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ບດົສກຶສາ ຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ກບັການເຄ ໍ່ ໍ່ອນຍົ້າຍ ແລະ 
ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ 

ໃນ 3 ແຂວງສາທິດຂອງໂຄງການ FLEGT ໂດຍເນັົ້ນ
ໃສໍ່ຂ ົ້ມນູຂອງແຂວງ ອດັຕະປ 

ສະເໜີໂດຍ: 

ດຣ. ໄກສອນ ເພັງໂສພາ

ທນັວາ, 2015

ຈ ດປະສງົຂອງການສກຶສາ

• ກ  ານດົໃຫົ້ ເຫັນພາບລວມຂອງການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັ 

ການອະນ ຍາດການສະໜອງໄມ ົ້ຈາກ ປໍ່າຜະລິດ, 

ພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ, ປໍ່າປກູ ແລະ ປໍ່າເຂດອ ໍ່ ນໆ, 

ຄ ົ້ມຄອງໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງ ຈນົເຖງິຂອດສໍ່ງົອອກ ຢູໍ່ 

ແຂວງໄຊຍະບລູີ, ຄ  າມ ໍ່ວນ ແລະ ອດັຕະປ . 
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ວທີິ ການ

• ເກບັກ  າຂ ົ້ມນູທີໍ່ ບນັທຶກ ແລະ ຂ ົ້ມນູທາງສະຖຕິິ
• ສ  າພາດກບັພະນກັງານໃນພະແນກການທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງທງັ
ຂ ັົ້ນສນູກາງ ແລະ ທົ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ຜູົ້ຊ ໍ່ຽວຊານ

• ວເິຄາະຂ ົ້ມນູ ເຊິໍ່ ງລວມທງັການກວດສມົທຽບ ຂ ົ້ມນູ 
ແຕໍ່ລະແຫ ໍ່ງ

• ການສກຶສາຢູໍ່ແຂວງໄຊຍະບລູີ ແລະ ຄ  າມ ໍ່ວນ ແມ ໍ່ນ
ໄດົ້ສ  າເລັດໃນເດ ອນ ມນີາ 2015 ແລະ ໄດົ້ນ  າສະເໜີ
ຢູໍ່ກອງປະຊ ມຜູົ້ມສີໍ່ວນຮໍ່ວມ ໃນເດ ອນເມສາ. 

• ສໍ່ວນວໍ່າຢູໍ່ແຂວງອດັຕະປ  ແມ ໍ່ນ ໄດົ້ເລີໍ່ ມແຕໍ່ເດ ອນ 
ຕ ລາ ແລະ ຈະສ ບຕ ໍ່ ຈນົຮອດ ເດ ອນ ມງັກອນ 2016

ທີມງານສກຶສາ

ທີ ມງານ ຄ ົົ້ນຄົ້ວາ

– ດຣ ໄກສອນ ເພັງ ໂສພາ - ຫວົໜົ້າ ທີມ

– ທໍ່ານ ດວງ ພະຈນັ ສ ວນັໄຊ- ຜູົ້ຊໍ່ວຍ

– ທໍ່ານ ນາງ ຕກິດາ ພອນ ຈ  າ ຍາດ- ຜູົ້ຊໍ່ວຍ

ຜູົ້ປະສານ ງານ:

– ພະນກັງານຈາກ ກມົ ກວດກາປໍ່າ ໄມ ົ້ ແລະ ຫົ້ອງການ
FLEGT
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ຜນົໄດົ້ຮບັເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນ

• ການສະໜອງໄມ ົ້ໃນຂ ັົ້ນສນູກາງ ແລະ ທົ້ອງຖິໍ່ນ

• ປໍ່າໄມ ົ້ໃນຂອບເຂດຂອງແຂວງ

• ການສະໜອງໄມ ົ້ຂອງແຂວງ

• ການປ ງແຕໍ່ງ ແລະ ການສ ົໍ່ງອອກ

ຜນົໄດົ້ຮບັ: ການແບໍ່ງປນັໂກຕົ້າຂ ັົ້ນສນູກາງ

National Quota allocation
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ຜນົໄດົ້ຮບັ: ການແບໍ່ງປນັໂກຕົ້າທົ້ອງຖິໍ່ນ

ປໍ່າໄມ ົ້ໃນຂອບເຂດຂອງແຂວງ: ອດັຕະປ 
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ປໍ່າໄມ ົ້ໃນຂອບເຂດຂອງແຂວງ: ອດັຕະປ 

ປະເພດປໍ່າໄມ ົ້ ເນ ົ້ອທີໍ່  (ຮຕ) ປໍ່າປະຈ ບນັ
(ຮຕ)

ປໍ່າທີໍ່ ເປັນ
ທໍ່າແຮງ(ຮຕ)

ປໍ່ໍ່າອ ໍ່ ນໆ(ຮຕ)

ປໍ່າຜະລິດ 201,458 135,600 42,700 24,800

ປໍ່າປົ້ອງກນັ 358,400 215,000 110,700 32,700

ປໍ່າສະຫງວນ 208,800 176,100 15,800 16,900

ນອກ ສາມ
ປະເພດປໍ່າ

236,642 73,600 30,300 131,100

ລວມ 1,005,300 600,300 199,500 205,500

ອດັຕາສໍ່ວນ
ຮົ້ອຍ (%)

100 60 20 20

ການສະໜອງໄມ ົ້ຂອງແຂວງອດັຕະປ : ປໍ່າຜະລິດ

ປໍ່າຜະລິດ ເນ ົ້ອທີໍ່  
(ຮຕ)

ໂກຕົ້ໍ່າ(ມ3) ຂ ົ້ມນູສະໜ
າມ 2 (ມ3)

ຂ ດຄ ົົ້ນ 
2013/2014
(ມ3)

ປະເພດໂກ
ຕົ້າ

ນ  ົ້າກງົ 88,559 0 0 n.a n.a

ນ  ົ້າປາ-ຫົ້ວຍວີ 75,037 0 0 n.A n.a

ແບໍ່ງວໄິລ 37,862 0 0 n.a n.a

ລວມ 201,458 0 0 n.a n.a
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ການສະໜອງໄມ ົ້ຂອງແຂວງອດັຕະປ : ພ ົ້ນຖານໂຄງລາງ

ແຂວງອດັຕະປ ເນ ົ້ອທີໍ່
(ຮຕ)

ໂກຕົ້ໍ່າ(ມ3) ຂ ົ້ມນູສະໜາມ 
2 (ມ3)

ຂ ດຄ ົົ້ນ 
(ຮຕ)

ປະເພດໂກຕົ້າ

ເຂ ໍ່ອນໄຟົ້າ-ລວມ 113,318 118,074

ສາຍສ ົໍ່ງໄຟົ້າໃນ 3 ເມ  ອງ 32,000 3,626 ສນູກາງ

ສາຍສ ົໍ່ງໄຟົ້າເມ  ອງສະໜາມໃຊ 1,318 98 ສນູກາງ

ເຂ ໍ່ອນນ  ົ້າກງົ 45,000 141,022 ສນູກາງ

ເຂ ໍ່ອນໄຊກະໝາຍ 1 35,000 43,328 ສນູກາງ

ເຂດທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດົ້ກ  ານດົ- ລວມ - 4,198

ບ ລິສດັພງົຊບັ - 2,828 ທົ້ອງຖິໍ່ນ

ທໍ່ານ. ສາຍຄ  າ - 682 ທົ້ອງຖິໍ່ນ

ຄອງເໝ ອງ - 688 ທົ້ອງຖິໍ່ນ

ຫນົທາງ-ລວມ 12,380 20,699

ທາງຊາຍແດນ ລາວ-ກ  າປເູຈ ົ້ຍ 12,000 20,278 ສນູກາງ

ທາງໄຊດອນໂຂງ 380 421 ສນູກາງ

ລວມ 125,804 212,971

ການສະໜອງໄມ ົ້: ປໍ່າປກູ

ປໍ່າປກູ

2011 2014

ເນ ົ້ອທີໍ່
(ha)

ໂກຕົ້າ m3 ລາຍງານສະໜ
າມ 2 (m3)

ເນ ົ້ອທີໍ່ (ha) ໂກຕົ້າ m3 ລາຍງານສະໜ
າມ 2 (m3)

ສາລະວນັ 1,892.00 1,050.00 744.40 n.a n.a n.a

ເຊກອງ n.a n.a n.a n.a n.a n.a

ໄຊຍະບລີູ n.a 1,100.00 520.00 n.a 2,299.83 
668.49 

ຫ ວງພະບາງ
27,000.0

0 
4,000.00 2,052.00 n.a n.a n.a

ຄ  າມ ໍ່ວນ 23,556.61 10,150.00 
355.65 

ອດັຕະປ n.a n.a n.a n.a 105.53 333.78

ລວມ
28,892.0

0 
6,150.00 3,316.40 23,556.61 

12,555.36 1,357.92
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• ຢູໍ່ແຂວງອດັຕະປ ບ ໍ່ ມຂີ ົ້ມນູການນ  າໃຊົ້ໄມ ົ້ຈາກປໍ່າ 

ນອກເຂດ ສາມປະເພດປໍ່າ ເຖງິແມ ໍ່ນຈະມກີານ

ນ  າໃຊົ້ໄມ ົ້ ໂດຍຜໍ່ານ ລະບບົອະນ ຍາດນ  າໃຊົ້ໄມ ົ້ ກ ໍ່

ຕາມ

ການສະໜອງໄມ ົ້ຂອງແຂວງ ຈາກປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ແລະ
ບົ້ານ: ອດັຕະປ 

ການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້: ຄ  າມ ໍ່ວນ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ອດັຕະປ 

ແຂວງ ໄຊຍະບລີູ ຄ  າມ ໍ່ວນ ອດັຕະປ 

ປີ 2011 2014 2014 2015

ຈ  ານວນໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ 95 111 88 33

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດ(ປະ
ເມນີ)

95,000 ມ3/ປີ
140,000 

ມ3/ປີ
n.a 213,305

ບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນນ  າເຂົົ້າໂຮງງານ
266 ມ3(ສະເພາະ

ຕ ໄມົ້)
342.53 ມ

3 n.a n.a

ລວມຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ສ  າເລັດຮບູ ແລະ
ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ

27,074 ມ3 n.a n.a n.a

ບ ລິມາດຂຶົ້ນບນັຊໄີມ ົ້ ໃນສະໜາມ 2
381 ມ3(ສະເພາະ

ຕ ໄມົ້)
n.a n.a n.a

ຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນ ທີໍ່ ຂຶົ້ນບນັຊໄີມ ົ້ ໃນສະ
ໜາມ 2

n.a n.a n.a n.a
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ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ຈາກແຫ ໍ່ງບ ໍ່ ຮູົ້ຈກັທີໍ່ ມາ: ໄມ ົ້
ບ ໍ່ ຖ ກລະບຽບການ

ຢູໍ່ແຂວງອດັຕະປ , ມແີບບຟອມໃນ ສະໜາມ 3 ທີໍ່ ນ  າໃຊົ້ເຂົົ້າໃນ ການກວດກາ

ການຄ ົ້ມຄອງອ ດສະຫະກ  າໄມ ົ້ໃນແຂວງອດັຕະປ 

• ແຂວງອດັຕະປ ມລີະບບົການຄວບຄ ມການນ  າເຂົົ້າແລະ ອອກໄມ ົ້ໃນແຕໍ່ລະໂຮງງ
ງານ

• ໃນແຕໍ່ລະເດ ອນ ພະງານກະສິກ  າປໍ່າໄມ ົ້, ອ ດສະຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ແລະ 
ການເງນິ ເມ  ອງ ຮໍ່ວມກນັເປັນກ  າມະການເພ ໍ່ ອກວດກາໄມ ົ້ປາກສໍ່າງຂອງແຕໍ່ລະ
ໂຮງງານ ເພ ໍ່ ອລາຍງານໃຫົ້ ອ ດສະຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. 

• ຫາກເຫັນມໄີມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ຖ ກລະບຽບໃນໂຮງງານ ເຈົົ້າຂອງໂຮງງານ ກ ໍ່ຈະຖ ກປບັໃໝໃສໍ່
ໂທດ. ຫາກແມ ໍ່ນຄ ັົ້ງທີໍ່  1 ເຈົົ້າຂອງໂຮງງານຈະຖ ປບັໃໝໍ່ 110 ສໍ່ວນຮົ້ອຍ ຂອງ
ມ ນຄໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ມກີານກໍ່າວເຕ ອນ ແລະ ສຶກສາອບົຮມົ. ຫາກເປັນຄ ັົ້ງທີ 2 ອາດມີ
ການປິດໂຮງງານ ແລະ ມກີານໃສໍ່ໂທດ ທີໍ່ ໜກັກໍ່ວາ. 

• ຍົ້ອນລະບບົດ ັໍ່ງກ ໍ່າວນ  າໄຊົ້ເພ ໍ່ ອຄວບຄ ມບ ລິມາດ ແລະ ຊະນດິທີໍ່ ນ  າເຂົົ້າໂຮງງານ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການກວດສອບ ເຖງິແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາອາດຈະຍງັເຮັດບ ໍ່ ໄດົ້ເທ ໍ່ ອ. 

• ອີກຢໍ່າງໜຶໍ່ ງ ມແີຕໍ່ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ປະກອບເຂົົ້າໃນ ຟອມ ແລະ ບ ໍ່ ໄດົ້ມກີານສງັລວມໃດໆ
• ຂ ົ້ມນູບ ໍ່ ໄດົ້ມກີານວເິຄາະຢໍ່າງເປັນລະບບົ ແລະ ປກົກະຕິ ເພ ໍ່ ອເປັນຂ ົ້ມນູສະຫ ບ

ທາງສະຖຕິຂິອງແຂວງ
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ການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້: ອດັຕະປ 

ຜະລິດຕ
ະພນັ

ປະເທດໄທ ຫວຽດນາມ ຈນີ ລວມ

ບ ລິມາດ
(ມ3)

USD
ບ ລິມາດ
(ມ3)

USD
ບ ລິມາດ
(ມ3)

USD
ບ ລິມາດ
(ມ3)

USD

ໄມ ົ້ທໍ່ອນ 2,851.4
224,696.

0
2,851.4 224,696.0

ໄມ ົ້ເຄິໍ່ ງ
ສ  າເລັດ
ຮບູ

337.71
112,455.

06
10,129.5

6
3,833,17

1
420.5

118,803.
2

10,887.8 235,091.4

ໄມ ົ້
ສ  າເລັດ
ຮບູ

2,066.7
518,504.

2
6,272.7

3,659,80
3.1

2,964.59
3,033,99

6.2
11,304.1

7,212,303.
4

ລວມ 2,404 630,959 19,254 7,717,670 3,385 3,152,799 25,043.2 11,501,429

ຂ ົ້ມນູລາຍງານບ ລິມາດການສ ົໍ່ງອອກນີົ້ ມໜີົ້ວຍກໍ່ວາ ¼ ຂອງບ ລີມາດທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນອອກຈາກ
ພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ເຊິໍ່ ງມເີຖງິ 213,000 ມ3. 

ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ ແລະ ແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາ
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ຂ ົ້ແນະນ  າ

• ປໍ່າໄມ ົ້ໃນຂ ັົ້ນແຂວງ, ເມ  ອງ ແລະ ບົ້ານ : ການສະໜ

ອງໄມ ົ້ຈາກປໍ່າຂ ັົ້ນເມ  ອງ ແລະ ບົ້ານ ສາມາດ

ເປັນແຫ ໍ່ງສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່ ສ  າຄນັໃຫົ້ແກໍ່ບ ລິສດັໄມ ົ້
ທົ້ອງຖິໍ່ນ. ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງທີໍ່ ຍ ນຍງົ, ມນັ

ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມລີະບບົການຈດັການ ທີໍ່ ເຂັົ້ມແຂງ 

ເຊິໍ່ ງລວມເອົາ ແຜນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ຈະແຈ ົ້ງໃນແຕໍ່ລະໝູໍ່
ບົ້ານ ລວມທງັ ການບນັທຶກການສະໜອງໄມ ົ້ປະຈ  າປີ

• ປໍ່າປກູ: ເຖງິແມ ໍ່ນວໍ່າ ໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກການປກູຈະມຈີ  ານວນຫ າຍເປັນສໍ່ວນໃຫຍໍ່ ໃນການ ສະ
ໜອງໄມ ົ້ທງັໝດົໃນແຂວງດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ, ມພີຽງແຕໍ່ໄມ ົ້ຈາກປໍ່າປກູທີໍ່ ໄດົ້ຮບັການລງົທະບຽນ ເທົໍ່ າ
ນ ັ ົ້ນທີໍ່ ຖ ວໍ່າເປັນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກກດົໝາຍ. ເນ ໍ່ອງຈາກວໍ່າມຊີາວກະສິກອນສໍ່ວນໜົ້ອຍ ທີໍ່ ລງົທະບຽນ
ການປກູໄມ ົ້ຂອງພວກເຂົາ, ໂຄງການໂຄສະນາເຜີຍແຜໍ່ເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງເສມີ ຊາວກະສກິອນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ ໍ່ນກ ໍ່ມທີໍ່ ດ  າລງົຊວີດິຫໍ່າງໄກຈາກຫົ້ອງການ ລງົທະບຽນການປກູປໍ່າ ຈຶໍ່ງມຄີວາມ
ສ  າຄນັ. ຄວນໃຫົ້ຂະບວນການລງົທະບຽນສໍ່ວນປກູ ໃຫົ້ງ ໍ່າຍດາຍລງົ ເພ ໍ່ ອຫ  ດຜໍ່ອນຄໍ່າໃຊົ້
ຈ ໍ່າຍຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຄໍ່າບ ລິຫານຂອງລດັ. 

• ການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້: ມນັມຄີວາມຈ  າເປັນທີໍ່ ຈະຕົ້ອງລະບ ເອກະສານ ທງັທາງດົ້ານກດົໝາຍ 
ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິ ທີໍ່ໜໍ່ວຍງານພາກລດັຮບັຜິດຊອບທີໍ່ ກ ໍ່ຽວກບັການບນັທຶກ ແລະ 
ການຄວບຄ ມຂ ົ້ມນູການເຂົົ້າ ແລະ ອອກ ຂອງໄມ ົ້ຈາກອ ດສາຫະກ  າໄມ ົ້. ໂຮງານຄວນມີ
ພ ົ້ນຖານໃນການຄູົ້ມຄອງຄ ົ້ມຄອງວດັຖດູນິນ  າເຂົົ້າ ແລະ ຕໍ່ອງໂສົ້ການຜະລິດ (CoC)

ຂ ົ້ແນະນ  າ (ຕ ໍ່ )
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• ການສ ົໍ່ງອອກ: ມລີະບບົບນັທຶກການນ  າເຂົົ້າ ແລະ ສ ົໍ່ງອອກທີໍ່ ສາມາດກ  ານດົໄດົ້ 
ໃນຂ ັົ້ນສິນຄົ້າ. ແຕໍ່ວໍ່າ, ຂ ົ້ມນູບນັທຶກດ ັໍ່ງກ ໍ່າວແມ ໍ່ນຍງັບ ໍ່ ພຽງພ  ແລະ ຄວາມເຊ ໍ່ ອ ກ ໍ່
ຍງັຕ  ໍ່າ. ພະນກັງານຂອງໜໍ່ວຍງານພາສີໃນຂ ັົ້ນສນູກາງ ແລະ ທົ້ອງຖິໍ່ ນຄວນ ໄດົ້
ຮບັການເຝິກອບົຮມົໃນການບນັທຶກ, ເກບັກ  າ ແລະ ແບໍ່ງປນັຂ ົ້ມນູ. ນອກນ ັົ້ນ ຍງັ
ຕົ້ອງມລີະບບົທີໍ່ ມປີະສິດທິພາບໃນການແບໍ່ງປນັຂ ົ້ມນູ ການຄົ້າໄມ ົ້ລະຫວໍ່າງ MAF, 
MOIC, MOF ແລະ ໜໍ່ວຍງານຕໍ່າງໆທີໍ່ ຂຶົ້ນກບັກະຊວງດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ໃນຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ ນ. 

• ຄວນມລີະບບົການແລກປໍ່ຽນ ແລະ ກວດກາຂ ົ້ຂ ົ້ມນູລະຫໍ່ວາງ ປະເທດ ຮໍ່ວມກນັ. 

• ລະບບົການອະນ ຍາດການສະໜອງ ແລະ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້: ລະບບົການ
ອະນ ຍາດໃນການສະໜອງໄມ ົ້ໂດຍຜໍ່ານລະບບົການອອກໃບອະນ ຍາດຄວນຈະໄດົ້
ຮບັການສຶກສາອບົຮມົເພີໍ່ ມເຕມີເພ ໍ່ ອຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ການຄວບຄ ມທີໍ່ ດໂີດຍ
ຜໍ່ານການລງົທະບຽນຂອງໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອການຄົ້າ ແລະ ການຊມົໃຊົ້ພາຍໃນ.  

ຂ ົ້ແນະນ  າ (ຕ ໍ່ )

ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ ແລະ ການຕິດຕາມໄມ ົ້ : 

• ຕົ້ອງມລີະບບົການບນັທຶກໄມ ົ້ຢໍ່າງຈະແຈ ົ້ງຢູໍ່ ສະໜາມໄມ ົ້ ທີ I ພາຍໃຕົ້ລະບບົ 
ທີໍ່ ມຄີວາມສ  າຄນັທງັໝດົ. 

• ໄມ ົ້ທງັໝດົ ທີໍ່ ໃຊົ້ເພ ໍ່ ອການຄົ້າ ຫ   ຊມົໃຊົ້ພາຍໃນ ຄວນຈະຖ ກບນັຈ ເຂົົ້າໃນການ
ລງົທະບຽນໄມ ົ້ຢໍ່າງເປັນທາງການ ຢູໍ່ ສະໜາມໄມ ົ້ທີ II. 

• ມນັມຄີວາມຕົ້ອງການທີໍ່ ຈະພດັທະນາລະບບົການບນັທຶກຢໍ່າງເປັນທາງການສ  າ
ລບັໄມ ົ້ທີໍ່ ເຂົົ້າ ແລະ ອອກ ຈາກ ອ ດສາຫະກ  າປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້. 

• ແບບຟອມບດົບນັທຶກປາກສາງ ທີໍ່ ແຂວງອດັຕະປ ນ  າໃຊົ້ ສາມາດໃຊົ້ເປັນຈ ດ
ເລີໍ່ ມຕ ົົ້ນ ໃນການປບັປ ງລະບບົ. 

ຂ ົ້ແນະນ  າ (ຕ ໍ່ )


