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ຄານາ
ເພໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທໍ່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜໍ່ງທີມ
ໍ່ ຄ
ີ ວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົໍ່ວປະເທດ ຍັງບທ
ໍ່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ແລະ ມີຈານວນບໍ່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິໍ່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງໍ່ ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊໍ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີໍ່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີໍ່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈໍ່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພໍ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ໍ່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີໍ່ເໝາະສົມ.
ເພໍ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັໍ່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈໍ່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັໍ່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພໍ່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພອ
ໍ່ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີໍ່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັໍ່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການຮຽນ
ການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈໍ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີໍ່ມີໃນຫັກສູດດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ເພໍ່ອຕອບສະໜ
ອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີໍ່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັໍ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫົໍ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອໍ່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜໍ່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີໍ່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜໍ່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜໍ່ງທີໍ່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນຈາກ
ອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມນີັ້ຂັ້ນ ເພໍ່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັນ
ັ້
ເອກະສານດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົໍ່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົໍ່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊົມໄປທີໍ່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອຊາບ
ເພໍ່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົໍ່າໃນອະນາຄົດ

iii

ບົດນາ
ປມ
ັ້ ຕາລາຮຽນວິຊາການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດເຫັັ້ມນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຄັດຈ້ອນເອົາ
ເນັ້ອໃນມາຈາກຫາຍແຫໍ່ງເອກະສານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ, ປັ້ມຄູ່ມ, ປມ
ັ້ ແບບຮຽນ, ປມ
ັ້ ແນະນາ, ເອກະສານ ແລະ
ຂັ້ມູນຈາກອິນເຕີແນັດ, ປມ
ັ້ ຕາລາເຫັັ້ມນີັ້ ຍັງໄດ້ຮວບຮວມເອົາປະສົບການຕົວ ຈິງທີໍ່ຂ້າພະເຈົັ້າເຄີຍໄດ້ກາເນີນ
ມາຈາກກິດຈະກາຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນາຜູ້ທີໍ່ມີປະສົບການຫາຍໆທ່ານທີໍ່ປະຈາຢູ່ຕາມອົງ
ການຈັດຕັັ້ງລັດ, ອົງການສາກົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ໃນປ່າຜະລິດ.
ການສ້າງປັ້ມຕາລາຮຽນວິຊາການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດເຫັັ້ມນີັ້, ແມ່ນແນໃສ່
ເພໍ່ອຊ່ວຍນັກສກສາວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ ໄດ້ມີຄູ່ມໃນການຮຽນວິຊາດັໍ່ງກ່າວ ໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຂັັ້ນພັ້ນຖານດ້ານການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດ, ເຊິງໍ່
ນັກສກສາ ຈະສາມາດນາເອົາບົດຮຽນດັໍ່ງກ່າວໄປໝູນໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫັງຈາກທີໍ່ໄດ້ຮຽນຈົບ,
ພ້ອມກັນນັັ້ນ ປມ
ັ້ ຕາລານີັ້ກໍ່ຈະມີປະໂຫຍດ ສາລັບທ່ານທີໍ່ດາເນີນວຽກງານການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆ
ພັນໃນປ່າຜະລິດ ແລະ ບັນດາທ່ານຜູ້ສົນໃຈຢາກສກສາການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດ.
ເນັ້ອໃນຕົັ້ນຕທີໍ່ບັນຈຸໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການຈັດສັນປ່າ,
ຜົນຜະລິດສະໝໍ່າສະເໝີ, ການຈັດສັນປ່າ, ຮອບຕັດຟັນ, ການການົດຜົນຜະລິດ, ການຈັດລະບົບປ່າ, ການ
ຈັດການປ່າໄມ້, ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນ, ການສາ
ຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊີວະນາໆພັນ, ບັນດາໄພຂົໍ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດ
ເນໍ່ອງຈາກວ່າປັ້ມຕາລາຮຽນວິຊາການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດເຫັັ້ມນີັ້ ເປັນ
ເອກະສານທາອິດ ເພໍ່ອໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນລະດັບຊັນ
ັ້ ສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້

ພາກເໜອ. ສະນັັ້ນ, ຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາເພໍ່ອຊ່ວຍໃຫ້
ຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້ປັບປຸງປັ້ມຄູ່ມເຫັັ້ມນີັ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນເຂດເນີນສູງ ທາງພາກເໜອ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ, ໃນຂັັ້ນຕໍ່ໄປ ພາຍຫັງມີການຖອດຖອນບົດຮຽນຕົວຈິງແລ້ວ ພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ມີການປັບປູງປັ້ມຕາລາຮຽນດັໍ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂັ້ນໄປເລັ້ອຍໆ.
ຂ້າພະເຈົັ້າຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິງໍ່ ຕໍ່ຄະນະປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,
ໂຄງການ SURAFCO, SDC, SCA ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ທີໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງ
ດ້ານທນຮອນໃນການສ້າງປນ
ັ້ ມຄູ່ມວິຊາຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດໃຫ້ສາເລັດ
ຜົນ.
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1

ພາກທີ I
ການສາຫວດຈັດສັນປ່າໄມ້
ບົດທີ 1
ການສາຫວດຈັດສັນປ່າໄມ້
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາຄັນ ແລະ ປະເພດຂອງການສາຫວດຈັດສັນປ່າໄມ້
2. ນາເອົາຄວາມຮູ້ດ້ານການສາຫວດປ່າໄມ້ໄປໝູນໃຊ້ຕົວຈິງໃນອະນາຄົດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ນິຍາມກ່ຽວກັບການສາຫວດຈັດສັນປ່າໄມ້

ການສາຫວດ ແມ່ນວຽກງານໜໍ່ງທີໍ່ຈະຕ້ອງໄປກ່ອນວຽກງານອໍ່ນບາດກ້າວໜໍ່ງຂອງທຸກວຽກງານ
ປ່າໄມ້, ກ່ອນຈະລົງມີສ້າງໂຄງການກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ບ່ອນໃດໜໍ່ງ ບັນຫາສາຄັນຕ້ອງກາແໜ້ນບັນດາຊັບພະຍາ
ກອນຂອງປ່າ. ວ່າມີຫາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ເພໍ່ອເປັນພັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການດາເນີນຜະລິດການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢ່າງ
ຖກຕ້ອງ, ການວງາງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີໍ່ດ,ີ ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງໃນການນາໃຊ້ປ່າໄມ້ທີໍ່ມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່າສຸດຂັ້ນຢູ່ກັບຂັ້ມູນຂອງການສາຫວດ
ໝາຍຄວາມວ່າ “ ການສາຫວດປ່າໄມ້ ” ແມ່ນການດາເນີນການເກັບກາຂັ້ມູນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ຕົັ້ນໄມ້ທາງດ້ານປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເງໍ່ອນໄຂສິໍ່ງແວດລ້ອມຂອງປ່າ ຕາມເວລາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຜູ້ຊມ
ົ ໃຊ້ຂັ້ມູນ
“ ການຈັດສັນປ່າໄມ້ ” ໝາຍເຖິງການນາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີໍ່ໄດ້ຈາກທຸກຂະແໜງການ ຂອງວຽກງານປ່າ
ໄມ້ ແລະ ຈາກຂະແໜງການວິທະຍາສາດອໍ່ນໆ ທີໍ່ກ່ຽວພັນກັບການຈັດສັນປ່າໄມ້ ເພໍ່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້
ແກ່ມະນຸດ

1.2

ຈຸດປະສົງການສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໂດຍທົວ
ໍ່ ໄປ








ເພໍ່ອການວາງແຜນຈັດສັນປ່າໄມ້ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ວາງແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້
ການຕິດຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງປ່າ
ການສກສາຄົັ້ນຄວ້າ
ການວາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກກັບປ່າໄມ້ໃນລະດັບມະຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ
ການຈັດສັນແຫໍ່ງນັ້າ
ການຈັດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອໍ່ນໆ.
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1.3

ຂມ
ັ້ ນ
ູ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຖກຈັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ໝວດຄ:
1.3.1 ຂມ
ັ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບເງອ
ໍ່ ນໄຂສິງໍ່ ແວດລ້ອມທາມະຊາດຂອງປ່າ



ທີໍ່ຕັັ້ງ: (ຈຸດເສັັ້ນຂະໜານ, ເສັັ້ນແວງ, ຄວາມສູງຈາກນັ້າທະເລ ແລະ ພູມີປະເທດ
 ອາກາດ: (ອຸ່ນກະພູມ, ປະລິມານນັ້າຝົນ, ຄວາມຊຸມ
່ ຊໍ່ນ ແລະ ລົມ)
 ດິນ: (ຫີນກາເນີດ, ຊັັ້ນດິນ, ທາດອົງຄະທາດຕ່າງໆ, ຄວາມເປັນດົດຂອງດິນ).
1.3.2 ຂມ
ັ້ ນ
ູ ດ້ານປ່າໄມ້
 ປະຫວັດ ແລະ ການປ່ຽນແທນຂອງປະເພດປ່າ
 ເນໍ່ອທີໍ່ (ຂະໜາດ ແລະ ການແຈກຢາຍ)
 ບລິມາດການແຈກຢາຍ (ຊະນິດ, ຕ້າງ ແລະ ຄຸນນະພາບ)
 ສະພາບປ່າໄມ້ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້
 ສະພາບການສບພັນ
 ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການເພີໍ່ມຂັ້ນ
 ສະພາບການທາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້
 ສະພາບພະຍາດໄມ້ ແລະ ແມງໄມ້
 ສະພາບເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດປ່າ
 ການຈັດສັນຜ່ານມາ (ຈຸດປະສົງ, ການຄຸ້ມຄອງນາໃຊ້, ການຈັດສັນແຫໍ່ງນັ້າ ແລະ
ການຈັດການທ່ອງທ່ຽວ).
1.3.3 ຂມ
ັ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບການດາເນີນງານ
 ການເປັນເຈົັ້າຂອງປ່າ
 ຂັ້ຈາກັດອໍ່ນໆ (ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ນະໂຍບາຍ, ການຕະຫາດ ແລະ ການຂົນສົໍ່ງ)
 ການຂົນສົໍ່ງ
 ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ພົນລະເມອງ, ແຮງງານ, ການປະກອບອາຊີບ,
ຮີດຄອງປະເພນີ
 ການສກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົໍ່ງ, ຊົນລະປະມານ, ການ
ບຸກເບີກເນັ້ອທີໍ່, ການຕັັ້ງຖິໍ່ນຖານ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ນະໂຍບບາຍຕ່າງໆ)

1.4

ປະຫວັດຂອງການສາຫວດປ່າໄມ້

ບວ
ໍ່ ່າຢູ່ປະເທດໃດ ຍາມໃດຫາກຍັງມີໄມ້ໃຊ້ຢ່າງລົັ້ນເຫອ
ີ ພຽງພ ໄມ້ກໍ່ຈະບມ
ໍ່ ີຄຸນຄ່າທາງດ້ານການ
ຄ້າ ແລະ ຍາມນັັ້ນວຽກງານການສາວັດແທກໄມ້ກໍ່ຍີໍ່ງບໍ່ມີຄວາມຈາເປັນ. ໃນສະຕະວັດທີ 18-19 ປະເທດ
ຕ່າງໆໃນຢູໂຣບ ໄດ້ເລີໍ່ມມີການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມກ້າວທາງດ້ານອຸດສາຫະກາໜັກ ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຂຸດຄົັ້ນ
ນາໃຊ້ໄມ້ທາມະຊາດ ເຂົັ້າໃນອຸດສາຫະກາຂຸດຄົັ້ນບແ
ໍ່ ຮ່ ແລະ ຜະລິດເກອຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເກີດມີບັນຫາການຂາດແຄນໄມ້ໃຊ້ຢ່າງໜັກໜວ່ງໃນສະໄໝນັັ້ນ. ເພໍ່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີໍ່ເກີດຂັ້ນດັໍ່ງ
ກ່າວ ຈໍ່ງມີຄວາມຈາເປັນໃນການສາຫວດວັດແທກປ່າໄມ້ຂນ
ັ້ ໃນເບັ້ອງຕົັ້ນເພິນ
ໍ່ ໄດ້ນາໃຊ້ວິທີການສາແບບກະ
ຕວງ, ນັບສະເພາະຕົັ້ນໄມ້ທີມີຂະໜາດຕ້າງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສ່ວນເນັ້ອທີໍ່ປ່າທີມ
ໍ່ ີຄຸນຄ່າລາຄາສູງ ແລະ
ເປັນເນັ້ອທີໍ່ບໃໍ່ ຫຍ່ເກີນໄປເພີໍ່ນໄດ້ນາໃຊ້ວິທີການສາແບບໝົດເນອ
ັ້ີ ທີໍ່
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ຕມ
ໍ່ າຍ້ອນວິທີການສາປ່າໄມ້ແບບໝົດເນັ້ອທີໍ່ ເປັນວິທີໜໍ່ງທີໍ່ສນ
ິັ້ ເປອງທັງເວລາ ແລະ ງົບປະມານ
ຫາຍ ຈງໍ່ ໄດ້ຫັນມາໃຊ້ວິທີການສາຫວດແບບສຸມ
່ ຕົວຢ່າງມາໂດຍຕະຫອດ. ໃນເບັ້ອງຕົັ້ນນັກສາຫວດປ່າທັງ
ຫາຍ ກໍ່ໄດ້ທົກຖຽງກັນຫາຍ ເຖິງບັນຫາຄວາມຊັດເຈນຂອງການສຸມ
່ ຕົວຢ່າງ, ເຖິງປີ 1891 ທ່ານເຊດເຈີ
(Schetcher) ຈງໍ່ ໄດ້ຄົັ້ນພົບບັນດາຫັກການພັ້ນຖານສາຄັນສາລັບການສຸມ
່ ຕົວຢ່າງ ເຊິໍ່ງເປັນຫັກການທີໍ່ຍັງ
ຖກ
ີ ນາມາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຈົນເຖິງທຸກວັນນີັ້
ກ່ອນປີ 1975 ການສາຫວດປ່າໄມ້ຢລ
ູ່ າວ ສ່ວນຫາຍແມ່ນແນໃສ່ຈຸດປະສົງການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ທັງນັັ້ນ
ດັໍ່ງນັັ້ນ ການເກັບຂມ
ັ້ ູນຈໍ່ງເກັບສະເພາະ ຂມ
ັ້ ູນ ຊະນິດໄມ້ ແລະ ຂະຫນາດໜ້າຕ້າງໄມ້ທີໍ່ຕ້ອງການເພໍ່ອການຂຸດ
ຄົັ້ນເທົໍ່ານັັ້ນ.
ພາຍຫັງທີປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໃນປີ 1975 ໄດ້ມີຫາຍບລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດປ່າ
ໄມ້ຖີກສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກໍ່ໄດ້ດາເນິນ
ີ ການສາຈັດສັນປ່າຢູພ
່ າຍໃນຂົງເຂດປ່າໄມ້ຂອງບລິສັດທີໍ່ຖີກ
ທາງລັດຖະບານແບ່ງປັນໃຫັ້ເພໍ່ອດາເນິນທຸລະກິດປ່າໄມ້ແບບໝັັ້ນຄົງ. ປີ 1981 ລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫີອ
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທນຮອນຈາກອາດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ ເພໍ່ອທາການຖ່າຍພາບທົໍ່ວປະເທດ
ຕາຕະລາງທີ 1
ລ/ດ

ເນອ
ັ້ ທີປ
ໍ່ າ່ ໄມ້ ແລະ ປະເພດປ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ (1000 ຮຕ)
ປະເພດປ່າ

ລະດັບຄວາມຫນາແຫນ້ນ
< 40%

1
2
3
4
5
6

40-70%

> 70%

ລວມ
ເນອ
ັ້ ທີໍ່

%

ປ່າດົງດິບ
ປ່າປະສົມ
ປ່າໂຄກ
ປ່າໄມ້ແປກ
ປ່າປະສົມໃບແຫມ
ປ່າແຄມນັ້າ

2.7
477.6
1206.4
77.8
14.8
47.5

199.8
5618.8
0.0
49.7
180.3
38.4

944.0
2217.6
0.0
4.7
85.4
1.6

1146.5
8314.0
1206.4
132.2
280.5
87.5

10.3
74.5
10.8
1.2
2.5
0.8

ລວມ

1826.8

6087.0

3253.3

11167.1

100.0

ແຫ່ງຂັ້ມູນ: ກອງສາຫວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ (1989)

1.5

ປະເພດຂອງການສາຫວດປ່າໄມ້

ການສາຫວດປ່າໄມ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ປະເພດ ດັໍ່ງນີັ້:
1.5.1 ການສາຫວດເບອ
ັ້ ງຕົັ້ນ
ແມ່ນການລວບລວມຂມ
ັ້ ູນໃນພນ
ັ້ີ ທີໍ່ປ່າແບບລວມ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນສູງ,
ການສາຫວດສາມາດປະຕິບັດດ້ວຍຫາຍວິທີຄ: ການນາໃຊ້ເຮອບິນຂັ້ນໄປທີໍ່ສູງເບິໍ່ງ, ຍ່າງ ຫ ຂີໍ່ລົດຜ່ານ
ສັງເກດຕີລາຄາສະພາບປ່າເປັນຕົັ້ນການົດປະເພດປ່າ, ປະເມີນການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ, ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ
ພັ້ນທີໍ່, ສະພາບການບຸກລຸກທາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສະພາບພູມີປະເທດເພໍ່ອເປັນຂັ້ມູນພັ້ີນຖານໃຫ້ແກ່ການ
ຕັດສິນໃຈໃນການດາເນີນໂຄງການ ຫີ ວາງແຜນລະອຽດໃນຂັັ້ນຕໍ່ໄປ
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1.5.2

ສາຫວດຈັດສັນ
ແມ່ນການສາຫວດປ່າໄມ້ແບບທົໍ່ວໄປ ຈຸດປະສົງຂອງການສາຫວດ ແມ່ນເພໍ່ອວາງແຜນ
ຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ້ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ດັໍ່ງນັັ້ນ ການສາປະເພດນີັ້ຈໍ່ງຈາເປັນຕ້ອງ ການຂັ້ມູນປ່າໄມ້,
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະພາບພັ້ນທີໍ່ຕະຫອດເຖິງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຢ່າງລະອຽດ
1.5.3 ສາຫວດຂຸດຄົນ
ັ້
ໝາຍເຖິງການສາຫວດກ່ອນການຂຸດຄົັ້ນ ບາງຄົນຍົງເອີນ
ັ້ ການສາຫວດ ການຂຸດຄົັ້ນ
ເປັນການໝາຍຕັດຕົັ້ນ ດັໍ່ງນັັ້ນ ການເກັບກາຂັ້ມູນປ່າໄມ້ໂດຍທົວ
ໍ່ ໄປແລ້ວ ຈະເກັບກາສະເພາະຊະນິດພັນ ແລະ
ຂະໜາດຂອງໄມ້ທີໍ່ສາມາດຂຸດຄົັ້ນໄດ້ເທົໍ່ານັັ້ນ. ການສາຫວດຂຸດຄົັ້ນໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດປ່າທາມະຊາດ
ສ່ວນຫາຍຈະໃຊ້ການສາຫວດແບບໝົດເນັ້ອທີໍ່
1.5.4 ສາຫວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
ແມ່ນການສາຫວດປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ເພໍ່ອຈຸດປະສົງການວາງແຜນນະໂຍ
ບາຍເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ເປັນຕົັ້ນນະໂຍບາຍການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການຂຸດຄົັ້ນການນາໃຊໄມ້, ການ
ບູລະນະຟັ້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນຂົງເຂດທົໍ່ວປະເທດ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການສາ
ຫວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດຄວນດາເນີນໃນທຸກໆ 5-10 ປີ ແຕ່ກຂ
ໍ່ ັ້ນກັບສະພາບເງໍ່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່
ລະປະເທດ
1.5.5 ການສາຫວດແບບຕເໍ່ ນອ
ໍ່ ງ
ແມ່ນການເກັບກາຂັ້ມູນຊັ້າສອງ ຫ ຫາຍຄັັ້ງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດບລິເວນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ
ໃດໜໍ່ງທີໍ່ມີການການົດເພໍ່ອຈະໄດ້ສກສາ ແລະ ຊອກຮູ້ສະພາບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້, ສະພາບການ
ປ່ຽນແປງຂອງປ່າຕະຫອດເຖິງການເກີດຂັ້ນ ແລະ ການຕາຍຂອງຕົັ້ນໄມ້ ການສານີັ້ສ່ວນຫາຍແມ່ນໃຊ້ເພໍ່ອ
ຈຸດປະສົງໃນການສກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ໂດຍການສ້າງດອນຕົວຢ່າງຖາວອນ ການສາຫວດປ່າໄມ້ບາງປະເທດກໍ່ນາ
ໃຊ້ຫັກການການສາຫວດແບບຕໍ່ເນໍ່ອງ ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາດອນຕົວຢ່າງຕ່າງໆແມ່ນຖກວາງໂດຍຖາວອນ.

1.6

ການຈັດສັນປ່າ ແລະ ລັກສະນະພິເສດຂອງປ່າໄມ້

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນປ່າໄມ້ ໃນສະໄໝກ່ອນແມ່ນແນໃສ່ 2 ຈຸດປະສົງ ຄ: ການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ການຜະລິດ. ນອກຈາກສອງຈຸດປະສົງນີັ້ແລ້ວ ໃນການຈັດສັນປ່າ ຍັງແນໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ປ່າໄມ້ມີລັກສະນະພິເສດບາງຢ່າງສະເພາະຕົວ ບໍ່ມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີທາງດ້ານລັກສະນະ ແລະ
ໂຄງສ້າງ ນອກຈາກນັັ້ນ, ໃນປ່າຜະລິດຍັງລວມເອົາທັງປ່າປູກ ແລະ ປ່າທາມະຊາດ ໃນປ່າທາມະຊາດພັດມີ
ຫາຍຊະນິດພັນໄມ້ເກີດຂັ້ນປະປົນກັນ ແລະ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນນັັ້ນ, ຮອບຕັດຟັນ
ແລະ ໄລຍະເວລາຈໍ່ງແຕກຕ່າງກັນ ດັໍ່ງນັັ້ນ, ຈໍ່ງເຮັດໃຫ້ການຮັກສາຜົນຜະລິດສະໝໍ່າສະເໜີ ບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດ
ຫວັງໄວ້

1.7

ຫກ
ັ ການໃນການຈັດສັນປ່າ ແລະ ການນາໃຊ້

ຫັກການໃນການຈັດສັນປ່າ ແມ່ນຫັກການຜົນຜະລິດຄົງຕົວ ຫ ຜົນຜະລິດສະໝໍ່າສະເໝີ ແຕ່ການ
ທີໍ່ຈະໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງດັໍ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຄານງເຖິງບັນຫາຕ່າງໆດັໍ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:
 ຕ້ອງຮູ້ເຖິງປະລິມານໄມ້ຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ທາການຈັດສັນ
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 ຕ້ອງສກສາວິໄຈໃຫ້ຮູ້ເຖິງສະພາບປ່າ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມເປັນໄປ ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຊະນິດໄມ້ເຊັໍ່ນ: ການຈະເລີນເຕີບ, ການສບພັນ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນ ເພໍ່ອໃຫ້
ຕົັ້ນໄມ້ມີການຈະເລນເຕີບໂຕ
 ຕ້ອງສກສາໃຫ້ຮູ້ຊະນິດພັນໄມ້ໃດ ເໝາະສົມກັບສະພາບປ່າໃດ ຕ້ອງໃຊ້ລະບົບວະນະວັດ
ຈໍ່ງເໝາະສົມ

1.8

ການພົວພັນກັບຂະແໜ່ງວິຊາປ່າໄມ້ອນ
ໍ່ ໆ

ວິຊາສາຈັດສັນປາໄໍ່ ມ້ ໃນເມໍ່ອກ່ອນໄດ້ຈັດເຂົັ້າຮ່ວມກັນກັບວິຊາວັດແທກໄມ້ ຍ້ອນທີໍ່ຜ່ານມາການ
ສາຫວດປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາຫາຍບວ
ໍ່ ່າທາງດ້ານຫັກການ ແລະ ເຕັກນິກການສາຫວດ ໂດຍມີຈຸດ
ປະສົງ ແລະ ເນັ້ອໃນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກວິຊາວັດແທກໄມ້ ເພິນ
ໍ່ ຈໍ່ງໄດ້ແຍກວິຊາສາປ່າໄມ້ ມາສອນເປັນວິຊາ
ເອກະລາດ
ເຖິງແນວໃດກໍ່ດີ ວິຊາສາຫວດປ່າໄມ້ຍັງມີການພົວພັນກັນກັບບັນດາສາຂາວິຊາປ່າໄມ້ອໍ່ນໆ ຢ່າງ
ສະນິດແໜ້ນ, ການທີໍ່ຈະສກສາກ່ຽວກັບວິຊາສາຫວດໄດ້ ກ່ອນອໍ່ນໝົດຕ້ອງມີຄວາມຮູພ
້ ັ້ນຖານໃນສາຂາວິ
ຊາວັດແທກໄມ້, ສະຖິຕ,ິ ສາຫວດແຕ້ມແຜນທີໍ່, ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ວິຊາຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກັບການຈາ
ແນກພດ ຫ ຕົັ້ນໄມ້ ຈໍ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດການສາຫວດປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີທີໍ່ສຸດ. ມີນັກວິທະຍາສາດ
ບາງຄົນຍັງໃຫ້ຄານິຍາມກ່ຽວກັບການສາຫວດປ່າໄມ້ວ່າແມ່ນການນາໃຊ້ເລກສະຖິຕ.ິ
ຜົນຂອງການສາຫວດປ່າໄມ້ ຈະຖກນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນການຈັດສັນປ່າໃນໄລຍະສັັ້ນ, ໄລ
ຍະຍາວ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍປ່າໄມ້. ນອກຈາກນັັ້ນ ການວິໄຈຂມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດປ່າໄມ້ຈະປະຕິ
ບັດໄດ້ກໍ່ຕເໍ່ ມໍ່ອຫາກມີການສາຫວດມາກ່ອນ ແລະ ກາໄດ້ຂັ້ມູນປ່າໄມ້ຢ່າງລະອຽດເປັນຕົັ້ນບລິມາດໄມ້ຢນຕົັ້ນ
ທີມ
ໍ່ ີຢ,ູ່ ການເພີມ
ັ້ ຂັ້ນຂອງປ່າ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ການປະສົມຂອງຊະນິດພັນໄມ້ ເພໍ່ອເປັນພັ້ນຖານໃນການ
ວາງແຜນສ້າງທາງ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນໄມ້.
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ເສດຖະ
ກີດປ່າໄມ້

ນະໂຍບາຍ
ປ່າໄມ້

ສ້າງທາງ
ປ່າໄມ້

ວາງແຜນຈັດ
ສັນປ່າໄມ້

ວະນະ
ວັດ

ພາບຖ່າຍ
ອາກາດ

ຂູດຄົນ
ັ້ ໄມ້

ສາປ່າໄມ້

ປ້ອງກັນປ່າ

ສະຖິຕິ

ພດສາດ

ວິທະຍາ
ຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ສາ ແລະ ແຕ້ມ
ແຜ່ນທີໍ່

ວັດແທກ
ໄມ້

ຮູບທີ 1 ການພົວພັນລະຫວ່າງວິຊາສາຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ສາຂາວິຊາອນ
ີໍ່ ທີໍ່ກຽ່ ວພັນກັນ

1.9

ມູນຄ່າຂອງການສາຫວດ

ມູນຄ່າຂອງການສາຫວດໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວຈະຄິດໄລ່ເປັນເຮັກຕາ ມີຫາຍປັດໄຈທີໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້
ມູນຄ່າການສາຫວດນັັ້ນສູງຂັ້ນ ຫີ ຖກລົງໄດ້ ແຕ່ສີໍ່ງສາຄັນກວ່າໝູໝ
່ ົດ ແມ່ນຕ້ອງຄານງເຖິງຈຸດປະສົງລະດັບ
ຄາດໝາຍຂອງການສາຫວດການນາໃຊ້ງົບປະມານ ສາລັບສາຫວດປ່າໄມ້ທີໍ່ເໝາະສົມທີໍ່ສຸດ ແມ່ນເປົັ້າໝາຍ
ລວມຂອງການວາງແຜນການສາຫວດ ໂດຍຕ້ອງຄານງເຖິງບັນດາປັດໄຈດັໍ່ງກ່າວເຊັໍ່ນກັນ
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຕ້ອງການສາຫວດປ່າທີໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງການສາຫວດນັັ້ນ
ເພີມ
ໍ່ ຂັ້ນ ປັດໄຈການປ່ຽນແປງມູນຄ່າການສາຫວດປ່າໄມ້ ມີ:
 ປະເພດຂມ
ັ້ ູນ
 ຄວາມຊັດເຈນ
 ເນັ້ອທີໍ່ການສາຫ
ຼ ວດ
 ເນັ້ອທີໍ່ສມ
ຸ່ ຕົວຢ່າງຕໍ່າສຸດ
 ສະພາບພູມີປະເທດ
 ຂມ
ັ້ ູນທີໍ່ມີແລ້ວ
 ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
 ເວລາທີໍ່ການົດ
 ເຕັກນິກທີໍ່ໃຊ້
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ບົດທີ 2
ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສາຫວດປ່າໄມ້
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1.
ເຂົັ້າໃຈເຖິງວິທີການສາຫວດປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນການສາຫວດໃນພາກສະໜາມ
2.
ນາເອົາເນີັ້ອໃນຫັກສູດໄປນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສາຫວດປ່າໄມ້ ເພີໍ່ອເຮັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດ
ສັນປ່າໄດ້ໃນທ້ອງຖິໍ່ນ

ເນອ
ີັ້ ໃນ
2.1

ເຕັກນິກການສາຫວດ

ການສາຫວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ມຫ
ີ າຍວິທີດັ້ວຍກັນ ບາງວິທສ
ີ າມາດນາໄປໃຊ້ໂດຍກົງໄດ້ ແຕ່
ບາງວິທີ ຕ້ອງໄດ້ມີການດັດແກ້ໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ວິທີການສາຫວດ
ແຕ່ລະວິທີມີຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອໍ່ອນຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນ ດັໍ່ງນັັ້ນ, ການທີໍ່ຈະຕັດສິນໃຈນາໃຊ້ວິທໃີ ດນັັ້ນຕ້ອງ
ຄານງເຖິງບັນດາປັດໄຈພັ້ນຖານດັໍ່ງລຸມ
່ ນີ:ັ້
 ຂມ
ັ້ ູນທີໍ່ໄດ້ຈາກການສາຫວດຈະນາໄປໃຊ້
 ສະພາບທ້ອງຖີໍ່ນ ແລະ ສິງໍ່ ແວດລ້ອມຂອງເຂດສາຫວດ
 ສະພາບປ່າໄມ້
 ງົບປະມານໃນການສາຫວດມີນ້ອຍຫາຍພຽງໃດ
 ແຮງງານ ແລະ ວິຊາການ
 ເວລາທີໍ່ການົດ

2.2

ວິທກ
ີ ານສາຫວດແບບໝົດເນອ
ັ້ ທີໍ່ (100)

ສາຫວດໝົດເນັ້ອທີໍ່ ໝາຍເຖິງການເກັບບັນທກຂມ
ັ້ ູນທີຕ
ໍ່ ້ອງການຈາກເນັ້ອທີໍ່ປ່າທັງໝົດ, ປ່າທາ
ມະຊາດຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ໄດ້ຂະໜາດຂອງການຂຸດຄົັ້ນຈະມີໜ້ອຍ (1-2 ຕົັ້ນ/ຮຕ) ດັໍ່ງນັັ້ນ, ບ້ານເຮົາມັກຈະນາໃຊ້ວິ
ທີການສາແບບໝົດເນັ້ອທີໍ່ ສາລັບການສາຫວດຂຸດຄົັ້ນ ເຊິໍ່ງເຮັດໃຫ້ນັກວິຊາການປ່າໄມ້ ສ່ວນຫາຍເຂົັ້າໃຈ
ການສາຫວດແບບໝົດເນັ້ອທີໍ່ ແມ່ນການສາຫວດຂຸດຄົັ້ນ ແຕ່ຕົວຈິງການສາຫວດແບບໝົດເນັ້ອທີໍ່ສາມາດນາ
ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສາຫວດປ່າໄມ້ທີໍ່ມີຈຸດປະສົງອໍ່ນໄດ້ເຊັໍ່ນດຽວ ສິໍ່ງສາຄັນໄປກວ່ານັັ້ນ ການສາຫວດແບບນີັ້
ເນັ້ອທີໍ່ທີໍ່ຕ້ອງການຈະດາເນິນການສາຫວດບຄ
ໍ່ ວນໃຫຍ່ເກີນໄປ
ຕົວຢ່າງ: ການນາໃຊ້ວິທີການສາຫວດປ່າໄມ້ແບບໝົດເນັ້ອທີໍ່ ເຂົັ້າໃນການສາຫວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນໍ່ອງຈາກເນັ້ອທີໍ່ປ່າໄມ້ແຕ່ລະປະເທດ ສ່ວນຫາຍຈະກວມຫາຍພັນເຮັກຕາ ເຮັດ
ໃຫ້ການສາຫວດນັັ້ນຕ້ອງໃຊ້ເວລານານ ແລະ ງົບປະມານຫາຍ, ການສາຫວດຂຸດຄົັ້ນໝາຍເຖິງການເກັບກາບ
ລິມາດຊະນິດພັນໄມ້ ທີໍ່ຕ້ອງການໃນຂອບເຂດໜ້າຕ້າງທີໍ່ໄດ້ການົດໄວ້ ເພໍ່ອຈຸດປະສົງການວາງແຜນການຂຸດ
ຄົັ້ນແຕ່ລະປີ
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ການສາຫວດຂຸດຄົນ
ັ້ ທີໍ່ມີການສາຫວດຈັດສັນໄປພ້ອມ ມັກຈະໃຊ້ເວລາຫາຍກວ່າການສາຫວດ
ຂຸດຄົັ້ນ ເນໍ່ອງຈາກການສາຫວດແບບນີມ
ັ້ ັກຈະເສຍເວລາຫາຍສາລັບເກັບຂມ
ັ້ ູນໄມ້ສບພັນ, ເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງ,
ພະຍາດໄມ້ ແລະ ການທາລາຍອໍ່ນໆ ນອກຈາກນັັ້ນ ຂມ
ັ້ ູນສາລັບເງໍ່ອນໄຂສິໍ່ງແວດລ້ອມກໍ່ມີຄວາມຈາເປັນ
ສາລັບການຈັດສັນປ່າໄມ້ເຊັໍ່ນດຽວ

2.3

ການສຸມ
່ ຕົວຢ່າງ

ການສາຫວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີໍ່ຖກຕ້ອງທີໍ່ສຸດ ແມ່ນຕ້ອງທາການສາຫວດທົໍ່ວພັ້ນທີໍ່ ຫ ສາ
ຫວດ 100% ເພໍ່ອລວບລວມເກັບກາຂັ້ມູນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງປ່າ, ຕົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນ ແລະ ເງໍ່ອນໄຂ
ການຈະເຕີບໂຕຂອງໄມ້ ແຕ່ການສາຫວດນີມ
ັ້ ັກຈະພົບຂຫ
ັ້ ຍຸ້ງຍາກ, ສັບສົນຫົງລມ ເຊິໍ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຂັ້
ຜິດພາດໃນການສາຫວດ ນອກຈາກນັັ້ນການສາຫວດໃນພັ້ນທີໍ່ກວ້າງກໍ່ຈະໃຊ້ເວລານານ, ແຮງງານ ແລະ ງົບ
ປະມານສູງກວ່າ ດ້ວຍເຫດນີນ
ັ້ ັກຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສາຫວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຈໍ່ງບນ
ໍ່ ິຍົມໃຊ້ການສາ
ຫວດແບບນີັ້ ແລະ ຫັນມາໃຊ້ວິທີການສາຫວດແບບດອນຕົວຢ່າງ ເພໍ່ອເລອກເອົາຕົວແທນຂອງປ່າເຂົັ້າໃນ
ການສາຫວດໂດຍການສົມທົບວິທີການ ແລະ ເຕັກນິກການນາໃຊ້ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ຫ ພາບຖ່າຍຈາກ
ດາວທຽມ.
ຜ່ານຜົນການສກສາທົດລອງ ແລະ ປະສົບການຂອງນັກສາຫວດຫາຍທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ຄາເຫັນວ່າ ການ
ສາຫວດປ່າໄມ້ແບບສຸມ
່ ຕົວຢ່າງ ສາມາດເກັບກາລວບລວມຂມ
ັ້ ູນໄດ້ໄວກວ່າ, ຕົງກັບເວລາທີໍ່ການົດ, ໃຊ້ແຮງ
ງານໜ້ອຍ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຫາຍກວ່າ ນອກນັັ້ນ ດ້ານບັນຫາຄວາມຊັດເຈນກໍ່ມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງ
ກັບວິທກ
ີ ານສາຫວດແບບ 100 ມີນັກສາຫວດຫາຍທ່ານຍັງໃຫ້ຄາເຫັນວ່າ ການສາຫວດແບບສຸມ
່ ຕົວຢ່າງ
ບາງຄັງັ້ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າການສາຫວດແບບ 100 ທັັ້ງນີມ
ັ້ ັນກໍ່ມເີ ຫດຜົນຂອງມັນຄ ການສາຫວດແບບ
ດອນຕົວຢ່າງ ຈະວັດແທກໄມ້ພຽງບາງສ່ວນເທົໍ່ານັັ້ນ ຈໍ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີເວລາຫາຍກວ່າ ສາລັບວັດແທກ
ຕົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນ ສາມາດວັດແທກໄດ້ລະອຽດກວ່າ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງຫາຍຂັ້ນ.
ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ການສຸມ
່ ຕົວຢ່າງ ແມ່ນວິທີການສາຫວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍໃຊ້ວທ
ິ ີ
ການຄັດເລອກເອົາຕົວແທນຂອງປ່າ ຫ ຕົັ້ນໄມ້ເພໍ່ອເຮັດການວັດແທກ ແລະ ຂັ້ນບັນຊີເພໍ່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້
ປະຊາກອນທັງໝົດ
2.3.1 ດອນຕົວຢ່າງມີຂອບເຂດ
ດອນຕົວຢ່າງທີມີການການົດຂອບເຂດເນັ້ອທີໍ່: ໝາຍເຖິງດອນຕົວຢ່າງ ທີໍ່ມກ
ີ ານປັກ
ໝາຍ, ການົດຂອບເຂດ ແລະ ວັດແທກຂະໜາດຂອງດອນຢ່າງຄັກແນ່ ກ່ອນຈະເກັບກາຂມ
ັ້ ູນປ່າໄມ້ ແລະ
ສາມາດມີຮູບຮ່າງລັກສະນະ ແລະ ຂະຫນາດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຄັັ້ງ
2.3.2 ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງດອນຕົວຢ່າງ
ການວັດແທກຂມ
ັ້ ູນປ່າໄມ້ມັກມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບຕົັ້ນໄມ້ຊາຍແດນຂອງດອນ ເພາະຕົັ້ນ
ໄມ້ທບ
ີໍ່ ັງເອິນເກີດຂັ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງດອນ ມັກຈະສົໍ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຄວາມຊັດເຈນຂອງການເກັບຂັ້
ມູນປ່າໄມ້. ດັໍ່ງນັັ້ນ, ໃນແນວຄວາມຄິດນີດ
ັ້ ອນຕົວຢ່າງທີໍ່ເໝາະສົມ ແມ່ນດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ເປັນຮູບວົງມົນ ເພາະ
ດອນວົງມົນເປັນດອນທີໍ່ມີລວງຮອບສັັ້ນກວ່າໝູ່ ເມໍ່ອເນັ້ອທີໍ່ເທົໍ່າກັນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ບໍ່
ເໝາະສົມ ກຄ
ໍ່ ດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ເປັນແລວຍາວ. ແຕ່ນັກສາຫວດປ່າໄມ້ນິຍມ
ົ ກັນໃຊ້ດອນແບບອໍ່ນ ໃນພາກປະ
ຕິບັດຕົວຈິງ ຍ້ອນການການົດຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງດອນວົງມົນຢູພ
່ າກສະໜາມ ມັກຈະພົບບັນຫາຫຍູ້ງ
ຍາກຫາຍກວ່າ. ສິໍ່ງສາຄັນກ່ອນຈະເລອກເອົາດອນຕົວຢ່າງແບບໃດນັັ້ນ ຄວນພິຈາລະນາບັນຫາອໍ່ນນາເຊັໍ່ນ:
 ຈຸດປະສົງການສາຫວດ
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2.3.3

 ເນັ້ອທີໍ່ປ່າທັງໝົດທີຈ
ໍ່ ະເຮັດການສາຫວດ
 ສະພາບປ່າ (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງໄມ້, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄມ້)
 ລັກສະນະພູມີປະເທດ
ລັກສະນະດອນຕົວຢ່າງທີນ
ໍ່ ຍ
ີ ມ
ົ ໃຊ້ໃນການສາຫວດມີດງັໍ່ ນີ:ັ້

B

A

C

D
ຮູບທີ 2 ລັກສະນະຂອງດອນຕົວຢ່າງທີນ
ໍ່ ຍ
ິ ມ
ົ ກັນໃຊ້
ຕາຕະລາງທີ 2
ລ/ດ

ລັກສະນະຂອງດອນ ແລະ ການນາໃຊ້
ລັກສະນະຂອງດອນ

1

ດອນວົງມົນ (A)

2

ດອນ 4 ແຈສາກ (B)

3

ດອນຮູບຈະຕຸລັດ (C)

4

ດອນເປັນແລວ (D)

2.3.4

ການນາໃຊ້

ໝາຍເຫດ

ດອນຊົໍ່ວຄາວ
ສາຫວດປ່າໄມ້ທົໍ່ວໄປ
ດອນຊົໍ່ວຄາວ
ສາຫວດປ່າໄມ້ທົໍ່ວໄປ
ດອນຖາວອນ
ດອນຊົໍ່ວຄາວ
ສາຫຫວດປ່າໄມ້ທົໍ່ວໄປ
ດອນຊົໍ່ວຄາວ
ສາຫວດຂຸດຄົັ້ນ
ສາຫວດປ່າປູກ
ປ່າຫ່າງ

ຂະຫນາດ ແລະ ຈານວນຂອງດອນຕົວຢ່າງ
ຂະໜາດຂອງດອນຕົວຢ່າງ ສາມາດເລອກໄດ້ຫາຍຂະຫນາດ ແຕ່ການທີໍ່ຈະເລອກ ຫີ
ການົດເອົາຂະຫນາດຂອງດອນຕົວຢ່າງເທົໍ່າໃດນັັ້ນ ຕ້ອງຄານງເຖິງບັນດາປັດໄຈສາຄັນ ທີຈ
ໍ່ ະສົໍ່ງຜົນສະທ້ອນ
ເຖິງບັນຫາຄວາມຜິດດ່ຽງຂອງຂມ
ັ້ ູນ ແລະ ເວລາທີໍ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສາຫວດເກັບຂມ
ັ້ ູນ ເພາະວ່າຖ້າດອນຕົວ
ຢ່າງໃຫຍ່ໃນດ້ານໜໍ່ງ ສາມາດຈະເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບຂອງງານຫຼຸດລົງ ຍ້ອນການວັດແທກນັບໄມ້ມຄ
ີ ວາມ
ສັບສົນ ແລະ ຫງົ ລມ ເຊິໍ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງການສາຫວດມີຂຜ
ັ້ ິດພາດ ແຕ່ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ຖ້າການສາ
ຫວດເກັບຂມ
ັ້ ູນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ພຽງພແລ້ວ ສາລັບດອນຕົວຢ່າງໃຫຍ່ກຍ
ໍ່ ງິໍ່ ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຜິດ
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ດ່ຽງຂອງຂມ
ັ້ ູນ Coefficient of Variation ນັັ້ນໜ້ອຍລົງ ແລະ ຈານວນດອນຕົວຢ່າງກຈ
ໍ່ ະຫຼຸດລົງ ສາລັບ
ຄວາມຊັດເຈນໃດໜໍ່ງທີໍ່ການົດໄວ້ເຊັໍ່ນດຽວ. ກົງກັນຂ້າມດອນຕົວຢ່າງນ້ອຍເທົໍ່າໃດ ກໍ່ຍງິໍ່ ເຮັດໃຫ້ການເກັບ
ກາຂັ້ມູນໄດ້ລະອຽດຂັ້ນເທົໍ່ານັັ້ນ ແຕ່ໂອກາດທີໍ່ຈະເປັນດອນເປົໍ່າຫວ່າງກໍ່ຈະຫາຍຂັ້ນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຜິດ
ດ່ຽງນັັ້ນສູງຂັ້ນນາ ໝາຍວ່າບເໍ່ ປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເນັ້ອທີໍ່ປ່າ

2.4

ການແຈກຢາຍດອນຕົວຢ່າງ

ການອອກແບບການສາຫວດສ່ວນຫາຍມັກອີງໃສ່ຫັກການ ການແຈກຍາຍຂອງຕົວຢ່າງ 2 ແບບ
ເຊັໍ່ນ: ແບບບັງເອິນ ແລະ ແບບລະບົບ
2.4.1 ແບບບັງເອີນ
ການຄັດເລອກຕົວຢ່າງແບບບັງເອີນ ມີຢສ
ູ່ ອງວິທີຄ: ເລອກແບບຕາມໃຈມັກ ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ເມໍ່ອເຂົັ້າໄປໃນພັ້ນທີໍ່ປ່າແລ້ວ ຈະທາການສັງເກດເບິງໍ່ ວ່າ ໄມ້ຕົັ້ນໃດອາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ພັ້ນທີໍ່ປ່າ
ແລ້ວກໍ່ເລອກເອົາຕາມໃຈມັກໄດ້ ນອກຈາກນັັ້ນ ສາມາດໃຊ້ວິທກ
ີ ານແບບຈົກສະຫາກ ຕາມຈານວນໄມ້ທີໍ່
ຕ້ອງການເພໍ່ອສ້າງເປັນໄມ້ຕົວຢ່າງ. ວິທີນມ
ີັ້ ຄ
ີ ວາມຈາເປັນຕ້ອງໝາຍເບີຕົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນໄວ້ລ່ວງໜ້າ (1....
.N) ເພໍ່ອຈະຮູໄ້ ດ້ວ່າ ໄມ້ຕົັ້ນທີໍ່ີເທົໍ່າໃດຢູບ
່ ່ອນໃດ ເພາະພາຍຫັງທີໍ່ຮວ
ູ້ ່າໄມ້ຕົັ້ນໃດຖກຄັດເລອກກຈ
ໍ່ ະທາການ
ວັດແທກໄປຕາມເບີຕົັ້ນໄມ້ດັໍ່ງກ່າວ
ການເລອກດອນຕົວຢ່າງແບບບັງເອີນ ສາລັບການສາຫວດປ່າໄມ້ ບໍ່ນິຍົມກັນໃຊ້ ເນໍ່ອງ
ຈາກການຄັດເລອກແບບນີັ້ ບມ
ໍ່ ີລັກສະນະແນ່ນອນ ບາງຄັັ້ງຕ້ອງເສຍເວລາຫາຍ ຖ້າດອນຕົວຢ່າງຫາກຕົກຢູ່
ຫ່າງກັນຫາຍ ນອກນັັ້ນ ຍັງບມ
ໍ່ ີລັກສະນະເປັນຕົວແທນອີກດ້ວຍ ໝາຍວ່າຜົນຂອງການສາຫວດສາມາດຜິດ
ຈາກຕົວຈິງກເໍ່ ປັນໄດ້. ການເລອກດອນຕົວຢ່າງແບບບັງເອີນສ່ວນ ຫາຍໃຊ້ກັບການສາຫວດປ່າໄມ້ທີໍ່ບຕ
ໍ່ ້ອງ
ການຄວາມຊັດເຈນສູງ ໂດຍສະເພາະສາລັບການສາຫວດໃນເນັ້ອທີໍ່ກວ້າງໃຫຍ່ ທີໍ່ຕ້ອງສິນ
ັ້ ເປອງງົບປະມານ
ແລະ ເວລາຫາຍ. ການນາໃຊ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງດອນຕົວຢ່າງຖາວອນ ແລະ ດອນຕົວຢ່າງຊົໍ່ວຄາວ ແລະ ສ່ວນ
ຫາຍ ເພີໍ່ນຈະນາໃຊ້ສາລັບສາຫວດໃນແຕ່ລະຕອນປ່ານ້ອຍໆ ທີໍ່ມີສະພາບປ່າຄ້າຍໆກັນ. ຕົວຢ່າງ: ສາຫວດ
ໃນຄູມ
້ ຍ່ອຍ ທີໍ່ມີຄວາມໜາແໜນຂອງເຮອນຍອດຄ້າຍກັນ, ຕອນປ່າປູກທີມ
ໍ່ ີອາຍຸເທົໍ່າກັນ ຫ ຊະນິດພັນໄມ້
ດຽວ
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ຮູບທີ 3 ການສະແດງການຄັດເລອກດອນຕົວຢ່າງແບບບັງເອິນ
2.4.2

ແບບລະບົບ (Systematic Sampling)
ນອກຈາກນັັ້ນ ວິທີການຄັດເລອກແບບລະບົບ ອາດເຮັດໄດ້ໂດຍການວາງລະບົບຕາ
ໜ່າງຂອງເສັັ້ນແລວສາຫວດໃສ່ໃນພັ້ນທີໍ່ປ່າ ແລ້ວທາການຄັດເລອກໄມ້ ໂດຍອີງຕາມຈຸດຂອງເສັັ້ນແລວສາ
ຫວດດັໍ່ງກ່າວ
ຕົວຢ່າງ: ການົດເອົາທຸກໆ 100 ມ ໃດໃຫ້ເລອກເອົາໄມ້ຕນ
ົັ້ ໜໍ່ງ ເຊິໍ່ງໄມ້ດັໍ່ງກ່າວເປັນໄມ້
ຕົັ້ນທີໍ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດທີໍ່ໄດ້ການົດທີໍ່ສຸດ. ນອກນັັ້ນຖ້າຕົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນຫາກມີນັ້າເບີ (1....N) ກໍ່ຈະທາການຄັດ
ເລອກເອົາເບີໃດເບີໜໍ່ງ ເພໍ່ອການົດຈຸດເລີມ
ໍ່ . ຫັງຈາກນັັ້ນ ກຈ
ໍ່ ະໄດ້ຕົັ້ນໄມ້ຕົວຢ່າງ ໂດຍການຄິດໄລ່ດັໍ່ງນີ:ັ້

k  i. Nn
I = 0,1,2..............(n-1)
n = ຈານວນໄມ້ຕົວຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ: N = 400, n = 25
N = 400 (ຈານວນໄມ້ທັງໝົດໃນດອນ)
n = 25
k = 370 (ຄ່າຂອງ k ເລອກແບບຕາມໃຈ).
ເບີຕົັ້ນໄມ້ຕົວຢ່າ ງ

1.
2.
3.
4.

370
370
370
370

+
+
+
+

0
1
2
3

x
x
x
x

400/25 = 370 + 0 = 370
400/25 = 370 + 16 = 386
16
= 370 + 32 = 402-400=2
16
= 370 + 48 = 418-400=18
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ຮູບທີ 4 ການສ້າງດອນຕົວຢ່າງແບບເປັນລະບົບ

2.5

ຊະນິດຂອງດອນຕົວຢ່າງ

ການການົດຊະນິດຂອງດອນຕົວຢ່າງ ແມ່ນອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງດອນຕົວຢ່າງວ່າ ຕ້ອງ
ການສ້າງ ເພໍ່ອການເກັບຂມ
ັ້ ູນຄັັ້ງດຽວ ຫ ຫາຍຄັັ້ງໃນດອນດຽວກັນ ເຊິໍ່ງສາມາດແບ່ງດອນຕົວຢ່າງເປັນສອງ
ຊະນິດຄ: ດອນຕົວຢ່າງຖາວອນ ແລະ ດອນຕົວຢ່າງຊົໍ່ວຄາວ
2.5.1 ດອນຕົວຢ່າງຖາວອນ
ດອນຕົວຢ່າງຖາວອນແມ່ນດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ສ້າງຂັ້ນ
ເພໍ່ອເກັບຂັ້ມູນສະຖິຕຊ
ິ ັບພະຍາ
ກອນປ່າໄມ້ແບບຕເໍ່ ນໍ່ອງ ເພໍ່ອຈຸດປະສົງການຄົັ້ນຄວ້າສກສາວິໄຈກ່ຽວກັບສະພາບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ໄມ້, ການປ່ຽນແທນຂອງຊະນິດພັນໄມ້, ສະພາບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຕິດຕາມການຕັດຟັນໄມ້ ເພໍ່ອບາລຸງປ່າ
ເປັນຕົັ້ນ. ດັງໍ່ ນັັ້ນ ຈໍ່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ໝາຍຈຸດທີໍ່ຕັັ້ງຂອງດອນດ້ວຍໄມ້ແກນຫັ້ອນ ຫ ວັດຖຸທີໍ່ບສ
ໍ່ ນ
ູ
ຫາຍໄດ້ງ່າຍໃຫ້ຊັດເຈນ ທັັ້ງນີກ
ັ້ ໍ່ເພໍ່ອຮັບປະກັນການຊອກຫາດອນໃນຄັັ້ງຕໄໍ່ ປໄດ້ສະດວກ. ດອນຕົວຢ່າງຖາ
ວອນສາມາດນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສາຫວດທຸກປະເພດເຊັໍ່ນ: ສາຫວດເພໍ່ອການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງ, ສາຫວດປ່າ
ໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສາຫວດຈັດສັນປ່າແບບທົໍ່ວໄປ ເຊິໍ່ງໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວສາລັບການສາຫວດ ເພໍ່ອການ
ຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ສ່ວນຫາຍເພິນ
ໍ່ ຈະສ້າງດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ ການສ້າງດອນຕົວຢ່າງເພໍ່ອການ
ຈັດສັນປ່າແບບທົໍ່ວໄປ
2.5.2 ດອນຕົວຢ່າງຊົວ
ໍ່ ຄາວ
ດອນຕົວຢ່າງຊົໍ່ວຄາວ ແມ່ນດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ສ້າງຂັ້ນເພໍ່ອເກັບຂມ
ັ້ ູນພຽງຄັັ້ງດຽວ ດັໍ່ງນັນ
ັ້
ຈໍ່ງບມ
ໍ່ ີຄວາມຈາເປັນໃນການໝາຍຂອບເຂດຈຸດທີໍ່ຕັັ້ງຂອງດອນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ໝາຍວ່າພພຽງແຕ່ການົດຂອບ
ເຂດຂອງດອນຕົວຢ່າງດ້ວຍຫັກໄມ້ທາມະດາ ເພອ
ໍ່ ເກັບກາຂມ
ັ້ ູນໃນຄັັ້ງດຽວເທົໍ່ານັັ້ນ. ດອນຕົວຢ່າງປະເພດນີັ້
ໃຊ້ສາລັບການສາຫວດຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ການສາຫວດຈັດສັນປ່າໄມ້ທີໍ່ຕ້ອງຮູຂ
້ ມ
ັ້ ູນປ່າໄມ້ພຽງຄັັ້ງດຽວໃນປະຈຸ
ບັນ
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2.6

ວິທກ
ີ ານສາຫວດແບແລວ (Strip System of Cruising)

ວິທີການສາຫວດແບບແລວ ເປັນວິທີທເີໍ່ ກົໍ່າແກ່ທີໍ່ຫາຍປະເທດເຄີຍນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສາຫວດປ່າ
ໄມ້ ແຕ່ເນໍ່ອງຈາກວ່າການສາຫວດວິທີນມ
ີັ້ ີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໝາຍແລວ ແລະ ຄວບຄຸມໃນການເກັບ
ກາຂັ້ມູນຢູໃ່ ນແລວ ເພິໍ່ນຈໍ່ງຫັນມາໃຊ້ວິທີການສາຫວດແບບອນ
ໍ່ ແທນ
2.6.1 ການຄານວນຫາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແລວ
ການສາຫວດແບບນີັ້ ກ່ອນອໍ່ນໝົດຕ້ອງການົດໄລຍະຄວາມກວ້າງຂອງແລວເສຍກໍ່ອນ
ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່ານັັ້ນ ເພໍ່ອຈະນາມາຄິດຫາເປີເຊັນການສາຫວດໃນທາງສະຖິຕທ
ິ ີໍ່
ເໝາະສົມ, ການຄານວນຫາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແລວ ສາມາດປະຕິບັດຕາມສູດ ຫ ການພົວພັນ ດັໍ່ງລູມ
່ ນີ:ັ້

a

S
L

ຮູບທີ 5 ວິທີການສາຫວດແບບແລວ ແລະ ການວາງແລວສາຫວດ

i a %
i 100
 
L
L S 100
%
ໃນນັນ
ັ້ :
i = ຄວາມກວ້າງຂອງແລວ
L = ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ ແລວ
a = ເນັ້ອທີໍ່ຂອງແລວທັງໝົດ
S = ເນັ້ອທີໍ່ສາຫວດທັງໝົດ
% = ເປີເຊັນຂອງການສາຫວດ
ຕົວຢ່າງ: ເມໍ່ອການົດຄວາມກວ້າງຂອງແລວສາຫວດ 5 ມ ແລະ ເປີເຊັນຂອງການສາຫວດເທົາໍ່
ກັບ 2.5 % ກໍ່ສາມາດຄານວນ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແລວໄດ້
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L

i 100 % 5 100 %

 200 m
2,5%
2,5%
2.6.2

ການວາງແລວສາຫວດ
ວິທກ
ີ ານສາຫວດແບບແລວ ໂດຍໃຊ້ວິທີການຄານວນໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງແລວຂ້າງ
ເທິງນີັ້ ແມ່ນຈັດເຂົັ້າໃນການສາຫວດແບບເປັນລະບົບ ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ວິທີການວາງແລວແບບບັງ
ເອີນ ໂດຍບໄໍ່ ດ້ການົດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແລວກັບແລວໃຫ້ສະເໝີກັນ. ການວາງແລວສາຫວດທີນ
ໍ່ ິຍົມກັນ
ໃຊ້ຄ: ວາງໄປທາງທິດເໜອ-ໃຕ້, ທິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ນອກຈາກນັັ້ນ ຖ້າອີງໃສ່ສະພາບລັກສະນະພູ
ມີປະເທດ ແລະ ເງໍ່ອນໄຂຄວາມເໝາະສົມ ກໍ່ສາມາດວາງແລວໄປທາງທິດໃດກໄໍ່ ດ້ ຢູ່ໃນປະເທດສະຫະລັດ
ເພີໍ່ນນິຍົມວາງແລວໃຫ້ຕັັ້ງສາກກັນກັບສາຍນັ້າ ທັັ້ງນີກ
ັ້ ເພໍ່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບພູມປ
ີ ະເທດ,
ສະພາບປ່າ, ຊະນິດພດພັນ ແລະ ລັກສະນະຮູບແບບຂອງສາຍນັ້າ. ເສັັ້ນແລວທີໍ່ຈະວາງທາອິດຕ້ອງໃຫ້ຫ່າງ
ຈາກຂອບຂອງພັ້ນທີໍ່ປ່າປະມານເຄິງໍ່ ໜໍ່ງ ຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແລວກັບແລວ ເພໍ່ອປ້ອງກັນບໃໍ່ ຫ້ມກ
ີ ານ
ນັບໄມ້ນອກແລວ
ຕົວຢ່າງ: ກ່ອນອໍ່ນຕ້ອງຫາໃຫ້ໄດ້ຈຸດໃຈກາງຂອງແລວ ແລ້ວຈໍ່ງແທກໄປທາງຊ້າຍ ແລະ
ຂວາຂ້າງລະ ½ ຂອງຄວາມກວ້າງຂອງແລວ ດ້ວຍໄມ້ແມັດ. ການການົດທິດຂອງເສັັ້ນແລວ ຕ້ອງການົດຢູເ່ ຄິງໍ່
ກາງຂອງແລວ ແລະ ເພໍ່ອເປັນການຮັບປະກັນຄວາມກວ້າງຂອງແລວ ຕ້ອງວັດແທກໂດຍແຕ່ລະໄລຍະຕາມ
ແລວ ສ່ວນຄວາມຍາວຂອງແລວແມ່ນຂັ້ນກັບຄວາມຍາວຂອງພັ້ນທີໍ່ສາຫວດ
2.6.3 ການສາຫວດໄມ້ໃນແລວ
ການສາຫວດໄມ້ໃນແລວ ຕ້ອງສາຫວດລະອຽດຕາມແຜນການົດ ແຕ່ໂດຍທົໍ່ວໄປ
ແລ້ວໄມ້ທີໍ່ມີໜ້າຕ້າງໃຫຍ່ກວ່າ 10 Cm ຕ້ອງໄດ້ນັບ ແລະ ວັດແທກໃຫ້ໝົດຕາມຂັັ້ນໜ້າຕ້າງທີໍ່ໄດ້ການົດໄວ້
ໂດຍສະເພາະໄມ້ໃຫຍ່ຕ້ອງວັດແທກລວງສູງສຸດຍອດ ແລະ ລວງສູງການຄ້າ. ການປະເມີນຈານວນທ່ອນໄມ້
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງທອ່ນໄມ້ສາລັບໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທີໍ່ໄດ້ການົດໄວ້. ເພໍ່ອປ້ອງ
ກັນບໃໍ່ ຫ້ມີການຫົງລມ ແລະ ນັບໄມ້ຊັ້າຄນໄມ້ທີໍ່ມກ
ີ ານເກັບບັນທກແລ້ວຕ້ອງໃຊ້ສີໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນ
2.6.4 ການສ້າງແຜນທີໍ່ ແລະ ບັນທກຂມ
ັ້ ນ
ູ
ເພໍ່ອເປັນການເກັບກາສະພາບພັ້ນທີໍ່, ຫ້ວຍນັ້າ, ເສັັ້ນທາງ, ການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ ແລະ ສະ
ພາບປ່າອໍ່ນໆ ຕ້ອງສ້າງແຜນທີໍ່ໂດຍຕ້ອງບັນທກໄປຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ນອກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງບັນທກຂມ
ັ້ ູນຄວາມ
ຄ້ອຍຊັນ, ສະພາບໄມ້ສບພັນ, ພະຍາດ, ບົັ້ງແມງ ຫ ການທາລາຍປ່າອໍ່ນໆອີກນາດ້ວຍ
2.6.5 ການວາງແຜນການສາຫວດ
ເພໍ່ອໃຫ້ການປະຕິບັດງານໃນພາກສະໜາມມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກ ຈໍ່ງຈາເປັນ
ຕ້ອງມີການວາງແຜນຢູ່ໃນຫ້ອງການກ່ອນອອກໄປໂດຍໃຊ້ແຜນທີໍ່ພູມປ
ີ ະເທດ ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ
ຖ້າມີ ເຊິໍ່ງມີຂັັ້ນຕອນຄ:
1) ການວາງເສັນ
ັ້ ແລວແມ່ Base line
ແລວແມ່ແມ່ນແລວທີສ
ໍ່ ້າງຂັ້ນ ເພໍ່ອການົດຈຸດສາລັບສ້າງແລວສາຫວດ ແລະ ຍັງສ້າງ
ຄວາມສະດວກ ໃນການສາຫວດເກັບບັນທກຂັ້ມູນໄປຕາມແລວສາຫວດ. ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບປ່າ ແລະ ເນັ້ອ
ທີໍ່ ສາມາດວາງເສັັ້ນແລວແມ່ໄປຕາມທິດທີໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມສະດວກແກ່ການສາຫວດ. ເສັັ້ນແລວແມ່
ສາມາດວາງໄປຕາມລວງຍາວຂອງເນັ້ອທີໍ່ ເພໍ່ອໃຫ້ເສັັ້ນແລວສາຫວດນັັ້ນສັັ້ນເຂົັ້າ ເພໍ່ອບເໍ່ ສຍເວລາໃນການຍ່າງ
ໄປມາ ນອກນັັ້ນ ຍັງສາມາດວາງວາງຢູ່ນອກ ຫ ວາງໄປຕາມແຄມປ່າ. ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ເພິນ
ໍ່ ນິຍົມສ້າງແລວ
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ແມ່ໄປຕາມສາຍນັ້າ ຫ ໄປຕາມເສັັ້ນທາງ ທັັ້ງນີັ້ ກເພີໍ່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົໍ່ງເຄໍ່ອນຍ້າຍໄປມາ
ຂອງທິມງານສາຫວດ. ການວາງແລວຕ້ອງການົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນ, ຈຸດສຸດທ້າຍ ແລະ ມູມຂອງແລວພ້ອມສິງໍ່ ສາ
ຄັນກໍ່ຄເສັັ້ນແລວແມ່ຕ້ອງເປັນເສັັ້ນຊໍ່ ແລະສາມາດຊອກໄດ້ງ່າຍໃນພາກສະໜາມໂດຍອາໄສຈຸດອ້າງອີງທີເໍ່ ດັນ
ໍ່
ໃນຕົວຈິງ ອີກຢ່າງຫນໍ່ງບຄ
ໍ່ ວນໃຫ້ເສັັ້ນສາຫວດຕັັ້ງສາກກັນກັບເສັັ້ນລະດັບ. ຖ້າເຫັນວ່າບໍ່ມຄ
ີ ວາມຈາເປັນກບໍ່
ຄວນສ້າງເສັັ້ນແລວແມ່ກໄໍ່ ດ້ ບາງຄັັ້ງກໍ່ສາມາດນາໃຊ້ເສັັ້ນທາງ ຫສາຍຫ້ວຍແທນ
2) ການວາງເສັນ
ັ້ ແລວສາຫວດ ແລະ ວາງດອນຕົວຢ່າງ
ການວາງເສັັ້ນແລວສາຫວດ ແລະ ຈຸດຂອງດອນຕົວຢ່າງ ຕ້ອງອີງໃສ່ໄລຍະຫ່າງທີໍ່ໄດ້
ການົດ ເສັັ້ນແລວສາຫວດທຸກເສັັ້ນ ຕ້ອງຂະໜານກັນ ແລະ ຕັັ້ງສາກກັບເສັັ້ນແລວແມ່ ຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງເສັັ້ນ
ແລວສາຫວດເສັັ້ນທາອິດ ຕ້ອງວາງຫ່າງຈາກຂອບປ່າເທົໍ່າກັບເຄິໍ່ງໜໍ່ງຂອງໄລຍະຫ່າງຂອງເສັັ້ນແລວສາຫວດ
ແລະ ດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ໃກ້ກັບຂອບເນັ້ອທີໍ່ປ່າ ຕ້ອງວາງໃຫ້ຫ່າງຈາກຂອບປ່າປະມານ 1/2 ຂອງໄລຍະຫ່າງລະ
ຫວ່າງດອນກັບດອນ ນອກນັັ້ນ ດອນຕົວຢ່າງດອນທາອິດທີໃໍ່ີ ກ້ກັບແລວແມ່ ຕ້ອງໃຫ້ຫ່າງຈາກແລວແມ່ປະ
ມານ 1/2 ຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງດອນກັບດອນເຊັໍ່ນດຽວ ເພໍ່ອບໃໍ່ ຫ້ດອນທັບກັບແລວແມ່ ເຊິໍ່ງສາມາດຮູ້
ໄດ້ຈານວນແລວສາຫວດ ແລະ ຈານວນດອນຕົວຢ່າງຊັດເຈນໃນແຜນຜັງທີໍ່ວາງໄປນັັ້ນ
ພາຍຫັງສາເລັດການວາງເສັັ້ນແລວ ແລະ ດອນຕົວຢ່າງເປັນທີຮ
ໍ່ ຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕ້ອງ
ມາກວດເບິງໍ່ ຢູໃ່ ນແຜນທີໍ່ພູມີປະເທດ ຫ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດວ່າ ມີຈຸດໃດທີເໍ່ ດັໍ່ນກວ່າໝູ່ໃນທາມະຊາດ
ແລະ ຢູໃ່ ກ້ກັບຈຸດເລີມ
ໍ່ ຕົັ້ນຂອງການປະຕິບັດງານທີໍ່ສຸດ ຫັງຈາກນັັ້ນຕ້ອງແທກມູມ, ແທກໄລຍະຂອງແລວດັໍ່ງ
ກ່າວ ເພໍ່ອຄວາມສະດວກໃນການຊອກຫາຈຸດເລີມ
ໍ່ ຕົັ້ນໄດ້ງ່າຍ. ນອກຈາກການົດຈຸດເລີມ
ໍ່ ຕົັ້ນຂອງການສາ
ຫວດແລ້ວ ຄວນຈະການົດຈຸດເລີມ
ໍ່ ຕົັ້ນຂອງການສາຫວດແຕ່ລະວັນພາຍໃນເສັັ້ນແລວແມ່ ໂດຍສ່ວນຫາຍ
ແມ່ນຈຸດຕັດກັນລະຫວ່າງເສັັ້ນແລວແມ່ ແລະ ແລວສາຫວດນັັ້ນເອງ ການປະຕິບັດແບບນີັ້ ສາມາດຊ່ວຍໃນ
ການຕິດຕາມການສາຫວດວ່າ ແຕ່ລະວັນສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ໜອ
້ ຍຫາຍພຽງໃດ

L

i

ແລວແມ່

ດອນຕົວຢ່າງ

ຮູບທີ 6 ການວາງເສັນ
ັ້ ແລວສາຫວດ ແລະ ດອນຕົວຢ່າງ
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2.7

ການຈັດຕັງັ້ ໜ່ວຍງານສາຫວດ

ການສາຫວດປ່າໄມ້ ຈາເປັນຕ້ອງມີການຈັດຕັັ້ງ ແບ່ງໜ້າທີໍ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈ້ງ ກ່ອນອອກໄປ
ພາກສະໜາມ. ທິມສາຫວໜໍ່ງໂດຍອີງຕາມຈານວນພົນ ປະກອບມີຫາຍຈຸສາຫວດ ເຊິໍ່ງໃນແຕ່ລະຈຸຈະປະ
ກອບດ້ວຍສະມາຊິກດັໍ່ງນີັ້:
 ຫົວຈຸ 1 ຄົນ
 ຮອງ 1 ຄົນ
 ສະມາຊິກ 2-3 ຄົນ
2.7.1 ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງຫົວຈຸ
ຫົວໜ້າຈຸ ມີໜ້າທີດ
ໍ່ ູແລການສາຫວດບໃໍ່ ຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ ແລະ ມອບໝາຍວຽກ
ໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ ນອກນັັ້ນ ຫົວໜ້າຄວນເຮັດໜ້າທີໍ່ສາຄັນ ດັໍ່ງນີ:ັ້
 ໃຊ້ເຂັມທິດເພໍ່ອການົດທິດຂອງເສັັ້ນແລວ
 ຈົດບັນທກຂມ
ັ້ ູນເຂົັ້າໃນແບບຟອມຕ່າງໆ
 ກະຕວງຈານວນທ່ອນໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພາບ
2.7.2 ໜ້າທີໍ່ຂອງຜູຮ
້ ອງ
 ວັດແທກໜ້າຕ້າງ ແລະ ລວງສູງຂອງຕົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນ ໂດຍແຍກປະເພດ
 ການົດຈຸດຂອງດອນຕົວຢ່າງໂດຍອີງໃສ່ການວັດແທກ
 ສາຫວດນັບຈານວນໄມ້ນ້ອຍ ແລະ ໄມ້ກາງ
 ຊ່ວຍຫົວໜ້າໃນການການົດທິດຂອງເສັັ້ນແລວສາຫວດ
2.7.3 ໜ້າທີໍ່ຂອງສະມາຊິກ
 ຖາງແລວສາຫວດ ແລະ ໝາຍຂອບເຂດດອນຕົວຢ່າງ
 ຖໄມ້ ແລະ ວັດແທກໄລຍະ
 ຊ່ວຍວັດແທກໜ້າຕ້າງ ແລະ ລວງສູງຕົັ້ນໄມ້

2.8

ການປະຕິບດ
ັ ງານພາກສະໜາມ

ການຊອກຫາຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງການສາຫວດເປັນສິໍ່ງສາຄັນ ເນໍ່ອງຈາກການສາຫວດໂດຍວິທີນີັ້ ບັນ
ດາຈຸດອໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນ: ຈຸດຕັດກັນຂອງເສັັ້ນແລວແມ່ ກັບເສັັ້ນແລວສາຫວດ ແລະ ຈຸດຂອງດອນຕົວຢ່າງ ແມ່ນ
ອີງໃສ່ຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນທັງນັັ້ນ ຖ້າຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນມີການຜິດພາດບັນດາຈຸດອໍ່ນໆກໍ່ຈະຜິດໄປຕາມໆກັນ. ດັໍ່ງນັັ້ນ, ວິທີ
ການສາຫວດແບບນີັ້ ຈໍ່ງຈັດເຂົັ້າໃນວິທີການສາຫວດແບບຕົວປ່ຽນຕເໍ່ ນໍ່ອງ
ການການົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງການສາຫວດໃນພາກສະໜາມ ບາງຄັັ້ງກໍ່ເປັນບັນຫາຍາກ, ດັໍ່ງນັັ້ນ
ເພອ
ໍ່ ສະດວກໃນການການົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ຈຸດອ້າງອີງຊ່ວຍ (ກລະນີບມ
ໍ່ ີເຄໍ່ອງການົດຈຸດ GPS). ຈຸດ
ອ້າງອີງໝາຍເຖິງຈຸດທີໍ່ສາມາດບອກໄດ້ຢ່າງຖກຕ້ອງລະຫວ່າງແຜນທີໍ່ກັບພາກສະໜາມ ການການົດຈຸດອ້າງ
ອີງ ສ່ວນຫາຍອີງໃສ່ສິໍ່ງທີໍ່ເດັໍ່ນໃນທາມະຊາດ ຫ ສິໍ່ງທີໍ່ມະນຸດສ້າງຂັ້ນມາ ເຊິໍ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ຢໃູ່ ນແຜນທີໍ່,
ພາບຖ່າຍ ແລະ ໃນຕົວຈິງ ຕົວຢ່າງ: ຈອມພູ, ຕົັ້ນໄມ້, ສາຍນັ້າ ຫ ເສັັ້ນທາງຕັດກັນ
ການເລັງທິດເສັັ້ນແລວ ຄວນເລັງໃນໄລຍະໄກເທົໍ່າທີສ
ໍ່ າມາດປະຕິບັດໄດ້ ທັັ້ງນີກ
ັ້ ໍ່ເພໍ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ເສັັ້ນແລວມີຄວາມຊໍ່ດີ ແລະ ບຕ
ໍ່ ັດກັນ. ນອກນັັ້ນ ຈຸດຕັດກັນຂອງແລວ ແລະ ຈຸດດອນຕົວຢ່າງ ຕ້ອງ
ໝາຍຫັກ ແລະ ເຂດແດນໃຫ້ຄັກແນ່, ເພໍ່ອປ້ອງກັນການຫງົ ລມ ການນັບໄມ້ ແລະ ວັດແທກ ຄວນປະຕິບັດ
ໄປຕາມແຕ່ລະສ່ວນຂອງດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ໄດ້ແບ່ງໄວ້ຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຄວນໝາຍຕົັ້ນໃຫ້ຄັກແນ່ ການບັນ
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ທກຂມ
ັ້ ູນຕ້ອງຂຽນໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງ ຕາມທີໄໍ່ ດ້ກະກຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ການອອກ
ແບບຟອມບັນທກ ແມ່ນອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງການສາຫວດວ່າ ຕ້ອງການຂມ
ັ້ ູນອັນໃດຕ້ອງການວິເຄາະຂມ
ັ້ ນ
ູ
ດ້ວຍເຄໍ່ອງຄິດໄລ່ປະເພດໃດ.
ຕົວຢ່າງ: ແບບຟອມ ບັນທກແບບທາມະດາ,
ຊສ
ໍ່ ະເພາະ (ບ້ານ)..............................ເມອງ...............................ແຂວງ.......................
ແລວສາຫວດ........................ດອນຕົວຢ່າງ.............................ມູມ..............................
ຊຜ
ໍ່ ບ
ູ້ ັນທກ

ຊຜ
ໍ່ ກ
ູ້ ວດກາ

................................ ..

ຄູມ
້
ຊະນິດ
ໄມ້

...

ໜ້າຕ້າງ

...

................................ ........

ປະເພດປ່າ

........................

ລວງສູງທັງໝົດ

ສູງການຄ້າ

...

................................ ..

ຄວາມໜາແໜ້ນ

...........................

...

ວັນທີ
ການທາລາຍ

...........................
ຈານວນທ່ອນ

...

ຄຸນນະພາ

...

ຮູບທີ 7 ວິທກ
ີ ານສາຫວດແບບ Line plot ແລະ ການວາງດອນຕົວຢ່າງ

........................
ການສບພັນ

ເບັັ້ຍໄມ້

ໄມ້ນອ
້ ຍ

ໝາຍ
ເຫດ

...

...

...
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ບົດທີ 3
ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ
ຈຸດປະສົງ
ເພອ
ໍ່ີ ໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ຂັັ້ນລະດັບພີັ້ນຖານ-ກາງໄດ້
2. ນາເອົາບົດຮຽນໄປໃຊ້ຕົວຈິງ ຫີ ພາກສະໜາມໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວ, ຖີກກັບສະພາບປ່າ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ນິຍາມການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ

ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ແມ່ນໝາຍເຖິງທຸກໆກິດຈະການທາງດ້ານປ່າໄມ້ ທີເໍ່ ຮັດໃຫ້
ປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ຈະເລີນເຕີບ ເພອ
ີໍ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ການຄັດເລີອກແນວພັນ, ກ້າແກ່ນ, ການປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາ, ການສກສາຄົັ້ນ
ຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການ ຕະຫອດຮອດການນາໃຊ້ປ່າໄມ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ມະນຸດ ແລະ ສິໍ່ງແວດ
ລ້ອມ
ແຜນແມ່ນຂະບວນການທີມີຄວາມຮອບຄອບ (ລະມັດລະວັງ) ສາມາດຮູ້ອະນາຄົດທີໍ່ຈະເກີດຂັ້ນ
ແລະ ປະສານງານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພີໍ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍ, ການວາງແຜນປ່າໄມ້ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ ເຊັໍ່ນ: ລະບຽບການ, ກົດໝາຍຕ່າງໆ. ການວາງແຜນແມ່ນການລວບລວມບັນດາ
ວຽກງານຕ່າງໆຂອງການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າ ແລະ ແຜນຕ້ອງງ່າຍດາຍບໍ່ສັບສົນ ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າໃຈໄດ້.
ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ (Forest Management) ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມແຜນແບບມີວທ
ິ ະ
ຍາສາດ ໂດຍນາໃຊ້ເຕັກນິກທາງດ້ານວິຊາການປ່າໄມ້, ເສດຖະກິດ, ທຸລະກິດ, ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ການ
ຕັດສິນໃຈ ເພອ
ໍ່ີ ບັນລຸເປົັ້າໝາຍຢ່າງເປັນທີໍ່ພໃຈ
 ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ ແມ່ນການດາເນີນງານທີໍ່ເປັນລະບົບ ເຊິໍ່ງລວມມີຫາຍ
ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການຄົັ້ນຄວ້າປກສາຫາລເພີໍ່ມເຕີມ ເຂົັ້າໃນແຜນຄຸມ
້ ຄອງຈັດສັນປ່າ ເຊິໍ່ງ
ເປັນເງໍ່ອນໄຂພັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າແບບຢນຍົງ
 ແມ່ນການຕົກລົງໃຈລ່ວງໜ້າວ່າຈະເຮັດເພໍ່ອຫຍັັງ, ເຮັດຢູ່ໃສ, ເຮັດເວລາໃດ, ເຮັດແນວໃດ,
 ໃຜເປັນຜູ້ເຮັດ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຫາຍປານໃດ? (what? When? Where? How?
How much and Who?)
 ລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງປ່າແມ່ນສະຫັບສັບຊ້ອນ
 ການຟັ້ນຟູຕົວຄີນຂອງປ່າແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ການບລິການແຕກຕ່າງກັນ
 ຂັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຫາຍພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
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3.2

ຂັນ
ັ້ ຕອນການວາງແຜນການສາຫວດຈັດສັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ການວາງແຜນແມ່ນປັດໄຈສາຄັນ ເພໍ່ອຊ່ວຍໃຫ້ວຽກຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງການສາຫວດປ່າໄມ້ສາ
ເລັດໄປດ້ວຍຄວາມຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ທັນກັບເວລາທີກ
ໍ່ ານົດໄວ້, ການສາຫວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໄດ້ແບ່ງ
ຂັັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດງານໃນພາກຫ້ອງການ, ວຽກງານການສາຫວດພາກສະໜາມ ແລະ ການວິເຄາະຂັ້
ມູນໄວ້ດັໍ່ງໃນພາບລຸ່ມນີັ້:
1) ຂັັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ ການທີໍ່ຈະເຮັດການສາຫວດປ່າໄມ້ ຫ ບນ
ໍ່ ັັ້ນ ແມ່ນຂັ້ນຢູກ
່ ັບຄວາມ
ຈາເປັນ, ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສັນ ແລະ ການພັດທະນາປ່າໄມ້
2) ຂັັ້ນຕອນໃນການດາເນິນການຊອກຫາງົບປະມານ. ການຂັ້ນແຜນເພໍ່ອຊອກຫາງົບປະມານທີໍ່
ຈະໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນການສາຫວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ເປັນຂັັ້ນຕອນຫນໍ່ງທີໍ່ສາຄັນ. ການຄິດໄລ່ງົບປະມານການສາ
ຫວດແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ສະຖິຕຂ
ິ ມ
ັ້ ູນຜ່ານມາ ວ່າເຄີຍໃຊ້ງົບປະມານເທົໍ່າໃດ ການຄິດໄລ່ຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມບສ
ໍ່ ູງ
ແລະ ບຕ
ໍ່ ໍ່າເກີນໄປ.
3) ຂັັ້ນຕອນໃນການການົດງົບປະມານສາລັບແຕ່ລະຫນ້າວຽກ. ຂັັ້ນຕອນນີສ
ັ້ າມາດປະຕິບັດໄປ
ພ້ອມໆກັນກັບຂັັ້ນຕອນ 4
4) ຂັັ້ນຕອນໃນການກຽມແຜນງານ ແມ່ນຂັັ້ນຕອນການເລອກວິທີການສາຫວດ ຕະຫອດຮອດ
ການກຽມບົດແນະນາ ໃນການປະຕິບັດງານການເກັບຂັ້ມູນ ແລະ ການວັດແທກຂັ້ມູນຕ່າງໆ ຕະຫອດເຖິງ
ການກະກຽມແບບຟອມສາລັບເກັບບັນທກຂມ
ັ້ ູນ
5) ຂັັ້ນຕອນການຈັດຫາຊເັ້ ຄໍ່ອງມ, ອຸປະກອນດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຄໍ່ອງຮັບໃຊ້ພາກສະໜາມ
(ພາບຖ່າຍ, ແຜນທີໍ່....)
6) ຂັັ້ນຕອນການຄັດເລອກບຸກຄະລາກອນ ໝາຍເຖິງນັກສາຫວດຜູທ
້ ີໍ່ມກ
ີ ານສກສາ ບົດຮຽນ
ປະສົບປະການດ້ານການສາຫວດ ໃນຕາແໜ່ງທີແ
ໍ່ ຕກຕ່າງກັນ (ຫົວໜ້າທິມ, ຮອງ, ສະມາຊິກ)
7) ຂັັ້ນຕອນໃນການກຽມເຄໍ່ອງມ ສາລັບວິເຄາະຂມ
ັ້ ູນ. ຂັັ້ນຕອນນີຕ
ັ້ ອ
້ ງໄດ້ກະກຽມໄວ້ກ່ອນ
ລ່ວງໜ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ການົດວິທີການຄິດໄລ່ຂັ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະ. ຖ້າມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ທົດລອງ
ເພໍ່ອຄວາມເຊໍ່ອໝັັ້ນໃນການນາໃຊ້, ຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບການວິໄຈ ອຸປະກອນທີໃໍ່ ຊ້ໃນການຄິດໄລ່ (ດ້ວຍມ,
ເຄໍ່ອງຄິດໄລ່, ຄອມພິວເຕີ), ໂປຣແກຣມທີຈ
ໍ່ ະໃຊ້ສາລັບການຄິດໄລ່ວິໄຈ
8) ຂັັ້ນຕອນໃນການຝກອົບຮົມ. ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສາຫວດເຂົັ້າໃຈວິທີການ ແລະ ຫກ
ັ ການທີໍ່ຖກ
ຕ້ອງ ກ່ຽວກັບວິທີການສາຫວດວັດແທກ ແລະ ການບັນທກຂມ
ັ້ ູນເຂົັ້າໃນແບບຟອມ
9) ຂັັ້ນຕອນໃນການສາຫວດພາກສະໜາມ, ເຊິໍ່ງຈະຕ້ອງເກັບລວບລວມຂັ້ມູນຕ່າງໆທີໍ່ຕ້ອງການ
ຕາມແບບຟອມທີໍ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້
10) ຂັນ
ັ້ ຕອນໃນການກວດກາຂມ
ັ້ ູນ ພາຍຫັງສາເລັດວຽກພາກສະໜາມ ເຊິໍ່ງຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນ
ຈະອອກຈາກພາກສະໜາມ ເພໍ່ອຮັບປະກັນບໃໍ່ ຫ້ຂມ
ັ້ ູນມີການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍຫາຍ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
11) ຂັັ້ນຕອນການປ້ອນຂມ
ັ້ ູນ ເຂົັ້າໃນເຄໍ່ອງຄິດໄລ່. ຂັັ້ນຕອນນີັ້ ອາດກິນເວລາຫາຍ ບາງຄັັ້ງອາດ
ສາມາດປະຕິບັດໄປພ້ອມໆ ກັບຂັັ້ນຕອນ ທີ 9
12) ຂັັ້ນຕອນການຄິດໄລ່ ແລະ ວີເຄາະຂມ
ັ້ ູນ. ຂັັ້ນຕອນນີັ້ ອາດມີຂັັ້ນຕອນຍ່ອຍກເໍ່ ປັນໄດ້ ແຕ່ສງິໍ່
ສາຄັນ ຕ້ອງມີການພິມຂັ້ມູນທົດລອງ ເພໍ່ອກວດເບີໍ່ງວ່າ ຜົນການວິເຄາະພຽງພ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມຈຸດປະສົງ
ທີໄໍ່ ດ້ການົດໄວ້ ຫ ບໍ່
13) ຂັັ້ນຕອນການຂຽນບົດລາຍງານສະບັບຮ່າງ, ຂັັ້ນຕອນການຂຽນບົດ ຕ້ອງມີຜຮ
ູ້ ັບຜິດຊອບ
ສ່ວນຫາຍຕ້ອງແມ່ນຜູ້ເຮັດການວິໄຈຂມ
ັ້ ູນ ເພາະຈະເຂົັ້າໃຈ ແລະ ກາໄດ້ບັນດາຜົນການວິໄຈໄດ້ດີກວ່າ
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14) ຂັັ້ນຕອນການສະເຫນີຜົນການສາຫວດຕພ
ໍ່ າກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ແມ່ນເປັນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຕ້ອງ
ເຮັດກ່ອນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ເພໍ່ອເປັນການຢັັ້ງຢນເຖິງຜົນຂອງການສາຫວດຕກ
ໍ່ ັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ເພໍ່ອ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ດັດແກ້ບາງຈຸດທີໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ
15) ຂັັ້ນຕອນການຂຽນບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ. ພາຍຫັງທີບ
ໍ່ ົດລາຍງານສະບັບຮ່າງໄດ້ຮັບການ
ດັດແກ້ເປັນທີໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍພາກສ່ວນທີກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ຈະຈັດພິມເປັນສະບັບສົມບູນ

3.3

ຫກ
ັ ການໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ-ຈັດສັນປ່າ

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິໍ່ນມີສວນຮ່ວມ ຫີ ບ? ພວກເຂົາມີອານາດຫຍັງໃນການການົດແຜນປະຕິບັດງານ
ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ຂັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຂະບວນການຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງປ່າ ຫີ ບ?
ການປະຕິບັດສິດຂອງຊາວບ້ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເບິງໍ່ ແຍງ ຫີ ບ?

3.4

ລະດັບຂອງການວາງແຜນຄຸມ
້ ຄອງຈັດສັນປ່າ

ຕາຕະລາງທີ 3

ຈານວນຕົັ້ນໄມ້ຕຫ
ໍ່ ວ
ົ ໜ່ວຍເນອ
ັ້ ທີໃໍ່ ດໜງໍ່ ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ ຄການວັດແທກທຸກຕົນ
ັ້ ນັບ
ຈານວນຕົັ້ນໄມ້
ລະດັບ

ມະຫາພາກ (ປະເທດ, ແຂວງ)
(Forestry Sector)

ການົດເວລາ
20 ປີ

ຫົວໜ່ວຍຂອງການຈັດສັນ
(ສາປະທານ, ເມອງ, ບ້ານ)
(Forest Manageມent unit)

10 ປີ

ຄຸມ
້ /ຕອນ
(Compartment)

ແຕ່ລະປີ

3.5

ເຄອ
ໍ່ ງມ
 ການສາຫວດທົໍ່ວປະເທດ
 ການຕິດຕາມສະພາບ ຄວາມປົກຫຸ້ມ
ຂອງປ່າ
 ນະໂຍບາຍການພັດທະນາປ່າໄມ້
 ແຜນພັດທະນາປ່າໄມ້ (ແຜນແມ່ບົດ)
 ແຜນຄຸມ
້ ຄອງຈັດສັນ
 ບົດລາຍງານປະຈາປີ
 ແຜນງານປະຈາປີ
 ການປະຕິບັດງານ
 ການຂັ້ນທະບຽນຄຸ້ມ

ແນວຄວາມຄິດໃນການນາໃຊ້ແບບອະເນກປະສົງ

ສະພາບຕົວຈິງຂອງພັ້ນທີໍ່, ຄວາມສົມບູນຂອງປ່າ, ພູມສັນຖານ, ຄວາມຄ້ອຍຊັນ ແລະ ຄວາມ
ສວຍງາມ, ເຈົັ້າຂອງ ຫ ຜູ້ທີໍ່ໄດ້ຮັບສາປະທານວ່າຈະວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນແບບໃດ?, ຜົນຜະລິດ (ໄມ້
ທ່ອນ, ເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງ), ບລິການ (ປ້ອງກັນແຫໍ່ງນັ້າ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ປ້ອງກັນປ່າ
ສັກສິດຂອງບ້ານ, ແຫໍ່ງທອ່ງທ່ຽວ, ຝກຫັດ ແລະ ຄົັ້ນຄ້ວາ).
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ນັນທະນາການ

ເຄອ
ໍ່ ງປ່າຂອງດົງ

ການປ້ອງກັນ

ສກສາຄົນ
ັ້ ຄ້ວາ

ການວາງແຜນຄຸມ
້
ຄອງຈັດສັນປ່າ

ການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບອະນຸລກ
ັ ທາມະຊາດ

ປ່າໄມ້

ຊີວະນາໆພັນ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຊຸມຊົນ

ຮູບທີ 8 ແຜນວາດການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ

3.6

ຂະບວນການສ້າງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບາ້ ນ
3.6.1

ຂັນ
ັ້ ຕອນ
1) ການກະກຽມ
2) ສກສາການຄຸ້ມຄອງນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດລະດັບເຂດປ່າໄມ້ກຸ່ມບ້ານ
ແລະ ການົດເຂດຈັດສັນປ່າໄມ້ ລວມໃນລະດັບດັໍ່ງກ່າວ.
3) ການເຜີຍແຜ່ ສ້າງຄວາມຮູ,້ ຄວາມເຂົາັ້ ໃຈ ແລະ ສ້າງສານກ ໃຫ້ແກ່ຊາວ ບ້ານ
4) ການແນະນາ ແລະ ອົບຮົມຊາວບ້ານໃນການສາຫວດ ແລະ ສ້າງແຜນ
5) ການສາຫວດສ້າງແຜນທີໍ່/ປັບປຸງ ແຜນທີໍ່ການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນປະຈຸບັນຂອງບ້ານ
6) ການເກັບຂັ້ມູນສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວິໄຈສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ
7) Participatory Rural Appraisal (PRA)
8) ການສາຫວດ ປະເມີນສະຖານະພາບຂອງປ່າໄມ້ ໃນແຕ່ລະຕອນປ່າ
9) ການສັງລວມຜົນການສາຫວດ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບ
10) ການການົດແຜນກິດຈະກາຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ
11) ການການົດແຜນກິດຈະກາຄຸ້ມຄອງ (ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ລະບົບການຈັດຕັັ້ງ,
ລະບອບແບບແຜນການປະຕິບດ
ັ ແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນປະກອບການ)
12) ການການົດ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
13) ການຂຽນແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ
14) ການອະນຸມັດແຜນຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ
3.6.2 ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາປ່າໄມ້ບາ້ ນ
1) ການຈັດຕັັ້ງຄະນະກາມະການປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດການ
2) ການົດແຜນປະຕິບັດງານປະຈາປີ
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3.6.3

3.6.4

3) ການອະນຸມັດແຜນປະຈາປີ
4) ການປະຕິບັດແຜນປີ (ຈັດສັນປ່າ, ຄຸມ
້ ຄອງກອງທນ, ທຸລະກິດ)
5) ການຕິດຕາມກວດກາ
ການດັດແກ້ແຜນພັດທະນາປ່າໄມ້ບາ້ ນ
ຕົວຢ່າງ ແນວຄວາມຄິດໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ ແບບອະເນກປະສົງພັ້ນທີໍ່ປ່າ
1) ການຟັ້ນຟູປ່າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າປູກ
2) ການການົດຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະລາດຕະເວນ
3) ການອະນຸລັກ
4) ເຄອຂ່າຍຕົັ້ນໄມ້ແມ່ພັນ
5) ທາງປ່າໄມ້ ແລະການບາລຸງຮັກສາ
6) ການປ້ອງກັນປ່າ
7) ການວາງແຜນຄຸມ
້ ຄອງຈັດສັນປ່າ
8) ການກະສິກາ - ປ່າໄມ້
9) ການສົໍ່ງເສີມການປູກໄມ້ ຂອງປະຊາຊົນ
10) ການຝກຫັດ ແລະການຄົັ້ນຄ້ວາວິໄຈ
ເປົາັ້ ໝາຍຂອງວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງຈັດສັນ
1) ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນແບບຢນຍົງ (Sustainable Forest management)
2) ການນາໃຊ້ເຕັກນິກທີໍ່ຖກຕ້ອງ ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ (Technically

Excellent)
3) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບສິໍ່ງແວດລ້ອມ (Environມentally
Responsible)
4) ປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງມີຜົນປະໂຫຍດ (Socially Beneficial)
5) ເສດຖະກິດດຸ່ນດ່ຽງສະໝໍ່າສະເໝີ (Econoມically Stable)
3.6.5 ຂະບວນການວາງແຜນການການົດຂອບເຂດຊາຍແດນ
ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ ລວມທັງການການົດຂອບເຂດພັ້ນທີໍ່ດິນປ່າ ແລະ ດິນທີໍ່ບໍ່
ແມ່ນປ່າ ແຜນທີໍ່ນາໃຊ້ທີໍ່ດິນຫາຍຂັັ້ນຕອນໃນການການົດການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນປ່າ ແລະ ບໍ່ມີປ່າ, ການການົດຂອບ
ເຂດແມ່ນອີງໃສ່ໜ້າທີໍ່ຂອງປ່າ (ມາດຖານຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ, ພູມສັນຖານ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍທາງ
ຊີວະນາໆພັນແຜນທີໍ່ຂອບເຂດພັ້ນທີໍ່ປ່າ)
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ຮູບທີ 9 ການວາງແຜນຄຸມ
້ ຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້

3.7

ຕົວຢ່າງ ການການົດຍຸດທະສາດຂອງປ່າທົດລອງ ແລະ ຕົວແບບຄະນະປ່າໄມ້ (ປ່າ
ຕົວແບບ)
 ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການປກສາຫາລກັນ ລະ

ຫວ່າງຄະນະປ່າໄມ້, ຊາວບ້ານ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ
 ການມອບດິນ-ມອບປ່າ ແລະ ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ ໂດຍອີງໃສ່ຄາສັໍ່ງແນະນາຂອງ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ (8 ບາດກ້າວ) ແລະ ແນວຄວາມຄິດການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ ທີໍ່
ພັດທະນາໂດຍກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້/ໂຄງການຮ່ວມມດ້າານປ່າໄມ້ລາວ-ຊູແອດ
 ການວາງແຜນການປະຈາປີ ແລະ ແຜນໄລຍະກາງເຊັໍ່ນ: ການຟັ້ນຟູປ່າ ແລະ ການບາລຸງ
ຮັກສາປ່າໄມ້ຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ
 ການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານການສັນຍາຮັບເໝົາກັບຊາວບ້ານ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະ
ການລາຍຍ່ອຍ
 ຈາກັດໜ້າວຽກ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນຂອງຄະນະປ່າໄມ້ (ເນັ້ອ
ທີໍ່ປູກໄມ້ປະມານ 15-20 ເຮັກຕາ ທີໍ່ນອນຢູ່ໃນການຈັດສັນປ່າໄມ້ແຕ່ລະປີ)
 ການສ້າງສະຕິຕໍ່ນຕົວໃຫ້ຊາວບ້ານ ກ່ຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ຕໍ່
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຜ່ານການພົວພັນສໍ່ສານ, ການສາທິດທາງເລອກໃນການຈັດສັນ
ແລະ ການແກ້ໄຂຂັ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ
 ການສ້າງທາງເລອກໃນການຈັດສັນປ່າໄມ້ ໂດຍນາໃຊ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ໃນການຈັດຕັງປະຕິບັດ
ວຽກງານໃນເນັ້ອທີໍ່ດິນຂອງຄະນະປ່າໄມ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມການສ້າງທາງເລອກໂດຍທາງອ້ອມ ໃນເນັ້ອທີໍ່
ດິນຂອງບ້ານ ໂດຍການສະໜອງການບລິການດ້ານການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ຄາປກສາດ້ານວິຊາການ

24

3.7.1

ການຝກຫັດ/ອົບຮົມ
 ການຝກຫັດ/ການຝກອົບຮົມ ທີໍ່ນອນຢູ່ໃນຫັກສູດຊັັັ້ນສູງ/ປະລິນຍາຕີ ໂດຍຜ່ານ
ຫັກສູດການລົງຕົວຈິງພາກສະໝາມຂອງນັກສກສາ ໂດຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກທົໍ່ວໄປຂອງການຈັດ
ສັນປ່າໄມ້ໃນເຂດດັໍ່ງກ່າວ
 ສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງກິດຈະກາການຈັດສັນປ່າໄມ້ທັງໝົດ ເຊັໍ່ນ: ການວາງແຜນ,
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ
3.7.2 ການຄົນ
ັ້ ຄວ້າວິໄຈ
 ຈຸດສຸມທີໍ່ສາຄັນ ແມ່ນເພໍ່ອຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັັ້ນ
ຕາມຫັກສູດຊັັັ້ນສູງ/ປະລິນຍາຕີ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ແມ່ນຈະຖກນາມາໃຊ້ໃນການພັດທະນາ
ເນັ້ອທີໍ່ຈຸດສຸມການຈັດສັນ
 ກິດຈະກາການຄົັ້ນຄວ້າ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການອອກແບບເພໍ່ອການົດ ແລະພັດທະ
ນາຮູບແບບການດາເນີນວຽກງານດ້ານປ່າໄມ້ທີໍ່ດີທີໍ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ
3.7.3 ເຫດຜົນໃນການຄັດເລອກພນ
ັ້ ທີໍ່
 ອີງໃສ່ ສະພາບ ຂອງຊີວະ-ກາຍະພາກ
 ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
 ການນາໃຊ້ຮູບແບບ ການຈັດສັນປ່າໄມ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງ

3.8

ພນ
ັ້ ຖານທາງດ້ານກົດໝາຍທີນ
ໍ່ າໃຊ້ ເພອ
ໍ່ ການຈັດສັນປ່າໄມ້ ຂອງຄະນະປ່າໄມ້

ໃນປະຈຸບັນແມ່ນອີງໃສ່ຂັ້ຕົກລົງດັໍ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:
ຂັ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0259/ກປ ລົງ
ວັນທີ 17/12/1994 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດເນີັ້ອທີໍ່ປ່າໄມ້ເຂດເມອງສັງທອງ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
(20,800 ha) ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປ່າໄມ້ ຊັັ້ນສູງ ວຽງຈັນ ເພໍ່ອສ້າງເປັນປ່າທົດລອງ ແລະ ຕົວແບບ
ຂັ້ຕົກລົງຂອງຫ້ອງການປ່າໄມ້ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 194, ລົງວັນທີ 9/8/1996
ວ່າດ້ວຍການຕົກລົງມອບເນັ້ອທີໍ່ດິນທັງໝົດ 2,090 ha ຂອງບ້ານ ໃຫ້ແແກ່ພາກວິຊາປ່າໄມ້ (ປະຈຸບັນ
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້) ເພໍ່ອນາໃຊ້ເປັນພັ້ນທີໍ່ທົດລອງ ແລະ ຕົວແບບ
ຂັ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງການເງິນສະບັບເລກທີ 1997, ລົງວັນທີ 13/11/
2000, ວ່າດ້ວຍການມອບທີໍ່ດິນປ່າໄມ້ເຂດເມອງສັງທອງໃຫ້ແກ່ຄະນະປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
(1303 ha).
3.8.1 ສິງໍ່ ແວດລ້ອມຊີວະກາຍະພາກ
 ພູມອາກາດ (ປະລິມານນັ້າຝົນສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະ
ປີ, ຄວາມຊຸມ
່ ສາພັດສະເລ່ຍ, ການລະເຫີຍອາຍສະເລ່ຍ, ຈານວນເດອນທີໍ່ແຫ້ງແລ້ງໃນແຕ່ລະປີ)
 ທລະນີສາດ
 ເຂດຮາບພຽງສັນດອນ (ຕາມລ້ອງນັ້າທີໍ່ມີນັ້າຖ້ວມ)
 ເຂດຮ່ອມຫ້ວຍແຄບ
 ເຂດຕີນພູ
 ເຂດເປີັ້ນພູລະດັບກາງ
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 ດິນ
 ລັກສະນະພູມີປະເທດ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
 ເສັັ້ນທາງ ແລະ ທີໍ່ພັກພາກສະໜາມ
 ການປົກຫຸ້ມຂອງພດພັນ
 ການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ, ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ ແລະ ການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ເພໍ່ອການຄ້າ
 ປະເພດປ່າ
 ສັດປ່າ
3.8.2 ສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັັງຄົມ
 ຂັ້ມູນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ
 ທີໍ່ຕັງ ແລະ ປະຫວັດການຕັັ້ງບ້ານ
 ໂຄງສ້າງປະຊາກອນ
 ຊົນເຜົໍ່າ ແລະ ສາດສະໜາ
 ການປະກອບອາຊີບ
 ການອົບພະຍົກ
 ບົດລາດຍິງ-ຊາຍ
 ການແຈກຍາຍ ແຮງງານຂອງເພດຊາຍ, ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 ສະພາບການດາລົງຊີວິດ ແລະ ການບລິການທາງດ້ານສັງຄົມ
 ການສກສາ, ສາທາ
 ການຖຄອງທີໍ່ດິນ
 ລະບົບການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນກະສິກາ
 ການນາໃຊ້ປ່າໄມ້ ໃນພັ້ນທີໍ່ຂອງບ້ານ
 ເສດຖະກິດ
 ເສດຖະກິດຄອບຄົວ
 ກິດຈະກາອໍ່ນໆ ນອກຈາກການກະສິກກາ
 ອົງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນບ້ານ
 ອານາດການປົກຄອງ ຂອງລັດຂັນທ້ອງຖິໍ່ນ(ເຂດ, ເມອງ)
 ສິໍ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານຊີວະ-ກາຍະພາກ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແມ່ນມີ
ຄວາມສາຄັນໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ, ຂັ້ມູນດັໍ່ງກ່າວເປັນພັ້ນຖານໃນການວາງແຜນເຊັໍ່ນ: ການ
ການົດພັ້ນທີໍ່, ການການົດແນວພັນ, ການນາໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການປ່າໄມ້ເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການກາ
ນົດຂອບເຂດຂອງວຽກໂດຍອີງໃສ່ແຮງງານຕົວຈິງຂອງພັ້ນທີໍ່, ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສົໍ່ງເສີມ
ທ້ອງຖິໍ່ນອໍ່ນໆ, ໃນແຜນຕ້ອງອະທິບາຍລະອຽດແຕ່ລະປັດໃຈ ແລະ ຄວາມສາຄັນ, ການໄດ້ມາຂອງແຫໍ່ງຂັ້
ມູນ (ມສອງ ຫ baseline survey)
3.8.3 ພນ
ັ້ ຖານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (Forest Resource Base)
 ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (Forest Inventory)
 ບລິມາດຂອງໄມ້ການຄ້າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການຄ້າ ທີໍ່ມີສ່ວນແຮໄວ້ (ບລິມາດ, ລາ
ຕົັ້ນ)
 Growing stock (Volume, stems)
 ຄຸນນະພາບຂອງໄມ້ຢນຕົັ້ນ/ປະເພດປ່າ (Timber Quality)
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 ການສບພັນໄມ້ທາມະຊາດ (Regeneration)
 ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮອນຍອດ
 Aerial Photo/Satellite Image Interpretations
 ເນັ້ອທີໍ່ປ່າໄມ້ ພັ້ນທີໍ່ປ່າໄມ້ທາມະຊາດ (ຂອງບ້ານ, ເມອງ, ໂຄງການ ແລະ ທັງ
ໝົດ) (Forest Area)
 ປີເຊັນການປົກຫຸມ
້ ຂອງປ່າໄມ້ (Crown Cover Percentage Stocking)
 ຂັ້ມູນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ (Growth Statistics)
 ເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງ (Non-wood Forest)
3.8.4 ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ Forest Resource Planning
 ຈຸດປະສົງເປົັ້າໝາຍຜະລິດຕະພັນ
 ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການຈັດສັນ
 ຕາຕະລາງໜ້າວຽກ
 ໄລຍະເວລາ (ປີ)
 ປະເພດຂອງກິດຈະກາ
 ພັ້ນທີໍ່ເຮັກຕາ
 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
 ແຮງງານ ແລະ ງົບປະມານ
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ບົດທີ 4
ການສາຫວດປ່າຜະລິດ
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
1. ວາງແຜນສາຫວດປ່າຜະລິດ, ອະທິບາຍສະພາບປ່າໄມ້ ແລະ ສ້າງດອນຕົວຢ່າງໃນພາກສະໜາມ
ໄດ້
2. ຈາແນກສະພາບປ່າ, ເກັບກາຂຕ
ັ້ ົັ້ນໄມ້, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄີໍ່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້

ເນອ
ີັ້ ໃນ
4.1

ຈຸດປະສົງຂອງການສາຫວດ

ການສາຫວດຈັດສັນປ່າຜະລິດ ແມ່ນສະໜອງຂັ້ມູນຕາມຈຸດປະສົງຂອງແຜນຈັດສັນທີໍ່ໄດ້ວາງໄວ້,
ເພໍ່ອປະເມີນຜົນ ແລະ ສາມາດຂຽນແຜນຈັດສັນ, ເຊິງໍ່ ຂັ້ມູນທີໍ່ຈາເປັນສະໜອງດັໍ່ງລຸ່ມນີັ້:
 ຂັ້ມູນກ່ຽວກັບຈານວນຕົັ້ນຕໍ່ເຮັກຕາ, ບລິມາດໄມ້ຕໍ່ເຮັກຕາ, ຈານວນຕົັ້ນທັງໝົດ ແລະ ບລິ
ມາດ
 ໄມ້ຢນຕົັ້ນທັງໝົດຂອງພັ້ນທີໍ່ສາຫວດ
 ສະພາບເງໍ່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງພັ້ນທີໍ່ ເຊັໍ່ນ: ສະພາບພູມີປະເທດ, ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ສາຍນັ້າ,
ເສັັ້ນທາງ ແລະ ອໍ່ນໆ
 ຂັ້ມູນກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ ແລະ ປະເພດປ່າຕົວຈິງໃນສະໜາມ ເພໍ່ອສະໜອງຂັ້ມູນ
ພັ້ນຖານທາງດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນໃນປະຈຸບັນ ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນຈັດສັນປ່າທາມະຊາດໃຫ້
ຍນຍົງໃນໄລຍະຍາວ (15 ປີ)
 ຂັ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ້ານທຸກໆບ້ານ ທີໍ່ຂັ້ນກັບກຸມ
່ ບ້ານ ເຊິໍ່ງພັ້ນທີໍ່ຂອງກຸ່ມບ້ານ
ສ່ວນໃດໜໍ່ງ ຫ ທັງໝົດນອນໃນເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ

4.2

ການວາງແຜນຈັດສັນປ່າຜະລິດ (FMP)

ເພໍ່ອຮັບປະກັນຜົນຜະລິດຢນຍົງ ແລະ ປັບປຸງບລິມາດສະສົມທີໍ່ເພີໍ່ມຂັ້ນ, ເນັັ້ນໃສ່ການສບ
ພັນແບບທາມະຊາດ, ການປູກຄນໃໝ່ໃນເນີັ້ອທີໍ່ຊຸດໂຊມ, ການບາລຸງຮັກສາ (Tending Of Stands), ການ
ຂຸດຄົັ້ນໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີໍ່ສຸດ
 ຂະບວນການວາງແຜນລວມມີ: ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນ (Resource Assessment),
ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນ (Resource Planning), ການວາງແຜນໂຄງລ່າງພັ້ນຖານ (Infrastructure
Planning), ການການົດຂອບເຂດປ່າ (Forest Zoning), ການວາງແຜນເສດຖະກິດ (Econoມic


Planning)

 ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (Resource Assessment, ການວາງແຜນສາຫວດຈັດ
ສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ (Forest Management Planning Inventory), ຂະໜາດຂອງການແບ່ງເຂດພັ້ນທີໍ່
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ຄຸ້ມຄອງ (Site Classification), ການສາຫວດເສັັ້ນທາງ (Road Inventory), ການສາຫວດສັດນັ້າສັດປ່າ (Wildlife inventory), ການສາຫວດຂມ
ັ້ ູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (Social Baseline study),
ການສາຫວດຊີວະນາໆພັນ/ເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງ (Non wood Forest Resource Biodiversity)
 ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (Resource Planning): ຜົນຜະລິດ (ຖ້າປ່າ
ສາມາດຜະລິດ 1/3 ພຽງແຕ່ຂຸດຄົັ້ນບໍ່ກາຍ 1/3 ຫ ຫຼຸໍ່) (Product), ໄລຍະເວລາການຂຸດຂົັ້ນ (Harvest
Scheduling), ການຄັດເລອກລະບົບວະນະວັດເຂົັ້າຊ່ວຍໃນການຈັດສັນ (Silvicultural Operation),
ການປ້ອງກັນປ່າໄມ້ (Forest Protection)
 ການວາງແຜນໂຄງສ້າງພັ້ນຖານ: ການາຕັດສິນໃຈໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບເສັັ້ນທາງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ອໍ່ນໆ (ທີໍ່ພັກ, ສວນກ້າ ແລະ ອໍ່ນໆ). ແຜນທີສ
ໍ່ ະແດງເສັັ້ນທາງ, ທີໍ່ພັກ, ສວນກ້າ ແລະ ອໍ່ນໆ, ຂັ້ມູນການ
ສາຫວດເສັັ້ນທາງ, ສະຖານທີໍ່ການປະຕິບັດງານ

4.3

ການສາຫວດໃນພາກສະໜາມ
4.3.1

ການວາງຕາໜ່າງສາຫວດ
ຕາໜ່າງການສາຫວດຈັດສັນປ່າຜະລິດ
ແມ່ນເປັນການວາງແຜນຈາກກອງສາຫວດ
ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ເຊິໍ່ງໄດ້ວາງຢູ່ໃນແຜນທີໍ່ວາງແຜນໂດຍເອົາຈຸດຕັດກັນຂອງເສັັ້ນແວງ ແລະ ເສັັ້ນຂະໜານ
ເປັນຈຸດສ້າງດອນຕົວຢ່າງ ຕາມແຕ່ລະສະພາບປ່າໃນແຜນທີໍ່ວາງແຜນ
4.3.2 ການຊອກຫາຈຸດອ້າງອີງ (ຈຸດເລີມ
ໍ່ ຕົນ
ັ້ ) ກ່ອນທີຈ
ໍ່ ະປະຕິບດ
ັ ວຽກຕົວຈິງ
ການການົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນ ສາມາດເລີໍ່ມຕົັ້ນໄດ້ ທຸກໆດອນ 4 ທິດຄ: ທິດເໜອ, ທິດຕາ
ເວັນອອກສ່ຽງເໜອ, ທິດໃຕ້ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍອີງໃສ່ເງໍ່ອນໄຂດັໍ່ງລຸມ
່ ນີັ້:
 ຈຸດທີໍ່ເຂົັ້າຫາໄດ້ງ່າຍ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພູສັນຖານຕົວຈິງເຊັໍ່ນ: ເສັັ້ນທາງຢາງ,
ທາງດິນແດງ, ທາງຍ່າງ, ຫ້ວຍ, ຮ່ອງ ແລະ ສາຍນັ້າຕ່າງໆ ເປັນແລວເຂົັ້າຫາດອນຕົວຢ່າງໃດໜໍ່ງ
 ຈຸດເລີມ
ໍ່ ຕົັ້ນ ທີໍ່ອາໄສ GPS ເປັນຕົວຊີັ້ບອກຈຸດສ້າງດອນຕົວຢ່າງໃດໜໍ່ງ ໂດຍ
ອີງໃສ່ແຜນທີໍ່ວາງແຜນ
 ທຸກຈຸດອ້າງອີງ ຕ້ອງໄດ້ຖາງເປັນແລວເຂົັ້າຫາຈຸດສ້າງດອນແຕ່ລະດອນ ພ້ອມປັກ
ຫັກໝາຍ ເພໍ່ອຊີັ້ບອກໄລຍະ ແລະ ຈຸດທີໍ່ຕັັ້ງຂອງດອນ
 ໄລຍະທາງເຂົັ້າໄປຫາຈຸດ (ໄປ-ກັບ) ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຫາຍເກີນໄປ ຖ້າຫາກໄກຫາຍ
ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ກຽມອຸປະກອນໄປຕັງັ້ ແຄ້ມຊົໍ່ວຄາວ
4.3.3 ການວັດແທກໄລຍະ
ຖ້າຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ົນຫາກຕົກຢູ່ເສັັ້ນທາງ ການວັດແທກລວງຍາວຂອງເສັັ້ນແລວ ຕ້ອງເລີໍ່ມ
ຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງທາງ, ສາລັບຫ້ວຍຮ່ອງ, ແມ່ນັ້າ ແລະ ໄລຍະອໍ່ນໆ ທີໍ່ບໍ່ສາມາດວັດແທກຕາມພາກພັ້ນດິນ
ໄດ້ ແມ່ນໃຊ້ຫັກການດຽວກັນ ແຕ່ຄວາມຍາວໃຫ້ຄານວນເອົາຈາກແຜນທີໍ່, ການວັດແທກໄລຍະຢູ່ໃນພາກ
ສະໜາມຕ້ອງອີງໃສ່ເຂັມທິດ ໂດຍໃຊ້ແມັດ ຫ ເຊອ
ີ ກຢາງທີໍ່ມີຄວາມຍາວ 50 ມ ຫ GPS ວັດແທກໄລຍະ
ຕາມລວງນອນ. ສາລັບການໃຊ້ແມັດ ແລະ ເຊອກ ໃນພັ້ນທີໍ່ຄ້ອຍຊັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄ່າເພີັ້ມໃສ່ໄລຍະທີໍ່
ວັດແທກຕາມໜ້າດິນຕົວຈິງອີກ ກລະນີຫາກມີໄມ້ຟຸ່ມຕບໜາ ຫ ມີສິໍ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆຕາມເສັັ້ນແລວ ຕ້ອງ
ຫັກແລວຕັັ້ງສາກເວັັ້ນ
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ຕາຕະລາງ 4

ຄ່າເພີມ
ໍ່ ສາລັບການແທກໄລຍະໃນພນ
ັ້ ທີຄ
ໍ່ ອ
້ ຍຊັນ

ຄວາມງ່ຽງ (ຄ້ອຍ) ຂອງ
ແມັດເປັນ 

4.4

ຄ່າເພີໍ່ມເປັນແມັດຕໍ່ 50
ແມັດ

ຄວາມງ່ຽງ (ຄ້ອຍ)
ຂອງແມັດເປັນ 

ຄ່າເພີມ
ໍ່ ເປັນແມັດຕໍ່
50 ແມັດ

45
50

4.8
5.9

120
125

28.1
30

55
60

7.1
8.3

130
135

32
34

65
70

9.6
11

140
145

36
38.1

75

12.5

150

40.1

ການໝາຍຫກ
ັ ຊີບ
ັ້ ອກທິດທາງຂອງການເດີນແລວ ແລະ ຈຸດທີຕ
ໍ່ ງັັ້ ຂອງດອນ

ແມ່ນການໝາຍໄປຕາມທິດທາງເດີນຂອງແລວ ໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະ ແລະ ມູມເດີນໃນຕົວຈິງ
ເປັນຕົັ້ນ ຄ:
4.4.1 ການໝາຍຫກ
ັ ຂອບເຂດດອນຕົວຢ່າງ
ຖາກໄມ້ຂັດໃສ່ຕົັ້ນໄມ້ ຫ ໃຊ້ເຊອກສີແດງ/ສົັ້ມ ມັດ ຫ ສີສະເປສີດໃສ່ພາຍໃນສີໍ່ມູມ
ສາກ ແລະ ຈຸດເຄິໍ່ງກາງສີໍ່ດ້ານຂອງດອນຕົວຢ່າງແຕ່ລະດອນ ເພໍ່ອເປັນການປົໍ່ງບອກເຖິງຂອບເຂດດອນ
ຕົວຢ່າງ ແລະ ຈຸດສິັ້ນສຸດຂອງຂອບເຂດພັ້ນທີໍ່ເກັບກາຂັ້ມູນ (ລະອຽດຂອງຂອບເຂດດອນຕົວຢ່າງ ເບິໍ່ງຢູ່ຂັ້ 4
ລຸມ
່ ນີ)ັ້
4.4.2 ການໝາຍແລວປີກ
ແມ່ນແລວທີໍ່ຫີກອອກຈາກສິໍ່ງທີໍ່ກີດຂວາງ ເຊັໍ່ນ: ໜອງນັ້າ, ຫ້ວຍນັ້າທີໍ່ມີຄວາມກ້ວາງ,
ຜາ, ຟຸມ
່ ໄມ້ຫັກ ຫ ລົັ້ມຂວາງໄວ້ ແລະ ອໍ່ນໆ ທີໍ່ເປັນອຸປະສັກບໍ່ສາມາດຈະຜ່ານໄດ້. ການດັດແກ້ເສັັ້ນແລວ
ແລະ ເວລາຫັກແລວເວັັ້ນສິໍ່ງກີດຂວາງ ຕ້ອງໄດ້ປັກຫັກໝາຍພ້ອມຂຽນໄລຍະ, ມູມ, ທິດຫີກ ໂດຍເປັນມຸມ
ສາກ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຈາກແຈຂອງມຸມທີໍ່ຜ່ານມາ
4.4.3 ການໝາຍເບີຕນ
ົັ້
ເບີຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 1 ແມ່ນໃຫ້ວັດແທກໜ້າຕ້າງ, ລວງສູງໃຕ້ງ່າ ແລະ ລວງສູງ
ສຸດຍອດ
ສາລັບເບີຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ແລະ 0 ແມ່ນວັດແທກແຕ່
ໜ້າຕ້າງເທົໍ່ານັັ້ນ
ຕົັ້ນໄມ້ທຸກໆຕົັ້ນ ທີໍ່ມີໜ້າຕ້າງ 20 Cmຂັ້ນໄປ ຕ້ອງໄດ້ໝາຍເບີຕົັ້ນໄມ້ທຸກໆຕົັ້ນ

4.5

ເຕັກນິກ ແລະ ວິທກ
ີ ານເກັບກາຂມ
ັ້ ນ
ູ
4.5.1 ຮູບຮ່າງຂອງດອນຕົວຢ່າງ
ຂະໜາດຂອງດອນຕົວຢ່າງ 20 x 30 ມ ເຊິໍ່ງຕັັ້ງຢູ່ຕາມເສັັ້ນແລວປີກ, ໃນດອນຕົວຢ່າງ
ນີັ້ ຈະບັນຈຸມີສອງດອນນ້ອຍ ຄ: ດອນທີໜໍ່ງ ມີຂະໜາດ 10 x 10 ມ ແລະ ດອນທີສອງ ມີຂະໜາດ 5 x
5 ມ ເຊິໍ່ງຕັັ້ງຢູ່ກັ້າຊ້າຍເບັ້ອງໜ້າ ຂອງດອນ 20 x 30 ມ ດັໍ່ງຮູບດອນຕົວຢ່າງລູມ
່ ນີັ້:

30

20 m

5m

10 m

N
E

W
5m

10 m

S
ແລວສາຫວດ

ໃຈກາງດອນ ຫ ຈຸດເສັັ້ນ
ຕາໜ່າງຕັດກັນ
30 m
ຮູບທີ 10 ດອນຕົວຢ່າງ
4.5.2

ການບັນທກຂມ
ັ້ ນ
ູ ໃນດອນຕົວຢ່າງ
1) ດອນຕົວຢ່າງ 20 x 30 ມ
ເກັບກາຂັ້ມູນໄມ້ ທີໍ່ມີຂະໜາດຂັັ້ນໜ້າຕ້າງແຕ່ 20 Cm ຂັ້ນໄປ ຂອງທຸກຊະນິດ
ພັນໄມ້, ວັດແທກໜ້າຕ້າງພຽງເອິກ, ລວງສູງ (ໃຕ້ງ່າ, ສຸດຍອດ), ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງລາຕົັ້ນ ແລະ ຄວາມ
ໜາແໜ້ນຂອງເຮອນຍອດ
ເກັບກາຕໄມ້ທີໍ່ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້, ຈຸດວັດແທກໜ້າຕ້າງຕ
ແມ່ນແທກຢູ່ຈຸດ
ປາຍສຸດຂອງຕ ສູງຈາກໜ້າດິນທີໍ່ມີຂັັ້ນໜ້າຕ້າງ 20 Cm ຂັ້ນໄປ.
2) ດອນຕົວຢ່າງ 10 x 10 m
ເກັບກາຂັ້ມູນໄມ້ ທີໍ່ມີຂະໜາດຂັັ້ນໜ້າຕ້າງຕັັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 19 Cm ຂອງທຸກ
ຊະນິດພັນໄມ້, ວັດແທກໜ້າຕ້າງພຽງເອິກ, ລວງສູງສຸດຍອດ ແລະ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງລາຕົັ້ນ. ເກັບກາ
ຂັ້ມູນເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງ:
 ໄມ້ປ່ອງ: ຊະນິດພັນ, ໜ້າຕ້າງ, ລວງສູງ, ຈານວນລາຕໍ່ສຸມ ແລະ ຈານວນສຸມ
 ຫວາຍ: ຊະນິດພັນ ແລະ ຈານວນເສັັ້ນ
 ປະເພດອໍ່ນໆ ໃຫ້ໃຊ້ຫົວໜ່ວຍຕາມຄວາມເໝາະສົມເຊັໍ່ນ: ສຸມ, ລາ, ຕົັ້ນ,
ຫົວ, ເຄອ ແລະ ລະບຸຈານວນ ຫ ປະລິມານ
3) ດອນຕົວຢ່າງ 5 x 5 m
ການເກັບກາຂັ້ມູນ ໄມ້ສບພັນ ໂດຍແຍກເປັນ 2 ຂະໜາດ ຄ:
 ໄມ້ນ້ອຍ ທີໍ່ມີຂະໜາດໜ້າຕ້າງແຕ່ 5 ຫາ 9 Cm ຂອງທຸກຊະນິດພັນໄມ້
ແລະ ວັດແທກໜ້າຕ້າງແຕ່ລະຕົັ້ນເປັນຕົວເລກເຕັມ
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ໄມ້ສບພັນ (ເບ້ຍໄມ້) ທີໍ່ມີຂະໜາດໜ້າຕ້າງນ້ອຍກ່ວາ 5 Cm ລົງມາ ແມ່ນ
ນັບຈານວນທັງໝົດຕາມຊະນິດພັນໄມ້
4.5.3 ເຕັກນິກການວັດແທກໜ້າຕ້າງ
ຄາວ່າໜ້າຕ້າງອ້າງອີງ: ໝາຍເຖິງໜ້າຕ້າງທີໍ່ຈຸດສູງພຽງເອິກ (1.30 m) ໜ້າຕ້າງອ້າງອີງ
ຈະວັດແທກຢູ່ຈຸດສູງຕ່າງໆດັໍ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:
 ທີໍ່ຈຸດ 1.30 m ເທິງຈາກລະດັບໜ້າດິນສາລັບຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ບໍ່ມີພງ ຫ ບໍ່ ຮາກອາກາດ
ຫ ສາລັບຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ມີພງ ຫ ຮາກອາກາດຕໍ່າກ່ວາ 1 m. ໜ້າຕ້າງດັໍ່ງກ່າວ ຈະຮຽກວ່າໜ້າຕ້າງພຽງເອິກ (DBH)
 ທີໍ່ຈຸດ 30 Cm ສູງຈາກຈຸດສຸດພງ ຫ ຮາກອາກາດຖ້າຫາກພວກມັນສູງກ່ວາ 1
m. ໜ້າຕ້າງດັໍ່ງກ່າວຈະຮຽກວ່າ: ໜ້າຕ້າງເທິງພງ (DAB)
 ການວັດແທກໜ້າຕ້າງຈາພວກນີັ້ ຈະແມ່ນການວັດແທກນອກເປອກ. ໃນລາດັບ
ຕໆໄປນັນ
ັ້ ຖ້າກ່າວເຖິງຕົັ້ນໄມ້ມີພງຈະລວມຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ມີຮາກອາກາດນາ
 ວິທີການວັດແທກ ເຊິໍ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດບ່ອນທີໍ່ທາການວັດແທກໜ້າຕ້າງ ໃນ
ສະພາບເງໍ່ອນໄຂຕ່າງໆໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນໜ້າຕໍ່ໄປນີັ້

1.30 m



ຮູບທີ 11 ພນ
ັ້ ທີຮ
ໍ່ າບພຽງ ສາລັບຕົນ
ັ້ ໄມ້ບມ
ໍ່ ພ
ີ ງ ຫ ມີພງ ຕາໍ່ ກ່ວາ 10 dm
ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກຈະແທກຢູ່ຈຸດ 1.30 m

1.30 m
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ຮູບທີ 12 ພນ
ັ້ ທີຮ
ໍ່ າບພຽງ ສາລັບໄມ້ເນີງັ້ ແລະ ບມ
ໍ່ ພ
ີ ງ ຫ ມີພງຕາໍ່ ກ່ວາ 10 dm

1.30 m

ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກຈະແທກຢູ່ຂ້າງເບັ້ອງເນີັ້ງ ແລະ ຂະໜານກັບຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ຈະແທກໃນລວງຕັັ້ງ
ສາກກັບເສັັ້ນແກນຂອງຕົັ້ນໄມ້

ຮູບທີ 13 ພນ
ັ້ ທີຄ
ໍ່ ອ
້ ຍຊັນ (ຊັນ>10) ສາລັບຕົນ
ັ້ ໄມ້ບມ
ໍ່ ພ
ີ ງ ຫ ມີພງຕາກວ່າ 10 dm
ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກຈະແທກເບັ້ອງເທິງຄ້ອຍຂອງຕົັ້ນໄມ້ເຊັໍ່ນດຽວກັນສາລັບຕົັ້ນໄມ້ເນີັ້ງ

1,30 ມ

1.30ມ
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ຮູບທີ 14 ພນ
ັ້ ທີຄ
ໍ່ ້ອຍຊັນ (ຊັນ >10) ສາລັບຕົນ
ັ້ ໄມ້ບມ
ໍ່ ພ
ີ ງ ຫ ມີພງຕາກ່ວາ 10 dm
ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກຈະແທກເບັ້ອງເທິງຄ້ອຍຂອງຕົັ້ນໄມ້ເຊັໍ່ນດຽວກັນສາລັບຕົັ້ນໄມ້ເນີັ້ງ
ຈຸດວັດແທກ

>1m

0,30m

ຮູບທີ 15 ຕົນ
ັ້ ໄມ້ທມ
ີໍ່ ພ
ີ ງຫຮາກອາກາດສູງກ່ວາ 10 dm ຂນ
ັ້ ໄປ
ໜ້າຕ້າງຈະວັດແທກຢູ່ຈຸດ 30 Cm ເທິງຈາກຈຸດສຸດພງ ຫ ຮາກອາກາດຂັ້ນໄປ
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ຈຸດວັດແທກ

>1m

0,30m

ຮູບທີ 16 ຕົນ
ັ້ ໄມ້ເປັນງ່າມ ຖ້າງ່າມຕາໍ່ ກວ່າ 1.30 m
ຖວ່າຕົັ້ນໄມ້ເປັນສອງຕົັ້ນ ແຕ່ລະຕົັ້ນຈະວັດແທກຕ່າງຫາກ

1.30 m

ຮູບທີ 17 ຕົນ
ັ້ ໄມ້ເປັນງ່າ ຖ້າສອງງ່າຫາກສູງ ກ່ວາ 1.30 m
ການວັດແທກໜ້າຕ້າງຈະແທກຢູ່ຈຸດ 1.30 m ສ່ວນລາຕົັ້ນຖເອົາຕົັ້ນດຽວທີໍ່ໃຫ່ຍກ່ວາ.
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1.30 m

ຮູບທີ 18 ກລະນີຕນ
ົັ້ ໄມ້ຜດ
ິ ປົກກະຕິ-ຢູຈ
່ ດ
ຸ 1.30 m
ຈະໄດ້ທາການວັດແທກຢູ່ສອງຈຸດລຸ່ມ ແລະ ເທິງ ບວກກັນ ແລະ ຫານສອງ ເຮົາຈະໄດ້ໜ້າຕ້າງຢູ່
ຈຸດ 1.30 m

ຈຸດວັດແທກ

1.30 ´

ຮູບທີ 19 ໃນກລະນີແທກໄດ້ແຕ່ຈດ
ຸ ດຽວກຈະຖເອົາຜົນວັດແທກນັັ້ນເລີຍ
4.5.4

ການວັດແທກລວງສູງ
ເບີຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 1 ແມ່ນໃຫ້ວັດແທກໜ້າຕ້າງ, ລວງສູງໃຕ້ງ່າ ແລະ ລວງສູງ
ສຸດຍອດ (ເອົາຈຸດພິກັດພ້ອມ)
ລວງສູງທັງໝົດ: ລວງສູງທັງໝົດຂອງຕົັ້ນໄມ້ ແມ່ນລວງຍາວຂອງເສັັ້ນຊທ
ໍ່ ີໍ່ຕຈ
ໍ່ າກຕີນ
ຂອງຕົັ້ນໄມ້ (ລະດັບໜ້າດິນ) ໃສ່ກັບປາຍຂອງມັນ. ສາລັບຕົັ້ນໄມ້ທເີໍ່ ປັນງ່າມນັັ້ນ ຖ້າງ່າມຫາກຢູ່ລມ
ຸ່ ຫ ພດີ
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ພຽງກັບຈຸດທີໍ່ຈະວັດແທກໜ້າຕ້າງພຽງເອິກ ແຕ່ລະງ່າມຈະມີລວງສູງຂອງໃຜມັນແຕ່ຖ້າງ່າມຫາກຢູເ່ ທິງຈຸດ
ດັໍ່ງກ່າວ ຂັ້ນໄປຈະຖວ່າມີລວງສູງອັນດຽວ. ຖ້າເປັນຕົັ້ນໄມ້ປາຍກຸດ ລວງສູງຈະແທກຫາປາຍບ່ອນທີໍ່ກຸດ
4.5.5 ການວັດແທກໜ້າຕ້າງຂອງຕ
ໜ້າຕ້າງຂອງຕຂອງໄມ້ຕົັ້ນໃດໜໍ່ງ ໝາຍເຖິງໜ້າຕ້າງທີວ
ໍ່ ັດແທກຢູ່ຈຸດໃດໜໍ່ງ ເຊິໍ່ງຄາດ
ວ່າຈະເປັນຈຸດຕັດປັ້າຕົັ້ນໄມ້ຕົັ້ນດັໍ່ງກ່າວ. ສາລັບຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ມລ
ີ າຕົນ
ັ້ ປົກກະຕິ ໜ້າຕ້າງຂອງຕຈະວັດແທກຢູຈ
່ ຸດ
30 Cm ເທິງຈາກໜ້າດິນ. ສ່ວນຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ມພ
ີ ງ ຫ ຮາກອາກາດສູງກ່ວາ 10 dm ໜ້າຕ້າງຂອງຕຈະວັດແທກ
ຢູຈ
່ ຸດສຸດພງ ຫ ສຸດຮາກອາກາດ. ແຕ່ໃນ ນັັ້ນຈະໄດ້ວັດແທກຢູຈ
່ ຸດ 30 Cm ເທິງຈາກຈຸດສຸດພງ

4.6

ການບັນທກຂມ
ັ້ ນ
ູ ເຂົາັ້ ໃສ່ຟອມບັນທກ
4.6.1

ປະເພດການນາໃຊ້ທີໍ່ດນ
ີ ຫ ປະເພດປ່າ
1) ເນັ້ອທີໍ່ໆມີປ່າຕົວຈິງ
E- ປ່າດົງດິບ
DD
ປ່າໂຄກ
DE
ປ່າດົງດິບແຫ້ງແລ້ງ
MD
ປ່າຜັດໃບປະສົມ
S- ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ
MS ປ່າໄມ້ໃບກ້ວາງປະສົມໃບເຂັມ
Pປ່າປູກ
2) ເນັ້ອທີໍ່ທີໍ່ສາມາດກາຍເປັນປ່າໄມ້
B- ປ່າໄມ້ປ່ອງລ້ວນ
TL ເຂດຂາດປ່າທີໍ່ມສ
ີ າຍເຫດຈາກການຂຸດຄົັ້ນ
TS ເຂດຂາດປ່າທີມ
ໍ່ ີສາຍເຫດຈາກການເຮັດໄຮ່
RA ໄຮ່.
3) ເນັ້ອທີໍ່ປ່າອໍ່ນໆ
SH ປ່າຊາວານ (ປ່າຄັງ)
SR ທົໍ່ງແຈ້ງ, ປ່າຟຸມ
່ .
4) ເນອ
ັ້ ທີໍ່ດິນກະສິກາ
RP ທົໍ່ງນາ
AP ສວນປູກໄມ້ກິນໝາກ
OA ເນັ້ອທີໍ່ດີນກະສິກາອໍ່ນໆ
5) ເນັ້ອທີໍ່ດິນອໍ່ນໆ
R - ທີໍ່ດິນປອກໂຫັ້ນ (ເປົໍ່າຫວ່າງ), ດິນຫີນ
G - ທົໍ່ງຫ້ຍາ
SW ທາມ
U - ເຂດທີໍ່ຢອ
ຸ່ າໄສ
O - ເນັ້ອທີໍ່ດິນອໍ່ນໆ ປ່າຊ້າ
W - ນັ້າ
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ປະເພດການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ ແລະ ປະເພດປ່າ ຈະໄດ້ບັນທກຢູ່ໃນທຸກໆດອນ ການອະທິ
ບາຍປະເພດການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ ຫ ປະເພດປ່າ ຈະເຈາະຈົງໃສ່ແຕ່ຂອບເຂດຂອງດອນຕັັ້ງຢູ່. ປະເພດການນາໃຊ້
ທີດ
ໍ່ ິນ ຫ ປະເພດປ່າໃດໜໍ່ງ ກ່ອນຈະນາມາອະທິບາຍ ແລະ ບັນທກໄດ້ ຕ້ອງມີເນັ້ອທີໍ່ນ້ອຍສຸດ 0.5 ha ຫ
ໃນວົງລັດສະໝີ 25 m. ບາງປະເພດການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນຕ້ອງໄດ້ການົດແບບອໍ່ນໆກມ
ໍ່ ີເຊັໍ່ນ:
 ແມ່ນັ້າ, ສາຍຫ້ວຍ ຫ ໜອງນັ້າ ຕ້ອງມີຄວາມກ້ວາງເຖີງ 10 m ຂັ້ນໄປ
 ເສັັ້ນທາງ ຕ້ອງມີຄວາມກ້ວາງເຖິງ 5 m ຂັ້ນໄປ
 ສາລັບເນັ້ອທີໍ່ທາການຜະລິດຖາວອນ ຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ບັນທກຕາມຕົວຈິງ
4.6.2 ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮອນຍອດ (ຄວາມປົກຫຸມ
້ )
ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮອນຍອດໃຫ້ບັນທກເປັນລະຫັດ ດັໍ່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 5
ລະຫັດ

ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮອນຍອດ
ຄວາມໜາແໜ້ນ

ລະຫັດ

ຄວາມໜາແໜ້ນ

0

0 - 09 %

5

50 - 59 %

1

10 - 19 %

6

60 - 69 %

2
3
4

20 - 29 %
30 - 39 %
40 - 49 %

7
8
9

70 - 79 %
80 - 89 %
90+ %

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮອນຍອດ ໝາຍເຖິງເນັ້ອທີໍ່ຂອງຜິວພັ້ນດິນຕາມແຜ່ນພຽງນອນ
ທີໍ່ກວມດ້ວຍເຮອນຍອດຂອງຕົັ້ົນໄມ້ ເຊິໍ່ງສະແດງເປັນເປີເຊັນ () ຂອງເນັ້ອທີໍ່ຜິວພັ້ນດິນທັງໝົດຂອງດອນ
ທີໍ່ທາການສັງເກດການ. ມີພຽງແຕ່ບັນດາຕົັ້ົນໄມ້ທີໍ່ມີໜ້າຕ້າງ 10 Cm ແລະ ມີລວງສູງສຸດຍອດ 10 m ຂັ້ນ
ໄປເທົໍ່ານັັ້ນ, ທີໍ່ນາມາຕີລາຄາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮອນຍອດ. ຕົວປ່ຽນດັໍ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນທຸກໆ
ປະເພດການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ ຍົກເວັັ້ນແຕ່ໃນເຂດທີໍ່ພັກພາອາໄສ (U) ເນັ້ອທີໍ່ອໍ່ນໆ (O) ແລະ ນັ້າ (w), ຖ້າເປັນ
ທີໍ່ດິນປະເພດນີຈ
ັ້ ະໝາຍແຕ່ (-) ເທົໍ່ານັັ້ນ
4.6.3 ໂຄງຮ່າງຂອງຟອມບັນທກ
1) ເບີຕົັ້ນ: ເລກທີ ຂອງຕົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນ ທີໍ່ໄດ້ວັດແທກໃນດອນຕົວຢ່າງ
2) ລະຫັດໄມ້: ລະຫັດຂອງຊະນິດໄມ້ຕ່າງໆ ທີໍ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊະນິດພັນໄມ້
ແລະ ປະເພດໄມ້
ນອກຈາກຈະບັນທກລະຫັດໄມ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຂຽນຊໍ່ໄມ້ໃສ່ພ້ອມ ໃນບ່ອນທີໍ່
ແນະນາໄວ້. ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດຈາແນກໄດ້ວ່າເປັນຊະນິດໄມ້ຫຍັງ ໃຫ້ບັນທກເລກລະຫັດ “ 999“ ໃສ່ ແລະ
ຂຽນຄາວ່າ ບໍ່ຮູ້ ຫ ໄມ້ອໍ່ນໆ“ ຖ້າຫາກວ່າເປັນຊະນິດພັນໄມ້ທີໍ່ຮູ້ຊໍ່ ແຕ່ບໍ່ທັນມີລະຫັດ ຕ້ອງຂຽນຊໍ່ໄວ້ ແລ້ວ
ຈໍ່ງໃສ່ລະຫັດຕາມຫັງ
3) ໜ້າຕ້າງ: ໜ້າຕ້າງຈຸດສູງ 1.30 m ຫ ໜ້າຕ້າງເທິງພງ ຫ ຮາກອາກາດ (Cm),
ລວງສູງໃຕ້ງ່າ
4) ລວງສູງຂອງຕົັ້ນໄມ້ຈາກໜ້າດິນ ຫາຈຸດເລີໍ່ມເຮອນຍອດ (ເປັນ m), ລວງສູງສຸດ
ຍອດ, ລວງສູງຂອງຕົັ້ນໄມ້ ຈາກໜ້າດິນ ຫາຈຸດສູງສຸດຂອງເຮອນຍອດ (ເປັນ m)
5) ຄຸນນະພາບ: ຄຸນນະພາບຂອງໄມ້ຢນຕົັ້ນ ມີດັໍ່ງນີັ້:
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ຄຸນນະພາບ 1: ລາຕົັ້ນຊໍ່, ກົມກ້ຽງດີ ແລະ ມີຕານິເລັກນ້ອຍ
ຄຸນນະພາບ 2: ລາຕົັ້ນຂ້ອນຂ້າງຊໍ່ ແລະ ກົມ, ແຕ່ມີຕານິຫາຍກວ່າ ຄຸນ





ຄຸນນະພາບ 3: ລາຕົັ້ນຄົດ,ບິດ ແລະ ມີຕານິຫາຍ ເຊັໍ່ນ: ມີຕາຫາຍ,ໄຟໄໝ້,
ຫັກ, ເປັນງ່າມ, ຮ່ອງ ແລະ ອໍ່ນໆ
ຄຸນນະພາບ 4: ໄມ້ຕາຍຢນ, ຕາຍເຟັ້ອງ, ໂກນ ແລະ ປາຍກຸດ (ແຕ່ສາມາດ

ນະພາບ 1

ນາໃຊ້ເປັນໄມ້ທ່ອນໄດ້)
 ຄຸນນະພາບ 5: ໄມ້ລົັ້ມແຕ່ໄມ້ຍັງສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ (ໄມ້ດິບ)
 ຄຸນນະພາບ 6: ໄມ້ລົັ້ມ ແຕ່ເນັ້ອໄມ້ຍັງສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ (ໄມ້ຕາຍ)
6) ບັນທກການປ່ຽນແປງ ສະພາບປ່າ ແລະ ການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນຕາມເສັັ້ນແລວປີກ:
ການເດີນສາຫວດ ຕາມແລວໃດໜໍ່ງ ຫາກຜ່ານ ທັງປ່າດົງດບໜາ, ປ່າເຫົໍ່າ, ເຂດ
ຂາດປ່າ, ປ່າເຊໍ່ອມໂຊມ, ໄຮ່, ສວນ, ນາ ແລະ ດິນປະເພດອໍ່ນໆ, ໃຫ້ໝາຍຈຸດປ່ຽນແປງໃສ່ໃນເສັັ້ນແລວ,
ໃນນັັ້ນ ໃຫ້ບອກໄລຍະຫາດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ເດີນຜ່ານ, ເບີດອນທັງສອງຂ້າງທີໍ່ມີການປ່ຽນ ແລະ ລະບຸສະພາບ
ການປ່ຽນແປງ.ໃນຮ່າງບັນທກ 3 ນັັ້ນ ຈະບັນທກຂັ້ມູນຕໄມ້ທຸກຕທີໍ່ມຢ
ີ ໃູ່ ນດອນນັັ້ນ ສາມາດບັນທກຢູໃ່ ນ
ຮ່າງດຽວກັນຖ້າຫາກມີຫວ່າງພຽງພ. ຊໍ່ຊະນິດພັນ, ລະຫັດ, ໜ້າຕ້າງສະເລ່ຍ, ລວງສູງ, ປະເພດການຕັດ
ແລະ ເວລາ.
7) ປະເພດການຕັດພາຍໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ
0
ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍຂອງການກະທາໃດໆ
1
ການຕັດກ້ຽງເພໍ່ອເຫດຜົນທາງການຄ້າ
2
ການຕັດກ້ຽງເພໍ່ອເຫດຜົນອໍ່ນໆ
3
ການຕັດເລອກເຟັັ້ນເພໍ່ອເຫດຜົນທາງການຄ້າ
4
ການຕັດອໍ່ນໆ
5
ການປູກໄມ້
6
ກຽມເຮັດໄຮ່
7
ການກະທາອໍ່ນໆການບັນທກຈະໄດ້ບັນທກແຕ່ການຕັດພາຍໃນ 5 ປີ ຜ່ານ
ມາເທົໍ່ານັັ້ນ ແລະ ຖ້າມີການຕັດຫາຍຢ່າງເກີດຂັ້ນ ໃນໄລຍະນີັ້ໃຫ້ບັນທກເອົາອັນທີໍ່ເກີດຂັ້ນນາຫັງໝູ່. ຕົວ
ປ່ຽນດັໍ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ອະທິບາຍ ແລະ ບັນທກສາລັບແຕ່ເນັ້ອທີໍ່ທີໍ່ມີປ່າຕົວຈິງ ແລະ ໃນເນັ້ອທີໍ່ໆສາມາດຈະ
ກາຍເປັນປ່າໄມ້ເທົໍ່ານັັ້ນ ຖ້າເປັນປະເພດທີໍ່ດິນອໍ່ນກຈະໝາຍພຽງແຕ່ຂີດ (-) ໃສ່.
8) ເວລາທີໍ່ມີການຕັດເກີດຂັ້ນ
1
ລະດູການປະຈຸບັນ
2
ລະດູການຜ່ານມາ (2 ປີລົງມາ)
3
ລະດູການກ່ອນໆ ພາຍໃນ 3 ຫາ 5 ປີ
9) ລະຫັດແຂວງ
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ຕາຕະລາງທີ 6
ລະຫັດ
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ລະຫັດຂອງແຂວງຕ່າງໆ
ຊແ
ໍ່ ຂວງ
ກາແພງນະຄອນວຽງຈັນ
ຜົັ້ງສາລີ
ຫວງນັ້າທາ
ອຸດົມ ໄຊ
ບໍ່ແກ້ວ
ຫວງພະບາງ
ຫົວພັນ
ໄຊຍະບູລີ
ຊຽງຂວາງ

ລະຫັດ
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ຊແ
ໍ່ ຂວງ
ແຂວງວຽງຈັນ
ບຄາລິໄຊ
ຄາມ່ວນ
ສະຫວັນນະເຂດ
ສາລະວັນ
ເຊກອງ
ຈາປາສັກ
ອັດຕະປ
ໄຊສົມບູນ

ນອກຈາກຂັ້ມູນດ້ານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລ້ວ

ຕ້ອງໄດ້ເກັບກາຂັ້ມູນເພີໍ່ມເຕີມ

ກ່ຽວກັບ:
 ເສັັ້ນທາງຈາກເທດສະບານເມອງ ຫາເຂດຄຸມ
້ ຄອງຍ່ອຍ (ພັ້ນທີໍ່ສາຫວດ) ມີຈັກ
ກິໂລແມັດ? ຜ່ານມາຈັກບ້ານ? ຖ້າມີທາງແຍກໃຫ້ອະທິບາຍລະອຽດ ເພໍ່ອໃຫ້ຜູ້ທີໍ່ບໍ່ເຄີຍໄປນັັ້ນ ສາມາດໄປ
ຖກຕ້ອງ
 ເສັັ້ນທາງຢາງ, ທາງແດງ, ທາງຍ່າງ ແລະ ທາງນັ້າໃນພັ້ນທີໍ່ສາຫວດແຕ່ລະເສັັ້ນເຂົັ້າ
ໄປຫາບ້ານ ຫ ເຂດໃດ? ແລະ ຜ່ານຈັກບ້ານ?

ຊໍ່ຂອງສາຍນັ້າ ເຊັໍ່ນ: ຮ່ອງ, ຫ້ວຍ, ແມ່ນັ້າ ແລະ ອໍ່ນໆ. ນອກນີັ້ ໃຫ້ລະບຸວ່າ
ສາຍນັ້າໃດ ທີໍ່ເປັນສາຂາຂອງນັ້າໃດໜໍ່ງ?
 ປະຫວັດໃນເຂດຄຸມ
້ ຄອງຍ່ອຍ ເປັນຕົັ້ນ: ມີການສາປະທານ, ຂຸດຄົັ້ນ, ໂຄງການ,
ແລະ ອໍ່ນໆ ພ້ອມເກັບກາສາເນົາເອກະສານມາພ້ອມ
 ບັນຫາ ແລະ ທ່າແຮງ: ທາງດ້ານຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບພັ້ນ
ທີໍ່ ເປັນແນວໃດ?
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ດອນ

ຈຸດພິກັດຂອງຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 1 ແລະ
ໃຈກາງດອນຕົວຢ່າງ (UTມ)

ຂມ
ັ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບ ຕົນ
ັ້ ໄມ້
ເບີຕົັ້ນ
ຊະນິດພັນໄມ້

ໜ້າຕ້າງ
(Cm)

ລວງສູງ ລວງສູງ
ໃຕ້ງ່າ ສຸດຍອດ
(ມ)
(ມ)

ຄຸນນະພາບ

ສະພາບປ່າ

ຮ່າງບັນທກ ສຈ 1: ຂມ
ັ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບ ຕົນ
ັ້ ໄມ້
ລະຫັດ ແຂວງ:
ເຂດປ່າຜະລິດ:___________ເຂດຄຸມ
້ ຄອງ:___________ເຂດຄຸມ
້ ຄອງຍ່ອຍ:________
ລ໊ອກທີ:
ເບີຄມ
ຸ້ :
ຄວາມໜາແໜ້ນ:
ຈຸດພິກດ
ັ ຂອງຈຸດເລີມ
ໍ່ ແລວສາຫວດ X(E):
Y(N):
(ອ່ານຈາກແຜນທີໍ່)
ຈຸສາຫວດທີ:
ຊຜ
ໍ່ ບ
ູ້ ນ
ັ ທກ:__________________________ ສາຫວດວັນທີ:_____/_____/20............

X

Y

0

0

1

1

x

x

x

x

x

x

y

y

y

y

y

y

y

0

0

1

2

x

x

x

x

x

x

y

y

y

y

y

y

y

x

x

x

x

x

x

y

y

y

y

y

y

y

3
0

0

2

4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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ຮ່າງບັນທກ ສຈ 2: ຂມ
ັ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບ ໄມ້ສບພັນ (ຕົນ
ັ້ ໄມ້ນອ
້ ຍ ແລະ ເບ້ຍໄມ້) ແລະ ເຄອ
ໍ່ ງປ່າຂອງດົງ

ຈານວນ

ໜ້າຕ້າງ

ບີຕົັ້ນ

ຈານວນ

ຫົວໜ່ວຍ

ຊະນິດ
ພັນ

ຄຸນ
ນະພາບ

ໜ້າຕ້າງ

ຊະນິດ
ພັນ

ເບ້ຍໄມ້ ໜ້າຕ້າງ <5
Cm

1.1.1.1

ເບີຕົັ້ ນ

ດອນ

ພັນ

ຂມ
ັ້ ນ
ູ ຕົນ
ັ້ ໄມ້ນອ
້ ຍ
ໜ້າຕ້າງ 5-9 Cm

ເຄອ
ໍ່ ງປ່າຂອງດົງ

ຊະນິດ

ຂມ
ັ້ ນ
ູ ໄມ້ໜາ້ ຕ້າງ 10-19 Cm

ເກັບກາຂມ
ັ້ ນ
ູ ໃນດອນ 5ມx5ມ

ຊະນິດ
ພັນ

ເກັບກາຂມ
ັ້ ູນ ໃນດອນ 10 ມ x 10 ມ

ຮ່າງບັນທກໄມ້ປອ
່ ງ (ດອນ 10ມ x 10ມ)
ດອນ

ລ/ດ

ຊະນິດພັນ

ລະຫັດ

ໜ້າຕ້າງ (Cm)

ລວງສູງ (ມ)

ຈານວນລາ/ສຸມ

ຈານວນສຸມ

ເບີຕົັ້ນ

ຊະນິດພັນ

ໜ້າຕ້າງສະເລ່ຍ
(Cm)

ລວງສູງ (ມ)

ເວລາທີໍ່ມີການ
ຕັດເກີດຂັ້ນ

ດອນ

ປະເພດການ
ຕັດ

ຮ່າງບັນທກການເກັບກາ ຕໄມ້ ດອນ 20x30 m:
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ພາກທີ II
ສກສາຄວາມສາຄັນ, ການສາຫວດ ແລະ ໄພຂົມ
ໍ່ ຂູ່ຕຊ
ໍ່ ວ
ີ ະນາໆພັນ
ບົດທີ 5
ຄວາມສາຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນ
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ທາຄວາມເຂົັ້າໃຈຄວາມສາຄັນກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນໃນປະເທດລາວ
2. ນາເອົາບົດຮຽນທີໄດ້ຮຽນໄປເຜີຍແຜ່ສູ່ປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຫາຍຂັ້ນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ປະຫວັດການສກສາກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນໂດຍຫຍັ້

ຄວາມຫາກຫາຍຂອງຊະນິດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ພູມສັນຖານທີໍ່ຢູ່ອ້ອມຕົວພວກເຮົາທຸກ
ວັນນີັ້ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນວິວດ
ັ ທະນາການຂອງສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດ ຢູ່ເທິງໜ້າໂລກມາໄດ້ປະມານ 3.5 ຫາ 4 ຕັ້ປີ
ມາແລ້ວ ການວິວັດທະນາການຂອງສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດຂັັ້ນທາອິດ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນແຮງ,
ອາດຈະເປັນຊ່ວງເວລາດຽວກັບຄວາມຮ້ອນຂອງທະເລເລິກ ບ່ອນທີໍ່ຈຸລີນຊີສ້າງສານເຄມີເອົາເອງ (Chemo
autotrophic bacteria) ທີໍ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກສານອະນົງຄະທາດທາງເຄມີເທົໍ່ານັັ້ນ ທີໍ່ພົບໃນປະຈຸບັນ
ການວິວັດທະນາການຂອງສິໍ່ງທີມີຊີວິດພັ້ນດິນກແມ່ນອີກ ຕົວຢ່າງໜໍ່ງຊັັ້ນຫີນເລິກຢູ່ພັ້ນໂລກ ແລະ ທ້ອງ
ທະເລທີໍ່ເບັ້ອງຕົັ້ນຄິດວ່າ ມັນບໍ່ມີສານອາຫານທີໍ່ຈະຄັ້າຊູຊີວິດໄດ້, ໃນປະຈຸບັນຮູ້ວ່າມັນສະໜອງເງໍ່ອນໄຂໃນ
ການມີຊີວິດຂອງຈຸລີນຊີຫາຍພັນຊະນິດ ບັນດາຊະນິດແບັກທີເຣຍ (Bacteria) ໄດ້ເກັບຈາກກ້ອນຫີນ
ຕົວຢ່າງທີໍ່ຢູ່ເລິກເກອບ 3.22 Km ໜ້າດິນທີໍ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 750oC ບັນດາຈຸລິນຊີເຫົໍ່ານີັ້ ແມ່ນພວກ
ສັງເຄາະສານເຄມີເອົາເອງ ໂດຍຈະໄດ້ສານອາຫານຈາກບັນດາສານເຄມີເຊັໍ່ນ: ຄາບອນ (C), ໄຮໂດຣເຈນ
(H), ເຫັກ (Fe) ແລະ ມາດ (S), ສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຊັັ້ນດິນເລິກເຫົໍ່ານີັ້ ຈະສາມາດມີການວິວັດທະນາການ
ຢູ່ກັບທີໍ່ (In-situ) ຫ ກາເນີດມາຈາກໜ້າດິນ ແລະ ຊີວິດໄດ້ຖກຝັງທັບຖົມລົງ ຫ ຖກສົໍ່ງລົງໄປສູ່ໜ້າຫີນ
ທີໍ່ຢູ່ຊັັ້ນລຸຸ່ມ ບ່ອນທີໍ່ມັນມີການວິວັດທະນາການແຍກໂດດດ່ຽວ ໃນຂັັ້ນຕໍ່ມາທັງສອງວິທີນີັ້ ເປັນວິທີຂອງສິໍ່ງທີໍ່
ມີຊີວິດທີໍ່ເກົໍ່າແກ່ຫາຍ ແລະ ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ທີໍ່ແບັກທີເຣຍ ຢູ່ພັ້ນດິນອາດມີໜ້າທີໍ່ໃນການກາກັບຂະບວນ
ການທາງດ້ານທລະນີສາດ ຜ່ານປະຫວັດສາດຂອງໂລກເຊັໍ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງແຮ່ທາດຈາກທາດໜໍ່ງໄປ
ເປັນອີກອັນໜໍ່ງ ແລະ ການພັງທະລາຍຂອງຫີນເປັນເວລາ 3.5 ຕັ້ປີຜ່ານມາ ທີໍ່ແບັກທີເຣຍສັງເຄາະແສງທາ
ອິດໄດ້ວິວັດ ແລະ ເລີໍ່ມປ່ອຍອ໊ອກຊີເຈນອອກສູ່ບັນຍາກາດ
ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຫັງຈາກການສູນພັນດັໍ່ງກ່າວ ມັນໄດ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວິວັດ
ທະນາການຂັ້ນມາແທນທີໍ່ຢ່າງທັນທີທັນໃດ ຂອງບັນດາຊະນິດທີໍ່ຍັງເຫອຄ້າງຢູ່ ເຊິໍ່ງອາດຈະຍ້ອນວ່າ ບັນດາ
ຊະນິດທີໍ່ຢູ່ລອດດັໍ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຊ້ບັນດາທີໍ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ແຫໍ່ງຊັບພະຍາກອນທີໍ່ໄດ້ຖກຄອບຄອງ ໂດຍບັນດາ
ຊະນິດທີໍ່ມີຄວາມສາເລັດໃນການແຂ່ງຂັນໃນເມໍ່ອກ່ອນ ທີໍ່ຖກສູນພັນໃນປະຈຸບັນ ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ນີັ້ກບໍ່
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ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການຟັ້ນຟູຈາກການສູນພັນຄັັ້ງໃຫຍ່ນັັ້ນ, ຈະເກີດຂັ້ນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ ການ
ຟັ້ນຟູຄນດັໍ່ງກ່າວປົກກະຕິຈະຕ້ອງການໄລຍະເວລາຫາຍສິບລ້ານປີ

5.2

ຄວາມໝາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ

ຄາວ່າ “ຊີວະນາໆພັນ” (Biodiversity) ເຊິໍ່ງຫຍັ້ມາຈາກສານວນຄວາມຫາກຫາຍ ທາງດ້ານຊີວະ
ສາດ (biological diversity) ເປັນຫົວຂັ້ເລໍ່ອງທີໍ່ສັບສົນ ມັນຈໍ່ງຫີກລຽງບໍ່ໄດ້ທີໍ່ມີຫາຍໆນິຍາມທີໍ່ຕ່າງກັນ
ແຕ່ເວົັ້າເຖິງບັນຫາອັນດຽວກັນ ສ່ວນນິຍາມອໍ່ນ ກສາມາດພົບໃນບັນດາບົດຂຽນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ
ເອກະສານອໍ່ນໆ, ອີງຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດຂອງບົດນີັ້ ຄວາມໝາຍຂອງຊີວະນາໆພັນກຄ: ນິຍາມນີັ້
ໄດ້ລວມເອົາຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານຊີວະ, ໄວ້ໃນຫາຍລະດັບຂອງລະບົບຮ່າງກາຍ, ຕັັ້ງແຕ່ລະດັບກາມະ
ພັນ ຈົນເຖິງຄວາມຫາກຫາຍລະດັບພູມສັນຖານ ແລະ ໄດ້ລວມເອົາດ້ານໜ້າທີໍ່ ຫ ດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງ
ຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງການພິຈາລະນາຂ້າມລະດັບການຈັດຕັງັ້ ຂັັ້ນຕ່າງໆ, ຊີວະນາໆພັນຜ່ານແຕ່ລະຂະໜາດ
(ຈາກລະດັບທ້ອງຖິໍ່ນ ຜ່ານລະດັບຂົງເຂດຕະຫອດເຖິງລະດັບໂລກ) ແລະ ຕາມເວລາ (ຈາກລະດູການຫາປີ,
ຈາກລະດັບສັດຕະວັດຮອດວິວັດທະນາການ) ໃນຄວາມເປັນຈິງມະນຸດເຮົາ ກແມ່ນສ່ວນໜໍ່ງຂອງທາມະຊາດ
ບາງຄົນກມີຄວາມເຫັນວ່າ ຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານວັດທະນະທາ ແມ່ນອີງຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງວັດທະ
ນະທາຂອງປະຊາກອນມະນຸດ ແລະ ວິທີອັນແຕກຕ່າງກັນທີໍ່ຄົນເຫົໍ່ານີັ້ນາໃຊ້ ຫ ເວົັ້າອີກຢ່າງໜໍ່ງວ່າ ມີການ
ກະທົບພົວພັນກັບທີໍ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ກັບບັນດາຊະນິດອໍ່ນໆຢູ່ບົນໜ້າໂລກ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນໜໍ່ງຂອງນິຍາມຂອງ
ຊີວະນາໆພັນ
ຊີວະນາໆພັນ (Definition of Biodiversity) ແມ່ນຄວາມຫາກຫາຍ ຂອງສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດທັງ
ໝົດ ເຊິໍ່ງມີການພົວພັນເຊິໍ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. ແຕ່ລະຢ່າງແມ່ນມີຄວາມ
ສາພັນກັນ ແລະ ສົໍ່ງຜົນກະທົບເຊິໍ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສິໍ່ງໃດໜໍ່ງ ແມ່ນເປັນສາເຫດໃຫ້ສິໍ່ງອໍ່ນ
ປ່ຽນແປງໄປນາ
 ຊະນິດພັນ (Species Diversity)
 ກາມະພັນ (Genetic Diversity)
 ລະບົບນິເວດວິທະຍາ (Ecosysteມ Diversity)
ຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານຊີວະ ຫ ຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນຜົນລວມຂອງການສະແດງອອກທາງດ້ານ
ກາຍະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານກາມະພັນ ທີໍ່ບັນຈຸໃນບັນດາກຸ່ມຂອງຮ່າງກາຍທີໍ່ມີຊີວິດຕ່າງໆຢູ່
ໃນປະຈຸບັນ
ໃນທາງປະຕິບັດ, ຊີວະນາໆພັນກຄທະນາຄານອອມສິນສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດ ສາລັບຢີນທີໍ່ປັບຕົວສາເລັດ,
ເປັນທະນາຄານທີໍ່ດາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຊີວິດກ່ຽວກັບການຢູ່ລອດ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນເທິງໜ້າໂລກມາໄດ້
ກວ່າ 3.5 ຕັ້ປີແລ້ວ (ບຸນທົບ, 2007)

5.3

ຄວາມສາຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນ

ຊ່ວຍໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດກະສິກາໃຫ້ມີຄວາມຍນຍົງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການ
ປັບປຸງພັນ, ສ້າງແນວພັນພດໃໝ່ທີໍ່ເປັນປະໂຫຍດອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມມະນຸດໃຫ້ພຽງພ
ຊີວະນາໆພັນມີບົດບາດສາຄັນ ຊ່ວຍໃນຂະບວນການຜະລິດຕ່າງໆຫາຍດ້ານຕົວຢ່າງ: ຊີວະຊັບໃນ
ດິນ, ແມງໄມ້ຊ່ວຍໃນການປະສົມເກສອນ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດທີໍ່ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການບລິການ
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ດ້ານນິເວດວິທະຍາກວ້າງຂວາງຂັ້ນ ເຊັໍ່ນ: ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມດ້ານພູມມີປະເທດ, ເນັ້ອທີໍ່ດິນ ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ວົງຈອນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນັ້າ ແລະ ອາກາດ

5.4

ການສກສາກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ

ການສກສາກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນໃນຂົງເຂດຂອງການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການ, ການທີຈ
ໍ່ ະຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ. ໂດຍສະເພາະດ້ານນິເວດ Ecologist ແລະ ການຈັດຊັັ້ນພດ Taxonomy ໃນການອະນຸ
ລັກພັນ ແລະ ວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ສັງຄົມ, ເສດຖະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດທາງດ້ານການເມອງທີໍ່ກ່ຽວພັນ
ກັບຊີວະຍາໆພັນ ແລະ Foresight ບົດບາດໃນການເຮັດວຽກການອະນຸລັກ ແລະ ສກສາຄວາມບໍ່ສົນໃຈ
ຂອງຊາວທ້ອງຖິໍ່ນ ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ Wisdom ຂອງລັກສະນະທີໍ່ມີໃນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ພະຍາຍາມເພໍ່ອປົກປັກຮັກສາສິໍ່ງແວດລ້ອມ Suffering ຂອງຊີວະນາໆພັນທາງທາມະຊາດເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່. ການຮ່ວມມຂອງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມີນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ
ປະສານງານໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນມີຄວາມຍຸຕິທາ, ການສກສາ ແລະ ການ
ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ເຊັໍ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາສິໍ່ງແວດລ້ອມທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ມັນ
ເປັນສິໍ່ງສາຄັນເຊັໍ່ນ: ໂຄງການທີໍ່ສາຄັນ ໃນມາດຕະການເພໍ່ອອະນຸລັກຊະນິດ, ລັດຖະບານລາວປັບປຸງກົດ
ໝາຍເພໍ່ອປ້ອງກັນການທາລາຍປ່າໄມ້, ປ້ອງກັນການສູນເສຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ລັດຖະບານແມ່ນຮັບຜິດ
ຊອບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວນຈະໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການສກສາການດາລົງຊີວິດ ແລະ ລະ ບົບນິເວດ
ຂອງປ່າໄມ້. ຂັ້ມູນພັ້ນຖານທີໍ່ຈາເປັນເພໍ່ອໃຫ້ອະນຸລັກທີໍ່ຖກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ.
ການນາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິໍ່ນ ເປັນພັ້ນຖານວິທີການອະນຸລັກ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ຍິໍ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ
ຄວາມພະຍາຍາມເພໍ່ອປ້ອງກັນພດ ແລະ ສັດປ່າ. ໂດຍສຸມໃສ່ສະເພາະຊະນິດ ຫ ກຸ່ມຂອງຊະນິດ.
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ບົດທີ 6
ການສາຫວດຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊີວະນາໆພັນ
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ສາຫວດຄວາມຫາກຫາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ທີໍ່ໃກ້ຈະສູນພັນໃນປ່າຜະລິດ ແລະ ແຫ່ງອີໍ່ນໆ
ໄດ້
2. ແນະນາການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນໃຫ້ພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົັ້າໃຈ

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ການການົດຂອບເຂດຂອງຊີວະນາໆພັນພດ ແລະ ສັດໃນເຂດປ່າຜະລິດ

ແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາ ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນໃນເຂດປ່າຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ດາເນີນ
ການ ແລະ ເຮັດລມ
ັ້ ຄນແຕ່ລະປີ ເພໍ່ອເກັບກາຂັ້ມູນ, ວິເຄາະ ແລະ ນາສະເໜີຂັ້ມູນກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຊີວະ
ນາໆພັນ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຊີວະນາໆພັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທາງລົບຈາກການນາໃຊ້ພັ້ນທີໍ່ທາງກົງ (ການ
ເກັບກູ້ຊັບພະຍາກອນ ຫ ຈາກການນາໃຊ້ພັ້ນທີໍ່ທາງອ້ອມການລ່າສັດ, ການຂະຫຍາຍເນັ້ອທີໍ່ກະສິກາ)

6.2

ການສາຫວດເກັບກາ ແລະ ບັນທກຂມ
ັ້ ນ
ູ ຊີວະນາໆພັນພດ ແລະ ສັດໃນເຂດປ່າ
ຜະລິດ
ການສາພາດໝູ່ບ້ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນຄດັໍ່ງນີັ້:



ສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງການລົງມາເຮັດວຽກຕໍ່ນາຍບ້ານ
 ເຕົັ້າລວມຜູ້ຊານານກ່ຽວກັບສັດປ່າຂອງບ້ານຈານວນນໍ່ງ
 ທັກທາຍເຖີງບາງບັນຫາທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ້ານ
 ແຈ້ງຂັ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາຊີວະນາໆພັນທີໍ່ເກັບກາໄດ້ປີທີໍ່ຜ່ານມາ
 ສອບຖາມຂັ້ມູນສະຖິຕິຂອງບ້ານ (ຈານວນພົນລະເມອງ, ຊົນເຜົໍ່າ ແລະ ອໍ່ນໆ)
 ສອບຖາມຂັ້ມູນເພໍ່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ພັ້ນທີໍ່ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ໂດຍການ
ແຕ້ມແຜນວາດຮ່ວມກັນ, ເບີໍ່ງຕາມແຜນທີໍ່ພູມີປະເທດ ແລະ ສົນທະນາຂັ້ມູນກ່ຽວກັບຖິໍ່ນອາໄສຂອງສັດປ່າ
 ສາພາດເອົາຂັ້ມູນກັບນາຍບ້ານ ແລະ ຜູ້ຊານານກ່ຽວກັບສັດປ່າຂອງບ້ານ
 ບັນທກບັນຊີລາຍການສັດປ່າຊະນິດທີໍ່ຍັງມີຢູ່ ໂດຍນາໃຊ້ແບບຟອມສາພາດໝູ່ບ້ານ, ບັນ
ທກທ່າອ່ຽງ (ເພີມ
ັ້ ຂັ້ນ /ລຸດລົງ) ແລະ ການສູນຫາຍໄປຂອງສັດປ່າ. (ມີແບບຟອມຕິດຂັດມາພ້ອມ).
 ເບິງໍ່ ຮູບພາບຂອງສັດປ່າ (ຖ້າມີ) ແລະ ສົນທະນາສອບຖາມລັ້ມຄນ ກ່ຽວກັບຊະນິດສັດປ່າທີໍ່
ຍັງສົງໄສ ຕາມທີໍ່ຊາວບ້ານໄດ້ລາຍງານ
 ໃຫ້ນາຍບ້ານເຊັນ ແລະ ຈັ້າກາໃສ່ແບບຟອມສາພາດເພໍ່ອເປັນຫັກຖານຢັັ້ງຢນ
 ພ້ອມກັບຊາວບ້ານຍ່າງໄປກວດກາເບີໍ່ງພັ້ນທີໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຖິໍ່ນອາໄສຂອງສັດປ່າ (ໂປ່ງ, ໜອງ
ນັ້າ)
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 ສັງເກດເບິໍ່ງການນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ແລະ ກວດກາເບີໍ່ງຖິໍ່ນ
ອາໄສທີໍ່ສາຄັນຂອງສັດປ່າ

6.3

ການລາຍງານປະຈາປີການຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນ

ຫ້ອງການສົໍ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອງ ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານປະຈາປີປະມານ 1-2 ໜ້າ
ພ້ອມດ້ວຍແບບຟອມ, ສາພາດໝູ່ບ້ານຄັດຕິດສົໍ່ງໃຫ້ກົມປ່າໄມ້, ກອງອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຜ່ານພະ
ແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ. ບົດລາຍງານດັໍ່ງກ່າວຈະກວມເອົາຈຸດທີໍ່ສາຄັນຄດັໍ່ງລຸ່ມນີັ້:
 ຈານວນມັ້ທີໍ່ໄດ້ດາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ພາກສະ
ໜາມ ແລະ ລາຍຊໍ່ພະນັກງານທີໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມ
 ວັນທີ, ລາຍຊໝ
ໍ່ ູ່ບ້ານ ແລະ ລາຍຊໍ່ພະນັກງານທີໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການລົງເຮັດວຽກຢູ່ໝູ່ບ້ານ
ພ້ອມທັງຜົນການປກສາຫາລ (ແລະ ຂັ້ຕົກລົງ) ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
 ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຂັ້ມູນທີໍ່ໄດ້ເກັບກາໃນປີຜ່ານມາ
ເຊິໍ່ງອາດມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່
 ການສັງເກດເຫັນການທາລາຍຖິໍ່ນອາໄສ, ການນາໃຊ້ແບບທາລາຍ, ສັດປ່າທີໍ່ໄກ້ຈະສູນພັນ
ແລະ ອໍ່ນໆ, ເຊິໍ່ງຍັງບໍ່ມີບັນທກຢູ່ແບບຟອມສາພາດໝູ່ບ້ານ
 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງທ້ອງຖີໍ່ນ ໃນຊ່ວງປີທີໍ່ຜ່ານມາ ເພອ
ໍ່ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະ
ທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັໍ່ງກ່າວອາດຈະກວມເອົາ:
1) ການປ່ຽນແປງໃນການວາງແຜນນາໃຊ້ທີໍ່ດິນ
2) ການໂຄສະນາປຸກຈິດສານກ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຊາວບ້ານ ໃນການຮັບປະກັນການ
ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນແບບຍນຍົງ
3) ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ສັດປ່າ ແລະ
ຊີວະນາໆພັນ
4) ການປກສາຫາລ ແລະ ການຕົກລົງ ກ່ຽວລະບົບການເກອດຫ້າມເປັນລະດູການ, ຈາ
ນວນອະນຸຍາດ ຫ ເຂດສາລັບການລ່າເນັ້ອ ແລະ ເກັບກູ້ເອົາຊະນິດພັນທີໍ່ການົດໃຫ້
5) ການເກັບປນລ່າເນັ້ອຄນໃໝ່
6) ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ ຂອງພະນັກງານໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ໃຫ້ມີຄວາມ
ສາມາດ (ຈານວນພະນັກງານ, ການຝກອົບຮົມ, ງົບປະມານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ອໍ່ນໆ).

6.4

ການວິເຄາະຂມ
ັ້ ນ
ູ , ການລາຍງານ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂມ
ັ້ ນ
ູ ຂອງກອງອະນຸລກ
ັ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ສາເນົາບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການສົໍ່ງເສີມ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອງ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ
ກວດກາ ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນທຸກສະບັບ ພ້ອມທັງເອກກະສານຄັດຕິດ (ແບບຟອມສາພາດໝູ່
ບ້ານ) ຕ້ອງສົໍ່ງໃຫ້ກອງອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ຜ່ານພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມ
ປ່າໄມ້). ກອງອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຈະໄດ້:
 ນາເອົາຂັ້ມູນສັດປ່າຈາກຟອມສາພາດໝູ່ບ້ານ ເຂົັ້າເກັບໄວ້ໃນຖານຂັ້ມູນ (ໂປຣແກຣມມາຍ
ໂຄຣຊອບ ເອັກແຊວ)
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 ຄານວນເປີເຊັນແຕ່ລະຊະນິດພັນທີໍ່ຍັງມີຢູ່ ແລະ ສູນຫາຍໄປ ຕາມຂັ້ມູນທີໍ່ໄດ້ຈາກການ
ສາພາດໝູ່ບ້ານ ຢູ່ແຕ່ລະເຂດປ່າຜະລິດ
 ສົມທຽບໃສ່ຂັ້ມູນທີໍ່ເກັບກາໄດ້ໃນປີຜ່ານມາ
 ເຮັດບົດລາຍງານປະຈາປີ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນ,
ສະຫຼຸບຫຍັ້ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີໍ່
ສາຄັນ. ບົດລາຍງານຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ນາສະເໜີໂດຍຫຍັ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ອັນໃໝ່ໆກ່ຽວກັບຊະນິດພັນທີໍ່ໃກ້
ຈະສູນພັນໃນລະດັບໂລກ (ຊ້າງ, ເສອໂຄ່ງ, ງົວປ່າ, ໂອງ-ມັໍ່ງ, ນົກເປັດດົງ, ແຂ້ ແລະ ອໍ່ນໆ)
 ສົໍ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້, ພະ
ແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອງ
 ເອົາບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອງ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ
ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນທຸກສະບັບ ພ້ອມທັງເອກກະສານຄັດຕິດໄວ້ໃນແຟ້ມ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້
ບ່ອນດຽວກັບ CD ທີໍ່ບັນຈຸຖານຂັ້ມູນຊະນິດພັນ ແລະ ສາເນົາ electronic ບົດລາຍງານປະຈາປີຂອງກອງ
ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນ

6.5

ການສາຫວດປະເມີນປະລິມານ ຂອງຊະນິດຊີວະນາໆພັນພດ ແລະ ສັດໃນປ່າ
ຜະລິດ

ແບບຟອມສາພາດບ້ານເພໍ່ອເກັບກາຂັ້ມູນໃນການສາຫວດ, ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມຫາກຫາຍ
ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດປ່າຜະລິດ:.......................... (ໂຄງການ SUFORD)
ວັນທີ, ເດອນ, ປີ: ..........................., ຜູ້ສາພາດ .......................................................
ບ້ານ:.................GPS......................................ເມອງ..........................................
ແຂວງ:............................... ຜູ້ໃຫ້ສາພາດ...............................................................
ຈານວນຄອບຄົວ:.................., ຈານວນຫັງຄ່າເຮອນ:.................., ຈານວນພົນ:...................,
ຍິງ:................., ຊົນເຜົໍ່າ:.............., ສາດສະຫນາ:..............ອາຊີບຕົັ້ນຕ:ໍ່ ..........................
ອາຊີບສາຮອງ.....................................................................................................
ການນາໃຊ້ດິນ ແລະ ບ່ອນຫາກິນ......................................................................
ຫ່າງໄກ/ໃກ້ຈາກບ້ານ:.................ກມ, ນອນຄ້າງຄນ:....................ຄນ, ຈັກຄົນ:..............ຄົນ,
ເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງທີໍ່ນາໃຊ້ປະເພດ:.................................................................................
ການເຄໍ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໂຄງການພາຍໃນບ້ານ ແລະ ອໍ່ນໆ: .............................................
ພັ້ນທີປ
ໍ່ ະເພດປ່າດົງທີໍ່ສັດມັກອາໄສຢູ່:..............................................................ໂປ່ງບ່ອນທີໍ່
ມີດນ
ິ ເປັນເກອເຄັມ................................................................................................
ການນາໃຊ້ອູປະກອນເຂົັ້າໃນການຫາປາ-ລ່າເນັ້ອ:................................................................
ຂັ້ສະເໜີ ແລະ ໃຫ້ການແນະນາຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນ:.................................................
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ຕາຕະລາງທີ 7 ຊະນິດສັດປ່າລ້ຽງລູກດ້ວຍນາັ້ ນົມ ແລະ ຄາອະທິບາຍການພົບເຫັນ
ລ/ດ

ຊະນິດພັນສັດປ່າ

I

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນັ້ານົມ
mammals
ຊ້າງ Elephant
ເມີຍ Guar
ງົວປ່າ Bateng
ຄວາຍປ່າ Wild Buffalo
ເສອໂຄ່ງ
ເສອດາວ Leopard
ເສອໄຟ Asian Golden
Cat
ເສອລາຍເມກ Clouded
Leopard
ເສອລາຍຫີນອ່ອນ marbled
ເສອແມວ Leopard Cat
ເສອປາ Fishing Cat
ແມວປ່າ Jungle Cat
ໝູປ່າ Wild Pig
ກວາງ Sambar
ຟານເຂົາໃຫຍ່
Large antlered
muntjac
ຟານແດງ Red ມuntjac
ໂອ່ງມັໍ່ງ Eld’s Deer
ຊາຍ (ກວາງລາຍ)
Hog Deer
ໄກ້ mouse Deer
ໝາໄນ Dhole
ຫມາຈອກ Golden Jackal
ໝີ Black Bear
ເໝອຍ Sun Bear
ເຍອງຜາ Serow
ລີໍ່ນຄວາຍ/ງົວ Pangolin
ລີງຫາງຍາວ Longtailed/
Rhesus macaque
ລີງກັງ Pigtailed
macaque

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ການພົບເຫັນ

ຕ/ກ

ປ/
ບ

ອະທີບາຍການພົບເຫັນ: ເວລາໃດ (ປິໃດ),
ຢູໃ່ໍ່ ສ່, ຜູພ
້ ບ
ົ ເຫັນ, ຈານວນທີພ
ໍ່ ບ
ົ ເຫັນ ແລະ
ອນ
ໍ່ ໆ
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39

40

41

42

43
44
45
46

47

ລີງລົມ Slow Loris
ຕະຫຼຸງ Silvered Langur
ຂາແດງ Douc Langur
ຄ່າງ Francois’s ມonkey
ທະນີ Gibbon sp.
ໝູ/ໝາລງ Hog Badger
ເໝັັ້ນ East Asian
Porcupine
ຫອນ Brushtailed
Porcupine
ເຫັງນ...ຊະນິດ Civets
ເຫັງນແຜງຫາງປ້ອງ
Hen Feng
Hangpong
(Large Indian Civet)
ເຫັງນແຜງສົັ້ນຫາງດາ
Hen Feng Soen
Hangdam (Large
spotted
Civet)
ເຫັງນແຜງສົັ້ນຫາງຂາວ
Hen Feng Soen
Hangkao
(Small Indian Civet)
ເຫັງນຫາງປ້ອງ
Hen Hangpong
(Spotted Linsang)
ເຫັງນຂ້າງລາຍ
Hen Kanglai
(Common Palm C.)
ເຫັງນເຄໍ່ອ
Hen Koea
(masked Palm Civet)
ໝີຫາງຂ Binturong
ຂະຍຸ Khanyou
ບ່າງລົັ້ວ Bangloa, Flying
Squirrel (large)
ບ່າງ ນ້ອຍ Bangnoi,
Flying
Squirrel (small)
ນາກຕີນເປັດ

51

50
51
52
53
54
55
56

Smoothcoated
Otter
ນາກຕີນໝາ Smallclawed
Otter
ກະຮອກ ດາ/ໝັ້ Black
Giant
Squirrel
ກະແຕ Gah Tae
ກະໃໜ Gah Nai
ກະຈ້ອນ Gah Djon
ກະເລັນ Gah Len
ຈອນຟອນ mongoose sp.
ກະຕ່າຍ Siamese Hare
ອົັ້ນ Bamboo Rat

57

ເຈຍ Bats
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ຄວາມໝາຍ:

ຕ/ກ = ແຕ່ກ່ອນ, ປ/ບ= ປະຈຸບັນ, ຖ້າພົບເຫັນ ຫ ຖ້າມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຖ້າບໍ່ພົບ
ເຫັນ ຫ ບໍ່ມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຊະນິດທິໍ່ຂີດກ້ອງ (ຊະນິດທີໍ່ໄກ້ຈະສູນພັນ) ໃຫ້ເອົາຂັ້ມູນ
ລະອຽດ
ຢັງັ້ ຢນ ແລະ ຮັບຮູ້
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ໍ່ ຂັັ້ນບ້ານ

ຕາຕະລາງທີ 8 ຊະນິດພັນສັດປ່າ (ນົກ) ແລະ ຄາອະທິບາຍການພົບເຫັນ
ລ|ດ

ຊະນິດພັນສັດປ່າ

ການພົບເຫັນ

ຕ/ກ

II
1
2
3
4

ນົກ Birds
ໄກ່ປ່າ Junglefowl
ໄກ່ຂົວນິນ Siamese
Fireback
ໄກ່ຂົວຫວງ Silver
Pheasant
ນົກຍູງ Green Peafowl

ປ/
ບ

ອະທີບາຍການພົບເຫັນ: ເວລາໃດ (ປິໃດ),
ຢູໃ່ໍ່ ສ, ຜູພ
້ ບ
ົ ເຫັນ, ຈານວນທີພ
ໍ່ ບ
ົ ເຫັນ ແລະ
ອນ
ໍ່ ໆ
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ນົກກົງກອດ
PeacockPheasant
ນົກກົກ Hornbill (large)
ນົກແກງ Oriental Pied
Hornbill
ນົກເປັດແດງ Whistling
Duck
ນົກເປັດຂາວ Pygmy
Goose
ນົກເປັດກາ Whitewinged
Duck
ແຮ້ງ Vulture sp.
ນົກກາບບົວ Stork sp.
ນົກອຸ້ມລົວ/ນົກອຸ້ມລາ Ibis
sp.
ນົກຂຽນ Sarus Crane
ນົກຄງູ Darter

ຄວາມໝາຍ:

ຕ/ກ = ແຕ່ກ່ອນ, ປ/ບ= ປະຈຸບັນ, ຖ້າພົບເຫັນ ຫ ຖ້າມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຖ້າບໍ່ພົບ
ເຫັນ ຫ ບໍ່ມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຊະນິດທິໍ່ຂີດກ້ອງ (ຊະນິດທີໍ່ໄກ້ຈະສູນພັນ) ໃຫ້ເອົາຂັ້ມູນ
ລະອຽດ
ຢັງັ້ ຢນ ແລະ ຮັບຮູ້
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ໍ່ ຂັັ້ນບ້ານ

ຕາຕະລາງທີ 9 ຊະນິດສັດປ່າ (ສັດເລອຄານ) ແລະ ຄາອະທິບາຍໃນການພົບເຫັນ
ລ|ດ

ຊະນິດພັນສັດປ່າ

III

ສັດເລອຄານ Reptiles

1

ເຕົໍ່າເພັກ Tao Pek
(Elongated
Tortoise)
ເຕົໍ່າງັບ Tao Ngap
(malaysian
Box Turtle)
ເຕົໍ່າເຜີັ້ງ Tao Peung

2

3

ການພົບເຫັນ

ຕ/ກ

ປ/ບ

ອະທີບາຍການພົບເຫັນ: ເວລາໃດ (ປິ
ໃດ), ຢູ່ໍ່ໃສ, ຜູພ
້ ບ
ົ ເຫັນ, ຈານວນທີພ
ໍ່ ບ
ົ
ເຫັນ ແລະ ອໍ່ນໆ
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14

(Indochinese Box
Turtle)
ເຕົໍ່າກົນ Tao Kon
(Yellowheaded Temple
T.)
ເຕົໍ່າຄວາຍ Tao Kwai
(Giant Pond
Turtle)
ເຕົໍ່າກຸຍ/ປູລູ/ຫົວໃຫຍ່
Bigheaded
Turtle
ປາຝາ Softshell Turtle
ກະທ້າງ Water Dragon
ແລນ Bengal monitor
ເຫ້ຍ Water monitor
ງູເຫອ
ີັ້ ມ Python
ງູຈົໍ່ງອ່າງ King Cobra
ງູສິງ Ratsnake sp.
(Ptyas sp.)
ງູສາ Elaphe radiate

15

ແຂ້ Crocodile

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13

ຄວາມໝາຍ:

ຕ/ກ = ແຕ່ກ່ອນ, ປ/ບ= ປະຈຸບັນ, ຖ້າພົບເຫັນ ຫ ຖ້າມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຖ້າບໍ່ພົບ
ເຫັນ ຫ ບໍ່ມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຊະນິດທິໍ່ຂີດກ້ອງ (ຊະນິດທີໍ່ໄກ້ຈະສູນພັນ) ໃຫ້ເອົາຂັ້ມູນ
ລະອຽດ
ຢັງັ້ ຢນ ແລະ ຮັບຮູ້
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ໍ່ ຂັັ້ນບ້ານ
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ບົດທີ 7
ບັນດາໄພຂົມ
ໍ່ ຂູ່ຕຊ
ໍ່ ວ
ີ ະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດ
ຈຸດປະສົງ
ເພໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ເຂົັ້າໃຈສາເຫດຂອງການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ
2. ຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂທີໍ່ດີ ແລະ ຖີກຕ້ອງໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້ມີຄວາມຢີນ
ຍົງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
7.1

ສາເຫດໂດຍກົງຂອງການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ
7.1.1

ການເພີມ
ໍ່ ຂັ້ນຂອງປະຊາກອນ
ໃນປີ 2001 ປະຊາກອນໃນໂລກນີມ
ັ້ ີປະມານ 6.1 ຕຄ
ັ້ ົນ ເຊິງໍ່ ຊີໃັ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການ
ເພີມ
ໍ່ ຂັ້ນຂອງປະຊາກອນ ກາລັງຫຼຸດລົງໃນຫາຍຂົງເຂດຂອງໂລກ ເຖິງວ່າອັດຕາຂອງການເພີໍ່ມປະຊາກອນຫຼຸດ
ລົງກຕາມ, ແຕ່ກຍັງຄາດວ່າໃນປີ 2050 ຈະມີປະຊາກອນເພີໍ່ມຂັ້ນເຖິງ 10 ຕຄ
ັ້ ົນ ເຊິໍ່ງເກອບສອງເທົໍ່າຂອງຈາ
ນວນປະຊາກອນປະຈຸບັນ ສິໍ່ງທີໍ່ຕາມມາຂອງການເພີມ
ໍ່ ຂັ້ນຂອງປະຊາກອນນີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍ
ດິນກະສິກາ, ການຂະຫຍາຍຕົວເມອງບເໍ່ ປັນລະບຽບ ແລະ ການເພີໍ່ມຄວາມຕ້ອງການໃນການນາໃຊ້ນັ້າ ເມໍ່ອ
ປະຊາກອນຂອງເຮົາຫາກເພີມ
ໍ່ ຂັ້ນແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນສະທ້ອນໃຫ້ມີການບຸກລຸກ ແລະ ນາໃຊ້ຊວ
ີ ະນາໆພັນ
ສ່ວນທີໍ່ຍັງຫາຍນັັ້ນກເພີໍ່ມຂັ້ນ ຜົນກະທົບຂອງການເພີໍ່ມຂອງປະຊາກອນໂລກ ຕກ
ໍ່ ັບຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະບ່ອນໃນໂລກຄ: ປະເທດທີໍ່ພັດທະນາແລ້ວ ມີການບລິໂພກຊັບພະຍາ
ກອນຫາຍກວ່າປະເທດທີໍ່ກາລັງພັດທະນາເຖິງ 10 ຫາ 100 ເທໍ່ອ ສະເພາະສ່ວນບຸກຄົນແລ້ວ ພວກເຮົາມີ
ຄວາມຕ້ອງການເນັ້ອທີໍ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນຈານວນແນ່ນອນລະດັບໃດໜໍ່ງ ທີໍ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່
ການບລິໂພກ, ການປ່ອຍສິໍ່ງເສດເຫອ ແລະ ຜົນກະທົບດັໍ່ງກ່າວຕກ
ໍ່ ັບໂລກນີເັ້ ອີັ້ນວ່າ: ຮ່ອງຮອຍທາງດ້ານນິ
ເວດ (Ecological Foot Print) ເມໍ່ອສົມທຽບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໃນອິນເດຍ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຜູໜ
້ ໍ່ງມີ
ຄວາມຕ້ອງການເນັ້ອທີໍ່ເທົໍ່າກັບ 0.4 ha ເພໍ່ອສະໜອງໃຫ້ການບລິໂພກ ແລະ ຖິັ້ມສິໍ່ງເສດເຫອ ແລະ ສົມ
ທຽບກັບອາເມລິກາ ແລ້ວເດັກນ້ອຍຜູໜ
້ ໍ່ງຕ້ອງການເຖິງ 4.5 ha.
7.1.2 ການອົບພະຍົບ
ການອົບພະຍົບຂອງຄົນ ກເປັນສາເຫດໜໍ່ງທີຂ
ໍ່ ມ
ົໍ່ ຂູຊ
່ ີວະນາໆພັນ ໃນຫາຍຂົງເຂດໃນ
ໂລກ, ຄົນເຮົາອົບພະຍົບໄປບ່ອນຕ່າງໆດ້ວຍຫາຍເຫດຜົນທີຕ
ໍ່ ່າງກັນ ຄ: ຍ້ອນວ່າຂາດແຫໍ່ງຊັບພະຍາກອນ,
ບມ
ໍ່ ີ ຫ ມີໂອກາດໜ້ອຍ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດ, ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ຍ້ອນນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄົນເຫົໍ່າ
ນີັ້ ອາດຈະຖກດງດູດໃຫ້ອົບພະຍົບເຂົັ້າໄປຢູໃ່ ນບ່ອນທີໍ່ມີໂອກາດໃນການສ້າງເສດຖະກິດດີກວ່າ, ມີດິນ
ຫວ່າງຫາຍ, ສິໍ່ງຈູງໃຈອໍ່ນໆ ການອົບພະຍົບມັກຈະນາເອົາການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ
ເຊິໍ່ງໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ຍດຄອງໃໝ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການນາໃຊ້ ແລະ ຈັດການແຫໍ່ງຊັບພະຍາກອນ ເບິໍ່ງເຫັນແຕ່
ຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະສັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ວທ
ິ ີການຈັດການແບບດັໍ່ງເດີມຕາມປະເພນີນັັ້ນເຊໍ່ອມເສຍໄປ ຕົວຢ່າງ ຜູ້
ອົບພະຍົບອາດໃຊ້ວິທີການໃນການຫາປາດ້ວຍແບບທີມ
ໍ່ ີລັກສະນະທາລາຍ ເຊັໍ່ນ: ການໃຊ້ລະເບີດ ເຊິໍ່ງສັງ
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ຄົມຂອງປາທີໍ່ມີຢນ
ູ່ ັັ້ນ ບສ
ໍ່ າມາດຮັບໄດ້ ອີກຢ່າງໜໍ່ງ, ຜູອ
້ ົບພະຍົບອາດໄປຕັັ້ງຖິໍ່ນຖານໃກ້ກັບເຂດອະນຸລັກ
ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນເພີໍ່ມຂັ້ນ ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ສະຖານທີໍ່ນັັ້ນ ເຊິງໍ່ ນາພາໃຫ້ມກ
ີ ານນາໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນເກີນການົດ.
7.1.3 ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບສ
ໍ່ ະເໝີພາບ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນສັງຄົມເປັນສິໍ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ການນາໃຊ້
ແຫໍ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິໍ່ງຈູງໃຈໃນການອະນຸລັກຄົນທຸກຍາກໃນຫາຍໆປະເທດ ມັກຈະຖກ
ກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ ຫ້ໄປຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ຫ່າງໄກ ທີໍ່ມີດິນບອ
ໍ່ ຸດມ
ົ ສົມບູນບ່ອນສູງຄ້ອຍຊັນ ເຊິໍ່ງບໍ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກ
ຝັງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີຈ
ໍ່ ະດາລົງຊີວິດຢູໃ່ ນທີໍ່ດິນນັັ້ນໄດ້ ແລະ ບມ
ໍ່ ີທາງເລອກໃນການສ້າງ
ເສດຖະກິດແນວອໍ່ນໆ ຈໍ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຫັນມານາໃຊ້ຊັບພະກອນທາມະຊາດຕ່າງໆທີໍ່ຢອ
ູ່ ້ອມຕົວເຂົາ ເພໍ່ອ
ການຢູລ
່ ອດຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ສ່ວນຫາຍຈະເປັນການລ່າສັດຫາຍ ຍູດ
້ ັນ
ບັນດາແຫໍ່ງຊັບພະຍາກອນອໍ່ນ ໃຫ້ມີໃນປະລິມານຈາກັດ ນອກຈາກນີັ້ ການທີໍ່ເຂົາເຈົັ້າຂາດສິດໃນການນາໃຊ້
ແລະ ເປັນເຈົັ້າຂອງທີໍ່ດິນ ຍິໍ່ງເປັນສິໍ່ງທີໍ່ບີບຮັດແຫໍ່ງຊັບພະຍາກອນຫາຍໄປກວ່ານີອ
ັ້ ີກຄ ຖ້າວ່າດິນຫາກບໄໍ່ ດ້
ມອບໝາຍໃຫ້ຄອບຄອງຢ່າງຈະແຈ້ງ ແນ່ນອນມັນກບມ
ໍ່ ສ
ີ ິໍ່ງໃດທີຈ
ໍ່ ູງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຢາກຈະອານຸລັກ ໃນ
ຫາຍໆປະເທດ ດິນທີໍ່ມີປ່າໄມ້ປົກຄຸມຈະເປັນຂອງລັດ ແລະ ສ່ວນດິນທີໍ່ມກ
ີ ານຖາກຖາງ “ປັບປຸງ” ຈະຮັບ
ຮອງໃຫ້ສິດໃນການຄຸມ
້ ຄອງນາໃຊ້ ສະນັັ້ນເພໍ່ອໃຫ້ໄດ້ທີໍ່ດິນມາເປັນສິດຄອບຄອງ ຜູຕ
້ ັັ້ງບ້ານເຮອນ ຈາຕ້ອງ
ໄດ້ຖາກຖາງປ່າໄມ້ໃນຂະນະທີໍ່ຄວາມທຸກຍາກ ອາດເປັນສາເຫດທີໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົານາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງ
ບຖ
ໍ່ ກຕ້ອງ, ຄວາມຮັໍ່ງມີພັດກົດດັນແຫໍ່ງຊັບພະຍາກອນ ໂດຍເພີໍ່ມປະລິມານຂອງການບລິໂພກຂັ້ນຢ່າງເກີນ
ຄວາມຈາເປັນ
7.1.4 ຄວາມບສ
ໍ່ ະຫງົບຂອງສັງຄົມ
ຄວາມບສ
ໍ່ ະຫງົບຂອງສັງຄົມ ກເປັນສ່ວນໜໍ່ງທີຂ
ໍ່ ມ
ົໍ່ ຂູຊ
່ ີວະນາໆພັນ ເພາະບັນຫາດັໍ່ງກ່າວ
ມັນເຮັດໃຫ້ຂາດໂອກາດໃນການສ້າງເສດຖະກດ, ຂາດອານາດທາງດ້ານການເມອງ, ເກີດມີຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ມີການອົບພະຍົບ ຄວາມບສ
ໍ່ ະຫງົບຂອງສັງຄົມ ອາດເກີດມາຍ້ອນການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນກັນ ເພໍ່ອໃຫ້
ໄດ້ຊັບພະຍາກອນຊີວະພາບ ທີໍ່ມີຈານວນຈາກັດ (ໜ້ອຍ) ເຊັໍ່ນ: ຄວາມຂັດແຍ່ງກັນກ່ຽວກັບເລໍ່ອງສິດທິໃນ
ການຫາປາ ເຊິໍ່ງເກີດຂັ້ນໃນຫາຍບ່ອນໃນໂລກ
ຕົວຢ່າງ: ລະຫວ່າງອັງກິດກັບໄອແລນ ໃນຊຸມປີ 1970 ຄວາມຂັດແຍ່ງນອກຊາຍຝັໍ່ງຕາ
ເວັນອອກຂອງການາດາ ໃນຊຸມປີ 1980 ແລະ 1990. ການນາເອົາປາ Nile perch ເຂົັ້າມາແຜ່ຂະຫຍາຍ
ໃນທະເລສາບວິກໂຕເຣຍ ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ປາຫາຍຊະນິດ ທີໍ່ຄົນທ້ອງຖິໍ່ນເຄີຍໃຊ້ເປັນອາຫານນັັ້ນສູນພັນ
ໄປ ເຮັດໃຫ້ບມ
ໍ່ ີສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມອງ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດດັໍ່ງກ່າວ ຫາຍໆປະ
ເທດໃນເຂດອາເມລິກາກາງ ມີການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍ້ອນການຈັດການທາງດ້ານສະພາບແວດ
ລ້ອມທີໍ່ຜິດພາດ ເຮັດໃຫ້ມີການຕັດໄມ້ທາລາຍປ່າ ແລະ ເກີດການເຊາະເຈໍ່ອນຂອງດິນຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ສະພາບ
ເສດຖະກິດທີໍ່ຕົກຕໍ່າ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບສ
ໍ່ ະຫງົບໃນສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການປາບປາມທາງດ້ານການ
ເມອງ ດັໍ່ງທ່ານ Dr Tomas E.Lovejoy (1997) ໄດ້ບັນທກໄວ້ວ່າ “ ມັນເປັນການຕັັ້ງໃຈເຮັດທີໍ່ວ່າປະ
ເທດໜໍ່ງໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕສ
ໍ່ ູ້ເພໍ່ອແຜ່ນດິນຂອງຕົນບຍ
ໍ່ ອມເສຍແມ່ນແຕ່ 1 ຕາແມັດ ແຕ່ປ່ອຍປະລະເລີຍຄວາມ
ສູນເສຍຂອງດິນດອນຍ້ອນການເຊາະເຈໍ່ອນ ເຖິງ 1 ແມັດກ້ອນໄດ້.”
7.1.5 ສະຖາບັນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ຂອງລັດບເໍ່ ຂັມ
ັ້ ແຂງ
ການຂາດການປະສານງານຮ່ວມມຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ ແລະ ຂຂ
ັ້ ັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານການເມອງ ບວ
ໍ່ ່າຢູ່ພາຍໃນປະເທດກຄໃນຂົງເຂດອໍ່ນໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ກີດກັັ້ນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ
(Barnett et al. 2001). ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕກ
ໍ່ ັບການອານຸລັກຊີວະນາໆພັນຂອງໜ່ວຍງານຂອງລັດ ມັກ
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ຈະສວນທາງກັນເລັ້ອຍໆ ຕົວຢ່າງ ໜ່ວຍງານໜໍ່ງ ອາດວາງແຜນການົດຂອບເຂດອະນຸລັກ ແລະ ອີກໜ່ວຍ
ງານໜໍ່ງພັດສ້າງຖະໜົນຫາຍ ເຂໍ່ອນຜ່ານເຂດອະນຸລັກ ການອອກສາປະທານ ແລະ ຄວບຄຸມການຂຸດຄົັ້ນບໍ່
ແຮ່ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນໄມ້ຂອງລັດຖະບານ ສ່ວນຫາຍຈະກໍ່ຄວາມສູນເສຍແກ່ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ຕະ
ຫອດເຖິງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິໍ່ນດັໍ່ງກ່າວ ສັດປ່າຈະບຮ
ໍ່ ັບຮູເ້ ຂດແດນທາງດ້ານການເມອງ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ລະບົບນິ
ເວດວິທະຍາທີໍ່ຕັດຜ່ານຊາຍແດນເຂດແຂວງຫາຍປະເທດ ຈໍ່ງຢູໃ່ ນຄວາມສ່ຽງໃນການສູນເສຍສູງ ສະນັັ້ນ,
ເພິໍ່ນຈໍ່ງສ້າງສວນສັນຕິພາບຂັ້ນ “ Peace parks” ເພໍ່ອຊ່ວຍເຫອໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນໃນເຂດ
ຜ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ
7.1.6 ການປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍບມ
ໍ່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ
ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຈະມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການອານຸລັກຊີວະ
ນາໆພັນມີແລ້ວກຕາມ, ແຕ່ບັນດາກົດໝາຍເຫົໍ່ານີມ
ັ້ ັກຈະບໄໍ່ ດ້ຖກບັງຄັບປະຕິບັດຫາຍ ການປັບໄໝຍັງບໍ່
ແທດເໝາະ ເຊິໍ່ງບພ
ໍ່ ຽງພທີໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນບກ
ໍ່ ້າຈະຝ່າຝນກົດໝາຍໄດ້ ເຊັໍ່ນ: ການລ່າສັດປ່າ ແລະ ຕັດໄມ້ຜດ
ິ
ກົດໝາຍ ເປັນບັນຫາທີໍ່ເກີດຂັ້ນທົໍ່ວໄປໃນຫາຍເຂດອະນຸລັກ. ບັນດາກົດໝາຍສາກົນທີໍ່ຈາກັດການລ່າສັດຕໍ່
ກັບຊະນິດສະເພາະໃດໜໍ່ງ ກຍັງຖກບັງຄັບປະຕິບັດເປັນສ່ວນໜ້ອຍ ສົມທົບກັບຕະຫາດໃນທົໍ່ວໂລກກຍັງ
ເປີດຮອງຮັບຂອງປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່
ຕົວຢ່າງ: ອີງຕາມກົດໝາຍສາກົນແລ້ວ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຈັບປາດາບໄດ້ ໃນເມໍ່ອມັນ
ໃຫຍ່ໄດ້ຂະໜາດອັນແນ່ນອນໃດໜໍ່ງ ແຕ່ວ່າມີແຕ່ບາງປະເທດເທົໍ່ານັັ້ນ ທີບ
ໍ່ ັງຄັບປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ໃນ
ເມໍ່ອປາດາບຫາກຂາຍໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກ ເຮົາກບອ
ໍ່ າດຮູໄ້ ດ້ວ່າ ປານີຫ
ັ້ າມາຖກກົດໝາຍ ຫ ບໍ່, ອີກຕົວຢ່າງໜໍ່ງໃນ
ປະເທດເຮົາ, ເຖິງວ່າໃນປີ 1996 ໄດ້ມີການອອກກົດໝາຍປ່າໄມ້ ໃນມາດຕາ 40 ວ່າດ້ວຍການຄອບຄອງ,
ການລ່າ ແລະ ການເຄໍ່ອນຍ້າຍສັດນັ້າ ແລະ ສັດປ່າກຕາມ, ແຕ່ຍັງມີບາງທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ຍັງບໍ່ເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງ
ລັດ ເຊິໍ່ງສະແດງອອກບ່ອນວ່າ ຍັງມີການປະປ່ອຍໃຫ້ມີການລ່າສັດ, ການຄ້າ - ຂາຍ, ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ນາ
ເຂົັ້າ ແລະ ຜ່ານໄປປະເທດທີໍ່ສາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ການກະທາດັໍ່ງກ່າວ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່
ເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນເທົໍ່ານັັ້ນ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນຂອງ
ຊາດ ເຮັດໃຫ້ສັດນັ້າ ແລະ ສັດປ່າບາງຊະນິດກາລັງຖກໄພຂົໍ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊິໍ່ງອາດນາໄປສູ່ການສູນພັນ.
7.1.7 ແຮງກົດດັນທາງຕະຫາດ
ໂລກາວິິວັດຂອງການຄ້າ ແລະ ຕະຫາດ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຜະລິດໄປຍັງບັນດາປະເທດ
ທີກ
ໍ່ າລັງພັດທະນາ ເພໍ່ອສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນາໆຊາດ ແຕ່ການຜະລິດສ່ວນຫວງຫາຍ ມັກຈະ
ນາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນ ການປ່ຽນແປງດິນທາມ (ໜອງ, ບງ) ໃຫ້ເປັນບ່ອນລ້ຽງກຸ້ງ, ຖາກຖາງປ່າໄມ້ເພໍ່ອລ້ຽງສັດ
ປູກກາເຟ, ຫ ປູກຖົໍ່ວເຫອງ
ຕົວຢ່າງ: ທີໍ່ພູພຽງບລະເວນ ນອກຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແລ້ວ ປະຈຸບັນຍັງໄດ້ມີການ
ບຸກເບີກປ່າຈາກບ່ອນຖາງໄຮ່ເກົໍ່າ ມາເປັນສວນປູກກາເຟ ສິໍ່ງເຫົໍ່ານີັ້ ເປັນພຽງຕົວຢ່າງຈານວນໜ້ອຍໜໍ່ງທີໍ່ຍົກ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະບວນການຂອງໂລກາວິວັດມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊີວະນາໆພັນໄດ້ແນວໃດ ຕະຫາດໂລກ
(Global markets) ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູບ
້ ລິໂພກຈະບໍ່ຄ່ອຍມັກໃສ່ໃຈວ່າ ຂອງທີໍ່ເຂົາເຈົັ້າຊນ
ັ້ ັັ້ນມາແຕ່ໃສ ຫ
ວ່າ ເກັບກ່ຽວມາດ້ວຍວິທີໃດ ບາງເທໍ່ອອາຫານ, ເຈ້ຍ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ກໄດ້ມກ
ີ ານຕິດຕາມແບບພິເສດ
ເຊິໍ່ງບາງເທໍ່ອເອີັ້ນຊຜ
ໍ່ ະລິດຕະພັນເຫົໍ່ານັັ້ນວ່າ: ຂຽວ (Green) ຫ ນິເວດ (Eco) ເພໍ່ອໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກມີທາງ
ເລອກໃນການຊຜ
ັ້ ະລິດຕະພັນທີໍ່ຜະລິດອອກມາແບບຕະຫາດຍນຍົງ (ການຊຂ
ັ້ າຍ) ບຈ
ໍ່ າເປັນຈະສະແດງ
ຄຸນຄ່າທັງໝົດຂອງສິໍ່ງໃດໜໍ່ງ ຫ ຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດຂອງມັນຕກ
ໍ່ ັບສະພາບແວດລ້ອມ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ
ແລະ ສິໍ່ງຈູງໃຈຂອງລັດຖະບານ ມັກຈະສົໍ່ງເສີມໃຫ້ມີການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເກີນການົດຄາທີໍ່ວ່າ: “ ເງິນ
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ອຸດໜູນໃນທາງຜິດ Perverse Subsidies” ໄດ້ຮວບຮວມເພໍ່ອພັນລະນາສິໍ່ງຈູງໃຈເຫົໍ່ານີັ້ ລັດຖະບານ
ຈະໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ (ງົບປະມານ) ຫາຍກວ່າໝູ່ ເພໍ່ອພັດທະນາໃນ 4 ດ້ານ ຄ: ພະລັງງານ, ເສັັ້ນທາງຄົມມະ
ນາຄົມ, ນັ້າ ແລະ ການກະສິກາ. ປົກກະຕິຊາວກະສິກອນຈະໄດ້ຮັບຫຼຸດລາຄາຂອງຄ່ານັ້າ, ໃນເມໍ່ອຄ່ານັ້າທີໍ່ເຂົາ
ຈ່າຍໄປນັັ້ນບໄໍ່ ດ້ແມ່ນຄ່າຕົວຈິງ ມັນຈໍ່ງບມ
ໍ່ ີສິໍ່ງຈູງໃຈອັນໃດໃຫ້ເຂົາ ທີຈ
ໍ່ ະອານຸລັກ ແລະ ສ່ວນອຸດສາຫະກາ ກ
ຫາຍາກຜູທ
້ ີໍ່ຈະຈ່າຍຄ່າປ່ອຍມົນລະພິດຕສ
ໍ່ ະພາບແວດລ້ອມເຕັມ ແຕ່ສັງຄົມມະນຸດເຮົາປົກກະຕິມັນກມີຄ່າ
ເຫົໍ່ານີັ້

7.2

ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຊະນິດ ຕກ
ໍ່ ບ
ັ ການແຍກຕອນ

ພດຕິກາ, ຄວາມຕ້ອງການທາງແຫໍ່ງອາຫານ, ການແຜ່ພັນ ແລະ ປະຫວັດການປ່ຽນແປງຂອງທາ
ມະຊາດ ສາມາດຈະນາໃຊ້ການົດບັນດາຊະນິດທີໍ່ມຄ
ີ ວາມອ່ອນໄຫວຕກ
ໍ່ ັບການແຍກຕອນໄດ້ (Laurance
And Bierregaard 1997). ຕົວຢ່າງ ບາງປະເພດຂອງຊະນິດທີໍ່ຖກກະທົບຫາຍກວ່າໝູຄ
່ :

 ຊະນິດຫາຍາກທີໍ່ມກ
ີ ານແຈກຢາຍໃນສະຖານທີໍ່ແຄບ

ແລະ/ຫ

ເປັນປະຊາກອນນ້ອຍ

(Andersen et al. 1997)
 ຊະນິດທີໍ່ແຈກຢາຍໃນສະຖານທີໍ່ກວ້າງຂວາງ, ເຊັໍ່ນ: ພວກກິນຊີັ້ນອັນດັບສູງສຸດ ຫ ຈາພວກ
ສັດໃຫຍ່
 ຊະນິດທີໍ່ຕ້ອງການພູມສັນຖານທີໍ່ມີລັກສະນະປະສົມ
 ຊະນິດທີໍ່ຫີກລຽງແບບມາຕຣິກ ຫ ມີຄວາມຕ້ອງການທີໍ່ຢູ່ອາໄສແບສະເພາະໃດໜໍ່ງ
 ຊະນິດທີໍ່ມີຄວາມສາມາດແຈກຍາຍໄດ້ແຄບ ຫ ຄວາມສາມາດແຜ່ພັນຕໍ່າ ຫ ຈາພວກແຜ່ພັນ
ໂດຍອາໄສຊະນິດອໍ່ນຊ່ວຍ ເຊັໍ່ນ: ພດກັບຊະນິດແມງໄມ້ສະເພາະທີໍ່ຊ່ວຍປະສົມລະອອງເກສອນຂອງມັນ

7.3

ຊະນິດບຸກລຸກ (Invasive species)

ຊະນິດບຸກລຸກ ເປັນສິໍ່ງທີໍ່ຂົມ່ຂກ
ູ່ ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນໃນທົໍ່ວໂລກທີໍ່ສາຄັນອັນດັບສອງ ຈະ
ຂົມຂູໃ່ ນລະດັບເອກະຖານຂອງຊະນິດໃດໜໍ່ງ ແລະ ທ້າຍສຸດ ຈະມີການຂົມ
ໍ່ ຂູຕ
່ ະຫອດຮອດລະບົບນິເວດ
ວິທະຍາ ຍິໍ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, ເມໍ່ອຄົນເຮົາໄດ້ນາເອົາຊະນິດໃດໜໍ່ງຈາກຊີກໂລກໜໍ່ງໄປອີກຊີກໂລກໜໍ່ງ, ມັນຈະ
ເປັນໄພຂົໍ່ມຂູຢ
່ ່າງຮ້າຍແຮງ ຕກ
ໍ່ ັບກົກເຄົັ້າພັ້ນຖານຂອງຊີວະນາໆພັນຂອງໂລກ ແລະ ການວິວັດທະນາການ
ຂອງຊະນິດໃໝ່
ການກີດກັນທາງດ້ານພັ້ນທີໍ່ໆແຍກປະຊາກອນອອກຈາກກັນ ຈະເປັນການສ້າງ ແລະ ຮັກສາຊີວະ
ນາໆພັນ, ສົໍ່ງເສີມການວິວັດທະນາການຂອງຊະນິດໃໝ່. ການທີໍ່ນາເອົາບັນດາຊະນິດຕ່າງໆໄປສູບ
່ ່ອນອໍ່ນ ຫ
ຈາກບ່ອນອໍ່ນ ຜ່ານສິໍ່ງກີດກັນທາງດ້ານພູມສາດນັັ້ນ ໝາຍເຖິງເຮົາທາລາຍຂະບວນການວິວັດທະນາການຂອງ
ທາມະຊາດ. ຄວາມຖີໍ່, ຂອບເຂດທາງດ້ານພູມສາດ ແລະ ຈານວນທີໍ່ແທ້ຈິງ ທີມ
ໍ່ ະນຸດເຮົານາມາຈາກບ່ອນໜໍ່ງ
ໄປສູ່ອີກບ່ອນໜໍ່ງ ໄດ້ມີການເພີມ
ໍ່ ຂັ້ນຢ່າງໜ້າວິຕົກ ໃນເມໍ່ອມີການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ການຄ້າເຂົັ້າກ່ຽວຂ້ອງ
ມີຫາຍໆຄາສັບທີໍ່ໃຊ້ສັບປ່ຽນກັນໃນການອະທິບາຍຊະນິດບຸກລຸກ; ບາງຄາສັບຈະມີຄວາມໝາຍ
ອັນດຽວກັນ ບາງຄາສັບຈະແຕກຕ່າງກັນຄວາມແຕກຕ່າງຫັກໆຂອງຄາວ່າ ຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ (Exotic
species ແລະ ຊະນິດບຸກລຸກ (Invasive species) ກໍ່ຄ: ຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ ຄຊະນິດທີອ
ໍ່ າໄສຢູນ
່ ອກເຂດ
ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນເດີມນັັ້ນ. ບັນດາຄາສັບທີໍ່ວ່າ non indigenous, non native, alien, adventive,
neophyte (ສາລັບພດ) ແລະ ຄາແນະນາ ເປັນຄໝາຍດຽວກັບຄາວ່າ Exotic. ສ່ວນຊະນິດບຸກລຸກ
(Invasive Species) ສາມາດເປັນທັງຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ ຫ ຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ປະຊາກອນຂອງພວກມັນ
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ເພີມ
ໍ່ ຂັ້ນວ່ອງໄວ ແລະ ບສ
ໍ່ ນ
ິັ້ ສຸດ, ເຂົັ້າແທນບ່ອນ ຫ ທາລາຍຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນ. ຊະນິດບຸກລຸກນີັ້ຈະຂົມ
ໍ່ ຂູ່ໂຄງ
ສ້າງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບນິເວດທີໍ່ຄົບຖ້ວນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນນີບ
ັ້ ໝ
ໍ່ າຍຄວາມວ່າ ຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນທັງໝົດ
ຈະເປັນຊະນິດບຸກລຸກ ແລະ ຍັງມີປະຊາກອນຂອງຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນຫາຍໆກຸ່ມ ຈະບສ
ໍ່ າມາດມີຊີວິດຢູລ
່ ອດໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ໄດ້ດົນ, ອີກກຸ່ມອນ
ໍ່ ສາມາດຢູໄ່ ດ້ ແຕ່ບໄໍ່ ດ້ທາລາຍສະພາບແວດລ້ອມທີຖ
ໍ່ ິໍ່ນໃໝ່ຢ່າງ
ຖາວອນ, ດັໍ່ງດຽວກັນບໍ່ແມ່ນຊະນິດບຸກລຸກທັງໝົດຈະເປັນຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ.
ນັກວິທະຍາສາດທັງຫາຍ ໄດ້ເພີມ
ໍ່ ໃຫ້ຂມ
ັ້ ູນຄວາມຮູຕ
້ ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ບໍ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມການເພີມ
ໍ່ ຂັ້ນປະຊາກອນຂອງມັນ ຫ ເພີມ
ໍ່ ຂອບເຂດອອກຢ່າງຖາວອນ ຍ້ອນມະນຸດປ່ຽນແປງ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ ແລະ ໃນນັັ້ນ, ການປ່ຽນແທນຂອບເຂດດັໍ່ງກ່າວ ຍັງອາດຈະເກີດຍ້ອນການປ່ຽນ
ແປງຕາມທາມະຊາດນາອີກ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັໍ່ງກ່າວ ມັນຈໍ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີໍ່ຈະຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງນັັ້ນວ່າ ເກີດຈາກການກະທາຂອງມະນຸດ ຫ ເກີດຂັ້ນຕາມທາມະຊາດຂອງມັນບັນດາ
ຊະນິດເຫົໍ່ານີັ້ ສ່ວນຫວງຫາຍຈະແມ່ນຈາພວກທີໍ່ລ່າເຫຍໍ່ອ ຫ ເປັນກາຝາກໃນອັດຕາທີໍ່ສູງກວ່າທີໍ່ເຄີຍມີມາ ຫ
ມັນຈະມີການປະສົມຊອດກັບຊະນິດທີໍ່ໃກ້ຄຽງກັນ. ບາງຕົວຢ່າງຈາກອາເມລິກາເໜອ ມີໝາປ່າ (coyote)
ທີໍ່ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງອາເມລິກາ ແລະ ນົກງົວ (Cowbird) ຫົວສີນັ້າຕານ ທີໍ່ຢູ່ທົໍ່ວອາເມລິກາ ແລະ
ເຂດ Subartic ຂອງການາດາ ແລະ ພາກເໜອຂອງແມກຊິກໂກ ນົກງົວເປັນຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ເຄີຍດາລົງ
ຊີວິດນາຝຸງງົວປ່າຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງທົໍ່ງກວ້າງ. ຍ້ອນຄົນປ່ຽນແປງພູມສັນຖານ ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ
ຂອບເຂດກວ້າງອອກ ຈໍ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊະນິດນົກທ້ອງຖິໍ່ນອໍ່ນໆ. ນົກງົວເປັນນົກກາຝາກຮັງ
(Brood parasites) ໝາຍວ່າບໍ່ໄດ້ສ້າງຮັງເອງ ແຕ່ຈະໄຂ່ໃສ່ຮັງນົກຊະນິດອໍ່ນ. ນົກເຈົັ້າຂອງຮັງຈະດູແລ
ລູກນົກງົວ ແຕ່ມັກຈະທາຮ້າຍລູກຂອງຕົນເອງ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຍັງຮູ້ໜ້ອຍກ່ຽວກັບຊະນິດ
ບຸກລຸກທ້ອງຖິໍ່ນ (Native invasive) ແລະ ສ່ວນເຫອຂອງພາກນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ຊະນິດບຸກລຸກຕ່າງຖິໍ່ນ (Exotic invasive)
ການສກສາທີໍ່ຄົບຖ້ວນກວ່າໝູ່ ກ່ຽວກັບຊະນິດບຸກລຸກຕ່າງຖິໍ່ນ. ໃນຂະບວນການບຸກລຸກຂອງ
ຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນນີັ້ມີຢູ່ 3 ຂັັ້ນຕອນໃຫຍ່ຄ: ການແຜ່ກະຈາຍ (Dispersal) ການຕັັ້ງຖິໍ່ນຖານ
(Establishment) ແລະ ການຮວມກັນເປັນໜໍ່ງດຽວ (Intergration) ຂັັ້ນຕອນທາອິດ: ຂັັ້ນຕອນແຜ່
ກະຈາຍ ແມ່ນບັັ້ນທີໍ່ປະກອບດ້ວຍຊະນິດຕ່າງໆ ຈະຍ້າຍຈາກບ່ອນນີັ້ຫາອີກບ່ອນອໍ່ນໄດ້ແນວໃດ? ຄຸນລັກ
ສະນະຂອງຂົງເຂດທີໍ່ໃຫ້ຊະນິດແຜ່ກະຈາຍຂອງຊະນິດນັັ້ນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງປັດໄຈທາງດ້ານທາມະຊາດ
ແລະ ມະນຸດທີໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງເຂດທີໍ່ຍດຄອງທັງໝົດນີັ້ ມີອິດທິພົນຕໍ່
ກັບຂະບວນການບຸກລຸກໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້
ຕາມຕົວຢ່າງທີໍ່ເຄີຍຍົກຂັ້ນມາໃຫ້ເຫັນເລັ້ອຍໆ ກ່ຽວກັບການນາເຂົັ້າມາທາງພາຫະນະ ໂດຍບໍ່
ເຈດຕະນາມີດັໍ່ງນີັ້: ຈາພວກໜູ (Rodents) ເຊັໍ່ນ: ໜູນເວ ແລະ ໜູດາ, ໜູໃນເຮອນ ທີໍ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້
ຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນໃນທົໍ່ວໂລກເສຍຫາຍຈົນນັບບຖ
ໍ່ ້ວນ, ໂດຍສະເພາະ ຊະນິດທີໍ່ຢູ່ຕາມເກາະດອນ; ຈາພວກພະ
ຍາດ (Diseases) ເຊັໍ່ນ: ໄຂ້ທລະພິດ (Small pox), ໝາກສຸກໝາກໃສ (Measles) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະ
ຊາກອນພັ້ນເມອງຂອງມະນຸດໄດ້ລມ
ົັ້ ຕາຍຢ່າງຫວງຫາຍ ໃນຂະນະທີໍ່ນັກສະແຫວງຫາ ແລະ ນັກລ່າເມອງຂັ້ນ
ຊາວເອີຣົບ ນາພະຍາດເຫົໍ່ານີເັ້ ຂົັ້າສູແ
່ ຜ່ນດິນໃໝ່ ແລະ ອົສຕຣາລີ; ຊະນິດບຸກລຸກທາງທະເລ (Marine
invaders) ເຊັໍ່ນ, ກະປູຂຽວເອີຣົບ (European green crabs) ທີໍ່ນາເຂົັ້າມາອາເມລິກາໂດຍທາງນັ້າ
ເຮອກໍ່າປັໍ່ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງສັງຄົມຂອງສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດຊາຍຝັໍ່ງຕາເວັນຕົກມີການປ່ຽນແປງ; ແລະ ຊະ
ນິດບຸກລຸກພດ (Pant invaders) ເຊັໍ່ນ: ຫຍ້າໃບດົກພາກໃຕ້ຂອງລັດເຊຍ ຫ ຢູເຄຣນ (Leafy
spurge) ໄດ້ຖກນາເຂົັ້າມາອາເມລິກາດ້ວຍແກ່ນທີໍ່ຕິດເຊັ້ອ ປະຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພດຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນໃນທົໍ່ງ
ຫຍ້າ Prairies ມີປະລິມານເບົາບາງລົງ. ຕົວຢ່າງຊະນິດບຸກລຸກພດທີໍ່ຮູ້ດີໃນບ້ານເຮົາກຄ ຜັກຕົບ (IUCN
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2000). ຄົນເຮົາເຈດຕະນານາເອົາຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນດິນແດນໃໝ່ ປົກກະຕິ ແມ່ນໃນເວລາທີໍ່ເຂົາເຈົັ້າ
ຍ້າຍຖິໍ່ນຖານໄປຕັັ້ງຢູບ
່ ່ອນໃໝ່. ບັນດາຊະນິດເຫົໍ່ານັັ້ນ ໄດ້ນາມາເພໍ່ອເປັນແຫໍ່ງວັດຖຸດິບ ເພໍ່ອສະໜອງທາງ
ດ້ານອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ, ກິລາ, ວິທະຍາສາດ, ຕ້ານລົມ, ຄວບຄຸມການເຊາະເຈໍ່ອນ ແລະ ມ່ວນຊໍ່ນລນ
ໍ່
ເລິງຕ່າງໆ. ບາງຄັັ້ງ ບັນດາຊະນິດດັໍ່ງກ່າວໄດ້ຖກນາເຂົັ້າມາເພໍ່ອຊ່ວຍແຍກ ຫ ສະກັດກັັ້ນຊະນິດບຸກລຸກອໍ່ນ
ແຕ່ສ່ວນຫວງຫາຍ ຈະບເໍ່ ປັນໄປຕາມທີໍ່ຄາດໝາຍໄວ້ ແລະ ມັກຈະຜົນກະທົບທາງອໍ່ນຕາມມາ. ບາງຄັງັ້ ພຽງ
ເອກະຖານຂອງຊະນິດໜໍ່ງ ກໍ່ສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ທັງໝົດຊະນິດໜໍ່ງສູນພັນໄດ້. ໂດຍສະເພາະຕົວຢ່າງ
ແມວທີໍ່ເປັນຜູ້ລ່າ ທີໍ່ເປັນຂອງຜູຮ
້ ັກສາປ້ອມຍາມນ່ານນັ້າຂອງດອນ Stephen ທີໍ່ຕັັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງດອນເໜອ
ແລະ ບັນດາດອນໃຕ້ຂອງນິວຊີແລນ ເຊິງໍ່ ໄດ້ຢັັ້ງຢນວ່າ ແມວນີໄັ້ ດ້ລ່າ ຫ ຂ້ານົກໄສ່ (Wren) ໃນດອນນັັ້ນຈົນ
ໝົດທຸກໂຕ, ແລະ ນົກຊະນິດນີັ້ ຫາກໍ່ຖກຈັດໃຫ້ເປັນຊະນິດໃໝ່ທາງວິທະສາດ (Hunter 2001). ເພິໍ່ນ
ໄດ້ປະເມີນວ່າ ແມວບ້ານຢູໃ່ ນອາເມລິກາ (ຫາຍກວ່າ 60 ລ້ານ ເປັນສັດລ້ຽງໃນເຮອນ ແລະ ອາດມີ 30-40
ລ້ານ ທີໍ່ເປັນແມວເລໍ່ອນລອຍ) ໄດ້ຂ້າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຂະໜາດນ້ອຍຫາຍກວ່າ 1 ຕັ້ໂຕ ແລະ ນົກອີກຢ່າງ
ໜ້ອຍ 200 ລ້ານໂຕຕໍ່ປີ. ແມວເຫົໍ່ານີໄັ້ ດ້ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ແລະ ນົກຂອງອາເມລິກາເໜອ 6 ຊະ
ນິດຖກໄພຂົມ
ໍ່ ຂູ່ ແລະ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ສັດໃນອົສຕຣາລີ ຫາຍກວ່າ 20 ຊະນິດສູນພັນ. ສ່ວນກລະນີທີໍ່ຮູ້ກນ
ັ
ດີໃນປະເທດເຮົາກຄ ຫອຍສັດຕູເຂົັ້າ (Golden apple snail) ເປັນຊະນິດບຸກລຸກຕ່າງຖິໍ່ນມີກາເນີດມາ
ຈາກທະວີບອາເມລິກາໃຕ້ ໄດ້ຖກນາເຂົັ້າມາໃນລາວ ໃນປີ 1991 ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍທາອິດໃນສາມບ້ານ
ຂອງເມອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ໃນປີ 1992 ໄດ້ທາລາຍເຂົັ້າເສຍໄປເຖິງ 10 ເຮັກຕາ. ໃນປີ 1994 ກໄດ້ມີ
ຜູ້ນາເຂົັ້າມາທາງວຽດນາມອີກຕໍ່ມທາງພາກເໜອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫອຍຊະນິດນີັ້ແຜ່ຂະ ຫຍາຍໄປເຖິງ 9 ແຂວງ
ໃນ ສສປ ລາວ (ບຸນເນໍ່ອງ ແລະ ຄະນະ 2002)
ຂັັ້ນຕອນທີສອງໃນຂະບວນການບຸກລຸກ ຄການຕັັ້ງຖິໍ່ນ (Establishment) ໄດ້ຮວມເອົາວ່າ ບັນ
ດາຊີວະສາດ ແລະ ຊີວະປັດໃຈໃນເຂດຍດຄອງ ມີຜົນຢ່າງໃດຕກ
ໍ່ ານຢູລ
່ ອດໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ, ການແຜ່ພັນ ແລະ
ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພວກມັນໃນເຂດທີຢ
ໍ່ ໃູ່ ໝ່. ຊະນິດບຸກລຸກທີໍ່ຄອບງາສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນ
ການຕັັ້ງປະຊາກອນຂອງຕົນໄດ້ສາເລັດ ໃນເວລານາເຂົັ້າໄປໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ໃນນີັ້ ນັກວິທະຍາສາມບາງຄົນ
ໄດ້ຖົກຖຽງວ່າ ບັນດາດອນທີໍ່ຢູ່ໃນມະຫາສະມຸດໃນເຂດຮ້ອນຈະຮັບການບຸກລຸກໄວກ່ວາ ແຕ່ວ່າຫັກຖານ
ຢັັ້ງຢນຄ້າຍວ່າ ຍັງເປັນລັກສະນະກວມລວມຢູ.່ ມີຫາຍຊະນິດ ທີໍ່ເຂົັ້າມາຢູໃ່ ນຂົງເຂດໃໝ່ ໄດ້ຖກບັນດາປັດ
ໃຈທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ຊີວະ ປັດເຂ່ຍອອກຢ່າງວ່ອງໄວ, ສ່ວນຈານວນທີໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ກບສ
ໍ່ າມາດ
ຂະຫຍາຍປະຊາກອນຂອງຕົນ ຫ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້
ຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນຂະບວນການບຸກລຸກ ຄການຮວບຮວມເປັນໜໍ່ງດຽວ ເຊິໍ່ງໄດ້ຮວມເອົາວ່າຊະ
ນິດຕ່າງຖິໍ່ນນັັ້ນ ມີປະຕິກິລິຍາກັບສັງຄົມ ແລະ ລະບົບນິເວດທີມ
ໍ່ ັນຍດຄອງແນວໃດ, ແລະ ບັນດາປັດໃຈທີໍ່
ກະທົບຕອ
ໍ່ ັດຕາການຂະຫຍາຍປະຊາກອນ, ທາງດ້ານຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງມັນແນວໃດ. ດັໍ່ງທີກ
ໍ່ ່າວ
ມາຂ້າງເທິງ, ບາງຊະນິດບຸກລຸກຫັງຈາກທີໍ່ເຂົັ້າມາຕັັ້ງຖິໍ່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ ມັນຈະກາຍເປັນຊະນິດ
ທາມະຊາດຂອງສະພາບແວດລ້ອມນັັ້ນ, ມັນຈະບໍ່ຂັ້ນກັບການອົບພະຍົບເຂົັ້າມາຄນ ຈາກຂອບເຂດທາມະ
ຊາດຂອງມັນທີໍ່ມາກົດດັນ ແລະ ມີຈານວນໜ້ອຍໜໍ່ງຂອງບັນດາຊະນິດນີັ້ ຈະກາຍເປັນຊະນິດບຸກລຸກ. ນັກ
ວິທະຍາສາດໄດ້ປະເມີນວ່າ ໃນ 1000 ຊະນິດ ທີໍ່ເຂົັ້າໄປຢູໃ່ ນຂົງເຂດໃໝ່, ມີປະມານ 100 ຊະນິດຈະຢູ່ຊົໍ່ວ
ຄາວ, 10 ຊະນິດຈະປະກອບເປັນປະຊາກອນຢູໃ່ ນໄລຍະຍາວ ແລະ ມີພຽງຊະນິດດຽວເທົໍ່ານັັ້ນ ທີໍ່ກາຍເປັນ
ຊະນິດບຸກລຸກ ແລະ ກໍ່ບັນຫາ (Cox, 1999). ການຫັນປ່ຽນຈາກການອົບພະຍົບເຂົັ້າຢ່າງທາມະຊາດ ໃຫ້
ກາຍເປັນຜູບ
້ ຸກລຸກ ມັກຈະເປັນຂະບວນການທີໍ່ແກ່ຍາວ ຫ ເປັນບັັ້ນຢຸດສະງັກ, ຈາກນັັ້ນ ແມ່ນບັັ້ນ (ໄລຍະ)
ເພີມ
ັ້ ຂັ້ນທະວິຄູນ ເຊິໍ່ງຈະສິນ
ັ້ ສຸດກຕເໍ່ ມໍ່ອຊະນິດນັັ້ນຂະຫຍາຍຕົວຮອດຂອບເຂດໃໝ່ຂອງມັນ ແລະ ມີປະຊາ
ກອນທີອ
ໍ່ ົບພະຍົບເຂົາັ້ ຫາຍໆ ປະຊາກອນຈະຖກດັບສູນໃນເວລານີ.ັ້ ສ່ວນຫາຍ ມັນເປັນການຍາກທີໍ່ຈະພະ
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ຍາກອນວ່າຊະນິດໃດຈະຢູ່ ກາຍເປັນຜູອ
້ ົບພະຍົບທາມະຊາດ ແລະ ຊະນິດໃດຈະກາຍເປັນຊະນິດບຸກລຸກ.
ແມ່ນຫຍັງທີໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຊະນິດບຸກລຸກໄດ້ສາເລັດ ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ສາມາດຈະພະຍາກອນຄວາມສາເລັດ
ຂອງການບຸກລຸກ ຫ ຍິໍ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ບໍ່ສາມາດບອກຈານວນທີຄ
ໍ່ ົບຖ້ວນສົມບູນຂອງຊະນິດບຸກລຸກທົໍ່ວໄປໄດ້.
ບາງຫັກຖານພັດຊີັ້ບອກວ່າ ຈາພວກຊະນິດບຸກລຸກທີໍ່ມີຈານວນຫາຍ ຈະປະສົບຜົນສາເລັດຫາຍກວ່າ, ຈະ
ລວມທັງພວກທີໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍກວ້າງຂວາງໃນເຂດທີໍ່ຢຂ
ູ່ ອງຕົນເອງ ແລະ ພວກທີໍ່ມາຕັັ້ງຖິໍ່ນຖານ ແລະ ໄດ້
ແຈກຢາຍຢ່າງຫວງຫາຍແລ້ວ. ນົກອ້ຽງ ເອີຣົບ (European Starling) ໄດ້ນາເຂົັ້າມາໃນນິວຢອກ ໃນປີ
1990-91 ໂດຍທີໍ່ວ່າຜູ້ນາເຂົັ້າມາ ຕ້ອງການຈະນາເອົານົກທຸກຊະນິດທີໍ່ບັນທກໄວ້ ໃນບົດຂຽນຂອງ
Shakespeare to North America. ການນາເອົານົກກະຮອກມາໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ມີບຸກຄົນຫາຍ
ຄົນໄດ້ນາເຂົັ້າມາອີກແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສາເລັດ. ຈາກການລິເລີໍ່ມທີໍ່ປົກກະຕິງຽບໆ, ນົກກະຮອກໄດ້ກາຍມາ
ເປັນບັນຫາຖົກຖຽງກັນວ່າ ເປັນນົກບຸກລຸກທີໍ່ຮ້າຍທີສ
ໍ່ ຸດໃນອາເມຣິກາ. ຫັງຈາກທີໍ່ນາເຂົັ້າມາໄດ້ 50 ປີ, ປະ
ຊາກອນຂອງມັນໄດ້ຂະຫຍາຍປະມານ 120 ລ້ານ. ປະຈຸບັນນົກກະຮອກໄດ້ເຂົັ້າມາປ່ຽນແທນນົກທ້ອງຖິໍ່ນ
ໂດຍສະເພາະນົກທີໍ່ເຮັດຮັງຢູໂ່ ກນ (Cavity noster) ທົໍ່ວພາກຕາເວັນອອກຂອງອາເມລິກາ.
ບັນດາລາຍການຜົນສະທ້ອນທີໍ່ຕາມມາຂອງຊະນິດບຸກລຸກ ຕກ
ໍ່ ັບສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ຂອງມັນ
ມີຄວາມຍດຍາວ ເທົໍ່າກັບທີໍ່ກັບເວລາມັນກົດດັນ. ບັນດາຊະນິດບຸກລຸກ ສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການການ
ສູນເສຍຊະນິດທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ໃນລະດັບໂລກ, ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ມັນຍັງເປັນຕົວການໃນ
ການແຍກໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບນິເວດທີໍ່ມັນເຂົັ້າຄອບງາຢ່າງສິັ້ນເຊີງ. ຈາພວກທີເໍ່ ປັນຜູລ
້ ່າ (ລວມ
ທັງພວກກິນຫຍ້າເຊັໍ່ນ: ງົວ, ແບ້, ໝູ ແລະ ກະຕ່າຍ) ທີໍ່ເປັນຊະນິດບຸກລຸກ ມັກຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ເຫຍໍ່ອທີໍ່ປະເຊີນໜ້າທີໍ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັັ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງທີໍ່ເໝາະສົມ. ດັໍ່ງຕົວຢ່າງທີຮ
ໍ່ ກ
ູ້ ັນດີຄ: ງູຕົັ້ນ
ໄມ້ສີນັ້າຕານ (Brown tree snake) ທີໍ່ນາເຂົັ້າມາໃນກຸ່ມດອນຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກໂດຍບັງເອີນ
ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ນົກ, ເຈຍ ແລະ ຈາພວກກະປອມ, ກະທ້າງ, ກັບແກ້ (Lizard) ທ້ອງຖິໍ່ນສູນພັນໄປຫາຍ
ຊະນິດ
ອີກປັດໃຈໜໍ່ງກຄຄວາມໃໝ່ຂອງຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນຂອງຂົງເຂດທີກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງ ອາດເປັນຜົນອັນໜງໍ່
ອີກທີໍ່ມີຄວາມໝາຍຕກ
ໍ່ ັບຄວາມສາມາດຢູລ
່ ອດຂອງຜູຖ
້ ກລ່າ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູລ
້ ່າທີໍ່ສາຄັນຍັງບໍ່ທັນຮູວ
້ ່າ
ພວກດັໍ່ງກ່າວເປັນເຫຍໍ່ອຂອງພວກມັນ. ການທີໍ່ປະຊາກອນຂອງຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ ມີຄວາມຈະເລີນແຜ່ຜາຍດີ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ນັັ້ນ ໝາຍເຖິງພວກມັນໄດ້ຫຼຸດພົັ້ນຈາກຜູລ
້ ່າທາມະຊາດ, ຜູແ
້ ຂ່ງຂັນ ແລະ ພະຍາດ
ທີລ
ໍ່ ົບກວນພວກມັນ
ຊະນິດບຸກລຸກຕ່າງຖິໍ່ນສ່ວນໃຫຍ່ ດັບສູນຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນສາລັບອາຫານ, ນັ້າ, ທີໍ່ຢູ່ອາໄສ, ສານ
ອາຫານ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສະຖານທີໍ່. ກະຮອກໝົໍ່ນ (Gray squirrel) ອາເມລິກາເໜອໄດ້ດັບສູນ
ແລະ ປ່ຽນແທນກະຮອກແດງ ທີໍ່ເປັນຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນໃນອັງກິດ ແລະ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງເອີຣົບ. ໂດຍສະ
ເພາະຊະນິດທີໍ່ປະສົບຜົນສາເລັດໃນການບຸກລຸກ ມີຫອຍມ້າລາຍ (Zebra mussels) ແລະ ຫອຍແມງຜູ່
(Quagga ມussels) ທີໍ່ໄດ້ນາເຂົັ້າມາໃນຂອງເຂດ Great Lakes ຂອງອາເມລິກາເໜອ ໃນຊຸມປີ
1980. ຫອຍປີກແມງຜູ່ເຫົໍ່ານີັ້ ສາມາດເພີມ
ໍ່ ຄວາມໜາແໜ້ນຂັ້ນເຖິງ 627,000 ໂຕ ຕໍ່ຕາຕະລາງຫາ (ຫ
524,172 ໂຕ ຕໍ່ຕາຕະລາງມ) ຫອາດຫາຍກວ່ານັັ້ນ. ຫອຍເລົໍ່ານີັ້ ໄດ້ປົກຫຸ້ມທັງໝົດພັ້ນທະເລສາບ ແລະ
ເທິງໜ້າດິນອໍ່ນໆ (ດິນຕາມແຄມຝັໍ່ງ) ສ່ວນໃນທະເລສາບ Erie ຫອຍມ້າລາຍໄດ້ທາລາຍລ້າງປະຊາກອນ
ທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ສມ
ົ ບູນ ຄ: ກີັ້ນັ້າຈດ (Freshwater bivalves) ຢູ່ໃນຕະກຸນ Unionoidea ບາງໂຕຈະຖກ
ຫອຍມ້າລາຍຈັບໂອບເຖິງ 15,000 ໂຕ, ມີນັ້າໜັກເຖິງ 5 ເທົໍ່າຕົວຂອງນັ້າໜັກມັນເອງ ຫອຍມ້າລາຍເປັນຜູ້
ໃຫ້ອາຫານທີໍ່ກັໍ່ນຕອງລະອຽດ ດັໍ່ງນັັ້ນ, ຈໍ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງລະບົບນິເວດທີໍ່ມັນຄອບງາໄດ້
ຢ່າງຖາວອນ. ຊະນິດບຸກລຸກ ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອຸດມ
ົ ສົມບູນຂອງຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນ ໂດຍການປະສົມ
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ພັນຊອດ (Hybridization) ເຊັໍ່ນ: ເປັດ mallard ໃນອາເມລິກາເໜອ ໄດ້ມີການແຜ່ຂະຫຍາຍ ໂດຍທີໍ່ນັກ
ລ່າສັດກິລາ ໄດ້ນາເຂົັ້າໄປໃນເນັ້ອທີໍ່ແຫ່ງໃໝ່ ແລະ ເພໍ່ອຂະຫຍາຍອານາເຂດຂອງມັນໃນເຂດທາມະຊາດ
ເພໍ່ອຈະໄດ້ນາເນັ້ອທີໍ່ເກົໍ່າມາເຮັດເປັນດິນກະສິກາ ເມໍ່ອເປັດ mallard ໄດ້ເຂົັ້າມາປົນຢູ່ກັບເປັດທີໍ່ມີສາຍພັນ
ໃກ້ກັນໃນຂົງເຂດໃໝ່ ເປັດເຫົໍ່ານີັ້ ໄດ້ປະສົມພັນກັບເປັດທ້ອງຖິໍ່ນ ສ່ວນຫາຍຈະເດັໍ່ນ ຂົໍ່ມຂູ່ຢນ
ີ ຂອງປະຊາ
ກອນທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ (ໝາຍເຖິງລັກສະນະໜໍ່ງທີໍ່ສະແດງອອກເໜອລັກສະນະໜໍ່ງ, ສ່ວນຄັງຢີນໝາຍ
ເຖິງຢີນທັງໝົດຂອງປະຊາກອນລວມກັນ) ດັໍ່ງໃນກລະນີຂອງເປັດເມັກຊິກໂກ ກັບເປັດລາຍ (mottled
duck). ດັໍ່ງດຽວກັນ, ເປັດ mallard ອາເມລິກາເໜອ ຍັງມີການປະສົມພັນຊອດກັບເປັດໝົໍ່ນນິວຊີແລນ
ແລະ ເປັດຮາວາຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຊະນິດໃໝ່ຂັ້ນ ໂດຍໃຊ້ວິທທ
ີ າງວິສະວະກາມະພັນ ເຊິໍ່ງອາດພັກດັນ
ໃຫ້ເກີດການຂົມ
ໍ່ ຂູຜ
່ ່ານການປະສົມຊອດ ຫັງຈາກທີໍ່ປ່ອຍເຂົັ້າໄປໃຫ້ເປັນສັດປ່າ, ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ແນະນາໃຫ້ເອົາປາ
ອອກຈາກບ່ອນດາເນີນການປູກພດນັ້າ
ບັນຫາທີໍ່ບຄ
ໍ່ ່ອຍໄດ້ຍົກຂັ້ນມາສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຊະນິດບຸກລຸກນັັ້ນກຄ ບັນດາພະຍາດຕ່າງໆທີໍ່
ເປັນຊະນິດບຸກລຸກປະເພດພິເສດ ທີໍ່ກະທົບຕກ
ໍ່ ັບປະຊາກອນຂອງສັດປ່າ ແລະ ມະນຸດໃນທົໍ່ວໂລກ. ໃນເກະ
ຮາວາຍ ພະຍາດໝາກສຸກສັດປີກ (Avian Pox) ແລະ ພະຍາດມາລາເຣຍ ໄດ້ທາລາຍບັນດານົກທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່
ຢູໃ່ ນປ່າທີຮ
ໍ່ າບຕໍ່າເກອບໝົດສິັ້ນ, ດັໍ່ງດຽວກັນໄດ້ເກີດມີພະຍາດຕິດຕໍ່ ເຊິໍ່ງອາດເປັນທີໍ່ມາຂອງປະໂຫຍກທີໍ່ວ່າ
“ໃນໄລຍະນີສ
ັ້ ັດເຄິໍ່ງບົກເຄິໍ່ງນັ້າຫຼຸດລົງ”
ຊະນິດບຸກລຸກໄດ້ປ່ຽນແປງທັງໝົດລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ມີຜົນຕກ
ໍ່ ານຈະເລີນພັນ, ການແຜ່ພັນ,
ແລະ ການດາລົງຄົງຕົວຂອງທັງລະບົບ. ຕົວຢ່າງ, ຊະນິດບຸກລຸກພດ ສາມາດທີໍ່ຈະປ່ຽນຂະບວນການທາງ
ດ້ານນິເວດວິທະຍາເຊັໍ່ນ: ລະບົບໄຟປ່າ, ວົງຈອນຂອງສານອາຫານ ແລະ ວົງຈອນຂອງນັ້າ ຫ ປ່ຽນແທນຊະ
ນິດເດັໍ່ນໃນສັງຄົມພດນັັ້ນ. ໃນລະບົບນິເວດວິທະຍາ Fynbos ຂອງແຂວງ Cape ຂອງອາຟຣິກກາໃຕ້,
ຊະນິດພດທ້ອງຖິໍ່ນ ໄດ້ວວ
ິ ັດມາເປັນພດທີມ
ໍ່ ີຄວາມຕ້ານທານຕສ
ໍ່ ະພາບແວດລ້ອມບດ
ໍ່ ີໄດ້. ພດເຫາົໍ່ ນີັ້ ຜະລິດ
ນັ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຮ້ອນ, ມັນສາມາດດາລົງຊີວິດຢູໃ່ ນດິນ ທີໍ່ມີສານອາຫານໜ້ອຍ
ແລະ ຮາກມັນຊ່ວຍໃຫ້ດິນຈັບກັນດີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຊະເຈໍ່ອນໄດ້. ອີກຢ່າງໜໍ່ງ ມີພດພັນຈານວນຫວງ
ຫາຍທີໍ່ມີຄວາມສາມາດຕ້ານທານໄຟໄດ້ ຈະເປັນໃບ, ເປອກ ຕະຫອດເຖິງມວນສານຊີວະສະເລ່ຍທີໍ່ຕໍ່າ
ຂອງມັນ ສາມາດຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄຟທີໍ່ຜ່ານເຂດດັໍ່ງກ່າວເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ. ສ່ວນໄມ້ວິກ, ໄມ້ແປກ,
ແລະ ຊະນິດບຸກລຸກອໍ່ນໆ ໃນດິນດານແຫ້ງຂອງ Fynbos ລ້ວນແຕ່ເປັນຊະນິດໃຊ້ນັ້າຫາຍ, ພວກມັນໄດ້
ຂົມ
ໍ່ ຂູພ
່ ດທ້ອງຖິໍ່ນຫາຍຊະນິດໃຫ້ສູນພັນ, ເພີມ
ໍ່ ມວນສານຊີວະຂັ້ນ ແລະ ຕ້ອງການນັ້າຫາຍໃນລະບົບນິເວດ,
ເພີມ
ໍ່ ການຕິດໄຟງ່າຍຂັ້ນ, ແລະ ຫຼຸດປະລິມານນັ້າທີໃໍ່ ຊ້ສາລັບການຜະລິດກະສິກາ ເຮັດໃຫ້ມີນັ້າໃຊ້ຈາກັດ ຢູ່
ໃນ Cape Town ແລະ Port Elizabeth. ຊະນິດບຸກລຸກຍັງມີຄວາມສາເລັດໃນການຕັັ້ງຖິໍ່ນ ແລະ ປ່ຽນ
ແປງໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບນິເວດນັ້າຈດ ໃນທະເລສາບ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງ. ການນາເອົາປາເກມ ຫ
ປາການຄ້າ ເຂົັ້າໄປໃນທະເລສາບ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງໃນໂລກ ໄດ້ທາລາຍປາທ້ອງຖິໍ່ນຢ່າງມະຫັນ ເຊັໍ່ນ: ອົງການ
ບລິການປາ ແລະ ສັດປ່າ ອາເມລິກາ (U.S. Fish and Wildlife Service) ຈັດວ່າ: ອ່າວ ແລະ ສາມ
ຫໍ່ຽມຊານຟຣານຊິສໂກ ເປັນລະບົບນັ້າທີຖ
ໍ່ ກບຸກລຸກຫາຍທີໍ່ສຸດໃນອາເມລິກາເໜອ. ຍັງມີຫາຍອ່າວ ແລະ
ສັງຄົມຊາຍຝັໍ່ງ ຈາກການາດາ ເຖິງເມັກຊິກໂກ ທີມ
ໍ່ ີຈານວນບຸກລຸກຫາຍກວ່າຈານວນທ້ອງຖິໍ່ນ. ການບຸກລຸກ
ທາງດ້ານຊີວະມີຜົນກະທົບຕລ
ໍ່ ະບົບເສດຖະກິດໄດ້ສອງທາງໃຫຍ່ຄ:
1) ມັນມີຜົນກະທົບຕປ
ໍ່ ະສິດທິພາບຂອງຜົນຜະລິດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັໍ່ນ: ມັນເປັນສາ
ເຫດໃຫ້ຜົນລະປູກ ແລະ ສັດລ້ຽງເສຍຫາຍ, ແລະ ເສຍຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການປະມົງ
2) ເສຍຄ່າການຕຕ
ໍ່ ້ານກັບການບຸກລຸກ
(ລວມທັງຊະນິດບຸກລຸກທີຂ
ໍ່ ມ
ົໍ່ ຂູສ
່ ຸຂະພາບຂອງຄົນ)
ການຮັບປະກັນໃນການຄວບຄຸມ, ການພະຍາຍາມລົບລ້າງ ເຊິໍ່ງເປັນມູນຄ່າມະຫາສານ. ການປະເມີນມູນຄ່າ
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ດັໍ່ງກ່າວ ຍາກທີໍ່ຈະຄິດໄລ່ໃຫ້ຖກຕ້ອງແມ່ນຢາໄດ້, ແຕ່ຜົນຂອງການຄາດຄະເນມີເກີນ 138 ຕໂັ້ ດລາຕປ
ໍ່ ີ
(Pimentel et al., 2000).
ພວກເຮົາມີວິທີຈາກັດຜົນສະທ້ອນຂອງຊະນິດບຸກລຸກ ໄດ້ 2 ວີທໃີ ຫຍ່:
1) ປ້ອງກັນຊະນິດບຸກລຸກໃໝ່,
2) ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນບ່ອນທີມ
ໍ່ ັນຍດຄອງແລ້ວ
ເຮົາສາມາດໃຊ້ແບບສອບຖາມ ເພໍ່ອກວດເບິໍ່ງເຫດການຂອງການບຸກລຸກໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ, ການໃຊ້
ເທັກນິກແບບນີຈ
ັ້ ະບໄໍ່ ດ້ຮັບຜົນ ຖ້າເຮົາບສ
ໍ່ າມາດພະຍາກອນວ່າ ຊະນິດໃດອາດກາຍເປັນຊະນິດບຸກລຸກ.
ອີກຢ່າງໜໍ່ງ ເຊັໍ່ນ: ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອົສຕຣາລີ ໄດ້ນາໃຊ້ວິທກ
ີ ານ (ຍັງບຖ
ໍ່ ວ່າເປັນຕົວການ
ຈົນກວ່າຈະພິສູດວ່າ ມັນເປັນອັນຕະລາຍ, innocent until proven guilty) ຕກ
ໍ່ ັບບັນດາຊະນິດທີໍ່ນາມາ
ເຊິໍ່ງສ່ວນຫາຍ ເພໍ່ອການຈາກັດທາງດ້ານການຄ້າ (mack et al. 2000) ຫ ອາດຈະເວົັ້າໄດ້ວ່າ ຈະປ່ອຍທຸກ
ຊະນິດໄວ້ຈົນກວ່າພວກເຮົາຮູ້ວ່ າພວກມັນເປັນອັນຕະລາຍ. ບັນຫາໃຫຍ່ໃນການນາໃຊ້ວິທກ
ີ ານນີກ
ັ້ ຄ ເພອ
ໍ່
ເຮົາຈະຮູວ
້ ່າ ມັນເປັນອັນຕະລາຍມັນກສວຍເກີນທີໍ່ຈະຄວບການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນແລ້ວ.

63

ເອກະສານອ້າ ງອີງ
ກົມປ່າໄມ້ 1994, ການຈັດສັນປ່າໄມ້
ກົມປ່າໄມ້ 2008, ຍຸດທະສາດ ດາລັດ ແລະ ຄາສັໍ່ງວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້
ກົມປ່າໄມ້ 2008, ຂັ້ແນະນາວ່າດ້ວຍການຈັດສັນປ່າຜະລິດ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ 2004, ຄູ່ມບົດສອນ
ວິຊາສາຫວດຈັດສັນປ່າ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ 2004, ຄູ່ມບົດສອນ
ວິຊາອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ

