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ບົດຂ ່າວ ຈັດພ ິມໄດ ້ທ ັນທ ີ 
 

ອົງການກອງທຶນອະນ ຸລ ັກທຳມະຊາດໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ສືບຕ ໍ ່ສ ້ າງ 

ຄວາມຍືນຍ ົງທາງດ ້ານສ ິ ່ ງແວດລ້ອມ , ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວ ິດການເປ ັນຢ ູ ່ 

ຂອງຊາວບ ້ານ 
 
ທີ ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ ວັນທີ 17: ກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ແລະ 

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ  ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສົມພອນ 

ບົວສະຫວັນ ຫົວຫນ້າອົງການ WWF-Laos ແລະ ທ່ານ ສີສະຫວ່າງ ວົງຫາຈັກ ຮອງຫົວຫນ້າ ສະຖາບັນ NAFRI. 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໂຄງການຜະລ ິດ ແລະ ເກ ັບກ ູ ້ຫວາຍແບບຍືນຍ ົງ ໄລຍະທີສາມ ເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມຍືນ 

ຍົງໃຫສ້ິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະຫວາຍ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ.  

 

IKEA ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະຫນັບສະຫນູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2012 ເປັນ 

ຕົ້ນໄປຈົນຮອດ ປີ 2015. ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການແມ່ນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສອງແຂວງ: ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ 

ເຊິ່ງຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ NAFRI ພ້ອມດ້ວຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນ. 

 

ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ “ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ພັດທະນາຮູບແບບ ການຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງປ່າຫວາຍແບບຍືນຍົງ, 

ຕ່ອງໂສ້ທຸລະກິດຫວາຍ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫລາດສາກົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດຫວາຍ ໃນສອງໄລຍະຂອງໂຄງການທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ 

ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາຍັງກຳລັງສຸມໃສ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ການຢັ້ງຢືນປ່າຫວາຍແບບຍືນຍົງ (FSC) ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 

ໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ທຸລະກິດຫວາຍ”. 

 

ໃນໄລຍະສາມປີຕໍ່ຫນ້າ ໂຄງການຫມັ້ນໃຈວ່າຈະສາມາດຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງປ່າຫວາຍໃຫ້ໄດ້ 20,000 ha ໃນ 4 ຕົວເມືອງ ຂອງ 

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ເມືອງ ຄຳເກີດ ແລະ ເມືອງ ບໍລິຄັນ) ແລະ ແຂວງເຊກອງ (ເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງທ່າ ແຕງ). 

 

ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາພົບວ່າ  ແຂວງບໍລິຄຳໄຊແມ່ນ 

ແຂວງ ທີ່ມີຄວາມອຸດົມທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນຫວາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊະນິດທີ່ເປັນເສດຖະກິດສາມາດພົບໄດ້ເຖິງ 11 ຊະ 

ນິດພັນ ເຊັ່ນ: ຫວາຍທອກ, ຫວາຍທນູ, ຫວາຍຫອມ, ຫວາຍຫນາມຫ່າງ. 

 

ພາຍໃນ 2014, ຄາດວ່າ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງທີ່ສາມາດຈະຕອບສະຫນອງຫວາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ (FSC) ໄດ້ເຖິງ 200 

ໂຕນ ໃນພື້ນທີ່ 20,000 ha ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ. ໃນການເກັບກູ້ຫວາຍແມ່ນຊາວບ້ານຂະເປັນຜູ້ເກັບກູ ້

ຕາມຮູບແບບຍືນຍົງ ແລະ  ຕອບສະຫນອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຫວາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ (CoC) ເພື່ອຜະລິດ 

ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກຕະຫລາດເອີລົບ. 

 



 

ທ່ານນາງ ບົວວັນ ພະຈອມພົນ ຫົວຫນ້າໂຄງການຜະລິດ ແລະ ກູ້ຫວາຍແບບຍືນຍົງ, ອົງການ WWF-Laos ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ 

“ການເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຊາວບ້ານ ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ”. ຜ່ານ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊາວບ້ານທ່າແວ້ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ ເຖິງ 2 ລ້ານ ຫາ 3 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ 

ເດືອນ. 

 

ທ່ານ ບັນຊາ ທຳມະວົງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ຂອງສະຖາບັນ NAFRI ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງ 

ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປງຸບັນດາລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດ 

ວຽກງານຕົວຈິງໃນການຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງຫວາຍແບບຍືນຍົງ” 

 

ຕະລອດອາຍຸຂອງໂຄງການທີມງານໂຄງການຈະໄດ້ຮ່ວມມືແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນກບບັນດາໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ໂຄງການຫວາຍ ໃນປະເທດກຳປູເຈັຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ 

IKEA ເຊັ່ນດຽວກັນ.  

 

ພາຍຫຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄົບສາມປີ ຄາດວ່າຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງພື້ນທີຢ່ັ້ງຢືນຫວາຍ (FSC) ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ 

ພື້ນທີ່ອື່ນໆອີກ; ນອກຈາກນີ້ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການຈະມີລາຍຮັບເພີ່ມຕື່ມອີກ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ.  
 
 
Note to editor: 
 
• There are 600 rattan species in the world and there are 54 species in this region. Rattan, a 

climber from the palm family and a valuable Non-Timber Forest Product, is available in 
forests throughout the Greater Mekong region. Its stems are used for a variety of 
purposes, including food, shelter and making furniture. Village communities in Laos, 
Cambodia and Vietnam rely heavily on the rattan trade, with sales accounting for up to 50 
percent of cash income in some rural areas.  

 
• More than 90 percent of rattan processed in the Greater Mekong originates from natural 

forest and is being depleted at an unsustainable rate. This overexploitation threatens an 
important source of income - for local people - that decreases incentives to protect forests 
from conversion and other unsustainable land uses. www.panda.org/rattan 

 
• 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. 

 
For more information contact: 
 

Noy Promsouvanh 
Communications Manager 
WWF-Laos 
Tel: + 856 21 216 080 
Mobile: +856 20 2221 6929 
noy.promsouvanh@wwf.panda.org  
Website: www.panda.org/laos  
Website: www.panda.org/rattan  
 

Bouavanh Phachomphonh 
Rattan Project Manager 
WWF-Laos 
Tel: + 856 21 216 080 
bouavanh.phachomphon@wwf.panda.org  
Website: www.panda.org/laos  
Website: www.panda.org/rattan  
 



 

 


