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ຂ ໍ້ ມູນ- ສວນປູກໄມໍ້ ສັກຂອງຜູໍ້ ປະກອບການຂະໜາດນໍ້ ອຍ.  

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

ສວນປູກໄມ້ສັກຂອງຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ (Smallholder teak 

plantations)ໄດ້ເລ ້ມສ້າງ ໃນອັດຕາ ທ ີ່ເພ ີ່ມຂ ້ນຢູີ່ທາງພາກເໜືອຂອງສປປ

ລາວ ຕ້ັງແຕີ່ປ  1980 ເປັນຕ ້ນມາ. ລາຍຮັບຈາກໄມ້ສັກ  ເທ ີ່າກັບ 50% ຂອງ

ລາຍໄດ້ປະຈ າປ  ທ ີ່ເປັນເງິນສ ດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ທ ີ່ເປັນຜູ້ປະກອບການ

ຂະໜາດນ້ອຍເຖິງແມີ່ນວີ່າໄມ້ສັກຈະຕ້ອງມ ອາຍຸຫຼາຍກວີ່າ 20 ປ  ຈ ີ່ງ ຈະມ 

ຂະໜາດທ ີ່ເໝາະສ ມ ສາມາດຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້ກ ີ່ຕາມ. ໂດຍທ ີ່ວໄປແລ້ວ

ຕ ້ນໄມ້ສັກມັກຈະຖືກຂຸດ ຄ ້ນກີ່ອນທ ີ່ ຈະມ ມູນຄີ່າ ໄດ້ເຕັມລາຄາ, ເຊິີ່ງສາເຫດ

ສີ່ວນໃຫຍີ່ແມີ່ນເຈ ້າຂອງສວນປູກໄມ້ສັກ ຕ້ອງການເງ ນສ ດ ໃນທັນທ . ເນືີ່ອງ
ຈາກວີ່າ ໄມ້ສັກແມີ່ນຊັບພະຍາກອນ ໂດຍທ າມະຊາດທ ີ່ໃຊ້ເວລາຍາວນານ, 

ສະນັ້ນ ສວນປູກໄມ້ສັກ  ມັກຖືກນ າໃຊ້ເປັນຊັບສ ນສ າຮອງ, ແລະ ເກືອບວີ່າ

ເປັນປ ກກະຕິທ ີ່ຕ ້ນໄມ້ສັກຈະຖືກຂຸດ ຄ ້ນ ຂາຍອອກກີ່ອນເວລາອັນຄວນ ໂດຍ

ບ ີ່ ໄດ້ພິຈາລະນາໃນການຮັກສາປີ່າປູກ ໄວ້ ຫຼື ກາລະໂອກາດຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະລາດຢີ່າງແທ້ຈິງ.    ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງລ ງທືນປະມານ 

1,500 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ ີ່ເຮັກຕາ ແລະ ຍັງຕ້ອງຈີ່າຍດອກເບ້ຍ ເພືີ່ອສ້າງ

ສວນປູກໄມ້ສັກໃຫ້ສ າເລັດ. ການ ວິເຄາະເບ້ືອງ ຕ ້ນ ໃນການເພ ີ່ມມູນຄີ່າຂອງ

ການປູກໄມ້ສັກແມີ່ນຢູີ່ໃນລະຫວີ່າງອາຍຸ 12ຫາ 25 ປ  ໃນຂອບເຂດທ ີ່ເພ ມ້

ຂ ້ນ ລະຫວີ່າງ 20--25% ຕ ີ່ປ ,  ຊ ີ່ງເທ ີ່າກັບຫຼືຫຼາຍກວີ່າອັດຕາດອກເບ້ັຍເງິນກູ້

ຂອງລະບ ບການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ເທ ີ່າກັບ 15- -25% ຕ ີ່ປ ເຊັີ່ນດຽວກັນ.   

ເນືີ່ອງ ຈາກວີ່າ ສວນປູກໄມ້ສັກເປັນແຫຼີ່ງເສ ມລາຍໄດ້, ຜູ້ປະກອບການຂະ ໜ

າດນ້ອຍ ລ ງທືນບ ີ່ຫລາຍ ໃນການປັບປຸງສວນປູກໄມ້ສັກຂອງເຂ າເຈ ້າ. ໂດຍ

ສີ່ວນໃຫີ່ຍ, ໄມ້ສັກແມີ່ນຂາຍເປັນຕ ້ນ, ໂດຍບ ີ່ໄດ້ ມ ການວັດແທກບ ລິມາດ

ຂອງໄມຕ້າມມນູຄີ່າທາງດ້ານເສດຖະກດິຫຼ ືມ ການຕ ລາຄາຄນຸນະພາບ ຂອງໄມ້

ເຫລ ີ່ານ້ັນ.    ການເພ ີ່ມມູນຄີ່າໂດຍຜີ່ານການຂຸດຄ ້ນ, ການຈັດປະເພດໄມ້

ທີ່ອນ ແລະ ການຄັດເລືອກໄມ້ທີ່ອນຢູີ່ຂ້າງທາງ ແມີ່ນບ ີ່ໄດ້ເຮັດຢູີ່ໃນຂ້ັນຂອງ

ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍແຕີ່ຢີ່າງໃດ.ຜ ນປະໂຫຍ

ດທາງການເງິນອັນມະຫາສານ ໄດ້ສູນເສຍໄປຍ້ອນວິທ ການໄລ ຍະສ້ັນໆ 

ດັີ່ງກີ່າວນ ້, ເຊິີ່ງເປັນບັນຫາປ ກກະຕ ິ ທ ີ່ ພ ບເຫັນໃນການດ າເນ ນການຂອງຜູ້
ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ  ຢູີ່ທ ີ່ວທະວ ບອາຊ .  ການຂາດເທັກໂນໂລຊ ທ ີ່ເໝ

າະສ ມໃນການຂຸດຄ ້ນ À»ñ©-Ã¹Éທ ີ່ຕ້ັງສວນປູກສີ່ວນໃຫີ່ຍ ຕ້ອງຕ້ັ້ັງຢູີ່ໃກ້ກັບແຄມ
ທາງແລະແມີ່ນ ້າ, ເພືີ່ອສະດວກໃນການຂ ນສ ີ່ງ,ແຕີ່ການຄອບຄອງສະຖານ

ທ ີ່ແບບນ ້  ມ   ມູນຄີ່າເສຍໂອກາດສູງ.ໃນເວລາດຽວກັນ, ເຂດທ ີ່ມ ທີ່າແຮງສ າລັບ

ໄມ້ສັກສູງຊ ້າພັດບ ີ່ໄດ້ນ າໃຊ້   ເພາະຢູີ່ຫີ່າງໄກສອກ ຫຼ ກເຊ ີ່ງຍາກຕ ີ່ການເຂ ້າ

ເຖິງ.ການນ າໃຊໍ້  

ຢູີ່ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ, ໂຄງການຟ ອິນໂຟ (ForInfo) ໄດ້ສຸມໃສີ່ລະບ ບການໃຫ້ຜ ນ

ຕອບແທນທາງທຸລະກິດທ ີ່ ເປັນໄປຕາມທ າມະຊາດ ໃນການປູກໄມ້ສັກ ເພືີ່ອ
ປະກອບສີ່ວນເຮັດໃຫ້ລະບ ບການດ າລ ງຊ ວິດຂອງຊຸມຊ ນດ ຂ ້ນ ບ ນພື້ນຖານ

ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງປີ່າໄມ້ແບບຍືນຍ ງ. 

 
ວິທີການ 

ໂຄງການຟ ອິນໂຟ ແມີ່ນຂະບວນການສ ີ່ງເສ ມໃນ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສວນປູກໄມ້ສັກ   ໃຫ້ເກ ດຜ ນປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍການ

ສະໜັບສະໜູນການລ ງທະບຽນສວນປູກ ໃຫແ້ກີ່ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງເຂ າເຈ ້າ ເຂ ້າກັບລະບ ບການເງິນຈຸ

ລະພາກ.ຜ ນໄດ້ຮັບຂອງແຜນງານປູກໄມ້ສັກ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ The Fund Trust (TFT)ທ ີ່ແຂວງຫວຼງ

ພະບາງ (LPTP) ແມີ່ນເປັນພື້ນຖານໃຫ້ ແກີ່ການສ ີ່ງ ເສ ມວຽກງານດັີ່ງກີ່າວຢູີ່ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ. TFT ໂດຍການຮີ່ວມມືກັບພະແນກກະສິ

ກ າແລະປີ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວີ່າ ໃບຢ້ັງຢືນການຄຸ້ມຄອງສວນປູກໄມ້ ໄດ້ຊີ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດ

ນ້ອຍ ມ ສິດໃນການຄອບຄອງນ າໃຊ້ທ ີ່ດ ນທ ີ່ຈະແຈ້ງຂ ້ນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ າເຈ ້າປູກໄມ້ສັກ ໃນຂອບເຂດທ ີ່ໄດ້ກ ານ ດໃຫ້  ເປັນ

ເວລາເຖິງ 30 ປ .  ນອກຈາກ ນ້ັນ, ກ ີ່ ໄດ້ເກັບກ າການຢ້ັງຢືນມູນຄີ່າຂອງໄມ້ ທ ີ່ໄດ້ນ າໃຊ້ເປັນຫຼັກຄ ້າປະກັນການກູ້ຢືມເງິນຈາກ ລະບ ບ

ການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ສະມາຄ ມສິນເຊືີ່ອແລະ ຝາກເງ ນປະຫຍດັຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຫຼາຍກວີ່າ 20ກ ລະນ . 
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Map of Project Location 

ສະຖານທ ີ່ ຂອງໂຄງການ:  
ເມື ອງປາກທາ, ແຂວງບ ີ່ ແກໍ້ ວ, ສປປລາວ 
  
ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ:  
3ປ (ເມສາ2011 – ທັນວາ2014) 
  
ຄູີ່ ຮີ່ ວມງານ: 
ພະແນກກະສິ ກ າແລະປີ່ າໄມໍ້ ແຂວງບ ີ່ ແກໍ້ ວ 



ການຕ ລາຄາມູນຄີ່ າໄມໍ້ ຢື ນຕ ໍ້ ນລວມມ ການຕ ລາຄາຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທ ີ່ ຕາມ
ຄວາມສ າພັນລະຫວີ່ າງອາຍຸແລະລວງສູງຂອງຕ ໍ້ ນໄມໍ້ ທ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບການພັດທະນາຢູີ່ ປະເທດ
ໄທ; ຂະໜາດຂອງໜໍ້ າຕໍ້ າງ; ແລະການກະຈາຍຄວາມສູງ ກັບການປະເມ ນບ ລິ ມາດໄມໍ້ 
ທາງເສດຖະກິດຕ ີ່ ມາ. ການຕ ລາຄາມູນຄີ່ າທາງການເງິ ນແມີ່ ນເປັນຜ ນມາຈາກການ
ພິຈາລະນາມູນຄີ່ າການຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ທ ີ່ ສ າພັນກັບໄລຍະທາງ ລະຫວີ່ າງສະຖານທ ີ່ ຕັດໄມໍ້ ຫາ 
ແຄມທາງແລະອັດຕາສີ່ ວນຂອງບ ລິ ມາດຕ ີ່ ທີ່ ອນ.  ຜ ນ ການຄ ໍ້ ນຄວໍ້ າທ ດລອງໃນເບື ໍ້ ອງ
ຕ ໍ້ ນຂອງໂຄງການຟ ອິ ນໂຟສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າຖໍ້ າຫາກຄີ່ າໃຊໍ້ ຈີ່ າຍໃນການຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ທ ີ່
ສ ີ່ ງຮອດແຄມທາງລວມມ ມູນຄີ່ າໄມໍ້ ຢື ນຕ ໍ້ ນ, ການຕັດຢອນໄມໍ້ ຂະໜາດນໍ້ ອຍທ ີ່ ຕັດສາງ
ອອກ (ທ ີ່ ມ ໜໍ້ າຕໍ້ າງພຽງເອິ ກ (DBH) ຕ ີ່ າກວີ່ າ 12 ຊັງຕິແມັດ)  ທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫໍ້ ຜ ນຕອບແທນຄຸໍ້ ມ
ຄີ່ າທາງເສດຖະກິດສ າລັບປະເພດໄມໍ້ ທ ີ່ ມ ໜໍ້ າຕໍ້ າງຂະໜາດນໍ້ ອຍ. ດັີ່ ງນັໍ້ ນ, ເທັກໂນໂລຊ 
ໃນການຂຸດຄ ໍ້ ນ ປັດຈຸບັນພວມຢູີ່ ໃນໄລຍະທ ດສອບເພືີ່ ອປັບປຸງປະສິ ດທິ ພາບແລະ
ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄີ່ າໃຊໍ້ ຈີ່ າຍໃນການຂຸດຄ ໍ້ ນ. ຜ ນໄດໍ້ ຮັບເບື ໍ້ ອງຕ ໍ້ ນຊ ໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າການປັບປຸງ
ປະສິ ດທິ ພາບການຂຸດຄ ໍ້ ນຈະມ ຄວາມສ າຄັນທ ີ່ ສຸດໃນການເພ ໍ້ ມມູນຄີ່ າຂອງຫ ັ ກຄ ໍ້ າປະກັນ
ໂດຍສະເພາະຕ ໍ້ ນໄມໍ້ ຂະໜາດນໍ້ ອຍ. ການຄ ໍ້ ນພ ບໃນເບື ໍ້ ອງຕ ໍ້ ນສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າມູນ
ຄີ່ າທ ີ່ ເປັນຫ ັ ກຄ ໍ້ າປະກັນສ າລັບ ໄມໍ້ ທ ີ່ ຕັດສາງອອກຫລຸໍ້ ນທ າອິ ດແມີ່ ນຢູີ່ ລະຫວີ່ າງ1,000ໂດ
ລາສະຫະລັດສ າລັບສວນປູກ ທ ີ່ ມ ຄຸນນະພາບຕີ່ າຢູີ່ ຫີ່ າງໄກຈາກຫ ນທາງ(ໄລຍະຫີ່ າງ 2 ກິ
ໂລແມັດຂ ໍ້ ນໄປ) ຫາ 2,500 ໂດລາສະຫະລັດສ າລັບສວນປູກ ທ ີ່ ມ ຄຸນນະພາບສູງທ ີ່ ຢູີ່ ໃກໍ້ 
ກັບແຄມທາງ.  

ການເຂ ໍ້ າໄປໃຫໍ້ ການຊີ່ ວຍເຫລື ອ ໃນການທ ດລອງຄັໍ້ ງທ າອິ ດຢູີ່ ແຂວງບ ີ່ ແກໍ້ ວ ເປັນຜ ນເຮັດ
ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ສິ ດທິ ໃນການຄອບຄອງໄມໍ້ ສັກມ ຄວາມໝັໍ້ ນຄ ງ, ແລະຈະແຈໍ້ ງກວີ່ າເກ ີ່ າ ໂດຍຜີ່ ານ 
ການນ າສະ ເໜ ໃບຢັໍ້ ງຢື ນການຄຸໍ້ ມຄອງສວນປູກໄມໍ້ ສັກ. ໃນນ ໍ້  ລວມມ ການຕ ລາຄາມູນ
ຄີ່ າໄມໍ້ ທີ່ ອນທ ີ່ ມ , ເຊິີ່ ງສາມາດນ າໃຊໍ້ ເປັນຫ ັ ກຄ ໍ້ າປະກັນໃນການກູໍ້ ຢື ມເງິ ນກັບລະບ ບການ
ເງິ ນຈຸລະພາກຂອງທໍ້ ອງຖິີ່ ນ. ໄລຍະເບື ໍ້ ອງຕ ໍ້ ນຂອງໂຄງການ  ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າ ການສະ
ໜອງທ ນໃນລະບ ບການເງິ ນຈຸລະພາກມ ຄວາມທໍ້ າທາຍ, ໂດຍສະເພາະໄລຍະເລ ໍ້ ມນ າ ໃຊໍ້ , 
ເມືີ່ ອຊາວສວນແລະສະຖາບັນການຈັດຕັໍ້ ງຕີ່ າງໆຍັງບ ີ່ ທັນໄດໍ້ ຮັບຮູໍ້ ທັງໝ ດກີ່ ຽວກັບ
ຄຸນຄີ່ າຂອງໃບຢັໍ້ ງຢື ນຕ ໍ້ ນໄມໍ້ ແລະສວນປູກ. 

ໂຄງການຟ ອິ ນໂຟພະຍາຍາມທ ີ່ ຈະສໍ້ າງເວທ ລະດັບພາກພືໍ້ ນຂື ໍ້ ນເປັນເທືີ່ ອທ າອິ ດໂດຍ
ການລວມເອ າ ບັນດາໂຄງການຕີ່ າງ ໆເຂ ໍ້ າມາມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ  ເພືີ່ ອມາແກໍ້ ໄຂບັນຫາດັີ່ ງກີ່ າວ
ຢູີ່ ໃນເຂດລຸີ່ ມແມີ່ ນ ໍ້ າເຊັີ່ ນທະນາຄານຕ ໍ້ ນໄມໍ້ (Tree Bank) ແລະເຄືີ່ ອຂີ່ າຍຊຸມຊ ນອິ ນ
ປາງ(Inpang Community Network) ຂອງປະເທດໄທ.  

 

  ເສັໍ້ ນທຽບຖານ ເປ ໍ້ າໝາຍ 

ຍັງບ ີ່ ມ ຂ ໍ້ ມູນກີ່ ຽວກັບຂອບເຂດ, ຈ ານວນ
ຕ ໍ້ ນໄມໍ້ ສັກແລະສະຖານທ ີ່ ສວນປູກໄມໍ້ 
ສັກຢູີ່ ແຂວງບ ີ່ ແກໍ້ ວ 

ເຈ ໍ້ າຂອງສວນປູກໄມໍ້ ສັກຂະໜາດນໍ້ ອຍ
ຢີ່ າງ ນໍ້ ອຍ 50 ລາຍຈະໄດໍ້ ຮັບການຈ ດ
ທະບຽນແລະ  ຈັດເຂ ໍ້ າຢູີ່ ໃນຖານຂ ໍ້ ມູນ  ໃນ
ເດື ອນ12/2014 

ໄມໍ້ ສັກສີ່ ວນໃຫີ່ ຍຈະຂາຍເປັນຕ ໍ້ ນໂດຍບ ີ່ 
ໄດໍ້  ມ  ການປະເມ ນທາງດໍ້ ານບ ລິ ມາດແລະ
ຄຸນນະພາບ 

ຈະຂາຍໄມໍ້ ທີ່ ອນຈາກສວນປູກທ ີ່ ມ ໃບ
ຢັໍ້ ງຢື ນການຄຸໍ້ ມຄອງຕາມບ ລິ ມາດແລະ 
ຄຸນ ນະ  ພາ ບໃນເດື ອນ12/2014 

ບ ີ່ ສາມາດຂ ນສ ີ່ ງໄມໍ້ ທີ່ ອນຂະໜາດນໍ້ ອຍ
ໄປສະ ໜາມໄມໍ້ ໃກໍ້  ກັບແຄມທາງໄດໍ້ ເພາະ
ບ ີ່ ມ ການທ ດ ແທນຄີ່ າໃຊໍ້ ຈີ່ າຍໃຫໍ້    

ໄດໍ້ ທ ດ ລອງລະບ ບການຂຸດຄ ໍ້ ນໄມໍ້ ທ ີ່ ມ ປະສິ ດ 
ທິ ພາບ (ນ າໃຊໍ້ ລ ໍ້ ລາກ (sulkies) ແລະຈະ ນ າ 
ໃຊໍ້ ຢີ່ າງ ນໍ້ ອຍ 20 ກ ລະນ ໃນເດື ອນ 12/2014 

ມ ແຕີ່ ສະມາຄ ມສິ ນເຊືີ່ ອແລະ  ຝາກເງິ ນ
ປະຫຍັດຂອງແຂວງຫ ວງພະບາງທ ີ່ ຮັບ
ເອ າ(20 ກ ລະນ )ເປັນຫ ັ ກຄ ໍ້ າປະກັນການກູໍ້ 
ຢື ມເງິ ນ 

ສະຖາບັນການເງິ ນຈຸລະພາກອ ີ່ ນໆຈະ
ອອກເງິ ນກູໍ້ ໃຫໍ້  ຢີ່ າງນໍ້ ອຍ 10 ລາຍ ໃນວ ງ
ເງິ ນ ຕ ີ່ າສຸດ 5,000 ໂດລາສະຫະລັດຢູີ່ 
ແຂວງບ ີ່ ແກໍ້ ວໃນເດື ອນ 12/2014 
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 ຜ ນໄດໍ້ ຮັບຂອງໂຄງການ 

1. ສະໜອງໃບຢັໍ້ ງຢື ນການຄຸໍ້ ມຄອງ ທ ີ່ ຮັບຮູໍ້ ຫ ັ ກຄ ໍ້ າປະກັນໃນການກູໍ້ ຢື ມເງິ ນ ວີ່ າເປັນໜ ໍ້ ທ ີ່ ຈະຕໍ້ ອງສ ີ່ ງ ຈາກສະຖາບັນການເງິ ນ
ໃຫໍ້ ແກີ່ ເຈ ໍ້ າຂອງສວນປູກໄມໍ້ ສັກຂະໜາດນໍ້ ອຍ.  

2.ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນໄລຍະເບື ໍ້ ອງຕ ໍ້ ນໃນການໃຫໍ້ ໄດໍ້ ໃບຕາດິ ນເພືີ່ ອໃຫໍ້ ຊາວສວນມ ສິ ດນ າໃຊໍ້ ທ ີ່ ດິ ນຊ ີ່ ວຄາວນັໍ້ ນ. 

3. ເພ ີ່ ມເວລາຂອງຮອບວຽນປີ່ າປູກ ໂດຍຜີ່ ານກ ນໄກຫ ັ ກຄ ໍ້ າປະກັນ ແລະ ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຈ ານວນໄມໍ້ ສັກ ທ ີ່ ຂຸດຄ ໍ້ ນກີ່ ອນເວລາອັນ
ຄວນໃຫໍ້ ມ ໜໍ້ ອຍທ ີ່ ສຸດ.    

4. ເພ ໍ້ ມປະສິ ດທິ ພາບໃນການຂຸດຄ ໍ້ ນ ແລະ ການຂ ນສ ີ່ ງ ເພືີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄີ່ າໃຊໍ້ ຈີ່ າຍ ໂດຍສະເພາະ ໄມໍ້  ທ ີ່ ມ ໜໍ້ າຕໍ້ າງຂະໜາດ
ນໍ້ ອຍ. 

5. ປັບປຸງຖານະໃນການເຈລະຈາຕ ີ່ ລອງ ຂອງຜູໍ້ ປະກອບການໄມໍ້ ສັກຂະໜາດນໍ້ ອຍ ກັບໂຮງເລືີ່ ອຍ ໂດຍການນ າໃຊໍ້ ການ
ວັດແທກບ ລິ ມາດໄມໍ້ ທີ່ ອນແລະຂ ໍ້ ມູນກີ່ ຽວກັບກ ດລະບຽບໃນການຄັດເລື ອກແລະຈັດປະເພດໄມໍ້ ທີ່ ອນ. 

 

ກີ່ ອງຂ ໍ້ ມູນຂອງໂຄງການຟ ອິ ນໂຟ 
ໂຄງການຟ ອິ ນໂຟໄດໍ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນດໍ້ ານການເງິ ນ
ຈ ານວນສອງລໍ້ ານຍູໂຣຈາກກະຊວງການຕີ່ າງປະເທດຂອງປະ
ເທດຟ ນແລນເພືີ່ ອໃຫໍ້ ການ ຊີ່ ວຍເຫລື ອຊຸມຊ ນໃນສປປລາວ, 
ກ າປູເຈຍ, ປະເທດໄທແລະຫວຽດນາມ, ໂດຍການເຊືີ່ ອມໂຍງເຂ າ 
ເຈ ໍ້ າ ເຂ ໍ້ າກັບຕະລາດທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລໍ້ ວແລະຕະລາດໃໝີ່ ໆເຊັີ່ ນ: ການ
ບ ລິ ການລະບ ບນິ ເວດ,   ແລະຊີ່ ວຍເຫ ື ອເຂ າເຈ ໍ້ າໃຫໍ້ ໄດໍ້  ຮັບປະໂຫຍ
ດສູງສຸດ ຈາກການນ າໃຊໍ້ ປີ່ າໄມໍ້ ແບບຍື ນຍ ງ. ໃນນັໍ້ ນວຽກງານ
ຂອງໂຄງການຟ ອິ ນໂຟແມີ່ ນຜະລິ ດຂ ໍ້ ມູນຂີ່ າວສານທ ີ່ ສ າຄັນກັບ
ຊຸມຊ ນ ເພືີ່ ອປັບປຸງການເຂ ໍ້ າເຖິງການຕະລາດແລະເພືີ່ ອໃຫໍ້ ມ 
ຄວາມໝັໍ້ ນຄ ງໃນການດ າລ ງຊ ວິ ດເມືີ່ ອນ າໃຊໍ້ ປີ່ າໄມໍ້ ແບບຍື ນຍ ງ
ແລະມ ປະສິ ດທິ ພາບ. ຊອກຮູໍ້ ເພ ໍ້ ມໄດໍ້ ທ ີ່ : 
http://www.recoftc.org/site/resources/ForInfo/ 
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ຜ ນສ າເລັດແລະຜ ນກະທ ບຂອງໂຄງການ 

ໂຄງການຟ ອິ ນໂຟ ໄດໍ້ ຝ ກອ ບຮ ມພະນັກງານປີ່ າໄມໍ້  ໃນການລ ງ
ສ າຫ ວດພື ໍ້ ນ ທ ີ່ ການຂ ໍ້ ນທະບຽນສວນປູກ; ການສ າ ຫລວດປີ່ າໄມໍ້ ,
ການກະກຽມແລະການອອກໃບຢັໍ້ ງຢື ນສວນປູກ  ແລະການນ າ
ໃຊໍ້ ເຄືີ່ ອງມື ຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ:ລະບ ບການ ຈັບ ຕ ີ່ າ ແໜີ່ ງ (GPS) ແລະ 
ຊອບ ແວ  ໃນການ ສໍ້ າງແຜນທ ີ່ . ນອກ ຈາກນັໍ້ ນ ຍັງໄດໍ້ ຈັດຝ ກ
ອ ບຮ ມ ໃນ ການບັນທ ກ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ ງກີ່ ຽວກັບການຢັໍ້ ງຢື ນ
ສວນປູກ ເຂ ໍ້ າໃນຖານຂ ໍ້ ມູນ ເຊິີ່ ງຈະຊີ່ ວຍໃຫໍ້ ໂຮງເລືີ່ ອຍ ແລະ
ພ ີ່ ຄໍ້ າໄມໍ້ ສາມາດເຂ ໍ້ າເຖິງ ຕະລາດ ໄດໍ້ ຫລາຍ ຂ ໍ້ ນ ໂດຍຜີ່ ານການ
ເຂ ໍ້ າເຖິງຂ ໍ້ ມູນຂີ່ າວສານຕີ່ າງໆທ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບການປັບປຸງ. 

  
ໂຄງການຟ ອິ ນໂຟແລະພະແນກກະສິ ກ າແລະປີ່ າໄມໍ້  ແຂວງບ ີ່ 
ແກໍ້ ວ ໄດໍ້ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮີ່ ວມມື ,  ສໍ້ າງຄວາມ
ເປັນ ເອ ກະ ພາບແລະ ຄວາມໂປີ່ ງໃສລະຫວີ່ າງ ຜູໍ້ ປະກອບການ
ຂະໜາດນໍ້ ອຍ,ພະນັກງານປີ່ າໄມໍ້ ,ເຈ ໍ້ າຂອງໂຮງເລືີ່ ອຍ,ພ ີ່ ຄໍ້ າໄມໍ້ 
ແລະສະມາຄ ມສິ ນເຊືີ່ ອ ເພືີ່ ອໃຫໍ້ ຜູໍ້ ປະກອບການຂະໜາດນໍ້ ອຍ 
ໄດໍ້ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມ ຄວາມຍື ດຍຸີ່ ນຫ າຍຂ ໍ້ ນ ໃນ
ການຄຸໍ້ ມຄອງສວນປູກໄມໍ້ ສັກຂອງເຂ າເຈ ໍ້ າ.  ສະຫລຸບ ແລໍ້ ວ , ຜ ນ
ກະທ ບທ ີ່ ໂຄງການຄາດຫວັງ  ຈະ ເປັນລະບ ບການດ າລ ງຊ ວິ ດທ ີ່ 
ອິ ງໃສີ່ ປີ່ າໄມໍ້ ແບບຍື ນຍ ງ ແລະ ມ ການ ແຂີ່ ງຂັນ. ການ ສໍ້ າງ ແລະ
ເຜ ຍແຜີ່ ຂ ໍ້ ມູນຂີ່ າວສານກີ່ ຽວກັບສວນປູກໄມໍ້ ສັກ ໃຫໍ້ ແກີ່ ເວທ 
ການຕະລາດຕີ່ າງໆ ເປັນຍຸດທະສາດອັນພື ໍ້ ນຖານ ທ ີ່ ໂຄງການຟ 
ອິ ນໂຟ ຫວັງທ ີ່ ຈະຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດໃຫໍ້ ສ າ ເລັດ ໃນໄລຍະທໍ້ າຍຂອງ
ໂຄງການ. ຂະບວນການດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດໍ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ໂດຍການນ າໃຊໍ້ ວິ ທ ການໃໝີ່ ໆ ເພືີ່ ອທ ີ່ ຈະເພ ໍ້ ມປະສິ ດທິ ພາບໂດຍ
ການນ າໃຊໍ້ ເທັກໂນໂລຊ ຂະໜາດນໍ້ ອຍ.   
 

ຜູໍ້ ທ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບໃບຢັໍ້ ງຢື ນສວນປູກໄມໍ້ ສັກຄ ນທ າອິ ດຂອງໂຄງການຟ ອິ ນ
ໂຟຢູີ່ ບໍ້ ານຫໍ້ ວຍທອງ 

ພະນັກງານຂອງພະແນກກະສິ ກ າແລະປີ່ າໄມໍ້ ແຂວງແລະພະນັກ 
ງານຂອງຫໍ້ ອງການກະສິ ກ າແລະປີ່ າໄມໍ້ ເມື ອງໃນການຝ ກອ ບຮ ມ
ກີ່ ຽວກັບການຕ ລາຄາໄມໍ້ ຢື ນຕ ໍ້ ນ 

ສ າລັບການຂາຍ: ທີ່ ອນໄມໍ້ ສັກທ ີ່ ລ ງທະບຽນຢູີ່ ແຄມທາງ 
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