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ຄາສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ການຂຽນບົດຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຫົວຂໍໍ້: ການສາຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ -ປ່າປູກໃນເຂດ
ປ່າທົດລອງຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ເມອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ປະສົບຜົນສາເລັດໄປດ້ວຍດ
ນັື້ນ . ພວກຂ້ າພະເຈົື້ າໃນນາມຜູ້ ສຶກສາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ ບນຄນມາຍັ ງການຈັ ດຕັື້ ງ ແລະ ບກຄົ ນ
ດັັ່ງລຸ່ມນື້:
ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບນຄນ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງຄະນະນາມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນ
ຄະນະກາມະການປະສານງານການຄົື້ ນຄວ້ າວິ ທ ະຍາສາດ, ຫ້ ອງການຄົື້ ນຄວ້ າວິ ທ ະຍາສາດ ແລະ ບໍ ລິການວິ ຊ າ
ການ, ຫ້ອງການການເງິນ, ພະແນກຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າມ້.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບນຄນມາຍັງການນາຂອງຄະນະວິທ ະຍາສາດປ່ າມ້ , ພະນັກງານປະຈາ
ພື້ນທີ່ ປ່າທົ ດລອງເມ ອງສັ ງທອງ, ເຈົື້ າເມອງສັ ງທອງ, ອານາດການປົ ກຄອງບ້ ານ ແລະ ປະຊາຊົ ນ ທີ່ ໃຫ້ ຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນອັນເປັ ນປະໂຫຍດໃນການສຶກສາຄັື້ງນື້.
ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສດມາຍັງບັ ນດາທຸ່ ານ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົ ວຈົັ່ງມສຂະພາບເຂັື້ມແຂງ ປະສົ ບແຕຸ່
ຄວາມສກກາຍສະບາຍໃຈ ແລະ ປະສົບຜົນສາເຮັດໃນໜ້ າທີ່ວຽການ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບນຄນມານະໂອກາດນື້ດ້ວຍ.

ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ

ບົດຄັດຫຍໍໍ້
ການສາຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ເຂດແດນຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ສວນປູ ກແມຸ່ນໜຶີ່ງໃນໜ້າວຽກທີ່ສາຄັນ ແລະ
ຈາເປັນທີ່ສດໃນການຫຼຼຸດຜຸ່ອນການຕັດໄມ້ທ າ ແລະ ການທາລາຍປ່າໄມ້. ການສາຫຼວດເຂດແດນ ແລະ ການ
ກວດກາປ່າໄມ້ນື້ ສາມາດຊຸ່ວຍການົດຄວາມກົດດັນຂອງປ່າ ທາມະຊາດ ແລະ ການທາລາຍປ່າໄມ້, ພ້ອມທັງ
ກິດຈະກາທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ , ລວມທັງການປູກຕົື້ນໄມ້ . ສະນັື້ນ, ການຄົື້ນຄ້
ວານື້ມເປົົ້າໝາຍລວມ ແມຸ່ນເພີ່ອສາຫຼວດສະພາບຂອງພື້ນທີ່ປ່າທົດລອງ ເພີ່ອການປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ຄ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່າໄມ້ທົດລອງເມອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງ ມຈດປະສົງສະ ເພາະດັັ່ງນື້: (1) ເພີ່ອສາ
ຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນຄນໃໝຸ່ ໂດຍນາໃຊ້ພາບຖຸ່າຍ, ລົງພາກສະໝາມ ແລະ ນໍໍາໃຊ້ ເຄີ່ອງບນບໍໍ່ມຄົນຂັບ
(Ummaned Aerial Vehicle) ເຂົື້າໃນການສາຫຼວດປ່າໄມ້ ໃນພື້ນທີ່ເຂດປ່າໄມ້ທົດລອງເມອງສັງທອງ,
ໃນໄລຍະ 6 ເດອນຂອງປີ 2018. (2) ເພີ່ອສ້າງຂໍໍ້ມູນທີ່ຈາເປັ ນ ໃນການຕິດຕາມການລັກລອບຕັດໄມ້ ຫຼ ການ
ບກລກພື້ນທີ່ ໃນພື້ນທີ່ປ່າ ທົດລອງຢ່າງເປັນປົ ກກະຕິຕໍໍ່ເນີ່ອງ ເພີ່ອການຄ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້-ປ່າ
ປູກ ທີ່ມປະສິດ ທິພາບຂື້ນຕີ່ມ. ໃນການສຶກສານື້, ແມຸ່ນໄດ້ນາໃຊ້ການວິເຄາະ, ການແປພາບຖຸ່າຍ Sentinel2 ແລະ ເຄີ່ອງບິນທີ່ບໍໍ່ຄົນຂັບ(Drone or UAV) ເພີ່ອເກັ ບກາຂໍໍ້ມູນການສາຫຼວດ ແລະ ສັງເກດການບກລກ
ພື້ນທີ່ ແລະ ການລັກລອບຕັດໄມ້ທາລາຍປ່າ. ຮູບພາບຕຸ່າງໆຈາກການບິ ນແຕຸ່ລະຮູບໄດ້ຖກນາໃຊ້ລະບົບທີ່ຕັື້ງ
WGS84 UTM Zone 48. ສຸ່ວນການແປພາບແມຸ່ນຈະໄດ້ນາໃຊ້ໂປຼແກຼມ ArcGIS ແລະ Ecognetion
ເພີ່ອກວດສອບ ເຖິງຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ກິດຈະກາການທາລາຍປ່າໄມ້ທີ່ເກດຂື້ນໃນພື້ນທີ່ ປ່າທົດລອງ.
ຜົນຂອງການສຶກສາເຫັນວຸ່າສະພາບປ່າໄມ້ໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທົດລອງສັງທອງຈະຍັງຄົງມຄວາມອດົມສົມບູນ
ສາມາດນາໃຊ້ເປັນພື້ນທີ່ສຶກສາທົດລອງດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ຂອງນັກສຶກສາ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ໃນ
ທກໆປີ, ແຕຸ່ປະຈບັນແມຸ່ນໄດ້ປະເຊນກັບໄຟຂົັ່ມຂູຸ່ມທີ່ສບຕໍໍ່ຢ່າງລຽງຕິດ ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທົດລອງ ຫຼ
ໃນຂອບເຂດອະນລັກພູຜາເດອນ ແມຸ່ນມການປ່ຽນແປງຢ່າງນຸ່າເປັນຫວງ. ໃນນັື້ນ, ແມຸ່ນມຫຼາຍສາເຫດຄ:
ການເພີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຂຶື້ນ ແລະ ການຕອບສະໜອງແມຸ່ນບໍໍ່ພຽງພໍຕາມຈຶີ່ງ
ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຫຼຼຸດລົງຍ້ອນມການເຂົື້າໄປບກລກລັ ກລອບຕັດໄມ້ ໂດຍບໍໍ່ຄານຶງເຖິງຜົນທີ່ຈະຕາມມາ, ການຖາງ
ປ່າເພີ່ອທາການຜະລິດ ເນີ່ອງຈາກວຸ່າປະຊາຊົນໃນເຂດນື້ຍັງອາໄສກັບການດາລົງຊວິດຍັງຕິດພັນກັັ ບທາມະຊາດ
ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວອາໄສການ ຖາງປ່າເຮັດໄຮຸ່ ແລະ ທາການຜະລິດເພີ່ອລ້ຽງຊບ, ການລັກລອບຫາເຄີ່ອງປ່າ
ຂອງດົງ. ການສຶກສາຄັື້ງນື້ຈະຊຸ່ວຍໃຫ້ຂໍໍ້ມູນທີ່ຈາເປັນແກຸ່ລັດຖະບານລາວ ສາລັບກິດຈະກາການອະນລັກແລະ
ການຄ້ມຄອງ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ການຝຶກອົ ບຮົມປ່າໄມ້ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ .

ຜົນຂອງການສາ

ຫຼວດຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກຸ່ ການວາງແຜນຊັ ບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍນຍົງໃນປະຈບັນແລະໃນອະນາຄົດ ,
ໂດຍສະເພາະກຸ່ຽວກັບການວາງແຜນທີ່ຖກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນໃນການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

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.

ສາລະບານ
ເນື້ອໃນ
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1. ພາກສະເໜ
ໃນປະຈບັ ນ , ການສ າຫຼ ວດຂອບເຂດຊາຍແດນພື້ ນທີ່ ປ່າໄມ້ -ປ່ າປູ ກ ແມຸ່ ນ ເປັ ນ ວຽກງານໜຶີ່ ງທີ່ ມ ຄວາມ
ສາຄັ ນ ແລະ ຈາເປັ ນທີ່ ສດເພີ່ ອຫຼຼຸ ດຜຸ່ ອນການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເສີ່ ອມໂຊມຂອງປ່ າໄມ້ . ການສາຫຼ ວດ
ຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຕິ ດ ຕາມກວດກາປ່ າໄມ້ ຈະສາມາດຊຸ່ ວຍເຮັ ດໃຫ້ ຮູ້ໄ ດ້ ເຖິ ງການເພື້ ມຂື້ ນ ຫຼ ຫຼຼຸ ດລົ ງ
ຂອງປ່າໄມ້, ລວມທັງການດາເນນກິດຈະກາທີ່ບໍໍ່ຖກຕາມລະບຽບທີ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ລວມທັ ງ
ປ່າປູ ກເຊິີ່ ງຂໍໍ້ມູ ນດັັ່ງ ກຸ່າວຈະຊຸ່ ວຍໃນການຕັ ດສິນໃຈໃນການຄ້ ມຄອງພື້ນທີ່ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ ຍນຍົງ. ແຕຸ່ຂໍໍ້ມູນສາຫຼ ວດ
ດັັ່ງກຸ່າວຂອງພື້ ນທີ່ ປ່າທົດລອງຂອງຄະນະວິ ທະຍາສາດປ່ າໄມ້ ແມຸ່ ນໄດ້ດາເນນຕັື້ ງແຕຸ່ຊວຸ່ ງປີ 1994-1995 ແລະ
ໄດ້ ຖກນາໃຊ້ມາຮອດປະຈບັນ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການສາຫຼວ ດຄນໃໝຸ່ . ປະຈບັນ, ໄດ້ມການປ່ຽນແປ່ງຂອງສະພາບ
ພື້ນທີ່ ຢ່າງໄວວາບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັ ນການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນ, ການປ່ຽນແປງການນາໃຊ້ ທີ່ດິນ, ການບກລກພື້ ນທີ່
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາອີ່ນໆ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈາເປັນຕ້ອງມການສາຫຼ ວດ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ການົ ດ
ຂອບເຂດຊາຍແດນຄນໃໝຸ່ ເພີ່ ອການຄ້ມຄອງຊັ ບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນພື້ ນທີ່ ດັັ່ງ ກຸ່າວໃຫ້ ມປະສິ ດ ທິ ພາບ ແລະ
ຄວາມຍນຍົງ.
ໂດຍອ ງໃສຸ່ ຄວາມກ້ າວຫນ້ າທາງດ້ ານວິ ທ ະຍາສາດຂອງເຕັ ກໂນໂລຊ ແລະ ຄອມພິວເຕເພີ່ ມຂຶື້ ນ, ເຕັ ກນິ ກ
ການສ າຫຼ ວ ດໂດຍນ າໃຊ້ ພາບຖຸ່ າ ຍທາງໄກ (Remote Sensing Data) ນື້ ໄ ດ້ ກາຍ ເປັ ນ ເຄີ່ ອ ງມທີ່ ເປັ ນ
ປະໂຫຍດ ເພີ່ ອ ບັ ນ ລ ເປົົ້ າຫມາຍດັັ່ ງ ກຸ່ າວ. ມັ ນ ສາມາດຊຸ່ ວຍໃນການຕິ ດ ຕາມ ແລະ ປະເມ ນໃນພື້ ນ ທີ່ ຢ່າງມ
ປະສິດທິ ພາບ ແລະ ປະສິ ດທິ ຜົນທີ່ ສ ດ. ເພາະການນາໃຊ້ ເຕັ ກໂນໂລຊທີ່ ທັ ນສະໄໝໃນການສາຫຼ ວດ, ປະເມ ນ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວຸ່ອງໄວ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ງົບປະມານ. ການສາຫຼວດ
ໂດຍພາບຖຸ່ າຍດາວທຽມນັື້ ນເປັ ນ ເຄີ່ ອງມທີ່ ສາຄັ ນ ໜຶີ່ ງ ໃນວຽກງານການສາຫຼ ວດຕຸ່ າງໆ. ເນີ່ ອ ງຈາກພາບຖຸ່ າຍ
ຈາກດາວທຽມສາມາດກວມເອົ າພື້ນທີ່ ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ສາມາດນາໄປປະຍກໃຊ້ ເຊັັ່ ນ: ເຮັ ດ ແຜນທີ່ຕຸ່າງໆຢ່າງ
ຊັດເຈນ, ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນແຜນທີ່ພູມສັນຖານ, ແຜນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ອີ່ນໆ. ພາບຖຸ່າຍດາວທຽມທີ່ມຢູ່ໃນປະຈບັນຍັງ
ສາ ມາດສະແດງຜົນຂໍໍ້ມູນພື້ນທີ່ໃຫ້ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສາຫຼວດ ຫຼ ຜູ້ກວດກາ, ແລະ ນັກວາງແຜນ
ເນີ່ອງຈາກຂໍໍ້ມູນທາງກາຍະພາບ ຫຼ ກິດຈະກາຕຸ່າງໆ ທີ່ ເກດຂື້ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເຊັັ່ ນ:
ການສ້າງທາງໃໝຸ່, ການສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝຸ່, ການບກລກພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ອີ່ນໆ.
ສະນັື້ ນ, ການນາໃຊ້ ພາບຖຸ່ າຍດາວທຽມ ຫຼ ພາບຖຸ່ າຍທາງອາກາດທີ່ ມຢູ່ ຈະເປັ ນ ຂໍໍ້ ມູນອ້າງອງພື້ ນທີ່ ຕົວຈິ ງ
ເພີ່ ອ ໃຊ້ ໃນການຈັ ດການ ແລະ ຕິດ ຕາມກວດກາແຕຸ່ ລະສະຖານະການໄດ້ ໂດຍສະ ເພາະການລັ ກລອບຕັດໄມ້ .
ການສ າຫຼ ວ ດຂອບເຂດຊາຍແດນ, ການປະເມ ນ ແລະ ການຕິ ດ ຕາມກວດ ກາສະພາບປ່ າໄມ້ ລ ວມທັ ງ ການ
ທ າລາຍປ່ີ່ າໄມ້ ແລະ ຜົ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ນັື້ນສາມາດນາມາວິ ເຄາະ ແລະ ໃຊ້ເປັ ນ ຂໍໍ້ ມູນເພີ່ ອໃຊ້ ໃນການຈັດການວາງແຜນ
ໂດຍສະເພາະ ການປະເມນການບກລກ ແລະ ຕິ ດ ຕາມກວດກາການທ າລາຍປ່ າໄມ້ ໄດ້ ຢ່າງທັ ນ ການ ເຊິີ່ ງ ຈະ
ຊຸ່ວຍເພື້ມປະສິດທິພາບໃນການຄ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນໃນຂັື້ນຕໍໍ່ໄປ.

1.1. ເຫດຜົນຂອງການສາຫຼວດ
ພື້ນທີ່ ປ່າທົ ດລອງເມອງສັ ງທອງແມຸ່ ນພາຍໄຕ້ການຄ້ມຄອງຂອງຄະນະວິ ທ ະຍາສາດປ່າໄມ້ , ມະວິທ ະຍາໄລ
ແຫຸ່ ງຊາດ ເຊິີ່ ງ ມິ ພື້ ນທີ່ ງັໝົ ດປະມານ 4,000 ກວຸ່ າເຮັ ກຕາ. ປ່ າໄມ້ ໄດ້ ຮັບການຟົ້ ນຟູ ແລະ ປົ ກປັກຮັກ ສາເປັ ນ
ເວລາເກອບ 20 ກວຸ່າປີ ເລື້ມ ແຕຸ່ 1995 ເປັນຕົື້ ນມາ. ຄວາມອດົມ ສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່ າໄມ້ ໄດ້
ເພີ່ ມ ຂື້ ນ ເຊິີ່ງ ເໝາະສົມແກຸ່ ການດາລົງ ຊວິ ດ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັ ດປ່ າ. ປະຊາຊົ ນໄດ້ ດາລົງ ຊວິ ດຢ່ າງຕິ ດພັ ນ
ກັບທາມະຊາດ ອາໄສທາມະຊາດ ເພີ່ອການຊອກ ຢູ່ຫາກິນເປັນຕົື້ນແມຸ່ນເກັບກູ້ ເຄີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນ້າ, ສັດປ່າ
ເປັ ນ ອາຫານ ແລະ ແລກປ່ ຽນຊື້ ຂາຍຕຸ່ າງໆ. ປະຈ ບັ ນ , ສະພາບເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງປະຊາຊົ ນ ໃນບ້ ານ
ອ້ອມແອ້ ມ ຂ້ າງ ໄດ້ ມການ ພັດທະນາ ແຕຸ່ ຍັງມການນາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນປ່ າໄມ້ ທີ່ ມລັ ກສະນະດັບ ສູ ນ ບໍໍ່ ວຸ່າຈະ
ເປັນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ເຊັັ່ນ: ການເພີ່ມຂຶື້ນຂອງຈານວນປະຊາກອນ ເຮັດໃຫ້ມການປ່ຽນແປງການນາໃຊ້
ທີ່ດິນ ແລະ ນາໃຊ້ປ່າໄມ້, ຄຽງຄູຸ່ ກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລຸ່ າງຢ່ າງວຸ່ ອງໄວ ເຊັັ່ ນ: ເສັື້ ນທາງເຂົື້າ ເຖິ ງເຮັ ດ
ໃຫ້ ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈໍ ລະຈອນລະຫວຸ່ າງຕົ ວເມອງກັ ບເຂດຊົນ ນະບົ ດ , ເຮັ ດ ໃຫ້ ການຄ້ າຂາຍ
ເພີ່ອຮັບຊື້ຜະລິດຕະຜົນຈາກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ສະດວກ ແລະ ເພີ່ມ ຂຶື້ນ, ປະຊາຊົນ ໄດ້ນາເອົາເຄີ່ອງປ່າຂອງດົ ງ
ແລະ ປ່ າໄມ້ ມາເປັນໃຊ້ສອຍແບບດັບສູນ , ຍິີ່ ງໄປກວຸ່ານັື້ນ ແມຸ່ນການ ຕັ ດໄມ້ຊະຊາຍ ແລະ ຜິດກົ ດໝາຍ, ການ
ຂະຫຍາຍພື້ ນທີ່ ທ າການຜະລິ ດຂອງປະຊາຊົນ . ສະນັື້ນ, ບັນຫາດັັ່ ງ ກຸ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການທ າລາຍຊັບພະຍາກອນ
ປ່ າໄມ້ ໃນພື້ ນ ທີ່ ປ່າທົ ດລອງໄດ້ ນັ ບ ມື້ ນັ ບ ເພີ່ ມ ຂຶື້ ນ . ປະຊາຊົ ນ ບາງກຸ່ ມ ຄົ ນ ໃນພື້ ນ ທີ່ ແລະ ອ້ ອ ມຂ້ າງ ມ ການ
ບກລກພື້ ນທີ່ ປ່ າໄມ້ ໂດຍບໍໍ່ ໄດ້ ຮັບອະນຍາດ ເພາະເຫັ ນແຕຸ່ ຜົນ ປະໂຫຍດໃນໄລຍະໃກ້ ໆ ບໍໍ່ ໄດ້ ຄິດ ເຖິ ງໄລຍະ
ຍາວ ຫຼ ຍັງບໍໍ່ເຫັນເຖິງຄວາມສຸ່ຽງ ທີ່ພາໃຫ້ເກດການສູນເສຍຊັ ບພະຍາກອນປ່າໄມ້.
ສະນັື້ນ, ການສາຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້-ປ່າປູກ ໃນເຂດປ່າທົດລອງຂອງ ຄະ ນະວິທະຍາສາດ
ປ່າໄມ້ , ເມອງສັ ງທອງ, ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈັ ນ ຈະຊຸ່ ວຍການຕອບສະໜອງຂໍໍ້ ມູນທີ່ ຈາເປັ ນແກຸ່ ວຽກງານປົກປັ ກ
ຮັກສາ ແລະ ຄ້ ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງພັກ -ລັດ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພື້ ນທີ່ ປ່າ ໄມ້ທົ ດລອງຂອງຄະນະວິທ ະຍາສາດ
ປ່າໄມ້ ໃຫ້ ປະສົ ບຜົ ນ ແລະ ມປະສິທິ ພາບຫຼ າຍຂື້ ນຕີ່ ມ. ຜົນ ຂອງ ການສາຫຼ ວດຈະເປັນ ແຫຼຸ່ ງຂໍໍ້ ມູນ ພື້ນຖານໃນ
ການວາງແຜນຄ້ມຄອງຊັ ບພະຍາກອນປ່ າໄມ້ ໃນປະຈບັນ ແລະ ອະນາຄົດໃຫ້ ຍນຍົງ ໂດຍສະເພາະໃນກການວາງ
ແຜນໃຫ້ຖກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ກຸ່ຽກກັບການ ນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່ າໄມ້ຢູ່ໃນເຂດດັັ່ງກຸ່າວ.

1.2. ຈດປະສົງ
ເປົົ້າໝາຍລວມ ແມຸ່ ນເພີ່ ອ ສາຫຼ ວດສະພາບຂອງພື້ ນທີ່ ປ່າທົ ດລອງ ເພີ່ ອ ການປັ ກຫຼັ ກໝາຍ ແລະ ຄ້ ມຄອງ
ປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່ າໄມ້ທົດລອງເມອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ. ເຊິີ່ງມຈດປະສົງສະ ເພາະດັັ່ງນື້:
ເພີ່ອ ສາຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນຄນໃໝຸ່ ໂດຍນາໃຊ້ພາບຖຸ່ າຍ, ລົງພາກສະໝາມ ແລະ ນໍໍາໃຊ້ ເຄີ່ອ ງບນບໍໍ່
ມຄົນຂັບ(Ummaned Aerial Vehicle) ເຂົື້າໃນການສາຫຼ ວດປ່າໄມ້ ໃນພື້ນທີ່ເຂດປ່າໄມ້ທົດລອງເມອງສັ ງ
ທອງ, ໃນໄລຍະ 6 ເດອນຂອງປີ 2018.
ເພີ່ອສ້າງຂໍໍ້ມູນທີ່ຈາເປັນ ໃນການຕິດຕາມການລັກລອບຕັດໄມ້ ຫຼ ການບກລກພື້ນທີ່ ໃນພື້ນທີ່ປ່າ ທົດລອງ
ຢ່າງເປັນປົ ກກະຕິຕໍໍ່ເນີ່ອງ ເພີ່ອການຄ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່ າໄມ້-ປ່າປູກ ທີ່ມປະສິດ ທິພາບຂື້ນຕີ່ມ.

1.3. ສະຖານທີ່
ສະຖານທີ່ ແມຸ່ນໄດ້ກວມເອົາເຂດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທົດລອງທັ ງໝົ ດ 4,000 ຮຕ, ເມອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼ ວງ
ວຽງຈັກ ເຊິີ່ງ ຮຸ່າງຈາກເທດສະບານປະມານ 90 ກິໂລແມັດ ເຊິີ່ງ ນອນໃນເສັື້ນແວງ 18°17'49.0"N ເສັື້ນຂະໜ
ານ 102°04'55.9"E. ເມອງສງທອງແມຸ່ນຫນຶີ່ງໃນ 47 ເມອງທີ່ມຄວາມອດົມຮັັ່ງມດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ທີ່ອດົມສົມບູນຢູ່ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈັ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ແລະ ເປັ ນຫນຶີ່ງໃນເມອງທີ່ ມປະຊາກອນຫນາແຫນ້ ນ
ທີ່ມຄວາມສຸ່ຽງສູງສົມຄວນ ແລະ ອັ ດຕາການທາລາຍ ປ່າໄມ້ກໍໍ່ມສູງເຊັັ່ນດຽວກັນ. ປ່າໄມ້ມຄວາມອດົມສົມບູ ນ
ຈົນຮອດຊຼຸມປີ 1970, ແຕຸ່ເຂດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໄດ້ ຖກທາລາຍຢ່າງໄວວາທີ່ສດ ເມີ່ ອບໍໍ່ດົນມານື້, ໂດຍສະເພາະເຂດ
ປ່າໄມ້ ທົ ດລອງ ຂອງຄະນະວິ ທ ະຍາສາດປ່ າໄມ້ . ການບັ ງ ຄັ ບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນຂົ ງເຂດນື້ ແມຸ່ ນບໍໍ່ ຮັບປະສິດທິ ຜົນ
ເທົັ່າທີ່ຄວນ ເນີ່ອງຈາກຫຼາຍປັດໃຈ.

ຮູບທ 1 ແຜນພື້ ນທີ່ການສາຫຼວດ

2. ທົບທວນເອກະສານ
2.1. ຄວາມເປັນມາຂອງການວາງແຜນນາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າ
ນັບແຕຸ່ ປີ 1995 ເປັນຕົື້ນມາລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ລີ່ເລມການວາງແຜນນາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າ ເພີ່ ອແນໃສຸ່ເຮັດໃຫ້ ຊາວບ້ ານໄດ້ມສຸ່ວນຮຸ່ ວມໃນການຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ແບບໝັື້ນຄົງຍາວນາມ ແລະ ມປະສິດທິພົນ ເຊີ່ງໃນນັື້ນລັດຖະບານໄດ້ມອບດິນກະສິກາໃຫ້ແຕຸ່ລະຄອບຄົວ ແລະ
ມອບປ່າໄມ້ ບ້ານໃຫ້ຜູ້ຄ້ມ ຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ຕາມລະບຽບກົ ດໝາຍພ້ອມການນັື້ນຊາວບ້ ານກໍໍ່ ໄດ້ຮັບສິດນາໃຊ້ ທີ່
ດິ ນ ຈາກລັ ດ ໂດຍແມຸ່ ນ ຫ້ ອ ງການກະສິ ກ າ ແລະ ປ່ າ ໄມ້ ເມ ອງ ເປັ ນ ຜູ້ ອ ອກໃບຢັົ້ ງ ຢ ນການນ າໃຊ້ ທີ່ ດິ ນ ໃຫ້
ປະຊາຊົນ.
ໃນ ປີ 1996 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຮັບຮອງເອົ າ 8 ບາດກ້າວກັບຂະບວນການວາງແຜນນາໃຊ້ ທີ່ດິນ
ແລະ ມອບດິນ-ມອບປ່າ ແບບມສຸ່ວນຮຸ່ວມ ໃນນັື້ນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ ແມຸ່ນຂັື້ ນຕອນສດ
ທ້ າຍຂອງຂະບວນການ, ໝາຍຄວາມວຸ່ າກິ ດຈະການື້ ຈະໄດ້ ດາເນນພາຍຫຼັ ງ ມການປະຕິບັດ ມອບດິນ-ມອບປ່ າ
ດັັ່ງກຸ່າວ ແລະ ມການຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປງຕີ່ນເປັນ 10 ບາດກ້າວເພີ່ອໃຫ້ຄວາມສົມບູນ ແລະ ແທດເໝາະກວຸ່າ
ເກົັ່າໂດຍໂຄງການຮຸ່ວມລາວຊຼຸແອດ.
ການຕິ ດ ຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົ ນ ແມຸ່ ນ ເພີ່ ອ ກວດກາກິ ດຈະກາການວາງແຜນນາໃຊ້ ທີ່ ດິນ ແລະ
ມອບດິ ນ -ມອບປ່ າ ທີ່ ໄ ດ້ ເຮັ ດ ຢູ່ ພ າຍ ໃນບ້ ານ ແລະ ສຶ ກ ສາຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍໍ່ ດ້ ານ ເສດ ຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານພ້ອມທັງປະເມນບັ ນຫາຕຸ່າງໆທີ່ເກດຂື້ນເພີ່ອຊອກຫາວິທແກ້ໄຂແລະປັ ບປງ.
ປະຈບັນນື້ວິທໃນການຕິ ດຕາກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນເປັນຕົື້ນ ແມຸ່ນວິທ ການເກັ ບກາ ແລະ ການວິເຄາະຂໍໍ້
ມູນລະດັບບ້ານໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນ ແລະ ໄດ້ທົດສອບປັດໄຈ, ຕົວຊື້ບອກໃນການຕິດຕາມກວດກາກໍໍ່ ໄດ້ມ
ການການົ ດເພີ່ອຊຸ່ ວຍວິເຄາະຂໍໍ້ມູນ , ພ້ອມກັບຫົວ ຂໍໍ້ສົນທະນາ ແລະ ແບບຟອມສອບຖາມກໍໍ່ ໄດ້ ສ້າງຂື້ນເພີ່ອຊຸ່ວຍ
ໃຫ້ໃນການເກັບກາຂໍໍ້ມູນໃນລະດັບບ້ ານ. (ສສພັນ ຮຸ່ງດວງຈັນ, 2001).

2.2. ສິດນາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ສິດນາໃຊ້ປ່າໄມ້
ບກຄົນ ຄອບຄົວ ການຈັດຕັື້ ງມສິດໃຊ້ ລວມໃນການພັດທະນາປ່ າປູ ກ ແລະ ພື້ ນທີ່ດິນກະສິກາເຂົື້າໃນເປົົ້າໝ
າຍໃດໜຶີ່ ງຕາມແຜນຈັ ດສັນໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ , ສາລັບການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ ແມຸ່ນສິດທ
ມສິດໃຊ້ລວມທັງໝົດ ພັດທະນາໃຫ້ທ າມະຊາດ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ທີ່ ຮັກສາມອບໃຫ້ໃຊ້ຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ
ລະບຽບກົດໝາຍ. (ສະພາແຫຸ່ງຊາດ, 2008)

2.3. ແຜນພັດທະນາບ້ານ
ແຜນພັດທະນາບ້ານແມຸ່ ນບັນດາກິ ດຈະກາທີ່ ທາງ ຄະນະກາມະການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ຈະລົງມ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຄຽງຄູຸ່ກັບວຽກງານວາງແຜນນາໃຊ້ນາທີ່ ດິນ ທີ່ ໄດ້ການົດຂື້ນ (ຕົວຢ່າງການລ້ອມຮົື້ວເຂດ
ລ້ຽງສັ ດ, ຂະຫຍາຍເນື້ ອທີ່ປູກໄມ້ ຢນຕົື້ນ ) ໂດຍໄດ້ ຮັບການຊຸ່ວຍເຫຼອຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕຸ່າງໆ, ຖ້ າ
ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນແລ້ວເຖິງເຮົາຈະມການວາງແຜນນາໃຊ້ທີ່ດິນບ້ານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍໍ່ຕ າມ ແຜນການທີ່ເຮົາການົ ດ

ຂື້ນ ນັື້ນກໍໍ່ຈະບໍໍ່ປະກົ ດຜົ ນເປັນຈິ ງ ເນີ່ ອງຈາກພົ ບບັ ນຫາທາງດ້ ານການຂາດເຕັ ກນິ ກ ແລະ ຂາດທນຮອນ ສະນັື້ ນ
ການສະໜັ ບສະໜູ ນກິ ດຈະກາຕຸ່ າງໆທີ່ ກຸ່ຽວຂ້ອງກັ ບ ແຜນການນາໃຊ້ທີ່ ດິ ນຈຶີ່ ງມຄວາມຈາເປັນ ຫຼັ ງຈາກມການ
ວາງແຜນນາໃຊ້ທີ່ດິນເປັ ນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
ອິກຢ່າງໜຶີ່ ງກິດຈະກາໃນແຜນພັດທະນາບ້ານທີ່ນາມາສົັ່ງເສມກໍໍ່ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ ງປະຕິ ບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ໝາກຜົ ນເປັ ນ ຢ່ າງດເພາະເປັ ນສິີ່ງ ທີ່ ຊາວບ້ ານຕ້ ອງການຢາກເຮັ ດຢູ່ ແ ລ້ ວ , ສະນັື້ ນ ແຜນພັ ດທະນາບ້ ານຈຶີ່ ງມ ຈດ
ເຊີ່ອມຕໍໍ່ລະຫວຸ່າງກິ ດຈະການສົັ່ ງເສມຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕາມຄວາມຕ້ ອງການຂອງຊາວບ້ ານໄດ້ເປັ ນ
ຢ່າງດ ໂດຍສະເພາະດ້ານວຽກງານກະສິກາ ນອກຈາກນັື້ນແຜນພັດທະນາບ້ານຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນເຄີ່ອງມໃນການ
ຕິດຕາມວຽກງານວາງແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມສຸ່ວນຮຸ່ ວມ ໄດ້ ອກດ້ ວຍໂດຍການຕິດຕາມເບິີ່ງວຸ່າຊາວບ້ ານ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ການົດຂື້ນ ຫຼ ບໍ (ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຄ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແຫຸ່ງຊາດ, 2010).

2.4. ການວາງແຜນນາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ
ລາວ

ໃນເງີ່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງດ້ານການພັດທະນາຢູ່

ສປປ

ໃນຕົື້ ນປີ 1990 ສະພາບເສດຖະກິ ດແຫຸ່ ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ ເລີ່ ມ ພັ ດ ທະນາໄປຕາມທິ ດ ທາງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົ ນໄກໃໝຸ່ ທ າງດ້ ານເສດຖະກິ ດ ຂອງລັ ດຖະບານ. ວຽກງານບູ ລິມະສິ ດຂອງລັ ດຖະບານໃນ
ໄລຍະນັື້ ນ ແມຸ່ ນເລັັ່ ງໃສຸ່ ການປ້ ອ ງກັ ນການສູ ນເສຍຂອງປ່ າໄມ້ ແລະ ການຫຼຼຸ ດ ຜຸ່ ອນການຖາງປ່ າເຮັ ດ ໄຮຸ່ ແ ບບ
ເລີ່ ອນລອຍ. ໃນປີ 1989 ໂຄງການຢ ດຕິ ການຖາງປ່າເຮັ ດໄຮຸ່ ໄດ້ ເລີ່ ມຕົື້ນຂື້ນ ແລະ ໂຄງການແບຸ່ ງດິນ -ແບຸ່ ງ ປ່ າ
ໄດ້ ເຂົື້ າມາມບົ ດບາດໃນຕົື້ ນປີ 1990 ເພີ່ ອ ຊຼຸ ກຍູ້ ໂ ຄງການຢດຕິ ການຖາງປ່ າເຮັ ດ ໄຮຸ່ ແ ບບເລີ່ ອຍລອຍດັັ່ ງກຸ່ າວ
ໂດຍມຈດປະສົງຄາດໝາຍເພີ່ອ:
•

ຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ ທີ່ດິນ, ປ່ າໄມ້, ແຫຼຸ່ ງນ້ າຢ່ າງມປະສິດທິພາບ ແລະ ແບບຍນຍົງລວມທັງການປົ ກ

ປັກຮັກສາທີ່ດິນປ່າໄມ້ທີ່ມຢູ່ໃນປັດຈບັນ ແລະ ເພື້ມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຂື້ນເທີ່ອລະກ້າວ.
•

ຫຼຼຸດຜຸ່ອນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຢດຕິການຖາງປ່າເຮັ ດໄຮຸ່ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສື້ນເຊງ.

•

ເພື້ມການຜະລິດສະບຽງ ແລະ ພດທັນຍາຫັນ.

•

ສົັ່ງເສມການລົງທນຜະລິດເປັ ນສິນຄ້າ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກຸ່ຄອບຄົວ.

•

ວາງແຜນຈັດສັ ນທີ່ດິນທກປະເພດໃຫ້ແກຸ່ຜູ້ທີ່ນາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ເພີ່ອໃຫ້

ເຂົາເຈົື້າຮັບຮູ້ ແລະ ໝັື້ນໃຈໃນຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ໃນສິດຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ຍາວນານ
•

ສ້າງກົ ນໄກການຄ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ເປັນເອກະພາບໃນທົັ່ວປະເທດ ເພີ່ ອເອື້ ອອານວຍ

ໃຫ້ ແກຸ່ ການຕິ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄ້ ມ ຄອງນາໃຊ້ ທີ່ ດິນ ແລະ ເອື້ ອ ອານວຍໃຫ້ ແກຸ່ ການເກັ ບ ພາສທີ່ ດິ ນ
(ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຄ້ມຄອງທີ່ດິນແຫຸ່ງຊາດ, 2010).

2.5. ການວາງແຜນນາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ
ມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ປ່າຜະລິດແມຸ່ ນປ່າທາມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ ທີ່ ໄດ້ການົດໄວ້ ເພີ່ ອ
ຈດປະສົ ງ ນາໃຊ້ ໃນເຂດຜະລິ ດ ໄມ້ ແລະ ຜະລິ ດ ຕະຜົ ນປ່ າໄມ້ ເສດຖະກິ ດເພີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງ
ຕ້ ອ ງການຂອງການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ຊ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ . ປ່ າຜະລິ ດ ອາດ
ປະກອບມມເຂດປ່າໄມ້ດົກໜາ, ເຂດປ່ີ່າຊຼຸດໂຊມ, ເຂດທີ່ດິນປອກໂຫຼ້ນ ແລະ ເຂດປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ. (ກົດໝ
າຍວຸ່າດ້ວຍປ່ າໄມ້, 2007)
ສຸ່ວນໜຶີ່ ງຂອງມາດຕາ 25 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ ວຍປ່າໄມ້ ໄດ້ ລະບໄວ້ ວຸ່າ ປ່ າຜະລິ ດຕ້ ອງກ ານົ ດ ແລະ ໝາຍ
ເຂດໃຫ້ ຈະແຈ້ ງ , ຕ້ ອງມການສາຫຼ ວດ ແລະ ຈັ ດແບຸ່ງ ເປັ ນເຂດ ເພີ່ອ ຮັບໃຊ້ ຈດປະສົ ງຕຸ່າງໆເຊັັ່ ນ: ເຂດປ້ ອງກັ ນ
ຍອດນ້າ , ເຂດຮັ ກສາສິີ່ງແວດລ້ ອມ, ເຂດສາລັບການຂດຄົື້ ນ, ແລະ ເຄີ່ ອງປ່າຂອງດົ ງ . ການຄ້ ມຄອງປ່ າຜະລິ ດ
ແມຸ່ ນ ປະຕິ ບັດ ຕາມແຜນ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ໄ ດ້ ກ ານົ ດ ໄວ້ ແລະ ໃຫ້ ມ ສຸ່ ວນຮຸ່ ວ ມຂອງປະຊາຊົ ນ ທ້ ອ ງຖິີ່ ນ
(ສະພາແຫຸ່ງຊາດ, 2008).

2.6. ການວາງແຜນນາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ
ປ່າສະຫງວນ ແມຸ່ນພື້ນທີ່ ປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ການົດ ເພີ່ອຈດປະສົງການນາໃຊ້ໃນການອະນລັກທ າມະຊາດ, ປົກປັ ກ
ຮັ ກສາພັ ນພດ ແລະ ພັ ນສັ ດ , ລະບົ ບປ່ າໄມ້ ແລະ ເຂດທີ່ ມ ຄນຄຸ່ າທາງດ້ ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັ ດສາດ ແລະ
ວັດທະນາທາ, ທ້ ອງທຸ່ ຽວສິີ່ງ ແວດລ້ ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົື້ ນຄວ້ າທົ ດ ລອງວິ ທະຍາສາດ (ກົ ດໝາຍວຸ່ າ
ດ້ວຍປ່າໄມ້, 2007)
ກອບທາງນິຕິກາ ສາລັ ບຈັດຕັື້ງ ເຄີ່ ອນໄຫວວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ຈັດແບຸ່ງເຂດນາໃຊ້ທີ່ ດິນໃນເຂດປ່ າ
ສະຫງວນແຫຸ່ ງຊາດໄດ້ ການົດຢູ່ ໃນດາລັ ດນາຍົ ກລັດຖະມົ ນຕເລກທີ່ 164 (1993) ຊຶີ່ ງປະກາດສ້ າງຕັື້ ງເຂດປ່ າ
ສະຫງວນຢ່າງເປັ ນທາງການ, ກົ ດໝາຍວຸ່າດ້ວຍສັ ດນ້າ ແລະ ສັດປ່ າເລກທີ່ 07/ສພຊ, ເດອນ ທັ ນວາ 2007,
(ກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປງ, 2008) ແລະ ຂໍໍ້ການົດຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (2003). ນອກນັື້ນ
ບັນດາກົດໝາຍເຫຼົັ່ານື້ຍັງໄດ້:
ການການົດການສ້ າງຕັື້ ງ ເຂດສະເພາະ ທີ່ ຢູ່ໃນ ແລະ ຕິດ ກັ ບ ປ່ າສະຫງວນເຊັັ່ ນ : ເຂດຫວງຫ້ າມເດັ ດຂາດ,
ເຂດຄ້ມຄອງການນາໃຊ້, ເຂດເຊີ່ອມຕໍໍ່ ແລະ ເຂດກັນຊົນ (ກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, 2007).
ການົດ ແລະ ຈັດແບຸ່ງເຂດນາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບ້ານ ເປັນ 3 ປະເພດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນກະສິກາ. ການົດ
ໃຫ້ ມ ການສ້ າ ງລະບຽບການ ແລະ ຂໍໍ້ ການົ ດ ຮຸ່ ວ ມກັ ບບ້ ານ ໃນການຄ້ ມ ຄອງ ແລະ ການອະນຍາດໃຫ້ ນ າໃຊ້
ປະເພດທີ່ດິນທີ່ ກຸ່າວມາຂ້າງເທິງ ລວມທັ ງຂໍໍ້ບັນຍັ ດການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍກໍລະນນາໃຊ້ບໍໍ່ຖກຕ້ອ ງ (ສະພາ
ແຫຸ່ງຊາດ, 2008).

2.7. ການວາງແຜນນາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ
ມາດຕາ 10 ຂອງກົ ດ ໝາຍວຸ່ າດ້ ວ ຍປ່ າໄມ້ ນິ ຍາມປ່ າປ້ ອງກັ ນ ໄວ້ ວຸ່າ ແມຸ່ ນພື້ ນ ທີ່ ປ່າໄມ້ ທີ່ ການົ ດ ໄວ້ ເພີ່ ອ
ຈດປະສົງນາໃຊ້ ປ້ອງກັນແຫຼຸ່ ງນ້າ, ແຄມນ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັ ນການເຊາະເຈີ່ອນ, ຮັກສາຄນນະພາບຂອງດິນ ,
ປ້ອງກັນເຂດຍດທະສາດເພີ່ອປ້ ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນໄພທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ.
ການການນົ ດ ພື້ ນທີ່ ປ່າປ້ ອງກັ ນ ຕ້ ອງສອດຄຸ່ ອງກັ ບ ແຜນພັ ດທ ະນາເສດຖະກິ ດສັ ງຄົ ມ , ຍ ດທະສາດປ່ າໄມ້
ແລະ ແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ (ມາດຕາ 16 ຂອງກົ ດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ). ປ່າປ້ອງກັນແບຸ່ງອອກເປັນເຂດ
ຫວງຫ້າມເດັດຂາດ (TPZ) ແລະ ເຂດຄ້ມຄອງນາໃຊ້(CUZ) ດັັ່ງທີ່ໄດ້ລະບໄວ້ໃນມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍ
ວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ້.
ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ (TPZ) ລວມເອົາເຂດປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ບຸ່ອນທີ່ມຄວາມຄ້ອຍຊັນສູງກຸ່ວາ
35 ອົງສາ, ເຂດຕົື້ນກາເນດຂອງສາຍນ້າ (ຍອດຫ້ອຍ), ປ່າລຽບແຄມນ້ າ, ປ່າລຽບເສັື້ນທາງ ແລະ ເຂດອີ່ ນໆ ທີ່
ມຄວາມສຸ່ຽງສູງ . ໃນເຂດເຫຼັ່ົານື້ ຕ້ ອງໄດ້ປັກປັກຮັກສາຢ່າງເຂັື້ ມງວດ ແລະ ບໍໍ່ ອະນຍາດໃຫ້ ຖາງປ່າເຮັດໄຮຸ່ , ຕັ ດ
ໄມ້ ທາລາຍປ່າ , ຈູດປ່ າ, ເຄີ່ອ ນຍ້າຍຕົື້ນໄມ້ອອກ, ເອົາສັດເຂົື້າໄປລ້ຽງ, ຕັື້ງບ້ານເຮອນດຂດຄົື້ນເອົາດິນ, ຫນ,ແຮຸ່
ທາດ ແລະ ແຮຸ່ໂລຫະ, ລຸ່າສັດ ແລະ ເກັບກູ້ເຄີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ຍົກເວັື້ນແຕຸ່ບາງກໍລະນທີ່ໄ ດ້ການົດໃນມາດຕາ 44
ແລະ 70 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່ າໄມ້.
ເຂດຄ້ມຄອງນາໃຊ້ (CUZ) ແມຸ່ ນພື້ ນທີ່ ປ່າໄມ້ ບຸ່ ອນທີ່ ມຄວາມສຸ່ ຽ ງຕໍໍ່ຜົນກະທົ ບສິີ່ງ ແວດລ້ ອມຕໍ່າ ແຕຸ່ ກໍໍ່
ຕ້ ອ ງໄດ້ ປົ ກ ປັ ກຮັ ກ ສາຄ ກັ ນ ກັ ບ ເຂດຫວງຫ້ າມເດັ ດ ຂາດ . ໃນເຂດນື້ ອ ະນ ຍາດໃຫ້ ມ ການນ າໃຊ້ ໄ ມ້ ແລະ
ຜະລິ ດຕະຜົ ນປ່ າໄມ້ ໄດ້ ແ ຕຸ່ ຕ້ອງບົ ນພື້ ນຖານການມແຜນຈັ ດສັ ນ ຕາມທີ່ ໄ ດ້ ອະທິ ບາຍໄວ້ ໃນມາດຕາ 40, 41
ແລະ 42 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່ າໄມ້ (ສະພາແຫຸ່ງຊາດ, 2008).

3. ອປະກອນ, ວິທການສຶກສາ ແລະ ການສາຫຼວດ
3.1. ອປະກອນ
 ການປະເມນການຈະເລນໂຕຂອງຕົື້ນໄມ້ໃນສວນປູກ

-

ຊູນໂຕ້ 1 ເຄີ່ອງ

-

ເຮກາ 1 ເຄີ່ອງ

-

ຂະຣິບເປີ 2 ອັນ

-

ບັນທັດ 3 ອັນ

-

ເຊອກແມັດ 1 ກໍໍ້

-

ເຂັື້ມທິດ 1 ອັນ

-

ພ້າ 2 ດວງ

-

ບິກເຟິດ 2 ກ້ານ ແລະ ເຈ້ຍຕິດໝາຍຕົື້ນໄມ້

-

ກະລັບເຟີ 5 ອັນ ພ້ອມດ້ວຍລູກ 2 ກັບ

 ການວາງແຜນຈັດສັນການນາໃຊ້ເຄີ່ອງປ່າຂອງດົງ (ໄມ້ປ່ອງ)

-

ກາລິບເປີ

-

ເຊອກແມັດ 1 ກໍໍ້

-

ສະເປສ 3 ປ໋ອງ

-

ປົ້ມບັນທກ

-

ບິກ

-

ໂທລະສັບ

-

ພ້າ 4 ດວງ

-

ຫນຝົນພ້າ 1 ອັນ

 ການບລະນະບາລງສວນປູກ (ການກາຈັດວັດສະພດ)

-

ພ້າ 15 ດວງ

-

ຫນຝົນພ້າ 1 ອັນ

-

ເຊອກແມັດ 1 ກໍໍ້

-

ເຈ້ຍແບບຟອມບັນທຶກຂໍໍ້ມູນ

 ການຕິດຕາມກວດກາຂອບເຂດສາຍແດນ (ສາຫຼວດອານາໄມແລວ)

-

ເຄີ່ອງຈັບ GPS 1ເຄີ່ອງ

-

ເຂັື້ມທິດ 1 ອັນ

-

ສະເປສ 3 ປ໋ອງ

-

ເຊອກແມັດ 1 ກໍໍ້

-

ພ້າ 3 ດວງ

-

ສຽມ 1 ດວງ

-

ເສົາ ປູນ 3 ເສົາ

-

ຄ້ອນຕ 1 ອັນ

-

ຕະປູ 3 ອັນ

 ການບູລະນະປັບເສັື້ນທາງສວນປູ ກ

-

ລໍໍ້ຂົນດິນ 1 ລໍໍ້

-

ຈົກ 3 ດວງ

-

ພ້າ 2 ດວງ

-

ຊ້ວນ 2 ອັນ

-

ຄາດ 2 ອັນ

-

ຫນຝົນພ້າ 1 ອັນ

4. ວິທການສຶກສາ ແລະ ການສາຫຼວດ
ໃນການສາຫຼ ວດນື້ , ແມຸ່ ນຈະໄດ້ ນາໃຊ້ການວິ ເຄາະ, ການແປພາບຖຸ່ າຍ Sentinel-2 ແລະ ເຄີ່ ອ ງບິ ນທີ່ ບໍໍ່
ຄົນຂັບ(Drone or UAV) ເພີ່ອເກັບພາບໃນລະຫວຸ່າງ ເດອນ 03-06 ແລະ ເດອນ 11-12 ປີ 2018. ເຄີ່ອງ
ບິ ນ ທີ່ ບໍໍ່ ຄົ ນ ຂັ ບ ຈະມ ກ້ ອ ງຖຸ່ າ ຍຮູ ບ ທີ່ ຖ ກນ າໃຊ້ ໃ ນລະຫ ວຸ່ າ ງການບິ ນ . ເຄີ່ ອ ງບິ ນ ທີ່ ບໍໍ່ ຄົ ນ ຂັ ບ ທີ່ ມ ຊີ່ DJI
Phantom 4 Pro multicopter UAS ຈະໄດ້ ຖ ກ ນ າໃຊ້ ເພີ່ ອເກັ ບກາຂໍໍ້ ມູ ນ ການສ າຫຼ ວ ດ ແລະ ສັ ງ ເກດ
ການບກລກພື້ນທີ່ ແລະ ການລັກລອບຕັດໄມ້ທ າລາຍປ່າ. ເຄີ່ອງບິນທີ່ບໍໍ່ຄົນຂັບຈະບນໃນຄວາມສູງປະມານ 80120m. ຂໍໍ້ ມູນທີ່ ເບິີ່ ງເຫັ ນ (ສແດງ, ສຂຽວ, ແລະ ຟ້ າ ຫຼ R, G, B) ຈະໄດ້ ຖ ກເກັ ບກາ. ຮູ ບພາບຕຸ່ າງໆຈາກ
ການບິ ນແຕຸ່ ລະຮູບໄດ້ຖກນາໃຊ້ລະບົ ບທີ່ ຕັື້ງ WGS84 UTM Zone 48. ຈດປະສົງຂອງການສາຫຼ ວດແມຸ່ ນ
ເພີ່ອທຶກຂໍໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສດເທົັ່າທີ່ຈະສາມາດດາເນນໄດ້ . ການສາຫຼວດ ຈາກພາບຖຸ່ າຍ, ລົງພາກສະໝາມ ແລະ
ນາໃຊ້ Drone ເພີ່ ອ ຊຸ່ ວຍໃຫ້ ຂໍໍ້ມູ ນ ຊັ ດ ເຈນທີ່ ສ ດ. ສຸ່ ວ ນການແປພາບແມຸ່ ນຈະໄດ້ ນ າໃຊ້ ໂປຼ ແ ກຼ ມ ArcGIS
ແລະ Ecognetion ເພີ່ອກວດສອບ ເຖິງຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ກິດຈະກາການທ າລາຍປ່າໄມ້ທີ່ເກດຂື້ນໃນ
ພື້ນທີ່ປ່າທົດລອງ.
ໃນການສຶກສາໃນຄັື້ງນື້ໄດ້ມຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດ 5 ດັັ່ງນື້:
ການຂື້ ນບັ ນຊ ໄມ້ ປ່ອງແມຸ່ ນພວກເຮົ າໄດ້ ແ ບຸ່ ງກຸ່ ມ ອອກເປັ ນ 5 ກຸ່ ມ ຍຸ່ອຍກຸ່ ມໜີ່ ງ 3 ຄົ ນ ແລ້ ວກໍໍ່ ໄດ້ ໄ ປສາ
ຫຼວດໄມ້ ປ່ອງໃນສວນປູ ກນັື້ ນວຸ່ າມໄມ້ ປ່ອງຈັກຊະນິດ ໃນການສ າຫຼວດແມຸ່ນ ອຈ ຈະເອົາແບບຟອມມາໃຫ້ ແຕຸ່
ລະກຸ່ ມ ໄດ້ ເກັ ບກາຂໍໍ້ ມູນ ຕາມແບບຟອມທີ່ ໄ ດ້ ວາງໄວ້ ແລະ ໄດ້ ແ ບຸ່ ງ ກັ ນ ເຂົື້ າເປັ ນ 5 ແຖວເພີ່ ອໄປນັ ບໄມ້ ປ່ອ ງ

ໃນຈານວນ 1 ຮຕ ແລ້ ວກໍໍ່ໄດ້ສັງ ເກດອາຍ ແລະ ແທກໜ້ າຕ້າງຫຼັ ງຈາກທີ່ໄດ້ຂໍໍ້ມູ ນມາແລ້ວກໍ ຈະເອົາຂໍໍ້ມູນທັງ 5
ກຸ່ມຍຸ່ອຍນື້ມາລວມກັນເພີ່ ອມາຄິດໄລຸ່ເປັນກຸ່ ມດຽວ.
ການບູ ລະນະບາລງສວນປູ ກ (ການກາຈັ ດວັ ດສະພດ): ແມຸ່ ນພວກເຮົ າໄດ້ ຖ າງປ່ າ ແລະ ກາ ຈັດວັ ດສະພດ
ເພີ່ ອ ໃຫ້ ຕົື້ ນ ໄມ້ ມ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຢ່ າງເຕັ ມ ທີ່ ແລະ ໄດ້ ຮັ ບ ແສງ ແລະ ທາດອາ ຫານທີ່ ພຽງພໍ ຕໍໍ່ ຄ ວາມ
ຕ້ອງການຂອງມັນ ເພີ່ ອໃຫ້ຕົື້ນໄມ້ ມການມການຈະເລນເຕບໂຕໄວຂື້ນເນີ່ອງຈາກບໍໍ່ມພວກກາຟາກ ຫຼ ຕົື້ນໄມ້ທີ່
ເຮົາບໍໍ່ໄດ້ປູກນັື້ນມາຍາດແຍຸ່ງອາຫານ ໃນການເຮັດວຽກແມຸ່ນໄດ້ໃຊ້ພ້າຖາງ ແລະ ໄດ້ຖາງໝົດທກຄົນ ແລະ ຖາງ
ໃນ 1 ຮຕ.
ການຕິດຕາມກວດກາຂອບເຂດສາຍແດນ (ສາຫຼວດອານາໄມແລວ)ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນຖາງແລວ,ຊດສະເປ
ທັ ງ 2 ຟາກ,ໃຊ້ GPS, ເຂັ ມທິ ດໃນການຍິ ງແລວ ແລະ ໄດ້ ຝັງ ເສົາຊມັ ງ ເພີ່ ອໝາຍເຂດແດນ, ຕິດ ປ້ າຍຫ້ າມບໍໍ່
ໃຫ້ ຕັ ດ ໄມ້ ແລະ ກໍ ໄ ດ້ ແ ບຸ່ ງວຽກສະຫຼັ ບ ຊັ ບ ປ່ ຽນກັ ນ ເພີ່ ອ ການປະຕິ ບັ ດຕົ ວ ຈິ ງ ເພີ່ ອ ໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກພາຍໃນກຸ່ ມ
ເຂົື້າໃຈແຕຸ່ລະໜ້ າວຽກຄ: 5 ຄົນໄດ້ຖາງປ່າລວງໜ້າໄປກຸ່ອນ ແລະ ປ່ຽນກັນແບກເສົາຊມັງ , ອກ 6 ຄົນກໍນາໃຊ້
ເຄີ່ ອງ GPS, ຈົ ດບັ ນທ ກຂໍໍ້ມູນ, ນາໃຊ້ ເຂັມທິ ດ, ຝັ ງເສົາຊມັງ ແລະ ຈັ ບປ້ າຍສັ ນຍາລັກ ແລະ ອກ 4 ຄົ ນກໍໍ່ ໄດ້
ຊດສະເປ ແລະ ຕິດປ້າຍຫ້າມຕັດໄມ້ແລ້ວກໍໍ່ໄດ້ສັບປ່ຽນກັນເຮັດແຕຸ່ລະໜ້າວຽກຈົນສາເລັດ.
ການບູ ລະນະປັ ບເສັື້ ນທາງສວນປູ ກແມຸ່ ນພວກເຮົ າໄດ້ ພາກັ ນອານາໄມທັ ງ 2 ຟາກທາງຂອງສວນທົ ດລອງ
ແລະ ໄດ້ ກວດຈູ ດ ແລະ ເອົາດິນ ມາຖົມບຸ່ ອນທີ່ ເປັນຂມ ແລະ ໄດ້ຕັດໄມ້ທີ່ຫັ ກລົງມາແຄມທາງເພີ່ອໃຫ້ ສະດວກ
ສະບາຍໃນການສັນຈອນໄປມາ.
ການປະເມນການຈະເລນໂຕຂອງຕົື້ ນໄມ້ ໃນສວນປູ ກພວກເຮົາໄດ້ ແບຸ່ ງກຸ່ມອອກເປັນ 5 ກຸ່ ມຍຸ່ອຍເພີ່ອການ
ເກັບກາຂໍໍ້ມູນໄມ້ແ ຕ້ຄຸ່າ ແລະ ໄມ້ບົກໃນສວນປູກ ຈະແບຸ່ງກັນເປັນ 5 ແຖວ ແລະ ກຸ່ມໜີ່ ງຈະມ 3 ຄົນ ພາຍໃນ
ກຸ່ມກໍໍ່ ຈະມໜ້ າທີ່ ຂອງໃຜລາວກໍໍ່ ຄ ຜູ້ທີ່ ໜີ່ ງ ແທກໜ້ າ ຕ້ າງ, ຜູ້ ທີ່ ສອງຈົ ດບັນທ ກຂໍໍ້ ມູນ ແລະ ຜູ້ ທີ່ ສາມຕິ ດ ນາເບ
ແລະ ໜບກາລະເຟີ ແລ້ວຫຼັ ງຈາກທີ່ ເກັບກາຂໍໍ້ມູນໄດ້ ໝົດແລ້ ວກໍໍ່ ຈະມາລວມກັນເພີ່ອຄິດໄລຸ່ ເປັ ນກຸ່ມດຽວ ແລະ
ເກັບກາຂໍໍ້ມູນໃນ 1 ຮຕ.

5. ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການສາຫຼວດ
5.1. ສະພາບລວມຂອງພນ
ື້ ທປ
ີ່ ່າທົດລອງ
ເຂດປ່າໄມ້ ເມອງສັງທອງ ມເນື້ ອທີ່ ດິນ 20,800 ເຮັກຕາ ແມຸ່ ນໄດ້ຮັບກາມະສິດ ການນາໃຊ້ເຂົື້າໃນການ
ປົ ກປັ ກຮັ ກ ສາ ແລະ ເປັ ນ ເຂດສຶ ກສາຄົື້ ນ ຄວ້ າໃຫ້ ແ ກຸ່ ນັ ກສຶ ກ ສາ ຂອງ ມຊ. ໃນປີ 1994 ເຊິີ່ ງ ຕອນນັື້ ນ ເປັ ນ
ໂຮງຮຽນປ່ າໄມ້ ຊັື້ ນສູ ງວຽງຈັ ນ ແລະ ໄດ້ ຮັ ບມອບໂດຍລັ ດ ຖະບານ ໃນຂໍໍ້ ຕົ ກລົ ງ ເລກທ 194/ນຍ ລົ ງ ວັ ນ ທີ່
9/07, 1996 (ຂໍໍ້ ຕົ ກລົ ງ ເລກທ 194 ລົ ງ ວັ ນ ທີ່ 9 ສິ ງ ຫາ 1996 ວຸ່ າດ້ ວຍການແບຸ່ ງ ເຂດຄ້ ມ ຄອງຂອງ
ໂຄງການ). ການປ່ ຽນແປງການນາໃຊ້ ທີ່ ດິນໃນໄລຍະປີ 1995-2000 ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ມການດັ ດ ແກ້ ທ າງດ້ານ
ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ເຂດຈດສມຂອງການຈັດສັນ. ສະນັື້ນມາຮອດເດອນ ສິງຫາ ປີ 2000 ຂອບເຂດແດນຈດ
ສມຈຶີ່ງ ມການດັດ ແກ້ ເຊິີ່ ງ ລວມເນື້ ອທີ່ ທັ ງໝົ ດ 4,680 ເຮັ ກຕາ. ໃນນັື້ນຈານວນ 1,303 ເຮັ ກຕາ ຫຼ ~28%
ແມຸ່ນເນື້ ອທີ່ ຂອງຄະນະປ່າໄມ້ ແລະ ເນື້ອທີ່ 3,377 ເຮັກຕາ ຫຼ ~72% ແມຸ່ ນເປັນຂອງບ້ານ (ຂໍໍ້ຕົ ກລົ ງເລກທ
165 ວຸ່ າດ້ ວຍການມອບດິ ນມອບ ປ່ າໃຫ້ ພາກວິ ຊາປ່ າໄມ້ ). ຕໍໍ່ ມາໃນເດອນພະຈິ ກ ປີ 2000 ເນື້ ອທີ່ ດິນຂອງ
ຄະນະປ່າໄມ້ ມເນື້ອທີ່ 1,303 ເຮັກຕາ ໄດ້ຖຶກອະນມັດຢ່າງເປັ ນທາງການຈາກກະຊວງການເງິນ (ຂໍໍ້ຕົ ກລົ ງເລກ
ທ 1697/ກງ ລົ ງ ວັ ນທີ່ 13 ພະຈິ ກ ປີ 2000 ວຸ່ າດ້ ວຍການມອບດິ ນມອບປ່ າ ເຂດເມອງ ສັ ງ ທອງ ໃຫ້ ແ ກຸ່
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ). (ຄາຕັນ ອິນທະວົງ, 2011).

ປ່າສະຫງວນ
ພູຜາເດອນ
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ເຂດພື້ນທີ່ຄ້ມຄອງປ່າລົດລອງ ຂອງ ຄປມ ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃນ ປີ 1996 ແລະ 2000 (ເຮັກຕາ)

5.2. ສະພາບການປົກຫ້ມປ່າໄມ້ໃນພນ
ື້ ທີ່ປາ່ ທົດລອງ ໃນປະຈບັນ
ເຫັ ນ ວຸ່ າພື້ ນ ທີ່ ດັັ່ ງ ກຸ່ າວມ ສະພາບການປົ ກຫ້ ມ ເພີ່ ມ ຂື້ ນ ເມ ອທຽບໃສຸ່ ກອຸ່ ນ ໄລຍະການຈັ ດ ສັ ນ ປ່ າໄມ້ ຂ ອງ
ຄປມ. ການປົ ກຫ້ ມສຸ່ ວນໃຫຍຸ່ ແ ມຸ່ ນ ປະກອບດ້ ວຍປ່ າໄມ້ ປະເພດປ່ າປະສົ ມ ແລະ ມຕົື້ ນໄມ້ ຊະນິ ດ ຫຼົັ່ ມ ໃບເປັ ນ
ສຸ່ ວນໃຫຍຸ່ ເຊິີ່ ງ ກວມເອົ າ 50-60 % ຂອງໄມ້ ຊະນິ ດອີ່ ນ ໆ. ໃນນັື້ ນ , ປ່ າທ າມະຊາດໄດ້ ມປ່ າໄມ້ ປ່ອງເກດຂື້ ນ
ຢ່ າງຫຼ ວງຫຼ າຍ ເຂິີ່ ງ ສາມາດນາໃຊ້ ເພີ່ ອຜະລິ ດເຄີ່ ອງຫັ ດຖະກາ ແລະ ເຄີ່ ອ ງໃຊ້ ສອຍຕຸ່ າງໆ. ນອກນັື້ ນ ກໍໍ່ ຍັ ງພົ ບ

ເຫັ ນປ່ າດົ ງດບ ຂະຫຍາຍຕົ ວຂື້ ນ ເຊິີ່ງ ໃຫ້ ຄວາມຊຼຸຸ່ ມຂີ່ ນຕະຫຼ ອດປີ . ເໝາະສົ ມແກຸ່ ກິດຈະກາການສຶ ກສາ ແລະ
ຜັກຜຸ່ ອນໃນພື້ ນທີ່ ດັັ່ງກຸ່ າວ. ປ່າປະສົ ມຜັ ດໃບຍັງ ພົບເຫັ ນຢູ່ ໃນພື້ ນທີ່ ທີ່ ມລະດັ ບຄວາມສູງກວຸ່ າ 200 ແມັ ດຈາກ
ລະດັບໜ້ ານ້າທະເລ ແລະ ມລັກສະນະເປັນປ່າຫຸ່າງ ແລະ ສະຫຼັ ບດ້ວຍໄມ້ຈາພວກປ່ອງ. ຈາກການລາຍງານ, ພື້ ນ
ທີ່ດັັ່ງກຸ່າວແມຸ່ນມຫຼາຍໆ ຊະນິດພັນໄມ້ ເຊິີ່ງຄວນມການສາຫຼວດລະອຽດເຈາະຈົງຕີ່ມອກ ໃນໄລຍະຕໍໍ່ໄປ. ຊະນິດ
ພັນໄມ້ ທີ່ ຍົງ ພົ ບເຫັ ນຫຼ າຍແມຸ່ ນໄມ້ ເປອຍ, ແຄນຫ ນ ເຊິີ່ງ ຍັ ງສາມາດນາໃຊ້ ເພີ່ ອສ້ າງເສດຖະກິ ດ , ໄມ້ ສະຜາງ,
ໄມ້ຕ້ອງ, ໄມ້ບົກ ແລະ ອີ່ນໆ.
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ປູກໄມ້ອດສະຫະກາ
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ສະພາບການປົກຫ້ມປ່າໄມ້ໃນພື້ນທີ່ປ່າທົດລອງ ໃນປະຈບັນ, 2019, ພື້ນທີ່ທັງໝົດ 1,303 ເຮັກຕາ

ຮູບທ 02: ຈດທີ່ຕັື້ງຂອບເຂດພື້ນທີ່ປ່າທົດລອງ (ເຂດກາມະສິດໄດ້ການົດໃນສແດງ ປະມານ 4,680
ເຮັກຕາ ແລະ ສຂຽວແມຸ່ນເຂດປ່າປູກໄມ້ທົດລອງ 20 ກວຸ່າຊະນິດ ປະມານ 1,303 ເຮັກຕາ)

ເລີ່ ມ ແຕຸ່ 1995 ເປັ ນ ຕົື້ ນມາ, ພື້ ນທີ່ ປ່າທົ ດ ລອງ ເມອງສັ ງທອງໄດ້ ຮັບການຟົ້ ນຟູ ແລະ ປົ ກປັ ກຮັ ກສາເປັ ນ
ເວລາດົ ນພໍ ສົມຄວນ, ເຊິີ່ ງ ເຫັ ນວຸ່າສະພາບຄວາມອດົ ມສົ ມບູ ນທາງດ້ ານຊັ ບພະຍາກອນປ່ າໄມ້ ຍັ ງມພໍ ສົມຄວນ
ເຊິີ່ ງ ໃນນນັື້ນ, ປະຊາຊົນໃນບ້ ານອອ້ມຂ້າງໄດ້ ນາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ເພີ່ ອການດາລົ ງຊວິ ດ. ເພາະການດາລົ ງ
ຊວິດປະຊາຊົນ ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ຍັງລື້ງເຄຍການໃຊ້ຊວິດທີ່ຕິດພັນກັບທາມະຊາດ ອາໄສທ າມະຊາດ ເພີ່ອການຊອກ ຢູ່
ຫາກິ ນເປັ ນຕົື້ນແມຸ່ ນເກັ ບກູ້ ເຄີ່ອງປ່ າຂອງດົງ , ສັດນ້ າ, ສັ ດປ່ າ ເປັ ນອາຫານ ແລະ ແລກປ່ ຽນຊື້ ຂາຍຕຸ່ າງໆ. ປ່ າ
ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ແມຸ່ນປົກຫ້ມໄປດ້ວຍ ປ່າດົງດບປະສົມ, ປ່າປະສົມ ແລະ ປ່າປູກຊະນິດດຽຸ່ວ ແລະ ປະສົມ ເຊີ່ງລວມມ
ຕົື້ນໄມ້ຫຼ າຍກວຸ່າ 20 ຊະນິດໄມ້ . ໄມ້ ປ່ອງກໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົ ວຢ່າງໄວວາ ື້ຊິີ່ງສາມາດນາໃຊ້ເພີ່ອສ້ າງເສດຖະກິດ ໃຫ້
ແກ້ຄະນະ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ຖ້າຫາກມການຈັດສັນ ແລະ ແຜນງານຂດຄົື້ນທີ່ເໝາະສົມ.

ຮູບທ 03: ການປົກຫ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ປ່າທົດລອງ (ເຂດກາມະສິດ) ຂອງ ຄປມ

5.3. ພນ
ື້ ທີ່ປາ່ ໄມ້ປ່ອງ (ໄມ້ພາງ,ໄມ້ເຮ້ຍ ແລະ ໄມ້ຊອດ)
ປະກອບມໄມ້ພາງ ເຊິີ່ງ ເປັນໄມ້ຊະນິດໜຶີ່ງທີ່ຢູ່ໃນວົງຕະກນຂອງໄມ້ ປ່ອງ ມຂະໜາດໜ້ າຕ້າງຂອງລາທີ່ໃຫຍຸ່
ບາງລາອາດໃຫຍຸ່ໄດ້ເຖິງ 7-9 ຊັງຕແມັດ ມັກເກດຢູ່ຕາມແຄມຫ້ວຍ, ຮຸ່ອມພູ, ບຸ່ອນທີ່ມຄວາມຊຼຸຸ່ມຊີ່ ນປານກາງ
ຫາສູ ງ , ແຕຸ່ ສຸ່ ວ ນຫຼ າຍມັ ກ ເກ ດເປັ ນ ປ ກແຜຸ່ ນ ໃຫ ຍຸ່ ຈະເລ ນເຕ ບໂຕແຂງແຮງໃນປ່ າດົ ງ ດິ ບ (Evergreen
Forest) ແລະ ປ່ າປະສົ ມພັ ດໃບ (Mixed Decidous Forest) ທີ່ ເປັ ນປ່ າເລົັ່າ (Secondary Forest)
ດ້ວຍສາເຫດນື້ ໄມ້ພາງຈຶີ່ງມຢູ່ແຕຸ່ ບຸ່າງເຂດເທົັ່ ານັື້ ນຂອງ ປະເທດລາດໄມ້ ພາງ ເກດຢູ່ຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ ານ້ າ
ທະເລແຕຸ່ 180-170 ແມັດ.
ສຸ່ວນລັ ກສະນະຂອງໄມ້ ເຮ້ ຍກໍໍ່ ເປັ ນອກຊະນິ ດໜຶີ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນວົ ງຕະກນຂອງໄມ້ ປ່ອງ ແຕຸ່ ຈະຂະ ໜາດໜ້ າຕ້າງ
ຂອງລາທີ່ ນ້ອຍກວຸ່ າໄມ້ ພາງຂະໜາດໜ້ າຕ້ າງທີ່ ໃຫຍຸ່ ທີ່ ສດຂອງໄມ້ ເຮ້ ຍ ແມຸ່ ນ ຢູ່ ປະມານ 3-5ຊັ ງຕແມັ ດ ສຸ່ ວນ
ການກະຈາຍພັນ ຂອງໄມ້ ເຮ້ຍນັື້ ນຈະພົ ບໄດ້ຕາມແຄມຫ້ ວຍ, ຮຸ່ ອມພູ , ບຸ່ອນທີ່ມຄວາມຊຼຸຸ່ມຊີ່ນປານກາງ ຫາສູ ງ,

ແຕຸ່ສຸ່ວນຫຼ າຍມັ ກເກດເປັນປກແຜຸ່ນໃຫຍຸ່ ຈະເລນເຕບໂຕແຂງແຮງໃນປ່າດົງດິ ບ (Evergreen Forest) ແລະ
ປ່າປະສົມພັດໃບ (Mixed Decidous Forest) ທີ່ເປັນປ່າເລົັ່າ, ຈະມການກະຈາຍພັນຄກັນກັ ບໄມ້ພາງ.
ລັ ກ ສະນະໄມ້ ຊ ອດ: ເປັ ນ ອກຊະນິ ດ ໜຶີ່ ງທີ່ ຢູ່ ໃນວົ ງ ຕະກນຂອງໄມ້ ປ່ອງເຊັັ່ ນ ກັ ນ ແຕຸ່ ຈະຂະໜາດໜ້ າ ຕ້ າງ
ຂອງລາທີ່ ນ້ອຍກວຸ່ າໄມ້ ພາງຂະໜາດໜ້ າຕ້ າງທີ່ ໃຫຍຸ່ ທີ່ ສດຂອງໄມ້ ຊອດແມຸ່ນຢູ່ ປະມານ 6-7 Cm ມັ ກເກດຢູ່
ບຸ່ອນທີ່ມຄວາມຊຼຸຸ່ມຊີ່ນປານກາງ ຫາສູ ງ ເວົື້ າລວມແລ້ວໄມ້ຊອດກໍໍ່ ມການກະຈຸ່າຍພັນຄກັບໄມ້ປ່ອງແຕຸ່ ລະຊະນິ ດ
ແຕຸ່ຈະແຕກຕຸ່າງກັນເລັກນ້ອຍໃນລາຕົື້ນໄມ້ຊອດຈະມແຊກສເຫຼອງຢູ່ປ້ອງ ແລະ ປ່ອງກໍໍ່ບໍໍ່ຢາວປານໃດ.

5.4. ສະພາບການບກລກພນ
ື້ ທີ່ປາ່ ໄມ້ໃນຂອບເຂດພນ
ື້ ທີ່ປາ່ ທົດລອງ ຂອງ ຄປມ
ຈາກການສາຫຼ ວ ດ ພົ ບວຸ່ າປະຈບັ ນ, ປ່ າທົ ອລອງຂອງ ຄປມ ໄດ້ ຖກປະຊາຊົ ນບກລກ ແລະ ນາໃຊ້ ພື້ ນທີ່
ເປັ ນຈານວນຫຼ າດເຮັ ກຕາ ໂດຍບໍໍ່ ໄ ດ້ ຮັບອະນ ຍາດ. ການບກລກດັັ່ ງກຸ່ າວ ລວມທັ ງ ໃຊ້ ວິທ ການຢຶ ດ ຖແບບຮິ ດ
ຄອງ, ການຊື້ຂາຍແບບບໍໍ່ ຊັດເຈນ, ການນາໃຊ້ຄາປະກັ ນ ຫຼ ໃຫ້ ພາກສຸ່ວນອີ່ ນມາສາປະທານ ນາໃຊ້ ແລະ ອີ່ນໆ
(ຮູບທ 04). ບັນຫາດັັ່ງກຸ່າວ ມາສາມາດສະຫຼູບໄດ້ດັັ່ງນື້:
ລດ
1

ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນ
ສາເຫດ ຫຼ ລາຍລະອຽດ ຂອງການບກລກພື້ນທີ່
ກ ານ ກ າ ນົ ດ ເຂ ດ ນ າ
ກ. ການການົ ດເຂດນາໃຊ້ ທີ່ ດິນໃນແຜນງານແບຸ່ ງດິນ -ແບຸ່ ງ ປ່າຜຸ່ ານມາແມຸ່ນບໍໍ່
ໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບ້ານ
ທັນສາເລັດໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດຍ້ອນງົບປະມານບໍໍ່ ພຽງພໍ, ຂາດບກຄະລາກອນ
ແລະ ຂາດປະສົບການ.
ຂ. ການການົ ດແບຸ່ ງ ເຂດນາໃຊ້ ທີ່ ດິນຍັ ງ ບໍໍ່ ທັ ນໄດ້ ຄ ານຶ ງ ເຖິ ງ ການຜະລິ ດ ຂອງ
ຊາວບ້ານ.

2

ກ າ ນ ຈັ ດ ແ ບຸ່ ງ ທີ່ ດິ ນ
ກ. ຈານວນບ້ ານທີ່ ໄ ດ້ ມການຈັ ດແບຸ່ງ ທີ່ ດິນກະສິ ກາໃຫ້ ຄອບຄົ ວສາເລັ ດມໜ້
ກະສິກາໃຫ້ຄອບຄົວ
ອຍ.
ຂ. ໃນບ້ ານມການແບຸ່ ງດິນສຸ່ວນໃຫຸ່ຍຈານວນຕອນດິ ນກະສິກາທີ່ ແບຸ່ ງໃຫ້ ແຕຸ່
ລະຄອບຄົວມໜ້ອຍ.

3

ຊວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ແລະ
ກ. ການແບຸ່ ງ ດິ ນ -ແບຸ່ ງ ປ່ າໃນເມີ່ ອ ກຸ່ ອ ນຍັ ງ ບໍໍ່ ຊຸ່ ວ ຍໃຫ້ ຊ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງ
ກ ານ ຄ້ າປ ະ ກັ ນ ທ າ ງ ປະຊາຊົນໃນຊົນນະບັດດຂື້ນເທົັ່າທີ່ຄວນ.
ດ້ານສະບຽງອາຫານ
ຂ. ພະນັກງານແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງ ປ່າຜຸ່ານມາເນັື້ນໃສຸ່ແຕຸ່ເປົົ້າໝາຍການຢດຕິຖາງປ່ າ
ໂດຍບໍໍ່ພິຈາລະນາເຖິງການກະທົບຕໍໍ່ຊວິດການເປັ ນຢູ່ຂອງປະຊາຊົ ນ.

4

ຂະບວນການແບຸ່ ງ ດິ ນ
ແບຸ່ງປ່າ

5

ການຄອບຄອງທີ່ ດິ ນ
ຂອງຊາວບ້ານ

6

ກ. ແນວທາງ ແລະ ວິທການແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງ ປ່ າຍັງບໍໍ່ດເທົັ່າທີ່ຄວນ.
ຂ. ພາຍຫຼັງການແບຸ່ງດິນ-ແບຸ່ງປ່າແລ້ວຍັງບໍໍ່ມວຽກງານສົັ່ງເສມ ແລະ ວຽກງານ
ຕິດຕາມກວດກາເຂົື້າໄປສະໜັບສະໜູນ.
ຄ. ການເກັບຮັກສາຂໍໍ້ມູນ-ແບຸ່ງ ປ່າຍັງບໍໍ່ເປັ ນລະບົບ.

ກ. ຊາວບ້ານຍັງຈັບຈອງທີ່ດິນປ່ າໄມ້ເພີ່ອທາການຜະລິດກະສິກາ.
ຂ. ຊາວບ້ ານໃນເຂດຊົນນະບົ ດຍັງບໍໍ່ ທັ ນມເອກະສານສິ ດນາໃຊ້ ທີ່ ດິນຖາວອນ
(ໃບຕາດິນ).
ຄ. ການແບຸ່ ງ ດິ ນ-ແບຸ່ງ ປ່ າໄດ້ ກະທົ ບຕໍໍ່ ຄວາມຍນຍົ ງໃນການນາໃຊ້ ທີ່ ດິນກະສິ
ກາຕາມປະເພນທີ່ຊາວບ້ານເຄຍປະຕິບັດກັ ນມາ.
ການຍົ ກຍ້ າຍເຕົື້ າໂຮມ
ການເຕົື້ າໂຮມບ້ ານໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ບ້ານເຕົື້ າໂຮມໄດ້ຮັບຜົ ນສະທ້ ອນດັັ່ ງນື້ : ມການ

ບ້ານ

ແລກປ່ ຽນຊື້ ຂ າຍທີ່ ດິນເພີ່ ມຂື້ ນ, ເນື້ ອທີ່ ປ່າໄມ້ ຫຼຼຸ ດລົ ງ, ຄວາມກົ ດດັ ນຕໍໍ່ ເນື້ ອທີ່ ທ າ
ການຜະລິດເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຄວາມຂັດແຍຸ່ງລະຫວຸ່າງບ້ານກຸ່ຽວກັບທີ່ດິນເພີ່ ມຂື້ນ.

7

ເງີ່ອ ນໄຂໃນການບຸ່ ງ ທີ່
ມການນາໃຊ້ເງີ່ອນໄຂການແບຸ່ງທີ່ດິນຕາຍຕົວຄ: ການົດແບຸ່ງ ທີ່ດິນກະສິ ກາໃຫ້
ດນ
ຄອບຄົວໜຶີ່ ງ 2,3,4 ຕອນເຮັດໃຫ້ຮອບວຽນຂອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິ ກາສັື້ ນເຂົື້ າ
ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ທີ່ດິນເຊີ່ອມໂຊມ.

8

ການເພີ່ ມ ຂື້ ນ ຂອງຈ າ
ໃນເວລາດາເນນການແບຸ່ ງ ດິ ນ -ແບຸ່ ງ ປ່ າຍັ ງ ຂາດການພິ ຈາລະນາເຖິ ງ ການເພີ່ ມ
ນວນປະຊາກອນ
ຂື້ນ ຂອງປະຊາກອນ ເຮັ ດເນື້ ອທີ່ ດິນຜະລິ ດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊົມໃຊ້ບໍໍ່ພຽງພໍໃນ
ພາຍຫຼັງ.

9

ການເກັບພາສທີ່ດິນ

10

ການເກັບຮັກສາຂໍໍ້ມູນ

11

12

ຊາວບ້ ານບໍໍ່ ແ ຈ້ ງຈານວນຕອນດິ ນທັ ງ ໝົ ດທີ່ ມ ເພີ່ ອຫຼ ກເວັື້ ນການເສຍພາສ ທີ່
ດິນ.

ຊັບພະຍາກອນ

ການສາປະທານທີ່ດິນ

ການເກັ ບຮັກສາຂໍໍ້ ມູ ນ ແລະ ແຜນທີ່ ກຸ່ຽວກັ ບວຽກງານແບຸ່ ງດິ ນແບຸ່ງ ປ່ າບໍໍ່ ເປັ ນ
ລະບົ ບ ແລະ ບໍໍ່ ມວິ ທ ການເກັ ບຮັ ກສາທີ່ ດນເຮັ ດໃຫ້ ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ແຜນທ ເສຍຫາຍ
ເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ
ຈານວນພະນັກງານບໍໍ່ພຽງພໍ , ອປະກອນຮັບໃຊ້ ຂາດເຂນ, ງົບປະມານມຈາກັ ດ
ແລະ ການອົ ບຮົ ມໃຫ້ ພະນັ ກງານຂັື້ ນເມອງຍັ ງບໍໍ່ທົັ່ ວເຖິງ ເຮັ ດໃຫ້ ປະສິດທິ ພາບຂອງ
ວຽກງານຫຼຼຸດລົງ.
ເອກະສານຕຸ່າງໆເຊັັ່ນ: ແຜນທີ່ນາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງບ້ານກຸ່ຽວ
ກັບການຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ທີ່ ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ບໍໍ່ຄຸ່ອຍ
ໄດ້ຖກນາໃຊ້ເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາທີ່ດິນ.

ຮູບທ 04: ແຜນທີ່ສະແດງເນື້ອທີ່ທີ່ບັນດາຄອບຄົວປະຊາຊົນໄດ້ບກລກພື້ນທີ່ຂອງ ຄປມ

5.5. ສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງການປົກຫ້ມປ່າໄມ້
ໃນໄລຍະຜຸ່ານມາຮອດປີ 2017 ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ປ່າທົດລອງໄດ້ ມການປ່ຽນແປງປ່າໄມ້ ຢ່າງນຸ່າເປັ ນ
ຫຸ່ວງ ໂດຍມສາເຫດດັັ່ງນື້:

5.5.1. ການເພີ່ມຂຶນ
ື້ ຂອງປະຊາກອນ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນດເຮົາແມຸ່ນຍັງມ ຫຼາຍປັດໃຈເປັນຕົື້ນແມຸ່ ນ ທາງດ້ານສະບຸ່ຽ ງອາຫານ, ທີ່ ຢູ່ອາໄສ,
ຢາປົວພະຍາດ, ເຄີ່ອ ງນຸ່ງຫົັ່ ມ ຫຼ ເຄີ່ອ ງໃຊ້ ສອຍຕຸ່ າງ ແຕຸ່ການຕອບສະໜອງແມຸ່ ນບໍໍ່ ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຄົ ນເຮົ າ ຈຶີ່ ງ ເຮັ ດໃຫ້ ປ່າໄມ້ ຫຼຼຸດ ລົ ງຍ້ ອນມການເຂົື້ າໄປບກລກລັ ກລອບຕັ ດໄມ້ ໂ ດຍບໍໍ່ ຖຶກກົ ດໝາຍໃນເຂດ
ອະນລັກພູຜາເດອນເປັ ນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມການທາລາຍປ່ າໄມ້ ໂດຍບໍໍ່ຄານຶງເຖິງຜົນທີ່ຈະຕາມມາ.

5.5.2. ການຖາງປ່າເພອ
ີ່ ທາການຜະລິດ
ເນີ່ ອ ງຈາກວຸ່ າປະຊາຊົ ນ ໃນເຂດນື້ ຍັ ງ ອາໄສກັ ບ ການດ າລົ ງ ຊ ວິ ດ ຍັ ງ ຕິ ດ ພັ ນ ກັັ ບ ທ າມະຊາດເຮັ ດ ໃຫ້ ຫຼ າ ຍ
ຄອບຄົວອາໄສການຖາງປ່າເຮັດການຜະລິດເພີ່ອລ້ຽງຊບ ເຊິີ່ງ ມັນສົັ່ ງຜົ ນກະທົບຕໍໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງພື້ນທີ່ ປ່າໄມ້
ສະນັື້ນຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ມການຫຼຼຸດລົງຂອງປ່າໄມ້ .

5.5.3. ການລັກລອບຫາເຄີ່ອງປ່າຂອງດົງ
ການລັ ກລອບຫາເຄີ່ ອ ງປ່ າຂອງດົ ງສຸ່ ວນຫຼ າຍໄດ້ ແ ກຸ່ ປະເພດໄມ້ ປ່ອງ(ໄມ້ ຝາງແລະໄມ້ ຊ ອນ)ເພາະປະເພດ
ໄມ້ ປ່ອງດັັ່ງກຸ່າວແມຸ່ ນໄດ້ ມ ບໍລິສັດຈານວນ 5 ບໍ ລິສັດທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຍາດຈາກລັ ດຖະບານເກັບຊື້ໃນລາຄາ 580
ກບ/ກິ ໂ ລ (ໄມ້ ປ່ອງຜຸ່ າເປັ ນດິ ວ) ຈຶີ່ງ ເຮັ ດໃຫ້ ປະຊາຊົ ນບາງຈ ານວນທີ່ ບໍໍ່ມປະເພດໄມ້ ປ່ອງດັັ່ງ ກຸ່ າວເກດມຄວາມ
ຄິດຢາກໄດ້ຢາກມຈຶີ່ງໄດ້ເຂົື້າໄປລັກລອບຕັດໃນເຂດປ່ າອະນລັກພູຜາເດອນ

5.5.4. ບັນຫາການລັກລອບຕັດໄມ້
ຜຸ່ ານການລົ ງ ເກັ ບ ກາຂໍໍ້ ມູ ນເຫັ ນວຸ່ າການລັ ກລອບຕັ ດ ຕົື້ ນໄມ້ ໃນຂອບເຂດອະນລັ ກ ພູ ຜ າເດ ອນທີ່ ບ້ານຄ້ ມ
ຄອງແມຸ່ ນ ມ ການເຂົື້ າໄປຕັ ດ ຕົື້ ນ ໄມ້ ໃ ນເຂດອະນ ລັ ກ ພູ ຜ າເດ ອນແທ້ ໂ ດຍຈາກຄົ ນ ພາຍໃນບ້ ານເອງ ແລະ
ປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມຂ້າງ. ການລັກລອບຕັດໄມ້ສຸ່ວນຫຼ າຍແມຸ່ ນດາເນນຢູ່ເຂດຮອຍຕໍໍ່ ລະຫວຸ່າງຊາຍແດນບ້ ານກັ ບ
ບ້ານ, ສັນພູ ແລະ ຕາມຕນພູທີ່ມທາງລົດເຂົື້າໄປຮອດ.

ຮູບທ 05: ການບກລກປ່າໄມ້ໃນເຂດອະນລັກ ພູຜາເດອນ ປີ2017

ໃນການລົງສາຫຼ ວດກວດກາແມຸ່ ນໄດ້ພົບການລັ ກລອບຕັດຕົື້ນໄມ້ຢູ່ປະຈາ ເຊັັ່ນວຸ່າ: ໃນພື້ນທີ່ ສັນພູ ທີ່ມຊາຍ
ແດນບ້ ານລະຫວຸ່ າງບ້ າ ນນາປໍ ກັ ບ ບ້ ານໄຮຸ່ ໃ ຕ້ . ຊະນິ ດ ໄມ້ ທີ່ ພົ ບ ເຫັ ນ ໄມ້ ແ ຄນບາງຈ ານວນ ຫຼ ປະມານບໍ ລິ
ມາດລວມທັງໝົດ 19.36 ແມັດກ້ອນ. ນອກນັື້ນແມຸ່ນຢູ່ທາງທິດເໜອຂອງບ້ານນາປໍ .
ໃນເຂດອະນລັກພູຜາເດອນໃນປີ 2017 ເຫັ ນວຸ່ າໄດ້ຢ່າງຊັ ດເຈນວຸ່າມປະຊາຊົນບກລກພື້ ນທີ່ ພຽງເຊິີ່ ງນອນ
ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຄ້ມຄອງຂອງເຂດ ບ້ານນາປໍ ເຊິີ່ງມເນື້ອທີ່ທັງໝົດແມຸ່ນ 9.18 ເຮັກຕາ.

6. ສະຫຼບ
ຼຸ ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜແນະ
6.1. ສະຫຼບ
ຼຸ
ຈາກການສຶກສາຄັື້ ງນື້ ສາມາດສະຫຼຼຸ ບສັ ງລວມໄດ້ວຸ່າ ເຖິ ງແມຸ່ນວຸ່າສະພາບປ່ າໄມ້ໃນພື້ ນທີ່ ປ່າໄມ້ທົ ດ ລອງສັ ງ
ທອງຈະຍັງຄົງມຄວາມອດົມສົມບູນ ສາມາດນາໃຊ້ເປັນພື້ນທີ່ສຶກສາທົດລອງດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ຂອງນັກສຶກສາ
ຈາກຄະນະວິທ ະຍາສາດປ່າໄມ້ ໃນທກໆປີ. ພື້ນທີ່ ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ແມຸ່ ນປົກຫ້ ມໄປດ້ວຍ ປ່າດົງດບປະສົມ , ປ່າປະສົ ມ
ແລະ ປ່າປູກຊະນິດດຽຸ່ວ ແລະ ປະສົມ ເຊີ່ງ ລວມມຕົື້ນໄມ້ຫຼາຍກວຸ່າ 20 ຊະນິດໄມ້. ໄມ້ປ່ອງກໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ
ໄວວາ ື້ຊິີ່ງສາມາດນາໃຊ້ເພີ່ອສ້າງເສດຖະກິດ ໃຫ້ແກ້ຄະນະ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ຖ້າຫາກມການຈັດສັນ
ແລະ ແຜນງານຂດຄົື້ ນທີ່ ເໝາະສົ ມ . ນອກນັື້ນ, ວົ ງຕະກນຂອງໄມ້ ປ່ອງ ຍັງ ພົ ບເຫັ ນຢ່ າງຫຼ ວງຫຼ າຍ ມັ ກເກດຢູ່
ຕາມແຄມຫ້ວຍ, ຮຸ່ອມພູ , ບຸ່ ອນທີ່ມຄວາມຊຼຸຸ່ມຊີ່ນປານກາງ ຫາສູ ງ, ແຕຸ່ສຸ່ວນຫຼ າຍມັ ກເກດເປັນປກແຜຸ່ ນໃຫຍຸ່
ຈະເລນເຕບໂຕແຂງແຮງໃນປ່າດົງດິບ (Evergreen Forest) ແລະ ປ່າປະສົມພັດໃບ (Mixed Decidous
Forest) ທີ່ເປັນປ່າເລົັ່າ (Secondary Forest).
ແຕຸ່ ປະຈບັ ນແມຸ່ ນໄດ້ ປະເຊນກັ ບໄຟຂົັ່ ມຂູຸ່ ມ ທີ່ ສບຕໍໍ່ ຢ່າງລຽງຕິ ດ ບໍໍ່ ວຸ່າຈະເປັ ນພື້ ນທີ່ ປ່າໄມ້ ທົ ດລອງ ຫຼ ໃນ
ຂອບເຂດອະນລັ ກພູ ຜາເດອນ ແມຸ່ ນມການປ່ຽນແປງຢ່ າງນຸ່າເປັ ນຫວງ. ໃນນັື້ ນ, ແມຸ່ ນມຫຼ າຍສາເຫດຄ: ການ
ເພີ່ ມຂຶື້ ນຂອງປະຊາກອນເຮັ ດໃຫ້ ຄວາມຕ້ ອງການຫຼ າຍຂຶື້ນ ແລະ ການຕອບສະໜອງແມຸ່ ນບໍໍ່ພຽງພໍຕາມຈຶີ່ງເຮັ ດ
ໃຫ້ ປ່າໄມ້ ຫຼຼຸ ດລົ ງຍ້ ອນມການເຂົື້ າໄປບກລກລັ ກລອບຕັ ດໄມ້ ໂດຍບໍໍ່ ຄານຶ ງເຖິ ງ ຜົ ນ ທີ່ ຈະຕາມມາ, ການຖາງປ່ າ
ເພີ່ອທາການຜະລິດ ເນີ່ອງຈາກວຸ່ າປະຊາຊົນໃນເຂດນື້ຍັງອາໄສກັບການດາລົງຊວິດຍັງຕິດພັນກັັບທ າມະຊາດເຮັ ດ
ໃຫ້ຫຼ າຍຄອບຄົ ວອາໄສການ ຖາງປ່ າເຮັດໄຮຸ່ ແລະ ທາການຜະລິດເພີ່ອລ້ ຽງຊບ, ການລັກລອບຫາເຄີ່ອງປ່າຂອງ
ດົ ງ. ໃນເຂດພື້ ນທີ່ ປ່າທົ ດລອງ, ຄປມ ໄດ້ ຖ ກປະຊາຊົ ນບກລກ ແລະ ນາໃຊ້ ພື້ ນທີ່ ເປັ ນຈານວນຫຼ າດເຮັ ກຕາ
ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຍາດ. ການບກລກດັັ່ ງກຸ່າວ ລວມທັ ງໃຊ້ ວິທການຢຶ ດຖແບບຮິດຄອງ, ການຊື້ ຂ າຍແບບບໍໍ່ ຊັດ
ເຈນ, ການນ າໃຊ້ ຄ າປະກັ ນ ຫຼ ໃຫ້ ພາກສຸ່ ວ ນອີ່ ນມາສ າປະທານ ນ າໃຊ້ ແລະ ອີ່ ນໆ. ສຸ່ ວ ນການລັ ກລອບຕັ ດ
ຕົື້ ນ ໄມ້ ໃນຂອບເຂດອະນລັ ກ ພູ ຜາເດ ອນທີ່ ບ້ານຄ້ ມ ຄອງແມຸ່ ນ ມການເຂົື້ າໄປຕັ ດ ຕົື້ ນໄມ້ ໃນເຂດອະນ ລັ ກພູ ຜ າ
ເດອນແທ້ໂດຍຈາກຄົນພາຍໃນບ້ານເອງ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມຂ້າງ.
ການລັ ກລອບຕັດໄມ້ສຸ່ວນຫຼາຍແມຸ່ນດາເນນຢູ່ ເຂດຮອຍຕໍໍ່ ລະຫວຸ່າງຊາຍແດນບ້ານກັ ບບ້ານ, ສັນພູ ແລະ
ຕາມຕ ນພູ ທີ່ມທາງລົ ດເຂົື້າໄປຮອດ. ການສຶກສາຄັື້ງ ນື້ ເປັ ນການສຶກສາເບື້ອງຕົື້ ນ ເຊິີ່ງ ຈະຊຸ່ ວຍໃຫ້ຂໍໍ້ມູນທີ່ຈາເປັ ນ
ແກຸ່ລັດຖະບານລາວ, ໂດຍສະເພາະ ຄປມ ສາລັບກິດຈະກາການອະນລັກແລະການຄ້ມຄອງ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນ
ທີ່ການຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່ າໄມ້.

6.2. ຂໍສ
ໍ້ ະເໜແນະ
ເພີ່ ອ ສະກັ ບ ກັື້ ນ ບັ ນຫ າດັັ່ ງ ກຸ່ າວ: ສະເໜ ໃຫ້ ບ້າ ນ ແລະ ປະຊາຊົ ນ ອ້ ອ ມຂ້ າ ງທີ່ ມ ສຸ່ ວ ນຮຸ່ ວ ມຂອງຄະນະ
ວິທ ະຍາສາດປ່ າໄມ້ ໄດ້ ມ ການສ້ າງແຜນໃຫ້ ລະອຽດເພີ່ ອກວດກາກາລາດຕະເວນ ແລະ ສະເໜ ໃຫ້ ອານາດການ
ປົກຄອງຂັື້ ນບ້ ານເປັ ນຕົື້ນແມຸ່ ນໜຸ່ ວຍງານປ່ າໄມ້ ບ້ານສົ ບທົ ບກັ ບພະນັ ກງານປ່ າທົ ດລອງມແຜນເຜຍແຜຸ່ ລະບຽບ
ການ ລະ ການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດປ່ າອະນລັ ກພູຜາເດອນແບບຢນຍົງ .



ສະເໜ ໃຫ້ອານາດການປົກຄອງບ້ ານເກັບກາ, ກວດຄນຂໍໍ້ມູນການວາງແຜນນາໃຊ້ ທີ່ດິນ, ສະຖິ ຕິຕຸ່າງໆ
ພາຍໃນບ້ ານ ພ້ ອ ມທັ ງສະເໜ ໃຫ້ ປະຊາຊົ ນ ພາຍໃນບ້ ານມຄວາມຕີ່ ນ ຕົ ວ ເປັ ນເຈົື້ າການ, ໃຫ້ ຄວາມ
ຮຸ່ວມມນາພາກສຸ່ວນທີ່ລົງມາເກັ ບກາຢູ່ ກຸ່ມບ້ານເປົົ້ າໝາຍຕີ່ມອກ.



ໜຸ່ ວຍງານສາຫຼ ວດ ແລະ ວາງແຜນນາໃຊ້ ທີ່ດິນຄວນລົ ງ ຕິ ດຕາມປະເມນຜົນ ກຸ່ຽວກັ ບແຜນຈັ ດສັ ນທີ່
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ສະເໜ ໃຫ້ ພະແນກກະສິ ກາທີ່ ກຸ່ຽວຂ້ ອງລົ ງ ມາສາຫຼ ວດກວດກາຄນກຸ່ ຽວກັ ບການນາໃຊ້ ທີ່ ດິນຂອງປະ
ຊາຊົນ ເພີ່ອປັບປງຂໍໍ້ມູນຊັດເຈນທກໆປີ ແລະ ໃຫ້ມຄວາມເປັນລະບຽບຂື້ນກຸ່ວ າເກົັ່າ.



ເພີ່ ອສຶ ບຕໍໍ່ ແ ກ້ໄຊບັນຫາທີ່ ພົບເຫັ ນຢ່ າງຮບດຸ່ວນ, ຄປມ ຈາເປັນຄວນທີ່ ຈະເອົ າໃຈໃສຸ່ລົງສາຫລວດຕີ່ ມ
ກຸ່ ຽວກັ ບ (1) ການຍັ ບເຂົື້ າ -ຍັ ບອອກຂອງການວັ ດແທກ ແລະ ສ າຫຼ ວດແລວຊາຍແດນ (ຄປມ ກັ ບ
ປະຊາຊົນ), (2) ການຂາຍເນື້ອທີ່ດິນ ຫຼ ມອບໂອນໃຫ້ ຄົນອີ່ ນ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ ບອກເຈົື້ າຂອງດິນຕິ ດແປະ ຫຼ
ຄປມ ເພີ່ ອເຫັ ນດເຫັນພ້ອມກັນທັງສອງຟ່າຍ. (3)ຂໍໍ້ຜິດພາດໃນການການປັ ກຫຼັກ ຫຼ ການການົດແລວ
ຊາຍແດນ ເວລານັກສຶກສາໄປຝຶກຫັດແຕຸ່ລະປີ ອາດຈະເຮັ ດໃຫ້ ມການຜິດພາດ ຫຼການການົດບໍໍ່ຊັດເຈນ
ສະນັື້ ນ, ຄວນມການມສຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງທ ກໆຝ່ າຍ. ແລະ (4) ປະຊາຊົ ນ ຂະຫຍາຍເນື້ ອທີ່ ດິນ ເພີ່ອທ າ
ການຜະລິ ດ ໂດຍບໍໍ່ ໄດ້ ຮັບ ອະນຍາດ ຫຼ ເຫັ ນດຈາກ ຄປມ ໃນພື້ ນທີ່ ປ່າທົ ດລອງ, ສະເໜ ໃຫ້ ຄວນມ
ກິ ດ ຈະກາການໂຄສະນາເຜຍແຜຸ່ ຫຼ ປະຊາສາພັ ນ ທີ່ ເປັ ນການສ້ າງຄວາມເຂົື້ າໃຈລະຫວຸ່ າງປະຊາຊົ ນ
ແລະ ຄປມ.
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