
 
 
 

 

 

ພະນັກງານ  ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ     ເຊຊັບ  ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ  
ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ GPS ແລະ  ກ້ອງດັກຖ່າຍພາບສັດປ່າ. 
 
ວຽງຈັນວັນທີ 14 ກັນຍາ: ກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ໄດ້ຈັດ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊັບ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ ້ ອຸປະກອນ ບອກຕໍາແຫນ່ງ 
ພຄມສັຍນຖານ ຫລື GPS ແລະ ການນໍາໃຊ້ກ້ອງດັກຖ່າຍພາບສັດປ່າ ຫລື Camera Trap. ການຝຶກອົບຮົມ 
ຄ້ັງນີ້ ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປ່າສະຫງວນ ເພື່ອໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າກັບວຽກ 
ງານຕດິຕາມກວດກາສະພາບຂອງສັດປ່າ, ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ ແລະ 
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນ -ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 
 
ໃນກາງປີ 2012, (WWF-Laos) ໄດ້ຕອບສະຫນອງເຄ່ືອງ GPS ຈຳນວນ 17 ຫນ່ວຍ ແລະ ກ້ອງດັກຖ່າຍ 
ພາບສັດປ່າຈຳນວນ 29 ຫນ່ວຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານໂຄງການ CarBi - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ. 
ໂຄງການ CarBi ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈາກທະນາຄານ 
ພັດທະນາເຢັຍລະມັນ  (KfW). 
 
ທ່ານ ດຣ. ຄຳມອນ ຫລວງສັກດາ, ຊ່ຽວຊານປະຈໍາໂຄງການ CarBi, (WWF-Laos), ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ 
“ສ່ວນຫລາຍບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ຂອບເຂດຂອງບັນດາບ້ານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ພື້ນທີ່ໃກ້ 
ຄຽງ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັນພົບເຫັນສັດປ່າ ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນມີຄວາມຊັດເຈນ. ດຽວນີ້ທາງໂຄງການມີອຸປະ ກອນດັ່ງກ່າວ 
ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາພະ ນັກງານປ່າສະຫງວນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທ ີ
ການນໍາໃຊ ້ ຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍ່ຈະມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຢໍາ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດໃນການວາ ແຜນ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະ ພາບຕົວຈິງ”. 
 
ການຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 3-14 ເດືອນກັນຍານີ້ ທີ່ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ແຂວງ ສາລະວັນ ໂດຍໄດ້ 
ແບ່ງການຝຶກອົບຮົມອອກເປັນສອງພາກຄື: ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 13 
ທ່ານ, ລວມມີພະນັກງານມາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຈາກສາມຕົວເມືອງທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ 
ເຊຊັບ ເຊັ່ນ: ເມືອງ ສະຫມ້ວຍ, ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ເມືອງ ກະລຶມ ແຂວງ   ເຊກອງ. 
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຄ້ັງນີ້ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງວິທີການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ GPS ແລະ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນໃຫ ້
ຖືກຕ້ອງຈາກເຄ່ືອງ GPS ດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງວີທີການນໍາໃຊ້ກ້ອງດັກຖ່າຍພາບສັດ 

ບົດຂ່າວ ຈັດພິມໄດ້ແຕ່ເວລາ 00.00 ໂມງຂອງວັນທີ 14 ກັນຍາ 



ປ່າ, ລວມເຖິງວິທີການຕິດຕັ້ງ, ວິທີການບັນທຶກຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກໃນການ  
ເລືອກສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງກ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບໃຫມີ້ຄວາມຊັດເຈນ  ແລະ ມີປະສິດຕິພາບສູງ. 
 
ທ່ານ ດຣ. ຄຳມອນ ຫລວງສັກດາ ຍັງໃຫ້ສໍາພາດຕື່ມອີກວ່າ, “ຜ່ານການສໍາຫລວດຊີວະນາໆພັນໃນປ່າສະ 
ຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເຊຊບັໃນໄລຍະຜ່ານນີ້ໄດ້ ມີການພົບເຫັນນົກສອງຊະນິດທີມຣສະເພາະຖ່ິນ ແລະ ໃກ້ສູນ 
ພັນ Garrulax konkakinhensis  ແລະ Actinodura sodangorum (ນົກລາງຄາງຂາວ ຫລື ນົກກະອິນ 
ຄາງຂາວ) ແລະ ເຊິ່ງໃນອະດີດເຊື່ອກັນວ່າມີແຕ່ຢູ່ພາກກາງຂອງຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ. ນັກສໍາຫລວດຍັງ 
ຄາດວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ ອາດເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນຂອງນົກຊະນິດດັ່ງກ່າວນີ້ຫລາຍ 
ກວ່າສະຖານທີ່ອ່ືນໆໃນໂລກ”. 
 
ທາງທີມງານປ່າສະຫງວນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກນິກໃຫມ່ໆຈາກການຝຶກອົບຮົມຄ້ັງນີ້ລົງປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງຢູ ່ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ພາຍໃນເດືອນຕຸລາປີນີ້ ເຊິ່ງທາງທີມງານຍັງຄາດຫວັງທ່ານຈະໄດ້ພົບເຫັນສັດປ່າຊະ  
ນິດພັນທີ່ຫາຍາກອ່ືນໆອີກ.  
 
ທ່ານ ເພັດລາຕີ ແກ້ວເດດວົງສັກ, ວິຊາການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ຫນຶ່ງໃນທີມງານປ່າສະ 
ຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍຢ່າງຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄ້ັງນີເ້ຊັ່ນ: ເຕັກ 
ນິກ ແລະ ທັກສະໃຫມ່ໆທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຕັກນິກການຕິດຕັ້ງກ້ອງດັກຖ່າຍພາບສັດປ່າ ເຊິ່ງ 
ມັນອາດຈະໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງພຶດຕິກໍາ ແລະ ປະຊາກອນຂອງສັດປ່າຈາກພາບຖ່າຍ.”  
 
ທ່ານ ແສງພະຈັນ ຊະນະສົມບູນ, ຜູ້ຊ່ວຍຫນ່ວຍງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ, ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ໃຫ້ 
ສໍາພາດວ່າ “ການນໍາໃຊ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ເຂົ້າໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ  ຕິດຕາມ  
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນປ່າສະຫງວນລວມເຖິງກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ, ກໍຈະເປັນການຊ່ວຍວຽກງານໂຄງການ ໃນ  
ການປົກປັກຮັກສາແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຫສ້າມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ແບບຍືນຍົງ”. 
 
 
Note for editor 
 
More about WWFʼs CarBi project: 
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/greatermekong/our_solutions/projects/carbi/ 
 
ໂຄງການ  CarBi ຫຍໍ້ມາຈາກ “ໂຄງການຫລຸດຜ່ອນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ ້ ຕາມແລວຊາຍ 

ແດນ ລະຫວ່າງ ພາກກາງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊັຊັບ) 
ຢູ່ແຂວງສະລວັນ ແລະ ເຊກອງ.” 
 
 
The name of CarBi Project: “Avoidance of Deforestation and Forest Degradation along the 
Border in Central Vietnam and Southern Lao PDR (Se Xap National Protected Area) in Salavan 
and Sekong Provinces”. 
 



KfW: ທະນາຄານພັດທະນາເຢັຍລະມັນ 

 
About WWF 
WWF has a long history of engagement in the region, the organization helped 
establish conservation programmes in Thailand in the early 1980's and has been active in 
Cambodia, Laos and Vietnam since 1990. 
 
WWF-GM: www.panda.org/greatermekong  
WWF-Laos: www.panda.org/laos  
WWF-Vietnam: www.panda.org/vietnam  
 
More information, please contact: 
 
In Laos 
Noy Promsouvanh 
Communications Manager 
WWF-Laos 
 
PO.Box 7871 
Vientiane, Lao PDR 
T. +856 21 216080 
Email: noy.promsouvanh@wwf.panda.org  
 
 


