
ການເຊ ື່ ອມໂຍງລະຫວື່ າງ ການອານຸລັກແລະການພັດທະນາ ໃນ

ຊື່ ວງເວລາທີື່ ໂລກມີ ການປື່ ຽນແປງຢື່ າງວື່ ອງໄວ

ປື່ າສະຫງວນແຫື່ ງຊາດ ນ າ້ ແອດພູເລີ ຍ, ສປປ ລາວ

1. ການຫັນປື່ ຽນລະບົບກະສິ ກ າແບບ
ກຸ ມຕົນ ເອງໄປສູື່ ການຜະລິ ດໃຫ ເປັນ
ສິ ນຄ າ ເຮັດໃຫ ປະຊາຊົນມີ ລາຍໄດ 
ເພີື່ ມຂ  ນ ແຕື່ ໃນຂະນະດຽວກັນກ ື່ ເຮັດ
ມີ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຊ ື່ ງພວກເຮົ າ
ມັກຈະເບິື່ ງຂ າມ

2. ການກະຈາຍຜົນປະໂຫຽດໃຫ ແກື່ ຊຸມ
ຊົນ ບ ື່ ສາມາດເຮັດໄດ ທົື່ ວເຖິງ ຕາມ
ຄວາມກື່ ຽວພັນຂອງການປົກປັກ
ຮັກສາປື່ າໄມ 

3. ປະຊາຊົນໃຫ ຄວາມສົນໃຈ ຕ ື່ ຂະບວນ
ການຕັດສີ ນໃຈຂອງການຈັດສັນທີື່

ດິ ນ ຫລາຍກື່ ວາແຜນທີື່ ການນ າໃຊ ທີື່

ດິ ນ ທີື່ ໄດ ຮັບຈາກການວາງແຜນ

4. ການປ ກສາຫາລ ກັບປະຊາຊົນ
ທ ອງຖິື່ ນມີ ຄວາມຈ າເປັນທີື່ ຈະຕ ອງ
ສ ບຕ ື່ ເພ ື່ ອເຮັດໃຫ ມີ ຄວາມເຂົ  າໃຈ
ເຊິື່ ງກັນແລະກັນ ພ ອມກັນປັບປຸງ
ຊີ ວິ ດຄວາມເປັນຢູື່ ແລະ ປົກປັກສາ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ ມີ
ຄວາມສອດຄື່ ອງສົມດູນກັນ

ບົດຮຽນສ າຄັນທີື່ ຖອດຖອນໄດ 



ຄວາມເປັນມາ ການສ ກສານີ  ມີ ຈຸດປະສົງເພ ື່ ອ 1) ເຮັດໃຫ ສັງຄົມເຂົ  າໃຈແລະເຫັນໄດ ເຖິງສະພາບການປື່ ຽນແປງ ການນ າໃຊ ຊັບພະຍາກອນ

ແລະທີື່ ດິ ນ ທີື່ ເກີ ດຂ  ນໃນຊີ ວິ ດປະຈ າວັນຂອງປະຊາຊົນ 2) ສ າງຄູື່ ມ ທາງວິ ຊາການໃຫ ສາມາດນ າໄປໃຊ ເພ ື່ ອປະເມີ ນທັດສະນະຄະຕິຂອງຊຸມ

ຊົນແລະກຸື່ ມຄົນຕື່ າງໆ ເຂົ  າໃນຂະບວນການຕັດສີ ນໃຈຂອງວຽກງານຈັດສັນແລະຄຸ ມຄອງປື່ າສະຫງວນ ລວມທັງກຸື່ ມຜູ ທຸກຍາກແລະກຸື່ ມ

ແມື່ ຍິ ງ. ການສ ກສາໄດ ຈັດຕັ ງປະຕິບັດຢູື່ ໃນຂອບເຂດ 3 ບ ານ ຊ ື່ ງແຕື່ ລະບ ານມີ ທີື່ ຕັ ງແລະສະພາບຈຸດພິເສດດັື່ ງນີ  : ບ ານ (1) ຕັ ງຢູື່ ເຂດຊາຍ

ແດນປື່ າສະຫງວນ ການນ າໃຊ ທີື່ ດິ ນມີ ການຄວບຄຸມ ແລະ ປະຊາຊົນມີ ອາຊີ ບເຮັດໄຮື່ ; ບ ານ (2) ຕັ ງຢູື່ ຕິດກັບເຂດຫວງຫ າມເດັດຂາດ

ປະຊາຊົນມີ ອາຊີ ບເຮັດໄຮື່ ໝູນວຽນທີື່ ມີ ຮອບວຽນທີື່ ສັ ນ ແລະ ບ ານ (3) ຕັ ງຢູື່ ນອກເຂດປື່ າສະຫງວນແຕື່ ມີ ກິດຈະກ າຕິດພັນກັບປື່ າ

ສະຫງວນຄ ການທື່ ອງທື່ ຽວທ າມະຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນມີ ຮູບແບບການດ າລົງຊີ ວິ ດທີື່ ຫລາກຫລາຍ. ການສ ກສາໄດ ເບິື່ ງລົງເລີ ກໃນ 4 ດ ານ:

1. ຕິດຕາມການປື່ ຽນແປງຢູື່ ພ  ນທີື່ ຕົວຈິ ງ + ເກັບກ າການຊົມໃຊ ຊັບພະຍາກອນຈາກທ າມະຊາດຢື່ າງລະອຽດໃນແຕື່ ລະວັນ 33 ຄອບຄົວ

2. ສົນທະນາແລະສ າພາດເປັນກຸື່ ມ ລວມມີ ທັງຫມົດ 100 ຄອບຄົວ ເພ ື່ ອຊອກຮູ ການປື່ ຽນແປງຕື່ າງໆໄດ ສ າງຜົນກະທົບແນວໃດຕ ື່ ຊີ ວິ ດ

ປະຈ າວັນຂອງເຂົ າເຈົ  າ

3. ສ ກສາການປື່ ຽນແປງຄວາມປົກຫຸ ມຂອງປື່ າໄມ ແລະ ການນ າໃຊ ທີື່ ດິ ນຂອງປະຊາຊົນດ ວຍພາບຖື່ າຍທາງໄກ

4. ອອກແບບແລະທົດສອບ (ຄູື່ ມ ) ວິ ທີ ການສ ກສາແບບມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ ເພ ີ
ື່ ອປະເມີ ນທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນໃນປະເດັນຕື່ າງໆກື່ ຽວກັບ

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ (ຫນ າ4)

ການກະຈາຍຜົນປະໂຫຽດໃຫ ຊຸມຊົນທ ອງຖິື່ ນບ ື່ ສາມາດເຮັດໄດ 

ທົື່ ວເຖິງຕາມຄວາມກື່ ຽວຂ ອງຂອງການປົກປັກຮັກສາປື່ າໄມ 

ການກະຈາຍຜົນປະໂຫຽດລະຫວື່ າງບ ານແລະລະຫວື່ າງກຸື່ ມ ຄົນ

ຍັງບ ື່ ສາມາດເຮັດໄດ ຢື່ າງສະມ ື່ າສະເຫມີ ແລະທົື່ ວເຖິງເທົື່ າ ທີື່ ຄວນ; 

ບ ານທີື່ ຢູື່ ຕິດເຂດຫວງຫ າມເດັດຂາດມີ ຄວາມກື່ ຽວພັນກັບການ

ປົກປັກຮັກສາຫລາຍ ເຂົ າເຈົ  າຈ ື່ ງມີ ພ  ນທີື່ ທ າການຜະລິ ດຫນ ອຍ

ດັື່ ງນັ ນເຂົ າເຈົ  າຈ ື່ ງຂາດເຂົ  າກິນໃນແຕື່ ລະປີ ຫລາຍກື່ ວາບ ານອ ື່ ນໆ

, ໃນທາງກົງກັນຂ າມບ ານອ ື່ ນຊ າ້ ພັດໄດ ຮັບອັດຕາການ

ຊື່ ວຍເຫລ ອທີື່ ຫລາຍກື່ ວາ ເຊັື່ ນ ສັດລ ຽງ, ສິ ນເຊ ື່ ອ ແລະ

ການທື່ ອງທື່ ຽວທ າມະຊາດ ທັ ງໆທີື່ ມີ ສື່ ວນກື່ ຽວຂ ອງກັບການປົກ

ປັກຮັກສາທີື່ ຫນ ອຍກວື່ າ. ຢູື່ ລະດັບບ ານ ປະຊາຊົນຜູ ທຸກຍາກຊ ື່ ງ

ມີ ອ ານາດທາງສັງຄົມທີື່ ຫນ ອຍກື່ ວາ ແມື່ ນມັກຈະໄດ ຮັບຄວາມ

ກົດດັນໃຫ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫລັກການ ແລະ ເຂົ າເຈົ  າເອງກ ື່

ມີ ຄວາມຢ ານກົວຕ ື່ ການປັບໃຫມໃສື່ ໂທດ. ໂຄງ ການພັດທະນາ

ແລະວາງແຜນນ າໃຊ ທີື່ ດິ ນ ຍັງບ ື່ ໄດ ໃຫ ຄວາມໃສື່ ໃຈແກື່ ຜູ ທຸກ

ຍາກເທົື່ າທີື່ ຄວນ; ລະບົບການໃຫ ສິ ນເຊ ື່ ອ ຕາມປົກກະຕິ

ປະຊາຊົນຜູ ທຸກຍາກ ມັກຈະຫລີ ກລ ຽງບ ື່ ເອົ າສິ ນເຊ ື່ ອເພາະ

ເຂົ າເຈົ  າມີ ຄວາມຢ ານກົວ ຕ ື່ ຄວາມສື່ ຽງທີື່ ຈະພາໃຫ ເປັນໜີ ສິ ນ.

ການຫັນປື່ ຽນການຜະລິ ດແບບກຸ ມຕົນເອງ ໄປສູື່ ການຜະລິ ດໃຫ 

ເປັນສິ ນຄ າໄດ ເຮັດໃຫ ປະຊາຊົນມີ ລາຍໄດ ເພີື່ ມຂ  ນ ແຕື່ ກ ື່ ເຮັດມີ

ຜົນກະທົບທາງລົບໄດ ເຊັື່ ນກັນ ຊ ື່ ງພວກເຮົ າມັກຈະເບິື່ ງຂ າມ

ເຖິງວື່ າພ ດທີື່ ເປັນສິ ນຄ າ ໄດ ເຮັດໃຫ ປະຊາຊົນມີ ລາຍໄດ ສູງຂ  ນ

ແລະ ເຮັດໃຫ ພ  ນຖານໂຄງລື່ າງຕື່ າງໆໄດ ຮັບການພັດທະນາ ຫລ 

ປັບປຸງ ຜົນກະທົບທາງໃນລົບທີື່ ມີ ຕ ື່ ສັງຄົມທ ອງຖິື່ ນກ ື່ ໄດ ປະກົດ

ມີ ເພີື່ ມຂ  ນເຊັື່ ນກັນ ການປື່ ຽນແປງດັື່ ງກື່ າວມີ ຄວາມສ າຄັນ

ຫລາຍຕ ື່ ການປົກປັກຮັກສາປື່ າໄມ . ການປື່ ຽນແປງທີື່ ຫັນໄປສູື່

ຮູບແບບການຜະລິ ດແບບຖາວອນ ໄດ ນ າໄປສູື່ ຄວາມບ ື່ ເທົື່ າ

ທຽມກັນສັງຄົມ ພ ອມກັນນັ ນກ ື່ ມີ ຄວາມສື່ ຽງສູງທີື່ ຈະເຮັດໃຫ 

ປະຊາຊົນ ຕົກເຂົ  າໄປສູື່ ວົງຈອນຫນີ  ສິ ນ (ເບິື່ ງຕາຕະລາງ) ເຮັດ

ໃຫ ປະຊາຊົນຜູ ທຸກຍາກ ທີື່ ອາໄສແຫລື່ ງອາຫານຈາກທ າມະຊາດ

ໄດ ຮັບຜົນກະທົບ ເນ ື່ ອງຈາກການນ າໃຊ ສານເຄມີ ປາບສັດຕູ

ພ ດ; ການປື່ ຽນແປງຮູບແບບການຜະລິ ດທີື່ ວື່ ອງໄວນີ  ເຮັ ດໃຫ ມີ

ຜົນສະທ ອນຕ ື່ ການປົກປັກຮັກສາປື່ າໄມ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ

ເຄ ື່ ອງປື່ າຂອງດົງທີື່ ມີ ຄື່ າສູງໄດ ຖ ກທ າລາຍຫລ ສູນເສຍໄປ. 

ສະພາບການປື່ ຽນແປງດັື່ ງກື່ າວ ເຮັດໃຫ ເຫັນໄດ ເຖິງຄວາມ

ຈ າເປັນທີື່ ຈະຕ ອງໄດ ມີ ການປັບປຸງແນວທາງນະໂຍບາຍຕື່ າງໆໃຫ 

ມີ ຄວາມແທດເຫມາະ ເຊັື່ ນ ທົບທວນຄ ນລະບຽບການທີື່

ກື່ ຽວຂ ອງກັບການນ າໃຊ ປື່ າໄມ ແລະ ທີື່ ດິ ນປື່ າໄມ ໃຫ ແກື່

ປະຊາຊົນ (ຄວບຄຸມການຂຸດຄົ ນ-ການຄ າຂາຍເຄ ື່ ອງປື່ າຂອງດົງ

ເຊັື່ ນເຫັດແດງ) ເພີື່ ມຄວາມເອົ າໃຈໃສື່ ເບິື່ ງຜົນກະທົບຕ ື່ ແຫລື່ ງ

ອາຫານ ແລະ ຈັດຕັ ງກວດກາກັນຄ ນກື່ ຽວກັບຂ  ສັນຍາຕື່ າງໆ

ເພ ື່ ອຫລີ ກລ ຽງຄວາມບ ື່ ສະເຫມີ ພາບໃນສັງຄົມ.
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ອັດຕາສື່ ວນຄອບຄົວຂາດເຂົ  າກິນໃນ
ຮອບໜ ື່ ງປີ

2004 2014

ບ ານ

ລາຍຮັບຕ ື່ ຄົວ
ເຮ ອນ (ກີບ)

ໜີ ສິ ນຕ ື່ ຄົວ
ເຮ ອນ (ກີບ)

ເນ  ອທີື່ ຜະລິ ດຕ ື່
ຄົວເຮ ອນ
(ເຮັກຕາ)

ຕິດປື່ າສະຫງວນ 8.81 0.88 1.85

ນອກປື່ າສະຫງວນ 7.05 1.65 1.27

ໃນເຂດຫວງຫ າມ 5.63 4.97 1.15

ສະເລື່ ຍ 7.15 2.41 1.40



ປະຊາຊົນໃຫ ຄວາມສົນໃຈໃນຂະບວນການຕັດສີ ນໃຈຂອງ
ການຈັດສັນທີື່ ດິ ນ ຫລາຍກື່ ວາແຜນທີື່ ຈັດສັນທີື່ ດິ ນ

ເມ ື່ ອປື່ າສະຫງວນໄດ ຖ ກກ ານົດ ການຫມາຍຂອບເຂດໄດ ຖ ກ

ຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ໂດຍຜື່ ານຂະບວນການປ ກສາຫາລ ກັບ

ປະຊາຊົນທ ອງຖິື່ ນ ຊ ື່ ງໂດຍປົກກະຕິຂອບເຂດຊາຍແດນມັກ

ຈະຖ ກຫມາຍລົງໃສື່ ໃນແຜນທີື່ ໄວ ລື່ ວງຫນ າກື່ ອນແລ ວ; ບາງ

ກ ລະນີ ປະຊາຊົນໄດ ຄວາມເຫັນດີ ເຫັນພ ອມກັບເຂດແດນ

ດັື່ ງກື່ າວ ເນ ື່ ອງຈາກເຈົ  າຫນ າທີື່ ໄດ ໃຫ ຄ າຫມັ ນສັນຍາເຖິງຜົນ

ປະໂຫຽດທີື່ ຈະໄດ ຮັບຕາມມາ ເຊັື່ ນການທື່ ອງທື່ ຽວທ າມະຊາດ

ແຕື່ ເມ ື່ ອເວລາຜື່ ານໄປຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ຜົນປະໂຫຽດດັື່ ງກື່ າວ

ກ ື່ ຍັງບ ື່ ມາເຖິງ ເຂົ າເຈົ  າຈ ື່ ງມີ ຄວາມຮູ ສ ກບ ື່ ພ ໃຈຕ ື່ ການຕັດ

ສີ ນໃຈຂອງຕົນ ທີື່ ໄດ ໃຫ ຄວາມເຫັນດີ ເຫັນພ ອມໄປໃນເມ ື່ ອ

ກື່ ອນ ແລະ ກ ື່ ມີ ຄວາມຮູ ສ ກທີື່ ບ ື່ ເປັນທ າສ າລັບພວກຕົນ ຊ ື່ ງ

ຕ ອງໄດ ໃຫ ການສະຫນັບສະຫນູນການປົກປັກຮັກສາປື່ າໄມ 

ແຕື່ ບ ື່ ໄດ ຮັບຜົນຕອບແທນເທົື່ າທີື່ ຄວນ, ເຂົ າເຈົ  າມີ ຄວາມ

ຮູ ສ ກວື່ າລະບຽບການກື່ ຽວກັບການນ າໃຊ ປື່ າໄມ ຍັງບ ື່ ໄດ ຖ ກ

ນ າໃຊ ເທົື່ າທຽມກັນໃນແຕື່ ລະກຸື່ ມຄົນ. 

ໂດຍປົກກະຕິຖ າມີ ປະຊາຊົນຜູ ໃດລະເມີ ດລະບຽບ ໂດຍ

ສະເພາະແມື່ ນບຸກລຸກປື່ າໄມ ແມື່ ນຜູ ນັ ນຈະຖ ກປະຕິບັດວິ ໄນ; 

ເຖິງຢື່ າງໃດກ ື່ ດີ , ໃນປີ ທີື່ ຜື່ ານມາ ຢູື່ ບ ານແຫື່ ງໜ ື່ ງ ມີ 6 

ຄອບຄົວໄດ ຖ ກປັບໃໝຍ ອນເຂົ  າເຈົ  າເຂົ  າໄປຖາງປື່ າເຮັດໄຮື່

ໃນປື່ າສະຫງວນ ແຕື່ ຢູື່ ບ ານອ ື່ ນທີື່ ຢູື່ ໃກ ຄຽງຊ ື່ ງເປັນບ ານ

ຊົນເຜົື່ າພັດບ ື່ ໄດ ຖ ກປັບໃໝທັ ງໆທີື່ ເຮັດຜິດລະບຽບຄ ກັນ. 

ຄວນມີ ການສະຫນັບສະໜູນ

ການປ ກສາຫາລ ກັບປະຊາຊົນທ ອງຖິື່ ນ ມີ ຄວາມຈ າເປັນທີື່ ຈະຕ ອງ

ສ ບຕ ື່ ເພ ື່ ອໃຫ ມີ ຄວາມເຂົ  າໃຈເຊິື່ ງກັນແລະກັນ ພ ອມກັນປັບປຸງຊີ ວິ ດ

ຄວາມເປັນຢູື່ ແລະປົກປັກສາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃຫ ມີ ຄວາມ

ສອດຄື່ ອງສົມດູນກັນ

ມີ ການເກັບກູ ເຄ ື່ ອງປື່ າຂອງດົງຈາກເຂດປື່ າສະຫງວນນ າ້ ແອດພູເລີ ຍ

ຢື່ າງຫລວງຫລາຍ. ການປື່ ຽນແປງການນ າໃຊ ຄວນຈະມີ ການຖອດ

ຖອນບົດຮຽນແລະປ ກສາຫາລ ກັບປະຊາຊົນຢື່ າງເປັນປະຈ າໃນແຕື່ ລະ

ຊື່ ວງໄລຍະ ຕົວຢື່ າງ ໜູ ປະຊາຊົນເຄີ ຍໄດ ນ າມາໃຊ ເປັນອາຫານ ມັນ

ເປັນແຫລື່ ງທາດຊີ  ນທີື່ ສ າຄັນຂອງປະຊາຊົນທ ອງຖິື່ ນ ແຕື່ ເມ ື່ ອມີ ການ

ຫັນປື່ ຽນໄປສູື່ ການຜະລິ ດແບບກະເສດສຸມ ໂດຍປູກສາລີ ໃຫ ເປັນ

ສິ ນຄ າ ໜູໄດ ກາຍມາເປັນສັດຕູພ ດອັນຮ າຍກາດສ າລັບການປູກສາລີ

ເຮັດໃຫ ປະຊາຊົນສູນເສຍແຫລື່ ງອາຫານທາດຊີ  ນທີື່ ສ າຄັນ ເນ ື່ ອງຈາກ

ໄດ ມີ ການນ າໃຊ ສານເຄມີ ປາບໜູຢື່ າງແພື່ ຫລາຍ. ການໃຫ ຄຸນ

ປະໂຫຽດຂອງລະບົບນິ ເວດໄດ ປື່ ຽນໄປ ເປັນ ”ການບ ື່ ໃຫ ຄຸນປະໂຫຽດ”. 

ການດ າເນີ ນຊີ ວິ ດຂອງປະຊາຊົນ ກ າລັງປື່ ຽນຈາກການເຮັດໄຮື່ ປູກເຂົ  າ

ຫັນປື່ ຽນຫຍັບໃກ ໄປສູື່ ການຜະລິ ດແບບຄົງທີື່ ໂດຍມີ ການປະສົມ

ປະສານກັນລະຫວື່ າງການລ ຽງສັດ ແລະ ການປູກພ ດເປັນສິ ນຄ າ ເມ ື່ ອ

ເປັນເຊັື່ ນນີ  ເຮົ າຈ ື່ ງມັກຈະພົບເຫັນປະຊາຊົນ ຮຽກຮ ອງຂ ນ າໃຊ ທີື່ ດິ ນໃນ

ເຂດປື່ າສະຫງວນຫລາຍເພີື່ ມຂ  ນເລ  ອຍໆ ແລະ ບາງຄັ ງກ ື່ ມີ ການ

ເຈລະຈາຂ ກັບຄ ນໄປນ າໃຊ ທີື່ ດິ ນຢູື່ ເຂດບ ານເກົື່ າຂອງຕົນທີື່ ຢູື່ ໃນເຂດ

ປື່ າສະຫງວນ

ຄູື່ ມ ປະເມີ ນການບ ລິ ການລະບົບນິ ເວດແບບມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ (ຫນ າ 4) ມີ

ຈຸດມຸື່ ງຫມາຍເພ ື່ ອໃຫ ເປັນຄູື່ ມ ອ າງອີ ງ ຊື່ ວຍໃຫ ພະນັກງານສາມາດ

ດ າເນີ ນການສົນທະນາກັບປະຊາຊົນທ ອງຖິື່ ນໄດ ດີ ຂ  ນ ເຮັດໃຫ ສາມາດ

ກ າໄດ ບັນຫາແລະຂ  ມູນທີື່ ຈ າເປັນ ມາໃຊ ເຂົ  າໃນວຽກງານການການຄຸ ມ

ຄອງປື່ າສະຫງວນໃຫ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນສູງຂ  ນ.



ຂ  ມູນເພີື່ ມເຕີ ມ
ເອກະສານສະບັບນີ  ໄດ ຈາກກາກໂຄງການສ ກສາ Ecosystem Services, Wellbeing and Justice: Developing Tools for 

Research and Practice’, ຊ ື່ ງໄດ ຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ໃນຊື່ ວງປີ 2013-2016 ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນງົ ບປະມານຈາກ

Ecosystem Services for Poverty Alleviation program (ESPA). ລາຍລະອຽດກື່ ຽວກັບໂຄງການດັື່ ງກື່ າວສາມາດພົວພັນ

ຫາຜູ ປະສານງານຂອງໂຄງການ ທື່ ານ Neil Dawson, University of East Anglia, Neil.Dawson@uea.ac.uk 

ESPA ແມື່ ນກອງທ ນສາກົນທີ ື່ ໃຫ ທ ນການຄົ ນຄ ວາ ໂດຍລັດຖະບານຂອງປະເທດອັງກິດ, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍສະພາຄົ ນຄ 
ວາວິ ທະຍາສາດສິ ື່ ງແວດລ ອມທ າມະຊາດ, ກົມພັດທະນາສາກົນ ເສດຖະກິດ ແລະການຄົ ນຄ ວາສັງຄົມ ESPA ມີ ຈຸດມຸື່ ງ
ຫມາຍເພ ື່ ອຕອບສະຫນອງຜົນງານການຄົ ນຄ ວາວິ ໄຈທີ ື່ ສ າຄັນຕື່ າງໆ ໃຫ ເຫັນໄດ ວື່ າການບ ລິ ການຈາກລະບົບນິ ເວດທ າມະ
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