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ີ ູລາວ-ອຢ FLEGT

້ ້ ້ກອງປ ະຊ ມຄ ະນ ະກ າໍມ ະກ ານຊ ນ ີ າໍລ ະດ ບັຊ າດ ຄງັທ  ີ3 ສໍາລ ບັ ແຜນງ ານກ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັກດົໝ າຍປ ່ າໄ ມ,້ ການຄ ຸມ້ຄ ອງ ຸ
່ແລະ ການຄ າ້ໄ ມ ້ເພອ ື ຈ ະເ ປັນຄ ່ ູຮ ່ ວມສ ນັຍ າກ ານຄ າ້ໄ ມແ ້ ບບສ ະໝ ກັໃ ຈ ກບັ ສະຫ ະພ າບເ ອຣ ີ ບົ  

ສະບັບທີ 1 / 2018

່ ້ຫອ້ງກ ານປ ະສ ານງ ານ ແຜນ ງ ານ FLEGT ຖກືຍ ກົລ ະດ ບັໃ ຫເ ້ປັນ ພ ະແ ນກ ເພອືຍ ກົສູງພາລະບດົບາດໃນກ ານຈ ດັຕ ງັ 
້ ປະ ຕ ບິດັ ວຽກ ງານ ໃຫຫຼ້າຍຂນຶ 

້   ຫອ້ງກ ານປ ະສ ານງ ານ ແຜນງ ານ  FLEGT, ໃ ນນ າມກ  ອງເ ລຂ າໃຫແ ້ ກ່ ຄະນ ະເ  ຈລ ະຈ າຝ ່ າຍ ສປ ປ  ລາວ ສໍາລ ບັແ ຜນງ ານກ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັກ ດົໝ າຍປ ່ າໄ ມ,້ ການຄ ຸມ້ຄ ອງ 

່ແລະ ການຄ າ້ໄ ມ ້ເພອືຈ ະເ ປັນຄ ່ ູຮ ່ ວມສ ນັຍ າກ ານຄ າ້ໄ ມແ ້ ບບສ ະໝ ກັໃ ຈ  ກບັ ສະຫ ະພ າບເ ອຣ ີ ບົ (FLEGT VPA) ໄດຮ ້ ບັກ ານຍ ກົລ ະດ ບັເ  ປັນ  ພະແ ນກນຕ ິ ກ ິ າໍ ແລະ 

່ ້ ້ ້   ໃນວນັທ ີ19 ເດອືນ ມ ງັກ ອນ ທ ຜ ີ ່ ານມ າ,   ໄດຈ ້ ດັກອງປ ະຊ ມຄ ະນ ະກ າໍມ ະກ ານຊ ນ ີ າໍລ ະດ ບັຊ າດ ຄງັທ  ີ3 ສໍາລ ບັ ແຜນງ ານກ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັກດົໝ າຍປ ່ າໄ ມ,້ ການຄ ຸມ້ຄ ອງ ຸ
່ ້ແລະ ການຄ າ້ໄ ມ ້(FLEGT) ເ ພອືລາຍງານຄວາມຄ ບືໜ າ້ ແລະ ຜນົສ ໍາເ ລດັຂ ອງກ  ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັ ບນັດ າອງົປ ະກ ອບ ແລະ ກດິຈ ະກ າໍແ  ຜນວ ຽກຕ່າງໆຂ ອງແ ຜນງ ານ 

້ ່ ່ ່່FLEGT. ກອງ ປະ ຊມ ດງັ ກ່າວ  ໄດ ຈ້ດັ ຂນຶ ທ ີເມອືງ ປາກ ເຊ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ. ພາຍຫຼງັ ທຮີບັ ຟັງ ການ ນາໍ ສະ ເໜ ີແລະ ການ ປຶກ ສາ ຫາ ລ  ືຍງັ ມ ສີງິ ທາ້ ທາຍຫຼາຍ ປະ ການ ໃນ ການ  ຸ
່ ່້ ່ຈດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັແຜນງ ານ FLEGT VPA, ແ ຕ່ເ ຖງິຢ ່ າງໃ ດກ ຕໍາມ ແຜນງ ານດ ງັກ ່ າວ ໄດມ້ໝີາກຜນົເປັນທໜີາ້ພໍໃຈ ຈາກການປ ະສ ານສ ມົທ ບົກ ນັ ຂອງຂ ະແ ໜງກ ານທ ກ ີ ່ ຽວຂ ອ້ງ 

່່ ຢ່າງ ຕໍ ເນອືງ.

້   ກ ອງປ ະຊ ມຄະນ ະກ າໍມ ະກ ານຊ ນ ີ າໍລ ະດ ບັຊ າດ ໄດຮ ້ ບັກ ຽດເ  ປັນປ ະທ ານຮ ່ ວມໂດຍ ທ່ານ ປອ. ພວງປ າຣ ສ ິ ກັ ປຣ ະວ ງົວ ຽງຄ ໍາ, ຮອງລ ດັຖ ະມ ນົຕ   ີກະຊວງກ ະສ ກ ິ າໍ ແລະ ຸ

ປ່າໄ ມ;້ ທ່ານ ໄຊຄໍາ ອຸ່ນມ ໄ ີ ຊ, ຮອງປ ະທ ານອ ງົກ ານກວດກ າລ ດັຖ ະບ ານ; ທ່ານ ສມົໃ ຈ ເພດັສ ນ ີ ວນ, ປະທ ານສ ະພ າປ ະຊ າຊ ນົແຂວງຄ ໍາມ ່ ວນ; ທ່ານ ບວົສ ອນ ວງົສ ອງຄ ອນ, 

່້ ້ ້ຮອງເ ຈາົແ ຂວງ ແຂວງຈາໍປ າສ ກັ; ແລະ ທ່ານ ສຸກສ ະໄ ໝ ຈນັທ ະມ າດ, ຮອງເ ຈາົແ ຂວງ ແຂວງອ ດັຕ ະປ ື, ມຜ ີ ູເ  ້ຂາົຮ ່ ວມທງັໝ ດົຫຼາຍກວ່າ 70 ທ່ານ ຈາກພາກສ ່ ວນທກ ີ ່ ຽວຂ ອ້ງ 

່້ ້ ໃນແຜນ ງານ FLEGT  ລວມ ທງັຕາງໜາ້ ຈາກ ພາກສ່ວນເອ ກະ ຊນົ ແລະ  ອງົ ການ ຈດັ ຕງັ ທາງ ສງັ ຄມົ, ຊງຶ ມ ກີານ ປຶກ ສາ ຫາ ລ,ື ແລກ ປ່ຽນປະ ສບົ ການ ແລະ ຄໍາ ຄດິ ເຫນັຂໍ ສະ ເໜ ີ

້ ແນະ ຕ່າງໆ  ໃນ ການ ຈດັ ຕງັ ປະ ຕ ບິດັ ແຜນ ງານ VPA.

້   ທ່ານ ລນິທອງ ດວງພ ະຈ ນັ, ຫວົໜ າ້ກ ມົກ ວດກ າປ ່ າໄ ມ ້ໄດລ ້ າຍງານ ກ່ຽວກ ບັ ຜນົສ ໍາເ ລດັ ແລະ ຄວາມຄ ບືໜ າ້ ໃນກ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັແ ຜນງ ານ FLEGT VPA ໃນ 

່ ່ ່້ ້ ້ສປ ປ  ລາວ, ລວມທ ງັ ບນັດ າສ ງິທ າ້ທ າຍ ແລະ ບດົຮ ຽນທ ຖ ີ ອດຖ ອນໄ ດ.້ ນອກຈ າກນນັ, ໄດມ ້ ກ ີ ານນ າໍສ ະເ ໜກ ີ ່ ຽວກ ບັຫຼາຍໆຫ ວົຂ ໍທ ສ ີ ະໜ ບັສ ະໜ ນູໃ ຫແ ້ ກ່ການຈ ດັຕ ງັ 

່ ປະ ຕ ບິດັ ແຜນ ງານ FLEGT ຕາມ ຄວາມ ຮບັ ຜດິ ຊອບ ຂອງ ແຕ່ ລະ ຂະ ແໜງ ການ ທ ກ່ີຽວ ຂອ້ງ.

້ ່່   ຕາງໜ າ້ຈ າກພ າກສ່ວນເ ອກ ະຊ ນົ ໄດສ ້ ະເ ໜຕ ີ ໍຄະນ ະກ າໍມ ະກ ານຊ ນ ີ າໍລ ະດ ບັຊ າດ ເຫນັເ ຖງິບ ນັດ າສ ງິທ າ້ທ າຍ ໃນກ ານປ ັບປ ຸງຂ ະແ ໜງກ ານທ ຸລ ະກ ດິ  ໃຫຖ ້ ກືຕ ອ້ງຕາມລ ະບຽບ 

່ ່ ່ແລະ ກດົໝ າຍ ແລະ ຍກົໃ ຫເ ້ຫນັເ ຖງິປັດໄ ຈທ ສ ີ ໍາຄ ນັທ າງດ າ້ນທ ນຶຮ ອນ ເພອືນາໍມ າພ ດັທ ະນ າຊ ບັພ ະຍ າກ ອນ ແລະ ຄວາມອ າດສ າມ າດ ແມ່ນມ ຄ ີ ວາມຈ າໍເ ປັນທ ສ ີ ຸດ ໃນ  

່ຂະແ ໜງກ ານອ ຸດສ າຫ ະກ າໍ ເພອືສ າມ າດແ ຂ່ງຂ ນັໃ ນຕ ະຫຼາດສ າກ ນົ. ທ່ານປ ະທ ານຂອງກອງປ ະຊ ມ ໄດຮ ້ ບັຮ ູບ  ້ ດົບ າດອ ນັສ ໍາຄ ນັຂ ອງພ າກສ່ວນ ເ ອກ ະຊ ນົ ພອ້ມທ ງັຊ ກຍ ູໃ ້ ຫ  ຸ້ ຸ
່ ່້ ມ ກີານ ປະ ກອບ ສ່ວນເຂາົ ໃນ ການ ປັບ ປຸງ TLD ແລະ ບນັ ດາ ນ ຕິ ກິາໍ ທ ກ່ີຽວ ຂອ້ງ ເພ ອື ຮບັ ປະ ກນັ ວ່າ ບນັ ດາ ນ ຕິ ກິາໍມ ຄີວາມ ແທດ ເໝາະ ແລະ ສະ ໜບັ ສະ ໜນູ ໃຫ ແ້ກ່  ພາກສ່ວນ  

້ເອກ ະຊ ນົ ໃນການຈດັຕງັປະຕບິດັຕວົຈ ງິ. 

່້ ້ ້   ຕາງໜ າ້ຈ າກອ ງົກ ານຈ ດັຕ ງັທ າງສ ງັຄ ມົ ໄດນ ້ າໍສ ະເ ໜ ີກ່ຽວກ ບັ ການມ ສ ີ ່ ວນຮ ່ ວມໃ ນກ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັແ ຜນງ ານ VPA ໂດຍຫ ຍ ໍແລະ ມຄີວາມຍນິດທີເີຫນັຄວາມຄບືໜາ້ 

້ ່ ່ ່້ ້ໃນການປ ັບປ ຸງທາງດາ້ນເ ນອືໃ ນ TLD ທແ  ີ ກໄ ້ ຂບ າງຂ ໍຄ ງົຄ າ້ງ ທາງດ າ້ນຜ ນົກ ະທ ບົສ ງິແ ວດລ ອ້ມທ ໍາມ ະຊ າດ ແລະ ສງັຄ ມົ. ອງົກ ານຈ ດັຕ ງັທ າງສ ງັຄ ມົ ໄດສ ້ ະແ ດງຈ ດຸຢ ືນທຈ ີ ະ  

່ ່່ສບືຕ ໍຊ  ກຍ ູກ ້ ານມ ສ ີ ່ ວນຮ ່ ວມຂ ອງປ ະຊ າຊ ນົ ເພອືຮບັປ ະກ ນັທ າງດ າ້ນ ສ ດິ ແລະ ຜນົປ ະໂ ຫຍດຂ ອງປ ະຊ າຊ ນົລ າວ ທກ ີ າໍນ ດົໄ ວໃ ້ ນກ ດົໝ າຍ.ຸ
້ ້   ຄ ະນ ະກ າໍມ ະກ ານຊ ນ ີ າໍລ ະດ ບັຊ າດ ໄດຮ ້ ບັຮ ູເ ້ຖງິ ຄ ວາມຄ ບືໜ າ້ ແລະ ຜ ນົສ ໍາເ ລດັອ ນັສ ໍາຄ ນັໃນກ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັແ ຜນງ ານ FLEGT, ແຕ່ເ ຖງິຢ ່ າງໃ ດກ ຕ ໍ າມ ເ ຫນັໄ ດວ ້ ່ າ 

່ ່ ່ ມ ຄີວາມ ຈາໍ ເປັນ ຢ່າງ ຍງິ ໃນ ການ ປະ ກອບ ສ່ວນ ແລະ ການ ປະ ສານ ສມົ ທບົ ຢ່າງ ໃກ ຊ້ດິ ລະ ຫວ່າງ ຂະ ແໜງ ການ ທ ກ່ີຽວ ຂອ້ງທງັ ໝດົ ເພອື ໃຫ ບ້ນັ ລຸ ຄາດ ໝາຍ ຕາມ ແຜນ ວຽກ ແລະ 

່້ເປົາໝາຍທ ກ ີ າໍນ ດົໄ ວ.້
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່ ້ນະໂ ຍບ າຍກວດກ າປ ່ າໄ ມ ້ເຊງິຢ ່ ູພ າຍໃ ຕກ ້ ານຊ ນ ີ າໍຂ ອງ ກມົກ ວດກ າປ ່ າໄ ມ,້ ກະຊ ວງກ ະສ ກ ິ າໍ ແລະ ປ່າໄ ມ.້ 

້ ່   ທ່ານ ຄໍາເ ຝືອ ສຣ ີ ວ ິ ງົ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການປະສານງານແຜນງານ FLEGT ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕງັ ເປັນຮກັສາການ ຫວົໜາ້ພະແນກດງັກ່າວ ພອ້ມດວ້ຍ ຮອງຫວົໜາ້ ພະແນກ 02  

່ ່ ້ ່້ ້ທ່ານ ແລະ ພ ະນ ກັງ ານຈ າໍນ ວນໜ ງຶ ທຖ  ີ ກືແ ຕ່ງຕ ງັໃ ຫສ ້ ງັກ ດັເ ຂາົໃນພ ະແ ນກ. ນແ ີ ມ່ນບ າດກ າ້ວອ ນັສ ໍາຄ ນັ ເພອືຍ ກົສູງພາລະບດົບາດ ໃ ຫແ ້ ກ່ກອງເ ລຂ າຂ ອງແ ຜນງ ານ ໃນການ  

່ ່ ່ ້ ້ປະສ ານສ ມົທ ບົກ ບັຂ ະແ ໜງກ ານອ ນືໆທ ກ ີ ່ ຽວຂ ອ້ງຢ ່ າງມ ປ ີ ະສ ດິທ ພ ິ າບຍ ງິຂ ນຶ ໃນກ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັແ ຜນງ ານ FLEGT.

້ ່້ ້   ຄວາມຄ ບືໜ າ້ໃ ນຄ ງັນ  ີແມ່ນໝ າກຜ ນົພ າຍຫຼງັກ ານສ ຸມໃ ສ່ກ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັມາຫຼາຍປ ີທຜ ີ ່ ານມ າ ຂອ ງແ ຜນງ ານ FLEGT ລະຫ ວ່າງ ສປ ປ  ລາວ ແລະ ສະຫ ະພ າບເ ອຣ ີ ບົ 

່ ່ ່້ ້ ່ໂດຍມ ເ ີປົາໝ າຍຫຼກັໃ ນກ ານປ ັບປ ຸງລ ະບ ບົການຄ ຸມ້ຄອງປ ່ າໄ ມ,້ ສະກ ດັກ ນັກ ານຕ ດັໄ ມທ ້ ຜ ີ ດິກ ດົໝ າຍ ພອ້ມທ ງັສ ງົເ ສມີການຄ າ້ໄ ມທ ້ ຖ ີ ກືຕ ອ້ງຕ າມກ ດົໝາຍ ຊງຶ  ແ ຜນງ ານ 

່້ ່ ້FLEGT ໄດ ດໍ້າ ເນນີ ແລະ ສະ ໜບັ ສະ ໜນູ ການ ຈດັ ຕງັ ປະ ຕ ບິດັ ຄໍາ ສງັ ຂອງ ນາ ຍກົ ລດັ ຖະ ມນົ ຕ ີເລກທ ີ15 ທມີ ກີານ ປະ ກາດ ໃຊ  ້ຕງັ ແຕ່ ເດອືນ ພດຶ ສະ ພາ ປີ 2016.

່ ້ຫອ້ງກ ານປ ະສ ານງ ານ ແຜນ ງ ານ FLEGT ຖກືຍ ກົລ ະດ ບັໃ ຫເ ້ປັນ ພ ະແ ນກ ເພອືຍ ກົສູງພາລະບດົບາດໃນກ ານຈ ດັຕ ງັ  

້ ່ປະຕ ບ ິ ດັວ ຽກງ ານໃ ຫຫຼ້າຍຂນຶ (ຕໍ)

່້ລະບ ຽບກ ານ ກ່ຽວກ ບັ ການຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັກ ານປ ະມ ູນໄ ມ ້ເພມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັຂອງອຸດສາຫະກາໍໄມລ້າວ

© WWF-Laos

່ ້ ່   ພາຍຫຼງັທ ມ ີ ກ ີ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັ ຄໍາສ ງັ ເລກທ  ີ15/ນຍ, ໄດມ ້ ກ ີ ານປ ່ ຽນແ ປງອ ນັສ ໍາຄ ນັ ໂດຍສ ະເ ພາະແ ມ່ນ

່ ່ ່ການກ າໍນ ດົໃ ຫມ ້ ກ ີ ານປ ະມ ູນໄ ມ ້ທສ ີ ະໜ າມ 2. ເພອືປ ະກອບສ່ວນໃ ຫແ້ກ່ກ ານດ ໍາເ ນນີງ ານດ ງັກ ່ າວ , ການຄ  ຸມ້ 

້ ້ ້ ຄອງ ຂໍ ມູນທງັ ໝດົ ກ່ຽວ ກບັ  ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາ ແລະ ກາ ນກວດ ກາຢັງ ຢືນ ຄວາ ມ ຖກື ຕອ້ງຂອງ ການ ຈດັ ຕງັ 

່ ່ ປະ ຕ ບິດັ ກດົ ໝາຍ ຈາກ ຂະ ແໜງ ການທ ກ່ີຽວ ຂອ້ງ ແມ່ນ ມ ຄີວາມ ສໍາ ຄນັຫຼາຍ  ເພອື ຮບັ ປະ ກນັ ຄວາ ມ ຖກື ຕອ້ງ  

ຂອງການດ ໍາເ ນນີກ ານປ ະມ ູນໄ ມ.້ 

່   ໂດຍອງີ ຕາມ ຜນົ ການ ສກຶ ສາ ຂອງ  ທ່ານ ລູ ສ ຄູ ເລນ ຄໍາ ຊ່ຽວ ຊານ ທປຶີກສາຕ່າງ ປະ ເທດ ຈາກ  ProFLEGT 

່ເຫນັ ວ່າຂະ ບວນການ ປະ ມູນ ໄມ ້ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ສາ ມາດ ປັບ ປຸງ ໄດ ໃ້ນຫຼາຍ ທາງ ເລອືກ ເຊນັ: ປັບ ປຸງການ 

່ ່ ້ ້ຄຸມ້ ຄອງ  ທາງ ດາ້ນ ວ ຊິາ ການ ເພອື ໃຫມ້ຄີວາມ ໂປ່ງ ໃສຍງິຂນຶ ໃນ ການ ຈດັ ຕງັ ປະ ຕ ບິດັ ແລະ  ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດ 

່ ່ ້ ່ໃນ ການ ແຂ່ງ ຂນັ ທ ເີທາົ ທຽມ ກນັ ຂອງ ຜູ ເ້ຂາົ ຮ່ວມ ປະ ມູນ. ຜນົ ການ ສກຶ ສາ ດງັ ກ່າວໄດລ້າຍງານ,  ປຶກ ສາ ຫາ ລ ື

່ ້ ່ແລະ ແລກ ປ່ຽນ ຄໍາ ຄດິ ເຫນັ ໃນ ກອງ ປະ ຊມ  ທ ີກມົ ການ ນາໍ ເຂາົ ແລະ ສງົ ອອກ, ກະ ຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຸ
່ ້້ ່ ້ການຄາ້ ໂດຍ ມ ຂໍີ ສະ ເໜ ແີນະ ທ ສໍີາ ຄນັ ດງັ ນ:ີ 1) ຈດັ ປະ ເພດ ໄມ  ສໍ້າ ລບັ ການ ປະ ມູນ ຕາມ ຊນັ ຄຸນ ນະ ພາບ ຂອງ ໄມ,້ ຂະ ໜາດ  

3 ່ຂອງ ໜາ້ ຕດັ ແລະ ຊະ ນດິ ພນັ ໄມ ້ໂດຍ ແບ່ງ ເປັນ ຊດ ລະ ຫວ່າງ 25-40 m , ເກບັ ມຽ້ນ ໄວ ໃ້ນ ສະ ຖານ ທທີອ້ນ ໂຮມ  ແລະ ຸ
່ ່້ ້ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ ຜູ້ ທ້ ສີນົ ໃຈ ເຂາົ ຮ່ວມ ການ ປະ ມູນ ສາ ມາດເຂາົ ເບງິ ກວດ ສະ ພາບ ຕວົ ຈງິ ຂອງ ໄມ ໄ້ດ ກ່້ອນ ລ່ວງ ໜາ້; 2) ຮູບ  

່ ້ແບບ ການ ປະ ມູນ ແບບ ເປີດກວາ້ງ ໂດຍ  ປະ ກອບ ມຜູີທ້ ສີນົ ໃຈ ເຂາົ ຮ່ວມ ການ ປະ ມູນ ຈາໍ ນວນຫຼາຍ  ແລະ  ຜູ ສ້ງັ ເກດ ການ 

່ ່ ້ ອດິ ສະ ຫຼະເພອື ຮບັ ປະ ກນັ ຄວາມ ໂປ່ງ ໃສ ແລະ ຫຼກີ ລຽ້ງການ ສມົ ຮູ ຮ່້ວມ ຄດິເພອື ກດົ ລາ ຄາ ຂອງ ການ ປະ ມູນ (ການອວົ ປະ  

້ ້ມູນ); 3) ຍກົ ລະ ດບັ ຂອງ ການ ປະ ມູນ ໄມ ຂ້ນັ ແຂວງ ໄປ ເປັນ ຂນັ ເຂດ ຫຼ ື ຖາ້ເປັນ  ໄປ ໄດ ້ສະ ເໜ ໃີຫ ເ້ປັນການ ປະ ມູນ  ໄມ  ້

້້ ້ໃນລະ ດບັຊາດ; 4) ສາ້ງ ຕງັ ພະ ແນກ ຄຸມ້ ຄອງ ການ ຕະຫຼາດ ແລະ ການ ຂາຍ ພາຍ ໃຕ ກ້ານ ຊ ນີາໍ ຂອງ ກມົ ການ ນາໍ ເຂາົ 

່່ແລະ ສງົ ອອກ ເພອື ກາຍ ເປັນ ຈດຸ ປະ ສານ ງານຫຼກັ ແລະ ສູນລວມ ດາ້ນ ຄໍາ ແນະ ນາໍ  ໃຫ ແ້ກ່ ກຸ່ມ ລູກ ຄາ້ ທງັ ພາຍ ໃນ ແລະ 

່ ່້ຕ່າງ ປະ ເທດ ເພອື ຄຸມ້ ຄອງ ແລະ  ຈດັ ຕງັ ປະ ຕ ບິດັ ວຽກ ງານທ ກ່ີຽວ ຂອ້ງ ທາງ ດາ້ນ ການ ຕະຫຼາດ ແລະ ການ ຂາຍ ໄມ ້ໃນ 

່ ່ ່່ ່ ້ສ ປ ປ ລາວ; 5) ສະ ເໜ ໃີຫ ມ້ ກີານ ກາໍ ນດົ ເອາົ ຊະ ນດິ ພນັ ໄມ ທ້ບໍີ ນ ຍິມົ ຫຼ ືບໍເປັນ ທ ຮູີ ຈ້ກັ (LKTS) ເຂາົ ເປັນ ສ່ວນ ໜງຶ ຂອງ  

ການ ປະ ມູນ ໄມ.້

ກອງປ ະຊ ມປ ຶກສ າຫ າລ  ືກ່ຽວກ ບັ ການນ າໍໃ ຊລ້ະບ ບົການສ ໍາຫຼວດທ າງໄ ກໂ ດຍນ າໍໃ ຊພ ້ າບຖ ່ າຍດ າວທ ຽມ (Remote Sensing)ຸ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ສົ່ງຂ່າວໄດ້ທີ:່

ພະແນກນຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍກວດກາປ່າໄມ ້

(ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT)

ກມົກວດກາປາ ່ ໄມ ້

ທາດດໍາ, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ໂທລະສບັ: +856-21-255 264 

ໂທລະສານ: +856-21-255 263

ອເີມລ:໌ info@flegtlaos.com

www.FLEGTlaos.com 

່   ໃນວນັທ  ີ18 ທນັວ າ 2017 ທ ີນະຄ ອນຫຼວງວຽງຈ ນັ, ໄດຈ້ດັກອງປະຊມປຶກສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ການນ າໍໃ ຊລ້ະບ ບົການສ ໍາຫຼວດທ າງໄ ກໂ ດຍນ າໍໃ ຊພ ້ າບຖ ່ າຍດ າວທ ຽມ ຸ
່ ່ ່້ ້ ່(Remote sensing)  ເຊງິມຜູີເ້ຂາົຮ່ວມຈາກຫຼາຍ ພາກ ສ່ວນ ຈາກ ສູນ ກາງ ແລະ ທອ້ງ ຖນິ ພອ້ມ ທງັ ອງົ ການ ຈດັ ຕງັ ສາ ກນົ.  ກອງ ປະ ຊມ ດງັກ່າວ ແມ່ນເພອື ປຶກ ສາ ຫາ ລ ືຸ

່ ່ ້ ້ກ່ຽວກ ບັ ການນ າໍໃ ຊ ້ເຕກັໂ ນໂ ລຢ ີກ ານສ ໍາຫຼວດທ າງໄ ກ  ໂດຍນ າໍໃ ຊພ ້ າບຖ ່ າຍດ າວທ ຽມ (Remote Sensing) ເພອືເ ປັນເ ຄອືງມ ເືຂາົໃນລ ະບ ບົຕ ດິຕ າມກວດກ າການຂ ຸດຄ ນົ 

່ ໄມ ້ແລະ ຕດິ ຕາມການ ເສອືມ ໂຊມ ຂອງ ປ່າ ໄມ.້

່ ່ ່່ ້ ່ ່   ການເ ສອືມໂ ຊມຂ ອ ງປ ່ າໄ ມ ້ແມ່ນເ ກ ດີມ າຈ າກຫຼາຍສ າເ ຫດ ເຊນັ: ການຂ ຸດຄ ນົໄ ມທ ້ ບ ີ ໍມ ລ ີ ະບ ບົກ ານຄ ຸມ້ຄ ອງ, ກດິຈ ະກ າໍກ ານລ ຽ້ງສ ດັທ ບໍີເ ປັນລ ະບ ບົ ແລະ ໄຟໃ ໝປ່້າ. 

້ ່ ່ ່່ອງີຕ າມຫຼກັວ  ຊ ິ າການແ ລວ້, ການນ າໍໃ ຊເ ້ຕກັໂ ນໂ ລຢ ີດ ງັກ ່ າວ ສາມ າດ ຖ ່ າຍພ າບຂ  ອງສະພ າບພ ນືທ   ີທມີສ ີ ງິກ ດີຂ ວາງໄດດ ້ ວ້ຍຄ ວາມລ ະອ ຽດ ລະດ ບັ 5-30 ແມດັ. ເຖງິຢ ່ າງໃ ດ  

່ ່ກຕ ໍ າມ, ການຕ ດິຕ າມກວດກ າ ທນ ີ າໍໃ ຊລ້ະບ ບົ  ພາບຖ ່ າຍດ າວທ ຽມ ຈາໍເ ປັນຕ ອ້ງມ ທ ີ ກັສ ະທ າງດ າ້ນວ ຊ ິ າກ ານທ  ກ ີ ່ ຽວຂ ອ້ງໃນລ ະດ ບັສ ູງ ພອ້ມທ ງັຄວາມອ າດສ າມ າດໃ ນກ ານ  

່ ້ ່ ່່ ້ດໍາເນນີງ ານຕ ວົຈ ງິ, ຈງຶເ ຫນັໄ ດວ ້ ່ າ ປັດໄ ຈເ ຫຼາົນ   ີແມ່ນສ ງິທ າ້ທ າຍສ ໍາລ ບັກ ານຈ ດັຕ ງັປ ະຕ ບ ິ ດັໃ ນບ ນັດ າປ ະເ ທດທ ກ ີ າໍລ ງັພ ດັທ ະນ າ.

່ ່່ ່ ່ ້   ເນອືງ ຈາກວ່າ,  ເຕກັ ໂນ ໂລ ຢີ ດງັ ກ່າວ ໄດ ມ້ ກີານ ພດັ ທະ ນາຢ່າງ ຕໍ ເນອືງ ເຊນັ: ການ  ແປ ຂໍ ມູນ ຈາກພາບ ຖ່າຍ ດາວ ທຽມໃນ ກ ລໍະ ນ ມີ ເີມກ ປິດ ບງັ ແມ່ນ ສາ ມາດ ປະ ມວນ ຜນົ ໄດ ງ່້າຍ  

້ ່ ່ ່ ່່ ້ ້ຂ ນຶ, ຊງຶ ມ ໂີຄງ ການ ຈາໍ ນວນ ໜງຶ ໄດ ລ້ ເິລມີ ນາໍ ໃຊ ເ້ຕກັ ໂນ ໂລ ຢີ ດງັ ກ່າວ ເຂາົ ໃນການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາການ ເສອືມ ໂຊມ ປ່າ ໄມ  ້ໃນ ວຽກ ງານ ວຊິາສະ ເພາະ ຂອງ ເຂາົ ເຈາົ. ແນວ ຄວາມ  

່ ້ ່່ ້ຄດິຂອງລະ ບບົ ຕດິ ຕາມກວດ ກາ ດງັ ກ່າວ ແມ່ນ  ຮູບ ແບບການ ເຮດັ ວຽກຮ່ວມ ກນັ ລະ ຫວ່າງ ການ ແປ ຂໍ ມູນ ຈາກພາບ ຖ່າຍ ດາວ ທຽມ  ທ ຖ່ີາຍ  ຈາກ ພນື ທ ຕີວົ ຈງິ ແລະ ຂະ ບວນ  

່ ່້ການ ລາຍ ງານ, ພອ້ມ ທງັ ນາໍ ມາ ວ ເິຄາະ  ກບັ ແຜນ ທ ປ່ີາ ໄມ ້ດວ້ຍການສມົ ທຽບ ຂໍ ມູນ ທ ໄີດມ້າ . 

້ ່ ້   ໃນກອງປ ະຊ ມຄ ະນ ະກ າໍມ ະກ ານຊ ນ ີ າໍລ ະດ ບັຊ າດ ທຈີດັຂນຶໃນວນັທ ີ19 ເດອືນ ມ ງັກ ອນ  ກໄ ໍ ດມ ້ ກ ີ ານປ ຶກສ າຫ າລ ກ ື ນັ ກ່ຽວກ ບັການນ າໍໃ ຊເ້ຕກັໂ ນໂ ລຢ ີການສ ໍາຫຼວດທ າງໄ ກ  ຸ
່ ່ ່ ່້ໂດຍນ າໍໃ ຊພ ້ າບຖ ່ າຍດ າວທ ຽມ (Remote Sensing) ເພອືເ ປັນເ ຄອືງມ  ືໃນລ ະບ ບົຕ ດິຕ າມກວດກ າ ກ ານຂ ຸດຄ ນົໄ ມ ້ແລະ ການເ ສອືມໂ ຊມຂ ອງປ ່ າໄ ມ,້ ຊງຶຮ ູໄ ້ ດເ ້ຖງິ 

່ ້ ່ ້ ້ ພາ ລະ ບດົ ບາດ ແລະ ຄວາມ ຮບັ ຜດິ ຊອບ ຂອງ ຂະ ແໜງ ກາ ນ ລດັ ທ ກ່ີຽວ ຂອ້ງ ໃນ ການ ຈດັ ຕງັ ປະ ຕ ບິດັ ໃນ ຕໍ ໜາ້. ນອກ ຈາກນນັ, ຜູ ເ້ຂາົ ຮ່ວມກອງ ປະຊມ ກ ໄໍດ ຕ້ກົ ລງົ ເຫນັ ດ ີຸ
່ໃຫມ ້ ກ ີ ານທ ດົລ ອງນ າໍໃ ຊ ້ລະບ ບົກ ານຕ ດິຕ າມກວດກ າດ ງັກ ່ າວ ພາຍໃ ຕແ ້ ຜນງ ານ FLEGT ຢູ່ ແຂວງ ທດົ ລອງ ໄດ ແ້ກ່ ແຂວງ  ຄໍາ ມ່ວນ ແລະ ແຂວງ  ອດັ ຕະ ປື.

່ ້ໄມທ່້ອນທໄີດຮ້ບັການຂຸດຄນົ ແລະ ເກບັໄວຢູ່້ ໄມສ້ະໜາມ 2 

້ກຽມເຂາົສູ່ຂະບວນການປະມູນ
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