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ຄ າສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 

ການຂຽນບົດຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຫົວຂໍໍ້: ການສ າຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້-ປ່າປູກໃນເຂດ

ປ່າທົດລອງຂອງຄະນະວທິະຍາສາດປ່າໄມ້, ເມ ອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ ີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດໄປດ້ວຍດ 

ນັື້ນ. ພວກຂ້າພະເຈົື້າໃນນາມຜູ້ສຶກສາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບ ນຄ ນມາຍັງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ບ ກຄົນ

ດັັ່ງລ ຸ່ມນ ື້: 

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບ ນຄ ນ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງຄະນະນ າມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນ

ຄະນະກ າມະການປະສານງານການຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຫ້ອງການຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາ

ການ, ຫ້ອງການການເງິນ, ພະແນກຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າມ້. 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບ ນຄ ນມາຍັງການນ າຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າມ້, ພະນັກງານປະຈ າ

ພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງເມ ອງສັງທອງ, ເຈົື້າເມ ອງສັງທອງ, ອ ານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ທ ີ່ໃຫ້ຄວາມ

ສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນອັນເປັນປະໂຫຍດໃນການສຶກສາຄັື້ງນ ື້.  

ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສ ດມາຍັງບັນດາທຸ່ານ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຈົັ່ງມ ສ ຂະພາບເຂັື້ມແຂງ ປະສົບແຕຸ່
ຄວາມສ ກກາຍສະບາຍໃຈ ແລະ ປະສົບຜົນສ າເຮັດໃນໜ້າທ ີ່ວຽການ. 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບ ນຄ ນມານະໂອກາດນ ື້ດ້ວຍ. 
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ບດົຄດັຫຍໍໍ້ 

ການສ າຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ເຂດແດນຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ສວນປູກແມຸ່ນໜຶີ່ງໃນໜ້າວຽກທ ີ່ສ າຄັນ ແລະ 
ຈ າເປັນທ ີ່ສ ດໃນການຫຼຼຸດຜຸ່ອນການຕັດໄມ້ທ າ ແລະ ການທ າລາຍປ່າໄມ້. ການສ າຫຼວດເຂດແດນ ແລະ ການ

ກວດກາປ່າໄມ້ນ ື້ ສາມາດຊຸ່ວຍກ ານົດຄວາມກົດດັນຂອງປ່າ ທ າມະຊາດ ແລະ ການທ າລາຍປ່າໄມ້, ພ້ອມທັງ

ກິດຈະກ າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍທ ີ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້, ລວມທັງການປູກຕົື້ນໄມ້. ສະນັື້ນ, ການຄົື້ນຄ້

ວານ ື້ມ ເປົົ້າໝາຍລວມ ແມຸ່ນເພ ີ່ອສ າຫຼວດສະພາບຂອງພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ ເພ ີ່ອການປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ຄ ້ມຄອງ

ປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່າໄມ້ທົດລອງເມ ອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງມ ຈ ດປະສົງສະ ເພາະດັັ່ງນ ື້: (1) ເພ ີ່ອສ າ

ຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນຄ ນໃໝຸ່ ໂດຍນ າໃຊ້ພາບຖຸ່າຍ, ລົງພາກສະໝາມ ແລະ ນໍໍາໃຊ້ ເຄ ີ່ອງບ ນບໍໍ່ມ ຄົນຂັບ

(Ummaned Aerial Vehicle) ເຂົື້າໃນການສ າຫຼວດປ່າໄມ້ ໃນພ ື້ນທ ີ່ເຂດປ່າໄມ້ທົດລອງເມ ອງສັງທອງ, 

ໃນໄລຍະ 6 ເດ ອນຂອງປີ 2018. (2) ເພ ີ່ອສ້າງຂໍໍ້ມູນທ ີ່ຈ າເປັນ ໃນການຕິດຕາມການລັກລອບຕັດໄມ້ ຫຼ  ການ

ບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່ ໃນພ ື້ນທ ີ່ປ່າ ທົດລອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ ເພ ີ່ອການຄ ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້-ປ່າ

ປູກ ທ ີ່ມ ປະສິດ ທິພາບຂ ື້ນຕ ີ່ມ. ໃນການສຶກສານ ື້, ແມຸ່ນໄດ້ນ າໃຊ້ການວິເຄາະ, ການແປພາບຖຸ່າຍ Sentinel-

2 ແລະ ເຄ ີ່ອງບິນທ ີ່ບໍໍ່ຄົນຂັບ(Drone or UAV) ເພ ີ່ອເກັບກ າຂໍໍ້ມູນການສ າຫຼວດ ແລະ ສັງເກດການບ ກລ ກ

ພ ື້ນທ ີ່ ແລະ ການລັກລອບຕັດໄມ້ທ າລາຍປ່າ. ຮູບພາບຕຸ່າງໆຈາກການບິນແຕຸ່ລະຮູບໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ລະບົບທ ີ່ຕັື້ງ 

WGS84 UTM Zone 48. ສຸ່ວນການແປພາບແມຸ່ນຈະໄດ້ນ າໃຊ້ໂປຼແກຼມ ArcGIS ແລະ Ecognetion 

ເພ ີ່ອກວດສອບ ເຖິງຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ກິດຈະກ າການທ າລາຍປ່າໄມ້ທ ີ່ເກ ດຂ ື້ນໃນພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ. 

ຜົນຂອງການສຶກສາເຫັນວຸ່າສະພາບປ່າໄມ້ໃນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ທົດລອງສັງທອງຈະຍັງຄົງມ ຄວາມອ ດົມສົມບູນ 
ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນພ ື້ນທ ີ່ສຶກສາທົດລອງດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ຂອງນັກສຶກສາ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ໃນ

ທ ກໆປີ, ແຕຸ່ປະຈ ບັນແມຸ່ນໄດ້ປະເຊ ນກັບໄຟຂົັ່ມຂູຸ່ມທ ີ່ສ ບຕໍໍ່ຢ່າງລຽງຕິດ ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ທົດລອງ ຫຼ  

ໃນຂອບເຂດອະນ ລັກພູຜາເດ ອນ ແມຸ່ນມ ການປ່ຽນແປງຢ່າງນຸ່າເປັນຫວງ. ໃນນັື້ນ, ແມຸ່ນມ ຫຼາຍສາເຫດຄ : 

ການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ການຕອບສະໜອງແມຸ່ນບໍໍ່ພຽງພໍຕາມຈຶີ່ງ

ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຫຼຼຸດລົງຍ້ອນມ ການເຂົື້າໄປບ ກລ ກລັກລອບຕັດໄມ້ ໂດຍບໍໍ່ຄ ານຶງເຖິງຜົນທ ີ່ຈະຕາມມາ, ການຖາງ

ປ່າເພ ີ່ອທ າການຜະລິດ ເນ ີ່ອງຈາກວຸ່າປະຊາຊົນໃນເຂດນ ື້ຍັງອາໄສກັບການດ າລົງຊ ວິດຍັງຕິດພັນກັັບທ າມະຊາດ

ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວອາໄສການ ຖາງປ່າເຮັດໄຮຸ່ ແລະ ທ າການຜະລິດເພ ີ່ອລ້ຽງຊ ບ, ການລັກລອບຫາເຄ ີ່ອງປ່າ

ຂອງດົງ. ການສຶກສາຄັື້ງນ ື້ຈະຊຸ່ວຍໃຫ້ຂໍໍ້ມູນທ ີ່ຈ າເປັນແກຸ່ລັດຖະບານລາວ ສ າລັບກິດຈະກ າການອະນ ລັກແລະ

ການຄ ້ມຄອງ, ໂດຍສະເພາະໃນພ ື້ນທ ີ່ການຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້. ຜົນຂອງການສ າ

ຫຼວດຈະເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກຸ່ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍົງໃນປະຈ ບັນແລະໃນອະນາຄົດ, 

ໂດຍສະເພາະກຸ່ຽວກັບການວາງແຜນທ ີ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນໃນການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. 



 

 

  



 

 

Abstract 

Surveying and mapping boundaries of forest and plantation areas is one of 

the most important and necessary task to reduce deforestation and degradation. 

This boundary survey and forest monitoring can help identify pressure natural 

forests and forest degradation, as well as illegal activities that may affect forest 

areas, including plantations. This precise information can be used to assist in the 

decision making for sustainable forest management. Therefore, this research is 

aimed (1) to map and survey forest condition and its boundaries by using 

fieldwork and the Unmanned Aerial Vehicle (UAV or Drone) in forest training 

site, Sangthong district, and (2) to establish database and key information needed 

to monitor illegal invasion of local people on our FFS forest-plantation site in 

order to ensure more effective management and protection of forests - plantations. 

In the medthology, ArcGIS and Ecognetion software were used to map and detect 

deforestation activities occurring in the forestry pilot area. The results of the study 

showed that the forests in the Sangthong forest training site are still remaining 

good conditions which is suitable for students to use for their learning and 

research in each year. However, our forests are under threats, due to several 

factors such as an increase in population, leading more demand on forest and land 

and less option for livelihood improvements which causing more forest 

exploitation and deforestation. Most of local people are dependent on and basic 

farming, livestock production, use of NTFPs for their ubsistence from this area. 

This study will help to provide the information needed to the Lao government for 

conservation and management activities, especially in forest training area of the 

Faculty of Forestry. The results of the survey will be fundamental to the current 

and future planning of sustainable forest resources, especially in terms of accurate 

and precise planning of the use of forest resources. 
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1. ພາກສະເໜ  
ໃນປະຈ ບັນ, ການສ າຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້-ປ່າປູກ ແມຸ່ນເປັນວຽກງານໜຶີ່ ງທ ີ່ມ ຄວາມ

ສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນທ ີ່ສ ດເພ ີ່ອຫຼຼຸດຜຸ່ອນການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເສ ີ່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້. ການສ າຫຼວດ
ຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ຈະສາມາດຊຸ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮູ້ໄດ້ເຖິງການເພ ື້ມຂ ື້ນ ຫຼ  ຫຼຼຸດລົງ
ຂອງປ່າໄມ້, ລວມທັງການດ າເນ ນກິດຈະກ າທ ີ່ບໍໍ່ຖ ກຕາມລະບຽບທ ີ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ ລວມທັງ

ປ່າປູກເຊິີ່ງຂໍໍ້ມູນດັັ່ງກຸ່າວຈະຊຸ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຄ ້ມຄອງພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ຍ ນຍົງ. ແຕຸ່ຂໍໍ້ມູນສ າຫຼວດ

ດັັ່ງກຸ່າວຂອງພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ແມຸ່ນໄດ້ດ າເນ ນຕັື້ງແຕຸ່ຊວຸ່ງປີ 1994-1995 ແລະ 

ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ມາຮອດປະຈ ບັນ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການສ າຫຼວດຄ ນໃໝຸ່. ປະຈ ບັນ, ໄດ້ມ ການປ່ຽນແປ່ງຂອງສະພາບ

ພ ື້ນທ ີ່ຢ່າງໄວວາບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນການເພ ີ່ມຂ ື້ນຂອງປະຊາກອນ, ການປ່ຽນແປງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ການບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່

ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາອ ີ່ນໆ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ າເປັນຕ້ອງມ ການສ າຫຼວດ, ຕິດຕາມ ແລະ ກ ານົດ
ຂອບເຂດຊາຍແດນຄ ນໃໝຸ່ເພ ີ່ອການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນພ ື້ນທ ີ່ດັັ່ງກຸ່າວໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ 
ຄວາມຍ ນຍົງ. 

ໂດຍອ ງໃສຸ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດຂອງເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ຄອມພິວເຕ ເພ ີ່ມຂຶື້ນ, ເຕັກນິກ

ການສ າຫຼວດໂດຍນ າໃຊ້ພາບຖຸ່າຍທາງໄກ (Remote Sensing Data) ນ ື້ໄດ້ກາຍ ເປັນເຄ ີ່ອງມ ທ ີ່ ເປັນ

ປະໂຫຍດ ເພ ີ່ອບັນລ ເປົົ້າຫມາຍດັັ່ງກຸ່າວ. ມັນສາມາດຊຸ່ວຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນໃນພ ື້ນທ ີ່ ຢ່າງມ 

ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທ ີ່ສ ດ. ເພາະການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ທ ີ່ທັນສະໄໝໃນການສ າຫຼວດ, ປະເມ ນ 

ແລະ ຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວຸ່ອງໄວ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ງົບປະມານ. ການສ າຫຼວດ

ໂດຍພາບຖຸ່າຍດາວທຽມນັື້ນເປັນເຄ ີ່ອງມ ທ ີ່ສ າຄັນໜຶີ່ງໃນວຽກງານການສ າຫຼວດຕຸ່າງໆ. ເນ ີ່ອງຈາກພາບຖຸ່າຍ

ຈາກດາວທຽມສາມາດກວມເອົາພ ື້ນທ ີ່ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ສາມາດນ າໄປປະຍ ກໃຊ້ເຊັັ່ນ: ເຮັດແຜນທ ີ່ຕຸ່າງໆຢ່າງ

ຊັດເຈນ, ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນແຜນທ ີ່ພູມສັນຖານ, ແຜນທ ີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ອ ີ່ນໆ. ພາບຖຸ່າຍດາວທຽມທ ີ່ມ ຢູ່ໃນປະຈ ບັນຍັງ

ສາ ມາດສະແດງຜົນຂໍໍ້ມູນພ ື້ນທ ີ່ໃຫ້ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສ າຫຼວດ ຫຼ  ຜູ້ກວດກາ, ແລະ ນັກວາງແຜນ 

ເນ ີ່ອງຈາກຂໍໍ້ມູນທາງກາຍະພາບ ຫຼ  ກິດຈະກ າຕຸ່າງໆ ທ ີ່ເກ ດຂ ື້ນໃນພ ື້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເຊັັ່ນ: 

ການສ້າງທາງໃໝຸ່, ການສ້າງທ ີ່ຢູ່ອາໄສໃໝຸ່, ການບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ອ ີ່ນໆ.  

ສະນັື້ນ, ການນ າໃຊ້ພາບຖຸ່າຍດາວທຽມ ຫຼ  ພາບຖຸ່າຍທາງອາກາດທ ີ່ມ ຢູ່ຈະເປັນຂໍໍ້ມູນອ້າງອ ງພ ື້ນທ ີ່ຕົວຈິງ

ເພ ີ່ອໃຊ້ໃນການຈັດການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາແຕຸ່ລະສະຖານະການໄດ້ ໂດຍສະ ເພາະການລັກລອບຕັດໄມ້. 

ການສ າຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນ, ການປະເມ ນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດ ກາສະພາບປ່າໄມ້ລວມທັງການ
ທ າລາຍປ່ີ່າໄມ້ ແລະ ຜົນທ ີ່ໄດ້ນັື້ນສາມາດນ າມາວິເຄາະ ແລະ ໃຊ້ເປັນຂໍໍ້ມູນເພ ີ່ອໃຊ້ໃນການຈັດການວາງແຜນ
ໂດຍສະເພາະ ການປະເມ ນການບ ກລ ກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການທ າລາຍປ່າໄມ້ ໄດ້ຢ່າງທັນການ ເຊິີ່ງຈະ
ຊຸ່ວຍເພ ື້ມປະສິດທິພາບໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນໃນຂັື້ນຕໍໍ່ໄປ.  

 



 

 

1.1. ເຫດຜນົຂອງການສ າຫຼວດ 
ພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງເມ ອງສັງທອງແມຸ່ນພາຍໄຕ້ການຄ ້ມຄອງຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະວິທະຍາໄລ

ແຫຸ່ງຊາດ ເຊິີ່ງມິພ ື້ນທ ີ່ງັໝົດປະມານ 4,000 ກວຸ່າເຮັກຕາ. ປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບການຟ ົ້ນຟູ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເປັນ

ເວລາເກ ອບ 20 ກວຸ່າປີ ເລ ື້ມແຕຸ່ 1995 ເປັນຕົື້ນມາ. ຄວາມອ ດົມ ສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໄດ້

ເພ ີ່ມຂ ື້ນ ເຊິີ່ງເໝາະສົມແກຸ່ການດ າລົງຊ ວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັດປ່າ. ປະຊາຊົນໄດ້ດ າລົງຊ ວິດຢ່າງຕິດພັນ

ກັບທ າມະຊາດ ອາໄສທ າມະຊາດ ເພ ີ່ອການຊອກ ຢູ່ຫາກິນເປັນຕົື້ນແມຸ່ນເກັບກູ້ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນ ້າ, ສັດປ່າ 

ເປັນອາຫານ ແລະ ແລກປ່ຽນຊ ື້ ຂາຍຕຸ່າງໆ. ປະຈ ບັນ, ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານ
ອ້ອມແອ້ມຂ້າງ ໄດ້ມ ການ ພັດທະນາ ແຕຸ່ຍັງມ ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທ ີ່ມ ລັກສະນະດັບສູນ ບໍໍ່ວຸ່າຈະ
ເປັນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ເຊັັ່ນ: ການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງຈ ານວນປະຊາກອນ ເຮັດໃຫ້ມ ການປ່ຽນແປງການນ າໃຊ້

ທ ີ່ດິນ ແລະ ນ າໃຊ້ປ່າໄມ້, ຄຽງຄູຸ່ກັບການພັດທະນາພ ື້ນຖານໂຄງລຸ່າງຢ່າງວຸ່ອງໄວ ເຊັັ່ນ: ເສັື້ນທາງເຂົື້າ ເຖິງເຮັດ

ໃຫ້ ມ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈໍລະຈອນລະຫວຸ່າງຕົວເມ ອງກັບເຂດຊົນນະບົດ , ເຮັດໃຫ້ ການຄ້າຂາຍ 

ເພ ີ່ອຮັບຊ ື້ຜະລິດຕະຜົນຈາກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ສະດວກ ແລະ ເພ ີ່ມຂຶື້ນ, ປະຊາຊົນ ໄດ້ນ າເອົາເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ  

ແລະ ປ່າໄມ້ມາເປັນໃຊ້ສອຍແບບດັບສູນ, ຍິີ່ງໄປກວຸ່ານັື້ນ ແມຸ່ນການ ຕັດໄມ້ຊະຊາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ, ການ

ຂະຫຍາຍພ ື້ນທ ີ່ທ າການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. ສະນັື້ນ, ບັນຫາດັັ່ງກຸ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການທ າລາຍຊັບພະຍາກອນ

ປ່າໄມ້ ໃນພ ື້ນທ ີ່ ປ່າທົດລອງໄດ້ນັບມ ື້ນັບເພ ີ່ມຂຶື້ນ. ປະຊາຊົນບາງກ ຸ່ມຄົນໃນພ ື້ນທ ີ່ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ມ ການ
ບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່ ປ່າໄມ້ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ ເພາະເຫັນແຕຸ່ຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະໃກ້ໆ ບໍໍ່ໄດ້ຄິດ ເຖິງໄລຍະ
ຍາວ ຫຼ  ຍັງບໍໍ່ເຫັນເຖິງຄວາມສຸ່ຽງ ທ ີ່ພາໃຫ້ເກ ດການສູນເສຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. 

ສະນັື້ນ, ການສ າຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້-ປ່າປູກ ໃນເຂດປ່າທົດລອງຂອງ ຄະ ນະວິທະຍາສາດ

ປ່າໄມ້, ເມ ອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະຊຸ່ວຍການຕອບສະໜອງຂໍໍ້ມູນທ ີ່ຈ າເປັນແກຸ່ວຽກງານປົກປັກ

ຮັກສາ ແລະ ຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງພັກ-ລັດ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພ ື້ນທ ີ່ປ່າ ໄມ້ທົດລອງຂອງຄະນະວິທະຍາສາດ

ປ່າໄມ້ ໃຫ້ປະສົບຜົນ ແລະ ມ ປະສິທິພາບຫຼາຍຂ ື້ນຕ ີ່ມ. ຜົນຂອງ ການສ າຫຼວດຈະເປັນ ແຫຼຸ່ງຂໍໍ້ມູນພ ື້ນຖານໃນ
ການວາງແຜນຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນປະຈ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດໃຫ້ຍ ນຍົງ ໂດຍສະເພາະໃນກການວາງ
ແຜນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ກຸ່ຽກກັບການ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢູ່ໃນເຂດດັັ່ງກຸ່າວ.  

1.2. ຈ ດປະສງົ 
ເປົົ້າໝາຍລວມ ແມຸ່ນເພ ີ່ອສ າຫຼວດສະພາບຂອງພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ ເພ ີ່ອການປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ຄ ້ມຄອງ

ປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່າໄມ້ທົດລອງເມ ອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິີ່ງມ ຈ ດປະສົງສະ ເພາະດັັ່ງນ ື້: 

ເພ ີ່ອສ າຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນຄ ນໃໝຸ່ ໂດຍນ າໃຊ້ພາບຖຸ່າຍ, ລົງພາກສະໝາມ ແລະ ນໍໍາໃຊ້ ເຄ ີ່ອງບ ນບໍໍ່
ມ ຄົນຂັບ(Ummaned Aerial Vehicle) ເຂົື້າໃນການສ າຫຼວດປ່າໄມ້ ໃນພ ື້ນທ ີ່ເຂດປ່າໄມ້ທົດລອງເມ ອງສັງ
ທອງ, ໃນໄລຍະ 6 ເດ ອນຂອງປີ 2018. 

ເພ ີ່ອສ້າງຂໍໍ້ມູນທ ີ່ຈ າເປັນ ໃນການຕິດຕາມການລັກລອບຕັດໄມ້ ຫຼ  ການບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່ ໃນພ ື້ນທ ີ່ປ່າ ທົດລອງ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ ເພ ີ່ອການຄ ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້-ປ່າປູກ ທ ີ່ມ ປະສິດ ທິພາບຂ ື້ນຕ ີ່ມ.  



 

 

1.3. ສະຖານທ ີ່ 
ສະຖານທ ີ່ ແມຸ່ນໄດ້ກວມເອົາເຂດພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ທົດລອງທັງໝົດ 4,000 ຮຕ, ເມ ອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັກ ເຊິີ່ງຮຸ່າງຈາກເທດສະບານປະມານ 90 ກິໂລແມັດ ເຊິີ່ງນອນໃນເສັື້ນແວງ 18°17'49.0"N ເສັື້ນຂະໜ

ານ 102°04'55.9"E. ເມ ອງສ ງທອງແມຸ່ນຫນຶີ່ງໃນ 47 ເມ ອງທ ີ່ມ ຄວາມອ ດົມຮັັ່ງມ ດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ທ ີ່ອ ດົມສົມບູນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ແລະ ເປັນຫນຶີ່ງໃນເມ ອງທ ີ່ມ ປະຊາກອນຫນາແຫນ້ນ

ທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງສູງສົມຄວນ ແລະ ອັດຕາການທ າລາຍ ປ່າໄມ້ກໍໍ່ມ ສູງເຊັັ່ນດຽວກັນ. ປ່າໄມ້ມ ຄວາມອ ດົມສົມບູນ

ຈົນຮອດຊຼຸມປີ 1970, ແຕຸ່ເຂດພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ໄດ້ ຖ ກທ າລາຍຢ່າງໄວວາທ ີ່ສ ດ ເມ ີ່ອບໍໍ່ດົນມານ ື້, ໂດຍສະເພາະເຂດ

ປ່າໄມ້ທົດລອງ ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້. ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນຂົງເຂດນ ື້ແມຸ່ນບໍໍ່ຮັບປະສິດທິຜົນ

ເທົັ່າທ ີ່ຄວນ ເນ ີ່ອງຈາກຫຼາຍປັດໃຈ.  

ຮູບທ  1  ແຜນພ ື້ນທ ີ່ການສ າຫຼວດ 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ທບົທວນເອກະສານ 
2.1. ຄວາມເປັນມາຂອງການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າ 
ນັບແຕຸ່ ປີ 1995 ເປັນຕົື້ນມາລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ລ ີ່ເລ ມການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ມອບດິນ-

ມອບປ່າ ເພ ີ່ອແນໃສຸ່ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມໃນການຄ ້ມຄອງ  ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ແບບໝັື້ນຄົງຍາວນາມ ແລະ ມ ປະສິດທິພົນ ເຊ ີ່ງໃນນັື້ນລັດຖະບານໄດ້ມອບດິນກະສິກ າໃຫ້ແຕຸ່ລະຄອບຄົວ ແລະ 
ມອບປ່າໄມ້ບ້ານໃຫ້ຜູ້ຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍພ້ອມການນັື້ນຊາວບ້ານກໍໍ່ໄດ້ຮັບສິດນ າໃຊ້ທ ີ່
ດິນຈາກລັດ ໂດຍແມຸ່ນຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ເປັນຜູ້ອອກໃບຢັົ້ງຢ ນການນ າໃຊ້ທ ີ່ ດິນໃຫ້
ປະຊາຊົນ. 

ໃນ ປີ 1996 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 8 ບາດກ້າວກັບຂະບວນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 

ແລະ ມອບດິນ-ມອບປ່າ ແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ໃນນັື້ນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ແມຸ່ນຂັື້ນຕອນສ ດ

ທ້າຍຂອງຂະບວນການ, ໝາຍຄວາມວຸ່າກິດຈະກ ານ ື້ຈະໄດ້ດ າເນ ນພາຍຫຼັງມ ການປະຕິບັດ ມອບດິນ-ມອບປ່າ

ດັັ່ງກຸ່າວ ແລະ ມ ການຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປ ງຕ ີ່ນເປັນ 10 ບາດກ້າວເພ ີ່ອໃຫ້ຄວາມສົມບູນ ແລະ ແທດເໝາະກວຸ່າ

ເກົັ່າໂດຍໂຄງການຮຸ່ວມລາວຊຼຸແອດ. 

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ແມຸ່ນເພ ີ່ອກວດກາກິດຈະກ າການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ 
ມອບດິນ-ມອບປ່າ ທ ີ່ ໄດ້ເຮັດຢູ່ພາຍໃນບ້ານ  ແລະ  ສຶກສາຜົນກະທົບຕໍໍ່ ດ້ານ  ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານພ້ອມທັງປະເມ ນບັນຫາຕຸ່າງໆທ ີ່ເກ ດຂ ື້ນເພ ີ່ອຊອກຫາວິທ ແກ້ໄຂແລະປັບປ ງ. 

ປະຈ ບັນນ ື້ວິທ ໃນການຕິດຕາກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນເປັນຕົື້ນແມຸ່ນວິທ ການເກັບກ າ ແລະ ການວິເຄາະຂໍໍ້
ມູນລະດັບບ້ານໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂ ື້ນ ແລະ ໄດ້ທົດສອບປັດໄຈ, ຕົວຊ ື້ບອກໃນການຕິດຕາມກວດກາກໍໍ່ໄດ້ມ 

ການກ ານົດເພ ີ່ອຊຸ່ວຍວິເຄາະຂໍໍ້ມູນ, ພ້ອມກັບຫົວຂໍໍ້ສົນທະນາ ແລະ ແບບຟອມສອບຖາມກໍໍ່ໄດ້ສ້າງຂ ື້ນເພ ີ່ອຊຸ່ວຍ

ໃຫ້ໃນການເກັບກ າຂໍໍ້ມູນໃນລະດັບບ້ານ. (ສ ສ ພັນ ຮ ຸ່ງດວງຈັນ, 2001). 

2.2. ສດິນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ ແລະ ສດິນ າໃຊປ່້າໄມ້ 
ບ ກຄົນ ຄອບຄົວ ການຈັດຕັື້ງມ ສິດໃຊ້ລວມໃນການພັດທະນາປ່າປູກ ແລະ ພ ື້ນທ ີ່ດິນກະສິກ າເຂົື້າໃນເປົົ້າໝ

າຍໃດໜຶີ່ງຕາມແຜນຈັດສັນໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ, ສ າລັບການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ ແມຸ່ນສິດທ  
ມ ສິດໃຊ້ລວມທັງໝົດ ພັດທະນາໃຫ້ທ າມະຊາດ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ທ ີ່ຮັກສາມອບໃຫ້ໃຊ້ຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ 
ລະບຽບກົດໝາຍ. (ສະພາແຫຸ່ງຊາດ, 2008) 

2.3. ແຜນພດັທະນາບ້ານ  
ແຜນພັດທະນາບ້ານແມຸ່ນບັນດາກິດຈະກ າທ ີ່ທາງ ຄະນະກ າມະການຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ຈະລົງມ 

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຄຽງຄູຸ່ກັບວຽກງານວາງແຜນນ າໃຊ້ນ າທ ີ່ດິນ ທ ີ່ໄດ້ກ ານົດຂ ື້ນ (ຕົວຢ່າງການລ້ອມຮົື້ວເຂດ

ລ້ຽງສັດ, ຂະຫຍາຍເນ ື້ອທ ີ່ປູກໄມ້ຢ ນຕົື້ນ) ໂດຍໄດ້ຮັບການຊຸ່ວຍເຫຼ ອຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕຸ່າງໆ, ຖ້າ
ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນແລ້ວເຖິງເຮົາຈະມ ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນບ້ານເປັນທ ີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍໍ່ຕາມ ແຜນການທ ີ່ເຮົາກ ານົດ



 

 

ຂ ື້ນນັື້ນກໍໍ່ຈະບໍໍ່ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເນ ີ່ອງຈາກພົບບັນຫາທາງດ້ານການຂາດເຕັກນິກ ແລະ ຂາດທ ນຮອນ ສະນັື້ນ 
ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກ າຕຸ່າງໆທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຈຶີ່ງມ ຄວາມຈ າເປັນ ຫຼັງຈາກມ ການ
ວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນເປັນທ ີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

ອິ ກຢ່າງໜຶີ່ງກິດຈະກ າໃນແຜນພັດທະນາບ້ານທ ີ່ນ າມາສົັ່ງເສ ມກໍໍ່ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ໝາກຜົນເປັນຢ່າງດ ເພາະເປັນສິີ່ງທ ີ່ຊາວບ້ານຕ້ອງການຢາກເຮັດຢູ່ແລ້ວ, ສະນັື້ນ ແຜນພັດທະນາບ້ານຈຶີ່ງມ ຈ ດ
ເຊ ີ່ອມຕໍໍ່ລະຫວຸ່າງກິດຈະການສົັ່ງເສ ມຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບ້ານໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດ  ໂດຍສະເພາະດ້ານວຽກງານກະສິກ າ ນອກຈາກນັື້ນແຜນພັດທະນາບ້ານຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນເຄ ີ່ອງມ ໃນການ
ຕິດຕາມວຽກງານວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ໄດ້ອ ກດ້ວຍໂດຍການຕິດຕາມເບິີ່ງວຸ່າຊາວບ້ານ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການທ ີ່ພວກເຂົາໄດ້ກ ານົດຂ ື້ນ ຫຼ  ບໍ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຄ ້ມຄອງ

ທ ີ່ດິນແຫຸ່ງຊາດ, 2010). 

2.4. ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ ໃນເງ ີ່ອນໄຂຄວາມເປັນຈງິດາ້ນການພດັທະນາຢູ່ ສປປ 
ລາວ 

    ໃນຕົື້ນປີ 1990 ສະພາບເສດຖະກິດແຫຸ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລ ີ່ມພັດທະນາໄປຕາມທິດທາງ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກໃໝຸ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ. ວຽກງານບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານໃນ
ໄລຍະນັື້ນ ແມຸ່ນເລັັ່ງໃສຸ່ການປ້ອງກັນການສູນເສຍຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຫຼຼຸດຜຸ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮຸ່ແບບ
ເລ ີ່ອນລອຍ. ໃນປີ 1989 ໂຄງການຢ ດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮຸ່ໄດ້ເລ ີ່ມຕົື້ນຂ ື້ນ ແລະ ໂຄງການແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງປ່າ 

ໄດ້ເຂົື້າມາມ ບົດບາດໃນຕົື້ນປີ 1990 ເພ ີ່ອຊຼຸກຍູ້ໂຄງການຢ ດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮຸ່ແບບເລ ີ່ອຍລອຍດັັ່ງກຸ່າວ 

ໂດຍມ ຈ ດປະສົງຄາດໝາຍເພ ີ່ອ: 

• ຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ປ່າໄມ້, ແຫຼຸ່ງນ ້າຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ແບບຍ ນຍົງລວມທັງການປົກ

ປັກຮັກສາທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ທ ີ່ມ ຢູ່ໃນປັດຈ ບັນ ແລະ ເພ ື້ມເນ ື້ອທ ີ່ປ່າໄມ້ຂ ື້ນເທ ີ່ອລະກ້າວ. 

• ຫຼຼຸດຜຸ່ອນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຢ ດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮຸ່ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສ ື້ນເຊ ງ. 

• ເພ ື້ມການຜະລິດສະບຽງ ແລະ ພ ດທັນຍາຫັນ. 

• ສົັ່ງເສ ມການລົງທ ນຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກຸ່ຄອບຄົວ. 

• ວາງແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນທ ກປະເພດໃຫ້ແກຸ່ຜູ້ທ ີ່ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ເພ ີ່ອໃຫ້ 

ເຂົາເຈົື້າຮັບຮູ້ ແລະ ໝັື້ນໃຈໃນຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ໃນສິດຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຍາວນານ 

• ສ້າງກົນໄກການຄ ້ມຄອງທ ີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ທ ີ່ເປັນເອກະພາບໃນທົັ່ວປະເທດ ເພ ີ່ອເອ ື້ອອ ານວຍ
ໃຫ້ແກຸ່ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄ ້ມຄອງນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ເອ ື້ອອ ານວຍໃຫ້ແກຸ່ການເກັບພາສ ທ ີ່ດິນ 
(ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຄ ້ມຄອງທ ີ່ດິນແຫຸ່ງຊາດ, 2010).  



 

 

2.5. ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ີ່ດນິໃນເຂດປ່າຜະລດິ 
ມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ປ່າຜະລິດແມຸ່ນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ ທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເພ ີ່ອ

ຈ ດປະສົງນ າໃຊ້ໃນເຂດຜະລິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ເສດຖະກິດເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ປ່າຜະລິດອາດ

ປະກອບມມ ເຂດປ່າໄມ້ດົກໜາ, ເຂດປ່ີ່າຊຼຸດໂຊມ, ເຂດທ ີ່ດິນປອກໂຫຼ້ນ ແລະ ເຂດປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ. (ກົດໝ

າຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, 2007) 

ສຸ່ວນໜຶີ່ງຂອງມາດຕາ 25 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ໄດ້ລະບ ໄວ້ວຸ່າ ປ່າຜະລິດຕ້ອງກ ານົດ ແລະ ໝາຍ

ເຂດໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຕ້ອງມ ການສ າຫຼວດ ແລະ ຈັດແບຸ່ງເປັນເຂດ ເພ ີ່ອຮັບໃຊ້ຈ ດປະສົງຕຸ່າງໆເຊັັ່ນ: ເຂດປ້ອງກັນ

ຍອດນ ້າ , ເຂດຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເຂດສ າລັບການຂ ດຄົື້ນ, ແລະ ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ. ການຄ ້ມຄອງປ່າຜະລິດ
ແມຸ່ນປະຕິບັດຕາມແຜນ ແລະ ມາດຕະການທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ໃຫ້ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນ 
(ສະພາແຫຸ່ງຊາດ, 2008). 

2.6. ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ີ່ດນິໃນເຂດປ່າສະຫງວນ 
ປ່າສະຫງວນ ແມຸ່ນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ທ ີ່ໄດ້ກ ານົດ ເພ ີ່ອຈ ດປະສົງການນ າໃຊ້ໃນການອະນ ລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັກ

ຮັກສາພັນພ ດ ແລະ ພັນສັດ , ລະບົບປ່າໄມ້ ແລະ ເຂດທ ີ່ມ ຄ ນຄຸ່າທາງດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ 

ວັດທະນາທ າ, ທ້ອງທຸ່ຽວສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາສາດ (ກົດໝາຍວຸ່າ

ດ້ວຍປ່າໄມ້, 2007) 

  ກອບທາງນິຕິກ າ ສ າລັບຈັດຕັື້ງເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ຈັດແບຸ່ງເຂດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນເຂດປ່າ
ສະຫງວນແຫຸ່ງຊາດໄດ້ກ ານົດຢູ່ໃນດ າລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕ ເລກທ ີ່ 164 (1993) ຊຶີ່ງປະກາດສ້າງຕັື້ງເຂດປ່າ

ສະຫງວນຢ່າງເປັນທາງການ, ກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍສັດນ ້າ ແລະ ສັດປ່າເລກທ ີ່ 07/ສພຊ, ເດ ອນ ທັນວາ 2007, 

(ກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປ ງ, 2008) ແລະ ຂໍໍ້ກ ານົດຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ (2003). ນອກນັື້ນ 

ບັນດາກົດໝາຍເຫຼົັ່ານ ື້ຍັງໄດ້:  

ການກ ານົດການສ້າງຕັື້ງເຂດສະເພາະ ທ ີ່ ຢູ່ໃນ ແລະ ຕິດກັບ ປ່າສະຫງວນເຊັັ່ນ: ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, 

ເຂດຄ ້ມຄອງການນ າໃຊ້, ເຂດເຊ ີ່ອມຕໍໍ່ ແລະ ເຂດກັນຊົນ (ກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, 2007). 

  ກ ານົດ ແລະ ຈັດແບຸ່ງເຂດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງບ້ານ ເປັນ 3 ປະເພດທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ທ ີ່ດິນກະສິກ າ. ກ ານົດ
ໃຫ້ມ ການສ້າງລະບຽບການ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານົດຮຸ່ວມກັບບ້ານ ໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການອະນ ຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້
ປະເພດທ ີ່ດິນທ ີ່ກຸ່າວມາຂ້າງເທິງ ລວມທັງຂໍໍ້ບັນຍັດການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍກໍລະນ ນ າໃຊ້ບໍໍ່ຖ ກຕ້ອງ (ສະພາ

ແຫຸ່ງຊາດ, 2008). 

 



 

 

2.7. ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ ີ່ດນິໃນເຂດປ່າປ້ອງກນັ 
ມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ນິຍາມປ່າປ້ອງກັນໄວ້ວຸ່າ ແມຸ່ນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ທ ີ່ກ ານົດໄວ້ເພ ີ່ອ

ຈ ດປະສົງນ າໃຊ້ປ້ອງກັນແຫຼຸ່ງນ ້າ, ແຄມນ ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈ ີ່ອນ, ຮັກສາຄ ນນະພາບຂອງດິນ, 

ປ້ອງກັນເຂດຍ ດທະສາດເພ ີ່ອປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ການກ ານນົດພ ື້ນທ ີ່ປ່າປ້ອງກັນຕ້ອງສອດຄຸ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຍ ດທະສາດປ່າໄມ້ 

ແລະ ແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້(ມາດຕາ 16 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້). ປ່າປ້ອງກັນແບຸ່ງອອກເປັນເຂດ

ຫວງຫ້າມເດັດຂາດ (TPZ) ແລະ ເຂດຄ ້ມຄອງນ າໃຊ້(CUZ) ດັັ່ງທ ີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍ

ວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້. 

ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ (TPZ) ລວມເອົາເຂດປ່າໄມ້ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ບຸ່ອນທ ີ່ມ ຄວາມຄ້ອຍຊັນສູງກຸ່ວາ 

35 ອົງສາ, ເຂດຕົື້ນກ າເນ ດຂອງສາຍນ ້າ (ຍອດຫ້ອຍ), ປ່າລຽບແຄມນ ້າ, ປ່າລຽບເສັື້ນທາງ ແລະ ເຂດອ ີ່ນໆ ທ ີ່

ມ ຄວາມສຸ່ຽງສູງ. ໃນເຂດເຫຼັ່ົັ່ານ ື້ ຕ້ອງໄດ້ປັກປັກຮັກສາຢ່າງເຂັື້ມງວດ ແລະ ບໍໍ່ອະນ ຍາດໃຫ້ຖາງປ່າເຮັດໄຮຸ່, ຕັດ

ໄມ້ທ າລາຍປ່າ, ຈູດປ່າ, ເຄ ີ່ອນຍ້າຍຕົື້ນໄມ້ອອກ, ເອົາສັດເຂົື້າໄປລ້ຽງ, ຕັື້ງບ້ານເຮ ອນດຂ ດຄົື້ນເອົາດິນ, ຫ ນ,ແຮຸ່

ທາດ ແລະ ແຮຸ່ໂລຫະ, ລຸ່າສັດ ແລະ ເກັບກູ້ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ຍົກເວັື້ນແຕຸ່ບາງກໍລະນ ທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໃນມາດຕາ 44 

ແລະ 70 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້. 

ເຂດຄ ້ມຄອງນ າໃຊ້ (CUZ) ແມຸ່ນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ ບຸ່ອນທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງຕໍໍ່ຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມຕ ໍ່າ ແຕຸ່ກໍໍ່

ຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາຄ ກັນກັບເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ . ໃນເຂດນ ື້ອະນ ຍາດໃຫ້ມ ການນ າໃຊ້ໄມ້ ແລະ 

ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ໄດ້ແຕຸ່ຕ້ອງບົນພ ື້ນຖານການມ ແຜນຈັດສັນ ຕາມທ ີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນມາດຕາ 40, 41 

ແລະ 42 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (ສະພາແຫຸ່ງຊາດ, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ອ ປະກອນ, ວທິ ການສກຶສາ ແລະ ການສ າຫຼວດ 

3.1. ອ ປະກອນ  
 ການປະເມ ນການຈະເລ ນໂຕຂອງຕົື້ນໄມ້ໃນສວນປູກ 

- ຊູນໂຕ້ 1 ເຄ ີ່ອງ 

- ເຮກາ 1 ເຄ ີ່ອງ 

- ຂະຣິບເປີ 2 ອັນ                         

- ບັນທັດ 3 ອັນ 

- ເຊ ອກແມັດ 1 ກໍໍ້ 

- ເຂັື້ມທິດ 1 ອັນ 

- ພ້າ 2 ດວງ                    

- ບິກເຟິດ 2 ກ້ານ ແລະ ເຈ້ຍຕິດໝາຍຕົື້ນໄມ້ 

- ກະລັບເຟີ 5 ອັນ ພ້ອມດ້ວຍລູກ 2 ກັບ 

 ການວາງແຜນຈັດສັນການນ າໃຊ້ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ (ໄມ້ປ່ອງ) 

- ກາລິບເປີ 

- ເຊ ອກແມັດ 1 ກໍໍ້ 

- ສະເປສ  3 ປ໋ອງ 

- ປ ົ້ມບັນທ ກ                        

- ບິກ 

- ໂທລະສັບ 

- ພ້າ 4 ດວງ 

- ຫ ນຝົນພ້າ 1 ອັນ 

 ການບ ລະນະບ າລ ງສວນປູກ (ການກ າຈັດວັດສະພ ດ) 

- ພ້າ 15 ດວງ 

- ຫ ນຝົນພ້າ 1 ອັນ                    

- ເຊ ອກແມັດ 1 ກໍໍ້                      

- ເຈ້ຍແບບຟອມບັນທຶກຂໍໍ້ມູນ 

 ການຕິດຕາມກວດກາຂອບເຂດສາຍແດນ (ສ າຫຼວດອານາໄມແລວ) 

- ເຄ ີ່ອງຈັບ GPS 1ເຄ ີ່ອງ 

-  ເຂັື້ມທິດ 1 ອັນ 

-  ສະເປສ  3 ປ໋ອງ 

-  ເຊ ອກແມັດ 1 ກໍໍ້ 



 

 

-  ພ້າ 3 ດວງ 

-  ສຽມ 1 ດວງ                       

-  ເສົາປູນ 3 ເສົາ 

-  ຄ້ອນຕ  1 ອັນ 

-  ຕະປູ 3 ອັນ 

 
 ການບູລະນະປັບເສັື້ນທາງສວນປູກ 

- ລໍໍ້ຂົນດິນ 1 ລໍໍ້ 

- ຈົກ 3 ດວງ 

- ພ້າ 2 ດວງ 

- ຊ້ວນ 2 ອັນ 

- ຄາດ 2 ອັນ 

- ຫ ນຝົນພ້າ 1 ອັນ 
 

4. ວທິ ການສກຶສາ ແລະ ການສ າຫຼວດ 
ໃນການສ າຫຼວດນ ື້, ແມຸ່ນຈະໄດ້ນ າໃຊ້ການວິເຄາະ, ການແປພາບຖຸ່າຍ Sentinel-2 ແລະ ເຄ ີ່ອງບິນທ ີ່ບໍໍ່

ຄົນຂັບ(Drone or UAV) ເພ ີ່ອເກັບພາບໃນລະຫວຸ່າງ ເດ ອນ 03-06 ແລະ ເດ ອນ 11-12 ປີ 2018. ເຄ ີ່ອງ

ບິນທ ີ່ ບໍໍ່ ຄົນຂັບຈະມ ກ້ອງຖຸ່ າຍຮູບທ ີ່ ຖ ກນ າໃຊ້ໃນລະຫວຸ່າງການບິນ . ເຄ ີ່ອງບິນທ ີ່ ບໍໍ່ ຄົນຂັບທ ີ່ມ ຊ ີ່  DJI 

Phantom 4 Pro multicopter UAS ຈະໄດ້ຖ ກ ນ າໃຊ້ເພ ີ່ອເກັບກ າຂໍໍ້ມູນການສ າຫຼວດ ແລະ ສັງເກດ

ການບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່ ແລະ ການລັກລອບຕັດໄມ້ທ າລາຍປ່າ. ເຄ ີ່ອງບິນທ ີ່ບໍໍ່ຄົນຂັບຈະບ ນໃນຄວາມສູງປະມານ 80-

120m. ຂໍໍ້ມູນທ ີ່ເບິີ່ງເຫັນ (ສ ແດງ, ສ ຂຽວ, ແລະ ຟ້າ ຫຼ  R, G, B) ຈະໄດ້ຖ ກເກັບກ າ. ຮູບພາບຕຸ່າງໆຈາກ

ການບິນແຕຸ່ລະຮູບໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ລະບົບທ ີ່ຕັື້ງ WGS84 UTM Zone 48. ຈ ດປະສົງຂອງການສ າຫຼວດແມຸ່ນ

ເພ ີ່ອທຶກຂໍໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍທ ີ່ສ ດເທົັ່າທ ີ່ຈະສາມາດດ າເນ ນໄດ້. ການສ າຫຼວດ ຈາກພາບຖຸ່າຍ, ລົງພາກສະໝາມ ແລະ 

ນ າໃຊ້ Drone ເພ ີ່ອຊຸ່ວຍໃຫ້ຂໍໍ້ມູນຊັດເຈນທ ີ່ສ ດ. ສຸ່ວນການແປພາບແມຸ່ນຈະໄດ້ນ າໃຊ້ໂປຼແກຼມ ArcGIS 

ແລະ Ecognetion ເພ ີ່ອກວດສອບ ເຖິງຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ກິດຈະກ າການທ າລາຍປ່າໄມ້ທ ີ່ເກ ດຂ ື້ນໃນ

ພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ.  

ໃນການສຶກສາໃນຄັື້ງນ ື້ໄດ້ມ ຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດ 5 ດັັ່ງນ ື້: 

ການຂ ື້ນບັນຊ ໄມ້ປ່ອງແມຸ່ນພວກເຮົາໄດ້ແບຸ່ງກ ຸ່ມອອກເປັນ 5 ກ ຸ່ມຍຸ່ອຍກ ຸ່ມໜ ີ່ງ 3 ຄົນ ແລ້ວກໍໍ່ໄດ້ໄປສ າ
ຫຼວດໄມ້ປ່ອງໃນສວນປູກນັື້ນວຸ່າມ ໄມ້ປ່ອງຈັກຊະນິດ ໃນການສ າຫຼວດແມຸ່ນ ອຈ ຈະເອົາແບບຟອມມາໃຫ້ແຕຸ່
ລະກ ຸ່ມໄດ້ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນຕາມແບບຟອມທ ີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ແລະ ໄດ້ແບຸ່ງກັນເຂົື້າເປັນ 5 ແຖວເພ ີ່ອໄປນັບໄມ້ປ່ອງ



 

 

ໃນຈ ານວນ 1 ຮຕ ແລ້ວກໍໍ່ໄດ້ສັງເກດອາຍ  ແລະ ແທກໜ້າຕ້າງຫຼັງຈາກທ ີ່ໄດ້ຂໍໍ້ມູນມາແລ້ວກໍຈະເອົາຂໍໍ້ມູນທັງ 5 
ກ ຸ່ມຍຸ່ອຍນ ື້ມາລວມກັນເພ ີ່ອມາຄິດໄລຸ່ເປັນກ ຸ່ມດຽວ. 

ການບູລະນະບ າລ ງສວນປູກ (ການກ າຈັດວັດສະພ ດ): ແມຸ່ນພວກເຮົາໄດ້ຖາງປ່າ ແລະ ກ າ ຈັດວັດສະພ ດ
ເພ ີ່ອໃຫ້ຕົື້ນໄມ້ມ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຢ່າງເຕັມທ ີ່  ແລະ ໄດ້ຮັບແສງ ແລະ ທາດອາ ຫານທ ີ່ພຽງພໍຕໍໍ່ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງມັນ ເພ ີ່ອໃຫ້ຕົື້ນໄມ້ມ ການມ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄວຂ ື້ນເນ ີ່ອງຈາກບໍໍ່ມ ພວກກາຟາກ ຫຼ  ຕົື້ນໄມ້ທ ີ່
ເຮົາບໍໍ່ໄດ້ປູກນັື້ນມາຍາດແຍຸ່ງອາຫານ ໃນການເຮັດວຽກແມຸ່ນໄດ້ໃຊ້ພ້າຖາງ ແລະ ໄດ້ຖາງໝົດທ ກຄົນ ແລະ ຖາງ
ໃນ 1 ຮຕ. 

ການຕິດຕາມກວດກາຂອບເຂດສາຍແດນ (ສ າຫຼວດອານາໄມແລວ)ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນຖາງແລວ,ຊ ດສະເປ

ທັງ 2 ຟາກ,ໃຊ້ GPS, ເຂັມທິດໃນການຍິງແລວ ແລະ ໄດ້ຝັງເສົາຊ ມັງເພ ີ່ອໝາຍເຂດແດນ, ຕິດປ້າຍຫ້າມບໍໍ່
ໃຫ້ຕັດໄມ້ ແລະ ກໍໄດ້ແບຸ່ງວຽກສະຫຼັບຊັບປ່ຽນກັນເພ ີ່ອການປະຕິບັດຕົວຈິງເພ ີ່ອໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນກ ຸ່ມ
ເຂົື້າໃຈແຕຸ່ລະໜ້າວຽກຄ : 5  ຄົນໄດ້ຖາງປ່າລວງໜ້າໄປກຸ່ອນ ແລະ ປ່ຽນກັນແບກເສົາຊ ມັງ, ອ ກ 6 ຄົນກໍນ າໃຊ້

ເຄ ີ່ອງ GPS, ຈົດບັນທ ກຂໍໍ້ມູນ, ນ າໃຊ້ເຂັມທິດ, ຝັງເສົາຊ ມັງ ແລະ ຈັບປ້າຍສັນຍາລັກ ແລະ ອ ກ 4 ຄົນກໍໍ່ໄດ້

ຊ ດສະເປ ແລະ ຕິດປ້າຍຫ້າມຕັດໄມ້ແລ້ວກໍໍ່ໄດ້ສັບປ່ຽນກັນເຮັດແຕຸ່ລະໜ້າວຽກຈົນສ າເລັດ. 

ການບູລະນະປັບເສັື້ນທາງສວນປູກແມຸ່ນພວກເຮົາໄດ້ພາກັນອານາໄມທັງ 2 ຟາກທາງຂອງສວນທົດລອງ 
ແລະ ໄດ້ກວດຈູດ ແລະ ເອົາດິນມາຖົມບຸ່ອນທ ີ່ເປັນຂ ມ ແລະ ໄດ້ຕັດໄມ້ທ ີ່ຫັກລົງມາແຄມທາງເພ ີ່ອໃຫ້ສະດວກ
ສະບາຍໃນການສັນຈອນໄປມາ. 

ການປະເມ ນການຈະເລ ນໂຕຂອງຕົື້ນໄມ້ໃນສວນປູກພວກເຮົາໄດ້ແບຸ່ງກ ຸ່ມອອກເປັນ 5 ກ ຸ່ມຍຸ່ອຍເພ ີ່ອການ
ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນໄມ້ແຕ້ຄຸ່າ ແລະ ໄມ້ບົກໃນສວນປູກ ຈະແບຸ່ງກັນເປັນ 5 ແຖວ ແລະ ກ ຸ່ມໜ ີ່ງຈະມ  3 ຄົນ ພາຍໃນ
ກ ຸ່ມກໍໍ່ຈະມ ໜ້າທ ີ່ຂອງໃຜລາວກໍໍ່ຄ  ຜູ້ທ ີ່ໜ ີ່ງແທກໜ້າຕ້າງ, ຜູ້ທ ີ່ສອງຈົດບັນທ ກຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ທ ີ່ສາມຕິດນ າເບ  
ແລະ ໜ ບກາລະເຟີ ແລ້ວຫຼັງຈາກທ ີ່ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນໄດ້ໝົດແລ້ວກໍໍ່ຈະມາລວມກັນເພ ີ່ອຄິດໄລຸ່ເປັນກ ຸ່ມດຽວ ແລະ 
ເກັບກ າຂໍໍ້ມູນໃນ 1 ຮຕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສ າຫຼວດ 
5.1. ສະພາບລວມຂອງພ ື້ນທ ີ່ປ່າທດົລອງ 
 ເຂດປ່າໄມ້ ເມ ອງສັງທອງ ມ ເນ ື້ອທ ີ່ດິນ 20,800 ເຮັກຕາ ແມຸ່ນໄດ້ຮັບກ າມະສິດ ການນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເປັນເຂດສຶກສາຄົື້ນຄວ້າໃຫ້ແກຸ່ນັກສຶກສາ ຂອງ ມຊ. ໃນປີ 1994 ເຊິີ່ງຕອນນັື້ນເປັນ
ໂຮງຮຽນປ່າໄມ້ຊັື້ນສູງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຮັບມອບໂດຍລັດຖະບານ ໃນຂໍໍ້ຕົກລົງ ເລກທ  194/ນຍ ລົງວັນທ ີ່ 
9/07, 1996 (ຂໍໍ້ຕົກລົງເລກທ  194 ລົງວັນທ ີ່  9 ສິງຫາ 1996 ວຸ່າດ້ວຍການແບຸ່ງເຂດຄ ້ມຄອງຂອງ
ໂຄງການ).  ການປ່ຽນແປງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນໄລຍະປີ 1995-2000 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການດັດແກ້ທາງດ້ານ
ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ເຂດຈ ດສ ມຂອງການຈັດສັນ. ສະນັື້ນມາຮອດເດ ອນ ສິງຫາ ປີ 2000 ຂອບເຂດແດນຈ ດ
ສ ມຈຶີ່ງມ ການດັດແກ້ ເຊິີ່ງລວມເນ ື້ອທ ີ່ ທັງໝົດ 4,680 ເຮັກຕາ. ໃນນັື້ນຈ ານວນ 1,303 ເຮັກຕາ ຫຼ  ~28% 
ແມຸ່ນເນ ື້ອທ ີ່ ຂອງຄະນະປ່າໄມ້ ແລະ ເນ ື້ອທ ີ່ 3,377 ເຮັກຕາ ຫຼ  ~72% ແມຸ່ນເປັນຂອງບ້ານ (ຂໍໍ້ຕົກລົງເລກທ  
165 ວຸ່າດ້ວຍການມອບດິນມອບ ປ່າໃຫ້ພາກວິຊາປ່າໄມ້). ຕໍໍ່ມາໃນເດ ອນພະຈິກ ປີ 2000 ເນ ື້ອທ ີ່ດິນຂອງ
ຄະນະປ່າໄມ້ ມ ເນ ື້ອທ ີ່ 1,303 ເຮັກຕາ ໄດ້ຖຶກອະນ ມັດຢ່າງເປັນທາງການຈາກກະຊວງການເງິນ (ຂໍໍ້ຕົກລົງເລກ
ທ  1697/ກງ ລົງວັນທ ີ່ 13 ພະຈິກ ປີ 2000 ວຸ່າດ້ວຍການມອບດິນມອບປ່າ ເຂດເມ ອງ ສັງທອງ ໃຫ້ແກຸ່
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ). (ຄ າຕັນ ອິນທະວົງ, 2011). 

 

ເຂດພ ື້ນທ ີ່ຄ ້ມຄອງປ່າລົດລອງ ຂອງ ຄປມ ທ ີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃນ ປີ 1996 ແລະ 2000 (ເຮັກຕາ) 

 

5.2. ສະພາບການປົກຫ ້ມປ່າໄມ້ໃນພ ື້ນທ ີ່ປ່າທດົລອງ ໃນປະຈ ບັນ 
ເຫັນວຸ່າພ ື້ນທ ີ່ດັັ່ງກຸ່າວມ ສະພາບການປົກຫ ້ມເພ ີ່ມຂ ື້ນ  ເມ ອທຽບໃສຸ່ກອຸ່ນໄລຍະການຈັດສັນປ່າໄມ້ຂອງ 

ຄປມ. ການປົກຫ ້ມສຸ່ວນໃຫຍຸ່ແມຸ່ນປະກອບດ້ວຍປ່າໄມ້ປະເພດປ່າປະສົມ ແລະ ມ ຕົື້ນໄມ້ຊະນິດຫຼົັ່ມໃບເປັນ

ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ເຊິີ່ງກວມເອົາ 50-60 % ຂອງໄມ້ຊະນິດອ ີ່ນໆ. ໃນນັື້ນ, ປ່າທ າມະຊາດໄດ້ມ ປ່າໄມ້ປ່ອງເກ ດຂ ື້ນ

ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຂິີ່ງສາມາດນ າໃຊ້ເພ ີ່ອຜະລິດເຄ ີ່ອງຫັດຖະກ າ ແລະ ເຄ ີ່ອງໃຊ້ສອຍຕຸ່າງໆ. ນອກນັື້ນ ກໍໍ່ຍັງພົບ

499 

401 

ປ່າສະຫງວນ
ພູຜາເດ ອນ



 

 

ເຫັນປ່າດົງດ ບ ຂະຫຍາຍຕົວຂ ື້ນ ເຊິີ່ງໃຫ້ຄວາມຊຼຸຸ່ມຂ ີ່ນຕະຫຼອດປີ. ເໝາະສົມແກຸ່ກິດຈະກ າການສຶກສາ ແລະ 

ຜັກຜຸ່ອນໃນພ ື້ນທ ີ່ດັັ່ງກຸ່າວ. ປ່າປະສົມຜັດໃບຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນພ ື້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ລະດັບຄວາມສູງກວຸ່າ 200 ແມັດຈາກ

ລະດັບໜ້ານ ້າທະເລ ແລະ ມ ລັກສະນະເປັນປ່າຫຸ່າງ ແລະ ສະຫຼັບດ້ວຍໄມ້ຈ າພວກປ່ອງ. ຈາກການລາຍງານ, ພ ື້ນ

ທ ີ່ດັັ່ງກຸ່າວແມຸ່ນມ ຫຼາຍໆ ຊະນິດພັນໄມ້ ເຊິີ່ງຄວນມ ການສ າຫຼວດລະອຽດເຈາະຈົງຕ ີ່ມອ ກ ໃນໄລຍະຕໍໍ່ໄປ. ຊະນິດ

ພັນໄມ້ ທ ີ່ຍົງພົບເຫັນຫຼາຍແມຸ່ນໄມ້ເປ ອຍ, ແຄນຫ ນ ເຊິີ່ງຍັງສາມາດນ າໃຊ້ເພ ີ່ອສ້າງເສດຖະກິດ, ໄມ້ສະຜາງ, 

ໄມ້ຕ້ອງ, ໄມ້ບົກ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

 

 

ສະພາບການປົກຫ ້ມປ່າໄມ້ໃນພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ ໃນປະຈ ບັນ, 2019, ພ ື້ນທ ີ່ທັງໝົດ 1,303 ເຮັກຕາ 
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ປ່າສະຫງວນພູຜາເດ ອນ

ປ່າຟ ົ້ນຟູຕາມທ າມະຊາດ

ປ່າທົດລອງປູກຊະນິດໄມ້

ປູກໄມ້ອ ດສະຫະກ າ



 

 

 

ຮູບທ  02: ຈ ດທ ີ່ຕັື້ງຂອບເຂດພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ (ເຂດກ າມະສິດໄດ້ກ ານົດໃນສ ແດງ ປະມານ 4,680 

ເຮັກຕາ ແລະ ສ ຂຽວແມຸ່ນເຂດປ່າປູກໄມ້ທົດລອງ 20 ກວຸ່າຊະນິດ ປະມານ 1,303 ເຮັກຕາ) 

 



 

 

 

ເລ ີ່ມແຕຸ່1995 ເປັນຕົື້ນມາ, ພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ ເມ ອງສັງທອງໄດ້ຮັບການຟ ົ້ນຟູ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເປັນ

ເວລາດົນພໍສົມຄວນ, ເຊິີ່ງເຫັນວຸ່າສະພາບຄວາມອ ດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຍັງມ ພໍສົມຄວນ 

ເຊິີ່ງໃນນນັື້ນ, ປະຊາຊົນໃນບ້ານອອ້ມຂ້າງໄດ້ນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ເພ ີ່ອການດ າລົງຊ ວິດ. ເພາະການດ າລົງ
ຊ ວິດປະຊາຊົນ ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ຍັງລ ື້ງເຄ ຍການໃຊ້ຊ ວິດທ ີ່ຕິດພັນກັບທ າມະຊາດ ອາໄສທ າມະຊາດ ເພ ີ່ອການຊອກ ຢູ່
ຫາກິນເປັນຕົື້ນແມຸ່ນເກັບກູ້ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນ ້າ, ສັດປ່າ ເປັນອາຫານ ແລະ ແລກປ່ຽນຊ ື້ ຂາຍຕຸ່າງໆ. ປ່າ

ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ແມຸ່ນປົກຫ ້ມໄປດ້ວຍ ປ່າດົງດ ບປະສົມ, ປ່າປະສົມ ແລະ ປ່າປູກຊະນິດດຽຸ່ວ ແລະ ປະສົມ ເຊ ີ່ງລວມມ 

ຕົື້ນໄມ້ຫຼາຍກວຸ່າ 20 ຊະນິດໄມ້. ໄມ້ປ່ອງກໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ  ື້ຊິີ່ງສາມາດນ າໃຊ້ເພ ີ່ອສ້າງເສດຖະກິດ ໃຫ້

ແກ້ຄະນະ ແລະ ປະຊາຊົນທ ີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ຖ້າຫາກມ ການຈັດສັນ ແລະ ແຜນງານຂ ດຄົື້ນທ ີ່ເໝາະສົມ. 

 
ຮູບທ  03: ການປົກຫ ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ (ເຂດກ າມະສິດ) ຂອງ ຄປມ 

 

5.3. ພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ປ່ອງ (ໄມ້ພາງ,ໄມ້ເຮຍ້ ແລະ ໄມ້ຊອດ) 
ປະກອບມ ໄມ້ພາງ ເຊິີ່ງເປັນໄມ້ຊະນິດໜຶີ່ງທ ີ່ຢູ່ໃນວົງຕະກ ນຂອງໄມ້ປ່ອງ ມ ຂະໜາດໜ້າຕ້າງຂອງລ າທ ີ່ໃຫຍຸ່

ບາງລ າອາດໃຫຍຸ່ໄດ້ເຖິງ 7-9 ຊັງຕ ແມັດ ມັກເກ ດຢູ່ຕາມແຄມຫ້ວຍ, ຮຸ່ອມພູ, ບຸ່ອນທ ີ່ມ ຄວາມຊຼຸຸ່ມຊ ີ່ນປານກາງ 

ຫາສູງ, ແຕຸ່ສຸ່ວນຫຼາຍມັກເກ ດເປັນປ ກແຜຸ່ນໃຫຍຸ່ຈະເລ ນເຕ ບໂຕແຂງແຮງໃນປ່າດົງດິບ  (Evergreen 

Forest) ແລະ ປ່າປະສົມພັດໃບ (Mixed Decidous Forest) ທ ີ່ເປັນປ່າເລົັ່າ  (Secondary Forest) 
ດ້ວຍສາເຫດນ ື້ໄມ້ພາງຈຶີ່ງມ ຢູ່ແຕຸ່ບຸ່າງເຂດເທົັ່ານັື້ນຂອງ ປະເທດລາດໄມ້ພາງ ເກ ດຢູ່ຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານ ້າ
ທະເລແຕຸ່ 180-170 ແມັດ.  

ສຸ່ວນລັກສະນະຂອງໄມ້ເຮ້ຍກໍໍ່ເປັນອ ກຊະນິດໜຶີ່ງທ ີ່ຢູ່ໃນວົງຕະກ ນຂອງໄມ້ປ່ອງ ແຕຸ່ຈະຂະ ໜາດໜ້າຕ້າງ
ຂອງລ າທ ີ່ນ້ອຍກວຸ່າໄມ້ພາງຂະໜາດໜ້າຕ້າງທ ີ່ໃຫຍຸ່ທ ີ່ສ ດຂອງໄມ້ເຮ້ຍແມຸ່ນຢູ່ປະມານ 3-5ຊັງຕ ແມັດ ສຸ່ວນ

ການກະຈາຍພັນຂອງໄມ້ເຮ້ຍນັື້ນຈະພົບໄດ້ຕາມແຄມຫ້ວຍ, ຮຸ່ອມພູ, ບຸ່ອນທ ີ່ມ ຄວາມຊຼຸຸ່ມຊ ີ່ນປານກາງ ຫາສູງ, 



 

 

ແຕຸ່ສຸ່ວນຫຼາຍມັກເກ ດເປັນປ ກແຜຸ່ນໃຫຍຸ່ຈະເລ ນເຕ ບໂຕແຂງແຮງໃນປ່າດົງດິບ(Evergreen Forest) ແລະ 

ປ່າປະສົມພັດໃບ (Mixed Decidous Forest) ທ ີ່ເປັນປ່າເລົັ່າ, ຈະມ ການກະຈາຍພັນຄ ກັນກັບໄມ້ພາງ.  

ລັກສະນະໄມ້ຊອດ: ເປັນອ ກຊະນິດໜຶີ່ງທ ີ່ ຢູ່ໃນວົງຕະກ ນຂອງໄມ້ປ່ອງເຊັັ່ນກັນ ແຕຸ່ຈະຂະໜາດໜ້າຕ້າງ

ຂອງລ າທ ີ່ນ້ອຍກວຸ່າໄມ້ພາງຂະໜາດໜ້າຕ້າງທ ີ່ໃຫຍຸ່ທ ີ່ສ ດຂອງໄມ້ຊອດແມຸ່ນຢູ່ປະມານ 6-7 Cm ມັກເກ ດຢູ່
ບຸ່ອນທ ີ່ມ ຄວາມຊຼຸຸ່ມຊ ີ່ນປານກາງ ຫາສູງ ເວົື້າລວມແລ້ວໄມ້ຊອດກໍໍ່ມ ການກະຈຸ່າຍພັນຄ ກັບໄມ້ປ່ອງແຕຸ່ລະຊະນິດ 
ແຕຸ່ຈະແຕກຕຸ່າງກັນເລັກນ້ອຍໃນລ າຕົື້ນໄມ້ຊອດຈະມ ແຊກສ ເຫຼ ອງຢູ່ປ້ອງ ແລະ ປ່ອງກໍໍ່ບໍໍ່ຢາວປານໃດ. 

5.4. ສະພາບການບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດພ ື້ນທ ີ່ປ່າທດົລອງ ຂອງ ຄປມ 
ຈາກການສ າຫຼວດ ພົບວຸ່າປະຈ ບັນ, ປ່າທົອລອງຂອງ ຄປມ ໄດ້ຖ ກປະຊາຊົນບ ກລ ກ ແລະ ນ າໃຊ້ ພ ື້ນທ ີ່

ເປັນຈ ານວນຫຼາດເຮັກຕາ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ. ການບ ກລ ກດັັ່ງກຸ່າວ ລວມທັງໃຊ້ວິທ ການຢຶດຖ ແບບຮິດ
ຄອງ, ການຊ ື້ຂາຍແບບບໍໍ່ຊັດເຈນ, ການນ າໃຊ້ຄ າ  ປະກັນ ຫຼ  ໃຫ້ພາກສຸ່ວນອ ີ່ນມາສ າປະທານ ນ າໃຊ້ ແລະ ອ ີ່ນໆ 
(ຮູບທ  04). ບັນຫາດັັ່ງກຸ່າວ ມາສາມາດສະຫຼູບໄດ້ດັັ່ງນ ື້: 

ລດ ບັນຫາທ ີ່ພົບເຫັນ ສາເຫດ ຫຼ  ລາຍລະອຽດ ຂອງການບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່ 
1 ການກ າ ນົດ ເຂດນ າ 

ໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງບ້ານ 
ກ. ການກ ານົດເຂດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນແຜນງານແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງປ່າຜຸ່ານມາແມຸ່ນບໍໍ່

ທັນສ າເລັດໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດຍ້ອນງົບປະມານບໍໍ່ພຽງພໍ, ຂາດບ ກຄະລາກອນ 
ແລະ ຂາດປະສົບການ. 

ຂ. ການກ ານົດແບຸ່ງເຂດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຄ ານຶງເຖິງການຜະລິດຂອງ
ຊາວບ້ານ. 

2 ການ ຈັດແບຸ່ ງທ ີ່ ດິ ນ
ກະສິກ າໃຫ້ຄອບຄົວ 

ກ. ຈ ານວນບ້ານທ ີ່ໄດ້ມ ການຈັດແບຸ່ງທ ີ່ດິນກະສິກ າໃຫ້ຄອບຄົວສ າເລັດມ ໜ້
ອຍ. 

ຂ. ໃນບ້ານມ ການແບຸ່ງດິນສຸ່ວນໃຫຸ່ຍຈ ານວນຕອນດິນກະສິກ າທ ີ່ແບຸ່ງໃຫ້ແຕຸ່
ລະຄອບຄົວມ ໜ້ອຍ. 

3 ຊ ວິດການເປັນຢູ່ ແລະ 
ການຄ ້ າປ ະ ກັນທ າງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ 

ກ. ການແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງປ່າໃນເມ ີ່ອກຸ່ອນຍັງບໍໍ່ຊຸ່ວຍໃຫ້ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນໃນຊົນນະບັດດ ຂ ື້ນເທົັ່າທ ີ່ຄວນ. 

ຂ. ພະນັກງານແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງປ່າຜຸ່ານມາເນັື້ນໃສຸ່ແຕຸ່ເປົົ້າໝາຍການຢ ດຕິຖາງປ່າ
ໂດຍບໍໍ່ພິຈາລະນາເຖິງການກະທົບຕໍໍ່ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. 

4 ຂະບວນການແບຸ່ງດິນ
ແບຸ່ງປ່າ 

ກ. ແນວທາງ ແລະ ວິທ ການແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງປ່າຍັງບໍໍ່ດ ເທົັ່າທ ີ່ຄວນ. 
ຂ. ພາຍຫຼັງການແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງປ່າແລ້ວຍັງບໍໍ່ມ ວຽກງານສົັ່ງເສ ມ ແລະ ວຽກງານ

ຕິດຕາມກວດກາເຂົື້າໄປສະໜັບສະໜູນ. 
ຄ. ການເກັບຮັກສາຂໍໍ້ມູນ-ແບຸ່ງປ່າຍັງບໍໍ່ເປັນລະບົບ. 

5 ການຄອບຄອງທ ີ່ ດິນ
ຂອງຊາວບ້ານ 

ກ. ຊາວບ້ານຍັງຈັບຈອງທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ເພ ີ່ອທ າການຜະລິດກະສິກ າ. 
ຂ. ຊາວບ້ານໃນເຂດຊົນນະບົດຍັງບໍໍ່ທັນມ ເອກະສານສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຖາວອນ

(ໃບຕາດິນ). 
ຄ. ການແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງປ່າໄດ້ກະທົບຕໍໍ່ຄວາມຍ ນຍົງໃນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນກະສິ

ກ າຕາມປະເພນ ທ ີ່ຊາວບ້ານເຄ ຍປະຕິບັດກັນມາ. 
6 ການຍົກຍ້າຍເຕົື້າໂຮມ ການເຕົື້າໂຮມບ້ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ບ້ານເຕົື້າໂຮມໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນດັັ່ງນ ື້: ມ ການ



 

 

ບ້ານ ແລກປ່ຽນຊ ື້ຂາຍທ ີ່ດິນເພ ີ່ມຂ ື້ນ, ເນ ື້ອທ ີ່ປ່າໄມ້ຫຼຼຸດລົງ, ຄວາມກົດດັນຕໍໍ່ເນ ື້ອທ ີ່ທ າ
ການຜະລິດເພ ີ່ມຂ ື້ນ ແລະ ຄວາມຂັດແຍຸ່ງລະຫວຸ່າງບ້ານກຸ່ຽວກັບທ ີ່ດິນເພ ີ່ມຂ ື້ນ. 

7 ເງ ີ່ອນໄຂໃນການບຸ່ງທ ີ່
ດ ນ 

ມ ການນ າໃຊ້ເງ ີ່ອນໄຂການແບຸ່ງທ ີ່ດິນຕາຍຕົວຄ : ກ ານົດແບຸ່ງທ ີ່ດິນກະສິກ າໃຫ້
ຄອບຄົວໜຶີ່ງ 2,3,4 ຕອນເຮັດໃຫ້ຮອບວຽນຂອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າສັື້ນເຂົື້າ
ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ທ ີ່ດິນເຊ ີ່ອມໂຊມ. 

8 ການເພ ີ່ມຂ ື້ນຂອງຈ າ
ນວນປະຊາກອນ 

ໃນເວລາດ າເນ ນການແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງປ່າຍັງຂາດການພິຈາລະນາເຖິງການເພ ີ່ມ
ຂ ື້ນຂອງປະຊາກອນ ເຮັດເນ ື້ອທ ີ່ດິນຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ຊົມໃຊ້ບໍໍ່ພຽງພໍໃນ
ພາຍຫຼັງ. 

9 ການເກັບພາສ ທ ີ່ດິນ ຊາວບ້ານບໍໍ່ແຈ້ງຈ ານວນຕອນດິນທັງໝົດທ ີ່ມ ເພ ີ່ອຫຼ ກເວັື້ນການເສຍພາສ ທ ີ່
ດິນ. 

10 ການເກັບຮັກສາຂໍໍ້ມູນ ການເກັບຮັກສາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ແຜນທ ີ່ກຸ່ຽວກັບວຽກງານແບຸ່ງດິນແບຸ່ງປ່າບໍໍ່ເປັນ
ລະບົບ ແລະ ບໍໍ່ມ ວິທ ການເກັບຮັກສາທ ີ່ດ ນເຮັດໃຫ້ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ແຜນທ ເສຍຫາຍ 
ເປັນຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ 

11 ຊັບພະຍາກອນ ຈ ານວນພະນັກງານບໍໍ່ພຽງພໍ, ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ຂາດເຂ ນ, ງົບປະມານມ ຈ າກັດ 
ແລະ ການອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັື້ນເມ ອງຍັງບໍໍ່ທົັ່ວເຖິງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງ
ວຽກງານຫຼຼຸດລົງ. 

12 ການສ າປະທານທ ີ່ດິນ ເອກະສານຕຸ່າງໆເຊັັ່ນ: ແຜນທ ີ່ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງບ້ານກຸ່ຽວ
ກັບການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ບໍໍ່ຄຸ່ອຍ
ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາທ ີ່ດິນ. 

 



 

 

 

ຮູບທ  04: ແຜນທ ີ່ສະແດງເນ ື້ອທ ີ່ທ ີ່ບັນດາຄອບຄົວປະຊາຊົນໄດ້ບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່ຂອງ ຄປມ 

5.5. ສາເຫດຂອງການປຽ່ນແປງການປກົຫ ້ມປ່າໄມ້ 
 ໃນໄລຍະຜຸ່ານມາຮອດປີ 2017 ໃນຂອບເຂດພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງໄດ້ມ ການປ່ຽນແປງປ່າໄມ້ ຢ່າງນຸ່າເປັນ

ຫຸ່ວງ ໂດຍມ ສາເຫດດັັ່ງນ ື້: 

5.5.1.  ການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນ ດເຮົາແມຸ່ນຍັງມ ຫຼາຍປັດໃຈເປັນຕົື້ນແມຸ່ນທາງດ້ານສະບຸ່ຽງອາຫານ, ທ ີ່ຢູ່ອາໄສ, 

ຢາປົວພະຍາດ, ເຄ ີ່ອງນ ຸ່ງຫົັ່ມ ຫຼ  ເຄ ີ່ອງໃຊ້ສອຍຕຸ່າງ ແຕຸ່ການຕອບສະໜອງແມຸ່ນບໍໍ່ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຄົນເຮົາ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຫຼຼຸດລົງຍ້ອນມ ການເຂົື້າໄປບ ກລ ກລັກລອບຕັດໄມ້ໂດຍບໍໍ່ຖຶກກົດໝາຍໃນເຂດ
ອະນ ລັກພູຜາເດ ອນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມ ການທ າລາຍປ່າໄມ້ ໂດຍບໍໍ່ຄ ານຶງເຖິງຜົນທ ີ່ຈະຕາມມາ. 

5.5.2.  ການຖາງປ່າເພ ີ່ອທ າການຜະລດິ 
ເນ ີ່ອງຈາກວຸ່າປະຊາຊົນໃນເຂດນ ື້ຍັງອາໄສກັບການດ າລົງຊ ວິດຍັງຕິດພັນກັັບທ າມະຊາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ

ຄອບຄົວອາໄສການຖາງປ່າເຮັດການຜະລິດເພ ີ່ອລ້ຽງຊ ບ ເຊິີ່ງມັນສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້
ສະນັື້ນຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ມ ການຫຼຼຸດລົງຂອງປ່າໄມ້. 



 

 

5.5.3.  ການລກັລອບຫາເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດງົ 
ການລັກລອບຫາເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງສຸ່ວນຫຼາຍໄດ້ແກຸ່ປະເພດໄມ້ປ່ອງ(ໄມ້ຝາງແລະໄມ້ຊອນ)ເພາະປະເພດ

ໄມ້ປ່ອງດັັ່ງກຸ່າວແມຸ່ນໄດ້ມ ບໍລິສັດຈ ານວນ 5 ບໍລິສັດທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກລັດຖະບານເກັບຊ ື້ໃນລາຄາ 580 

ກ ບ/ກິໂລ (ໄມ້ປ່ອງຜຸ່າເປັນດິວ) ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບາງຈ ານວນທ ີ່ບໍໍ່ມ ປະເພດໄມ້ປ່ອງດັັ່ງກຸ່າວເກ ດມ ຄວາມ
ຄິດຢາກໄດ້ຢາກມ ຈຶີ່ງໄດ້ເຂົື້າໄປລັກລອບຕັດໃນເຂດປ່າອະນ ລັກພູຜາເດ ອນ 

5.5.4.  ບັນຫາການລກັລອບຕດັໄມ້ 
ຜຸ່ານການລົງເກັບກ າຂໍໍ້ມູນເຫັນວຸ່າການລັກລອບຕັດຕົື້ນໄມ້ໃນຂອບເຂດອະນ ລັກ ພູຜາເດ ອນທ ີ່ບ້ານຄ ້ມ

ຄອງແມຸ່ນມ ການເຂົື້າໄປຕັດຕົື້ນໄມ້ໃນເຂດອະນ ລັກພູຜາເດ ອນແທ້ໂດຍຈາກຄົນພາຍໃນບ້ານເອງ  ແລະ 
ປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມຂ້າງ. ການລັກລອບຕັດໄມ້ສຸ່ວນຫຼາຍແມຸ່ນດ າເນ ນຢູ່ເຂດຮອຍຕໍໍ່ລະຫວຸ່າງຊາຍແດນບ້ານກັບ
ບ້ານ, ສັນພູ ແລະ ຕາມຕ ນພູທ ີ່ມ ທາງລົດເຂົື້າໄປຮອດ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ຮູບທ  05: ການບ ກລ ກປ່າໄມ້ໃນເຂດອະນ ລັກ ພູຜາເດ ອນ ປີ2017 



 

 

ໃນການລົງສ າຫຼວດກວດກາແມຸ່ນໄດ້ພົບການລັກລອບຕັດຕົື້ນໄມ້ຢູ່ປະຈ າ ເຊັັ່ນວຸ່າ: ໃນພ ື້ນທ ີ່ສັນພູທ ີ່ມ ຊາຍ
ແດນບ້ານລະຫວຸ່າງບ້ານນາປໍກັບບ້ານໄຮຸ່ໃຕ້. ຊະນິດໄມ້ທ ີ່ ພົບເຫັນໄມ້ແຄນບາງຈ ານວນ ຫຼ  ປະມານບໍລິ
ມາດລວມທັງໝົດ 19.36 ແມັດກ້ອນ.  ນອກນັື້ນແມຸ່ນຢູ່ທາງທິດເໜ ອຂອງບ້ານນາປໍ. 

ໃນເຂດອະນ ລັກພູຜາເດ ອນໃນປີ 2017 ເຫັນວຸ່າໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວຸ່າມ ປະຊາຊົນບ ກລ ກພ ື້ນທ ີ່ພຽງເຊິີ່ງນອນ
ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຄ ້ມຄອງຂອງເຂດ ບ້ານນາປໍ ເຊິີ່ງມ ເນ ື້ອທ ີ່ທັງໝົດແມຸ່ນ 9.18 ເຮັກຕາ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ສະຫຼຼຸບ ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜ ແນະ 
6.1. ສະຫຼຼຸບ 
ຈາກການສຶກສາຄັື້ງນ ື້ສາມາດສະຫຼຼຸບສັງລວມໄດ້ວຸ່າ ເຖິງແມຸ່ນວຸ່າສະພາບປ່າໄມ້ໃນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ທົດລອງສັງ

ທອງຈະຍັງຄົງມ ຄວາມອ ດົມສົມບູນ ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນພ ື້ນທ ີ່ສຶກສາທົດລອງດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ຂອງນັກສຶກສາ 
ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ໃນທ ກໆປີ. ພ ື້ນທ ີ່ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ແມຸ່ນປົກຫ ້ມໄປດ້ວຍ ປ່າດົງດ ບປະສົມ, ປ່າປະສົມ 

ແລະ ປ່າປູກຊະນິດດຽຸ່ວ ແລະ ປະສົມ ເຊ ີ່ງລວມມ ຕົື້ນໄມ້ຫຼາຍກວຸ່າ 20 ຊະນິດໄມ້. ໄມ້ປ່ອງກໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ
ໄວວາ  ື້ຊິີ່ງສາມາດນ າໃຊ້ເພ ີ່ອສ້າງເສດຖະກິດ ໃຫ້ແກ້ຄະນະ ແລະ ປະຊາຊົນທ ີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ຖ້າຫາກມ ການຈັດສັນ 
ແລະ ແຜນງານຂ ດຄົື້ນທ ີ່ເໝາະສົມ. ນອກນັື້ນ, ວົງຕະກ ນຂອງໄມ້ປ່ອງ ຍັງພົບເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມັກເກ ດຢູ່

ຕາມແຄມຫ້ວຍ, ຮຸ່ອມພູ, ບຸ່ອນທ ີ່ມ ຄວາມຊຼຸຸ່ມຊ ີ່ນປານກາງ ຫາສູງ, ແຕຸ່ສຸ່ວນຫຼາຍມັກເກ ດເປັນປ ກແຜຸ່ນໃຫຍຸ່

ຈະເລ ນເຕ ບໂຕແຂງແຮງໃນປ່າດົງດິບ (Evergreen Forest) ແລະ ປ່າປະສົມພັດໃບ (Mixed Decidous 

Forest) ທ ີ່ເປັນປ່າເລົັ່າ  (Secondary Forest). 

ແຕຸ່ປະຈ ບັນແມຸ່ນໄດ້ປະເຊ ນກັບໄຟຂົັ່ມຂູຸ່ມທ ີ່ສ ບຕໍໍ່ຢ່າງລຽງຕິດ ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນພ ື້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ທົດລອງ ຫຼ  ໃນ
ຂອບເຂດອະນ ລັກພູຜາເດ ອນ ແມຸ່ນມ ການປ່ຽນແປງຢ່າງນຸ່າເປັນຫວງ. ໃນນັື້ນ, ແມຸ່ນມ ຫຼາຍສາເຫດຄ : ການ
ເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ການຕອບສະໜອງແມຸ່ນບໍໍ່ພຽງພໍຕາມຈຶີ່ງເຮັດ
ໃຫ້ປ່າໄມ້ຫຼຼຸດລົງຍ້ອນມ ການເຂົື້າໄປບ ກລ ກລັກລອບຕັດໄມ້ ໂດຍບໍໍ່ຄ ານຶງເຖິງຜົນທ ີ່ຈະຕາມມາ, ການຖາງປ່າ
ເພ ີ່ອທ າການຜະລິດ ເນ ີ່ອງຈາກວຸ່າປະຊາຊົນໃນເຂດນ ື້ຍັງອາໄສກັບການດ າລົງຊ ວິດຍັງຕິດພັນກັັບທ າມະຊາດເຮັດ
ໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວອາໄສການ ຖາງປ່າເຮັດໄຮຸ່ ແລະ ທ າການຜະລິດເພ ີ່ອລ້ຽງຊ ບ, ການລັກລອບຫາເຄ ີ່ອງປ່າຂອງ

ດົງ. ໃນເຂດພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ, ຄປມ ໄດ້ຖ ກປະຊາຊົນບ ກລ ກ ແລະ ນ າໃຊ້ ພ ື້ນທ ີ່ເປັນຈ ານວນຫຼາດເຮັກຕາ 
ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ. ການບ ກລ ກດັັ່ງກຸ່າວ ລວມທັງໃຊ້ວິທ ການຢຶດຖ ແບບຮິດຄອງ, ການຊ ື້ຂາຍແບບບໍໍ່ຊັດ
ເຈນ, ການນ າໃຊ້ຄ າ  ປະກັນ ຫຼ  ໃຫ້ພາກສຸ່ວນອ ີ່ນມາສ າປະທານ ນ າໃຊ້ ແລະ ອ ີ່ນໆ. ສຸ່ວນການລັກລອບຕັດ
ຕົື້ນໄມ້ໃນຂອບເຂດອະນ ລັກ ພູຜາເດ ອນທ ີ່ບ້ານຄ ້ມຄອງແມຸ່ນມ ການເຂົື້າໄປຕັດຕົື້ນໄມ້ໃນເຂດອະນ ລັກພູຜາ
ເດ ອນແທ້ໂດຍຈາກຄົນພາຍໃນບ້ານເອງ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມຂ້າງ.  

ການລັກລອບຕັດໄມ້ສຸ່ວນຫຼາຍແມຸ່ນດ າເນ ນຢູ່ເຂດຮອຍຕໍໍ່ລະຫວຸ່າງຊາຍແດນບ້ານກັບບ້ານ, ສັນພູ ແລະ 
ຕາມຕ ນພູທ ີ່ມ ທາງລົດເຂົື້າໄປຮອດ. ການສຶກສາຄັື້ງນ ື້ເປັນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ເຊິີ່ງຈະຊຸ່ວຍໃຫ້ຂໍໍ້ມູນທ ີ່ຈ າເປັນ

ແກຸ່ລັດຖະບານລາວ, ໂດຍສະເພາະ ຄປມ ສ າລັບກິດຈະກ າການອະນ ລັກແລະການຄ ້ມຄອງ, ໂດຍສະເພາະໃນພ ື້ນ

ທ ີ່ການຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້. 

6.2. ຂໍໍ້ສະເໜ ແນະ 
ເພ ີ່ອສະກັບກັື້ນບັນຫາດັັ່ງກຸ່າວ: ສະເໜ ໃຫ້ບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງທ ີ່ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງຄະນະ

ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ໄດ້ມ ການສ້າງແຜນໃຫ້ລະອຽດເພ ີ່ອກວດກາກາລາດຕະເວນ ແລະ ສະເໜ ໃຫ້ອ ານາດການ
ປົກຄອງຂັື້ນບ້ານເປັນຕົື້ນແມຸ່ນໜຸ່ວຍງານປ່າໄມ້ບ້ານສົບທົບກັບພະນັກງານປ່າທົດລອງມ ແຜນເຜ ຍແຜຸ່ລະບຽບ
ການ ລະ ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດປ່າອະນ ລັກພູຜາເດ ອນແບບຢ ນຍົງ. 



 

 

 ສະເໜ ໃຫ້ອ ານາດການປົກຄອງບ້ານເກັບກ າ, ກວດຄ ນຂໍໍ້ມູນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ສະຖິຕິຕຸ່າງໆ

ພາຍໃນບ້ານ ພ້ອມທັງສະເໜ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານມ ຄວາມຕ ີ່ນຕົວເປັນເຈົື້າການ, ໃຫ້ຄວາມ

ຮຸ່ວມມ ນ າພາກສຸ່ວນທ ີ່ລົງມາເກັບກ າຢູ່ ກ ຸ່ມບ້ານເປົົ້າໝາຍຕ ີ່ມອ ກ. 
 ໜຸ່ວຍງານສ າຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຄວນລົງຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ ກຸ່ຽວກັບແຜນຈັດສັນທ ີ່

ດິນທ ີ່ວາງແຜນໄວ້ເພ ີ່ອໃຫ້ຮູ້ວຸ່າປະຊາຊົນມ ການປະຕິບັດຕາມແນວທາງໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍເທົັ່າໃດ. 
 ສະເໜ ໃຫ້ພະແນກກະສິກ າທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງລົງມາສ າຫຼວດກວດກາຄ ນກຸ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງປະ 

ຊາຊົນ ເພ ີ່ອປັບປ ງຂໍໍ້ມູນຊັດເຈນທ ກໆປີ ແລະ ໃຫ້ມ ຄວາມເປັນລະບຽບຂ ື້ນກຸ່ວາເກົັ່າ. 
 ເພ ີ່ອສຶບຕໍໍ່ແກ້ໄຊບັນຫາທ ີ່ພົບເຫັນຢ່າງຮ ບດຸ່ວນ, ຄປມ ຈ າເປັນຄວນທ ີ່ຈະເອົາໃຈໃສຸ່ລົງສ າຫລວດຕ ີ່ມ

ກຸ່ຽວກັບ (1) ການຍັບເຂົື້າ-ຍັບອອກຂອງການວັດແທກ ແລະ ສ າຫຼວດແລວຊາຍແດນ (ຄປມ ກັບ
ປະຊາຊົນ), (2) ການຂາຍເນ ື້ອທ ີ່ດິນ ຫຼ ມອບໂອນໃຫ້ຄົນອ ີ່ນ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ບອກເຈົື້າຂອງດິນຕິດແປະ ຫຼ  
ຄປມ ເພ ີ່ອເຫັນດ ເຫັນພ້ອມກັນທັງສອງຟ່າຍ. (3)ຂໍໍ້ຜິດພາດໃນການການປັກຫຼັກ ຫຼ  ການກ ານົດແລວ
ຊາຍແດນ ເວລານັກສຶກສາໄປຝຶກຫັດແຕຸ່ລະປີ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມ ການຜິດພາດ ຫຼ ການກ ານົດບໍໍ່ຊັດເຈນ 
ສະນັື້ນ, ຄວນມ ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງທ ກໆຝ່າຍ. ແລະ (4) ປະຊາຊົນຂະຫຍາຍເນ ື້ອທ ີ່ດິນ ເພ ີ່ອທ າ
ການຜະລິດ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ ຫຼ  ເຫັນດ ຈາກ ຄປມ ໃນພ ື້ນທ ີ່ປ່າທົດລອງ, ສະເໜ ໃຫ້ຄວນມ 
ກິດຈະກ າການໂຄສະນາເຜ ຍແຜຸ່ ຫຼ  ປະຊາສ າພັນ ທ ີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈລະຫວຸ່າງປະຊາຊົນ 
ແລະ ຄປມ. 
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