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ການປຸງແຕ່ງໄມແ້ບບມກີານຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ
ໄມ(້COC) ແລະ ໂຄງການທດົລອງນໍາໃຊໄ້ມຂ້ະໜາດ
ນອ້ຍ, ໄມເ້ນ ອ້ອ່ອນ (LKS) ຈາກເຂດພດັທະນາໂຄງລ່າງ 

ເພ ່ ອພດັທະນາຜະລດິຕະພນັທີ່ ຫຼາກຫຼາຍຊະນດິ
ນໍາສະເໜໂີດຍ ທ່ານ ທອງສະຫວນັ ສຸລຍິະມາດ

(ປະທານສະມາຄມົອຸດສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ, ສ ປ ປ ລາວ)

(ວນັທີ່  15 ທນັວາ 2015)

ສິ່ ງທາ້ທາຍໂດຍທົ່ ວໄປ
• ເປີດຕວົສ ່ ຕະຫຼາດໄວເ້ທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ,້ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮ ບເພ ່ ອ

ສົ່ ງໄປຍງັຕະຫຼາດສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນນາມຜະລດິຕະພນັລາວ “Made in Laos”. ສິ່ ງທາ້
ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ວຽກງານດັ່ ງກ່າວມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້

• ໂຮງງານຍງັບ່ໍໄດມ້າດຕາຖານ;
• ຂາດແຄນ້ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ;
• ຂາດແຄນ້ປະສບົການການບໍລຫິານແບບສາກນົ;
• ຂາດແຄນ້ກາໍລງັແຮງງານທີ່ ມທີກັສະ;
• ບ່ໍມທີາງຕດິຕໍ່ ກບັທະເລ (ເປັນປະເທດທີ່ ບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ);
• ພາບພດົຂອງລາຍໃນດາ້ນ “ການຕດັໄມແ້ບບຜດິກດົໝາຍ” ແມ່ນມຫີຼາຍ
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ຜນົການສກຶສາທີ່ ສໍາຄນັຂອງຍຸດທະສາດຂະແໜງການປຸງ
ແຕ່ງໄມ ້ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015
• ບນັດາບໍລສິດັມກີານເຂົາ້ເຖງີການສະໜອງໄມຈ້າໍກດັ ຫຼ  ມຂີັນ້ຕອນການເຈົາ້
ເຖງີທີ່  “ສະລບັຊບັຊອ້ນ”– ເປັນຕົນ້ແມ່ນການເຂົາ້ເຖງີໄມທ້ີ່ ມາຈາກປ່າທໍາມະ
ຊາດ. 

• ການເຂົາ້ເຖງີໄມໃ້ນປະລມິານທີ່ ພຽງພໍ ໂດຍມລີາຄາທີ່ ເໝາະສມົແມ່ນປັດໄຈ
ຫຼກັສໍາລບັບໍລສິດັເພ ່ ອຜະລດິ ແລະ ສາ້ງມ ນຄ່າເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຜະລດີຕະພນັ. 
ຖາ້ຫາກບນັຫາສໍາຄນັນີບ່ໍ້ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ຍຸດທະສາດອ ່ ນໆກໍ່ ໃຊບ່ໍ້ໄດຜ້ນົ
ເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຮບັປະກນັການສະໜອງໄມທ້ີ່ ມາ
ຈາກປ່າທໍາມະຊາດໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ
• ໄມທ້ີ່ ໄດຈ້າກການສໍາປະທານຈາໍນວນຫຼາຍ ແມ່ນບ່ໍໄດຮ້ບັການປະມ ນທີ່ ໄມສ້ະໜາມ 

2 ເນ ອງຈາກບຸກຄນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັໄມດ້ັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຖ ກຕດັສນິລ່ວງໜາ້ກ່ອນແລວ້ 
• ບນັດາຂໍມ້ ນຕວົເລກໄມທ້ີ່ ມ ີແມ່ນຂດັກນັ -> ການສົ່ ງອອກໄມຂ້ອງລາວ / ຕວົເລກ

ໂກຕ່າ (2014) ແມ່ນປະມານ 300,000 m3,  ຕວົເລກການນໍາເຂົາ້ໄມຈ້າກລາວ
ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ຈນີ (2014) ແມ່ນປະມານ  1.700,000 
m3. 

• ສປປ ລາວ ບ່ໍມກີານກວດກາສໍາຫຼວດປ່າໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົ ເພ ່ ອ
ກວດເບິ່ ງປະລມິານໄມ ້ແລະ ຊະນດິພນັໄມໃ້ນເຂດສໍາປະທານ 

• ປະລມິານໄມຈ້າໍນວນຫຼາຍ– ຊະນດິພນັໄມເ້ນ ອ້ອ່ອນ, ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ, ບນັດາກິງ້
ຫງ່າໄມຕ່້າງໆ– ທີ່ ບ່ໍສາມາດໃຊ ້ຫຼ  ຂາຍໄດທ້ນັທີ່  ແມ່ນຖ ກທ າລາຍແບບເປ່ົາ
ປະໂຫຍດ ຫຼ  ບ່ໍຖ ກນໍາໃຊ ້ 

• ກດົລະບຽບທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ການຕຄີວາມໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນແຂວງຕ່າງໆ
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ມາດຕາການທີ່ ຕອ້ງການ

• ໄມທ້ີ່ ໄດຈ້າກການສໍາປະທານທຸກຢ່າງ ຕອ້ງເຮດັການປະມ ນໃນໄມສ້ະ
ໜາມ 2, ການຕໍ່ ລອງກນັກ່ອນການປະເມນີຄວນຖ ວ່າຜດິກດົໝາຍ 

• ສນັຍາກນັໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ຕອ້ງລວມເອາົມ ນຄ່າ
ການລງົທນຶໂດຍອງິໃສ່ມ ນຄ່າມາດຕາຖານ!

• ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ໄດນ້າໍໃຊລ້ະບບົ CoC ຄວນໄດຮ້ບັສດິທພິເິສດໃນ
ການໄດຮ້ບັໄມ ້

• ເມ ່ ອລະບບົ CoC ໄດຖ້ ກແນະນາໍໃນບນັດາບໍລສິດັ, ຂໍມ້ ນທີ່ ເກບັ
ກາໍມາໄດບ່ໍ້ຄວນໃຊພ້ຽງແຕ່ເພ ່ ອສະໜອງຂໍມ້ ນດາ້ນກດົໝາຍ ແຕ່
ຄວນໃຊເ້ພ ່ ອການຄຸມ້ຄອງການຜະລດິທີ່ ເໝາະສມົອກີດວ້ຍ ເຊິ່ ງມີ
ຄວາມຈາໍເປັນໃນການສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ 

ການຮ່ວມມກີາໍກມົອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ຫດັທະກາໍ
(ອຄ)

• ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມແ້ຫ່ງຊາດ (ມາດຕາຖານ CoC 
ແຫ່ງຊາດ) ໂດຍມຂໍີບ້ງັຄບັຢ່າງນອ້ຍ: 
- ການຕດິຕາມກວດກາການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ (ໂດຍໃຫມ້ທີງັຊ ່ ລາວ ແລະ ຊ ່
ວທິະຍາສາດ, ແຫຼ່ ງທີ່ ມາ, ບໍລມິາດ, ເກຣດ, ປະເພດຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ອ ່ ນໆ)
- ລະບບົຄຸມ້ຄອງສາງ,
- ມ ນຄ່າການຜະລດິສນິຄາ້ທຽບໃສ່ມ ນຄ່າຂອງວດັທຸດບິ,
- ປ ່ ມຄ ່ ມ  ຂັນ້ຕອນການບໍການບໍລຫິານ,
- ການສາ້ງເປັນເອກະສານ,
- ຄວາມຕອ້ງການໃນການຝຶກອບົຮບົ.
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ການຮ່ວມມກີາໍກມົອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ຫດັທະກາໍ
(ອຄ)

• ສາ້ງໂຄງການທດົລອງເພ ່ ອນາໍໃຊໄ້ມຂ້ະໜາດນອ້ຍ ແລະ ໄມເ້ນ ອ້ອ່ອນຈາກ
ເຂດກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ (ເຂດພດັທະນາໂຄງລ່າງ) ເພ ່ ອຜະລດິຜະລດິຕະ
ພນັທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ປະຕ , ບານປະຕ , ໄມປ້ ພ ນ້, ວງົກບົ, ໄມ ້
ເຊ ອມປະສານ ແລະ ແຜນໄມ.້ 

ໄມເ້ນ ອ້ອ່ອນທີ່ ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊ,້ ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ, ຫງ່າ
ໄມ,້ ແລະ ໄມທ່້ອນສັນ້ທ່ອນປາຍ
ການປະຕບິດັໂດຍປົກກະຕ ິຢ ່ ເຂດໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ແມ່ນຂຸດ
ຄົນ້ໄມທ້ີ່ ເປັນທີ່ ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດສາກນົ 

ເນ ອ້ອ່ອນ, ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ, ກິ່ ງຫງ່າ ແລະ ໄມທ່້ອນສັນ້ທ່ອນປາຍແມ່ນຖ ກ 
ປະຖິມ້ໄມໄ້ວໂ້ດຍເປ່ົາປະໂຫຍດ. 
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ຜະລດີຕະພນັນະວດັຕະກາໍໃໝ່
ໃນກລໍະນນີີ,້ ສະເໜໃີຫຜ້ະລດິຜະລດິຕະພນັດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

ຜະລິ ດເປັນແຜນໄມ້ທ ີ່ ເປັນຊ້ັນ ໂດຍທ ີ່
ຊ້ັນກາງເຮັດດ້ວຍໄມ້ທ ີ່ ມ ຂະໜາດ
ນ້ອຍ ໂດຍມ ເອົ າກາວມາຕິດໃຫ້ໜາແ
ໜ້ນ ແລະ ອ ກສອງຊ້ັນທ ີ່ ຢ ີ່ ດ້ານໜ້າ/
ຫ ັ ງ ແມີ່ ນນ າໃຊ້ໄມ້ປອກມາຕິດ ຫ ຼື
MDF ທ ີ່ ມ ຂະໜາດບາງ

ແຜນໄມ້ແບບຕິດຈອດກັນໂດຍມ 3- (ແລະ
5-) ຊ້ັນ, ເຊິີ່ ງໃຊ້ກາວຕິດຢ ີ່ ແຄມໄມ້ທ ີ່ ຢ ີ່ ຊ້ັນ
ກາງ ທ ີ່ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
ແລະ ອ ກສອງຊ້ັນທ ີ່ ຢ ີ່ ດ້ານໜ້າ/ຫ ັ ງ ແມີ່ ນນ າ
ໃຊ້ໄມ້ເນຼື ້ ອແຂງຕິດໃສີ່

ໂຮງງານຕວົແບບ
ນອກຈາກນາໍເອາົໄມທ້ີ່ ເຄຍີຖີມ້ເສຍຫຼາ້ ມານາໍໃຊໃ້ຫເ້ກດີເປັນຜະລດິຕະພນັແລວ້
ທີ່ ມມີ ນຄ່າເພີ່ ມສ ງແລວ້, ໂຮງງານໃໝ່ນີສ້າມາດເປັນຕວົແບບສາທດິທີ່ ສໍາຄນັຄ :
•ແນວທາງຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ີ່ ຖ ກຜະລດິ ໂດຍ
ຕດິຕາມເບິ່ ງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້(COC) ທີ່ ໃຊໃ້ນ
ໂຮງງານ 
•ເປັນໂຮງງານທີ່ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເປັນມດິຕ່ໍ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ
•ເປັນໂຮງງານທີ່ ມລີະບບົການຈດັການການຜະລດິທີ່ ມຄີວາມປານດິສ ງ ຄຽງຄ ່ ກບັ
ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້
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ແຜນງານຝຶກອບົຮມົຕາມໜາ້ວຽກ
ຈດັການຝຶກອບົຮບົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານກ່ຽວກບັໜາ້ວຽກຕ່າງໆ 
•ການບໍລຫິານການຜະລດິ ແລະ ການຄຸມ້ຄ່ອງຕ່ອງໄສກ້ານສະໜອງ
•ຄຸນວຸດທຂິອງຜ ບໍ້ລຫິານທີ່ ຢ ່ ໃນລະດບັກາງ 
•ການບໍາລຸງຮກັສາເພ ່ ອປອ້ງກນັການເປເ້ພຂອງຈກັ ແລະ ເຄ ່ ອງມ  
•ການບໍລຫິານຄຸນນະພາບ
•ການບໍາລຸງຮກັສາເພ ່ ອປອ້ງກນັການເປເ້ພຂອງຈກັ ແລະ ເຄ ່ ອງມ  

ການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ ໃນ
ເຂດພດັທະນາໂຄງລ່າງ
ເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໃນພ ນ້ທີ່ ພດັທະນາໂຄງ
ລ່າງ, ໂຄງການຕວົແບບນີ ້ມຈີດຸປະສງົເພ ່ ອພດັທະນະລະບບົ CoC ມກີານປັບປຸງ 
ໃນສະໜາມ 1 ແລະ 2 ເຊິ່ ງມມີາດຕາການດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
•ຍກົສຸງການສໍາຫຼວດປ່າໃຫດ້ຂີຶນ້ ທງັໃນດາ້ນຊະນດິພນັໄມ ້ແລະ ບໍລມິາດໄມ ້
•ມກີານໝາຍເຂດທີ່ ຈະໃຫເ້ຮດັການຂຸດຄົນ້ ເພ ່ ອຫຼີກ້ລຽງການຂຸດຄົນ້ນອກຂອບ
ເຂດສໍາປະທານ 
•ປັບປຸງການບນັທກຶ ແລະ ການກວດກາຂໍມ້ ນໄມ ້ແລະ ຂໍມ້ ນໄມສ້ະໜາມ 1 ແລະ 
2 2 
•ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັແມ່ນນາໍໃຊເ້ພ ່ ອພດັທະນາລະບບົ TLAS ທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ພາຍໃຕແ້ຜນງານ
ແຜນງານ FLEGT/VPA
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ປ່າໄມລ້າວ,ຕະຫຼາດສາກນົ


