຕ່ເນືອ້ທ່ີປູກຜາ່ນມາຫາຼຍປີ
ແລະ ຈາໍກດັ.

ີ ່ ໍ ້ ່ ້ ີ່ ົ ຶ ່ ່• ຫວຽດນາມ: ມີພຽງແຕສວນຢາງຈາໍນວນໜອຍ ແຕພອມທຈີະລົງທຶນຢຕູາງປະເທດ
ເພ່ືອຂະຫຍາຍເສດຖະກດິ (ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປະເທດລາວ, ກາໍປູເຈຍ, ອາຟກິາ).
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ອິດທິພົນທີໄ່ດ້ຮັບຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
ໃນຂົງເຂດການປູກຢາງພາລາ ໃນສປປລາວ

• ການຕໍ່ລອງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ: China
ເຄື່ອຄ່າຍທາງພີນ່ອ້ງ
ສາຍພົວພນັທາງດາ້ນ

ກ້ານຄ້້າ ້• ການຕລອງທບເປນທາງການ: 
ລະຫວາ່ງການຂາ້ມຊາຍແດນທາງພີ່ນອ້ງ, 
ເຄື່ອຄ່າຍທາງສງັຄົມ ແລະ ແຮງງານລາວ
ທ່ີໄປເຮັດວຽກຢູສ່ວນຢາງ (ຈີນ ແລະ ໄທ)
• ການຕໍ່ລອງທ່ີເປັນທາງການ: ຂໍ້ຕກົລົງ
ໃນການຮ່ວມມື ລະຫວາ່ງປະເທດ
▫ ອັນດບັ 1 ແມ່ນການສໍາປະທານ
▫ ອັນດບັ 2 ແມ່ນສັນຍາ່ຮ່ວມມື

Vietnam

ການຮ່ວມມືກັນທັງ
ສອງຝ່າຍ

ອນດບ 2 ແມນສນຍາຮວມມ
▫ ອັນດບັ 3 ແມ່ນປູກດ້ວຍທຶນຂອງຕົນ້ເອງ Thailand

ການຮ່ວມມືກັນທີໜັ່ກແ
ໜ້ນລະຫວ່າງຜູູ້ທີ່ປູກ
ດ້ວຍທຶນຕົນເອງ

ຄວາມຮີບດ່ວນ ຂອງຮບູແບບການປກູຢາງພາລາ ແມ່ນຂື້ນກບັ
ລະດັບ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງການຕໍລ່ອງ

ລະດັບການຕ່ໍລອງລະດັບການຕ່ໍລອງ ໃນແຕ່ລະຮບູແບບການປູກໃນແຕ່ລະຮບູແບບການປູກ
ຢາງພາລາຢາງພາລາ
• ໃນລະດບັຊາດ

ໍ້ ົ ົ ັ ຝ່ ໃ ັ້  ີ່

ໃນລະດັບຊາດ

▫ ຂຕກົລົງທັງສອງຝາຍ ໃນຂນັສູນກາງ => ທີ
ອະນຸ ຍາດການສໍາປະທານ ຢູ່ທາງພາກໄຕ້
ຂອງລາວ.

▫ ສັນຍາ ກັບທາງບໍລສິດັ.
• ໃນລະດບັແຂວງ
▫ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕດັສນິໃຈ ຈາກຂັນ້ສູງກາງ
ທ່ີອະ ນຍຸາດໃນການຖຄືອງ ດນິສໍາປະທານ.
ົ ົ ັ ັ ໍ ິ ັ ່ ປ ໃ

ລະດັບແຂວງ

ລະດັບເມືອງ

ລະດັບບ້ານ▫ ຕົກລົງກນັກບັທາງບລສິັດຕາງປະເທດ ໃນ
ການສໍາ ຫຼວດດນິທ່ີເໝາະສມົ.

ລະດບບານ

ລະດັບຄອບຄົວ
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ລະດັບການຕ່ໍລອງລະດັບການຕ່ໍລອງ ໃນແຕ່ລະຮບູແບບການປູກໃນແຕ່ລະຮບູແບບການປູກ
ຢາງພາລາຢາງພາລາ
• ໃນລະດັບຊາດ

ໃນລະດັບຊາດ

• ໃນລະດັບແຂວງ
• ໃນລະດັບເມືອງ

▫ ພະນັກງານເມືອງ ເປັນຜູ້ສໍາຫຼວດພື້ນທ່ີ,  ວາງແຜນ ການ
ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ສະໜອງໃຫ້ທາງບໍລິສັດ

▫ ການລົງທຶນ ແມ່ນເຂົ້າຫາພະນັກງານເມືອງ ແລະ ແຂວງ
ໂດຍກົງ.

• ໃນລະດັບບ້ານ
▫ ທາງບໍລິສັດ ສົມທົບກັບພະນັກງານເມືອງ ລົງຕໍ່ລອງ ກັບ

ິ

ລະດັບແຂວງ

ລະດັບເມືອງ

ລະດັບບ້ານຊາວກະສິກອນ
▫ ມີບາງບ້ານ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດ ເຂົ້າມາຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມ

(ກໍລະນີບ້ານຢູ່ເມືອງນາແລ).

ລະດບບານ

ລະດັບຄອບຄົວ

ລະດັບການຕ່ໍລອງລະດັບການຕ່ໍລອງ ໃນແຕ່ລະຮບູແບບການປູກໃນແຕ່ລະຮບູແບບການປູກ
ຢາງພາລາຢາງພາລາ
• ໃນລະດັບຊາດ
• ໃນລະດັບແຂວງ

ໃນລະດັບຊາດ

ໃນລະດບແຂວງ
• ໃນລະດັບເມືອງ
• ໃນລະດັບບ້ານ

▫ ພະນັກງານເມືອງ ເປັນຜູ້ສໍາຫຼວດພື້ນທ່ີ,  ວາງແຜນ ການ
ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ສະໜອງໃຫ້ທາງບໍລິສັດ

▫ ການລົງທຶນ ແມ່ນເຂົ້າຫາພະນັກງານເມືອງ ແລະ ແຂວງ
ໂດຍກົງ.

▫ ການຕໍ່ລອງ ເຖິງການແບ່ງຜົນປະໂຫຍດ/ໂດຍການ
ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ຫົນທາງ).

ລະດັບແຂວງ

ລະດັບເມືອງ

ລະດັບບ້ານ
• ລະດັບຄອບຄົວ

▫ ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວລົງທະບຽນ
▫ ລົງທະບຽນກັບທາງເມືອງ (ບໍລິສັດຈະເສຍພາສີໃຫ້).
▫ ເຊັນສັນຍາ (ໂດຍສ່ວນຕົວ ຫຼື ກັບນາຍບ້ານ).

ກ້າວໄປເຖິງກດົລະບຽບທາງການ/ນະໂຍບາຍ: ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຈດັ
ການຢາງພາລາມີຄວາມຄອ້ງຕົວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນ.

ລະດບບານ

ລະດັບຄອບຄົວ
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ຮູບແບບຂົງເຂດການປູກຢາງພາລາ
ທີ່ມີການຕໍ່ລອງ

ິ ື່

ຊາວກະສິກອນ

ສນເຊອ
ພີ່ນ້ອງ – ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ

ິ ື່

ສັນຍາ

ສິນເຊື່ອ

ອຸດສະຫະກໍາ ລັດຖະບານ
ການສໍາປະທານ

ສິນເຊືອ ສນເຊອ

ຂົງເຂດການປູກຢາງພາລາ: ເມືອງນາແລ
ກົນໄກໃນການຕໍ່ລອງ

ທຶນຮອນ
ຂໍ້ມນຂ່າວສານ

ຊາວກະສິ

ກອນ

ຂມູນຂາວສານ
ຕົວສະໜອງ
ການບໍລິຫານ

ສິນເຊື່ອ
ສັນຍາ ຜູ້ນໍາ

ຜູ້ທ່ີປູກດ້ວຍທຶນຕົນເອງ

ເຈົ້າໜາ້ທີທ່້ອງຖິນ່
ອຸດສະຫະກໍາ ພະນັກ

ງານເມືອງ

ການປະສານຮ່ວມມືກັນ (ທາງຫ້ອ້ງການກະສິກໍາເມືອງເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ)
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ຊາວ

ຂົງເຂດການປູກຢາງພາລາ: ເມືອງທ່າແຂກ
ກົນໄກໃນການຕໍ່ລອງ

ທຶນຮອນ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຊາວ
ກະສິກອນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່

ທ້ອງຖິ່ນ

ສິນເຊື່ອ

ຕົວສະໜອງ
ການບໍລິຫານ

ຜູ້ທ່ີປູກດ້ວຍທຶນຕົນເອງ

ຜູ້ນໍາ

ລັດຖະບານ

ຂັ້ນສູງ

ອຸດສະຫະກໍາ

ບັນຫາໃນການສື່ສານ (ຈາກຂັ້ນເທິງ)

ທອງຖນ

ການສໍາປະທານ

ສິນເຊື່ອ
ພີ່ນ້້ອງ – ກ່ມຊາວກະສິກອນ

ຂົງເຂດການປູກຢາງພາລາ: ເມືອງສັງທອງ
ກົນໄກໃນການຕໍ່ລອງ

ທຶນຮອນ
ຂໍ້ມນຂ່າວສານ

ຊາວ
ກະສິກອນສັນຍາ

ພນອງ ກຸມຊາວກະສກອນ ຂມູນຂາວສານ
ຕົວສະໜອງ
ການບໍລິຫານ
ຜູ້ທ່ີປູກດ້ວຍທຶນຕົນເອງ

ຜູ້ນໍາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່

ທ້ອງຖິ່ນ
ອຸດສະຫະ
ກໍາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ
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ຜົນຂອງການປູກຢາງໃນແຕ່ລະຮູບແບບ

ຮູບແບບການປກູຢາງ ດິນ ແຮງງານ ທຶນ ຕະຫຼາດ ເຕັກນິກວິຊາ
ການ/ຄວາມຮູ້

້ ີ່ ້ ຶ

ຊາວກະສິກອນ ບໍລິສັດ

ຜູທີປູກດວຍທຶນຂອງຕົນເອງ
5+0

ຜູ້ທ່ີປູກດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງ
5+0 (ຮັບຈາກລັດຖະບານ)  

ຜູ້ທ່ີມີສັນຍາ 4+1 (ສິນເຊ່ື່ືອ)

ສັນຍາ (3+2)

ສັນຍາ (2+3) 

ສັນຍາ (1+4)

ການສໍາປະທານ 0+5

ຂະບວນການລິເລີ່ມຢູໃ່ນສປປລາວ
ຄວາມຮີບດ່່ວນທີ່ປະກົດຂື້ນ ທີ່ບ່ໍຄົງທີ

• ພະລະບົດບາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ:
• ຈັດເອກກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບປູກຢາງພາລາ ພາຍໃຕ້ການ
ສັງເກດການຈາກພາຍນອກ.
• ການດໍາເນີນງານ-ການຄົ້ນຄວ້າ ເຖິງສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ອິດທິພົນ
ຈາກການປູກຢາງພາລາ ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ.ູ ຸ

• ການສໍາຫຼວດການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່:
• ການຕໍ່ລອງ
• ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ

ປັດໃຈຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງຮູບແບບການປູກຢາງພາລາ.
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ສ່ິງທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ

ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ຫື ກົດລະບຽບ ຍັງຈໍາກັດ ໃນການຕໍ່ລອງພາຍ ໃນ• ຂງເຂດນະໂຍບາຍ ຫຼ ກດລະບຽບ ຍງຈາກດ ໃນການຕລອງພາຍ ໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ.
• ການສ້າງນະໂຍບາຍ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫາຼຍທາງດ້ານເນື້ອໃນ ຂອງຮູບ
ແບບການປູກຢາງພາລາ ເປັນວິທີການໜັກໜ່ວງ ຈາກຂັ້ນເທິງ-ຂັ້ນ
ລຸ່ມ ແລະ ຈາກຂັ້ນລຸ່ມ-ຂັ້ນເທິງ.
• ການເພີ່ມການຕໍ່ລອງທາງດ້ານສັນຍາ ອາດຈະເປັນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ງ ງ ງ ຖ ງ,
ແຕ່ຍັງຂາດກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ບໍ່ມີການລົງໂທດ.

ການດໍາເນີນງານ-ການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ ບົນ
ພື້ນຖານຂະບວນການຮຽນຮູ.້

ອິດພພິົນຂອງການຕໍ່ລອງ ເປັນປັດໃຈໜຶ່ງ
ເພື່ອໃຫມ້ີປະສິດທິຜົນ, ການປັບການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ

• ນັກຄົ້ນຄວ້າຈໍາເປັນຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງວິທີການ
ັ່ ີ້ດັງນີ:
• ສໍາຫຼວດການປ່ຽນແປງ ເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄວາມຂອງກຸ່ມພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
• ກໍານົດທາງເລືອກ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງ ແຕ່ລະກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ.
ອອກເອກກະສານຈາກປະສົບການໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປະເມີນ• ອອກເອກກະສານຈາກປະສບການໃນເມອກອນ ແລະ ປະເມນ
ປະສົບການ ທີ່ກໍາລັງກໍາເນີນຢູ່່ໃນປະຈຸບັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ຂະບວນ
ການຕໍ່ລອງ.
• ເພີ່ມພະລັງໃຫ້ກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ອ່ອນແອ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້.


