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ພຳກສະເໜ ີ

ເອກະສຳນສະບັບນີືື້ ແມ່ນ ບົດລຳຍງຳນຜົນຂອງກຳນປະຕິບັດໜ້ຳທີື່ຂອງທີື່ປຶກສຳ ກ່ຽວກັບ ‘ກຳນວິເຄຳະເບິື່ງ  ຄວຳມ

ຕ້ອງກຳນ ແລະ ທ່ຳແຮງ ກຽ່ວກັບ ກຳນພັດທະນຳຂະແໜງປຳ່ໄມ້ ແລະ ຂະແໜງອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລຳວ’. 

ກຳນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດວຽກທີື່ປຶກສຳນີືື້ ແມ່ນສ່ວນໜືື່ງຂອງແຜນງຳນ  ‘ກຳນປົກປັກຮັກສຳ ແລະ ນ ຳໃຊລ້ະບົບນິເວດປ່ຳໄມ ້

ແລະ ຊີວະນຳໆພັນ ແບບຍືນຍົງ (ProFEB)’ ແລະ ‘ໂຄງກຳນຟ ື້ນພູປ່ຳໄມ້ຕຳມພູມທີັດ ແລະ ກຳນຄຸມ້ຄອງບລໍິຫຳນທີື່ດີ 

ຢູ່ຂະແໜງປ່ຳໄມ”້ ( ຫືຼ ໂຄງກຳນປ່ຳໄມ້ເພືື່ອອະນຳຄົດ; F4F) ທີື່ທັງສອງໂຄງກຳນນີືື້ ໄດ້ຮັບກຳນສະໜອງທຶນ ຈຳກ

ກະຊວງກຳນຮ່ວມມືດ້ຳນເສດຖະກິດ ແລະ ກຳນພັດທະນຳ ຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ (BMZ). ວຽກງຳນກຳສືກສຳນີືື້ 
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍ ບໍລິສັດ UNIQUE forestry and land use GmbH ຈຳກ ປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຊຶື່ງ
ໄດ້ດ ຳເນີນກຳນ ລະຫວຳ່ງ ເດືອນພະຈິກ 2020 ເຖງິ ເດືອນກັນຍຳ 2021.  
ບົດລຳຍງຳນ ສະບັບນີືື້ ສະແດວໃຫ້ເຫັນ ພຳບລວມຂອງ ສະຖຳນະພຳບ ຂອງ ວຽກງຳນປ່ຳໄມ ້ແລະ ວຽກງຳນກຳນປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ ຢູ ່ສປປ ລຳວ. ຈຸດປະສົງສະເພຳະຂອງກຳນສຶກສຳແມ່ນເພືື່ອ:  

1. ກ ຳນົດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແລະ ທ່ຳແຮງ ຂອງ ຂະແໜງກຳນອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ ້ ແລະ ກຳນ

ພັດທະນຳຂະແໜງປູກໄມ້ໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍງົ 

2. ສະໜັບສະໜູນເຮັດໃຫ້ ລັດຖະບຳນ, ພຳກສ່ວນເອກະຊົນ, ສະມຳຄມົ ແລະ ບໍລິສັດຕ່ຳງໆ ມີຂໍໍ້ມູນ ທີື່ເປັນ

ພືືື້ນຖຳນອັນແໜ້ນແກ່ນ ໃນກຳນຕັດສິນໃຈ ເພືື່ອກ ຳນົດມຳດຕະກຳນ ແລະ ກິດຈະກ ຳກຳນ ສ ຳລັບ ກຳນພັດທະນຳ 

ຂະແໜງກຳນປ່ຳໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມ້ ໃນອະນຳຄົດ.   

3. ສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນກຳນກະກຽມເຊັນສັນຍຳກຳນຄ້ຳໄມ້ແບບສະມັກໃຈ ລະຫວຳ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ 
ສະຫະພຳບເອີຣົບ (Lao-EU FLEGT VPA) 

ບົດລຳຍງຳນ ສະບັບນີືື້ ປະກອບດ້ວຍ 3 ພຳກ ຄື: ພຳກທ ີ1) ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດ ກຽ່ວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້, ພຳກທ ີ

2) ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດ ກຽ່ວກັບ ກຳນປງຸແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ແລະ 3) ບດົສະຫຼ ບ ແລະ ສະເ

ໜີແນະນ ຳ. 

ສ ຳລັບກຳນວິເຄຳະກຳນຕະຫຼຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້ ໄດ້ອະທິບຳຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ສະຖຳນະພຳບ ຂອງກຳນສະໜອງ

ໄມ້ຈຳກ 3 ແຫ່ ຼງ ຄື: ປ່ຳປູກ, ເຂດຫັນປ່ຽນທີື່ດິນປຳ່ໄມ້ ແລະ ປຳ່ຜະລິດ. ນອກຈຳກນີືື້, ພຳກນີືື້ ຍງັໄດ້ສະເໜີ ວິທີກຳນ

ທີື່ເປັນມຳດຕະຖຳນ ສ ຳລັບ ກຳນເກັບກ ຳຂໍໍ້ມູນກຳນສະໜອງໄມ້ ຈຳກປຳ່ຊົມໃຊຂ້ອງບ້ຳນ ແລະ  ຕົືື້ນໄມ້ທ ຳມະຊຳດທີື່
ເກີດຢູ່ໃນທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຳນຈັດຕັືື້ງ.  ກຳນວິເຄຳະແມ່ນໄດ້ນ ຳໃຊ້ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິມືສອງ.  

ສ ຳລັບພຳກ ກຳນປງຸແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ອະທິບຳຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ລກັສະນະຕ່ຳງໆຂອງຂະແໜ
ງກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ້ ເຊິື່ງລວມມທີັງ ຈ ຳນວນບລໍິສັດ, ຂະໜຳດຂອງບໍລິສັດ, ກຳນຈັດຕັືື້ງທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ກຳນລງົເລິກ
ສະເພຳະດ້ຳນຜະລິດຕະພັນ. ພຳກນີືື້ ແມ່ນ ສະໜອງຂມູ້ນ ກຽ່ວກບັ ສະພຳບເຕັກໂນໂລຊີກຳນຜະລດິ, ມຳດຕະຖຳນ

ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບແຮງງຳນ, ບຸກຄະລຳກອນ, ແລະ ຄວຳມຖືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບກົດໝຳຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ນອກຈຳກນີືື້, ບົດລຳຍງຳນຍງັໄດປ້ະເມີນເຖິງ ຄວຳມສະມັກໃຈຂອງບລໍິສັດໃນກຳນເຂົືື້ຳຮວ່ມໃນຂະບວນກຳນ Lao-

EU FLEGT-VPA. ກຳນວິເຄຳະ ກ່ຽວກັບ ກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຄນຸນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍໍ້ມູນ ແລະ 

ສະຖິຕິມືສອງ  ບວກກັບ ກຳນນ ຳໃຊ້ແບບສອບຖຳມເພືື່ອເກັບກ ຳຂໍໍ້ມູນເພີື່ມຕືື່ມ.  

ພຳກສະຫຼ ບ ແລະ ສະເໜແີນະນ ຳ ແມນ່ໄດສ້ງັລວມແລະຈດັລຽງ ປະເດນັບນັຫຳໃຫຍ່ໆ ທີື່ຄົືື້ນພບົຈຳກກຳນສກຶສຳ ໄວຢູ້່

ໃນ 5 ຫວົຂໍໍ້ ຄ:ື ກຳນສະໜອງໄມ,້ ໂຮງງຳນອດຸສຳຫະກ ຳປງຸແຕງ່ໄມ,້ ກຳນເຊືື່ອມໂຍງລະຫວຳ່ງກຳນສະໜອງໄມ ້ແລະ 

ກຳນອດຸສຳຫະກ ຳປງຸແຕງ່ໄມ,້ ກຳນຄຸມ້ຄອງຂໍໍ້ມນູ ແລະ ກຳນຄຸມ້ຄອງບລໍຫິຳນຂະແໜງກຳນ.  
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1 ບດົສງັລວມ ທຳງດ້ຳນບໍລຫິຳນ  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດສຶກສຳ:  

1. ກ ຳນົດຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແລະ ທ່ຳແຮງໃນກຳນພັດທະນຳຂະແໜງປູກໄມ ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້ 

ແບບຍືນຍງົ 

2. ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບຳນ, ພຳກສ່ວນເອກະຊົນ, ສະມຳຄົມ ແລະ ບັນດຳຫົວໜ່ວຍວິສຳຫະກິດ ໂດຍກຳນສະເ

ໜີຂໍໍ້ມູນ ເພືື່ອເປັນພືືື້ນຖຳນກຳນຕັດສິນໃຈ ກ ຳນົດມຳດຕະກຳນ ແລະ ກິດຈະກ ຳກຳນພັດທະນຳຂະແໜງ 

ກຳນປ່ຳໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃນອະນຳຄົດ.   

3. ສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນກຳນ Lao-EU FLEGT VPA 

 

ພຳກທີ 1 ຂອງບົດສຶກສຳ ແມນ່ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ພຳກທີ 2 ແມນ່ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດກຳນປຸງ

ແຕ່ງ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ (ອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້). ສອງພຳກດັັ່ງກ່ຳວແມ່ນມີກຳນເຊືື່ອມໂຍງກັນໃນ

ຕ່ອງໂສ້ກຳນຜະລິດ ເພືື່ອຜະລິດເປັນສີນຄ້ຳ ຕອບສະໜອງຕໍໍໍ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນຜະລິດຕະພັນໄມ້.  

ບົດສຶກສຳ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ແຫຼ່ງທີື່ມຳຂອງໄມ້ ມີຄື: ປ່ຳຜະລິດ, ເຂດຫັນປ່ຽນທີື່ດີນປ່ຳໄມ້ ແລະ ປ່ຳປູກ. ບົດສຶກສຳນີືື້ ຈະ

ກວມແຕ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເນືືື້ອແຂງ ແລະ ຈະບໍໍໍ່ລວມເອົຳພະລັງງຳນຊີວະພຳບ ແລະ ຄ່ຳບໍລິກຳນສິື່ງແວດລ້ອມຈຳກປ່ຳໄມ້.  

1.1 ກຳນວເິຄຳະຕະຫຳຼດ ກຽ່ວກບັ ກຳນສະໜອງໄມ້ 
ກຳນອຸດສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລຳວ ແມ່ນມີ ແຫ່ຼງສະໜອງໄມ້ພຳຍໃນປະເທດພຽງພໍແຕ່ເຄີື່ງໜືື່ງຂອງຄວຳມຕ້ອງກຳນ. 
ໃນນີືື້, ໄມ້ປູກແມ່ນແຫ່ຼງສະໜອງໄມທ້່ອນຫັຼກ ເຊີື່ງກວມເອົຳ 90% ຂອງກຳນສະໜອງໄມ້ພຳຍໃນ. 

1. ເຂດປ່ຳຜະລິດ ແມ່ນຖືກທ ຳລຳຍຢ່ຳງໜັກໜ່ວງ. ອັດຕຳກຳນເຕີບໃຫຍ່ສະເລ່ຍປະຈ ຳປ ີ(MAI) ຂອງຊະນິດໄມ້ທີື່ເປັນສິນຄຳ້ 

ຢູ່ໃນປ່ຳທ ຳມະຊຳດ ໄດ້ຖືກປະມຳນໄວ້ທີື່ 0.27 m3/ເຮັກຕຳ/ປ.ີ ໃນປະຈຸບັນ, ກຳນຕັດໄມທ້ ຳມະຊຳດຢູ່ປ່ຳຜະລິດແມ່ນຖືກ

ໂຈະ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຜະລິດໄມ້ ແມ່ນມີໜ້ອຍທີື່ສຸດ, ປະມຳນ 40,000 ມ3/ປ.ີ  

2. ເຂດຫັນປ່ຽນທີື່ດິນປຳ່ໄມ້ທ ຳມະຊຳດໄປນ ຳໃຊ້ເປັນ ທີື່ດິນປະເພດອືື່ນ ແລະ ໃນຈຸດປະສົງອືື່ນ ທີື່ໄດ້ກ ຳນົດຢູ່ໃນເຂດ ປ່ຳຜະລິດ
, ປ່ຳປ້ອງກັນ ແລະ ປຳ່ສະຫງວນ ຈະສຳມຳດສະໜອງໄມໄ້ດ້ປະມຳນ  35.000 – 69.000 ມ³/ປີ  ໃນ 5 ປີຕໍໍໍ່ໜ້ຳ.   

3. ປະມຳນ 50% ຂອງພືືື້ນທີື່ປ່ຳປູກທັງໝົດ ໄດ້ຖືກຈັດສັນໄວ້ສ ຳລັບກຳນຜະລິດຢຳງພຳລຳ. ປຳ່ໄມ້ຢຳງພຳລຳທີື່ມີອຳຍຸແກ ່ຄຳດ

ວ່ຳຈະສຳມຳດສະໜອງໄມ້ໄດ້ເຖິງ 250.000 ມ³/ປ.ີ ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕຳມ, ໃນປະຈຸບັນນີືື້, ໄມ້ຈຳກປ່ຳປູກຢຳງພຳລຳທີື່ມີ
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ອຳຍຸແກ່ (ເຊຳົກີດຢຳງແລ້ວ) ແມ່ນຖືກນ ຳໃຊ້ໂດຍໂຮງງຳນປງຸແຕ່ງໃນສັດສ່ວນໜ້ອຍທີື່ສຸດ. ປຳ່ປກູໄມ້ວິກ ຄຳດວ່ຳຈະ

ສຳມຳດສະໜອງໄມ້ໄດ້ ປະມຳນ 800.000 ແລະ 1 ລ້ຳນ ມ³/ປ.ີ     

ໃນປະຈຸບັນ, ໃນແຕ່ລະປີ ໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລຳວ ນ ຳໃຊ້ໄມ້ ປະມຳນ 2.9 ລ້ຳນ ມ3. ໃນຈ ຳນວນບລໍິ

ມຳດດັັ່ງກຳ່ວ, ປະມຳນ 1.3 ລ້ຳນ ມ³ ແມ່ນຖືກນ ຳໃຊ້ຢູ່ໃນ ກຳນອດຸສຳຫະກ ຳ ເຫຍືືື້ອເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍ. ວັດຖຸດິບທີື່ນ ຳໃຊ້ໃນປະຈຸ

ບັນ ແມ່ນໄດ້ມຳຈຳກ ກຳນນ ຳເຂົືື້ຳໄມ້ບົດ, ແຕ່ໃນໄລຍະຍຳວ ຄຳດວ່ຳຈະໄດ້ມຳຈຳກປ່ຳປູກພຳຍໃນ. ໂອກຳດໃນກຳນສະໜອງໄມ ້

ຈຳກປຳ່ຜະລິດທ ຳມະຊຳດທີື່ມີກຳນຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ແມ່ນຍງັຈະສືບຕໍໍໍ່ມີໃນລະດັບຕ ໍ່ຳ, ເຖິງວ່ຳຈະມີກຳນຍົກເລີກກຳນໂຈະຕັດ

ໄມ້ ກໍໍໍ່ຕຳມ. ສ່ວນໄມ້ຈຳກເຂດຫັນປ່ຽນທີື່ດິນປ່ຳໄມ້ ກໍໍໍ່ຄວນຖືກມອງຂ້ຳມໄປ ເນືື່ອງຈຳກວຳ່ ມັນບໍໍໍ່ສຳມຳດເປັນໜ້ຳເຊືື່ອຖືໄດ.້ 

ດັັ່ງນັືື້ນ, ກຳນປະກອບສ່ວນຂອງປ່ຳປູກ ຈຶື່ງມີຄວຳມສ ຳຄັນຫຼຳຍກວ່ຳ. ກຳນສະໜອງໄມ້ຈຳກປ່ຳປູກ ສຳມຳດກວມເອຳົ ເອຳົເຖິງ 

30% ຫືຼ ຫຼຳຍກວ່ຳນັືື້ນ ຂອງໄມທ້ີື່ນ ຳໃຊທ້ັງໝົດ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕຳມ, ວິສຳຫະກິດປຸງແຕ່ງ ຈ ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ດັດສົມຜະລິດຕະ

ພັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊກີຳນປຸງແຕ່ງ ຫັນປຽ່ນຈຳກ ກຳນນ ຳຊະນິດໄມ້ເນືືື້ອແຂງຈຳກທ ຳມະຊຳດ ໄປເປັນ ຊະນິດໄມ້ຈຳກປຳ່ປກູ.   

ໃນ 5 ປີຕໍໍໍ່ໜ້ຳ, ຄວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນສະໜອງໄມ້ທອ່ນປະຈ ຳປີ ຈະມີຢູ່ປະມຳນ 1.1 ແລະ 1.9 ລ້ຳນ ມ³. ກຳນຄຳດຄະເນ 

ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້ ແມນ່ບໍໍໍ່ມີຄວຳມແນ່ນອນ, ເນືື່ອງຈຳກວ່ຳ ບໍໍໍ່ສຳມຳດເຂົືື້ຳເຖິງ ຫືຼ ຂຳດຂໍໍ້ມູນລະອຽດ ກຽ່ວກັບ 

ປ່ຳໄມທ້ ຳມະຊຳດ. ຍິື່ງໄປກວຳ່ນັືື້ນ, ປ່ຳຊມົໃຊ້ຂອງບຳ້ນ (VUF) ແມ່ນຍັງບໍໍໍ່ທັນຖືກນ ຳໃຊ້ໃນທຳງກຳນຄ້ຳເທືື່ອ ແລະ ຍັງຂຳດຂໍໍ້

ມູນ ກຽ່ວກັບ ຕົືື້ນໄມປູ້ກ ແລະ ຕົືື້ນໄມ້ທ ຳມະຊຳດທີື່ເກີດຢູ່ໃນ ທີື່ດິນ “ບຸກຄົນ”. ນອກຈຳກຈະບໍໍໍ່ສຳມຳດ ຊືືື້ຂຳຍຕົືື້ນໄມທ້ ຳມະ

ຊຳດ ທີື່ອຳດຈະມີຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍ ຢູ່ໃນທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄນົ ຫຼື ກຳນຈັດຕັືື້ງ  (ILEO) ແລ້ວນັືື້ນ, ປັດໃຈທີື່ສ້ຳງຄວຳມບໍໍໍ່

ແນ່ນອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງອກີຢ່ຳງໜຶື່ງ ແມ່ນ ກຳນຂຳດຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກບັ ສະຖຳນະພຳບທີື່ແທ້ຈິງ ຂອງປຳ່ໄມທ້ ຳມະຊຳດຢູ່ໃນເຂດປຳ່
ຜະລິດ ແລະ ເນືືື້ອມີື່ປ່ຳປູກ. ດັັ່ງນັືື້ນ, ສິື່ງສ ຳຄັນ ແລະ ຈ ຳເປັນທີື່ສຸດ ສ ຳລັບ ກຳນສ້ຳງນະໂຍບຳຍ ແລະ ກຳນວຳງແຜນກຳນ ຢູ່ໃນ

ຂະແໜງກຳນເປົື້ຳໝຳຍນີືື້ ແມ່ນກຳນເຂົືື້ຳເຖິງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິທີື່ໜ້ຳເຊືື່ອຖືໄດ້.   

ສະນັືື້ນ, ອຸປະສັກ 2 ຢ່ຳງທີື່ສ ຳຄັນ ສ ຳລບັ ກຳນຜະລິດໄມ ້ມີຄື: ກຳນເຂົືື້ຳເຖິງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ທີື່ເຊືື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄວຳມຫຍຸ້ງ

ເຫຍີງຂອງລະບຽບກົດໝຳຍ. ຕົວຢ່ຳງ, ກຳນຈັດຊືືື້ ແລະ ເຄືື່ອນຍຳ້ຍ ເຕັກໂນໂລຊີກຳນຕັດໄມ ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍຳດຈຳກ

ລັດຖະບຳນ; ແລະ ກຳນປະມູນຂຳຍໄມ້ ທີື່ມບີໍລມິຳດເປັນຈ ຳນວນຫຼຳຍ ມີລກັສະນະເອືືື້ອອ ຳນວຍໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະກອບກຳນລຳຍ

ໃຫຍ່.  

ນອກຈຳກກຳນສຶກສຳນີືື້ແລ້ວ, ຍງັໄດ້ພັດທະນຳວທິີກຳນພືືື້ນຖຳນ (Standard methodology) ເພືື່ອກ ຳນົດ ແລະ ແນະນ ຳວິທີ

ກຳນເກັບກ ຳຂໍໍ້ມູນ ກຳນຕັດໄມ້ທ ຳມະຊຳດຈຳກປຳ່ຊົມໃຊຂ້ອງບ້ຳນ ແລະ ໃນທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼ ກຳນຈັດຕັືື້ງ. ຂໍໍ້

ມູນທີື່ໄດ້ເກັບກ ຳມຳໄດ້ ຈຳກວທິກີຳນນີືື້ ຈະສຳມຳດປະກອບສ່ວນເຂົືື້ຳໃນກຳນຕິດຕຳມກຳນຊືືື້-ຂຳຍໄມທ້ ຳມະຊຳດ ທີື່ຖືກຕ້ອງ

ຕຳມກົດໝຳຍ ຢູ່ພຳຍໃນ ສປປ ລຳວ. ວິທກີຳນນີືື້ແມ່ນນ ຳໃຊ້ສ ຳລັບໄມທ້ ຳມະຊຳດທີື່ຕັດໃນທີື່ດິນຂອງບ້ຳນ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ 

ແລະ ກຳນຈັດຕັືື້ງ ເພືື່ອເປັນສິນຄ້ຳ.  

ວິທີກຳນນີືື້ ໄດ້ສ້ຳງຂຶືື້ນມຳ ໂດຍອງີໃສ່ ກົດໝຳຍປຳ່ໄມ້ ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖນຸຳ 2019 ແລະ ນິຍຳມໄມ້

ທີື່ຖືກຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ 4: ໄມທ້ ຳມະຊຳດ ຈຳກ ປ່ຳຊມົໃຊ້ຂອງບ້ຳນ ແລະ ທີື່ດິນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼ ກຳນຈັດຕັັືື້ງ 
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(TLD4, v6.0). ວທິີກຳນນີືື້ ສຳມຳດນ ຳໄປສືບຕໍໍໍ່ພັດທະນຳ ໃນເມືື່ອ ບັນດຳຂໍໍ້ຈ ຳກັດທຳງດ້ຳນນິຕິກ ຳ ກ່ຽວກບັ ກຳນສ້ຳງ ຈຳກ 

TLD4 ໄດ້ຮັບກຳນແກ້ໄຂ.  

ສ່ວນຫັຼກກຳນ ແລະ ຂັືື້ນຕອນກ່ຽວກັບ ກຳນເກັບກ ຳຂໍໍ້ມູນ ແລະ ກຳນລຳຍງຳນ ແມ່ນໄດອ້ີງຕຳມ ນິຕິກ ຳທີື່ມີ ຢູ່ ແລະ ກ ຳລັງສະເ

ໜີກຳນປັບປງຸ ສ ຳລັບ:  

▪ ກຳນວຳງແຜນຄຸ້ມຄອງປຳ່ໄມ້ ແລະ ກຳນວຳງແຜນກຳນດ ຳເນີນງຳນ, ແລະ  

▪ ກຳນອອກອະນຸຍຳດ ແລະ ອອກໃບຢັື້ງຢ ນ ສ ຳລັບປຳ່ໄມ້/ຕົືື້ນໄມ ້ ຢູ່ໃນ ປ່ຳຊົມໃຊຂ້ອງບ້ຳນ ແລະໃນທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນ, 

ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຳນຈັດຕັືື້ງ.   

ຄ ຳແນະນ ຳ ກຽ່ວກບັ ກຳນສະໜອງໄມ ້

1. ປະເມີນສະຖຳນະພຳບ ຂອງປຳ່ໄມທ້ ຳມະຊຳດ (ເຂດທີື່ມີໄມ້ຢ ນຕົືື້ນ) ຢູ່ເຂດປ່ຳຜະລິດ ໂດຍສະເພຳະ ສະຖຳນະພຳບ 
ກ່ຽວກັບຄວຳມເປັນໄປໄດ້ ເພືື່ອຂດຸຄົືື້ນໃນທຳງກຳນຄຳ້ ໃນ ໄລຍະ 5, 10 ແລະ 15 ປີຕໍໍໍ່ໜ້ຳ.  

2. ຈັດວຳງບລູິມະສິດ ສ ຳລັບ ກຳນແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊປ້່ຳໄມ້ ອງີຕຳມຄວຳມເປັນໄປໄດ້ທຳງດ້ຳນກຳນຄ້ຳ ຂອງ
ປະລມິຳນໄມ້ຢ ນຕົືື້ນທີື່ມໃີນເນືືື້ອທີື່. ຕົວຢ່ຳງຈຳກປະເທດຫວຽດນຳມ: ອົງກຳນຄຸ້ມຄອງລັດ, ທະບວງປຳ່ໄມ້

ຫວຽດນຳມ, ໄດ້ສ້ຳງຖຳນຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສະພຳບລວມປ່ຳໄມ ້ ຈຳກກຳນສ ຳຫຼວດປຳ່ໄມທ້ົັ່ວປະເທດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

(ແຜນງຳນກຳນສ ຳຫຼວດປ່ຳໄມ ້ແລະ ສະຖິຕິປ່ຳໄມ້ແຫ່ງຊຳດ, NFIS). ກຳນສ ຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆ 

5 ປີ. ໃນລະຫວຳ່ງ 5 ປີ ອົງກຳນປົກຄອງປ່ຳໄມທ້້ອງຖິື່ນ ຂັືື້ນ ແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ຕິດຕຳມກຳນປຽ່ນແປງຂອງກຳນ

ປົກຫຸ້ມປ່ຳໄມ ້ໂດຍຜ່ຳນລະບົບເຄອືຂ່ຳຍຄອມພິວເຕີກຳນຕິດຕຳມຊບັພະຍຳກອນປ່ຳໄມ ້(FRMS) ເຊິື່ງລວບລວມເອຳົ

ຂໍໍ້ມູນສະຖິຕິມຳຖຳນເກັບກ ຳຂໍໍ້ມູນ (ເຊີເວີືື້) ຂອງສູນກຳງ. ລັດຖະບຳນໄດ້ວຳງແຜນຄຸ້ມຄອງປຳ່ໄມ້ ປີີ່ນອ້ອມກຳນປກົ

ຫຸ້ມຂອງທກຸປະເພດປຳ່ໄມ້  (ບົດລຳຍງຳນກຳນຄຸ້ມຄອງປຳ່ໄມ້ແບບຍືນຍົງ, 28/2018/TT-BNNPTNT).  

3. ໃນຂະນະທີື່ກຳນສະໜອງໄມ້ເນືືື້ອແຂງຈຳກທ ຳມະຊຳດຍງັສືບຕໍໍໍ່ຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່ຳ, ຄວນສ້ຳງຄວຳມເຂັືື້ມແຂງໃຫ້ກຳນ

ລົງທຶນປູກປຳ່  ດ້ວຍກຳນສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ພືືື້ນທີື່ມທີ່ຳແຮງສ ຳລັບກຳນລົງທຶນປູກໄມ ້ແລະ ກຳນອ ຳນວຍຄວຳມ
ສະດວກໃຫ້ມີກຳນຍືນຄ ຳຮອ້ງຂໍສ ຳປະທຳນເພືື່ອປູກໄມ ້ດ້ວຍຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. ສະໜັບສະໜູນພຳກເອກະຊົນ

, ລວມທງັບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ກຳນຈັດຕັືື້ງ ໃຫລ້ງົທຶນປູກປຳ່ ໃນເນືືື້ອທີື່ດິນທີື່ມີຄວຳມເໝຳະສົມ ແລະ ສະໜອງ

ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນໃຫ້ເຂົຳເຈົືື້ຳ ກ່ຽວກັບ ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້ທອ່ນ ແລະ ຂໍໍ້ຮຽກຮ້ອງທີື່ຈ ຳເປັນ ກ່ຽວກັບ ກຳນຈັດປະເພດໄມ ້

ແລະ ຊັືື້ນຄຸນນະພຳບຂອງໄມ້. ກຳນສະໜັບສະໜູນ ຄວນໄດ້ຮັບຈຳກຫຼຳຍພຳກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົືື້ນແມ່ນ ພະ

ແນກກະສິກ ຳ ແລະ ປຳ່ໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງກຳນກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ເມືອງ, ກຳນຈັດຕັືື້ງໃນລະດັບທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ອງົ

ກຳນຈັດຕັືື້ງທີື່ບໍໍໍ່ຂືືື້ນກັບລັດຖະບຳນ ໂດຍສະເພຳະ ຄວຳມຮູ້ກ່ຽວກບັ ເຕັກນິກກຳນປກູ ແລະ ກຳນຄຸມ້ຄອງປ່ຳປູກ.  

4. ຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້ ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່ຳຂອງໄມ້ ຈຳກປ່ຳຊມົໃຊ້ຂອງບຳ້ນ ແລະ ເຈົືື້ຳຂອງປຳ່ຂະໜຳດນ້ອຍ ມລີກັສະນະລວມສູນ
ຕຳມສຳຍຕັືື້ງຂອງຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດ. ຢຳກປະຕິບັດໄດ້ແບບນີືື້, ຕ້ອງໄດ້ສ້ຳງແຜນທີື່ ປຳ່ປູກ ແລະ ປຳ່ໄມຂ້ະໜຳດນ້ອຍ 

ທີື່ຕົກຢູ່ໃນກຳນຄຸມ້ຄອງຂອງ VUF ແລະ ILEO ໃຫ້ເຫັນພຳບແຈ້ງ. 

5. ສະໜັບສະໜູນກຳນນ ຳໃຊ້ປ່ຳປູກຢຳງພຳລຳທີື່ມີອຳຍຸແກ່ (ສ ຳເລັດກຳນກີດຢຳງ). ສ້ຳງຄວຳມຮັບຮູ້ ໃຫ້ເຈົືື້ຳຂອງປ່ຳປູກ 
ກ່ຽວກັບ ກຳນສ້ຳງເສືື່ອມສຳນຜົນປະໂຫຍດ ຈຳກຢຳງພຳລຳ ແລະ ໄມ້ຢຳງພຳລຳ, ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກບັ ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້
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ທ່ອນ ພ້ອມທງັ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີກຳນພັດທະນຳຕະຫຼຳດທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ. ໃນປະຈຸບັນ, ກຳນປກູປຳ່ຢຳງພຳລຳໃໝ່ ໃນເນືືື້ອທີື່ຂະ

ໜຳດໃຫຍ່ ແມ່ນ ຖືກໂຈະໄວ້ຊົັ່ວຄຳວ. 

6. ຄວນສະໜອງ ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ທີື່ໄດ້ເກັບກ ຳໂດຍກົມປ່ຳໄມ ້ ສູ່ສັງຄົມ ຜ່ຳນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊຳດ. ສ່ວນຂໍໍ້ມູນ ທີື່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ແຫ່ຼງຊບັພະຍຳກອນກຳນຜະລິດ, ກຳນຜະລິດປ່ຳໄມ,້ ກຳນຄຳ້ຜະລິດຕະພັນໄມ,້ ກຳນປງຸແຕ່ງ ແລະ ກຳນ

ຊົມໃຊ້ ຄວນສັງລວມໄວ້ຢ່ຳງສອດຄ່ອງ ຢ ່ ໃນຂັືື້ນສູນກຳງ.  

7. ແນະນ ຳໃຫ້ກົມປຳ່ໄມ້ ກ ຳນົດ ແລະ ສ້ຳງຕັືື້ງຈຸດປະສຳນງຳນ ຢູ່ພຳຍໃນກົມປຳ່ໄມ້ ເພືື່ອເຮັດໜ້ຳທີື່ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ແລະ 
ສະຖິຕິ ເພີື່ມເຕີມ ( ຕົວຢ່ຳງຂໍໍ້ມູນລະອຽດ) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ວຳງແຜນ ແລະ ນັກລົງທຶນ. ນອກຈຳກນັືື້ນ, ກອງສ ຳຫຼວດ ແລະ 

ວຳງແຜນປຳ່ໄມ,້ ກມົປ່ຳໄມ້ ກຄໍວນເຮັດໜ້ຳທີື່ ເກັບກ ຳ, ເກັບຮັກສຳ, ວິເຄຳະ ແລະ ສະໜອງ  ຂໍໍ້ມູນສະຖິຕິ

ຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ ້ໃຫ້ແກ່ ນັກລົງທືນທີື່ມີຄວຳມສົນໃຈ .  

8. ກຳນທັບຊອ້ນ ແລະ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເວລຳ ກ່ຽວກບັ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ສ ຳລັບ ກຳນວຳງແຜນ ແລະ ກຳນບລໍິຫຳນ 
ກຳນປູກໄມ້ ແລະ ກຳນປູກຢຳງພຳລຳ. ຕົວຢ່ຳງຕໍໍໍ່ໄປນີືື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຳງອອກໃນກຳນປັບປຸງສະຖຳນະກຳນ: ແກໄ້ຂ
ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່ຳງ ກົດໝຳຍປ່ຳໄມ້ (2019) ແລະ ກົດໝຳຍສົັ່ງເສີມກຳນລງົທຶນ (2016) ກ່ຽວກບັ ຂັືື້ນຕອນກຳນ

ອະນຸມັດ ກຳນສ ຳປະທຳນທີື່ດິນປກູໄມ້ເປັນສິນຄ້ຳ; ປັບປງຸຄວຳມກມົກຽວ ຂອງລະບຽບກຳນຕ່ຳງໆ ກ່ຽວກັບ ກຳນສ ຳ

ຫຼວດທີື່ດິນ ແລະ ມຳດຕະຖຳນກຳນຄັດເລືອກໂຄງກຳນລງົທຶນ ລະຫວ່ຳງ ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລົງທຶນ, 
ກະຊວງຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິື່ງແວດລອ້ມ ແລະ ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ.້  

  

1.2 ກຳນວເິຄຳະຕະຫຳຼດ ກຽ່ວກບັ ກຳນອດຸສຳຫະກ ຳປງຸແຕງ່ໄມ້ 
ກຳນອຸດສຳຫະກ ຳໄມ້ລຳວ ແມ່ນນ ຳໃຊ້ໄມທ້ອ່ນອຸດສຳຫະກ ຳ (Industrial Roundwood) ປະມຳນ 2.9 ລ້ຳນ ມ3/ປີ. ກຳນ

ໄຫຼວຽນຂອງໄມ້ໃນຂະແໜງກຳນໄມລ້ຳວ ແມ່ນປະກອບມີ 3 ຮູບແບບ ຄື: 1) ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່ຳພຳຍໃນ ເຊິື່ງມີແຫ່ຼງວັດຖຸດິບໄມ້

ມຳຈຳກ ປ່ຳໄມທ້ ຳມະຊຳດ ແລະ ປ່ຳປູກ ແລະ ທ ຳກຳນປງຸແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຂຳຍຢູ່ຕະຫຼຳດພຳຍໃນ (ກວມເອົຳປະມຳນ 

28% ຂອງ ລຳຍຮັບຈຳກໄມທ້່ອນອດຸສຳຫະກ ຳທັງໝົດ); 2) ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່ຳ ເພືື່ອກຳນສົັ່ງອອກ ທີື່ປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ

ໄມ ້ເຄິື່ງ-ສ ຳເລັດຮູບ ຫືຼ ສ ຳເລັດຮບູ ຈຳກແຫ່ຼງໄມ້ພຳຍໃນ (ປະມຳນ 28% ຂອງ ລຳຍຮັບຈຳກໄມ້ທອ່ນອຸດສຳຫະກ ຳທັງໝົດ); 

ແລະ 3) ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່ຳ ເຫຍືືື້ອເຈ້ຍສຳກົນ ທີື່ໄດ້ທ ຳກຳນຜະລິດບົນພືືື້ນຖຳນກຳນນ ຳເຂົືື້ຳໄມບ້ົດ ຈຳກ ປະເທດຫວຽດນຳມ ແລະ 

ປະເທດໄທ ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເຫຍືື່ອເຈ້ຍໜຶື່ງດຽວ ສ ຳລບັຕະຫຼຳດສົັ່ງອອກ (ປະມຳນ 44% ຂອງ ລຳຍຮັບ ຈຳກໄມ້ທອ່ນ

ອຸດສຳຫະກ ຳທັງໝົດ). 

ກຳນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດຄ ຳສັັ່ງ ເລກທ ີ15/ນຍ ແລະ ລະບຽບກຳນທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົືື້ນມຳ ເຮັດໃຫ້ກຳນສົັ່ງອອກ

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສ ຳເລັດຮູບເພີືື້ມຂືືື້ືືື້ນ (+ 58 ລຳ້ນ ໂດລຳສະຫະລດັ ນັບແຕ່ປ ີ2015), ໃນຂະນະທີື່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີື່ປຸງແຕ່ງ

ບໍໍໍ່ສ ຳເລັດຮູບ ແມ່ນຫຸຼດລົງຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍ (-53 ລຳ້ນ ໂດລຳສະຫະລດັ ນັບແຕ່ປີ 2015).  

ຂະແໜງກຳນໄມລ້ຳວ ໄດ້ປະເຊີນກັບ ກຳນລົດຈ ຳນວນຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດລງົຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍ ນັບແຕ່ປ ີ2015 ເປັນຕົືື້ນມຳ, ຕົວ

ເລກຫຼຸດລົງຈຳກ 1.300 ກວຳ່ຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດ ລງົມຳເປັນ ຕ ໍ່ຳກວ່ຳ 1.000 ຫົວໜ່ວຍໃນ ປີ 2020. ພຳຍຫັຼງກຳນບັງຄັບ
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ໃຊ້ ຄ ຳສັັ່ງເລກທ ີ15/ນຍ ປີ 2016, ວິສຳຫະກິດອຸດສຳຫະກ ຳໄມ້ຫຼຳຍແຫ່ງ ໄດ້ຫຸຼດຂະໜຳດກຳນດ ຳເນີນກິດຈະກຳນລົງ ຫືຼ 
ປິດກິດຈະກຳນໄປເລີຍ ເນືື່ອງຈຳກ ກຳນຂຳດແຄນວັດຖຸດິບ ຫືຼວ່ຳ ປະຕິບັດບໍໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້. 

ກອບວຽກນິຕິກ ຳລະດັບຊຳດ ໄດກ້ ຳນົດນິຕິກ ຳສ ຳລັບກຳນປົກປ້ອງ ແລະ ຂໍໍ້ແນະນ ຳ ກຽ່ວກັບ ກຳນປະຕິບັດຫັຼກກຳນອຸດສຳຫະ
ກ ຳທີື່ດີ ສ ຳລັບ ບັນດຳວິສຳຫະກິດປຸງແຕ່ງ. ນອກນີືື້ ຍັງໄດ້ສົັ່ງເສີມຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບແຮງງຳນ ພ້ອມທັງ ກຳນຄຸ້ມ
ຄອງດ້ຳນຄຸນນະພຳບໃນຂະບວນກຳນຜະລິດ ອກີດ້ວຍ. ຍິື່ງໄປກວ່ຳນັືື້ນ, ຍງັໄດ້ກ ຳນົດນິຍຳມຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີື່ເປັນອັນ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ບັນດຳວິສຳຫະກິດປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບກຳນພຳຍໃນ ເພືື່ອຫີຼກລຽ້ງກຳນສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທີື່ຜິດກົດ
ໝຳຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມທ້ີື່ບໍໍໍ່ໄດ້ປຸງແຕ່ງໃຫ້ສ ຳເລັດຮູບ. ເຖງິຢ່ຳງໃດກໍໍໍ່ຕຳມ, ຢູ່ພຳຍໃນປະເທດ ຍງັບໍໍໍ່ທັນມມີຳດຕະຖຳນຄຸນ

ນະພຳບລະດັບຊຳດ ສ ຳລັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ (ຕົວຢ່ຳງ ລະບຽບກຳນຈັດຊັືື້ນຄຸນນະພຳບ ຫືຼ ປະເພດ), ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊືືື້ຜະລິດຕະ
ພັນໄມ້ ມີຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍສູງໃນກຳນທ ຳທລຸະກ ຳເພືື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ ພ້ອມທັງ ສ້ຳງຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳດໃຫ້
ແກ່ ໂຮງງຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃນກຳນຈັດສັນຫຳ ວັດຖຸດິບໄມ້ທີື່ມີຄຸນນະພຳບມຳປອ້ນໂຮງງຳນ. ໃນປະຈຸບັນນີືື້  ເຖິງວ່ຳ ມີຫຼຳຍ
ໂຄງກຳນ ໄດ້ທ ຳກຳນສຶກສຳກວດສອບ ແລະ ສະເໜີ ວິທີກຳນຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພຳບໄປແລ້ວກໍຕຳມ, ແຕ່ກໍໍໍ່ບໍໍໍ່ໄດ້ດ ຳເນີນກຳນສືບ 
ຕໍໍໍ່ສ້ຳງມຳດຕະຖຳນຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນພຳຍໃນແຕ່ຢ່ຳງໃດ. 

ກຳນສະໜອງໄມ້ເລືື່ອຍແປຮບູຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ ເພືື່ອເປັນວັດຖຸດິບປອ້ນໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຂັືື້ນສອງ ມປີະລິມຳນ
ຫຸຼດລົງຫຼຳຍ ເນືື່ອງຈຳກ ກຳນປິດກິດຈະກຳນຂອງໂຮງງຳນເລືື່ອຍໄມ້ ໃນຊ່ວງເວລຳບໍໍໍ່ດົນມຳນີືື້.  ດັັ່ງນັືື້ນ, ໂຮງງຳນຂະໜຳດນ້ອຍ
ກວ່ຳ ຈືື່ງປະສົບກບັສິື່ງທຳ້ທຳຍຫຼຳຍຢ່ຳງ, ເນືື່ອງຈຳກສະພຳບກຳນເຂົືື້ຳເຖິງໄມ້ທອ່ນໃນປະຈຸບັນແມ່ນຈ ຳກັດຫຼຳຍ ແລະ ໂຮງງຳນ
ຂະໜຳດນ້ອຍ ກໍໍໍ່ມີເງິນລົງທືນຈ ຳນວນໜ້ອຍ.  

ເຖິງແນວໃດກໍຕຳມ, ໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມ້ຫຼຳຍແຫ່ງ ກຍໍັງສືບຕໍໍໍ່ນ ຳໃຊ້ໄມທ້່ອນຢູ່ພຳຍໃນພືືື້ນທີີື່ຂອງຕົນຢູ່ ອັນເຮັດ
ໃຫ້ໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມ້ຂັືື້ນສອງ ຕ້ອງໄດລ້ົງທຶນໃສ່ເຄືື່ອງກົນຈັກເລືື່ອຍໄມ ້ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມສຳມຳດໃນປະຕິບັດ
ກັບໄມ້ເລືື່ອຍແປຮູບ. ກຳນລົງທຶນໃນບັນດຳກິດຈະກ ຳເລົັ່ຳນີືື້ ໄດ້ປິດລອກເງິນລງົທຶນສ ຳລັບ ກຳນຂະຫຍຳຍກິດຈະກຳນໃນດ້ຳນ
ອືື່ນ, ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ພັດທະນຳຄວຳມຮູ້ດ້ຳນເຕັກນິກເພີືື້ມເຕີມ ແລະ ເພີືື້ມພຳລະໃນກຳນຄຸ້ມຄອງທລຸະກິດ. ອີກດ້ຳນໜຶື່ງ, ຢູ່ໃນ
ລະຍະກຳນສ ຳພຳດ ມີຫຼຳຍໂຮງງຳນໄດອ້້ຳງວ່ຳ ເຂຳົເຈົືື້ຳຍັງບໍໍໍ່ທັນມີແຜນກຳນລົງທືນອັນແນ່ນອນ, ຍ້ອນວຳ່ ຂຳດຄວຳມ
ຮັບປະກັນໃນກຳນວຳງແຜນ (ຕົວຢ່ຳງ: ກຳນມີໄມ້ປອ້ນໂຮງງຳນ) ແລະ ຄວຳມຫຍຸງ້ຍຳກໃນກຳນເຂົືື້ຳເຖິງແຫ່ຼງທຶນ.  

ຍິື່ງໄປກວຳ່ນັືື້ນ, ກຳນຂຳດກ ຳລງັແຮງງຳນທີື່ມທີັກສະ ຍງັຄົງເປັນສິື່ງຈ ຳກັດໂອກຳດກຳນດ ຳເນີນທລຸະກດິໃນຫຼຳຍດ້ຳນ. ໂຮງງຳນ
ຫຼຳຍແຫ່ງຕ້ອງໄດລ້ົງທຶນໃສ່ກຳນຝຶກອົບຮມົໃສ່ກຳນສ້ຳງສີມືແຮງງຳນ, ໃນຂະນະທີື່ ຫຼຳຍໂຮງງຳນຕ້ອງໄດ້ນ ຳໃຊ້ແຮງງຳນ
ຕ່ຳງປະເທດທີື່ໄດ້ຮັບກຳນຝຶກອບົຮົມດີກວ່ຳ ເຂົືື້ຳໃນກຳນນ ຳໃຊ້ເຄືື່ອງກົນຈັກທີື່ທັນສະໄໝ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ສະຖຳນະພຳບ 

ກ່ຽວກັບ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບແຮງງຳນ ຢູ່ໃນຂະ  ແໜງອຸດສຳຫະກ ຳປຸງໄມ້ ຕອ້ງໄດ້ຮັບກຳນປັບປຸງໃຫ້ດີຂືືື້ນ.  

ຄ ຳແນະນ ຳ ກຽ່ວກບັ ກຳນອດຸສຳຫະກ ຳປງຸແຕງ່ໄມ ້

1. ເພີື່ມທະວີກຳນສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂັືື້ນໜຶື່ງທີື່ໄດມ້ຳດຕະຖຳນ, ໄມ້ເລືື່ອຍແປຮູບ ແລະ ໄມ້ອັດ, ສ ຳລັບເປັນວັດຖຸດິບ

ປ້ອນໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມຂ້ັືື້ນສອງ. ຢຳກປະຕິບັດໄດ້ແບບນີືື້ ຕ້ອງມີຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນສະໜອງໄມທ້່ອນ

ໃນລະດັບດີ ເພືື່ອເປັນກຳນກະຕຸ້ນໃຫ້ພຳກເອກະຊົນສຸມກຳນລງົທຶນໃສ່ສ້ຳງຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນປງຸແຕ່ງ. ນອກຈຳກນີືື້, 
ກຳນຜ່ອນຜັນລະ ບຽບກຳນສົັ່ງອອກ “ຜະລິດຕະພັນໄມ້ບໍໍໍ່ສ ຳເລັດຮູບ” ຂອງກະຊວງອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ ອຳດເປັນ

ສິື່ງກະຕຸ້ນອີກຢ່ຳງໜຶື່ງ. 

2. ສະໜັບໜູນພຳກເອກະຊົນ ເພືື່ອລງົທຶນປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ້ພ້ອມທງັ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບກຳນ ດັດ
ປັບຕົນເອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພຳບກຳນສະໜອງວັດຖຸດິບໄມ້ໃນອະນຳຄົດ, ຊຶື່ງ ພ້ອມທງັ ກຳນເພີືື້ມປະສິດຕິພຳບຂອງ
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ກຳນນ ຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນ ຖຳ້ເຫັນວ່ຳ ຈະເກີດມີກຳນຂຳດແຄນວັດຖຸດິບໄມ້; ກຳນຫັນຈຳກກຳນໄມທ້ ຳມະຊຳດໄປນ ຳໃຊ້

ໄມປູ້ກ, ກຳນປະເມີນຄວຳມເປັນໄປໄດ້ໃນກຳນສ້ຳງສຳຍກຳນຜະລດິໃໝ່. ຢຳກປະຕິບັດໄດ້ແນວນີືື້, ມັນມີຄວຳມຈ ຳເປັນ

ຕ້ອງໄດ ້ ເຮັດກຳນວິເຄຳະວິສະຖຳນະພຳບວິສຳຫະກິດແບບລະອຽດ ພ້ອມທງັ ຕິດຕຳມຜົນງຳນກຳນສຶກສຳທີື່ໄດປ້ະຕິບັດ

ຜ່ຳນມຳ ຕົວຢ່ຳງ: ຜົນງຳນຂອງ ສູນຄົືື້ນຄວ້ຳກະສິກ ຳສຳກົນຂອງປະເທດອົດສະຕຳລ ີ (ACIAR) ແລະ ຂອງ ອງົກຳນຮ່ວມ

ມືສຳກົນແຫ່ງລັດຖະບຳນເຍຍລະມັນ (GIZ). ກຳນສະໜອງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫຼຳດ, ກຳນປະດິດ

ສ້ຳງຜະລິດຕະພັນໃນນະວັດຕະກ ຳໃໝ່ໆ ແລະ ກຳນຊ່ວຍເຫືຼອທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນອືື່ນໆທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ ອຳດຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວຳມສຽງຈຳກກຳນລົງທຶນຂອງພຳກເອກະຊົນໄດ້.  

3. ເສີມສ້ຳງກຳນຍອມຮບັຜະລິດຕະພັນໄມ້ລຳວ ຜ່ຳນກຳນ ສົັ່ງເສີມໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕຳມ ມຳດຕະຖຳນກຳນຄຸ້ມຄອງ
ຄຸນນະພຳບ ອັນເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງສຳກົນ, ລວມທງັ ມຳດຕະຖຳນ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບແຮງງຳນ (OHS) 

ແລະ ກຳນສ້ຳງລະບຽບກຳນ ກຽ່ວກັບ ກຳນຈັດຊັືື້ນຄຸນນະພຳບຜະລິດຕະພັນໄມ້.  

4. ເສີມສ້ຳງຄວຳມສຳມຳດ ໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫຳນ ແລະ ວິຊຳກຳນ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບ    ທັນສະໄໝ, ຂໍໍ້
ຮຽກຮ້ອງຕ່ຳງໆກ່ຽວກບັ OHS ແລະ ກຳນນ ຳໃຊ້ມຳດຕະຖຳນ ອັນເປັນທີື່ຍອມຮັບໄດ້ຈຳກສຳກົນ. ສິື່ງທີື່ກຳ່ວມຳນີືື້ ລວມ

ເອົຳທງັ ກຳນຝກຶອົບຮມົຕ່ຳງໆ ທີື່ໄດ້ຖືກພັດທະນຳຂຶືື້ນ ໂດຍອງົກຳນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນຳຕ່ຳງໆ ຮ່ວມກັບ ສະຖຳບັນກ່ຽວຂອ້ງ

ພຳຍໃນ (ກົມອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ຫັດຖະກ ຳ, ກະຊວງອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ) ແລະ ບັນດຳສະມຳຄົມປງຸແຕ່ງໄມ້ຕ່ຳງໆ 

(ສະມຳຄມົອຸດສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມ້ສ ຳເລັດຮູບແຫ່ງຊຳດລຳວ ແລະ ສະມຳຄົມເຟີນີເຈີລຳວ).  

5. ແກ້ໄຂບັນຫຳທີື່ເປັນຊ່ອງຫວຳ່ງດ້ຳນກຳນເງິນຂອງ ວິສຳຫະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ກຳງ ພຳຍໃນ (SMEs). ສ້ຳງວົງເງິນ

ສີນເຊືື່ອ ສ ຳລັບກຳນຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີກຳນປງຸແຕ່ງໄມ້ ໃຫຖ້ືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບກົດໝຳຍ ແລະ ສ ຳລັບກຳນ

ປະກອບກິດຈະກຳນໃໝ.່ ໃນບຳດກ້ຳວທ ຳອິດ, ຄວນປະເມີນຄືນ ສຳຍສີນເຊືື່ອທີື່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເຊັັ່ນ: ກອງທຶນເງິນກູ້ ສ ຳ

ລັບ ທລຸະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜຳດກຳງ (SME)  ແລະ ບນັດຳຜູ້ດ ຳເນີນກຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົືື້ນແມ່ນ ສະຖຳ
ບັນທະນຳຄຳນຕ່ຳງໆ, ເພືື່ອປບັປງຸກຳນເຂົືື້ຳເຖິງແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ເງືີື່ອນໄຂກຳນກູ້ຍມືຂອງຜູ້ປະກອບກຳນ SME ໃນຂະແໜ

ງປຳ່ໄມ້. 

1.3 ກຳນເຊືື່ອມໂຍງກຳນສະໜອງໄມ ້ແລະ ອດຸສຳຫະກ ຳປງຸແຕງ່ໄມ ້ 
ກຳນໄຫຼວຽນຂອງວັດຖຸດິບຢ່ຳງພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລຳ ແມ່ນມຄີວຳມຈ ຳເປັນສຸດສ ຳລັບກຳນຄຸ້ມຄອງກຳນດ ຳເນີນງຳນໃນຕ່ອງ
ໂສ້ກຳນຜະລິດປຳ່ໄມ້. ຜູ້ປະກອບກຳນອຸດສຳຫະກ ຳໄມ້ຕ້ອງກຳນຮູ້ ກຳນມີໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງໄມ້ ຢູ່ສະເພຳະເຂດໃດທີື່
ເຂົຳມີຄວຳມສົນໃຈ. ກຳນມີໄມທ້່ອນຈຳກປຳ່ປກູ ແລະ ຈຳກປ່ຳທ ຳມະຊຳດ ຈະເປັນຕົວກ ຳນົດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິື່ງທີື່ຕ້ອງ
ລົງທຶນ. ນັກລງົທຶນປູກໄມ້ ກໍໍໍ່ຕ້ອງກຳນຢຳກຮູ້ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້ທອ່ນເຊັັ່ນດຽວກັນ. 

ຜູ້ປະກອບກຳນ ທງັສອງຝຳ່ຍ ຕ້ອງໄດ້ປບັປງຸຄຸນນະພຳບ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງທີື່ຈ ຳເປັນສ ຳລັບ ‘ກຳນດ ຳເນີນທລຸະກິດທີື່ດີສຸດ’ ແລະ ຕ້ອງ

ໄດ້ມີກຳນເຊືື່ອມຕໍໍໍ່ກັນເປັນຢ່ຳງດີ  ເພືື່ອຮັບປະກັນວ່ຳ, ມືຂຳ້ງໜືື່ງ ຂນົສົັ່ງໄມ້ເຂົືື້ຳໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຢ່ຳງຮຽບຮ້ອຍ 
ແລະ ອີກຂ້ຳງໜືື່ງ ເຂົືື້ຳເຖິງຕະຫຼຳດຫຳຜູ້ຜະລິດໄມ້. ຄວຳມເຂົືື້ຳໃຈໃນໂຄງສ້ຳງຜູ້ປະກອບກຳນແມນ່ຈຸດເລີື່ມຕົືື້ນສ ຳລັບກຳນ

ເຊືື່ອມປະສຳນໃນຕ່ອງໂສ້ກຳນຜະລິດ.  
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ຄ ຳແນະນ ຳກຽ່ວກບັກຳນເຊືື່ອມໂຍງລະຫວຳ່ງກຳນສະໜອງໄມ ້ແລະ ຄວຳມຕອ້ງກຳນຂອງອດຸສຳຫະກ ຳປງຸແຕງ່ໄມ ້ 

1. ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ກຽ່ວກັບຊບັພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ທີື່ມີຢູ່ໃນໂຮງງຳນປງຸແຕ່ງ ຄວນໃຫ້ມີ. ປະເພດຂໍໍ້ມູນ
ເຂດໂຄງລຳ່ງນີືື້ ຄວນເອົຳເຂົືື້ຳໃນເວັບໄຊໃຫ້ບໍລກິຳນຜ່ຳນອີນເຕີເນັດຂອງລັດຖະບຳນ (e-government services). 

ຫັຼກກຳນພືືື້ນຖຳນຂອງ e-government ທີື່ຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລຳວ ແມ່ນເພືື່ອໃຫບ້ໍລິກຳນຂອງພຳກລັດສູ່ປະຊຳຊົນ 
ແລະ ຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດ ໂດຍຜ່ຳນເວທີສົນທະນຳແບບດິຈິຕອນ. ຖ້ຳເຮັດໄດ້ຄືແນວນັືື້ນ, ມັນອຳດຈະສົັ່ງເສີມ

ຄວຳມໂປງ່ໃສ, ຫຼຸດຜ່ອນຄຳ່ໃຊ້ຈ່ຳຍ ແລະ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃນຫຼຳຍດ້ຳນ. 

2. ຄຽງຄູ່ກັນນີືື້, ນັກລງົທຶນຕ້ອງກຳນຂໍໍ້ມູນສະພຳບລວມຂອງກຳນມໄີມ້ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້ໃນປະຈຸບັນ ເພືື່ອທີື່ຈະ

ສຳມຳດຄຳດຄະເນ່ທິດທຳງໃນອະນຳຄົດ. ລັດຖະບຳນສຳມຳດໃຫກ້ຳນສະໜັບສະໜູນກຳນຄຳດຄະເນ່ນັືື້ນໄດ້ ໂດຍຜ່ຳນ

ແຜນຍຸດທະສຳດ ແລະ ລະບຽບກດົໝຳຍ ທີື່ສ້ຳງສິື່ງແວດລອ້ມເອືືື້ອອ ຳນວຍຕໍໍໍ່ກຳນດ ຳເນີນງຳນຂອງຜູ້ຜະລິດໄມ້ ແລະ ອຸດ

ສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມ.້  

3. ຜູ້ຜະລິດໄມ້ອຸດສຳຫະກ ຳຕ້ອງກຳນກຳນສະໜັບສະໜູນທຳງດ້ຳນນະໂຍບຳຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝຳຍ ທີື່ຈະສຳມຳດຈັດຊັືື້ນ
ຄຸນນະພຳບ ແລະ ປະເພດໄມໄ້ດຢ່້ຳງເໝຳະສົມກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງອຸດສຳຫະກ ຳໄມ ້ (ລຳຍລະອຽດ ແມ່ນໃຫ້ເບິື່ງບົດ

ແນະນ ຳກ່ຽວກັບກຳນປົກຄອງ).  

4. ອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຕ້ອງກຳນປັບປງຸມຳດຕະຖຳນຜະລິດຕະພັນຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງລູກຄ້ຳ.  

5. ໃນຂະນະທີື່ລະບຽບກົດໝຳຍທີື່ລດັຖະບຳນວຳງອອກ ແມ່ນມີຄວຳມຈ ຳເປັນເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດທຳງດ້ຳນສັງຄົມ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ກຳນຂຽນເນືືື້ີອໃນແມ່ນບໍໍໍ່ຄວນໃຫ້ເປັນສິື່ງກີດຂວຳງກຳນຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພຳບໂດຍອີງຕຳມລູກຄ້ຳ.  

6. ເວທີສົນທະນຳກຳນຕະຫຼຳດຜ່ຳນດິຈິຕອນ ສ ຳລບັຜູ້ຜະລິດໄມ ້ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມ້ ແມ່ນຜ່ຳນກຳນພິສູດແລ້ວວ່ຳ
ມີປະສິດຕິພຳບ ແລະ ຄຸມ້ຄ່ຳ ເພືື່ອເຊືື່ອມຕໍໍໍ່ບັນດຳຜູ້ຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດທງັໝົດຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ກຳນຜະລິດ.   

7. ທັງຜ້ ູຜະລິດໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳໄມ້ ຕ້ອງກຳນສ້ຳງອົງກຳນຈັດຕັືື້ງທີື່ຈະຕຳງໜ້ຳໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົຳ ແລະ 
ເຫັນດີທີື່ຈະໃຫ້ກຳນຮ່ວມມືນ ຳກນັ ເພືື່ອສືື່ສຳນຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງພວກເຂົຳ. 

1.4 ກຳນຄຸ້ມຄອງບລໍິຫຳນ ແລະ ກຳນປະຕິບດັວຽກງຳນ FLEGT ໃນຂະແໜງປຳ່ໄມ ້
ກອບນິຕິກ ຳແຫ່ງຊຳດ ໄດ້ບັນຍັດຂໍໍ້ບັງຄັບສ ຳລບັກຳນປົກປ້ອງ ແລະ ຄ ຳແນະນ ຳຕ່ຳງໆ ກຽ່ວກັບ ກຳນປະຕິບັດວຽກງຳນອຸດ
ສຳຫະກ ຳທີື່ດີ ສ ຳລັບ ຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດປງຸແຕ່ງ ພ້ອມທງັ ສະໜັບສະໜູນກຳນຄຸ້ມຄອງຄນຸນະພຳບໃນຂະບວນກຳນ
ຜະລິດ ອີກດ້ວຍ. ໂດຍສະເພຳະ, ມັນໄດ້ກ ຳນົດນິຍຳມຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພືື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ ບັນດຳວິສຳຫະກິດປະຕິບັດໃຫ້

ຖືກຕ້ອງຕຳມລະ ບຽບກຳນຂອງຊຳດ ເພືື່ອຫີຼກລ້ຽງກຳນສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທີື່ຜິດກົດໝຳຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີື່ປງຸແຕ່ງ

ບໍໍໍ່ສ ຳເລັດຮູບ.  

ຄ ຳສັັ່ງຂອງນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ  (2016) ທີື່ໄດ້ກ ຳນົດໃຫ້ມີກຳນສົັ່ງອອກແຕ່ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສ ຳເລັດຮູບເທົັ່ຳ

ນັືື້ນ ໄດ້ກໍໍໍ່ໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທບົອນັໃຫຍ່ຫຼວງຕໍໍໍ່ ກຳນຫຸຼດລງົຂອງກຳນຂຸດຄົືື້ນໄມ້ແບບຊະຊຳຍ ແລະ ກຳນສົັ່ງອອກໄມທ້່ອນຈ ຳ

ນວນມະຫຳສຳນ. ພ້ອມດຽວກັນນີືື້, ຄ ຳສັັ່ງເລກທີ 15 ປະສົບຜົນສ ຳເລັດ ດ້ຳນກຳນເພີືື້ມກຳນສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ສ ຳເລັດ
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ຮູບ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວຳມກົດດັນຕໍໍໍ່ປ່ຳໄມທ້ ຳມະຊຳດ. ແຕ່ໃນອກີດ້ຳນໜຶື່ງ, ມັນພັດສົັ່ງຜົນກະທົບແບບສວນທຳງກັນ ຕໍໍໍ່ບັນດຳ

ຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ຈ ຳນວນຫຼຳຍ ທີື່ໄດ້ພົບກັບບນັຫຳກຳນຂຳດແຄນວັດຖຸດິບ ແລະ  ໃນເວລຳດຽວກັນ ສ້ຳງ
ຄວຳມຈ ຳເປັນ ທີື່ຕ້ອງໄດລ້ົງທຶນໃສ່ເຄືື່ອງຈັກປງຸແຕ່ງໄມ້ເພີືື້ມເຕີມ. ໃນສະພຳບກຳນອັນໃໝ່ນີືື້, ມີຫຼຳຍຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະ
ກິດ ບໍໍໍ່ມີຄວຳມສຳມຳດສຶບຕໍໍໍ່ດ ຳເນີນກິດຈະກຳນຂອງຕົນໄດ.້  

ຢູ່ພຳຍໃນກຸ່ມຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດອຸດສຳຫະກ ຳໄມ້ ເກີດມີຄວຳມຮູ້ສຶກວຳ່ ມລີະບຽບກຳນບບີບັງຄັບຫຼຳຍເກີນໄປ ແລະ 
ເຫັນວ່ຳ ບັນດຳລະບຽບກຳນທີື່ມຢູ່ີໃນປະຈຸບັນ ເປັນສິື່ງຈ ຳກັດຄວຳມສຳມຳດຂອງຜູ້ປະກອບກຳນ ໃນກຳນເຂົືື້ຳສວຍໃຊ້ໂອກຳດ

ທຳງດ້ຳນທຸລະກິດ. ຕົວຢ່ຳງ, ຜູ້ປະກອບກຳນອຸດສຳຫະກ ຳໄມ້ ຄດິວ່ຳ ກຳນກ ຳນົດນິຍຳມຜະລິດຕະພັນໄມ້ໃນປະຈຸບັນ ເປັນ

ອຸປະສັກຕໍໍໍ່ກຳນຕອບສະໜອງສິນຄ້ຳຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງລູກຄ້ຳ. ກຳນປະຕິບັດຂັືື້ນຕອນບໍລຫິຳນອັນຄຸມເຄືອ ໃນກຳນ

ອອກອະນຸຍຳດກຳນຕັດໄມ້ ແລະ ກຳນເຄືື່ອນຍຳ້ຍໄມ້ ມີຜົນກະທບົອັນຕໍໍໍ່ກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ລະບຽບກຳນກ່ຽວກບັ ກຳນ
ປະມູນຊືືື້-ຂຳຍໄມ ້ກໍໍໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສຳຫະກິດ ຕົກຢູ່ໃນທ່ຳເສັຍປຽບ ຍ້ອນບໍໍໍ່
ມີເງີນໝູນວຽນຈ ຳນວນຫຼຳຍ. ນອກຈຳກນີືື້, ຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດຍັງຄິດວ່ຳ ກຳນບໍໍໍ່ປະຕິບັດລະບຽບກຳນແບບເຂັືື້ມງວດ 
ໄດ້ທ ຳລຳຍກຳນແກງ້ແຍ້ງແຂງ່ຂັນທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດຳຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດ ທີື່ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບ
ກົດໝຳຍ ຕົກຢູ່ໃນສະພຳບທີື່ເສັຍປຽບ.  

ກຳນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດຂະບວນກຳນ FLEGT-VPA ສຳມຳດໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນໄດ້ ຜ່ຳນກຳນສ້ຳງແຜນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດ 

FLEGT-VPA ຂັືື້ນແຂວງ, ແກໄ້ຂສິື່ງທຳ້ທຳຍສະເພຳະຢູ່ໃນພຳກພືືື້ນ ແລະ ສຸມໃສ່ ປັບປຸງລະບຽບປຳ່ໄມທ້ີື່ຕິດພັນກັບກຳນສະ

ໜອງໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມ,້ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ກຳນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດ TLAS ໃຫ້ແກ່ ບັນດຳສະມຳຄມົຕ່ຳງໆ
ໃນຂະແໜງອຸດສຳຫະກ ຳປຳ່ໄມ້ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນອືື່ນໆ ພ້ອມທງັ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະບວນກຳນ FLEGT-VPA ໃຫ້ແກ່
ເຂົຳເຈົືື້ຳ.   

ຄ ຳແນະນ ຳ ກຽ່ວກບັ ກຳນຄຸມ້ຄອງບລໍຫິຳນກຳນສະໜອງໄມ ້ແລະ ກຳນອດຸສຳຫະກ ຳປງຸແຕງ່ໄມ ້ 

1. ສຸມໃສ່ກຳນປບັປງຸຂະບວນກຳນທຳງດ້ຳນນິຕິກ ຳ ທີື່ຕິດພັນກັບກຳນຄຸ້ມຄອງປຳ່ປກູ ດ້ວຍບຳງວທິີກຳນທີື່ເປັນຕົວຢ່ຳງ ດັັ່ງນີືື້: 
ແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວຳ່ງ ກົດໝຳຍປຳ່ໄມ້ (2019) ແລະ ກົດໝຳຍສົັ່ງເສີມກຳນລົງທຶນ (2016) ກຽ່ວກັບຂັືື້ນຕອນກຳນ

ອະນຸມັດໂຄງກຳນສ ຳປະທຳນປູກໄມ້ເພືື່ອເປັນສິນຄ້ຳ; ສຸມໃສ່ກຳນປັບປງຸລະບຽບກຳນສ ຳຫຼວດທີື່ດິນ ແລະ ມຳດຕະຖຳນ

ກຳນຄັດເລືອກໂຄງກຳນລງົທຶນ ລະຫວ່ຳງ ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທຶນ, ກະຊວງຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປຳ່ໄມ້.   

2. ເພີື່ມຈ ຳນວນບຸກຄະລຳກອນ ພ້ອມທງັ ປບັປງຸຂະບວນກຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ໃນສະຖຳບັນກຳນຈັດຕັືື້ງຂອງພຳກລັດ (ເຊັັ່ນ: 
ກະຊວງອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ, ກມົປຳ່ໄມ້) ເພືື່ອເລັັ່ງລັດຂັືື້ນຕອນກຳນຂຶືື້ນທະບຽນ ແລະ ກຳນອອກໃບອະນຸຍຳດ ພ້ອມ

ທັງ ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ລະບຽບກຳນອຸດສຳຫະກ ຳປ່ຳໄມ້ ໄດ້ຖືກບັງຄບັໃຊ້ຢ່ຳງແຜ່ຫຼຳຍ ແລະ ຮັບປະກນັເຮັດໃຫ້ເກີດມີກຳນ

ແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນທີື່ມີຄວຳມຍຸຕິທ ຳ ລະຫວຳ່ງຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດດ້ວຍກັນ.  

3. ສະໜັບສະໜູນວິສຳຫະກິດຂະໜຳດກຳງ ແລະ ຂະໜຳດນ້ອຍ (SME) ເຂົືື້ຳຮ່ວມ ກຳນປະມູນຊືືື້-ຂຳຍໄມ້ ດ້ວຍວທິີກຳນ
ຕ່ຳງໆ ເຊັັ່ນ: ຜ່ຳນກຳນຈັດຕັືື້ງກຸມ່ຜູ້ເຂົືື້ຳຮ່ວມປະມູນ ແລະ ເອືືື້ອອ ຳນວຍໃຫ້ເຂົຳເຈົືື້ຳສຳມຳດເຂົືື້ຳເຖິງແຫ່ຼງເງິນທຶນໝູນວຽນ. 

ກຳນສະໜັບສະໜູນປະເພດນີືື້ ຄວນຈະໄດ້ຮັບຈຳກກຳນຮ່ວມມ ື ລະຫວ່ຳງ ສະມຳຄມົໄມ້ປງຸແຕ່ງໄມ້-ເຟີນີເຈີລຳວ ແລະ 

ອົງກຳນຮ່ວມມືສຳກົນ. 
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4. ເອືືື້ອອ ຳນວຍໃຫ້ມກີຳນຍົກເວັືື້ນຂໍໍ້ຈ ຳກັດກ່ຽວກບັກຳນສົັ່ງອອກໄມ ້ ເພືື່ອສ້ຳງໂອກຳດໃຫ້ແກ ່ ກຳນສົັ່ງອອກລຳຍກຳນຕ່ຳງໆ
ຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີື່ຕະຫຼຳດກ ຳນົດ. ຢູ່ໃນນີືື້, ອຳດລວມເອຳົທັງ ກຳນຫີຼກເວັືື້ນກຳນຈ ຳກັດຂະໜຳດຂອງຜະລິດຕະພັນ 

ແລະ ອະນຸຍຳດໃຫມ້ີກຳນສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູກໄດ້ໂດຍລວມ. 

5. ສ້ຳງແຜນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດວຽກງຳນ FLEGT ຂັືື້ນແຂວງ ເພືື່ອແກ້ໄຂ ສິື່ງທຳ້ຍສະເພຳະ ແລະ ເປີດໂອກຳດໃຫ້ແກ່ວຽກງຳນ 
FLEGT- VPA. ພະແນກ ກະສິກ ຳ ແລະ ປຳ່ໄມ້ແຂວງ ອຳດເປັນອງົກຳນທີື່ເໝຳະສົມທີື່ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍໍໍ່ແຜນກຳນດັັ່ງກ່ຳວ.  

6. ເຊືືື້ອເຊີນບັນດຳສະມຳຄົມຕຳ່ງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກຳນປງຸແຕ່ງໄມ້, ເຊັັ່ນ: ສະມຳຄົມເຟີນີເຈີລຳວ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໄມ້

ປູກລຳວ ມຳຮ່ວມຝກຶອົບຮມົ ແລະ ຊ່ວຍສືື່ສຳນ ກ່ຽວກບັ ກຳນຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພຳບ ແລະ ກຳນປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕຳມ

ຂະບວນກຳນ FLEGT-VPA.  

1.5 ກຳນຄຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມນູ ກ່ຽວກບັ ກຳນສະໜອງໄມ ້ແລະ ກຳນອດຸສຳຫະກ ຳປງຸແຕງ່ໄມ ້ 
ກຳນດ ຳເນີນກິດຈະກຳນອຸດສຳຫະກ ຳໄມ້ ແລະ ກຳນລົງທຶນໃນອະນຳຄົດ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີຄວຳມປອດໄພໃນກຳນວຳງ
ແຜນກຳນ. ຢູໃ່ນນີືື້, ກຳນໄຫຼວຽນຂອງວັດຖຸດິບໄມ ້ໃນປະລິມຳນພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລຳ ແມ່ນມີຄວຳມຈ ຳເປັນທີື່ສຸດ ສ ຳລັບ 
ກຳນຄຸ້ມຄອງກຳນດ ຳເນີນງຳນ ຂອງຕ່ອງໂສ້ກຳນສະໜອງໄມ.້ ເນືື່ອງຈຳກວ່ຳ ຜູ້ປະກອບກຳນອຸດສຳຫະກ ຳໄມ ້ມີຄວຳມຈ ຳເປັນ
ຕ້ອງຮູ້ລວ່ງໜ້ຳ ກ່ຽວກັບ ຂໍໍ້ມູນກຳນມີໄມທ້ີື່ຈະສະໜອງໃຫ້ ພ້ອມທງັ ຄຸນນະພຳບຂອງໄມ້ດັັ່ງກ່ຳວ, ໂດຍສະເພຳະ ຂໍໍ້ມູນທີື່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຂງົເຂດຄວຳມສົນໃຈຂອງເຂຳົເຈົືື້ຳ. ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ກຳນມໄີມທ້່ອນຈຳກປຳ່ປູກ ແລະ ຈຳກປຳ່ທ ຳມະຊຳດ ຈະ
ເປັນຕົວກ ຳນົດກຳນນ ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເງືື່ອນໄຂທີື່ຈ ຳເປັນຕ່ຳງໆສ ຳລັບກຳນລງົທຶນ.  

ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບນັກລົງທຶນປູກໄມ້ ກໍໍໍ່ຕອ້ງກຳນຢຳກຮູ້ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມທ້ອ່ນ. ສະນັືື້ນ, ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ກຽ່ວກັບ
ຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ທີື່ມີຢູ່ໃນໂຮງງຳນປງຸແຕ່ງ ຄວນໃຫ້ມີ. ປະເພດຂໍໍ້ມູນເຂດໂຄງລຳ່ງນີືື້ ຄວນເອຳົເຂົືື້ຳໃນ
ເວັບໄຊໃຫ້ບໍລກິຳນຜ່ຳນອີນເຕີເນັດຂອງລັດຖະບຳນ (e-government services). ຂໍໍ້ມູນກຽ່ວກບັຊັບພະຍຳກອນປຳ່ໄມ ້ທີື່

ໄດ້ເກັບກ ຳໂດຍນ ຳໃຊ້ທຶນຈຳກພຳກລັດ ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນເອຳົເຂົືື້ຳໄວ້ໃນເວັບໄຊດັັ່ງກຳ່ວ.  ນັກລົງທຶນຕ້ອງກຳນຂໍໍໍ່ືື້ມູນ
ສະພຳບລວມຂອງກຳນມີໄມ້ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້ໃນປະຈຸບັນ ເພືື່ອທີື່ຈະສຳມຳດຄຳດຄະເນ່ທິດທຳງໃນອະນຳຄົດ. 

ລັດຖະບຳນ, ໂດຍສະເພຳະ ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປຳ່ໄມ້  ແລະ ກະຊວງອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄຳ້, ສຳມຳດໃຫ້ກຳນສະໜັບ
ສະໜູນກຳນຄຳດຄະເນ່ນັືື້ນໄດ້ ໂດຍຜ່ຳນແຜນຍຸດທະສຳດ ແລະ ລະບຽບກົດໝຳຍ ທີື່ສ້ຳງສິື່ງແວດລ້ອມເອືືື້ອອ ຳນວຍຕໍໍໍ່ກຳນດ ຳ
ເນີນງຳນຂອງຜູ້ຜະລິດໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້. ຕົວຢ່ຳງ ກຳນຄຳດຄະເນ່ໃນຕ່ອງໂສ້ກຳນສະໜອງໄມ້ສຳມຳດປັບປງຸ

ໄດ້ ດ້ວຍກຳນສ້ຳງລະບຽບກຳນທີື່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບໄມທ້ ຳມະຊຳດທີື່ເກີດຢູ່ໃນ VUF ແລະ ILEO ແລະ ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງກົນໄກ
ກຳນຢັື້ງຢ ນໄມທ້ ຳມະຊຳດ, ກຳນຂືືື້ນທະບຽນປ່ຳປູກ ແລະ ກຳນຢັື້ງຢ ນໄມ້ປູກ. ຖຳ້ປະຕິບັດໄດ້ຄືແນວນີືື້ ກໍໍໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ກະຊວງ
ອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ ປະຕິບັດກຳນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕຳມໄມ້ສົືື້ນເຂົືື້ຳ ແລະ ສົືື້ນອອກໄດ້. ນອກຈຳກນີືື້, ນະໂຍບຳຍ

ທະນຳຄຳນ ກໍໍໍ່ຄວນໄດ້ຮັບກຳນປບັປຸງ ເພືື່ອອະນຸຍຳດໃຫມ້ີກຳນກູ້ຍມືເງິນດອກເບ້ຍຕ ໍ່ຳໃນໄລຍະຍຳວ ສ ຳລັບນັກລົງທຶນປກູໄມ້.  

ໂດຍລວມແລ້ວ, ກຳນຂຳດຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພຳບລວມຂອງປ່ຳຜະລິດ ແລະ ປ່ຳປູກ, ບໍໍໍ່ມກີຳນຕິດຕຳມກຳນສະໜອງໄມ້ຈຳກ
ປ່ຳຊມົໃຊ້ຂອງບຳ້ນ, ທີື່ດິນບຸກຄນົ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼ ກຳນຈັດຕັືື້ງ ໃນປະຈຸບັນ, ຄວຳມຫຍ ຸ້ງຍຳກໃນກຳນເຂົືື້ຳເຖິງຂໍໍ້ມູນ ແລະ 
ສະຖິຕິ ແລະ ບັນຫຳທີື່ເປັນຊ່ອງຫວ່ຳງໃນກຳນເກັບກ ຳຂໍໍ້ມູນ ແມ່ນສິື່ງທ້ຳທຳຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນກຳນປະເມີນກຳນສະໜອງໄມ ້

ຢ່  ໃນບົດສຶກສຳນີືື້.  
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ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ ້ແມ່ນມຂີໍໍ້ມູນແບບກະແຈກກະຈ່ຳຍ, ບໍໍໍ່ສົມບູນ ແລະ ບໍໍໍ່ມີຄືກນັໝົດທຸກແຂວງ ຢ່ຳງເປັນ

ລະບົບ ແລະ ເປັນມຳດຕະຖຳນ. ຂໍໍ້ມູນກຳນດຸ່ນດຽງໄມທ້່ອນ ແລະ ກຳນອປຸະໂພກຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຖວື່ຳບໍໍໍ່ມີຄວຳມຊັດເຈນ. ຂໍໍ້

ມູນແມ່ນມີພຽງບຳງແຂວງ ແລະ ບໍໍໍ່ສຳມຳດນ ຳມຳວິເຄຳະ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ ຍ້ອນບໍໍໍ່ມີຮູບແບບກຳນເກັບກ ຳຂໍໍ້ມູນທີື່ເປັນ
ມຳດຕະຖຳນ. 

ຄ ຳແນະນ ຳ ກຽ່ວກບັ ກຳນຄຸມ້ຄອງຂໍໍ້ມນູ  

1. ສ້ຳງຖຳນຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ແລະ ວິສຳຫະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີື່ມີສັກກຳຍະພຳບເປັນຈຸດສູນກຳງ, ມີ
ມຳດຕະຖຳນສູງ ແລະ ສຳມຳດນ ຳໃຊ້ໄດ້ໃນທົັ່ວປະເທດ ເພືື່ອສະໜັບສະໜູນກຳນລົງທຶນໃນກຳນຜະລິດໄມ້ ແລະ ກຳນປງຸ
ແຕ່ງໄມ.້ ຕຳມປົກກະຕິແລວ້, ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກບັຊັບພະຍຳກອນປຳ່ໄມ ້ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳປງຸແຕ່ງໄມ້ ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍອງົ
ກຳນຈັດຕັືື້ງທີື່ກຽ່ວຂອ້ງຂອງລັດ, ເຊັັ່ນ: ກົມປ່ຳໄມ້.  

2. ກ່ອນອືື່ນໝົດຄວນເລີື່ມຈຳກ ກຳນສ້ຳງໃຫ້ມີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ຢູ່ພຳຍໃນກົມປ່ຳໄມ້ ແລະ ປບັປງຸຂໍໍ້ມູນ
ດັັ່ງກ່ຳວຕຳມກຳນເວລຳ ຜ່ຳນກຳນສ ຳຫຼວດປ່ຳໄມ້ແຫ່ງຊຳດ ແລະ ກຳນວຳງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່ຳໄມ້ ສ ຳລັບ ເຂດປ່ຳຜະລິດ ແລະ 
ເຂດປ່ຳຊົມໃຊຂ້ອງບ້ຳນ ແລະ ຢູ່ໃນທີື່ດິນຂອງ ບຸຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼ ກຳນຈັດຕັືື້ງ.  

3. ໃນທ ຳນອງດຽວກັນນີືື້, ຄວນຮູ້ແຈ້ງຂໍໍ້ມູນ ກຽ່ວກບັ ບັນດຳຖຳນຂໍໍ້ມູນທີື່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ລວມທງັຖຳນຂໍໍ້ມູນຂອງ ກະຊວງ
ອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນຂຶືື້ນທະບຽນວິສຳຫະກິດ, ເພືື່ອເປັນພືືື້ນຖຳນແກ່ ກຳນກ ຳນົດຄວຳມຮັບຜິດຊອບ 
ກ່ຽວກັບກຳນນ ຳໃຊ ້ແລະ ກ ຳນົດຄວຳມຈ ຳເປັນໃນກຳນເຊືື່ອມປະສຳນລະບົບເຂົືື້ຳກັນ.    

4. ແຕ່ງຕັືື້ງຈຸດປະສຳນງຳນ ຢູ່ໃນ ກົມປຳ່ໄມ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄຳ້ ເພືື່ອເອືືື້ອອ ຳນວຍໃຫ້ ພຳກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນກຳນເຂົືື້ຳເຖິງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິກ່ຽວກັບຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ແລະ ກຳນສະໜອງໄມ.້ ພຳຍໃນກມົປ່ຳໄມ້, 

ກອງສ ຳຫຼວດ ແລະ ວຳງແຜນປຳ່ໄມ ້ ມີພຳລະບົດບຳດໃນກຳນຄຸມ້ຄອງຂໍໍ້ມູນຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້. ພຳຍໃນກະຊວງອຸດ

ສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ, ພຳລະບດົບຳດດັັ່ງກ່ຳວ ຍງັບທໍັນລະອຽດຈະແຈ້ງ: ກມົອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ຫັດຖະກ ຳ ມີໜ້ຳທີື່ຄຸ້ມ

ຄອງ ກຳນອຸດສຳຫະກ ຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ຄຸ້ມຄອງກຳນຄຳ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ພ້ອມທັງ ກຳນຕິດຕຳມກຳນດ ຳເນີນງຳນຂອງ
ໂຮງງຳນທີື່ມີຢູ່.  ກົມທະບຽນແລະຄຸ້ມຄອງວິສຳຫະກິດ ມີໜ້ຳທີື່ຮັກສຳຂໍໍ້ມູນກຳນຂືືື້ນທະບຽນວິສຳຫະກິດ ແຕ່ພັດບໍໍໍ່ໄດ້
ປັບປງຸຂໍໍ້ມູນ ກຽ່ວກັບ ກຳນປິດໂຮງງຳນ ຢູ່ໃນຖຳນຂ້ມູນ.   

5. ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ ລະບບົກຳນຄຸມ້ຄອງຂໍໍ້ມູນ ໄດ້ຮັບກຳນພັດທະນຂຶືື້ນຮ່ວມກັບ ໂຄງລ່ຳງຖຳນຂໍໍ້ມູນແບບດິຈິຕອນກ່ຽວກັບ 

TLAS ເພືື່ອສ້ຳງໃຫ້ເກີດມຄີວຳມກົມກຽວຂອງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ກຳນໄຫຼວຽນຂອງຂໍໍ້ມູນ ທີື່ດີເລີດ.
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2 ກຳນວເິຄຳະຕະຫຳຼດກຳນສະໜອງໄມ້ 
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3 ກຳນວເິຄຳະຕະຫຳຼດກຳນປງຸແຕງ່ ແລະ ນນະພຳບຂອງຜະລດິຕະພັນ 
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