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ຂ ໍ້ ມູນ  -  ການຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງເພ ່ ອສໍ້ າງເສດຖະກິດໃນລະດັບຊຸມຊ ນ 

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

ເນ ໍ້ ອທ ່ ພູມ ສັນຖານຢູ່ທາງພາກເໜ ອຂອງສປປລາວມ ລັກສະນະ ເປັນ
ແບບໄຮ່ໝູນວຽນ   ທ ່ ສໍ້ າງເ ປັນ ບ ລິ ເວນກວໍ້ າງຂອງພ ດປ່າທ ່ ມ ການຟ ໍ້ ນ 
ຄ ນ ໃໝ່. ໄຟປ່າທ ່ ເກ ດຂ ໍ້ ນຈາກນ ໍ້ າມ ຂອງມະນຸດເອງ-ເຊິ່ ງປ ກກະຕິເກ ດ
ຈາກຮ່ອງ ຮອຍໃນການ ບຸກ ເບ ກ ເນ ໍ້ ອທ ່ ດິ ນ ເພ ່ ອຈູດເຮັດໄຮ່ ຊ ່ ງ ເກ ດ ຂ ໍ້ ນ 
ຢູ່ເນ ໍ້ ອທ ່ ດິ ນນ ໍ້  ໃນແຕ່ລະປ  ແລະ ເປັນບ ່ ເກ ດ ຂອງ ມ ນລະພິດໝອກ
ຄວັນລະດູ ແລໍ້ ງ ທ ່ ປ ກຄຸມທ ່ ວໄປ. ແນວ ພັນໄມໍ້ ປ່ອງມ ບ ດບາດສ າຄັນ 
ໃນ ລະບ ບ ນ ໍ້ . ເພາະມັນປ ກ ຄຸມພ ດປ່າທ ່ ຟ ໍ້ ນ ຄ ນ ໃໝ່ ໂດຍສະເພາະ
ພາຍຫ ັ ງຈາກການປູກພ ດໝູນວຽນໄລຍະສັໍ້ ນ, ແລະສາມາດສະສ ມຊ ວະ
ມວນສານໄດໍ້ ຫ າຍເຖິງ50 ໂຕນຕ ່ ເຮັກຕາ. ນອກຈາກການສະກັດ ກັໍ້ ນ
ໂດຍທ າມະ ຊາດ  ໃນການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງ ແນວ ພັນໄມໍ້ ຄ ນ ໃໝ່ແບບ
ຖາວອນ, ຊ ວະມວນສານທ ່ ສະ ສ ມໄວໍ້ ເປັນເວລາຫ າຍທ ດສະວັດໄດໍ້ ສໍ້ າງ
ຄັງສະສ ມເຊ ໍ້ ອໄຟ ເພ ໍ້ ມຂ ໍ້ ນ ເລ ໍ້ ອຍໆແຕ່ລະໄລຍະຈາກຊາກຂອງໄມໍ້ ປ່ອງທ ່ 
ຕາຍໄປຫລັງ ຈາກຮອບວຽນການອອກດອກ. ທັງສອງກ ນໄກສ ່ ງຜ ນ 
ເຮັດໃຫໍ້ ເກ ດມ ຮອບວຽນໄຟປ່າທ ່ ເກ ດຂ ໍ້ ນດໍ້ ວຍຕ ວມັນເອງຕະຫລອດ. 
ມ ຫ ັ ກຖານທາງວິ ທະຍາສາດກ່ຽວ ກັບ ເລ ່ ອງນ ໍ້ ທ ່ ໄດໍ້ ບັນທ ກ ໄວໍ້   ໃນຫ າຍ
ຕ ວຢ່າງ ຢູ່ເຂດພາກໃຕໍ້ ແລະຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕໍ້ . 

  

 ໃນຊ່ວງປ  2010 ຫາ 2012, ມ ສອງບ ລິ ສັດເອກະຊ ນທ ່ ມາລ ງທ ນເປັນຄັໍ້ ງ
ທ າອິ ດ ກ່ຽວກັບຜະລິ ດຕະພັນໄມໍ້ ປ່ອງຢູ່ແຂວງບ ່ ແກໍ້ ວ ເຊ ່ ງນອນຢູ່ໃນ
ເຂດພັດ ທະນາເສດຖະກິດທາງພາກເໜ ອ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ ໍ້ າຂອງ
ໄດໍ້ ແກ່: ບ ລິ ສັດ ຢອນຊິ ງຮາງຈ າກັດ (Yon Sing Hang Co), ບ ລິ ສັດ
ຂອງ ຈ ນ ເພ ່ ອຜະລິ ດເຈັໍ້ ຍ ທ ່ ໄດໍ້ ສ າປະທານໃນເນ ໍ້ ອທ ່ ເຖິງ 3,200 
ເຮັກຕາ; ແລະໃນປ  2012, ມ ເນ ໍ້ ອທ ່ ອ ກປະມານ 550 ເຮັກຕາ ທ ່ ໄດໍ້ ຮັບ
ການສ າປະທານ ໂດຍບ ລິ ສັດ ລາວ ດາຊ ງ ຢາ ວິ ກອກກັສ ກາກບອນ
ຈ າກັດ (Lao Da Zhong YaVigorgus Carbon Factory Ltd.), ເຊິ່ ງເປັນ
ບ ລິ ສັດ ທ ່ ມ ເຕັກນິ ກວິ ຊາການໃນການຜະລິ ດຖ່ານ ທ ່ ມ ຄຸນນະພາບສູງ. 
ທັງສອງບ ລິ ສັດ ຄາດວ່າຈະສາມາດຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຫ າຍກວ່າ 
8,000 ໂຕນຕ ່ ປ . ນ ໍ້ ຖ ວ່າເປັນເທ ່ ອທ າອິ ດທ ່ ມ ການລ ງທ ນເພ ່ ອສໍ້ າງ
ໂອກາດ ໃຫໍ້ ແທດ ເໝາະ ກັບ ຕ ວຈິ ງ ເພ ່ ອຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງທ ່ ມ ຄຸນນະພາ
ບຕ່ າຈາກປ່າທ ່ ຟ ໍ້ ນ ຄ ນ ໃໝ່ ໃຫໍ້ ກາຍເປັນພ ດເສດຖະກິດທ ່ ມ ລາຄາ. ເຖ ງ
ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມລາຄາຂອງໄມໍ້ ປ່ອງດິ ບ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ ລະຫວ່າງ 8 
ຫາ 10 ໂດລາສະຫະລັດຕ ່ ໂຕນລວມທັງປະສິ ດທິ ພາບໃນການຂຸດຄ ໍ້ ນ
ໄມໍ້ ປ່ອງໃນປະຈຸບັນທ ່ ຕ ່ າ ປະມານ 0.5 ຫາ 0.75 ໂຕນ/ຄ ນ/ມ ໍ້  ຖ ວ່າ ບ ່ 
ສາມາດສະໜອງລາຍຮັບເທ ່ າທ ່ ຄວນ ໃຫໍ້ ແກ່ຊຸມຊ ນໃນທໍ້ ອງຖ່ິນໄດໍ້ . 
ດ່ັງນັໍ້ ນ, ຈ ່ ງ ເຮັດໃຫໍ້ ປະຊາຊ ນທໍ້ ອງ ຖ່ິນບ  ່ ມ ຄວາມສ ນໃຈໃນການເຂ ໍ້ າ
ຮ່ວມການຂຸດຄ ໍ້ ນ ເຮັດໃຫໍ້ ໂຮງງານບ ່ ມ ທາງເລ ອກ  ແຕ່ກ ່ ຕໍ້ ອງ ໄດໍ້ ດ າ
ເນ ນ ໂດຍການຈໍ້ າງແຮງງານຈາກແຂວງທ ່ ຢູ່ໃກໍ້ ຄຽງແທນ. 
 

ແຜນທ ່  ກ່ຽວກັບໄຟປ່າ - ເຫດການໄຟໄໝໍ້  ໃນປ  2012 (ຮູບຂວາມ ): 
ສະຖານທ ່ ທ ່ ມ ໄຟໄໝໍ້  (ຮູບຈະຕຸລັດສ ສ ໍ້ ມ) ເປັນເຄ ່ ອງໝາຍ ໂດຍມ 
ໃຈລວມຂອງ ພາບ ຢູ່ໃນໜ ່ ງກິໂລແມດ (ປະມານ) ມ ທຸງ ຖ ວ່າ ມ ໄຟ
ກ າລັງໄໝໍ້  ຢູ່ໜ ່ ງ ຫ   ຫ າຍບ່ອນ ຢູ່ໃນ ແຜນທ ່ . ໄຟໄໝໍ້  ໄດໍ້ ກວດພ ບ
ດໍ້ ວຍການນ າໃຊໍ້ ຂ ໍ້ ມູນ ຈາກເຄ ່ ອງມ  ລະບ ບໂມດິ ສ (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer-MODIS), ທ ່ ຢູ່ຕາມເທິ ງ
ແຜງ ອາວະກາດ ຂອງອ ງການນາຊາ (NASA’s Aqua) ແລະ ດາວ
ທຽມແຕຣາ (Terra).  

ຄູ່ຮ່ວມງານລວມມ : 
1. ພະແນກກະສິ ກ າແລະປ່າໄມໍ້ ແຂວງບ ່ ແກໍ້ ວ (

ລວມທັງຫໍ້ ອງການກະສິ ກ າປ່າໄມໍ້ ເມ ອງ)  
2. ພະແນກແຜນການແລະການລ ງທ ນແຂວງບ ່ 

ແກໍ້ ວ (ລວມທັງຫໍ້ ອງການແຜນການແລະ
ການລ ງທ ນຂອງຂັໍ້ ນເມ ອງ)  

3. ບ ລິ ສັດຜະລິ ດເຈັໍ້ ຍ, ທ ່ ເມ ອງເມ ງ 
ກຸ່ມເປ ໍ້ າໝາຍ: ຫໍ້ າຊຸມຊ ນໃນເຂດສ າປະທານແລະພະນັກງານ
ຂອງລັດຖະບານ 
ສະຖານທ ່ ໂຄງການ:ເມ ອງເມ ງ, ແຂວງບ ່ ແກໍ້ ວ, ສປປລາວ 
 ໄລຍະຂອງໂຄງການ: 3 ປ  (ເມສາ 2011 – ມິ ນາ 2014) 
ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທ ນ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຟິນແລນ 
 

 

ວິ ທ ການ 

ໂຄງການຟ ອິ ນໂຟມ ຈຸດປະສ ງເພ ່ ອສໍ້ າງຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງໃຫໍ້ ແກ່ພະແນ
ກກະສິ ກ າແລະປ່າໄມໍ້ ແຂວງໂດຍການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັໍ້ ງ
ປະຕິບັດການຄຸໍ້ ມຄອງໄມໍ້ ປ່ອງໃນສອງເຂດສ າປະທານທ ່ ຢູ່ໃນເມ ອງເມິງ
ໃຫໍ້ ດ ຂ ໍ້ ນກວ່າເກ ່ າ. ໂຄງການໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກຮ່ວມກັບພະນັກງານຂອງ
ລັດຖະບານຂອງສປປ.ລາວແຕ່ລະດັບສູນກາງຈ ນເຖິງຂັໍ້ ນເມ ອງ, ວິ
ສາຫະກິດເອກະຊ ນຂອງສະມາຄ ມຊຸມຊ ນແລະອ ງການຈັດຕັໍ້ ງທ ່ ບ ່ ຂ ໍ້ ນ
ກັບລັດຖະບານເພ ່ ອປຸກລະດ ມຜູໍ້ ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ໃຫໍ້ ເປັນເຈ ໍ້ າການ
ແລະແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ
ຂອງໂຄງການ. ໂຄງການຟ ອິ ນໂຟໄດໍ້ ເຮັດ ສັນຍາ ກັບສອງບ ລິ ສັດທ ່ ຕັໍ້ ງຢູ່
ເມ ອງເມິງ, ຂະນະນ ໍ້ ບ ລິ ສັດພວມກ າລັງພັດທະນາແລະຜັນຂະຫຍາຍ
ຍຸດທະສາດ ແລະຈັດຫາສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການດ າເນ ນ
ງານ.  
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ໂຄງການ ໄດໍ້ ເຕ ໍ້ າໂຮມເອ າອ ານວຍການຂອງ ບ 
ລິ  ສັດ, ສະມາຊິ ກຊຸມຊ ນທໍ້ ອງຖ່ິນ, ແລະ
ພະນັກງານລັດ  ມາຮ່ວມ ກັນເພ ່ ອຊອກຫາ
ໂອກາດ ທ ່ ຈະ ນ າ ເອ າຜ ນປະໂຫຍດມາ ໃຫໍ້ ແກ່
ຊາວບໍ້ ານ ແລະ ໂຮງງານ ເອກະ ຊ ນ ໂດຍການ
ເຂ ໍ້ າ ໄປ ໃຫໍ້ ການ ຊ່ວຍ ເຫລ ອ ຄ ດ່ັງທ ່ ໄດໍ້ ກ່າວໄວໍ້ 
ຂໍ້ າງເທິ ງ.ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການຟ ອິ ນໂຟ ຈະ
ສະໜັບສະໜູນການສໍ້ າງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
ລະຫວ່າງໂຮງງານ ຜະລິ ດເຈັໍ້ ຍກັບ 4 ບໍ້ ານ,  ຊ ່ ງ
ລວມມ ການສະໜອງ ແລະ ການຕັໍ້ ງລາຄາ
ວັດຖຸດິ ບທ ່ ເປັນທ າ. 

ການເຂ ໍ້ າ ໄປ ໃຫໍ້ ການຊ່ວຍ ເຫລ ອ ຂອງ
ໂຄງການຟ ອິ ນໂຟ ເລ ໍ້ ມຈາກ ການ ກ ານ ດວິ ທ 
ການຕັດທ ່ ມ ປະສິ ດ ທິ ພາບກວ່າ ເພ ່ ອ ຂຸດ ຄ ໍ້ ນ
ໄມໍ້ ປ່ອງຈາກປ່າຟ ໍ້ ນຟູເຊ ່ ງ ລວມມ ການດ າເນ ນ
ງານ: ຈາກການຕັດລ າໄມໍ້ ປ່ອງໄປຈ ນເຖິງການ
ແຍກເຫງ ໍ້ າໄມໍ້ ປ່ອງອອກຈາກສຸມໃນປ່າດ ງດິ ບ
ທ ່ ຕ ບໜາ  ແລະ ຊັກລາກ ອອກໄປຕາມຫ ນ ທາງ
ທ ່ ສາມາດເຂ ໍ້ າເຖິງໄດໍ້ ໃນທຸກລະດູການ. ຊ ່ ງຈະມ 
ການທ ດສອບວິ ທ ການດ່ັງກ່າວ ໂດຍການສ ມ
ທຽບການທ ດລອງຢູ່ໃນພາກສະໜາມ   ແລະ 
ການວິ ເຄາະທາງດໍ້ ານ ແຮງ ງານ   ແລະ ທາງດໍ້ ານ
ເສດຖະກິດ. ຄາດວ່າຈະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ການສະໜັບສະ
ໜູນ  ການລ ງທ ນ ເທ ່ າທ ່ ຈ າເປັນໃນດໍ້ ານເຄ ່ ອງ
ຈັກແລະອຸປະກອນ ອ ່ ນໆ  ໂດຍຜ່ານການກູໍ້ ຢ ມ
ກັບລະບ ບການເງິ ນຈຸລະພາກ ໃຫໍ້ ແກ່ກຸ່ມຜູໍ້ 
ຜະລິ ດໄມໍ້ ປ່ອງໃນຂັໍ້ ນບໍ້ ານ, ເຊິ່ ງໃນທ ່ ສຸດຈະໄດໍ້ 
ຈັດຕັໍ້ ງເປັນສະມາຄ ມໃນຂັໍ້ ນແຂວງ. ຄາດ
ວ່າການຂຸດ ຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງ ຈະປະກອບສ່ວນ ຢ່າງ 
ຫລວງຫລາຍ ໃຫໍ້ ແກ່ການສໍ້ າງລາຍຮັບຂອງຄ ວ
ເຮ ອນ, ເພາະວ່າເປັນກິດຈະກ າທ ່ ສາ ທາດເຮັດ 
ໄດໍ້ ຕະລອດປ ຫ   ຕາມລະດູການຂ ໍ້ ນຢູ່ກັບການ
ປະກອບ ສ່ວນ ຂອງ ແຮງ ງານ ໃນຄ ວເຮ ອນໃນ
ແຕ່ລະລະດູການ.     

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງວິ ທ ການຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ 
ປ່ອງ, ຍັງເປັນການສໍ້ າງໂອກາດໃຫໍ້ ແກ່
ຊາວບໍ້ ານໃນການນ າໃຊໍ້ ປ່າຟ ໍ້ ນຟູ  ໂດຍການປູກ
ໄມໍ້ ປ່ອງພັນປັບປຸງ , ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດ ງອ ່ ນໆ 
ແລະ ລວມມ ທັງພັນໄມໍ້ ອຸດ ສາຫະກ າພາຍໃຕໍ້ 
ແນວຄວາມຄິ ດໂດຍລວມ ໃນການຟ ໍ້ ນຟູປ່າໄມໍ້ 
ຄ ນໃໝ່, ເຊ ່ ອມໂຍງເຂ ໍ້ າກັບກິດຈະກ າທ ່ ພວມ 
ດ າ ເນ ນ ຢູ່ໃນເຂດອະນຸລັກຊ ວະນາໆພັນ ແລະ
ປ່າຜະລິ ດຢູ່ແຂວງທາງພາກເໜ ອ.  

 

 ນອກຈາກນັໍ້ ນ, ຈະ ໄດໍ້ ເພ ໍ້ ມວຽກງານການ
ຕິດຕາມໄຟປ່າ ສ າລັບເມ ອງເມ ງ ເຂ ໍ້ າໃນ
ໂຄງການ, ເຊິ່ ງອາດ ຈະນ າໄປສູ່ການນ າໃຊໍ້ ວິ ທ 
ການ ໃນການຫ ຸ ດ ຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ
ເຮ ອນແກໍ້ ວ ຈາກການທ າລາຍປ່າ ໄມໍ້  ແລະ
ການເຮັດໃຫໍ້ ປ່າເສ ່ ອມໂຊມ (REDD+) ຢູ່ຂັໍ້ ນ 
ເມ ອງໃນທ ່ ສຸດ. ຜ ນປະໂຫຍດ ຈາກການຈ່າຍ
ເງິ ນໃນອະນາຄ ດຈາກລະບ ບ  “REDD+” ໃຫໍ້ 
ແກ່ຊຸມ ຊ ນ ທໍ້ ອງຖ່ິນ ພວມ ກ າລັງ ສ ກສາຢູ່ .
ໂຄງການຈະສັງ ລວມຜ ນກະທ ບ ກ່ຽວກັບຍຸດ
ທະສາດການຫ ຸ ດຜ່ອນການ ເພ ໍ້ ມພູນ ທັບຖ ມ 
ຂອງເຊ ໍ້ ອ ໄຟ ຢູ່ອ່າງ ເກັບ ສະ ສ ມ ທາດກາກ 
ບອນ ຊ ່ ງປັດຈຸບັນພວມກ າລັງພັດທະນາວິ ທ 
ການໃໝ່  ທ ່ ອ ງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງກາກບ
ອນ ໃນ ລະ ບ ບ ແບບ ສະໝັກ ໃຈ ໂດຍເຄ ອຂ່າຍ
ສາກ ນສ າລັບໄມໍ້ ປ່ອງແລະຫວາຍ (INBAR). 

ໂຄງການ ຍັງ ມ ຈຸດປະສ ງເພ ່ ອປະກອບສ່ວນ
ໃນການປູກຈິ ດສ ານ ກໃຫໍ້ ແກ່ຊຸມຊ ນທໍ້ ອງຖ່ິນ
ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດໍ້ ານສິ່ ງແວດລໍ້ ອມ ທ ່ ກ່ຽວ
ພັນກັບໄມໍ້  ປ່ອງທ ່ ຢູ່ໃນປ່າຟ ໍ້ ນຟູ, ເຊັ່ ນ: ການ
ປໍ້ ອງກັນໄຟປ່າ,ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ລະບ ບການ
ປູກພ ດ ແບບ ຖາ ວອນ ແລະ ການຄຸໍ້ ມຄອງ
ປ່າໄມໍ້ ທ ່ ມ ການ ປັບປຸງທ ່ ດ ຂ ໍ້ ນ. ໂຄງການຟ ອິ ນ
ໂຟ ຍັງໃຫໍ້ ການສະໜັບສະໜູນການທ ດ ລອງ
ສິ່ ງ ໃໝ່ໆ,ຂ ໍ້ ມູນຂ່າວສານ,ການ ສ ກສາ, ແລະ
ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ຮ່ວມກັບບັນດາ
ອ ງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອ ງການ ຈັດ
ຕັໍ້ ງທ ່ ບ ່ ສັງກັດລັດໃນທໍ້ ອງຖ່ິນ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ງານອ ່ ນໆເຊັ່ ນ INBAR.  

ນອກຈາກ ນັໍ້ ນ, ພວມ ກ າລັງວາງແຜນຈັດ
ຢໍ້ ຽມຢາມ ເພ ່ ອຖອດຖອນບ ດຮຽນ ແລະ ສ າ 
ຫລວດສ ມທຽບ ຊ ວະມວນສານ ກັບບັນດາ
ກຸ່ມຜູໍ້ ຜະລິ ດໄມໍ້ ປ່ອງຂະໜາດນໍ້ ອຍ ໃນເຂດ
ຕ ວແບບປ່າງາວ, ແຂວງລ າປາງ, ປະເທດໄທ, 
ບ່ອນທ ່ ປ່າໄມໍ້ ປ່ອງຟ ໍ້ ນຟູ ໄດໍ້ ຮັບການ ຄຸໍ້ ມ ຄອງ 
ໂດຍການຂຸດ ຄ ໍ້ ນ ເພ ່ ອນ າໃຊໍ້ ເຂ ໍ້ າໃນການ 
ຜະລິ ດຫັດຖະກ າແລະຖ່ານຂອງທໍ້ ອງຖ່ິນຕ ່ ມ
ອ ກ. ຮອບວຽນການ ຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງຕາມ 
ປ ກກະຕິ ແມ່ນ ປະມານ 5 ຫາ 6 ປ  ຊ ່ ງຈະ
ສາມາດປໍ້ ອງກັນການສະສ ມຊ ວະມວນສານທ ່ 
ຕາຍແລໍ້ ວ, ດ່ັງນັໍ້ ນ ຈ ່ ງຈະສາມາດຫ ຸ ດຜ່ອນ
ການເພ ໍ້ ມພູນທັບ ຖ ມ ຂອງເຊ ໍ້ ອເພ ງ ແລະ 
ເຫດການໄຟປ່າ ໄດໍ້ . 

 ເສັໍ້ ນທຽບຖານ  ເປ ໍ້ າໝາຍ 

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມໍ້ ປ່ອງສອງແຫ່ງ  ທ ່ ຊ ມໃຊໍ້ 
ໄມໍ້ ປ່ອງປະມານ 8,000 ໂຕນຕ ່ ປ ໄດໍ້ ຮັບການ
ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂ ໍ້ ນຢູ່ເມ ອງເມ ງ. 

ມ ຄວາມສ ນໃຈໃນການລ ງທ ນໃນຂະແໜງ
ໄມໍ້ ປ່ອງ ຕ ່ ມອ ກ ໂດຍຜ່ານການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ ມູນ
ຂ່າວສານຢູ່ໃນ ເວທ ພາກພ ໍ້ ນ. 

ວິ ທ ການແລະການ ປະຕິບັດການຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ 
ປ່ອງໃນປັດຈຸບັນຊ່ວຍໃຫໍ້ ມ ລາຍຮັບສູງສຸດ
5 ໂດລາສະຫະລັດຕ ່ ມ ໍ້ (ສ ມທຽບກັບການຂ ດ
ຢາງພາລາແມ່ນ ໄດໍ້  10  ໂດລາສະຫະລັດຕ ່ ມ ໍ້ ) 

ເທັກໂນໂລຊ ໃນການຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງທ ່ ໄດໍ້ ຮັບ
ການປັບປຸງ  ຊ ່ ງຈະ ເຮັດໃຫໍ້ ການຂຸດ ຄ ໍ້ ນມ 
ປະສິ ດທິ ພາບ ເພ ໍ້ ມຂ ໍ້ ນ  ແລະ ຈະສໍ້ າງໂອກາດ
ໃຫໍ້ ມ ລາຍຮັບຕ ່ າສຸດ 12 ໂດລາສະຫະລັດຕ ່ ຄ ນ
ຕ ່ ມ ໍ້  . 

ຊຸມຊ ນທໍ້ ອງຖ່ິນບ ່ ໄດໍ້ ເຂ ໍ້ າຮ່ວມໃນການຂຸ
ດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງເປັນເສດຖະກິດ. 

ຊຸມຊ ນທໍ້ ອງຖ່ິນ  ໄດໍ້ ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຂຸດ
ຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງ ເປັນເສດຖະກິດແບບຍ ນຍ ງ ໃນ
ສອງເຂດສ າປະທານ ຢູ່ເມ ອງເມ ງ 

ForInfo Factsheet, Lao PDR: Page 2 of 3 



ຜ ນໄດໍ້ ຮັບຂອງໂຄງການ 

1. ວິ ທ ການສ າ ຫລວດ ແລະ ປະເມ ນການ ເກັບ ກັກ ກາກບອນ ຂອງໄມໍ້ ປ່ອງ ໄດໍ້ ຕາມມາດຕະຖານ ກາກບອນ ແບບສະໝັກ 
ໃຈ (VCS) ກ ນ ໄກ ການ ພັດທະນາ ສະອາດ (CDM)  ທ ່ ໄດໍ້ ຮັບການສໍ້ າງຂ ໍ້ ນ ແລະ ໄດໍ້ ນ າໃຊໍ້ ແຜນການຄຸໍ້ ມຄອງສ າລັບເຂດ
ບໍ້ ານເປ ໍ້ າໝາຍ ເພ ່ ອຮັບປະກັນການສະໜອງໄມໍ້ ປ່ອງແບບຍ ນຍ ງ ໃຫໍ້ ສອງບ ລິ ສັດປຸງແຕ່ງໄມໍ້ ປ່ອງ ຢ່າງ ນໍ້ ອຍ 8,000 
ໂຕນຕ ່ ປ . 

2.  ວິ ທ ການຂຸດ ຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງທ ່ ເໝາະສ ມແລະ  ຄ ໍ້ ນຄິ ດ ຂ ໍ້ ນ ມາ ໃໝ່ ເພ ່ ອຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ປ່ອງດໍ້ ວຍມ ໄດໍ້ ຮັບການທ ດສອບແລະຕ 
ລາຄາດໍ້ ານການເງິ ນ  ໃນນ ໍ້  ລວມມ : 

(ກ) ການຊັກ ລາກໄມໍ້ ປ່ອງຂ ໍ້ ນແລະລ ງພູເຂ າດໍ້ ວຍມໍ້ າ/ລາ  
(ຂ) ການຊັກ ລາກລ ງພູເຂ າດໍ້ ວຍເຄ ່ ອງ ຊັກ ລາກສອງລ ໍ້  ດໍ້ ວຍ ແຮງ ງານຄ ນ ແລະ  
(ຄ) ເຄ ່ ອງ ຊັກ ລາກທ ່ ມ ກ ງຍາງຂະໜາດນໍ້ ອຍຈາກພ ໍ້ ນທ ່ ທ ່ ຫຍຸໍ້ ງຍາກໃນການເຂ ໍ້ າເຖິງແລະສູງຊັນ 
 

3. ມ ຂ ໍ້ ມູນຂ່າວສານທ ່ ປັບປຸງລະບ ບຕ່ອງໂສໍ້ ການສະໜອງວັດຖຸດ ບລະຫວ່າງບັນດາບໍ້ ານແລະໂຮງງານທ ່ ດ ຂ ໍ້ ນແລະໄດໍ້ 
ນ າໃຊໍ້ ເວທ ໃນການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ ມູນຂ່າວສານດໍ້ ານການຕະລາດ ເພ ່ ອດ ງດູດການລ ງທ ນ ໃນຂະແໜງໄມໍ້ ປ່ອງ ໃນ ສປປ
ລາວ ໃຫໍ້ ຫລາຍ ຂ ໍ້ ນ.  

 
ຜ ນໄດໍ້ ຮັບແລະຜ ນກະທ ບຂອງໂຄງການ 

ຄວາມອາດສາມາດຂອງ 4 ບໍ້ ານ  ເພ ່ ອສໍ້ າງລະບ ບຕ່ອງໂສໍ້ ການສະ
ໜອງໄມໍ້ ປ່ອງ 8,000 ໂຕນຕ ່ ປ  ມ ຄວາມຍ ນຍ ງ ແລະ ມ ເງິ ນ ດ າ 
ເນ ນຕ ່ ໄປ ໄດໍ້   ໄດໍ້ ຮັບ ການປັບປຸງ; ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມໍ້ 
ປ່ອງໄດໍ້ ຮັບການສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂ ໍ້ ນຢູ່ເມ ອງເມ ງ  ພໍ້ ອມ ທັງສໍ້ າງລາຍຮັບໃຫໍ້
ແກ່ປະຊາຊ ນທໍ້ ອງຖ່ິນ  ແລະ ສາມາດຟ ໍ້ ນຟູປ່າໄມໍ້ ຄ ນໃໝ່. 

 ນອກຈາກ ນ ໍ້ , ຄາດໝາຍຜ ນກະທ ບໃນໄລຍະຍາວທ ່ ຈະບັນລຸໄດໍ້ ມ 
ດ່ັງ ລຸ່ມ ນ ໍ້ :   

1. ສໍ້ າງລາຍຮັບຈາກການຄຸໍ້ ມ ຄອງຊັບພະຍາກອນໄມໍ້ ປ່ອງ ໃນ
ປ່າຟ ໍ້ ນຟູແບບຍ ນຍ ງແລະມ ການ ແຂ່ງຂັນ ໄດໍ້ . 

2. ການຫ ຸ ດຜ່ອນການ ເພ ໍ້ ມພູນທັບຖ ມ ຂອງເຊ ໍ້ ອໄຟໄດໍ້ ກາຍເປັນ
ການເຂ ໍ້ າ ໄປ ໃຫໍ້ ການ ຊ່ວຍ ເຫລ ອ ທ ່  ຍອມຮັບ ແລະ ເປັນ ກຸນ 
ແຈທ ່ ມ ປະສິ ດທິ ຜ ນ ໃນຍຸດທະສາດ ການຫ ຸ ດຜ່ອນອາຍພິດ
ເຮ ອນແກໍ້ ວ ຈາກການທ າລາຍປ່າ ໄມໍ້    ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປ່າໄມໍ້ ເສ ່ ອ 
ມ ໂຊມ (REDD+) ເພ ່ ອແກໍ້ ໄຂບັນຫາໄຟປ່າ  ແລະ ເພ ່ ອເພ ໍ້ ມ
ການສະສ ມກາກບອນ ແບບ ຖາວອນ  ຈາກພ ໍ້ ນທ ່ ໄຮ່ ຢູ່ ສປປ
ລາວກ ່ ຄ ໃນປະເທດໃກໍ້ ຄຽງ.  

3.  ມ ການ ລ ງທ ນ ໃສ່ທຸລະກິດຄໍ້ າຂາຍໄມໍ້ ປ່ອງ ຢູ່ໃນ ເຂດປ່າຟ ໍ້ ນຟູ
ໃນພາກພ ໍ້ ນ ຕ ່ ມ ອ ກ. 

 

ກ່ອງຂ ໍ້ ມູນຂອງໂຄງການຟ ອິ ນໂຟ  
ໂຄງການຟ ອິ ນໂຟໄດໍ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນດໍ້ ານການເງິ ນ ຈ ານວນ
ສອງລໍ້ ານຍູໂຣຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຟ ນແລນ 
ເພ ່ ອໃຫໍ້  ການ ຊ່ວຍເຫລ ອຊຸມຊ ນ ໃນສປປລາວ,ກ າປູເຈຍ,ປະເທດ
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ, ໂດຍການເຊ ່ ອມໂຍງເຂ າເຈ ໍ້ າເຂ ໍ້ າກັບຕະລາດທ ່
ມ ຢູ່ແລໍ້ ວແລະຕະລາດໃໝ່ໆ,ເຊັ່ ນການບ ລິ ການລະບ ບນິ ເວດ,  ແລະ
ຊ່ວຍເຫ  ອເຂ າເຈ ໍ້ າ ໃຫໍ້ ໄດໍ້  ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກ ການນ າໃຊໍ້ ປ່າໄມໍ້ 
ແບບຍ ນຍ ງ. ໃນນັໍ້ ນວຽກງານຂອງໂຄງການຟ ອິ ນໂຟ ແມ່ນຜະລິ ດຂ ໍ້ 
ມູນຂ່າວສານທ ່ ສ າຄັນກັບຊຸມຊ ນເພ ່ ອປັບປຸງການເຂ ໍ້ າເຖິງ
ການຕະລາດແລະ  ເພ ່ ອໃຫໍ້ ມ ຄວາມໝັໍ້ ນຄ ງໃນການດ າລ ງຊ ວິ ດ ເມ ່ ອ
ນ າໃຊໍ້ ປ່າໄມໍ້ ແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ. ຊອກ ຮູໍ້ ເພ ໍ້ ມໄດໍ້ ທ ່ : 
http://www.recoftc.org/site/resources/ForInfo/ 

 

ການລ າລຽງລ າໄມໍ້ ປ່ອງດໍ້ ວຍແຮງ ງານ ຄ ນ 

ລ ໍ້ ສອງກ ງ ໃຊໍ້ ຊັກ ລາກໄມໍ້ ປ່ອງທ ່ ພັດທະນາແລະຜະລິ ດຂ ໍ້ ນຢູ່
ທໍ້ ອງຖ່ິນທ ່ ສາມາດຂ ນສ ່ ງໄດໍ້ ເຖິງ300 ກິໂລກຣາມ. 

ໂຮງງານຜະລິ ດເນ ໍ້ ອເຫຍ ໍ້ ອເຈັໍ້ ຍແຫ່ງທ າອິ ດຂອງຈ ນຢູ່ເມ ອງ
ເມ ງ. ຄາດຄະເນຄວາມຕໍ້ ອງການວັດຖຸດິ ບປະມານ6,000
ໂຕນຕ ່ ປ . 
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RECOFTC – The Center for People and Forests 
P.O. Box 1111 
Kasetsart Post Office 
Bangkok 10903, Thailand 

About RECOFTC 
RECOFTC is the only international not-for-profit organization that 
specializes in capacity building for community forestry and 
devolved forest management in Asia-Pacific. Beginning as a 
knowledge hub in 1987, RECOFTC has actively supported the 
development of community forestry institutions, policies and 
programs in the region. 
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