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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ໍ່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກ ໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ໍ່ງທີໍ່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົໍ່ວປະເທດ ຍັງບ ໍ່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ໍ່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິໍ່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິໍ່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ໍ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີໍ່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີໍ່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ໍ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ໍ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີໍ່ເໝາະສົມ. 
ເພ ໍ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັໍ່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ໍ່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັໍ່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ໍ່ອກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ໍ່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີໍ່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັໍ່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການຮຽນ
ການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ໍ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີໍ່ມີໃນຫ ັກສູດດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ເພ ໍ່ອຕອບສະໜ
ອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທີໍ່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັໍ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ົໍ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ໍ່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ໍ່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີໍ່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ໍ່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພດັທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ໍ່ງທີໍ່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນຈາກ
ອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ໍ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊໃ້ນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົໍ່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົໍ່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີໍ່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອຊາບ 
ເພ ໍ່ອຈະໄດ້ນ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົໍ່າໃນອະນາຄົດ 
  
 



iii 

ບດົນ າ 
 

ປ ັ້ມຕ າລາຮຽນວິຊາການຈັດສນັປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຄັດຈ້ອນເອົາ
ເນ ັ້ອໃນມາຈາກຫ າຍແຫ ໍ່ງເອກະສານ  ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ, ປ ັ້ມຄູ່ມ , ປ ັ້ັ້ມແບບຮຽນ, ປ ັ້ມແນະນ າ, ເອກະສານ ແລະ 
ຂ ັ້ມູນຈາກອິນເຕີແນັດ, ປ ັ້ມຕ າລາເຫ ັັ້ມນີັ້ ຍັງໄດ້ຮວບຮວມເອົາປະສົບການຕົວ ຈິງທີໍ່ຂ້າພະເຈົັ້າເຄີຍໄດ້ກ າເນີນ
ມາຈາກກິດຈະກ າຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນ າຜູ້ທີໍ່ມີປະສົບການຫ າຍໆທ່ານທີໍ່ປະຈ າຢູ່ຕາມອົງ
ການຈັດຕັັ້ງລັດ, ອົງການສາກົນ  ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ໃນປ່າຜະລິດ. 

ການສ້າງປ ັ້ມຕ າລາຮຽນວິຊາການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດເຫ ັັ້ມນີັ້, ແມ່ນແນໃສ່
ເພ ໍ່ອຊ່ວຍນັກສ ກສາວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ ໄດ້ມີຄູ່ມ ໃນການຮຽນວິຊາດັໍ່ງກ່າວ ໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຂັັ້ນພ ັ້ນຖານດ້ານການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດ, ເຊິໍ່ງ
ນັກສ ກສາ ຈະສາມາດນ າເອົາບົດຮຽນດັໍ່ງກ່າວໄປໝູນໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫ ັງຈາກທີໍ່ໄດ້ຮຽນຈົບ, 
ພ້ອມກັນນັັ້ນ ປ ັ້ມຕ າລານີັ້ກ ໍ່ຈະມີປະໂຫຍດ ສ າລັບທ່ານທີໍ່ດ າເນີນວຽກງານການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆ
ພັນໃນປ່າຜະລິດ ແລະ ບັນດາທ່ານຜູ້ສົນໃຈຢາກສ ກສາການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດ. 
ເນ ັ້ອໃນຕົັ້ນຕ ທີໍ່ບັນຈຸໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການຈັດສັນປ່າ, 
ຜົນຜະລິດສະໝ ໍ່າສະເໝີ, ການຈັດສັນປ່າ, ຮອບຕັດຟັນ, ການກ ານົດຜົນຜະລິດ, ການຈັດລະບົບປ່າ, ການ
ຈັດການປ່າໄມ້, ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນ, ການສ າ
ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊີວະນາໆພັນ, ບັນດາໄພຂົໍ່ມຂູ່ຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດ  

ເນ ໍ່ອງຈາກວ່າປ ັ້ມຕ າລາຮຽນວິຊາການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດເຫ ັັ້ມນີັ້ ເປັນ
ເອກະສານທ າອິດ ເພ ໍ່ອໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນລະດັບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜ ອ. ສະນັັ້ນ, ຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃຫ້
ຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້ປັບປຸງປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ັັ້ມນີັ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນເຂດເນີນສູງ ທາງພາກເໜ ອ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ, ໃນຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ ພາຍຫ ັງມີການຖອດຖອນບົດຮຽນຕົວຈິງແລ້ວ ພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ມີການປັບປູງປ ັ້ມຕ າລາຮຽນດັໍ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂ ັ້ນໄປເລ ັ້ອຍໆ.  

ຂ້າພະເຈົັ້າຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິໍ່ງຕ ໍ່ຄະນະປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,
ໂຄງການ SURAFCO, SDC, SCA ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ທີໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງ
ດ້ານທ ນຮອນໃນການສ້າງປ ັ້ນມຄູ່ມ ວິຊາຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດໃຫ້ສ າເລັດ
ຜົນ.  
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ຄ າອະທິບາຍສັນຍາລັກ ແລະ ຄ າສັບຫຍ ັ້ 
 

ສນັຍາລກັ ແລະ ຄ າສບັຫຍ ັ້ ຄ າອະທບິາຍ 
G ຫ   C ວັດຮອບ 
GBH (OB) ວັດຮອບພຽງເອິກນອກເປ ອກ 
GBH (UB) ວັດຮອບພຽງເອິກໃນເປ ອກ 
n  ຈ ານວນຕົັ້ນ 
n/ha  ຈ ານວນຕົັ້ນຕ ໍ່ເຮັກຕາ 
S ເນ ັ້ອທີໍ່ຕັດ (ມ2) 
S/ha ເນ ັ້ອທີໍ່ຕ ໍ່ເຮັກຕາ (ມ2/ha) 
V ບ ລມິາດ (ມ3) 
v/ha ບ ລມິາດຕ ໍ່ເຮັກຕາ (ມ3/ha) 
F ຕົວຄູນຄວາມສ້ວຍ (forມ factor) 
Ha ເຮັກຕາ 
Kມ ກິໂລມ 
m ແມັດ 
Cm ຊັງຕີແມັດ 
Dm ເດກາແມັດ 
mm ມິນລແີມັດ 
Dam ເດກາມ 
g ກ າມ 
Qt ແກງຕານ 
T ໂຕນ 
 ສ່ວນຮ້ອຍ (ເປີເຊັນ) 
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ພາກທ ີI 
ການສ າຫ ວດຈດັສນັປາ່ໄມ້ 

 
ບດົທ ີ1 

ການສ າຫ ວດຈດັສນັປາ່ໄມ້ 
 
ຈດຸປະສງົ 

ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ປະເພດຂອງການສ າຫ ວດຈັດສັນປ່າໄມ້ 
2. ນ າເອົາຄວາມຮູ້ດ້ານການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ໄປໝູນໃຊ້ຕົວຈິງໃນອະນາຄົດໄດ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ນຍິາມກຽ່ວກບັການສ າຫ ວດຈດັສນັປາ່ໄມ ້
 ການສ າຫ ວດ ແມ່ນວຽກງານໜ ໍ່ງທີໍ່ຈະຕ້ອງໄປກ່ອນວຽກງານອ ໍ່ນບາດກ້າວໜ ໍ່ງຂອງທຸກວຽກງານ
ປ່າໄມ້, ກ່ອນຈະລົງມ ີສ້າງໂຄງການກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ບ່ອນໃດໜ ໍ່ງ ບັນຫາສ າຄັນຕ້ອງກ າແໜ້ນບັນດາຊັບພະຍາ 
ກອນຂອງປ່າ. ວ່າມີຫ າຍໜ້ອຍພຽງໃດ ເພ ໍ່ອເປັນພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການດ າເນີນຜະລິດການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢ່າງ
ຖ ກຕ້ອງ, ການວງາງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີໍ່ດີ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງໃນການນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ທີໍ່ມີຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່າສຸດຂ ັ້ນຢູ່ກັບຂ ັ້ມູນຂອງການສ າຫ ວດ 
 ໝາຍຄວາມວ່າ “ ການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ ” ແມ່ນການດ າເນີນການເກັບກ າຂ ັ້ມູນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້
ຕົັ້ນໄມ້ທາງດ້ານປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເງ ໍ່ອນໄຂສິໍ່ໍ່ງແວດລ້ອມຂອງປ່າ ຕາມເວລາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຜູ້ຊມົໃຊ້ຂ ັ້ມູນ 
 “ ການຈັດສັນປ່າໄມ້ ” ໝາຍເຖິງການນ າໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີໍ່ໄດ້ຈາກທຸກຂະແໜງການ ຂອງວຽກງານປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ຈາກຂະແໜງການວິທະຍາສາດອ ໍ່ນໆ ທີໍ່ກ່ຽວພັນກບັການຈັດສັນປ່າໄມ້ ເພ ໍ່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້
ແກ່ມະນຸດ 
 
1.2 ຈດຸປະສງົການສ າຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມໂ້ດຍທົໍ່ວໄປ 

 ເພ ໍ່ອການວາງແຜນຈັດສັນປ່າໄມ້ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
 ວາງແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້ 
 ການຕິດຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງປ່າ 
 ການສ ກສາຄົັ້ນຄວ້າ 
 ການວາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກກັບປ່າໄມ້ໃນລະດັບມະຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ 
 ການຈັດສັນແຫ ໍ່ງນ ັ້າ 
 ການຈັດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອ ໍ່ນໆ. 
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1.3 ຂ ັ້ມນູຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ 
 ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຖ ກຈັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ໝວດຄ : 

1.3.1 ຂ ັ້ມນູກຽ່ວກບັເງ ໍ່ອນໄຂສິໍ່ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດຂອງປາ່ 
 ທີໍ່ຕັັ້ງ: (ຈຸດເສັັ້ນຂະໜານ, ເສັັ້ນແວງ, ຄວາມສູງຈາກນ ັ້າທະເລ ແລະ ພູມີປະເທດ 
 ອາກາດ: (ອຸ່ນກະພູມ, ປະລິມານນ ັ້າຝົນ, ຄວາມຊຸມ່ຊ ໍ່ນ ແລະ ລົມ) 
 ດິນ: (ຫີນກ າເນີດ, ຊັັ້ນດິນ, ທາດອົງຄະທາດຕ່າງໆ, ຄວາມເປັນດົດຂອງດິນ). 

1.3.2 ຂ ັ້ມນູດາ້ນປາ່ໄມ ້
 ປະຫວັດ ແລະ ການປ່ຽນແທນຂອງປະເພດປ່າ 
 ເນ ໍ່ອທີໍ່ (ຂະໜາດ ແລະ ການແຈກຢາຍ) 
 ບ ລມິາດການແຈກຢາຍ (ຊະນດິ, ຕ້າງ ແລະ ຄຸນນະພາບ) 
 ສະພາບປ່າໄມ້ ແລະ ຕົັ້ນໄມ ້
 ສະພາບການສ ບພັນ 
 ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການເພີໍ່ມຂ ັ້ນ 
 ສະພາບການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ 
 ສະພາບພະຍາດໄມ້ ແລະ ແມງໄມ້ 
 ສະພາບເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດປ່າ 
 ການຈັດສັນຜ່ານມາ (ຈຸດປະສົງ, ການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້, ການຈັດສັນແຫ ໍ່ງນ ັ້າ ແລະ 

ການຈັດການທ່ອງທ່ຽວ). 
1.3.3 ຂ ັ້ມນູກຽ່ວກບັການດ າເນນີງານ 

 ການເປັນເຈົັ້າຂອງປ່າ 
 ຂ ັ້ຈ າກັດອ ໍ່ນໆ (ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ນະໂຍບາຍ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການຂົນສົໍ່ງ) 
 ການຂົນສົໍ່ງ 
 ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ (ພົນລະເມ ອງ, ແຮງງານ, ການປະກອບອາຊີບ, 

ຮີດຄອງປະເພນີ 
 ການສ ກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົໍ່ງ, ຊົນລະປະມານ, ການ

ບຸກເບີກເນ ັ້ອທີໍ່, ການຕັັ້ງຖິໍ່ນຖານ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ນະໂຍບບາຍຕ່າງໆ) 
 
1.4 ປະຫວດັຂອງການສ າຫ ວດປາ່ໄມ ້

ບ ໍ່ວ່າຢູ່ປະເທດໃດ ຍາມໃດຫາກຍັງມໄີມໃ້ຊ້ຢ່າງລົັ້ນເຫ  ອີພຽງພ  ໄມ້ກ ໍ່ຈະບ ໍ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານການ
ຄ້າ ແລະ ຍາມນັັ້ນວຽກງານການສ າວັດແທກໄມກ້ ໍ່ຍີໍ່ງບ ໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນ. ໃນສະຕະວັດທີ 18-19 ປະເທດ
ຕ່າງໆໃນຢູໂຣບ ໄດ້ເລີໍ່ມມີການພັດທະນາ ແລະ ມຄີວາມກ້າວທາງດ້ານອຸດສາຫະກ າໜັກ ເຂາົເຈົັ້າໄດ້ຂຸດຄົັ້ນ
ນ າໃຊໄ້ມທ້ າມະຊາດ ເຂົັ້າໃນອຸດສາຫະກ າຂຸດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ຜະລິດເກ ອຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ໄດເ້ຮັດໃຫ້
ເກີດມີບັນຫາການຂາດແຄນໄມ້ໃຊ້ຢ່າງໜັກໜວ່ງໃນສະໄໝນັັ້ນ. ເພ ໍ່ອເປັນການແກໄ້ຂບັນຫາທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນດັໍ່ງ
ກ່າວ ຈ ໍ່ງມຄີວາມຈ າເປັນໃນການສ າຫ ວດວັດແທກປ່າໄມ້ຂ ັ້ນ ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນເພິໍ່ນໄດນ້ າໃຊ້ວິທີການສ າແບບກະ
ຕວງ, ນັບສະເພາະຕົັ້ນໄມທີ້ມີຂະໜາດຕ້າງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສ່ວນເນ ັ້ອທີໍ່ປ່າທີໍ່ມີຄຸນຄ່າລາຄາສູງ ແລະ 
ເປັນເນ ັ້ອທີໍ່ບ ໍ່ໃຫຍ່ເກີນໄປເພີໍ່ນໄດ້ນ າໃຊ້ວິທີການສ າແບບໝົດເນ ັ້ອີທີໍ່ 
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ຕ ໍ່ມາຍ້ອນວິທີການສ າປ່າໄມແ້ບບໝົດເນ ັ້ອທີໍ່ ເປັນວິທີໜ ໍ່ງທີໍ່ສິັ້ນເປ ອງທັງເວລາ ແລະ ງົບປະມານ 
ຫ າຍ ຈ ໍ່ງໄດ້ຫັນມາໃຊ້ວິທີການສ າຫ ວດແບບສຸມ່ຕົວຢ່າງມາໂດຍຕະຫ ອດ. ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນນັກສ າຫ ວດປ່າທັງ
ຫ າຍ ກ ໍ່ໄດ້ທົກຖຽງກັນຫ າຍ ເຖິງບັນຫາຄວາມຊັດເຈນຂອງການສຸມ່ຕົວຢ່າງ, ເຖິງປີ 1891 ທ່ານເຊດເຈ ີ
(Schetcher) ຈ ໍ່ງໄດຄ້ົັ້ນພົບບັນດາຫ ັກການພ ັ້ນຖານສ າຄັນສ າລັບການສຸມ່ຕົວຢ່າງ ເຊິໍ່ງເປັນຫ ັກການທີໍ່ຍັງ 
ຖ ກີນ າມາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສ າຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຈົນເຖິງທຸກວັນນີັ້ 

ກ່ອນປີ 1975 ການສ າຫ ວດປ່າໄມຢູ້ລ່າວ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນແນໃສຈຸ່ດປະສົງການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ທັງນັັ້ນ 
ດັໍ່ງນັັ້ນ ການເກັບຂ ັ້ມູນຈ ໍ່ງເກັບສະເພາະ ຂ ັ້ມູນ ຊະນິດໄມ້ ແລະ ຂະຫນາດໜ້າຕ້າງໄມ້ທີໍ່ຕ້ອງການເພ ໍ່ອການຂຸດ
ຄົັ້ນເທົໍ່ານັັ້ນ.  

ພາຍຫ ັງທີປະເທດຊາດໄດຮ້ັບການປົດປ່ອຍໃນປີ 1975 ໄດ້ມີຫ າຍບ ລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດປ່າ
ໄມ້ຖ ີກສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ໄດດ້ າເນິນີການສ າຈັດສັນປ່າຢູພ່າຍໃນຂົງເຂດປ່າໄມ້ຂອງບ ລິສັດທີ ໍ່ຖ ີກ
ທາງລັດຖະບານແບ່ງປັນໃຫ ັ້ເພ ໍ່ອດ າເນນິທຸລະກິດປ່າໄມ້ແບບໝັັ້ນຄົງ. ປີ 1981 ລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອີ
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທ ນຮອນຈາກອາດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ ເພ ໍ່ອທ າການຖ່າຍພາບທົໍ່ວປະເທດ 
 
ຕາຕະລາງທີ 1 ເນ ັ້ອທີໍ່ປາ່ໄມ ້ແລະ ປະເພດປາ່ ຢູ ່ສປປ ລາວ (1000 ຮຕ) 
 
ລ/ດ ປະເພດປາ່ ລະດບັຄວາມຫນາແຫນນ້ ລວມ 

< 40% 40-70% > 70% ເນ ັ້ອທີໍ່ % 
1 ປ່າດົງດິບ 2.7 199.8 944.0 1146.5 10.3  
2 ປ່າປະສົມ 477.6 5618.8 2217.6 8314.0 74.5  
3 ປ່າໂຄກ 1206.4 0.0 0.0 1206.4 10.8  
4 ປ່າໄມ້ແປກ 77.8 49.7 4.7 132.2 1.2 
5 ປ່າປະສົມໃບແຫ ມ 14.8 180.3 85.4 280.5 2.5  
6 ປ່າແຄມນ ັ້າ 47.5 38.4 1.6 87.5 0.8  

 ລວມ 1826.8 6087.0 3253.3 11167.1 100.0 
 
ແຫ່  ງຂ ັ້ມູນ: ກອງສ າຫ ວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ (1989) 
 
1.5 ປະເພດຂອງການສ າຫ ວດປາ່ໄມ ້
 ການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ປະເພດ ດັໍ່ງນີັ້: 

1.5.1 ການສ າຫ ວດເບ ັ້ອງຕົັ້ນ 
 ແມ່ນການລວບລວມຂ ັ້ມູນໃນພ ັ້ນີທີໍ່ປ່າແບບລວມ ແລະ ບ ໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນສູງ, 
ການສ າຫ ວດສາມາດປະຕິບັດດ້ວຍຫ າຍວິທີຄ : ການນ າໃຊ້ເຮ ອບິນຂ ັ້ນໄປທີໍ່ສູງເບິໍ່ງ, ຍ່າງ ຫ   ຂີໍ່ລົດຜ່ານ
ສັງເກດຕີລາຄາສະພາບປ່າເປັນຕົັ້ນກ ານົດປະເພດປ່າ, ປະເມີນການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ, ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ
ພ ັ້ນທີໍ່, ສະພາບການບຸກລຸກທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສະພາບພູມີປະເທດເພ ໍ່ອເປັນຂ ັ້ມູນພ ັ້ີນຖານໃຫ້ແກ່ການ
ຕັດສິນໃຈໃນການດ າເນີນໂຄງການ ຫ  ີ ວາງແຜນລະອຽດໃນຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ 
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1.5.2 ສ າຫ ວດຈດັສນັ 
 ແມ່ນການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ແບບທົໍ່ວໄປ ຈຸດປະສົງຂອງການສ າຫ ວດ ແມ່ນເພ ໍ່ອວາງແຜນ
ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ້ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ດັໍ່ງນັັ້ນ ການສ າປະເພດນີັ້ຈ ໍ່ງຈ າເປັນຕ້ອງ ການຂ ັ້ມູນປ່າໄມ,້ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ, ສະພາບພ ັ້ນທີໍ່ຕະຫ ອດເຖິງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຢ່າງລະອຽດ 

1.5.3 ສ າຫ ວດຂດຸຄົັ້ນ 
 ໝາຍເຖິງການສ າຫ ວດກ່ອນການຂຸດຄົັ້ນ ບາງຄົນຍົງເອີັ້ນການສ າຫ ວດ ການຂຸດຄົັ້ນ 
ເປັນການໝາຍຕັດຕົັ້ນ ດັໍ່ງນັັ້ນ ການເກັບກ າຂ ັ້ມູນປ່າໄມ້ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ຈະເກັບກ າສະເພາະຊະນິດພັນ ແລະ 
ຂະໜາດຂອງໄມ້ທີໍ່ສາມາດຂຸດຄົັ້ນໄດ້ເທົໍ່ານັັ້ນ.  ການສ າຫ ວດຂຸດຄົັ້ນໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດປ່າທ າມະຊາດ
ສ່ວນຫ າຍຈະໃຊ້ການສ າຫ ວດແບບໝົດເນ ັ້ອທີໍ່ 

1.5.4 ສ າຫ ວດປາ່ໄມແ້ຫງ່ຊາດ 
 ແມ່ນການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ເພ ໍ່ອຈຸດປະສົງການວາງແຜນນະໂຍ 
ບາຍເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ເປັນຕົັ້ນນະໂຍບາຍການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການຂຸດຄົັ້ນການນ າໃຊໄມ,້ ການ
ບູລະນະຟ ັ້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນຂົງເຂດທົໍ່ວປະເທດ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການສ າ
ຫ ວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດຄວນດ າເນີນໃນທຸກໆ 5-10 ປີ ແຕ່ກ ໍ່ຂ ັ້ນກັບສະພາບເງ ໍ່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່
ລະປະເທດ 

1.5.5 ການສ າຫ ວດແບບຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ 
 ແມ່ນການເກັບກ າຂ ັ້ມູນຊ ັ້າສອງ ຫ   ຫ າຍຄັັ້ງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດບ ລິເວນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ
ໃດໜ ໍ່ງທີໍ່ມີການກ ານົດເພ ໍ່ອຈະໄດ້ສ ກສາ ແລະ ຊອກຮູ້ສະພາບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້, ສະພາບການ
ປ່ຽນແປງຂອງປ່າຕະຫ ອດເຖິງການເກີດຂ ັ້ນ ແລະ ການຕາຍຂອງຕົັ້ນໄມ້ ການສ ານີັ້ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຊ້ເພ ໍ່ອ
ຈຸດປະສົງໃນການສ ກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ໂດຍການສ້າງດອນຕົວຢ່າງຖາວອນ ການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ບາງປະເທດກ ໍ່ນ າ
ໃຊ້ຫ ັກການການສ າຫ ວດແບບຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາດອນຕົວຢ່າງຕ່າງໆແມ່ນຖ ກວາງໂດຍຖາວອນ. 
   
1.6 ການຈດັສນັປາ່ ແລະ ລກັສະນະພິເສດຂອງປາ່ໄມ ້

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນປ່າໄມ້ ໃນສະໄໝກ່ອນແມ່ນແນໃສ່ 2 ຈຸດປະສົງ ຄ : ການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ການຜະລິດ. ນອກຈາກສອງຈຸດປະສົງນີັ້ແລ້ວ ໃນການຈັດສັນປ່າ ຍັງແນໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂ ັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າຢ່າງເຕັມສ່ວນ 

ປ່າໄມ້ມີລັກສະນະພິເສດບາງຢ່າງສະເພາະຕົວ ບ ໍ່ມີຄວາມສະໝ ໍ່າສະເໝີທາງດ້ານລັກສະນະ ແລະ 
ໂຄງສ້າງ ນອກຈາກນັັ້ນ, ໃນປ່າຜະລິດຍັງລວມເອົາທັງປ່າປູກ ແລະ ປ່າທ າມະຊາດ ໃນປ່າທ າມະຊາດພັດມີ
ຫ າຍຊະນິດພັນໄມ້ເກີດຂ ັ້ນປະປົນກັນ ແລະ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນນັັ້ນ, ຮອບຕັດຟັນ 
ແລະ ໄລຍະເວລາຈ ໍ່ງແຕກຕ່າງກັນ ດັໍ່ງນັັ້ນ, ຈ ໍ່ງເຮັດໃຫ້ການຮັກສາຜົນຜະລິດສະໝ ໍ່າສະເໜີ ບ ໍ່ໄດ້ຕາມຄາດ
ຫວັງໄວ້ 

 
1.7 ຫ ກັການໃນການຈດັສນັປາ່ ແລະ ການນ າໃຊ ້

ຫ ັກການໃນການຈັດສັນປ່າ ແມ່ນຫ ັກການຜົນຜະລິດຄົງຕົວ ຫ   ຜົນຜະລິດສະໝ ໍ່າສະເໝີ ແຕ່ການ
ທີໍ່ຈະໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງດັໍ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຄ ານ ງເຖິງບັນຫາຕ່າງໆດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

 ຕ້ອງຮູ້ເຖິງປະລິມານໄມ້ຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ທ າການຈັດສັນ 
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 ຕ້ອງສ ກສາວິໄຈໃຫ້ຮູ້ເຖິງສະພາບປ່າ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມເປັນໄປ ແລະ ລັກສະນະ
ຂອງຊະນິດໄມ້ເຊັໍ່ນ: ການຈະເລີນເຕີບ, ການສ ບພັນ, ການບວົລະບັດຮັກສາ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນ ເພ ໍ່ອໃຫ້
ຕົັ້ນໄມ້ມີການຈະເລນເຕີບໂຕ 

 ຕ້ອງສ ກສາໃຫ້ຮູ້ຊະນິດພັນໄມ້ໃດ ເໝາະສົມກັບສະພາບປ່າໃດ ຕ້ອງໃຊ້ລະບົບວະນະວັດ 
ຈ ໍ່ງເໝາະສົມ 
 
1.8 ການພວົພນັກບັຂະແໜງ່ວຊິາປາ່ໄມອ້ ໍ່ນໆ 

ວິຊາສ າຈັດສັນປາ ໍ່ໄມ້ ໃນເມ ໍ່ອກ່ອນໄດ້ຈັດເຂົັ້າຮ່ວມກັນກັບວິຊາວັດແທກໄມ້ ຍ້ອນທີໍ່ຜ່ານມາການ
ສ າຫ ວດປ່າໄມ້ ໄດຮ້ັບການພັດທະນາມາຫ າຍບ ໍ່ວ່າທາງດ້ານຫ ັກການ ແລະ ເຕັກນິກການສ າຫ ວດ  ໂດຍມຈີຸດ
ປະສົງ ແລະ ເນ ັ້ອໃນທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກວຊິາວັດແທກໄມ້ ເພິໍ່ນຈ ໍ່ງໄດ້ແຍກວິຊາສ າປ່າໄມ້ ມາສອນເປັນວິຊາ
ເອກະລາດ 

ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ດີ ວິຊາສ າຫ ວດປ່າໄມ້ຍັງມກີານພົວພັນກັນກັບບັນດາສາຂາວິຊາປ່າໄມອ້ ໍ່ນໆ ຢ່າງ
ສະນິດແໜ້ນ, ການທີໍ່ຈະສ ກສາກ່ຽວກັບວິຊາສ າຫ ວດໄດ້ ກ່ອນອ ໍ່ນໝົດຕ້ອງມີຄວາມຮູພ້ ັ້ນຖານໃນສາຂາວິ
ຊາວັດແທກໄມ້, ສະຖິຕິ, ສ າຫ ວດແຕ້ມແຜນທີໍ່, ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ວິຊາຄວາມຮູກ້່ຽວກັບການຈ າ
ແນກພ ດ ຫ   ຕົັ້ນໄມ້ ຈ ໍ່ງຈະສາມາດປະຕບິັດການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີທີໍ່ສຸດ. ມີນັກວິທະຍາສາດ
ບາງຄົນຍັງໃຫ້ຄ ານິຍາມກ່ຽວກັບການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ວ່າແມ່ນການນ າໃຊເ້ລກສະຖິຕິ. 

ຜົນຂອງການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ ຈະຖ ກນ າໃຊເ້ຂົັ້າໃນການວາງແຜນການຈັດສັນປ່າໃນໄລຍະສັັ້ນ, ໄລ
ຍະຍາວ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍປ່າໄມ.້ ນອກຈາກນັັ້ນ ການວິໄຈຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດປ່າໄມຈ້ະປະຕິ
ບັດໄດ້ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ໍ່ອຫາກມີການສ າຫ ວດມາກ່ອນ ແລະ ກ າໄດ້ຂ ັ້ມູນປ່າໄມ້ຢ່າງລະອຽດເປັນຕົັ້ນບ ລິມາດໄມຢ້ ນຕົັ້ນ
ທີໍ່ມີຢູ,່ ການເພີັ້ມຂ ັ້ນຂອງປ່າ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ການປະສົມຂອງຊະນິດພັນໄມ້ ເພ ໍ່ອເປັນພ ັ້ນຖານໃນການ
ວາງແຜນສ້າງທາງ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນໄມ້. 
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ຮບູທ ີ1 ການພວົພນັລະຫວາ່ງວຊິາສ າຈດັສນັປາ່ໄມ ້ແລະ ສາຂາວຊິາອ ີໍ່ນທີໍ່ກຽ່ວພນັກນັ 
 
1.9 ມນູຄາ່ຂອງການສ າຫ ວດ 

ມູນຄ່າຂອງການສ າຫ ວດໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວຈະຄິດໄລ່ເປັນເຮັກຕາ ມີຫ າຍປັດໄຈທີໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້
ມູນຄ່າການສ າຫ ວດນັັ້ນສູງຂ ັ້ນ ຫ  ີ ຖ ກລົງໄດ້ ແຕ່ສີໍ່ງສ າຄັນກວ່າໝູ່ໝົດ ແມ່ນຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງຈຸດປະສົງລະດັບ
ຄາດໝາຍຂອງການສ າຫ ວດການນ າໃຊ້ງົບປະມານ ສ າລັບສ າຫ ວດປ່າໄມ້ທີໍ່ເໝາະສົມທີໍ່ສຸດ ແມ່ນເປົັ້າໝາຍ
ລວມຂອງການວາງແຜນການສ າຫ ວດ ໂດຍຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງບັນດາປັດໄຈດັໍ່ງກ່າວເຊັໍ່ນກັນ 

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຕ້ອງການສ າຫ ວດປ່າທີໍ່ມຄີວາມຊັດເຈນສູງກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງການສ າຫ ວດນັັ້ນ
ເພີໍ່ມຂ ັ້ນ ປັດໄຈການປ່ຽນແປງມູນຄ່າການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ ມີ: 

 ປະເພດຂ ັ້ມູນ 
 ຄວາມຊັດເຈນ 
 ເນ ັ້ອທີໍ່ການສ າຫຼວດ 
 ເນ ັ້ອທີໍ່ສຸມ່ຕົວຢ່າງຕ ໍ່າສຸດ 
 ສະພາບພູມີປະເທດ 
 ຂ ັ້ມູນທີໍ່ມີແລ້ວ 
 ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
 ເວລາທີໍ່ກ ານົດ 
 ເຕັກນິກທີໍ່ໃຊ້ 

ສ າປ່າໄມ້

ເສດຖະ
ກີດປາ່ໄມ້

ສ້າງທາງ
ປ່າໄມ້

ວະນະ
ວັດ

ຂູດຄົັ້ນໄມ້

ປ້ອງກນັປາ່

ວັດແທກ
ໄມ້ສ າ ແລະ ແຕ້ມ

ແຜ່ນທີໍ່
ວິທະຍາ

ຕົັ້ນໄມໃ້ຫຍ່

ພ ດສາດ

ສະຖຕິິ

ພາບຖາ່ຍ
ອາກາດ

ວາງແຜນຈດັ
ສັນປາ່ໄມ້

ນະໂຍບາຍ
ປ່າໄມ້
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ບດົທ ີ2 
ເຕັກນກິ ແລະ ວທິີການສ າຫ ວດປາ່ໄມ ້

 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ:  

1. ເຂົັ້າໃຈເຖິງວິທີການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນການສ າຫ ວດໃນພາກສະໜາມ 
2. ນ າເອົາເນ ີັ້ອໃນຫ ັກສູດໄປນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ ເພ ີໍ່ອເຮັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດ

ສັນປ່າໄດ້ໃນທ້ອງຖິໍ່ນ 
 

ເນ ີັ້ອໃນ 
 
2.1 ເຕກັນກິການສ າຫ ວດ 

ການສ າຫ ວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມມ້ຫີ າຍວິທີດ ັ້ວຍກັນ ບາງວທີິສາມາດນ າໄປໃຊໂ້ດຍກົງໄດ້ ແຕ່
ບາງວທີິ ຕ້ອງໄດ້ມີການດັດແກ້ໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ວິທີການສ າຫ ວດ
ແຕ່ລະວິທີມີຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ ໍ່ອນຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນ ດັໍ່ງນັັ້ນ, ການທີໍ່ຈະຕັດສິນໃຈນ າໃຊ້ວິທີໃດນັັ້ນຕ້ອງ
ຄ ານ ງເຖິງບັນດາປັດໄຈພ ັ້ນຖານດັໍ່ງລຸມ່ນີັ້: 

 ຂ ັ້ມູນທີໍ່ໄດ້ຈາກການສ າຫ ວດຈະນ າໄປໃຊ ້
 ສະພາບທ້ອງຖີໍ່ນ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂດສ າຫ ວດ 
 ສະພາບປ່າໄມ ້
 ງົບປະມານໃນການສ າຫ ວດມີນ້ອຍຫ າຍພຽງໃດ 
 ແຮງງານ ແລະ ວິຊາການ 
 ເວລາທີໍ່ກ ານົດ 

 
2.2 ວທິກີານສ າຫ ວດແບບໝດົເນ ັ້ອທີໍ່ (100) 

ສ າຫ ວດໝົດເນ ັ້ອທີໍ່ ໝາຍເຖິງການເກັບບັນທ ກຂ ັ້ມູນທີໍ່ຕ້ອງການຈາກເນ ັ້ອທີໍ່ປ່າທັງໝົດ, ປ່າທ າ
ມະຊາດຕົັ້ນໄມທີ້ໍ່ໄດຂ້ະໜາດຂອງການຂຸດຄົັ້ນຈະມໜ້ີອຍ (1-2 ຕົັ້ນ/ຮຕ) ດັໍ່ງນັັ້ນ, ບ້ານເຮົາມັກຈະນ າໃຊ້ວິ
ທີການສ າແບບໝົດເນ ັ້ອທີໍ່ ສ າລັບການສ າຫ ວດຂຸດຄົັ້ນ ເຊິໍ່ງເຮັດໃຫ້ນັກວິຊາການປ່າໄມ້ ສ່ວນຫ າຍເຂົັ້າໃຈ
ການສ າຫ ວດແບບໝົດເນ ັ້ອທີໍ່ ແມ່ນການສ າຫ ວດຂຸດຄົັ້ນ ແຕ່ຕົວຈິງການສ າຫ ວດແບບໝົດເນ ັ້ອທີໍ່ສາມາດນ າ
ໃຊເ້ຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ທີໍ່ມີຈຸດປະສົງອ ໍ່ນໄດເ້ຊັໍ່ນດຽວ ສິໍ່ງສ າຄັນໄປກວ່ານັັ້ນ ການສ າຫ ວດແບບນີັ້ 
ເນ ັ້ອທີໍ່ທີໍ່ຕ້ອງການຈະດ າເນິນການສ າຫ ວດບ ໍ່ຄວນໃຫຍ່ເກີນໄປ 

ຕົວຢ່າງ: ການນ າໃຊ້ວິທີການສ  າຫ ວດປ່າໄມ້ແບບໝົດເນ ັ້ອທີໍ່ ເຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ
ແມ່ນເປັນໄປໄດຍ້າກ ເນ ໍ່ອງຈາກເນ ັ້ອທີໍ່ປ່າໄມ້ແຕ່ລະປະເທດ ສ່ວນຫ າຍຈະກວມຫ າຍພັນເຮັກຕາ ເຮັດ
ໃຫ້ການສ າຫ ວດນັັ້ນຕ້ອງໃຊ້ເວລານານ ແລະ ງົບປະມານຫ າຍ, ການສ າຫ ວດຂຸດຄົັ້ນໝາຍເຖິງການເກັບກ າບ 
ລິມາດຊະນິດພັນໄມ້ ທີໍ່ຕ້ອງການໃນຂອບເຂດໜ້າຕ້າງທີໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ເພ ໍ່ອຈຸດປະສົງການວາງແຜນການຂຸດ
ຄົັ້ນແຕ່ລະປີ 
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ການສ າຫ ວດຂຸດຄົັ້ນທີໍ່ມີການສ າຫ ວດຈັດສັນໄປພ້ອມ ມັກຈະໃຊເ້ວລາຫ າຍກວ່າການສ າຫ ວດ
ຂຸດຄົັ້ນ ເນ ໍ່ອງຈາກການສ າຫ ວດແບບນີັ້ມັກຈະເສຍເວລາຫ າຍສ າລັບເກັບຂ ັ້ມູນໄມ້ສ ບພັນ, ເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງ, 
ພະຍາດໄມ້ ແລະ ການທ າລາຍອ ໍ່ນໆ ນອກຈາກນັັ້ນ ຂ ັ້ມູນສ າລັບເງ ໍ່ອນໄຂສິໍ່ງແວດລ້ອມກ ໍ່ມຄີວາມຈ າເປັນ
ສ າລັບການຈັດສັນປ່າໄມ້ເຊັໍ່ນດຽວ 

 
2.3 ການສຸມ່ຕວົຢາ່ງ  

ການສ າຫ ວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມທີ້ໍ່ຖ ກຕ້ອງທີໍ່ສຸດ ແມ່ນຕ້ອງທ າການສ າຫ ວດທົໍ່ວພ ັ້ນທີໍ່ ຫ   ສ າ
ຫ ວດ 100% ເພ ໍ່ອລວບລວມເກັບກ າຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງປ່າ, ຕົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນ ແລະ ເງ ໍ່ອນໄຂ
ການຈະເຕີບໂຕຂອງໄມ້ ແຕ່ການສ າຫ ວດນີັ້ມັກຈະພົບຂ ັ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສັບສົນຫ ງົລ ມ ເຊິໍ່ງມຜີົນເຮັດໃຫ້ເກີດຂ ັ້
ຜິດພາດໃນການສ າຫ ວດ ນອກຈາກນັັ້ນການສ າຫ ວດໃນພ ັ້ນທີໍ່ກວ້າງກ ໍ່ຈະໃຊເ້ວລານານ, ແຮງງານ ແລະ ງົບ
ປະມານສູງກວ່າ ດ້ວຍເຫດນີັ້ນັກຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສ າຫ ວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຈ ໍ່ງບ ໍ່ນິຍົມໃຊກ້ານສ າ
ຫ ວດແບບນີັ້ ແລະ ຫັນມາໃຊ້ວິທີການສ າຫ ວດແບບດອນຕົວຢ່າງ ເພ ໍ່ອເລ ອກເອົາຕົວແທນຂອງປ່າເຂົັ້າໃນ
ການສ າຫ ວດໂດຍການສົມທົບວິທີການ ແລະ ເຕັກນິກການນ າໃຊ້ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ຫ   ພາບຖ່າຍຈາກ
ດາວທຽມ.  

ຜ່ານຜົນການສ ກສາທົດລອງ ແລະ ປະສົບການຂອງນັກສ າຫ ວດຫ າຍທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ຄ າເຫັນວ່າ ການ
ສ າຫ ວດປ່າໄມ້ແບບສຸມ່ຕົວຢ່າງ ສາມາດເກັບກ າລວບລວມຂ ັ້ມູນໄດ້ໄວກວ່າ,  ຕົງກັບເວລາທີໍ່ກ ານົດ, ໃຊແ້ຮງ
ງານໜ້ອຍ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຫ າຍກວ່າ ນອກນັັ້ນ ດ້ານບັນຫາຄວາມຊັດເຈນກ ໍ່ມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງ
ກັບວິທີການສ າຫ ວດແບບ 100 ມີນັກສ າຫ ວດຫ າຍທ່ານຍັງໃຫ້ຄ າເຫັນວ່າ ການສ າຫ ວດແບບສຸມ່ຕົວຢ່າງ
ບາງຄັັ້ງຍັງໄດຮ້ັບຜົນດີກວ່າການສ າຫ ວດແບບ 100 ທັັ້ງນີັ້ມັນກ ໍ່ມເີຫດຜົນຂອງມັນຄ  ການສ າຫ ວດແບບ
ດອນຕົວຢ່າງ ຈະວັດແທກໄມ້ພຽງບາງສ່ວນເທົໍ່ານັັ້ນ ຈ ໍ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີເວລາຫ າຍກວ່າ ສ າລັບວັດແທກ
ຕົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນ ສາມາດວັດແທກໄດ້ລະອຽດກວ່າ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງຫ າຍຂ ັ້ນ. 

ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ການສຸມ່ຕົວຢ່າງ ແມ່ນວິທີການສ າຫ ວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ໂດຍໃຊ້ວິທີ
ການຄັດເລ ອກເອົາຕົວແທນຂອງປ່າ ຫ   ຕົັ້ນໄມ້ເພ ໍ່ອເຮັດການວັດແທກ ແລະ ຂ ັ້ນບັນຊີເພ ໍ່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້
ປະຊາກອນທັງໝົດ 

2.3.1 ດອນຕົວຢາ່ງມຂີອບເຂດ  
ດອນຕົວຢ່າງທີມີການກ ານົດຂອບເຂດເນ ັ້ອທີໍ່: ໝາຍເຖິງດອນຕົວຢ່າງ ທີໍ່ມີການປັກ   

ໝາຍ, ກ ານົດຂອບເຂດ ແລະ  ວັດແທກຂະໜາດຂອງດອນຢ່າງຄັກແນ່ ກ່ອນຈະເກັບກ າຂ ັ້ມູນປ່າໄມ ້ແລະ
ສາມາດມີຮູບຮ່າງລັກສະນະ ແລະ ຂະຫນາດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຄັັ້ງ 

2.3.2 ຮບູຮາ່ງລກັສະນະຂອງດອນຕວົຢາ່ງ 
ການວັດແທກຂ ັ້ມູນປ່າໄມມ້ັກມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບຕົັ້ນໄມຊ້າຍແດນຂອງດອນ ເພາະຕົັ້ນ

ໄມ້ທີໍ່ບັງເອິນເກີດຂ ັ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງດອນ ມັກຈະສົໍ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຄວາມຊັດເຈນຂອງການເກັບຂ ັ້
ມູນປ່າໄມ້. ດັໍ່ງນັັ້ນ, ໃນແນວຄວາມຄິດນີັ້ດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ເໝາະສົມ ແມ່ນດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ເປັນຮູບວົງມົນ ເພາະ
ດອນວົງມົນເປັນດອນທີໍ່ມີລວງຮອບສັັ້ນກວ່າໝູ່ ເມ ໍ່ອເນ ັ້ອທີໍ່ເທົໍ່າກັນ  ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ບ ໍ່      
ເໝາະສົມ ກ ໍ່ຄ ດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ເປັນແລວຍາວ. ແຕ່ນັກສ າຫ ວດປ່າໄມ້ນິຍົມກັນໃຊດ້ອນແບບອ ໍ່ນ ໃນພາກປະ
ຕບິັດຕົວຈິງ ຍ້ອນການກ ານົດຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງດອນວົງມົນຢູພ່າກສະໜາມ ມັກຈະພົບບັນຫາຫຍູ້ງ
ຍາກຫ າຍກວ່າ. ສິໍ່ງສ າຄັນກ່ອນຈະເລ ອກເອົາດອນຕົວຢ່າງແບບໃດນັັ້ນ ຄວນພິຈາລະນາບັນຫາອ ໍ່ນນ າເຊັໍ່ນ: 

 ຈຸດປະສົງການສ າຫ ວດ 
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 ເນ ັ້ອທີໍ່ປ່າທັງໝົດທີໍ່ຈະເຮັດການສ າຫ ວດ 
 ສະພາບປ່າ (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງໄມ້, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄມ້) 
 ລັກສະນະພູມີປະເທດ 

2.3.3 ລກັສະນະດອນຕວົຢາ່ງທີໍ່ນຍີມົໃຊໃ້ນການສ າຫ ວດມດີັໍ່ງນີັ້: 
 

  
 

ຮບູທ ີ2 ລກັສະນະຂອງດອນຕົວຢາ່ງທີໍ່ນຍິມົກນັໃຊ ້
 
ຕາຕະລາງທີ 2 ລກັສະນະຂອງດອນ ແລະ ການນ າໃຊ້ 
 
ລ/ດ ລກັສະນະຂອງດອນ ການນ າໃຊ ້ ໝາຍເຫດ 
1 ດອນວົງມົນ  (A) ດອນຊົໍ່ວຄາວ 

ສ າຫ ວດປ່າໄມ້ທົໍ່ວໄປ 
 

2 ດອນ 4 ແຈສາກ (B) ດອນຊົໍ່ວຄາວ 
ສ າຫ ວດປ່າໄມ້ທົໍ່ວໄປ 

 

3 ດອນຮູບຈະຕຸລັດ (C) ດອນຖາວອນ 

ດອນຊົໍ່ວຄາວ 

ສ າຫຫ ວດປ່າໄມທ້ົໍ່ວໄປ 

 

4 ດອນເປັນແລວ (D) ດອນຊົໍ່ວຄາວ 

ສ າຫ ວດຂຸດຄົັ້ນ 

ສ າຫ ວດປ່າປູກ 
ປ່າຫ່າງ 

 

 
2.3.4 ຂະຫນາດ ແລະ ຈ ານວນຂອງດອນຕົວຢາ່ງ 

ຂະໜາດຂອງດອນຕົວຢ່າງ ສາມາດເລ ອກໄດ້ຫ າຍຂະຫນາດ ແຕ່ການທີໍ່ຈະເລ ອກ ຫ  ີ 
ກ ານົດເອົາຂະຫນາດຂອງດອນຕົວຢ່າງເທົໍ່າໃດນັັ້ນ ຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງບັນດາປັດໄຈສ າຄັນ ທີໍ່ຈະສົໍ່ງຜົນສະທ້ອນ
ເຖິງບັນຫາຄວາມຜິດດ່ຽງຂອງຂ ັ້ມູນ ແລະ ເວລາທີໍ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດເກັບຂ ັ້ມູນ ເພາະວ່າຖ້າດອນຕົວ
ຢ່າງໃຫຍໃ່ນດ້ານໜ ໍ່ງ ສາມາດຈະເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບຂອງງານຫຼຸດລົງ ຍ້ອນການວັດແທກນັບໄມມ້ີຄວາມ
ສັບສົນ ແລະ ຫ ົງລ ມ ເຊິໍ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງການສ  າຫ ວດມຂີ ັ້ຜິດພາດ ແຕ່ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ຖ້າການສ າ
ຫ ວດເກັບຂ ັ້ມູນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ພຽງພ ແລ້ວ ສ າລັບດອນຕົວຢ່າງໃຫຍ່ກ ໍ່ຍິໍ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຜິດ

A B  C  

D 
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ດ່ຽງຂອງຂ ັ້ມູນ  Coefficient of Variation ນັັ້ນໜ້ອຍລົງ ແລະ ຈ ານວນດອນຕົວຢ່າງກ ໍ່ຈະຫຼຸດລົງ ສ າລັບ
ຄວາມຊັດເຈນໃດໜ ໍ່ງທີໍ່ກ ານົດໄວ້ເຊັໍ່ນດຽວ. ກົງກັນຂ້າມດອນຕົວຢ່າງນ້ອຍເທົໍ່າໃດ ກ ໍ່ຍິໍ່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບ
ກ າຂ ັ້ມູນໄດລ້ະອຽດຂ ັ້ນເທົໍ່ານັັ້ນ ແຕ່ໂອກາດທີໍ່ຈະເປັນດອນເປົໍ່າຫວ່າງກ ໍ່ຈະຫ າຍຂ ັ້ນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຜິດ
ດ່ຽງນັັ້ນສູງຂ ັ້ນນ າ ໝາຍວ່າບ ໍ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກເ່ນ ັ້ອທີໍ່ປ່າ 

 
2.4 ການແຈກຢາຍດອນຕວົຢາ່ງ 

ການອອກແບບການສ າຫ ວດສ່ວນຫ າຍມັກອີງໃສຫ່ ັກການ ການແຈກຍາຍຂອງຕົວຢ່າງ 2 ແບບ
ເຊັໍ່ນ: ແບບບັງເອິນ ແລະ ແບບລະບົບ 

2.4.1 ແບບບັງເອນີ 
ການຄັດເລ ອກຕົວຢ່າງແບບບັງເອີນ ມຢີູສ່ອງວິທີຄ : ເລ ອກແບບຕາມໃຈມັກ ໝາຍ

ຄວາມວ່າ ເມ ໍ່ອເຂົັ້າໄປໃນພ ັ້ນທີໍ່ປ່າແລ້ວ ຈະທ າການສັງເກດເບິໍ່ງວ່າ ໄມຕ້ົັ້ນໃດອາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ພ ັ້ນທີໍ່ປ່າ 
ແລ້ວກ ໍ່ເລ ອກເອົາຕາມໃຈມັກໄດ ້ ນອກຈາກນັັ້ນ ສາມາດໃຊວິ້ທີການແບບຈົກສະຫ າກ ຕາມຈ ານວນໄມ້ທີໍ່
ຕ້ອງການເພ ໍ່ອສ້າງເປັນໄມ້ຕົວຢ່າງ. ວິທີນີັ້ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໝາຍເບຕີົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນໄວລ່້ວງໜ້າ (1....
.N) ເພ ໍ່ອຈະຮູໄ້ດ້ວ່າ ໄມຕ້ົັ້ນທີໍ່ີເທົໍ່າໃດຢູບ່່ອນໃດ ເພາະພາຍຫ ັງທີໍ່ຮູວ້່າໄມ້ຕົັ້ນໃດຖ ກຄັດເລ ອກກ ໍ່ຈະທ າການ
ວັດແທກໄປຕາມເບີຕົັ້ນໄມ້ດັໍ່ງກ່າວ 

ການເລ ອກດອນຕົວຢ່າງແບບບັງເອີນ ສ າລັບການສ າຫ ວດປ່າໄມ ້ບ ໍ່ນິຍົມກັນໃຊ ້ເນ ໍ່ອງ
ຈາກການຄັດເລ ອກແບບນີັ້ ບ ໍ່ມີລັກສະນະແນ່ນອນ ບາງຄັັ້ງຕ້ອງເສຍເວລາຫ າຍ ຖ້າດອນຕົວຢ່າງຫາກຕົກຢູ່
ຫ່າງກັນຫ າຍ  ນອກນັັ້ນ ຍັງບ ໍ່ມີລັກສະນະເປັນຕົວແທນອີກດ້ວຍ ໝາຍວ່າຜົນຂອງການສ າຫ ວດສາມາດຜິດ
ຈາກຕົວຈິງກ ໍ່ເປັນໄດ້. ການເລ ອກດອນຕົວຢ່າງແບບບັງເອນີສ່ວນ ຫ າຍໃຊ້ກັບການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ທີໍ່ບ ໍ່ຕ້ອງ
ການຄວາມຊັດເຈນສູງ ໂດຍສະເພາະສ າລັບການສ າຫ ວດໃນເນ ັ້ອທີໍ່ກວ້າງໃຫຍ ່ ທີໍ່ຕ້ອງສິັ້ນເປ ອງງົບປະມານ 
ແລະ ເວລາຫ າຍ. ການນ າໃຊ້ສາມາດໃຊ້ໄດທັ້ງດອນຕົວຢ່າງຖາວອນ ແລະ ດອນຕົວຢ່າງຊົໍ່ວຄາວ ແລະ ສ່ວນ
ຫ າຍ ເພີໍ່ນຈະນ າໃຊ້ສ າລັບສ າຫ ວດໃນແຕລ່ະຕອນປ່ານ້ອຍໆ ທີໍ່ມສີະພາບປ່າຄ້າຍໆກັນ. ຕົວຢ່າງ: ສ າຫ ວດ
ໃນຄູມ້ຍ່ອຍ ທີໍ່ມີຄວາມໜາແໜນຂອງເຮ ອນຍອດຄ້າຍກັນ, ຕອນປ່າປູກທີໍ່ມີອາຍຸເທົໍ່າກັນ ຫ   ຊະນິດພັນໄມ້
ດຽວ 
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ຮບູທ ີ3 ການສະແດງການຄັດເລ ອກດອນຕວົຢາ່ງແບບບງັເອນິ 
 

2.4.2 ແບບລະບບົ  (Systematic Sampling) 
ນອກຈາກນັັ້ນ ວິທີການຄັດເລ ອກແບບລະບົບ ອາດເຮັດໄດ້ໂດຍການວາງລະບົບຕາ

ໜ່າງຂອງເສັັ້ນແລວສ າຫ ວດໃສ່ໃນພ ັ້ນທີໍ່ປ່າ ແລ້ວທ າການຄັດເລ ອກໄມ້ ໂດຍອີງຕາມຈຸດຂອງເສັັ້ນແລວສ າ
ຫ ວດດັໍ່ງກ່າວ 

ຕົວຢ່າງ: ກ ານົດເອົາທຸກໆ 100 ມ ໃດໃຫ້ເລ ອກເອົາໄມຕ້ົັ້ນໜ ໍ່ງ ເຊິໍ່ງໄມດ້ັໍ່ງກ່າວເປັນໄມ້
ຕົັ້ນທີໍ່ຢູ່ໃກກ້ັບຈຸດທີໍ່ໄດ້ກ ານົດທີໍ່ສຸດ. ນອກນັັ້ນຖ້າຕົັ້ນໄມແ້ຕ່ລະຕົັ້ນຫາກມີນ ັ້າເບີ (1....N) ກ ໍ່ຈະທ າການຄັດ
ເລ ອກເອົາເບໃີດເບີໜ ໍ່ງ ເພ ໍ່ອກ ານົດຈຸດເລີໍ່ມ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໍ່ຈະໄດຕ້ົັ້ນໄມ້ຕົວຢ່າງ ໂດຍການຄິດໄລ່ດັໍ່ງນີັ້: 

 

n
Nik .  

  
 I  =  0,1,2..............(n-1)   
 n = ຈ ານວນໄມ້ຕົວຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ: N = 400, n = 25 
 N = 400 (ຈ ານວນໄມ້ທັງໝົດໃນດອນ) 
 n = 25 
 k = 370 (ຄ່າຂອງ k ເລ ອກແບບຕາມໃຈ). 
ເບີຕົັ້ນໄມ້ຕົວຢ່າງ 

1. 370 + 0 x 400/25 = 370 + 0  = 370 
2. 370 + 1 x 400/25 = 370 + 16 =  386 
3. 370 + 2 x 16       = 370 + 32 = 402-400=2 
4. 370 + 3 x 16       = 370 + 48 = 418-400=18 
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ຮບູທ ີ4 ການສາ້ງດອນຕວົຢາ່ງແບບເປນັລະບົບ 
 
2.5 ຊະນດິຂອງດອນຕວົຢາ່ງ 

ການກ ານົດຊະນິດຂອງດອນຕົວຢ່າງ ແມ່ນອີງໃສຈຸ່ດປະສົງຂອງການສ້າງດອນຕົວຢ່າງວ່າ ຕ້ອງ
ການສ້າງ ເພ ໍ່ອການເກັບຂ ັ້ມູນຄັັ້ງດຽວ ຫ   ຫ າຍຄັັ້ງໃນດອນດຽວກັນ ເຊິໍ່ງສາມາດແບ່ງດອນຕົວຢ່າງເປັນສອງ
ຊະນິດຄ : ດອນຕົວຢ່າງຖາວອນ ແລະ ດອນຕົວຢ່າງຊົໍ່ວຄາວ 

2.5.1 ດອນຕົວຢາ່ງຖາວອນ 
ດອນຕົວຢ່າງຖາວອນແມ່ນດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ສ້າງຂ ັ້ນ ເພ ໍ່ອເກັບຂ ັ້ມູນສະຖິຕິຊັບພະຍາ

ກອນປ່າໄມແ້ບບຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ ເພ ໍ່ອຈຸດປະສົງການຄົັ້ນຄວ້າສ ກສາວິໄຈກ່ຽວກັບສະພາບການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງ
ໄມ້, ການປ່ຽນແທນຂອງຊະນິດພັນໄມ້, ສະພາບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຕິດຕາມການຕັດຟັນໄມ້ ເພ ໍ່ອບ າລຸງປ່າ
ເປັນຕົັ້ນ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈ ໍ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໝາຍຈຸດທີໍ່ຕັັ້ງຂອງດອນດ້ວຍໄມແ້ກນຫ ັ້ອນ ຫ   ວັດຖຸທີໍ່ບ ໍ່ສນູ
ຫາຍໄດ້ງ່າຍໃຫ້ຊັດເຈນ ທັັ້ງນີັ້ກ ໍ່ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນການຊອກຫາດອນໃນຄັັ້ງຕ ໍ່ໄປໄດສ້ະດວກ. ດອນຕົວຢ່າງຖາ
ວອນສາມາດນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດທຸກປະເພດເຊັໍ່ນ: ສ າຫ ວດເພ ໍ່ອການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງ, ສ າຫ ວດປ່າ
ໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສ າຫ ວດຈັດສັນປ່າແບບທົໍ່ວໄປ ເຊິໍ່ງໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວສ າລັບການສ າຫ ວດ ເພ ໍ່ອການ
ຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ສ່ວນຫ າຍເພິໍ່ນຈະສ້າງດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ ການສ້າງດອນຕົວຢ່າງເພ ໍ່ອການ
ຈັດສັນປ່າແບບທົໍ່ວໄປ 

2.5.2 ດອນຕົວຢາ່ງຊົໍ່ວຄາວ 
ດອນຕົວຢ່າງຊົໍ່ວຄາວ ແມ່ນດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ສ້າງຂ ັ້ນເພ ໍ່ອເກັບຂ ັ້ມູນພຽງຄັັ້ງດຽວ ດັໍ່ງນັັ້ນ

ຈ ໍ່ງບ ໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນໃນການໝາຍຂອບເຂດຈຸດທີໍ່ຕັັ້ງຂອງດອນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ໝາຍວ່າພ ພຽງແຕ່ກ ານົດຂອບ
ເຂດຂອງດອນຕົວຢ່າງດ້ວຍຫ ັກໄມທ້ າມະດາ ເພ ໍ່ອເກັບກ າຂ ັ້ມູນໃນຄັັ້ງດຽວເທົໍ່ານັັ້ນ. ດອນຕົວຢ່າງປະເພດນີັ້
ໃຊສ້ າລັບການສ າຫ ວດຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ການສ າຫ ວດຈັດສັນປ່າໄມທີ້ໍ່ຕ້ອງຮູຂ້ ັ້ມູນປ່າໄມ້ພຽງຄັັ້ງດຽວໃນປະຈຸ
ບັນ 
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2.6 ວທິກີານສ າຫ ວດແບແລວ (Strip System of Cruising) 
ວິທີການສ າຫ ວດແບບແລວ ເປັນວິທີທີໍ່ເກົໍ່າແກທີ່ໍ່ຫ າຍປະເທດເຄີຍນ າໃຊເ້ຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດປາ່

ໄມ້ ແຕ່ເນ ໍ່ອງຈາກວ່າການສ າຫ ວດວິທີນີັ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໝາຍແລວ ແລະ ຄວບຄຸມໃນການເກັບ
ກ າຂ ັ້ມູນຢູໃ່ນແລວ ເພິໍ່ນຈ ໍ່ງຫັນມາໃຊ້ວິທີການສ າຫ ວດແບບອ ໍ່ນແທນ 

2.6.1 ການຄ ານວນຫາໄລຍະຫາ່ງລະຫວາ່ງແລວ 
ການສ າຫ ວດແບບນີັ້ ກ່ອນອ ໍ່ນໝົດຕ້ອງກ ານົດໄລຍະຄວາມກວ້າງຂອງແລວເສຍກ ໍ່ອນ

ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່ານັັ້ນ ເພ ໍ່ອຈະນ າມາຄິດຫາເປີເຊັນການສ າຫ ວດໃນທາງສະຖິຕິທີໍ່  
ເໝາະສົມ, ການຄ ານວນຫາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແລວ ສາມາດປະຕິບັດຕາມສູດ ຫ   ການພົວພັນ ດັໍ່ງລູມ່ນີັ້: 
   

 
  

ຮບູທ ີ5 ວທິີການສ າຫ ວດແບບແລວ ແລະ ການວາງແລວສ າຫ ວດ 
 

%

100

100

% 


i
L

S

a

L

i
  

 
ໃນນັັ້ນ: 
 i  = ຄວາມກວ້າງຂອງແລວ 
 L = ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ ແລວ 
 a = ເນ ັ້ອທີໍ່ຂອງແລວທັງໝົດ 
 S = ເນ ັ້ອທີໍ່ສ າຫ ວດທັງໝົດ 
 % = ເປີເຊັນຂອງການສ າຫ ວດ 
 ຕົວຢ່າງ:  ເມ ໍ່ອກ ານົດຄວາມກວ້າງຂອງແລວສ າຫ ວດ 5 ມ  ແລະ ເປີເຊັນຂອງການສ າຫ ວດເທົໍ່າ
ກັບ 2.5 % ກ ໍ່ສາມາດຄ ານວນ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແລວໄດ້ 

a 
S 

L 
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m
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2.6.2 ການວາງແລວສ າຫ ວດ 
ວິທີການສ າຫ ວດແບບແລວ ໂດຍໃຊວິ້ທີການຄ ານວນໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງແລວຂ້າງ

ເທິງນີັ້ ແມ່ນຈັດເຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດແບບເປັນລະບົບ ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ໍ່ສາມາດໃຊ້ວິທີການວາງແລວແບບບັງ
ເອນີ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ກ ານົດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແລວກັບແລວໃຫ້ສະເໝີກັນ. ການວາງແລວສ າຫ ວດທີໍ່ນິຍົມກັນ
ໃຊຄ້ : ວາງໄປທາງທິດເໜ ອ-ໃຕ້, ທິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ນອກຈາກນັັ້ນ ຖ້າອີງໃສ່ສະພາບລັກສະນະພູ
ມປີະເທດ ແລະ ເງ ໍ່ອນໄຂຄວາມເໝາະສົມ ກ ໍ່ສາມາດວາງແລວໄປທາງທິດໃດກ ໍ່ໄດ້ ຢູ່ໃນປະເທດສະຫະລັດ
ເພີໍ່ນນິຍົມວາງແລວໃຫ້ຕັັ້ງສາກກັນກັບສາຍນ ັ້າ ທັັ້ງນີັ້ກ ເພ ໍ່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບພູມີປະເທດ, 
ສະພາບປ່າ, ຊະນິດພ ດພັນ ແລະ ລັກສະນະຮູບແບບຂອງສາຍນ ັ້າ. ເສັັ້ນແລວທີໍ່ຈະວາງທ າອິດຕ້ອງໃຫ້ຫ່າງ
ຈາກຂອບຂອງພ ັ້ນທີໍ່ປ່າປະມານເຄິໍ່ງໜ ໍ່ງ ຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແລວກັບແລວ ເພ ໍ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ມີການ
ນັບໄມ້ນອກແລວ 

ຕົວຢ່າງ: ກ່ອນອ ໍ່ນຕ້ອງຫາໃຫ້ໄດ້ຈຸດໃຈກາງຂອງແລວ ແລ້ວຈ ໍ່ງແທກໄປທາງຊ້າຍ ແລະ 
ຂວາຂ້າງລະ ½ ຂອງຄວາມກວ້າງຂອງແລວ ດ້ວຍໄມແ້ມັດ. ການກ ານົດທິດຂອງເສັັ້ນແລວ ຕ້ອງກ ານົດຢູເ່ຄິໍ່ງ
ກາງຂອງແລວ ແລະ ເພ ໍ່ອເປັນການຮັບປະກັນຄວາມກວ້າງຂອງແລວ ຕ້ອງວັດແທກໂດຍແຕ່ລະໄລຍະຕາມ
ແລວ ສ່ວນຄວາມຍາວຂອງແລວແມ່ນຂ ັ້ນກັບຄວາມຍາວຂອງພ ັ້ນທີໍ່ສ າຫ ວດ 

2.6.3 ການສ າຫ ວດໄມໃ້ນແລວ 
ການສ າຫ ວດໄມ້ໃນແລວ ຕ້ອງສ າຫ ວດລະອຽດຕາມແຜນກ ານົດ ແຕ່ໂດຍທົໍ່ວໄປ 

ແລ້ວໄມ້ທີໍ່ມີໜ້າຕ້າງໃຫຍ່ກວ່າ 10 Cm ຕ້ອງໄດ້ນັບ ແລະ ວັດແທກໃຫ້ໝົດຕາມຂັັ້ນໜ້າຕ້າງທີໍ່ໄດກ້ ານົດໄວ ້
ໂດຍສະເພາະໄມ້ໃຫຍ່ຕ້ອງວັດແທກລວງສູງສຸດຍອດ ແລະ ລວງສູງການຄ້າ. ການປະເມີນຈ ານວນທ່ອນໄມ ້
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງທອ່ນໄມ້ສ າລັບໄມ້ແຕລ່ະຕົັ້ນຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທີໍ່ໄດກ້ ານົດໄວ້. ເພ ໍ່ອປ້ອງ
ກັນບ ໍ່ໃຫ້ມີການຫ ົງລ ມ ແລະ ນັບໄມ້ຊ ັ້າຄ ນໄມທີ້ໍ່ມີການເກັບບັນທ ກແລ້ວຕ້ອງໃຊ້ສີໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນ 

2.6.4 ການສາ້ງແຜນທີໍ່ ແລະ ບັນທ ກຂ ັ້ມນູ 
ເພ ໍ່ອເປັນການເກັບກ າສະພາບພ ັ້ນທີໍ່, ຫ້ວຍນ ັ້າ, ເສັັ້ນທາງ, ການນ າໃຊທີ້ໍ່ດິນ ແລະ ສະ

ພາບປ່າອ ໍ່ນໆ ຕ້ອງສ້າງແຜນທີໍ່ໂດຍຕ້ອງບັນທ ກໄປຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ນອກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງບັນທ ກຂ ັ້ມູນຄວາມ
ຄ້ອຍຊັນ, ສະພາບໄມ້ສ ບພັນ, ພະຍາດ, ບົັ້ງແມງ ຫ   ການທ າລາຍປ່າອ ໍ່ນໆອີກນ າດ້ວຍ 

2.6.5 ການວາງແຜນການສ າຫ ວດ 
ເພ ໍ່ອໃຫ້ການປະຕບິັດງານໃນພາກສະໜາມມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກ ຈ ໍ່ງຈ າເປັນ

ຕ້ອງມີການວາງແຜນຢູ່ໃນຫ້ອງການກ່ອນອອກໄປໂດຍໃຊແ້ຜນທີໍ່ພູມປີະເທດ ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ
ຖ້າມີ ເຊິໍ່ງມີຂັັ້ນຕອນຄ : 

1) ການວາງເສັັ້ນແລວແມ ່Base line   
ແລວແມ່ແມ່ນແລວທີໍ່ສ້າງຂ ັ້ນ ເພ ໍ່ອກ ານົດຈຸດສ າລັບສ້າງແລວສ າຫ ວດ ແລະ ຍັງສ້າງ 

ຄວາມສະດວກ ໃນການສ າຫ ວດເກັບບັນທ ກຂ ັ້ມູນໄປຕາມແລວສ າຫ ວດ. ໂດຍອີງໃສສ່ະພາບປ່າ ແລະ ເນ ັ້ອ
ທີໍ່ ສາມາດວາງເສັັ້ນແລວແມໄ່ປຕາມທິດທີໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມສະດວກແກ່ການສ າຫ ວດ. ເສັັ້ນແລວແມ່
ສາມາດວາງໄປຕາມລວງຍາວຂອງເນ ັ້ອທີໍ່ ເພ ໍ່ອໃຫ້ເສັັ້ນແລວສ າຫ ວດນັັ້ນສັັ້ນເຂົັ້າ ເພ ໍ່ອບ ໍ່ເສຍເວລາໃນການຍ່າງ
ໄປມາ ນອກນັັ້ນ ຍັງສາມາດວາງວາງຢູ່ນອກ ຫ   ວາງໄປຕາມແຄມປ່າ. ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ເພິໍ່ນນິຍົມສ້າງແລວ
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ແມໄ່ປຕາມສາຍນ ັ້າ ຫ   ໄປຕາມເສັັ້ນທາງ ທັັ້ງນີັ້ ກ ເພີໍ່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານຂົນສົໍ່ງເຄ ໍ່ອນຍ້າຍໄປມາ
ຂອງທິມງານສ າຫ ວດ. ການວາງແລວຕ້ອງກ ານົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນ, ຈຸດສຸດທ້າຍ ແລະ ມູມຂອງແລວພ້ອມສິໍ່ງສ າ
ຄັນກ ໍ່ຄ ເສັັ້ນແລວແມຕ່້ອງເປັນເສັັ້ນຊ ໍ່ ແລະສາມາດຊອກໄດ້ງ່າຍໃນພາກສະໜາມໂດຍອາໄສຈຸດອ້າງອີງທີໍ່ເດັໍ່ນ
ໃນຕົວຈິງ ອີກຢ່າງຫນ ໍ່ງບ ໍ່ຄວນໃຫ້ເສັັ້ນສ າຫ ວດຕັັ້ງສາກກັນກບັເສັັ້ນລະດັບ. ຖ້າເຫັນວ່າບ ໍ່ມຄີວາມຈ າເປັນກ ບ ໍ່
ຄວນສ້າງເສັັ້ນແລວແມ່ກ ໍ່ໄດ້ ບາງຄັັ້ງກ ໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ເສັັ້ນທາງ ຫ  ສາຍຫ້ວຍແທນ 

2) ການວາງເສັັ້ນແລວສ າຫ ວດ ແລະ ວາງດອນຕວົຢາ່ງ 
ການວາງເສັັ້ນແລວສ າຫ ວດ ແລະ ຈຸດຂອງດອນຕົວຢ່າງ ຕ້ອງອີງໃສໄ່ລຍະຫ່າງທີໍ່ໄດ້

ກ ານົດ ເສັັ້ນແລວສ າຫ ວດທຸກເສັັ້ນ ຕ້ອງຂະໜານກັນ ແລະ ຕັັ້ງສາກກັບເສັັ້ນແລວແມ່ ຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງເສັັ້ນ
ແລວສ າຫ ວດເສັັ້ນທ າອິດ ຕ້ອງວາງຫ່າງຈາກຂອບປ່າເທົໍ່າກັບເຄິໍ່ງໜ ໍ່ງຂອງໄລຍະຫ່າງຂອງເສັັ້ນແລວສ າຫ ວດ 
ແລະ ດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ໃກກ້ັບຂອບເນ ັ້ອທີໍ່ປ່າ ຕ້ອງວາງໃຫ້ຫ່າງຈາກຂອບປ່າປະມານ 1/2 ຂອງໄລຍະຫ່າງລະ
ຫວ່າງດອນກັບດອນ ນອກນັັ້ນ ດອນຕົວຢ່າງດອນທ າອິດທີໍ່ີໍ່ໃກ້ກັບແລວແມ ່ ຕ້ອງໃຫ້ຫ່າງຈາກແລວແມ່ປະ
ມານ 1/2 ຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງດອນກັບດອນເຊັໍ່ນດຽວ ເພ ໍ່ອບ ໍ່ໃຫ້ດອນທັບກັບແລວແມ່ ເຊິໍ່ງສາມາດຮູ້
ໄດ້ຈ ານວນແລວສ າຫ ວດ ແລະ ຈ ານວນດອນຕົວຢ່າງຊັດເຈນໃນແຜນຜັງທີໍ່ວາງໄປນັັ້ນ 

ພາຍຫ ັງສ າເລັດການວາງເສັັ້ນແລວ ແລະ ດອນຕົວຢ່າງເປັນທີໍ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕ້ອງ
ມາກວດເບິໍ່ງຢູໃ່ນແຜນທີໍ່ພູມີປະເທດ ຫ   ພາບຖ່າຍທາງອາກາດວ່າ ມຈີຸດໃດທີໍ່ເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ໃນທ າມະຊາດ 
ແລະ ຢູໃ່ກກ້ັບຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງການປະຕິບັດງານທີໍ່ສຸດ ຫ ັງຈາກນັັ້ນຕ້ອງແທກມມູ, ແທກໄລຍະຂອງແລວດັໍ່ງ
ກ່າວ ເພ ໍ່ອຄວາມສະດວກໃນການຊອກຫາຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນໄດ້ງ່າຍ. ນອກຈາກກ ານົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງການສ າ
ຫ ວດແລ້ວ ຄວນຈະກ ານົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງການສ າຫ ວດແຕ່ລະວັນພາຍໃນເສັັ້ນແລວແມ ່ ໂດຍສ່ວນຫ າຍ
ແມ່ນຈຸດຕັດກັນລະຫວ່າງເສັັ້ນແລວແມ່ ແລະ ແລວສ າຫ ວດນັັ້ນເອງ ການປະຕິບັດແບບນີັ້ ສາມາດຊ່ວຍໃນ
ການຕິດຕາມການສ າຫ ວດວ່າ ແຕ່ລະວັນສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ໜ້ອຍຫ າຍພຽງໃດ 

 

 
 

ຮບູທ ີ6 ການວາງເສັັ້ນແລວສ າຫ ວດ ແລະ ດອນຕວົຢາ່ງ 
 

      

                              L   i     

           

      

           

ແລວແມ ່

 

 

         

ດອນຕົວຢ່າງ 
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2.7 ການຈດັຕັັ້ງໜວ່ຍງານສ າຫ ວດ 
ການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ ຈ າເປັນຕ້ອງມກີານຈັດຕັັ້ງ ແບ່ງໜ້າທີໍ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈ້ງ ກ່ອນອອກໄປ

ພາກສະໜາມ. ທິມສ າຫ ວໜ ໍ່ງໂດຍອີງຕາມຈ ານວນພົນ ປະກອບມີຫ າຍຈຸສ າຫ ວດ ເຊິໍ່ງໃນແຕ່ລະຈຸຈະປະ
ກອບດ້ວຍສະມາຊິກດັໍ່ງນີັ້: 

 ຫົວຈຸ  1 ຄົນ 
 ຮອງ   1 ຄົນ 
 ສະມາຊິກ 2-3 ຄົນ 
2.7.1 ໜາ້ທີໍ່ຂອງຫົວຈ ຸ

ຫົວໜ້າຈຸ ມີໜ້າທີໍ່ດູແລການສ າຫ ວດບ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ ແລະ ມອບໝາຍວຽກ
ໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ ນອກນັັ້ນ ຫົວໜ້າຄວນເຮັດໜ້າທີໍ່ສ າຄັນ ດັໍ່ງນີັ້: 

 ໃຊ້ເຂມັທິດເພ ໍ່ອກ ານົດທິດຂອງເສັັ້ນແລວ 
 ຈົດບັນທ ກຂ ັ້ມູນເຂົັ້າໃນແບບຟອມຕ່າງໆ 
 ກະຕວງຈ ານວນທ່ອນໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພາບ 

2.7.2 ໜາ້ທີໍ່ຂອງຜູຮ້ອງ 
 ວັດແທກໜ້າຕ້າງ ແລະ ລວງສູງຂອງຕົັ້ນໄມແ້ຕ່ລະຕົັ້ນ ໂດຍແຍກປະເພດ 
 ກ ານົດຈຸດຂອງດອນຕົວຢ່າງໂດຍອີງໃສກ່ານວັດແທກ 
 ສ າຫ ວດນັບຈ ານວນໄມນ້້ອຍ ແລະ ໄມກ້າງ 
 ຊ່ວຍຫົວໜ້າໃນການກ ານົດທິດຂອງເສັັ້ນແລວສ າຫ ວດ 

2.7.3 ໜາ້ທີໍ່ຂອງສະມາຊກິ 
 ຖາງແລວສ າຫ ວດ ແລະ ໝາຍຂອບເຂດດອນຕົວຢ່າງ 
 ຖ ໄມ້ ແລະ ວັດແທກໄລຍະ 
 ຊ່ວຍວັດແທກໜ້າຕ້າງ ແລະ ລວງສູງຕົັ້ນໄມ ້

 
2.8 ການປະຕບິດັງານພາກສະໜາມ 

ການຊອກຫາຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງການສ າຫ ວດເປັນສິໍ່ງສ າຄັນ ເນ ໍ່ອງຈາກການສ າຫ ວດໂດຍວິທີນີັ້ ບັນ
ດາຈຸດອ ໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນ: ຈຸດຕັດກັນຂອງເສັັ້ນແລວແມ່ ກັບເສັັ້ນແລວສ າຫ ວດ ແລະ ຈຸດຂອງດອນຕົວຢ່າງ ແມ່ນ
ອີງໃສ່ຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນທັງນັັ້ນ ຖ້າຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນມກີານຜິດພາດບັນດາຈຸດອ ໍ່ນໆກ ໍ່ຈະຜິດໄປຕາມໆກນັ. ດັໍ່ງນັັ້ນ, ວິທີ
ການສ າຫ ວດແບບນີັ້ ຈ ໍ່ງຈັດເຂົັ້າໃນວິທີການສ າຫ ວດແບບຕົວປ່ຽນຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ 

ການກ ານົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນຂອງການສ າຫ ວດໃນພາກສະໜາມ ບາງຄັັ້ງກ ໍ່ເປັນບັນຫາຍາກ, ດັໍ່ງນັັ້ນ 
ເພ ໍ່ອສະດວກໃນການກ ານົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນ ຕ້ອງໃຊຈຸ້ດອ້າງອີງຊ່ວຍ (ກ ລະນີບ ໍ່ມີເຄ ໍ່ອງກ ານົດຈຸດ GPS). ຈຸດ
ອ້າງອີງໝາຍເຖິງຈຸດທີໍ່ສາມາດບອກໄດ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງລະຫວ່າງແຜນທີໍ່ກັບພາກສະໜາມ ການກ ານົດຈຸດອ້າງ
ອີງ ສ່ວນຫ າຍອີງໃສ່ສິໍ່ງທີໍ່ເດັໍ່ນໃນທ າມະຊາດ ຫ   ສິໍ່ງທີໍ່ມະນຸດສ້າງຂ ັ້ນມາ ເຊິໍ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ຢູໃ່ນແຜນທີໍ່, 
ພາບຖ່າຍ ແລະ ໃນຕົວຈິງ ຕົວຢ່າງ: ຈອມພູ, ຕົັ້ນໄມ,້ ສາຍນ ັ້າ ຫ   ເສັັ້ນທາງຕັດກັນ 

ການເລັງທິດເສັັ້ນແລວ ຄວນເລັງໃນໄລຍະໄກເທົໍ່າທີໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ທັັ້ງນີັ້ກ ໍ່ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ເສັັ້ນແລວມີຄວາມຊ ໍ່ດີ ແລະ ບ ໍ່ຕັດກັນ. ນອກນັັ້ນ ຈຸດຕັດກັນຂອງແລວ ແລະ ຈຸດດອນຕົວຢ່າງ ຕ້ອງ      
ໝາຍຫ ັກ ແລະ ເຂດແດນໃຫ້ຄັກແນ່, ເພ ໍ່ອປ້ອງກັນການຫ ົງລ ມ ການນັບໄມ້ ແລະ ວັດແທກ ຄວນປະຕິບັດ
ໄປຕາມແຕ່ລະສ່ວນຂອງດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ໄດແ້ບ່ງໄວ້ຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຄວນໝາຍຕົັ້ນໃຫ້ຄັກແນ ່ ການບັນ
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ທ ກຂ ັ້ມູນຕ້ອງຂຽນໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງແຕລ່ະຫ້ອງ ຕາມທີໍ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ການອອກ
ແບບຟອມບັນທ ກ ແມ່ນອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງການສ າຫ ວດວ່າ ຕ້ອງການຂ ັ້ມູນອັນໃດຕ້ອງການວິເຄາະຂ ັ້ມນູ
ດ້ວຍເຄ ໍ່ອງຄິດໄລ່ປະເພດໃດ.  

 
 ຕົວຢ່າງ: ແບບຟອມ ບັນທ ກແບບທ າມະດາ, 
ຊ ໍ່ສະເພາະ (ບ້ານ)..............................ເມ ອງ...............................ແຂວງ....................... 
ແລວສ າຫ ວດ........................ດອນຕົວຢ່າງ.............................ມມູ.............................. 
 

ຊ ໍ່ຜູບ້ັນທ ກ ຊ ໍ່ຜູກ້ວດກາ ວນັທີ 
................................ .. ................................ ........ ................................ .. 

ຄູມ້ ປະເພດປາ່ ຄວາມໜາແໜນ້ ການທ າລາຍ 
........................ ........................... ........................... ........................ 
ຊະນິດ
ໄມ ້

ໜ້າຕ້າງ ລວງສູງທັງໝົດ ສູງການຄ້າ ຈ ານວນທ່ອນ ຄຸນນະພາ ການສ ບພັນ ໝາຍ
ເຫດ ເບັັ້ຍໄມ້ ໄມ້ນ້ອຍ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
ຮບູທ ີ7 ວິທກີານສ າຫ ວດແບບ Line plot  ແລະ ການວາງດອນຕົວຢາ່ງ 
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ບດົທ ີ3 
ການວາງແຜນຄ ຸ້ມຄອງຈດັສນັປາ່ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພ ໍ່ອີໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ວາງແຜນຄ້ ຸມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ຂັັ້ນລະດັບພ ີັ້ນຖານ-ກາງໄດ້ 
2. ນ າເອົາບົດຮຽນໄປໃຊ້ຕົວຈິງ ຫ  ີ ພາກສະໜາມໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວ, ຖ ີກກັບສະພາບປ່າ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ນຍິາມການວາງແຜນຄ ຸ້ມຄອງຈດັສນັປາ່ 

ການວາງແຜນຄ້ ຸມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ແມ່ນໝາຍເຖິງທຸກໆກິດຈະການທາງດ້ານປ່າໄມ້ ທີໍ່ເຮັດໃຫ້
ປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ຈະເລີນເຕີບ ເພ ີໍ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ແລະ 
ສິໍ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ການຄັດເລ ີອກແນວພັນ, ກ້າແກ່ນ, ການປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາ, ການສ ກສາຄົັ້ນ 
ຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການ ຕະຫ ອດຮອດການນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ມະນຸດ ແລະ ສິໍ່ງແວດ 
ລ້ອມ 

ແຜນແມ່ນຂະບວນການທີມີຄວາມຮອບຄອບ (ລະມັດລະວັງ) ສາມາດຮູ້ອະນາຄົດທີໍ່ຈະເກີດຂ ັ້ນ 
ແລະ ປະສານງານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພ ີໍ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍ, ການວາງແຜນປ່າໄມ້ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ ເຊັໍ່ນ: ລະບຽບການ, ກົດໝາຍຕ່າງໆ. ການວາງແຜນແມ່ນການລວບລວມບັນດາ
ວຽກງານຕ່າງໆຂອງການຈັດສນັຄ້ ຸມຄອງປ່າ ແລະ ແຜນຕ້ອງງ່າຍດາຍບ ໍ່ສັບສົນ ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າໃຈໄດ້. 

ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ (Forest Management) ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມແຜນແບບມວີທິະ 
ຍາສາດ ໂດຍນ າໃຊເ້ຕັກນິກທາງດ້ານວິຊາການປ່າໄມ,້ ເສດຖະກິດ, ທຸລະກິດ, ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ການ
ຕັດສິນໃຈ ເພ ໍ່ອີບັນລຸເປົັ້າໝາຍຢ່າງເປັນທີໍ່ພ ໃຈ 

 ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ ແມ່ນການດ າເນີນງານທີໍ່ເປັນລະບົບ ເຊິໍ່ງລວມມີຫ າຍ
ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການຄົັ້ນຄວ້າປ ກສາຫາລ ເພີໍ່ມເຕີມ ເຂົັ້າໃນແຜນຄຸມ້ຄອງຈັດສັນປ່າ ເຊິໍ່ງ
ເປັນເງ ໍ່ອນໄຂພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າແບບຢ ນຍົງ 

 ແມ່ນການຕົກລົງໃຈລ່ວງໜ້າວ່າຈະເຮັດເພ ໍ່ອຫຍັັງ, ເຮັດຢູ່ໃສ, ເຮັດເວລາໃດ, ເຮັດແນວໃດ,  
 ໃຜເປັນຜູ້ເຮັດ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານຫ າຍປານໃດ? (what? When?  Where? How? 

How much and Who?) 
 ລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງປ່າແມ່ນສະຫ ັບສັບຊ້ອນ 
 ການຟ ັ້ນຟູຕົວຄ ີນຂອງປ່າແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ການບ ລິການແຕກຕ່າງກັນ 
 ຂ ັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຫ າຍພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
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3.2 ຂັັ້ນຕອນການວາງແຜນການສ າຫ ວດຈດັສນັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້
ການວາງແຜນແມ່ນປັດໄຈສ າຄັນ ເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃຫ້ວຽກຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ສ າ

ເລັດໄປດ້ວຍຄວາມຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ທັນກັບເວລາທີໍ່ກ ານົດໄວ້, ການສ າຫ ວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໄດ້ແບງ່
ຂັັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດງານໃນພາກຫ້ອງການ, ວຽກງານການສ າຫ ວດພາກສະໜາມ ແລະ ການວິເຄາະຂ ັ້
ມູນໄວ້ດັໍ່ງໃນພາບລຸ່ມນີັ້: 

1) ຂັັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ ການທີໍ່ຈະເຮັດການສ າຫ ວດປ່າໄມ້ ຫ   ບ ໍ່ນັັ້ນ ແມ່ນຂ ັ້ນຢູກ່ັບຄວາມ
ຈ າເປັນ, ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສັນ ແລະ ການພັດທະນາປ່າໄມ້ 

2) ຂັັ້ນຕອນໃນການດ າເນິນການຊອກຫາງົບປະມານ. ການຂ ັ້ນແຜນເພ ໍ່ອຊອກຫາງົບປະມານທີໍ່
ຈະໃຊເ້ຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ເປັນຂັັ້ນຕອນຫນ ໍ່ງທີໍ່ສ າຄັນ. ການຄິດໄລງ່ົບປະມານການສ າ
ຫ ວດແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ສະຖິຕິຂ ັ້ມູນຜ່ານມາ ວ່າເຄີຍໃຊງ້ົບປະມານເທົໍ່າໃດ ການຄິດໄລ່ຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມບ ໍ່ສູງ 
ແລະ ບ ໍ່ຕ ໍ່າເກີນໄປ. 

3) ຂັັ້ນຕອນໃນການກ ານົດງົບປະມານສ າລັບແຕ່ລະຫນ້າວຽກ. ຂັັ້ນຕອນນີັ້ສາມາດປະຕິບັດໄປ
ພ້ອມໆກັນກັບຂັັ້ນຕອນ 4 

4) ຂັັ້ນຕອນໃນການກຽມແຜນງານ ແມ່ນຂັັ້ນຕອນການເລ ອກວິທີການສ າຫ ວດ ຕະຫ ອດຮອດ
ການກຽມບົດແນະນ າ ໃນການປະຕບິັດງານການເກັບຂ ັ້ມູນ ແລະ ການວັດແທກຂ ັ້ມູນຕ່າງໆ ຕະຫ ອດເຖິງ
ການກະກຽມແບບຟອມສ າລັບເກັບບັນທ ກຂ ັ້ມູນ 

5) ຂັັ້ນຕອນການຈັດຫາຊ ັ້ເຄ ໍ່ອງມ , ອຸປະກອນດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຄ ໍ່ອງຮັບໃຊພ້າກສະໜາມ 
(ພາບຖ່າຍ, ແຜນທີໍ່....) 

6) ຂັັ້ນຕອນການຄັດເລ ອກບຸກຄະລາກອນ ໝາຍເຖິງນັກສ າຫ ວດຜູທີ້ໍ່ມກີານສ ກສາ ບົດຮຽນ
ປະສົບປະການດ້ານການສ າຫ ວດ ໃນຕ າແໜ່ງທີໍ່ແຕກຕ່າງກນັ (ຫົວໜ້າທິມ, ຮອງ, ສະມາຊິກ) 

7) ຂັັ້ນຕອນໃນການກຽມເຄ ໍ່ອງມ  ສ າລັບວິເຄາະຂ ັ້ມູນ. ຂັັ້ນຕອນນີັ້ຕ້ອງໄດກ້ະກຽມໄວກ້່ອນ
ລ່ວງໜ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ກ ານົດວິທີການຄິດໄລຂ່ ັ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະ.  ຖ້າມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ທົດລອງ 
ເພ ໍ່ອຄວາມເຊ ໍ່ອໝັັ້ນໃນການນ າໃຊ້, ຜູຮ້ັບຜິດຊອບການວິໄຈ ອຸປະກອນທີໍ່ໃຊໃ້ນການຄິດໄລ່ (ດ້ວຍມ , 
ເຄ ໍ່ອງຄິດໄລ່, ຄອມພິວເຕີ), ໂປຣແກຣມທີໍ່ຈະໃຊ້ສ າລັບການຄິດໄລ່ວິໄຈ 

8) ຂັັ້ນຕອນໃນການຝ ກອົບຮົມ. ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ າຫ ວດເຂົັ້າໃຈວິທີການ ແລະ ຫ ັກການທີໍ່ຖ ກ
ຕ້ອງ ກ່ຽວກັບວທີິການສ າຫ ວດວັດແທກ ແລະ ການບັນທ ກຂ ັ້ມູນເຂົັ້າໃນແບບຟອມ 

9) ຂັັ້ນຕອນໃນການສ າຫ ວດພາກສະໜາມ, ເຊິໍ່ງຈະຕ້ອງເກັບລວບລວມຂ ັ້ມູນຕ່າງໆທີໍ່ຕ້ອງການ
ຕາມແບບຟອມທີໍ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ 

10) ຂັັ້ນຕອນໃນການກວດກາຂ ັ້ມູນ ພາຍຫ ັງສ າເລັດວຽກພາກສະໜາມ ເຊິໍ່ງຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນ
ຈະອອກຈາກພາກສະໜາມ ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ຂ ັ້ມູນມີການຕົກເຮຍ່ເສຍຫາຍຫາຍ ແລະ ຄົບຖ້ວນ 

11) ຂັັ້ນຕອນການປ້ອນຂ ັ້ມູນ ເຂົັ້າໃນເຄ ໍ່ອງຄິດໄລ່. ຂັັ້ນຕອນນີັ້ ອາດກິນເວລາຫ າຍ ບາງຄັັ້ງອາດ
ສາມາດປະຕບິັດໄປພ້ອມໆ ກັບຂັັ້ນຕອນ ທີ 9 

12) ຂັັ້ນຕອນການຄິດໄລ່ ແລະ ວີເຄາະຂ ັ້ມູນ. ຂັັ້ນຕອນນີັ້ ອາດມີຂັັ້ນຕອນຍ່ອຍກ ໍ່ເປັນໄດ້ ແຕ່ສິໍ່ງ
ສ າຄັນ ຕ້ອງມີການພິມຂ ັ້ມູນທົດລອງ ເພ ໍ່ອກວດເບີໍ່ງວ່າ ຜົນການວິເຄາະພຽງພ  ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມຈຸດປະສົງ
ທີໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ ້ຫ   ບ ໍ່ 

13) ຂັັ້ນຕອນການຂຽນບົດລາຍງານສະບັບຮ່າງ, ຂັັ້ນຕອນການຂຽນບົດ ຕ້ອງມຜີູຮ້ັບຜິດຊອບ 
ສ່ວນຫ າຍຕ້ອງແມ່ນຜູ້ເຮັດການວິໄຈຂ ັ້ມູນ ເພາະຈະເຂົັ້າໃຈ ແລະ ກ າໄດ້ບັນດາຜົນການວິໄຈໄດ້ດີກວ່າ 
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14) ຂັັ້ນຕອນການສະເຫນີຜົນການສ າຫ ວດຕ ໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ແມ່ນເປັນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຕ້ອງ
ເຮັດກ່ອນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ເພ ໍ່ອເປັນການຢັັ້ງຢ ນເຖິງຜົນຂອງການສ າຫ ວດຕ ໍ່ກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ເພ ໍ່ອ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ດັດແກບ້າງຈຸດທີໍ່ເຫັນວ່າມຄີວາມຈ າເປັນ 

15) ຂັັ້ນຕອນການຂຽນບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ. ພາຍຫ ັງທີໍ່ບົດລາຍງານສະບັບຮ່າງໄດ້ຮັບການ
ດັດແກ້ເປັນທີໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ຈະຈັດພິມເປັນສະບັບສົມບູນ 
 
3.3 ຫ ກັການໃນການວາງແຜນຄ ຸ້ມຄອງ-ຈດັສນັປາ່ 

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິໍ່ນມີສວນຮ່ວມ ຫ  ີ ບ ? ພວກເຂົາມີອ ານາດຫຍັງໃນການກ ານົດແຜນປະຕິບັດງານ 
ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຂະບວນການຈັດສັນ-ຄ້ ຸມຄອງປ່າ ຫ  ີ ບ ? 

ການປະຕິບັດສິດຂອງຊາວບ້ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເບິໍ່ງແຍງ ຫ  ີ ບ ?  
 
3.4 ລະດບັຂອງການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ3 ຈ ານວນຕົັ້ນໄມຕ້ ໍ່ຫວົໜ່ວຍເນ ັ້ອທີໍ່ໃດໜ ໍ່ງ ສາມາດຄດິໄລໄ່ດ ້ ຄ ການວດັແທກທກຸຕົັ້ນ ນບັ

ຈ ານວນຕົັ້ນໄມ ້ 
 

ລະດບັ ກ ານດົເວລາ ເຄ ໍ່ອງມ  
ມະຫາພາກ (ປະເທດ, ແຂວງ) 
(Forestry Sector) 

 20 ປີ  ການສ າຫ ວດທົໍ່ວປະເທດ  
 ການຕິດຕາມສະພາບ  ຄວາມປົກຫຸ້ມ

ຂອງປ່າ 
 ນະໂຍບາຍການພັດທະນາປ່າໄມ້ 
  ແຜນພັດທະນາປ່າໄມ້ (ແຜນແມ່ບົດ) 

ຫົວໜ່ວຍຂອງການຈັດສັນ 
(ສ າປະທານ, ເມ ອງ, ບ້ານ) 
(Forest Manageມent unit) 

10 ປີ    ແຜນຄຸມ້ຄອງຈັດສັນ 
  ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 

ຄຸມ້/ຕອນ 
(Compartment) 

ແຕ່ລະປ ີ   ແຜນງານປະຈ າປີ  
  ການປະຕິບັດງານ 
  ການຂ ັ້ນທະບຽນຄຸ້ມ 

 
3.5 ແນວຄວາມຄດິໃນການນ າໃຊແ້ບບອະເນກປະສງົ 
 ສະພາບຕົວຈິງຂອງພ ັ້ນທີໍ່, ຄວາມສົມບູນຂອງປ່າ, ພູມສັນຖານ, ຄວາມຄ້ອຍຊັນ ແລະ ຄວາມ
ສວຍງາມ, ເຈົັ້າຂອງ ຫ   ຜູ້ທີໍ່ໄດ້ຮັບສ າປະທານວ່າຈະວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນແບບໃດ?, ຜົນຜະລິດ (ໄມ້
ທ່ອນ, ເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງ), ບ ລິການ (ປ້ອງກັນແຫ ໍ່ງນ ັ້າ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ປ້ອງກັນປ່າ
ສັກສິດຂອງບ້ານ, ແຫ ໍ່ງທອ່ງທ່ຽວ, ຝ ກຫັດ ແລະ ຄົັ້ນຄ້ວາ). 
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ຮບູທ ີ8 ແຜນວາດການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສນັປາ່ 
 
3.6 ຂະບວນການສາ້ງແຜນຈດັສນັຄຸ້ມຄອງປາ່ໄມບ້າ້ນ 

3.6.1 ຂັັ້ນຕອນ 
1) ການກະກຽມ  
2) ສ ກສາການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດລະດັບເຂດປ່າໄມ້ກຸ່ມບ້ານ 

ແລະ ກ ານົດເຂດຈັດສັນປ່າໄມ້ ລວມໃນລະດັບດັໍ່ງກ່າວ. 
3) ການເຜີຍແຜ່ ສ້າງຄວາມຮູ,້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສ້າງສ ານ ກ ໃຫ້ແກ່ຊາວ ບ້ານ 
4) ການແນະນ າ ແລະ ອົບຮມົຊາວບ້ານໃນການສ າຫ ວດ ແລະ ສ້າງແຜນ 
5) ການສ າຫ ວດສ້າງແຜນທີໍ່/ປັບປຸງ ແຜນທີໍ່ການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນປະຈຸບັນຂອງບ້ານ 
6) ການເກັບຂ ັ້ມູນສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວິໄຈສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ 
7) Participatory Rural Appraisal (PRA) 
8)  ການສ າຫ ວດ ປະເມີນສະຖານະພາບຂອງປ່າໄມ້ ໃນແຕ່ລະຕອນປ່າ 
9) ການສັງລວມຜົນການສ າຫ ວດ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບ 
10) ການກ ານົດແຜນກິດຈະກ າຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ 
11) ການກ ານົດແຜນກິດຈະກ າຄຸ້ມຄອງ (ລະບົບການຄຸມ້ຄອງ, ລະບົບການຈັດຕັັ້ງ, 

ລະບອບແບບແຜນການປະຕິບດັແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນປະກອບການ) 
12) ການກ ານົດ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
13) ການຂຽນແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ 
14) ການອະນຸມັດແຜນຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ 

3.6.2 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາປາ່ໄມບ້າ້ນ 
1) ການຈັດຕັັ້ງຄະນະກ າມະການປາ່ໄມ້ບ້ານ ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດການ 
2) ກ ານົດແຜນປະຕິບັດງານປະຈ າປີ 

ການວາງແຜນຄຸມ້
ຄອງຈດັສນັປາ່ 

ນນັທະນາການ ປາ່ໄມ ້

ເຄ ໍ່ອງປາ່ຂອງດງົ 

ການປອ້ງກນັ ການທອ່ງທຽ່ວ  
ແບບອະນລຸກັທ າມະຊາດ 

ຊວີະນາໆພນັ 

ສ ກສາຄົັ້ນຄວ້າ 

ຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງຊມຸຊນົ 
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3) ການອະນຸມັດແຜນປະຈ າປ ີ
4) ການປະຕິບັດແຜນປີ (ຈັດສັນປ່າ, ຄຸມ້ຄອງກອງທ ນ, ທຸລະກດິ) 
5) ການຕິດຕາມກວດກາ 

3.6.3 ການດດັແກແ້ຜນພດັທະນາປາ່ໄມບ້າ້ນ 
 ຕົວຢ່າງ ແນວຄວາມຄິດໃນການຄຸ້ມຄອງຈດັສັນປ່າ ແບບອະເນກປະສົງພ ັ້ນທີໍ່ປ່າ 

1) ການຟ ັ້ນຟູປ່າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າປູກ 
2) ການກ ານົດຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະລາດຕະເວນ 
3) ການອະນຸລັກ 
4) ເຄ ອຂ່າຍຕົັ້ນໄມ້ແມ່ພັນ 
5) ທາງປ່າໄມ້ ແລະການບ າລຸງຮັກສາ 
6) ການປ້ອງກັນປ່າ 
7) ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງຈັດສັນປ່າ 
8) ການກະສກິ າ - ປ່າໄມ້ 
9) ການສົໍ່ງເສີມການປູກໄມ້ ຂອງປະຊາຊົນ 
10) ການຝ ກຫັດ ແລະການຄົັ້ນຄ້ວາວິໄຈ 

3.6.4 ເປົັ້າໝາຍຂອງວຽກງານຄຸມ້ຄອງຈັດສນັ 
1) ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນແບບຢ ນຍົງ (Sustainable Forest management) 
2) ການນ າໃຊ້ເຕັກນິກທີໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ (Technically 

Excellent) 
3) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບສິໍ່ງແວດລ້ອມ (Environມentally 

Responsible) 
4) ປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງມີຜົນປະໂຫຍດ (Socially Beneficial) 
5) ເສດຖະກິດດຸ່ນດ່ຽງສະໝ ໍ່າສະເໝີ (Econoມically Stable) 

3.6.5 ຂະບວນການວາງແຜນການກ ານດົຂອບເຂດຊາຍແດນ 
 ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ລວມທັງການກ ານົດຂອບເຂດພ ັ້ນທີໍ່ດິນປ່າ ແລະ ດິນທີໍ່ບ ໍ່
ແມ່ນປ່າ ແຜນທີໍ່ນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນຫ າຍຂັັ້ນຕອນໃນການກ ານົດການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນປ່າ ແລະ ບ ໍ່ມີປ່າ, ການກ ານົດຂອບ
ເຂດແມ່ນອີງໃສ່ໜ້າທີໍ່ຂອງປ່າ (ມາດຖານຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ, ພູມສັນຖານ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງ
ຊີວະນາໆພັນແຜນທີໍ່ຂອບເຂດພ ັ້ນທີໍ່ປ່າ) 

 
 



23 

 
 
ຮບູທ ີ9  ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມ້ 
 

3.7 ຕວົຢາ່ງ ການກ ານດົຍດຸທະສາດຂອງປາ່ທດົລອງ ແລະ ຕວົແບບຄະນະປາ່ໄມ້ (ປາ່
ຕວົແບບ) 
 ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການປ ກສາຫາລ ກັນ ລະ 

ຫວ່າງຄະນະປ່າໄມ,້ ຊາວບ້ານ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ 
 ການມອບດິນ-ມອບປ່າ ແລະ ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ໂດຍອີງໃສ່ຄ າສັໍ່ງແນະນ າຂອງ

ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ (8 ບາດກ້າວ) ແລະ ແນວຄວາມຄິດການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ທີໍ່
ພັດທະນາໂດຍກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້/ໂຄງການຮ່ວມມ ດ້າານປ່າໄມ້ລາວ-ຊູແອດ 

 ການວາງແຜນການປະຈ າປີ ແລະ ແຜນໄລຍະກາງເຊັໍ່ນ: ການຟ ັ້ນຟູປ່າ ແລະ ການບ າລຸງ
ຮັກສາປ່າໄມ້ຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ 

 ການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານການສັນຍາຮັບເໝົາກັບຊາວບ້ານ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະ 
ການລາຍຍ່ອຍ 

 ຈ າກັດໜ້າວຽກ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນຂອງຄະນະປ່າໄມ້ (ເນ  ັ້ອ
ທີໍ່ປູກໄມ້ປະມານ 15-20 ເຮັກຕາ ທີໍ່ນອນຢູ່ໃນການຈັດສັນປ່າໄມ້ແຕ່ລະປີ) 

 ການສ້າງສະຕິຕ ໍ່ນຕົວໃຫ້ຊາວບ້ານ ກ່ຽວກັບຄວາມສ າຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຕ ໍ່
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຜ່ານການພົວພັນສ ໍ່ສານ, ການສາທິດທາງເລ ອກໃນການຈັດສນັ 
ແລະ ການແກ້ໄຂຂ ັ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ 

 ການສ້າງທາງເລ ອກໃນການຈັດສັນປ່າໄມ້ ໂດຍນ າໃຊ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ໃນການຈັດຕັງປະຕິບັດ
ວຽກງານໃນເນ ັ້ອທີໍ່ດິນຂອງຄະນະປ່າໄມ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສມີການສ້າງທາງເລ ອກໂດຍທາງອ້ອມ ໃນເນ ັ້ອທີໍ່
ດິນຂອງບ້ານ ໂດຍການສະໜອງການບ ລິການດ້ານການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ຄ າປ ກສາດ້ານວິຊາການ 
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3.7.1 ການຝ ກຫດັ/ອົບຮມົ 
 ການຝ ກຫັດ/ການຝ ກອົບຮົມ ທີໍ່ນອນຢູ່ໃນຫ ັກສດູຊັັັ້ນສູງ/ປະລິນຍາຕີ ໂດຍຜ່ານ

ຫ ັກສູດການລົງຕົວຈິງພາກສະໝາມຂອງນັກສ ກສາ ໂດຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກທົໍ່ວໄປຂອງການຈັດ
ສັນປ່າໄມ້ໃນເຂດດັໍ່ງກ່າວ 

 ສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງກິດຈະກ າການຈັດສັນປ່າໄມ້ທັງໝົດ ເຊັໍ່ນ: ການວາງແຜນ, 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ 

3.7.2 ການຄົັ້ນຄວາ້ວໄິຈ 
 ຈຸດສມຸທີໍ່ສ າຄັນ ແມ່ນເພ ໍ່ອຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັັ້ນ

ຕາມຫ ັກສູດຊັັັ້ນສູງ/ປະລິນຍາຕີ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ແມ່ນຈະຖ ກນ າມາໃຊ້ໃນການພັດທະນາ 
ເນ ັ້ອທີໍ່ຈຸດສມຸການຈັດສັນ 

 ກິດຈະກ າການຄົັ້ນຄວ້າ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການອອກແບບເພ ໍ່ອກ ານົດ ແລະພັດທະ 
ນາຮູບແບບການດ າເນີນວຽກງານດ້ານປ່າໄມ້ທີໍ່ດີທີໍ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ 
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ 

3.7.3 ເຫດຜນົໃນການຄດັເລ ອກພ ັ້ນທີໍ່ 
 ອີງໃສ່ ສະພາບ ຂອງຊີວະ-ກາຍະພາກ 
 ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ 
 ການນ າໃຊ້ຮູບແບບ ການຈັດສັນປ່າໄມ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງ 

 
3.8 ພ ັ້ນຖານທາງດາ້ນກດົໝາຍທີໍ່ນ າໃຊ້ ເພ ໍ່ອການຈດັສນັປາ່ໄມ ້ຂອງຄະນະປາ່ໄມ ້
 ໃນປະຈຸບັນແມ່ນອີງໃສ່ຂ ັ້ຕົກລົງດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

ຂ ັ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0259/ກປ ລົງ
ວັນທີ 17/12/1994 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດເນ ີັ້ອທີໍ່ປ່າໄມ້ເຂດເມ ອງສັງທອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
(20,800 ha) ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປ່າໄມ້ ຊັັ້ນສູງ ວຽງຈັນ ເພ ໍ່ອສ້າງເປັນປ່າທົດລອງ ແລະ ຕົວແບບ 

ຂ ັ້ຕົກລົງຂອງຫ້ອງການປ່າໄມ້ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 194, ລົງວັນທີ 9/8/1996 
ວ່າດ້ວຍການຕົກລົງມອບເນ ັ້ອທີໍ່ດິນທັງໝົດ 2,090 ha ຂອງບ້ານ ໃຫ້ແແກ່ພາກວິຊາປ່າໄມ້ (ປະຈຸບັນ 
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້) ເພ ໍ່ອນ າໃຊ້ເປັນພ ັ້ນທີໍ່ທົດລອງ ແລະ ຕົວແບບ 

ຂ ັ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງການເງິນສະບັບເລກທີ 1997, ລົງວັນທີ 13/11/ 
2000, ວ່າດ້ວຍການມອບທີໍ່ດິນປ່າໄມ້ເຂດເມ ອງສັງທອງໃຫ້ແກ່ຄະນະປ່າໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
(1303 ha). 

3.8.1 ສິໍ່ງແວດລອ້ມຊວີະກາຍະພາກ 
 ພູມອາກາດ (ປະລິມານນ ັ້າຝົນສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະ

ປີ, ຄວາມຊຸມ່ສ າພັດສະເລ່ຍ, ການລະເຫີຍອາຍສະເລ່ຍ, ຈ ານວນເດ ອນທີໍ່ແຫ້ງແລ້ງໃນແຕ່ລະປີ) 
 ທ ລະນີສາດ 
 ເຂດຮາບພຽງສັນດອນ (ຕາມລ້ອງນ ັ້າທີໍ່ມີນ ັ້າຖ້ວມ) 
 ເຂດຮ່ອມຫ້ວຍແຄບ 
 ເຂດຕີນພູ 
 ເຂດເປີັ້ນພູລະດັບກາງ 
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 ດິນ 
 ລັກສະນະພູມີປະເທດ ແລະ ອຸທົກກະສາດ 
 ເສັັ້ນທາງ ແລະ ທີໍ່ພັກພາກສະໜາມ 
 ການປົກຫຸ້ມຂອງພ ດພັນ 
 ການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ, ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ ແລະ ການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ເພ ໍ່ອການຄ້າ 
 ປະເພດປ່າ 
 ສັດປ່າ 

3.8.2 ສະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ - ສັັງຄມົ 
 ຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ 
 ທີໍ່ຕັງ ແລະ ປະຫວັດການຕັັ້ງບ້ານ 
 ໂຄງສ້າງປະຊາກອນ 
 ຊົນເຜົໍ່າ ແລະ ສາດສະໜາ 
 ການປະກອບອາຊີບ 
 ການອົບພະຍົກ 
 ບົດລາດຍິງ-ຊາຍ 
 ການແຈກຍາຍ ແຮງງານຂອງເພດຊາຍ, ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 
 ສະພາບການດ າລົງຊີວິດ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສັງຄມົ 
 ການສ ກສາ, ສາທາ 
 ການຖ ຄອງທີໍ່ດິນ 
 ລະບົບການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນກະສິກ າ 
 ການນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ ໃນພ ັ້ນທີໍ່ຂອງບ້ານ 
 ເສດຖະກິດ 
 ເສດຖະກິດຄອບຄົວ 
 ກິດຈະກ າອ ໍ່ນໆ ນອກຈາກການກະສິກກ າ 
 ອົງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນບ້ານ 
 ອ ານາດການປົກຄອງ ຂອງລັດຂັນທ້ອງຖິໍ່ນ(ເຂດ, ເມ ອງ) 
 ສິໍ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານຊີວະ-ກາຍະພາກ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ ແມ່ນມີ

ຄວາມສ າຄັນໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ, ຂ ັ້ມູນດັໍ່ງກ່າວເປັນພ ັ້ນຖານໃນການວາງແຜນເຊັໍ່ນ: ການ
ກ ານົດພ ັ້ນທີໍ່, ການກ ານົດແນວພັນ, ການນ າໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການປ່າໄມ້ເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການກ າ
ນົດຂອບເຂດຂອງວຽກໂດຍອີງໃສ່ແຮງງານຕົວຈິງຂອງພ ັ້ນທີໍ່, ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສົໍ່ງເສມີ
ທ້ອງຖິໍ່ນອ ໍ່ນໆ, ໃນແຜນຕ້ອງອະທິບາຍລະອຽດແຕ່ລະປັດໃຈ ແລະ ຄວາມສ າຄັນ, ການໄດ້ມາຂອງແຫ ໍ່ງຂ ັ້
ມູນ (ມ ສອງ ຫ   baseline survey) 

3.8.3 ພ  ັ້ນຖານຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້(Forest Resource Base) 
 ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (Forest Inventory) 
 ບ ລມິາດຂອງໄມ້ການຄ້າ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນການຄ້າ ທີໍ່ມີສ່ວນແຮໄວ້ (ບ ລມິາດ, ລ າ

ຕົັ້ນ)  
 Growing stock (Volume, stems) 
 ຄຸນນະພາບຂອງໄມ້ຢ ນຕົັ້ນ/ປະເພດປ່າ (Timber Quality) 
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 ການສ ບພັນໄມ້ທ າມະຊາດ (Regeneration) 
 ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮ ອນຍອດ  
 Aerial Photo/Satellite Image Interpretations 
 ເນ ັ້ອທີໍ່ປ່າໄມ້ ພ  ັ້ນທີໍ່ປ່າໄມ້ທ າມະຊາດ (ຂອງບ້ານ, ເມ ອງ, ໂຄງການ ແລະ ທັງ

ໝົດ) (Forest Area)  
 ປີເຊັນການປົກຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ້ (Crown Cover Percentage Stocking) 
 ຂ ັ້ມູນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ (Growth Statistics) 
 ເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງ (Non-wood Forest) 

3.8.4 ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ Forest Resource Planning 
 ຈຸດປະສົງເປົັ້າໝາຍຜະລິດຕະພັນ 
 ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການຈັດສັນ 
 ຕາຕະລາງໜ້າວຽກ 
 ໄລຍະເວລາ (ປີ) 
 ປະເພດຂອງກິດຈະກ າ 
 ພ ັ້ນທີໍ່ເຮັກຕາ 
 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 
 ແຮງງານ ແລະ ງົບປະມານ 
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ບດົທ ີ4 
ການສ າຫ ວດປາ່ຜະລດິ 

 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

1. ວາງແຜນສ າຫ ວດປ່າຜະລິດ, ອະທິບາຍສະພາບປ່າໄມ້ ແລະ ສ້າງດອນຕົວຢ່າງໃນພາກສະໜາມ
ໄດ້ 

2. ຈ າແນກສະພາບປ່າ, ເກັບກ າຂ ັ້ຕົັ້ນໄມ້, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄ ີໍ່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ 
 

ເນ ີັ້ອໃນ 
  
4.1 ຈດຸປະສງົຂອງການສ າຫ ວດ 

ການສ າຫ ວດຈັດສັນປ່າຜະລິດ ແມ່ນສະໜອງຂ ັ້ມູນຕາມຈຸດປະສົງຂອງແຜນຈັດສັນທີໍ່ໄດ້ວາງໄວ້, 
ເພ ໍ່ອປະເມີນຜົນ ແລະ ສາມາດຂຽນແຜນຈັດສັນ, ເຊິໍ່ງຂ ັ້ມູນທີໍ່ຈ າເປັນສະໜອງດັໍ່ງລຸ່ມນີັ້: 

 ຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບຈ ານວນຕົັ້ນຕ ໍ່ເຮັກຕາ, ບ ລມິາດໄມ້ຕ ໍ່ເຮັກຕາ, ຈ ານວນຕົັ້ນທັງໝົດ ແລະ ບ ລິ
ມາດ 

 ໄມ້ຢ ນຕົັ້ນທັງໝົດຂອງພ ັ້ນທີໍ່ສ າຫ ວດ 
 ສະພາບເງ ໍ່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງພ ັ້ນທີໍ່ ເຊັໍ່ນ: ສະພາບພູມີປະເທດ, ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ສາຍນ ັ້າ, 

ເສັັ້ນທາງ ແລະ ອ ໍ່ນໆ 
 ຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ແລະ ປະເພດປ່າຕົວຈິງໃນສະໜາມ ເພ ໍ່ອສະໜອງຂ ັ້ມູນ

ພ ັ້ນຖານທາງດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນໃນປະຈຸບັນ ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນຈັດສັນປ່າທ າມະຊາດໃຫ້
ຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ (15 ປີ) 

 ຂ ັ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄມົຂອງບ້ານທຸກໆບ້ານ ທີໍ່ຂ ັ້ນກັບກຸມ່ບ້ານ ເຊິໍ່ງພ ັ້ນທີໍ່ຂອງກຸ່ມບ້ານ
ສ່ວນໃດໜ ໍ່ງ ຫ   ທັງໝົດນອນໃນເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ 
 
4.2 ການວາງແຜນຈດັສນັປາ່ຜະລດິ (FMP) 

 ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນຜົນຜະລິດຢ ນຍົງ ແລະ ປັບປຸງບ ລິມາດສະສົມທີໍ່ເພີໍ່ມຂ ັ້ນ, ເນັັ້ນໃສ່ການສ ບ
ພັນແບບທ າມະຊາດ, ການປູກຄ ນໃໝ່ໃນເນ ີັ້ອທີໍ່ຊຸດໂຊມ, ການບ າລຸງຮັກສາ (Tending Of Stands), ການ
ຂຸດຄົັ້ນໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີໍ່ສຸດ 

 ຂະບວນການວາງແຜນລວມມີ: ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນ (Resource Assessment), 
ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນ (Resource Planning), ການວາງແຜນໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ (Infrastructure 
Planning), ການກ ານົດຂອບເຂດປ່າ (Forest Zoning), ການວາງແຜນເສດຖະກິດ (Econoມic 
Planning) 

 ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (Resource Assessment, ການວາງແຜນສ າຫ ວດຈັດ
ສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ (Forest Management Planning Inventory), ຂະໜາດຂອງການແບ່ງເຂດພ ັ້ນທີໍ່
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ຄຸ້ມຄອງ (Site Classification), ການສ າຫ ວດເສັັ້ນທາງ (Road Inventory), ການສ າຫ ວດສັດນ ັ້າ-
ສັດປ່າ (Wildlife inventory), ການສ າຫ ວດຂ ັ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (Social Baseline study), 
ການສ  າຫ ວດຊີວະນາໆພັນ/ເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງ (Non wood Forest Resource Biodiversity) 

 ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ (Resource Planning): ຜົນຜະລິດ (ຖ້າປ່າ
ສາມາດຜະລິດ 1/3 ພຽງແຕ່ຂຸດຄົັ້ນບ  ໍ່ກາຍ 1/3 ຫ   ຫຼຸ ໍ່) (Product), ໄລຍະເວລາການຂຸດຂົັ້ນ (Harvest 
Scheduling), ການຄັດເລ ອກລະບົບວະນະວັດເຂົັ້າຊ່ວຍໃນການຈັດສັນ (Silvicultural Operation), 
ການປ້ອງກັນປ່າໄມ ້(Forest  Protection) 

 ການວາງແຜນໂຄງສ້າງພ ັ້ນຖານ: ການາຕັດສິນໃຈໃນການກ ໍ່ສ້າງລະບົບເສັັ້ນທາງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງ 
ອ ໍ່ນໆ (ທີໍ່ພັກ, ສວນກ້າ ແລະ ອ ໍ່ໍ່ນໆ).  ແຜນທີໍ່ສະແດງເສັັ້ນທາງ, ທີໍ່ພັກ, ສວນກ້າ ແລະ ອ ໍ່ໍ່ນໆ, ຂ ັ້ມູນການ
ສ າຫ ວດເສັັ້ນທາງ, ສະຖານທີໍ່ການປະຕິບັດງານ 
 
4.3 ການສ າຫ ວດໃນພາກສະໜາມ 

4.3.1 ການວາງຕາໜາ່ງສ າຫ ວດ 
ຕາໜ່າງການສ າຫ ວດຈັດສັນປ່າຜະລິດ ແມ່ນເປັນການວາງແຜນຈາກກອງສ າຫ ວດ 

ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ເຊິໍ່ງໄດ້ວາງຢູ່ໃນແຜນທີໍ່ວາງແຜນໂດຍເອົາຈຸດຕັດກັນຂອງເສັັ້ນແວງ ແລະ ເສັັ້ນຂະໜານ
ເປັນຈຸດສ້າງດອນຕົວຢ່າງ ຕາມແຕ່ລະສະພາບປ່າໃນແຜນທີໍ່ວາງແຜນ 

4.3.2 ການຊອກຫາຈດຸອາ້ງອງີ (ຈດຸເລີໍ່ມຕົັ້ນ) ກອ່ນທີໍ່ຈະປະຕບິດັວຽກຕວົຈງິ 
ການກ ານົດຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນ ສາມາດເລີໍ່ມຕົັ້ນໄດ້ ທຸກໆດອນ 4 ທິດຄ : ທິດເໜ ອ, ທິດຕາ 

ເວັນອອກສ່ຽງເໜ ອ, ທິດໃຕ້ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍອີງໃສ່ເງ ໍ່ອນໄຂດັໍ່ງລຸມ່ນີັ້: 
 ຈຸດທີໍ່ເຂົັ້າຫາໄດ້ງ່າຍ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພູສັນຖານຕົວຈິງເຊັໍ່ນ: ເສັັ້ນທາງຢາງ, 

ທາງດິນແດງ, ທາງຍ່າງ, ຫ້ວຍ, ຮ່ອງ ແລະ ສາຍນ ັ້າຕ່າງໆ ເປັນແລວເຂົັ້າຫາດອນຕົວຢ່າງໃດໜ ໍ່ງ 
 ຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ນ ທີໍ່ອາໄສ GPS ເປັນຕົວຊີັ້ບອກຈຸດສ້າງດອນຕົວຢາ່ງໃດໜ ໍ່ງ ໂດຍ

ອີງໃສ່ແຜນທີໍ່ວາງແຜນ 
 ທຸກຈຸດອ້າງອີງ ຕ້ອງໄດ້ຖາງເປັນແລວເຂົັ້າຫາຈຸດສ້າງດອນແຕ່ລະດອນ ພ້ອມປັກ

ຫ ັກໝາຍ ເພ ໍ່ອຊີັ້ບອກໄລຍະ ແລະ ຈຸດທີໍ່ຕັັ້ງຂອງດອນ 
 ໄລຍະທາງເຂົັ້າໄປຫາຈຸດ (ໄປ-ກັບ) ບ ໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຫ າຍເກີນໄປ ຖ້າຫາກໄກຫ າຍ

ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ກຽມອຸປະກອນໄປຕັັ້ງແຄ້ມຊົໍ່ວຄາວ 
4.3.3 ການວດັແທກໄລຍະ 

ຖ້າຈຸດເລີໍ່ມຕົັ້ົັ້ນຫາກຕົກຢູ່ເສັັ້ນທາງ ການວັດແທກລວງຍາວຂອງເສັັ້ນແລວ ຕ້ອງເລີໍ່ມ
ຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງທາງ, ສ າລັບຫ້ວຍຮ່ອງ, ແມ່ນ ັ້າ ແລະ ໄລຍະອ ໍ່ນໆ ທີໍ່ບ ໍ່ສາມາດວັດແທກຕາມພາກພ ັ້ນດິນ
ໄດ້ ແມ່ນໃຊ້ຫ ັກການດຽວກັນ ແຕ່ຄວາມຍາວໃຫ້ຄ ານວນເອົາຈາກແຜນທີໍ່, ການວັດແທກໄລຍະຢູ່ໃນພາກ
ສະໜາມຕ້ອງອີງໃສ່ເຂັມທິດ ໂດຍໃຊແ້ມັດ ຫ   ເຊ ອີກຢາງທີໍ່ມີຄວາມຍາວ 50 ມ ຫ   GPS ວັດແທກໄລຍະ
ຕາມລວງນອນ. ສ າລັບການໃຊ້ແມັດ ແລະ ເຊ ອກ ໃນພ ັ້ນທີໍ່ຄ້ອຍຊັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄ່າເພີັ້ມໃສ່ໄລຍະທີໍ່
ວັດແທກຕາມໜ້າດິນຕົວຈິງອີກ ກ ລະນີຫາກມໄີມ້ຟຸ່ມຕ ບໜາ ຫ   ມີສິໍ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆຕາມເສັັ້ນແລວ ຕ້ອງ
ຫັກແລວຕັັ້ງສາກເວັັ້ນ 

 
 
 



29 

ຕາຕະລາງ 4 ຄາ່ເພີໍ່ມສ າລບັການແທກໄລຍະໃນພ ັ້ນທີໍ່ຄອ້ຍຊນັ 
 
ຄວາມງ່ຽງ (ຄ້ອຍ) ຂອງ

ແມັດເປັນ  
ຄ່າເພີໍ່ມເປັນແມັດຕ ໍ່ 50 

ແມັດ 
ຄວາມງ່ຽງ (ຄ້ອຍ) 
ຂອງແມັດເປັນ  

ຄ່າເພີໍ່ມເປັນແມັດຕ ໍ່ 
50 ແມັດ 

45 4.8 120 28.1 
50 5.9 125 30 
55 7.1 130 32 
60 8.3 135 34 
65 9.6 140 36 
70 11 145 38.1 
75 12.5 150 40.1 

 
4.4 ການໝາຍຫ ກັຊີັ້ບອກທດິທາງຂອງການເດນີແລວ ແລະ ຈດຸທີໍ່ຕັັ້ງຂອງດອນ 

ແມ່ນການໝາຍໄປຕາມທິດທາງເດີນຂອງແລວ ໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະ ແລະ ມູມເດີນໃນຕົວຈິງ 
ເປັນຕົັ້ນ ຄ : 

4.4.1 ການໝາຍຫ ກັຂອບເຂດດອນຕວົຢາ່ງ 
ຖາກໄມ້ຂັດໃສ່ຕົັ້ນໄມ້ ຫ   ໃຊ້ເຊ ອກສີແດງ/ສົັ້ມ ມັດ ຫ   ສີສະເປສີດໃສ່ພາຍໃນສີໍ່ມມູ

ສາກ ແລະ ຈຸດເຄິໍ່ງກາງສີໍ່ດ້ານຂອງດອນຕົວຢ່າງແຕ່ລະດອນ ເພ ໍ່ອເປັນການປົໍ່ງບອກເຖິງຂອບເຂດດອນ
ຕົວຢ່າງ ແລະ ຈຸດສິັ້ນສຸດຂອງຂອບເຂດພ ັ້ນທີໍ່ເກັບກ າຂ ັ້ມູນ (ລະອຽດຂອງຂອບເຂດດອນຕົວຢ່າງ ເບິໍ່ງຢູ່ຂ ັ້ 4 
ລຸມ່ນີັ້) 

4.4.2 ການໝາຍແລວປກີ 
ແມ່ນແລວທີໍ່ຫ ີກອອກຈາກສິໍ່ງທີໍ່ກີດຂວາງ ເຊັໍ່ນ: ໜອງນ ັ້າ, ຫ້ວຍນ ັ້າທີໍ່ມີຄວາມກ້ວາງ, 

ຜາ, ຟຸມ່ໄມ້ຫັກ ຫ   ລົັ້ມຂວາງໄວ້ ແລະ ອ ໍ່ນໆ ທີໍ່ເປັນອຸປະສັກບ ໍ່ສາມາດຈະຜ່ານໄດ້. ການດັດແກ້ເສັັ້ນແລວ 
ແລະ ເວລາຫັກແລວເວັັ້ນສິໍ່ງກີດຂວາງ ຕ້ອງໄດ້ປັກຫ ັກໝາຍພ້ອມຂຽນໄລຍະ, ມູມ, ທິດຫ ີກ ໂດຍເປັນມຸມ 
ສາກ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຈາກແຈຂອງມຸມທີໍ່ຜ່ານມາ 

4.4.3 ການໝາຍເບຕີົັ້ນ 
ເບີຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 1 ແມ່ນໃຫ້ວັດແທກໜ້າຕ້າງ, ລວງສູງໃຕ້ງ່າ ແລະ ລວງສູງ

ສຸດຍອດ 
ສ າລັບເບີຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ແລະ 0 ແມ່ນວັດແທກແຕ່

ໜ້າຕ້າງເທົໍ່ານັັ້ນ 
ຕົັ້ນໄມ້ທຸກໆຕົັ້ນ ທີໍ່ມີໜ້າຕ້າງ 20 Cmຂ ັ້ນໄປ ຕ້ອງໄດ້ໝາຍເບີຕົັ້ນໄມ້ທຸກໆຕົັ້ນ 
 

4.5 ເຕກັນກິ ແລະ ວທິກີານເກບັກ າຂ ັ້ມນູ 
4.5.1 ຮບູຮາ່ງຂອງດອນຕວົຢາ່ງ 

ຂະໜາດຂອງດອນຕົວຢ່າງ  20 x 30 ມ ເຊິໍ່ງຕັັ້ງຢູ່ຕາມເສັັ້ນແລວປີກ, ໃນດອນຕົວຢ່າງ
ນີັ້ ຈະບັນຈຸມີສອງດອນນ້ອຍ ຄ : ດອນທີໜ ໍ່ງ ມີຂະໜາດ 10 x 10 ມ ແລະ ດອນທີສອງ ມີຂະໜາດ 5 x 
5 ມ ເຊິໍ່ງຕັັ້ງຢູ່ກ ັ້າຊ້າຍເບ ັ້ອງໜ້າ ຂອງດອນ 20 x 30 ມ  ດັໍ່ງຮູບດອນຕົວຢ່າງລູມ່ນີັ້: 
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ຮບູທ ີ10 ດອນຕົວຢາ່ງ 
 

4.5.2 ການບນັທ ກຂ ັ້ມນູໃນດອນຕວົຢາ່ງ 
1) ດອນຕົວຢ່າງ 20 x 30 ມ 

 ເກັບກ າຂ ັ້ມູນໄມ້ ທີໍ່ມີຂະໜາດຂັັ້ນໜ້າຕ້າງແຕ່ 20 Cm ຂ ັ້ນໄປ ຂອງທຸກຊະນິດ
ພັນໄມ້, ວັດແທກໜ້າຕ້າງພຽງເອິກ, ລວງສູງ (ໃຕ້ງ່າ, ສຸດຍອດ), ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງລ າຕົັ້ນ ແລະ ຄວາມ
ໜາແໜ້ນຂອງເຮ ອນຍອດ 
 ເກັບກ າຕ ໄມ້ທີໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້, ຈຸດວັດແທກໜ້າຕ້າງຕ  ແມ່ນແທກຢູ່ຈຸດ
ປາຍສຸດຂອງຕ  ສູງຈາກໜ້າດິນທີໍ່ມີຂັັ້ນໜ້າຕ້າງ 20 Cm ຂ ັ້ນໄປ. 

2) ດອນຕົວຢ່າງ 10 x 10 m 
 ເກັບກ າຂ ັ້ມູນໄມ້ ທີໍ່ມີຂະໜາດຂັັ້ນໜ້າຕ້າງຕັັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 19 Cm ຂອງທຸກ
ຊະນິດພັນໄມ້, ວັດແທກໜ້າຕ້າງພຽງເອິກ, ລວງສູງສຸດຍອດ ແລະ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງລ າຕົັ້ນ. ເກັບກ າ
ຂ ັ້ມູນເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງ: 

 ໄມ້ປ່ອງ: ຊະນິດພັນ, ໜ້າຕ້າງ, ລວງສູງ, ຈ ານວນລ າຕ ໍ່ສຸມ ແລະ ຈ ານວນສຸມ 
 ຫວາຍ: ຊະນິດພັນ ແລະ ຈ ານວນເສັັ້ນ 
 ປະເພດອ ໍ່ນໆ ໃຫ້ໃຊ້ຫົວໜ່ວຍຕາມຄວາມເໝາະສົມເຊັໍ່ນ: ສຸມ, ລ າ, ຕົັ້ນ, 

ຫົວ, ເຄ ອ ແລະ ລະບຸຈ ານວນ ຫ   ປະລິມານ 
3) ດອນຕົວຢ່າງ 5 x 5 m 

 ການເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ໄມ້ສ ບພັນ ໂດຍແຍກເປັນ 2 ຂະໜາດ ຄ : 
 ໄມ້ນ້ອຍ ທີໍ່ມີຂະໜາດໜ້າຕ້າງແຕ່ 5 ຫາ 9 Cm ຂອງທຸກຊະນິດພັນໄມ້ 

ແລະ ວັດແທກໜ້າຕ້າງແຕ່ລະຕົັ້ນເປັນຕົວເລກເຕັມ 

ແລວສ າຫ ວດ 20
 m

 

30 m 

10
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m
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ໃຈກາງດອນ ຫ   ຈຸດເສັັ້ນ
ຕາໜ່າງຕັດກັນ 
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 ໄມ້ສ ບພັນ (ເບ້ຍໄມ້) ທີໍ່ມີຂະໜາດໜ້າຕ້າງນ້ອຍກ່ວາ 5 Cm ລົງມາ ແມ່ນ
ນັບຈ ານວນທັງໝົດຕາມຊະນິດພັນໄມ້ 

4.5.3 ເຕກັນກິການວດັແທກໜາ້ຕາ້ງ 
 ຄ າວ່າໜ້າຕ້າງອ້າງອີງ: ໝາຍເຖິງໜ້າຕ້າງທີໍ່ຈຸດສູງພຽງເອິກ (1.30 m) ໜ້າຕ້າງອ້າງອີງ
ຈະວັດແທກຢູ່ຈຸດສູງຕ່າງໆດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

 ທີໍ່ຈຸດ 1.30 m  ເທິງຈາກລະດັບໜ້າດິນສ າລັບຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ບ ໍ່ມີພ ງ ຫ   ບ ໍ່ ຮາກອາກາດ 
ຫ   ສ າລັບຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ມີພ ງ ຫ   ຮາກອາກາດຕ ໍ່າກ່ວາ 1 m. ໜ້າຕ້າງດັໍ່ງກ່າວ ຈະຮຽກວ່າໜ້າຕ້າງພຽງເອິກ  (DBH) 

 ທີໍ່ຈຸດ  30  Cm ສູງຈາກຈຸດສຸດພ ງ ຫ   ຮາກອາກາດຖ້າຫາກພວກມັນສູງກ່ວາ 1 
m. ໜ້າຕ້າງດັໍ່ງກ່າວຈະຮຽກວ່າ: ໜ້າຕ້າງເທິງພ ງ (DAB) 

 ການວັດແທກໜ້າຕ້າງຈ າພວກນີັ້ ຈະແມ່ນການວັດແທກນອກເປ ອກ. ໃນລ າດັບ 
ຕ ໆໄປນັັ້ນ ຖ້າກ່າວເຖິງຕົັ້ນໄມ້ມີພ ງຈະລວມຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ມີຮາກອາກາດນ າ 

 ວິທີການວັດແທກ ເຊິໍ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດບ່ອນທີໍ່ທ າການວັດແທກໜ້າຕ້າງ ໃນ
ສະພາບເງ ໍ່ອນໄຂຕ່າງໆໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນໜ້າຕ ໍ່ໄປນີັ້ 
 

 
 
ຮບູທ ີ11 ພ ັ້ນທີໍ່ຮາບພຽງ ສ າລບັຕົັ້ນໄມບ້ ໍ່ມພີ ງ ຫ   ມພີ ງ ຕ ໍ່າກວ່າ 10 dm 
 
 ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກຈະແທກຢູ່ຈຸດ 1.30 m 
 

1.
30

 m
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ຮບູທ ີ12 ພ ັ້ນທີໍ່ຮາບພຽງ ສ າລບັໄມ້ເນີັ້ງ ແລະ ບ ໍ່ມພີ ງ ຫ   ມພີ ງຕ ໍ່າກວ່າ 10 dm 
 
 ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກຈະແທກຢູ່ຂ້າງເບ ັ້ອງເນີັ້ງ ແລະ ຂະໜານກັບຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ຈະແທກໃນລວງຕັັ້ງ
ສາກກັບເສັັ້ນແກນຂອງຕົັ້ນໄມ ້
 

 
 
ຮບູທ ີ13 ພ ັ້ນທີໍ່ຄອ້ຍຊນັ (ຊນັ>10) ສ າລບັຕົັ້ນໄມບ້ ໍ່ມພີ ງ ຫ   ມພີ ງຕ າກວາ່ 10 dm 
 
 ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກຈະແທກເບ ັ້ອງເທິງຄ້ອຍຂອງຕົັ້ນໄມ້ເຊັໍ່ນດຽວກັນສ າລັບຕົັ້ນໄມ້ເນີັ້ງ 
 
 
 

1.
30

 m
 

1.
30

 m
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ຮບູທ ີ14 ພ ັ້ນທີໍ່ຄ້ອຍຊນັ (ຊນັ >10) ສ າລບັຕົັ້ນໄມບ້ ໍ່ມພີ ງ ຫ   ມພີ ງຕ າກວ່າ 10 dm 
 
 ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກຈະແທກເບ ັ້ອງເທິງຄ້ອຍຂອງຕົັ້ນໄມ້ເຊັໍ່ນດຽວກັນສ າລັບຕົັ້ນໄມ້ເນີັ້ງ 
 

 
 

ຮບູທ ີ15 ຕົັ້ນໄມທ້ີໍ່ມພີ ງຫ  ຮາກອາກາດສງູກ່ວາ 10 dm ຂ ັ້ນໄປ 
 
 ໜ້າຕ້າງຈະວັດແທກຢູ່ຈຸດ 30 Cm ເທິງຈາກຈຸດສຸດພ ງ ຫ   ຮາກອາກາດຂ ັ້ນໄປ 

1.
30

ມ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

1,
30

 ມ
   
   
   
  

ຈຸດວັດແທກ 

0,30m 

>
 1

 m
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ຮບູທ ີ16 ຕົັ້ນໄມເ້ປັນງາ່ມ ຖາ້ງາ່ມຕ ໍ່າກວາ່ 1.30 m 
 
 ຖ ວ່າຕົັ້ນໄມ້ເປັນສອງຕົັ້ນ ແຕ່ລະຕົັ້ນຈະວັດແທກຕ່າງຫາກ 
 

 
 
ຮບູທ ີ17 ຕົັ້ນໄມເ້ປັນງາ່ ຖາ້ສອງງາ່ຫາກສງູ ກວ່າ 1.30 m 
 
 ການວັດແທກໜ້າຕ້າງຈະແທກຢູ່ຈຸດ 1.30 m ສ່ວນລ າຕົັ້ນຖ ເອົາຕົັ້ນດຽວທີໍ່ໃຫ່ຍກ່ວາ. 
 

ຈຸດວັດແທກ 
>

 1
 m

 

0,30m 

1.30 m 
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ຮບູທ ີ18 ກ ລະນຕີົັ້ນໄມຜ້ດິປກົກະຕ-ິຢູຈ່ດຸ 1.30 m  
 
 ຈະໄດ້ທ າການວັດແທກຢູ່ສອງຈຸດລຸ່ມ ແລະ ເທິງ ບວກກັນ ແລະ ຫານສອງ ເຮົາຈະໄດ້ໜ້າຕ້າງຢູ່
ຈຸດ 1.30 m 
 

 
 
ຮບູທ ີ19 ໃນກ ລະນແີທກໄດແ້ຕຈ່ດຸດຽວກ ຈະຖ ເອາົຜນົວດັແທກນັັ້ນເລຍີ 
               

4.5.4 ການວດັແທກລວງສູງ 
 ເບີຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 1 ແມ່ນໃຫ້ວັດແທກໜ້າຕ້າງ, ລວງສູງໃຕ້ງ່າ ແລະ ລວງສູງ
ສຸດຍອດ (ເອົາຈຸດພິກັດພ້ອມ) 
 ລວງສູງທັງໝົດ: ລວງສູງທັງໝົດຂອງຕົັ້ນໄມ້ ແມ່ນລວງຍາວຂອງເສັັ້ນຊ ໍ່ທີໍ່ຕ ໍ່ຈາກຕີນ
ຂອງຕົັ້ນໄມ້ (ລະດັບໜ້າດິນ) ໃສ່ກັບປາຍຂອງມັນ. ສ າລັບຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ເປັນງ່າມນັັ້ນ ຖ້າງ່າມຫາກຢູ່ລຸມ່ ຫ   ພ ດີ

  1.30 m 

 

ຈຸດວັດແທກ 

  1.30 ´ 
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ພຽງກັບຈຸດທີໍ່ຈະວັດແທກໜ້າຕ້າງພຽງເອິກ  ແຕ່ລະງ່າມຈະມລີວງສູງຂອງໃຜມັນແຕ່ຖ້າງ່າມຫາກຢູເ່ທິງຈຸດ
ດັໍ່ງກ່າວ ຂ ັ້ນໄປຈະຖ ວ່າມີລວງສູງອັນດຽວ. ຖ້າເປັນຕົັ້ນໄມປ້າຍກຸດ ລວງສູງຈະແທກຫາປາຍບ່ອນທີໍ່ກຸດ 

4.5.5 ການວດັແທກໜາ້ຕາ້ງຂອງຕ  
 ໜ້າຕ້າງຂອງຕ ຂອງໄມ້ຕົັ້ນໃດໜ ໍ່ງ ໝາຍເຖິງໜ້າຕ້າງທີໍ່ວັດແທກຢູ່ຈຸດໃດໜ ໍ່ງ ເຊິໍ່ງຄາດ
ວ່າຈະເປັນຈຸດຕັດປ ັ້າຕົັ້ນໄມ້ຕົັ້ນດັໍ່ງກ່າວ. ສ າລັບຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ມີລ າຕົັ້ນປົກກະຕິ ໜ້າຕ້າງຂອງຕ ຈະວັດແທກຢູຈຸ່ດ 
30 Cm ເທິງຈາກໜ້າດິນ. ສ່ວນຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ມີພ ງ ຫ   ຮາກອາກາດສູງກ່ວາ 10 dm ໜ້າຕ້າງຂອງຕ ຈະວັດແທກ
ຢູຈຸ່ດສຸດພ ງ ຫ   ສຸດຮາກອາກາດ. ແຕໃ່ນ ນັັ້ນຈະໄດວ້ັດແທກຢູຈຸ່ດ 30 Cm ເທິງຈາກຈຸດສຸດພ ງ 
 
4.6 ການບນັທ ກຂ ັ້ມນູເຂົັ້າໃສ່ຟອມບນັທ ກ 

4.6.1 ປະເພດການນ າໃຊທ້ີໍ່ດນີ ຫ   ປະເພດປາ່ 
1) ເນ ັ້ອທີໍ່ໆມີປ່າຕົວຈິງ 

 E-   ປ່າດົງດິບ 
 DD   ປ່າໂຄກ 
 DE   ປ່າດົງດິບແຫ້ງແລ້ງ 
 MD   ປ່າຜັດໃບປະສົມ 
 S-    ປ່າໄມ້ໃບເຂມັ 
 MS   ປ່າໄມໃ້ບກ້ວາງປະສົມໃບເຂມັ 
 P-     ປ່າປູກ 

2) ເນ ັ້ອທີໍ່ທີໍ່ສາມາດກາຍເປັນປ່າໄມ້ 
 B- ປ່າໄມ້ປ່ອງລ້ວນ 
 TL  ເຂດຂາດປ່າທີໍ່ມີສາຍເຫດຈາກການຂຸດຄົັ້ນ 
 TS  ເຂດຂາດປ່າທີໍ່ມີສາຍເຫດຈາກການເຮັດໄຮ ່
 RA  ໄຮ່. 

3) ເນ ັ້ອທີໍ່ປ່າອ ໍ່ນໆ 
 SH  ປ່າຊາວານ (ປ່າຄັງ) 
 SR  ທົໍ່ງແຈ້ງ, ປ່າຟຸມ່. 

4) ເນ ັ້ອທີໍ່ດິນກະສິກ າ 
 RP  ທົໍ່ງນາ 
 AP  ສວນປູກໄມກ້ິນໝາກ 
 OA  ເນ ັ້ອທີໍ່ດີນກະສິກ າອ ໍ່ນໆ 

5) ເນ ັ້ອທີໍ່ດິນອ ໍ່ນໆ 
  R - ທີໍ່ດິນປອກໂຫ ັ້ນ (ເປົໍ່າຫວ່າງ), ດິນຫີນ 
  G - ທົໍ່ງຫ້ຍາ 
  SW ທາມ 
  U - ເຂດທີໍ່ຢຸອ່າໄສ 
  O - ເນ ັ້ອທີໍ່ດິນອ ໍ່ນໆ ປ່າຊ້າ 
  W - ນ ັ້າ 
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 ປະເພດການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ແລະ ປະເພດປ່າ ຈະໄດບ້ັນທ ກຢູ່ໃນທຸກໆດອນ ການອະທິ
ບາຍປະເພດການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ຫ   ປະເພດປ່າ ຈະເຈາະຈົງໃສແ່ຕ່ຂອບເຂດຂອງດອນຕັັ້ງຢູ່. ປະເພດການນ າໃຊ້
ທີໍ່ດິນ  ຫ   ປະເພດປ່າໃດໜ ໍ່ງ ກ່ອນຈະນ າມາອະທິບາຍ ແລະ ບັນທ ກໄດ້ ຕ້ອງມີເນ ັ້ອທີໍ່ນ້ອຍສຸດ 0.5  ha ຫ   
ໃນວົງລັດສະໝີ 25 m. ບາງປະເພດການນ າໃຊທີ້ໍ່ດິນຕ້ອງໄດກ້ ານົດແບບອ ໍ່ນໆກ ໍ່ມີເຊັໍ່ນ: 

 ແມ່ນ ັ້າ, ສາຍຫ້ວຍ ຫ   ໜອງນ ັ້າ ຕ້ອງມຄີວາມກ້ວາງເຖີງ 10 m ຂ ັ້ນໄປ 
 ເສັັ້ນທາງ ຕ້ອງມີຄວາມກ້ວາງເຖິງ 5 m ຂ ັ້ນໄປ 
 ສ າລັບເນ ັ້ອທີໍ່ທ າການຜະລິດຖາວອນ ຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ບັນທ ກຕາມຕົວຈິງ 

4.6.2 ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງເຮ ອນຍອດ (ຄວາມປກົຫຸມ້) 
 ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮ ອນຍອດໃຫ້ບັນທ ກເປັນລະຫັດ ດັໍ່ງນີັ້: 
 
ຕາຕະລາງທີ 5 ລະດບັຄວາມໜາແໜນ້ຂອງເຮ ອນຍອດ 
 

ລະຫດັ           ຄວາມໜາແໜນ້                ລະຫດັ ຄວາມໜາແໜນ້ 
0 0 - 09 % 5 50 - 59 % 
1 10 - 19 % 6 60 - 69 % 
2 20 - 29 % 7 70 - 79 % 
3 30 - 39 % 8 80 - 89 % 
4 40 - 49 % 9 90+   % 

  
 ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮ ອນຍອດ ໝາຍເຖິງເນ ັ້ອທີໍ່ຂອງຜິວພ ັ້ນດິນຕາມແຜ່ນພຽງນອນ
ທີໍ່ກວມດ້ວຍເຮ ອນຍອດຂອງຕົັ້ົັ້ນໄມ້ ເຊິໍ່ງສະແດງເປັນເປີເຊັນ () ຂອງເນ ັ້ອທີໍ່ຜິວພ ັ້ນດິນທັງໝົດຂອງດອນ
ທີໍ່ທ າການສັງເກດການ. ມີພຽງແຕ່ບັນດາຕົັ້ົັ້ນໄມ້ທີໍ່ມີໜ້າຕ້າງ 10 Cm ແລະ ມີລວງສູງສຸດຍອດ 10 m ຂ ັ້ນ
ໄປເທົໍ່ານັັ້ນ, ທີໍ່ນ າມາຕີລາຄາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຮ ອນຍອດ. ຕົວປ່ຽນດັໍ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນທຸກໆ
ປະເພດການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ຍົກເວັັ້ນແຕ່ໃນເຂດທີໍ່ພັກພາອາໄສ (U) ເນ ັ້ອທີໍ່ອ ໍ່ນໆ (O) ແລະ ນ ັ້າ  (w), ຖ້າເປັນ
ທີໍ່ດິນປະເພດນີັ້ຈະໝາຍແຕ່ (-) ເທົໍ່ານັັ້ນ 

4.6.3 ໂຄງຮາ່ງຂອງຟອມບນັທ ກ 
1) ເບີຕົັ້ນ: ເລກທີ ຂອງຕົັ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົັ້ນ ທີໍ່ໄດ້ວັດແທກໃນດອນຕົວຢ່າງ 
2) ລະຫັດໄມ້: ລະຫັດຂອງຊະນິດໄມ້ຕ່າງໆ ທີໍ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊະນິດພັນໄມ້ 

ແລະ ປະເພດໄມ້ 
 ນອກຈາກຈະບັນທ ກລະຫັດໄມ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຂຽນຊ ໍ່ໄມ້ໃສ່ພ້ອມ ໃນບ່ອນທີໍ່
ແນະນ າໄວ້. ຖ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດຈ າແນກໄດ້ວ່າເປັນຊະນິດໄມ້ຫຍັງ ໃຫ້ບັນທ ກເລກລະຫັດ “999“  ໃສ່ ແລະ 
ຂຽນຄ າວ່າ ບ ໍ່ຮູ້ ຫ   ໄມ້ອ ໍ່ນໆ“   ຖ້າຫາກວ່າເປັນຊະນິດພັນໄມ້ທີໍ່ຮູ້ຊ ໍ່ ແຕ່ບ ໍ່ທັນມີລະຫັດ ຕ້ອງຂຽນຊ ໍ່ໄວ້ ແລ້ວ
ຈ ໍ່ງໃສ່ລະຫັດຕາມຫ ັງ 

3) ໜ້າຕ້າງ: ໜ້າຕ້າງຈຸດສູງ 1.30 m ຫ   ໜ້າຕ້າງເທິງພ ງ ຫ   ຮາກອາກາດ (Cm), 
ລວງສູງໃຕ້ງ່າ 

4) ລວງສູງຂອງຕົັ້ນໄມ້ຈາກໜ້າດິນ ຫາຈຸດເລີໍ່ມເຮ ອນຍອດ (ເປັນ m), ລວງສູງສຸດ
ຍອດ, ລວງສູງຂອງຕົັ້ນໄມ້ ຈາກໜ້າດິນ ຫາຈຸດສູງສຸດຂອງເຮ ອນຍອດ (ເປັນ m) 

5) ຄຸນນະພາບ: ຄຸນນະພາບຂອງໄມ້ຢ ນຕົັ້ນ ມີດັໍ່ງນີັ້:  
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 ຄຸນນະພາບ 1: ລ າຕົັ້ນຊ ໍ່, ກົມກ້ຽງດີ ແລະ ມີຕ ານິເລັກນ້ອຍ 
 ຄຸນນະພາບ 2: ລ າຕົັ້ນຂ້ອນຂ້າງຊ ໍ່ ແລະ ກົມ, ແຕ່ມີຕ ານິຫ າຍກວ່າ ຄຸນ

ນະພາບ 1 
 ຄຸນນະພາບ 3: ລ າຕົັ້ນຄົດ,ບິດ ແລະ ມີຕ ານິຫ າຍ ເຊັໍ່ນ: ມີຕາຫ າຍ,ໄຟໄໝ້, 
 ຫັກ, ເປັນງ່າມ, ຮ່ອງ ແລະ ອ ໍ່ນໆ 
 ຄຸນນະພາບ 4: ໄມ້ຕາຍຢ ນ, ຕາຍເຟ ັ້ອງ, ໂກນ ແລະ ປາຍກຸດ (ແຕ່ສາມາດ

ນ າໃຊ້ເປັນໄມ້ທ່ອນໄດ້) 
 ຄຸນນະພາບ 5: ໄມ້ລົັ້ມແຕ່ໄມຍ້ັງສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ (ໄມ້ດິບ) 
 ຄຸນນະພາບ 6: ໄມ້ລົັ້ມ ແຕ່ເນ ັ້ອໄມ້ຍັງສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ (ໄມຕ້າຍ) 

6) ບັນທ ກການປ່ຽນແປງ ສະພາບປ່າ ແລະ ການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນຕາມເສັັ້ນແລວປີກ: 
 ການເດີນສ າຫ ວດ ຕາມແລວໃດໜ ໍ່ງ ຫາກຜ່ານ ທັງປ່າດົງດ ບໜາ, ປ່າເຫ ົໍ່າ, ເຂດ
ຂາດປ່າ, ປ່າເຊ ໍ່ອມໂຊມ, ໄຮ,່ ສວນ, ນາ ແລະ ດິນປະເພດອ ໍ່ນໆ, ໃຫ້ໝາຍຈຸດປ່ຽນແປງໃສ່ໃນເສັັ້ນແລວ, 
ໃນນັັ້ນ ໃຫ້ບອກໄລຍະຫາດອນຕົວຢ່າງທີໍ່ເດີນຜ່ານ, ເບີດອນທັງສອງຂ້າງທີໍ່ມີການປ່ຽນ ແລະ ລະບຸສະພາບ
ການປ່ຽນແປງ.ໃນຮ່າງບັນທ ກ 3 ນັັ້ນ ຈະບັນທ ກຂ ັ້ມູນຕ ໄມ້ທຸກຕ ທີໍ່ມຢີູໃ່ນດອນນັັ້ນ ສາມາດບັນທ ກຢູໃ່ນ
ຮ່າງດຽວກັນຖ້າຫາກມີຫວ່າງພຽງພ . ຊ ໍ່ຊະນິດພັນ, ລະຫັດ, ໜ້າຕ້າງສະເລ່ຍ, ລວງສູງ, ປະເພດການຕັດ 
ແລະ ເວລາ. 

7) ປະເພດການຕັດພາຍໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ 
 0 ບ ໍ່ມີຮ່ອງຮອຍຂອງການກະທ າໃດໆ 
 1 ການຕັດກ້ຽງເພ ໍ່ອເຫດຜົນທາງການຄ້າ 
 2 ການຕັດກ້ຽງເພ ໍ່ອເຫດຜົນອ ໍ່ນໆ 
 3 ການຕັດເລ ອກເຟັັ້ນເພ ໍ່ອເຫດຜົນທາງການຄ້າ 
 4 ການຕັດອ ໍ່ນໆ 
 5 ການປູກໄມ ້
 6 ກຽມເຮັດໄຮ່ 
 7 ການກະທ າອ ໍ່ນໆການບັນທ ກຈະໄດ້ບັນທ ກແຕ່ການຕັດພາຍໃນ 5 ປີ ຜ່ານ
ມາເທົໍ່ານັັ້ນ ແລະ ຖ້າມີການຕັດຫ າຍຢ່າງເກີດຂ ັ້ນ ໃນໄລຍະນີັ້ໃຫ້ບັນທ ກເອົາອັນທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນນ າຫ ັງໝູ່. ຕົວ
ປ່ຽນດັໍ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ອະທິບາຍ ແລະ ບັນທ ກສ າລັບແຕ່ເນ ັ້ອທີໍ່ທີໍ່ມີປ່າຕົວຈິງ ແລະ ໃນເນ ັ້ອທີໍ່ໆສາມາດຈະ
ກາຍເປັນປ່າໄມ້ເທົໍ່ານັັ້ນ ຖ້າເປັນປະເພດທີໍ່ດິນອ ໍ່ນກ ຈະໝາຍພຽງແຕ່ຂີດ (-) ໃສ່. 

8) ເວລາທີໍ່ມີການຕັດເກີດຂ ັ້ນ 
1 ລະດູການປະຈຸບັນ 
2 ລະດູການຜ່ານມາ (2 ປີລົງມາ) 
3 ລະດູການກ່ອນໆ ພາຍໃນ 3 ຫາ 5 ປີ 

9) ລະຫັດແຂວງ 
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ຕາຕະລາງທີ 6 ລະຫດັຂອງແຂວງຕາ່ງໆ 
 

ລະຫດັ ຊ ໍ່ແຂວງ ລະຫດັ ຊ ໍ່ແຂວງ 
01 ກ າແພງນະຄອນວຽງຈັນ 10 ແຂວງວຽງຈັນ 
02 ຜົັ້ງສາລີ  11 ບ ຄ າລິໄຊ 
03 ຫ ວງນ ັ້າທາ  12 ຄ າມ່ວນ 
04 ອຸດົມ ໄຊ  13 ສະຫວັນນະເຂດ 
05 ບ ໍ່ແກ້ວ 14 ສາລະວັນ 
06 ຫ ວງພະບາງ 15 ເຊກອງ 
07 ຫົວພັນ  16 ຈ າປາສັກ 
08 ໄຊຍະບູລີ 17 ອັດຕະປ  
09 ຊຽງຂວາງ  18 ໄຊສົມບູນ 

 
 ນອກຈາກຂ ັ້ມູນດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເກັບກ າຂ ັ້ມູນເພີໍ່ມເຕີມ 
ກ່ຽວກັບ: 

 ເສັັ້ນທາງຈາກເທດສະບານເມ ອງ ຫາເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍ (ພ ັ້ນທີໍ່ສ າຫ ວດ) ມີຈັກ
ກິໂລແມັດ? ຜ່ານມາຈັກບ້ານ? ຖ້າມີທາງແຍກໃຫ້ອະທິບາຍລະອຽດ ເພ ໍ່ອໃຫ້ຜູ້ທີໍ່ບ ໍ່ເຄີຍໄປນັັ້ນ ສາມາດໄປ
ຖ ກຕ້ອງ 

 ເສັັ້ນທາງຢາງ, ທາງແດງ, ທາງຍ່າງ ແລະ ທາງນ ັ້າໃນພ ັ້ນທີໍ່ສ າຫ ວດແຕ່ລະເສັັ້ນເຂົັ້າ
ໄປຫາບາ້ນ ຫ   ເຂດໃດ? ແລະ ຜ່ານຈັກບ້ານ? 

  ຊ ໍ່ຂອງສາຍນ ັ້າ ເຊັໍ່ນ: ຮ່ອງ, ຫ້ວຍ, ແມ່ນ ັ້າ ແລະ ອ ໍ່ນໆ. ນອກນີັ້ ໃຫ້ລະບຸວ່າ 
ສາຍນ ັ້າໃດ ທີໍ່ເປັນສາຂາຂອງນ ັ້າໃດໜ ໍ່ງ? 

 ປະຫວັດໃນເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍ ເປັນຕົັ້ນ: ມີການສ າປະທານ, ຂຸດຄົັ້ນ, ໂຄງການ, 
ແລະ ອ ໍ່ນໆ ພ້ອມເກັບກ າສ າເນົາເອກະສານມາພ້ອມ 

 ບັນຫາ ແລະ ທ່າແຮງ: ທາງດ້ານຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບພ ັ້ນ
ທີໍ່ ເປັນແນວໃດ? 
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ຮາ່ງບນັທ ກ ສຈ 1: ຂ ັ້ມນູກຽ່ວກບັ ຕົັ້ນໄມ ້  
ລະຫດັ ແຂວງ:                 ເຂດປາ່ຜະລດິ:___________ເຂດຄຸມ້ຄອງ:___________ເຂດຄຸມ້ຄອງຍອ່ຍ:________ 
ລອ໊ກທ:ີ                           ເບຄີຸມ້:                 ຄວາມໜາແໜ້ນ: 
ຈດຸພກິດັຂອງຈດຸເລີໍ່ມແລວສ າຫ ວດ X(E):  Y(N):  (ອ່ານຈາກແຜນທີໍ່) 
ຈສຸ າຫ ວດທ:ີ                 ຊ ໍ່ຜູບ້ນັທ ກ:__________________________ ສ າຫ ວດວນັທ:ີ_____/_____/20............ 
 

ດອນ 

ສະ
ພາ
ບປ່

າ 

ເບີຕົັ້ນ 
ຂ ັ້ມນູກຽ່ວກບັ ຕົັ້ນໄມ ້

ຈຸດພິກັດຂອງຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ 1  ແລະ 
ໃຈກາງດອນຕົວຢ່າງ (UTມ) 

ຊະນິດພັນໄມ້ 
ໜ້າຕ້າງ 
(Cm) 

ລວງສູງ
ໃຕ້ງ່າ 
(ມ) 

ລວງສູງ 
ສຸດຍອດ  

(ມ) ຄຸນ
ນະ

ພາ
ບ 

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 

      3                       

0 0 2    4          x x x x x x y y y y y y y 

      5                       

      6                       

      7                       

      8                       

      9                       

      0                       

      1                       

      2                       

      3                       
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ຮາ່ງບນັທ ກ ສຈ 2: ຂ ັ້ມນູກຽ່ວກບັ ໄມສ້ ບພນັ (ຕົັ້ນໄມນ້ອ້ຍ ແລະ ເບຍ້ໄມ)້ ແລະ ເຄ ໍ່ອງປາ່ຂອງດງົ 
 

ດອນ 

ເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ໃນດອນ 10 ມ x 10 ມ ເກບັກ າຂ ັ້ມນູ ໃນດອນ 5ມx5ມ 

ຂ ັ້ມນູໄມໜ້າ້ຕາ້ງ 10-19 Cm ເຄ ໍ່ອງປາ່ຂອງດງົ 
ຂ ັ້ມນູຕົັ້ນໄມນ້ອ້ຍ 
ໜາ້ຕາ້ງ 5-9 Cm 

ເບຍ້ໄມ ້ໜາ້ຕາ້ງ <5 
Cm 

1.
1.

1.
1 

ເບ
ີຕົັ້ນ

 

ຊະ
ນິດ ພັນ

 

ໜ້
າຕ້
າງ 

ຄຸນ
ນະ

ພາ
ບ 

ຊະ
ນິດ ພັນ

 

ຫົວ
ໜ່
ວຍ

 

ຈ າ
ນວ

ນ 

ບີຕ
ົັ້ນ 

ຊະ
ນິດ

ພັນ
 

ໜ້
າຕ້
າງ 

ຊະ
ນິດ

ພັນ
 

ຈ າ
ນວ

ນ 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ຮາ່ງບນັທ ກໄມປ້ອ່ງ (ດອນ 10ມ x 10ມ) 
 
ດອນ ລ/ດ ຊະນິດພັນ ລະຫດັ ໜ້າຕ້າງ (Cm) ລວງສູງ (ມ) ຈ ານວນລ າ/ສມຸ ຈ ານວນສຸມ 
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
ຮາ່ງບນັທ ກການເກບັກ າ ຕ ໄມ ້ດອນ 20x30 m:  
 

ດອນ ເບີຕົັ້ນ ຊະນິດພັນ 
ໜ້າຕ້າງສະເລ່ຍ

(Cm) 
ລວງສູງ (ມ) 

ປະ
ເພ
ດກ

ານ
ຕັດ

 

ເວ
ລາ
ທີໍ່ມ

ີກາ
ນ

ຕັດ
ເກ
ີດຂ

 ັ້ນ 
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ພາກທ ີII 
ສ ກສາຄວາມສ າຄນັ, ການສ າຫ ວດ ແລະ ໄພຂົໍ່ມຂູ່ຕ ໍ່ຊວີະນາໆພນັ 

 
ບດົທ ີ5 

ຄວາມສ າຄນັຂອງຊວີະນາໆພນັ 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈຄວາມສ າຄັນກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນໃນປະເທດລາວ 
2. ນ າເອົາບົດຮຽນທີໄດ້ຮຽນໄປເຜີຍແຜ່ສູ່ປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຫ າຍຂ ັ້ນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ປະຫວດັການສ ກສາກຽ່ວກບັຊວີະນາໆພນັໂດຍຫຍ ັ້ 
 ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊະນິດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ພູມສັນຖານທີໍ່ຢູ່ອ້ອມຕົວພວກເຮົາທຸກ
ວັນນີັ້ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນວິວດັທະນາການຂອງສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດ ຢູ່ເທິງໜ້າໂລກມາໄດ້ປະມານ 3.5 ຫາ 4 ຕ ັ້ປີ
ມາແລ້ວ ການວິວັດທະນາການຂອງສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດຂັັ້ນທ າອິດ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນແຮງ, 
ອາດຈະເປັນຊ່ວງເວລາດຽວກັບຄວາມຮ້ອນຂອງທະເລເລິກ ບ່ອນທີໍ່ຈຸລີນຊີສ້າງສານເຄມີເອົາເອງ (Chemo 
autotrophic bacteria) ທີໍ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກສານອະນົງຄະທາດທາງເຄມີເທົໍ່ານັັ້ນ ທີໍ່ພົບໃນປະຈຸບັນ 
ການວິວັດທະນາການຂອງສິໍ່ງທີມີຊີວິດພ ັ້ນດິນກ ແມ່ນອີກ ຕົວຢ່າງໜ ໍ່ງຊັັ້ນຫີນເລິກຢູ່ພ ັ້ນໂລກ ແລະ ທ້ອງ
ທະເລທີໍ່ເບ ັ້ອງຕົັ້ນຄິດວ່າ ມັນບ ໍ່ມີສານອາຫານທີໍ່ຈະຄ ັ້າຊູຊີວິດໄດ້, ໃນປະຈຸບັນຮູ້ວ່າມັນສະໜອງເງ ໍ່ອນໄຂໃນ
ການມີຊີວິດຂອງຈຸລີນຊີຫ າຍພັນຊະນິດ ບັນດາຊະນິດແບັກທີເຣຍ (Bacteria) ໄດ້ເກັບຈາກກ້ອນຫີນ
ຕົວຢ່າງທີໍ່ຢູ່ເລິກເກ ອບ 3.22 Km ໜ້າດິນທີໍ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 750oC  ບັນດາຈຸລິນຊີເຫ ົໍ່ານີັ້ ແມ່ນພວກ
ສັງເຄາະສານເຄມີເອົາເອງ ໂດຍຈະໄດ້ສານອາຫານຈາກບັນດາສານເຄມີເຊັໍ່ນ: ຄາບອນ (C), ໄຮໂດຣເຈນ 
(H), ເຫ ັກ (Fe) ແລະ ມາດ (S), ສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຊັັ້ນດນິເລິກເຫ ົໍ່ານີັ້ ຈະສາມາດມີການວິວັດທະນາການ
ຢູ່ກັບທີໍ່ (In-situ) ຫ   ກ າເນີດມາຈາກໜ້າດິນ ແລະ ຊີວິດໄດ້ຖ ກຝັງທັບຖົມລົງ ຫ   ຖ ກສົໍ່ງລົງໄປສູ່ໜ້າຫີນ
ທີໍ່ຢູ່ຊັັ້ນລຸຸ່ມ ບ່ອນທີໍ່ມັນມີການວິວັດທະນາການແຍກໂດດດ່ຽວ ໃນຂັັ້ນຕ ໍ່ມາທັງສອງວິທີນີັ້ ເປັນວິທີຂອງສິໍ່ງທີໍ່
ມີຊີວິດທີໍ່ເກົໍ່າແກ່ຫ າຍ ແລະ ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ທີໍ່ແບັກທີເຣຍ ຢູ່ພ ັ້ນດິນອາດມີໜ້າທີໍ່ໃນການກ າກັບຂະບວນ
ການທາງດ້ານທ ລະນີສາດ ຜ່ານປະຫວັດສາດຂອງໂລກເຊັໍ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງແຮ່ທາດຈາກທາດໜ ໍ່ງໄປ
ເປັນອີກອັນໜ ໍ່ງ ແລະ ການພັງທະລາຍຂອງຫີນເປັນເວລາ 3.5 ຕ ັ້ປີຜ່ານມາ ທີໍ່ແບັກທີເຣຍສັງເຄາະແສງທ າ
ອິດໄດ້ວິວັດ ແລະ ເລີໍ່ມປ່ອຍອ໊ອກຊີເຈນອອກສູ່ບັນຍາກາດ 
 ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຫ ັງຈາກການສູນພັນດັໍ່ງກ່າວ ມັນໄດ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວິວັດ 
ທະນາການຂ ັ້ນມາແທນທີໍ່ຢ່າງທັນທີທັນໃດ ຂອງບັນດາຊະນິດທີໍ່ຍັງເຫ  ອຄ້າງຢູ ່ ເຊິໍ່ງອາດຈະຍ້ອນວ່າ ບັນດາ
ຊະນິດທີໍ່ຢູ່ລອດດັໍ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຊ້ບັນດາທີໍ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ແຫ ໍ່ງຊັບພະຍາກອນທີໍ່ໄດ້ຖ ກຄອບຄອງ ໂດຍບັນດາ
ຊະນິດທີໍ່ມີຄວາມສ າເລັດໃນການແຂ່ງຂັນໃນເມ ໍ່ອກ່ອນ ທີໍ່ຖ ກສູນພັນໃນປະຈຸບັນ ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ນີັ້ກ ບ ໍ່
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ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການຟ ັ້ນຟູຈາກການສູນພັນຄັັ້ງໃຫຍ່ນັັ້ນ, ຈະເກີດຂ ັ້ນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ ການ
ຟ ັ້ນຟູຄ ນດັໍ່ງກ່າວປົກກະຕິຈະຕອ້ງການໄລຍະເວລາຫ າຍສິບລ້ານປີ 
 
5.2 ຄວາມໝາຍຂອງຊວີະນາໆພນັ 
 ຄ າວ່າ “ຊີວະນາໆພັນ” (Biodiversity) ເຊິໍ່ງຫຍ ັ້ມາຈາກສ ານວນຄວາມຫ າກຫ າຍ ທາງດ້ານຊີວະ
ສາດ (biological diversity) ເປັນຫົວຂ ັ້ເລ ໍ່ອງທີໍ່ສັບສົນ ມນັຈ ໍ່ງຫ ີກລຽງບ ໍ່ໄດ້ທີໍ່ມີຫ າຍໆນິຍາມທີໍ່ຕ່າງກັນ
ແຕ່ເວົັ້າເຖິງບັນຫາອັນດຽວກັນ ສ່ວນນິຍາມອ ໍ່ນ ກ ສາມາດພົບໃນບັນດາບົດຂຽນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ 
ເອກະສານອ ໍ່ນໆ, ອີງຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດຂອງບົດນີັ້ ຄວາມໝາຍຂອງຊີວະນາໆພັນກ ຄ : ນິຍາມນີັ້
ໄດ້ລວມເອົາຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊີວະ, ໄວ້ໃນຫ າຍລະດັບຂອງລະບົບຮ່າງກາຍ, ຕັັ້ງແຕ່ລະດັບກ າມະ 
ພັນ ຈົນເຖິງຄວາມຫ າກຫ າຍລະດັບພູມສັນຖານ ແລະ ໄດ້ລວມເອົາດ້ານໜ້າທີໍ່ ຫ   ດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງ
ຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງການພິຈາລະນາຂ້າມລະດັບການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນຕ່າງໆ, ຊີວະນາໆພັນຜ່ານແຕ່ລະຂະໜາດ 
(ຈາກລະດັບທ້ອງຖິໍ່ນ ຜ່ານລະດັບຂົງເຂດຕະຫ ອດເຖິງລະດັບໂລກ) ແລະ ຕາມເວລາ (ຈາກລະດູການຫາປີ, 
ຈາກລະດັບສັດຕະວັດຮອດວິວັດທະນາການ) ໃນຄວາມເປັນຈິງມະນຸດເຮົາ ກ ແມ່ນສ່ວນໜ ໍ່ງຂອງທ າມະຊາດ 
ບາງຄນົກ ມີຄວາມເຫັນວ່າ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແມ່ນອີງຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງວັດທະ 
ນະທ າຂອງປະຊາກອນມະນຸດ ແລະ ວິທີອັນແຕກຕ່າງກັນທີໍ່ຄົນເຫ ົໍ່ານີັ້ນ າໃຊ້ ຫ   ເວົັ້າອີກຢ່າງໜ ໍ່ງວ່າ ມີການ
ກະທົບພົວພັນກັບທີໍ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ກັບບັນດາຊະນິດອ ໍ່ນໆຢູ່ບົນໜ້າໂລກ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນໜ ໍ່ງຂອງນິຍາມຂອງ
ຊີວະນາໆພັນ 
 ຊວີະນາໆພນັ (Definition of Biodiversity) ແມ່ນຄວາມຫ າກຫ າຍ ຂອງສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດທັງ
ໝົດ ເຊິໍ່ງມີການພົວພັນເຊິໍ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. ແຕ່ລະຢ່າງແມ່ນມີຄວາມ
ສ າພັນກັນ ແລະ ສົໍ່ງຜົນກະທົບເຊິໍ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສິໍ່ງໃດໜ ໍ່ງ ແມ່ນເປັນສາເຫດໃຫ້ສິໍ່ງອ ໍ່ນ
ປ່ຽນແປງໄປນ າ 

 ຊະນິດພັນ (Species Diversity) 
 ກ າມະພັນ (Genetic Diversity) 
 ລະບົບນິເວດວິທະຍາ  (Ecosysteມ Diversity) 

 ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊີວະ ຫ   ຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນຜົນລວມຂອງການສະແດງອອກທາງດ້ານ
ກາຍະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານກ າມະພັນ ທີໍ່ບັນຈຸໃນບັນດາກຸ່ມຂອງຮ່າງກາຍທີໍ່ມີຊີວິດຕ່າງໆຢູ່
ໃນປະຈຸບັນ 
 ໃນທາງປະຕິບັດ, ຊີວະນາໆພັນກ ຄ ທະນາຄານອອມສິນສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດ ສ າລັບຢີນທີໍ່ປັບຕົວສ າເລັດ,
ເປັນທະນາຄານທີໍ່ດ າເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຊີວິດກ່ຽວກັບການຢູ່ລອດ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນເທິງໜ້າໂລກມາໄດ້
ກວ່າ 3.5 ຕ ັ້ປີແລ້ວ (ບຸນທົບ, 2007) 
 
5.3 ຄວາມສ າຄນັຂອງຊວີະນາໆພນັ 
 ຊ່ວຍໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດກະສິກ າໃຫ້ມີຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການ
ປັບປຸງພັນ, ສ້າງແນວພັນພ ດໃໝ່ທີໍ່ເປັນປະໂຫຍດອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄມົມະນຸດໃຫ້ພຽງພ  
 ຊີວະນາໆພັນມີບົດບາດສ າຄັນ ຊ່ວຍໃນຂະບວນການຜະລິດຕ່າງໆຫ າຍດ້ານຕົວຢ່າງ: ຊີວະຊບັໃນ
ດິນ, ແມງໄມ້ຊ່ວຍໃນການປະສົມເກສອນ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດທີໍ່ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການບ ລິການ
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ດ້ານນິເວດວິທະຍາກວ້າງຂວາງຂ ັ້ນ ເຊັໍ່ນ: ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມດ້ານພມູມີປະເທດ, ເນ ັ້ອທີໍ່ດິນ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ວົງຈອນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ ັ້າ ແລະ ອາກາດ 
 
5.4 ການສ ກສາກຽ່ວກບັຊວີະນາໆພນັ 
 ການສ ກສາກຽ່ວກັບຊີວະນາໆພັນໃນຂົງເຂດຂອງການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການ, ການທີໍ່ຈະຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ. ໂດຍສະເພາະດ້ານນິເວດ Ecologist ແລະ ການຈັດຊັັ້ນພ ດ  Taxonomy ໃນການອະນ ຸ
ລັກພັນ ແລະ ວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ສັງຄົມ, ເສດຖະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດທາງດ້ານການເມ ອງທີໍ່ກ່ຽວພັນ
ກັບຊີວະຍາໆພັນ ແລະ Foresight ບົດບາດໃນການເຮັດວຽກການອະນຸລັກ ແລະ ສ ກສາຄວາມບ ໍ່ສົນໃຈ
ຂອງຊາວທ້ອງຖິໍ່ນ ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ Wisdom ຂອງລັກສະນະທີໍ່ມີໃນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ພະຍາຍາມເພ ໍ່ອປົກປັກຮັກສາສິໍ່ງແວດລ້ອມ Suffering ຂອງຊີວະນາໆພັນທາງທ າມະຊາດເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່. ການຮ່ວມມ ຂອງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມີນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ
ປະສານງານໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນມີຄວາມຍຸຕິທ າ, ການສ ກສາ ແລະ ການ
ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ເຊັໍ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາສິໍ່ງແວດລ້ອມທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ມັນ
ເປັນສິໍ່ງສ າຄັນເຊັໍ່ນ: ໂຄງການທີໍ່ສ າຄັນ ໃນມາດຕະການເພ ໍ່ອອະນຸລັກຊະນິດ, ລັດຖະບານລາວປັບປຸງກົດ   
ໝາຍເພ ໍ່ອປ້ອງກັນການທ າລາຍປ່າໄມ,້ ປ້ອງກັນການສູນເສຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ລັດຖະບານແມ່ນຮັບຜິດ 
ຊອບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວນຈະໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການສ ກສາການດ າລົງຊີວິດ ແລະ ລະ ບົບນິເວດ
ຂອງປ່າໄມ້. ຂ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານທີໍ່ຈ າເປັນເພ ໍ່ອໃຫ້ອະນຸລັກທີໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ. 
ການນ າໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິໍ່ນ ເປັນພ ັ້ນຖານວິທີການອະນຸລັກ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ຍິໍ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ 
ຄວາມພະຍາຍາມເພ ໍ່ອປ້ອງກັນພ ດ ແລະ ສັດປ່າ. ໂດຍສຸມໃສ່ສະເພາະຊະນິດ ຫ   ກຸ່ມຂອງຊະນິດ. 
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ບດົທ ີ6 
ການສ າຫ ວດຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງຊວີະນາໆພນັ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ສ າຫ ວດຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ທີໍ່ໃກ້ຈະສູນພັນໃນປ່າຜະລິດ ແລະ ແຫ່ງອີໍ່ ນໆ
ໄດ້ 

2. ແນະນ າການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນໃຫ້ພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົັ້າໃຈ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ການກ ານດົຂອບເຂດຂອງຊວີະນາໆພນັພ ດ ແລະ ສດັໃນເຂດປາ່ຜະລດິ 

ແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາ ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນໃນເຂດປ່າຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ດ າເນນີ
ການ ແລະ ເຮັດລ ັ້ມຄ ນແຕ່ລະປີ ເພ ໍ່ອເກັບກ າຂ ັ້ມູນ, ວິເຄາະ ແລະ ນ າສະເໜີຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຊີວະ
ນາໆພັນ, ຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ຊີວະນາໆພັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທາງລົບຈາກການນ າໃຊ້ພ ັ້ນທີໍ່ທາງກົງ (ການ
ເກັບກູ້ຊັບພະຍາກອນ ຫ   ຈາກການນ າໃຊ້ພ ັ້ນທີໍ່ທາງອ້ອມການລ່າສັດ, ການຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທີໍ່ກະສິກ າ) 

 
6.2 ການສ າຫ ວດເກບັກ າ ແລະ ບນັທ ກຂ ັ້ມນູຊວີະນາໆພນັພ ດ ແລະ ສດັໃນເຂດປາ່

ຜະລດິ 
ການສ າພາດໝູ່ບ້ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນຄ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງການລົງມາເຮັດວຽກຕ ໍ່ນາຍບ້ານ 
 ເຕົັ້າລວມຜູ້ຊ ານານກ່ຽວກັບສດັປ່າຂອງບ້ານຈ ານວນນ ໍ່ງ 
 ທັກທາຍເຖີງບາງບັນຫາທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ້ານ 
 ແຈ້ງຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາຊີວະນາໆພັນທີໍ່ເກັບກ າໄດ້ປີທີໍ່ຜ່ານມາ 
 ສອບຖາມຂ ັ້ມູນສະຖິຕິຂອງບ້ານ (ຈ ານວນພົນລະເມ ອງ, ຊົນເຜົໍ່າ ແລະ ອ ໍ່ນໆ) 
 ສອບຖາມຂ ັ້ມູນເພ ໍ່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊພ້ ັ້ນທີໍ່ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ໂດຍການ 

ແຕ້ມແຜນວາດຮ່ວມກັນ, ເບີໍ່ງຕາມແຜນທີໍ່ພູມີປະເທດ ແລະ ສົນທະນາຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບຖິໍ່ນອາໄສຂອງສັດປ່າ 
 ສ າພາດເອົາຂ ັ້ມູນກັບນາຍບ້ານ ແລະ ຜູ້ຊ ານານກ່ຽວກັບສັດປ່າຂອງບ້ານ 
 ບັນທ ກບັນຊີລາຍການສັດປ່າຊະນິດທີໍ່ຍັງມີຢູ່ ໂດຍນ າໃຊ້ແບບຟອມສ າພາດໝູ່ບ້ານ, ບັນ 

ທ ກທ່າອ່ຽງ (ເພີັ້ມຂ ັ້ນ /ລຸດລົງ) ແລະ ການສູນຫາຍໄປຂອງສັດປ່າ. (ມີແບບຟອມຕິດຂັດມາພ້ອມ). 
 ເບິໍ່ງຮູບພາບຂອງສັດປ່າ (ຖ້າມີ) ແລະ ສົນທະນາສອບຖາມລ ັ້ມຄ ນ ກ່ຽວກັບຊະນິດສັດປ່າທີໍ່

ຍັງສົງໄສ ຕາມທີໍ່ຊາວບ້ານໄດ້ລາຍງານ 
 ໃຫ້ນາຍບ້ານເຊັນ ແລະ ຈ ັ້າກາໃສ່ແບບຟອມສ າພາດເພ ໍ່ອເປັນຫ ັກຖານຢັັ້ງຢ ນ 
 ພ້ອມກັບຊາວບ້ານຍ່າງໄປກວດກາເບີໍ່ງພ ັ້ນທີໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຖິໍ່ນອາໄສຂອງສັດປ່າ (ໂປ່ງ, ໜອງ

ນ ັ້າ) 
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 ສັງເກດເບິໍ່ງການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ແລະ ກວດກາເບີໍ່ງຖິໍ່ນ
ອາໄສທີໍ່ສ າຄັນຂອງສັດປ່າ 
 
6.3 ການລາຍງານປະຈ າປກີານຕດິຕາມກວດກາການປຽ່ນແປງຂອງຊວີະນາໆພນັ 
 ຫ້ອງການສົໍ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານປະຈ າປີປະມານ 1-2 ໜ້າ 
ພ້ອມດ້ວຍແບບຟອມ, ສ າພາດໝູ່ບ້ານຄດັຕິດສົໍ່ງໃຫ້ກົມປ່າໄມ້, ກອງອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ຜ່ານພະ
ແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ. ບົດລາຍງານດັໍ່ງກ່າວຈະກວມເອົາຈຸດທີໍ່ສ າຄັນຄ ດັໍ່ງລຸ່ມນີັ້: 

 ຈ ານວນມ ັ້ທີໍ່ໄດ້ດ າເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ພາກສະ  
ໜາມ ແລະ ລາຍຊ ໍ່ພະນັກງານທີໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມ 

 ວັນທີ, ລາຍຊ ໍ່ໝູ່ບ້ານ ແລະ ລາຍຊ ໍ່ພະນັກງານທີໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການລົງເຮັດວຽກຢູ່ໝູ່ບ້ານ
ພ້ອມທັງຜົນການປ ກສາຫາລ  (ແລະ ຂ ັ້ຕົກລົງ) ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ 

 ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຂ ັ້ມູນທີໍ່ໄດ້ເກັບກ າໃນປີຜ່ານມາ ເຊິໍ່ງອາດມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ 

 ການສັງເກດເຫັນການທ າລາຍຖິໍ່ນອາໄສ, ການນ າໃຊ້ແບບທ າລາຍ, ສັດປ່າທີໍ່ໄກ້ຈະສູນພັນ 
ແລະ ອ ໍ່ນໆ, ເຊິໍ່ງຍັງບ ໍ່ມີບັນທ ກຢູ່ແບບຟອມສ າພາດໝູ່ບ້ານ 

 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງທ້ອງຖີໍ່ນ ໃນຊ່ວງປີທີໍ່ຜ່ານມາ ເພ ໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະ 
ທົບຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັໍ່ງກ່າວອາດຈະກວມເອົາ:  

1) ການປ່ຽນແປງໃນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ  
2) ການໂຄສະນາປຸກຈິດສ ານ ກ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຊາວບ້ານ ໃນການຮັບປະກັນການ

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ້ຊີວະນາໆພັນແບບຍ ນຍົງ 
3) ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກັບການນ າໃຊ້ສັດປ່າ ແລະ 

ຊີວະນາໆພັນ 
4) ການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການຕົກລົງ ກ່ຽວລະບົບການເກ ອດຫ້າມເປັນລະດູການ, ຈ າ 

ນວນອະນຸຍາດ ຫ   ເຂດສ າລັບການລ່າເນ ັ້ອ ແລະ ເກັບກູ້ເອົາຊະນິດພັນທີໍ່ກ ານົດໃຫ້ 
5) ການເກັບປ ນລາ່ເນ ັ້ອຄ ນໃໝ່ 
6) ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຂອງພະນັກງານໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ໃຫ້ມີຄວາມ

ສາມາດ (ຈ ານວນພະນັກງານ, ການຝ ກອົບຮມົ, ງົບປະມານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ອ ໍ່ນໆ). 
 
6.4 ການວເິຄາະຂ ັ້ມນູ, ການລາຍງານ ແລະ ການເກບັຮກັສາຂ ັ້ມນູ ຂອງກອງອະນລຸກັ

ຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້
 ສ າເນົາບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການສົໍ່ງເສີມ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ  ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ 
ກວດກາ ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນທຸກສະບັບ ພ້ອມທັງເອກກະສານຄັດຕິດ (ແບບຟອມສ າພາດໝູ່
ບ້ານ) ຕ້ອງສົໍ່ງໃຫ້ກອງອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້(ຜ່ານພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ກົມ
ປ່າໄມ)້. ກອງອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຈະໄດ້: 

 ນ າເອົາຂ ັ້ມູນສັດປ່າຈາກຟອມສ າພາດໝູ່ບ້ານ ເຂົັ້າເກັບໄວ້ໃນຖານຂ ັ້ມູນ (ໂປຣແກຣມມາຍ
ໂຄຣຊອບ ເອັກແຊວ) 
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 ຄ ານວນເປີເຊັນແຕ່ລະຊະນິດພັນທີໍ່ຍັງມີຢູ່ ແລະ ສູນຫາຍໄປ ຕາມຂ ັ້ມູນທີໍ່ໄດ້ຈາກການ
ສ າພາດໝູ່ບ້ານ ຢູ່ແຕ່ລະເຂດປ່າຜະລິດ 

 ສົມທຽບໃສ່ຂ ັ້ມູນທີໍ່ເກັບກ າໄດ້ໃນປີຜ່ານມາ 
 ເຮັດບົດລາຍງານປະຈ າປີ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນ, 

ສະຫຼຸບຫຍ ັ້ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາການປຽ່ນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີໍ່
ສ າຄັນ. ບົດລາຍງານຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ນ າສະເໜີໂດຍຫຍ ັ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ອັນໃໝ່ໆກ່ຽວກບັຊະນິດພັນທີໍ່ໃກ້
ຈະສນູພັນໃນລະດັບໂລກ (ຊ້າງ, ເສ ອໂຄ່ງ, ງົວປ່າ, ໂອງ-ມັໍ່ງ, ນົກເປັດດົງ, ແຂ ້ແລະ ອ ໍ່ນໆ) 

 ສົໍ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກົມປ່າໄມ,້ ພະ
ແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ 

 ເອົາບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ  ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ
ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນທຸກສະບັບ ພ້ອມທັງເອກກະສານຄັດຕິດໄວ້ໃນແຟມ້ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້
ບ່ອນດຽວກັບ CD ທີໍ່ບັນຈຸຖານຂ ັ້ມູນຊະນິດພັນ ແລະ ສ າເນົາ electronic ບົດລາຍງານປະຈ າປີຂອງກອງ
ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມກ້່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນ 
 
6.5 ການສ າຫ ວດປະເມນີປະລມິານ ຂອງຊະນດິຊວີະນາໆພນັພ ດ ແລະ ສດັໃນປາ່

ຜະລດິ 
ແບບຟອມສ າພາດບ້ານເພ ໍ່ອເກັບກ າຂ ັ້ມູນໃນການສ າຫ ວດ, ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມຫ າກຫ າຍ

ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດປ່າຜະລິດ:.......................... (ໂຄງການ SUFORD)  
ວັນທີ, ເດ ອນ, ປີ: ..........................., ຜູ້ສ າພາດ  ....................................................... 
ບ້ານ:.................GPS......................................ເມ ອງ..........................................
ແຂວງ:............................... ຜູ້ໃຫ້ສ າພາດ............................................................... 
ຈ ານວນຄອບຄົວ:.................., ຈ ານວນຫ ັງຄ່າເຮ ອນ:.................., ຈ ານວນພົນ:...................,
ຍິງ:................., ຊົນເຜົໍ່າ:.............., ສາດສະຫນາ:..............ອາຊີບຕົັ້ນຕ ໍ່:.......................... 
ອາຊີບສ າຮອງ..................................................................................................... 
 ການນ າໃຊ້ດິນ ແລະ ບ່ອນຫາກິນ...................................................................... 
ຫ່າງໄກ/ໃກ້ຈາກບ້ານ:.................ກມ, ນອນຄ້າງຄ ນ:....................ຄ ນ, ຈັກຄົນ:..............ຄົນ, 
ເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງທີໍ່ນ າໃຊ້ປະເພດ:................................................................................. 
ການເຄ ໍ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໂຄງການພາຍໃນບ້ານ ແລະ ອ ໍ່ນໆ: ............................................. 
ພ ັ້ນທີໍ່ປະເພດປ່າດົງທີໍ່ສັດມັກອາໄສຢູ່:..............................................................ໂປ່ງບ່ອນທີໍ່
ມີດນິເປັນເກ ອເຄັມ................................................................................................ 
ການນ າໃຊ້ອູປະກອນເຂົັ້າໃນການຫາປາ-ລ່າເນ ັ້ອ:................................................................ 
ຂ ັ້ສະເໜີ ແລະ ໃຫ້ການແນະນ າຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນ:................................................. 
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ຕາຕະລາງທ ີ 7 ຊະນດິສດັປາ່ລຽ້ງລກູດ້ວຍນ ັ້ານມົ ແລະ ຄ າອະທບິາຍການພົບເຫນັ 
 

ລ/ດ ຊະນດິພນັສດັປາ່ ການພບົເຫນັ ອະທບີາຍການພບົເຫນັ: ເວລາໃດ (ປໃິດ), 
ຢູ່ໍ່ໃສ,່ ຜູພ້ບົເຫນັ, ຈ ານວນທີໍ່ພບົເຫນັ ແລະ 

ອ ໍ່ນໆ 
I ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ ັ້ານົມ 

mammals 
ຕ/ກ ປ/

ບ 
 

1 ຊ້າງ  Elephant    
2 ເມີຍ Guar    
3 ງົວປ່າ Bateng    
4 ຄວາຍປ່າ Wild Buffalo    
5 ເສ ອໂຄ່ງ     
6 ເສ ອດາວ Leopard    
7 ເສ ອໄຟ Asian Golden 

Cat 
   

8 ເສ ອລາຍເມກ Clouded 
Leopard 

   

9 ເສ ອລາຍຫີນອ່ອນ  marbled    
10 ເສ ອແມວ Leopard Cat    
11 ເສ ອປາ   Fishing Cat    
12 ແມວປ່າ Jungle Cat    
13 ໝູປ່າ Wild Pig    
14 ກວາງ  Sambar    
15 ຟານເຂົາໃຫຍ່  

Large antlered 
muntjac 

   

16 ຟານແດງ Red ມuntjac    
17 ໂອ່ງມັໍ່ງ Eld’s Deer    
18 ຊາຍ (ກວາງລາຍ) 

 Hog Deer 
   

19 ໄກ ້mouse Deer    
20 ໝາໄນ Dhole    
21 ຫມາຈອກ Golden Jackal    
22 ໝີ Black Bear    
23 ເໝ  ອຍ Sun Bear    
24 ເຍ ອງຜາ Serow    
25 ລີໍ່ນຄວາຍ/ງົວ Pangolin    
26 ລີງຫາງຍາວ Longtailed/ 

Rhesus macaque 
   

27 ລີງກັງ Pigtailed 
macaque 
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28 ລີງລົມ Slow Loris    
29 ຕະຫຼຸງ Silvered Langur    
30 ຂາແດງ Douc Langur    
31 ຄ່າງ Francois’s ມonkey    
32 ທະນີ Gibbon sp.    
33 ໝູ/ໝາລ ງ Hog Badger    
34 ເໝັັ້ນ East Asian 

Porcupine 
   

35 ຫອນ Brushtailed 
Porcupine 

   

36 ເຫັງນ...ຊະນິດ Civets    
37 ເຫັງນແຜງຫາງປ້ອງ 

Hen Feng 
Hangpong 
(Large Indian Civet) 

   

38 ເຫັງນແຜງສົັ້ນຫາງດ າ 
Hen Feng Soen 
Hangdam (Large 
spotted 
Civet) 

   

39 ເຫັງນແຜງສົັ້ນຫາງຂາວ 
Hen Feng Soen 
Hangkao 
(Small Indian Civet) 

   

40 ເຫັງນຫາງປ້ອງ 
Hen Hangpong 
(Spotted Linsang) 

   

41 ເຫັງນຂ້າງລາຍ 
Hen Kanglai 
(Common Palm C.) 

   

42 ເຫັງນເຄ ໍ່ອ 
Hen Koea 
(masked Palm Civet) 

   

43 ໝີຫາງຂ  Binturong    
44 ຂະຍຸ Khanyou    
45 ບ່າງລົັ້ວ Bangloa, Flying 

Squirrel (large) 
   

46 ບ່າງ ນ້ອຍ Bangnoi, 
Flying 
Squirrel (small) 

   

47 ນາກຕີນເປັດ    
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Smoothcoated 
Otter 

48 ນາກຕີນໝາ Smallclawed 
Otter 

   

49 ກະຮອກ ດ າ/ໝ ັ້ Black 
Giant 
Squirrel 

   

50 ກະແຕ Gah Tae    
51 ກະໃໜ Gah Nai    
52 ກະຈ້ອນ Gah Djon    
53 ກະເລັນ Gah Len    
54 ຈອນຟອນ mongoose sp.    
55 ກະຕ່າຍ Siamese Hare    
56 ອົັ້ນ Bamboo Rat    
57 ເຈຍ Bats    

 
ຄວາມໝາຍ: ຕ/ກ = ແຕ່ກ່ອນ, ປ/ບ= ປະຈຸບັນ, ຖ້າພົບເຫັນ ຫ   ຖ້າມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຖ້າບ ໍ່ພົບ

ເຫັນ ຫ   ບ ໍ່ມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຊະນິດທິໍ່ຂີດກ້ອງ (ຊະນິດທີໍ່ໄກຈ້ະສູນພັນ) ໃຫ້ເອົາຂ ັ້ມູນ
ລະອຽດ 

  

ຢັັ້ງຢ ນ ແລະ ຮັບຮູ ້
ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິໍ່ນຂັັ້ນບາ້ນ 

 
 
 
ຕາຕະລາງທ ີ8 ຊະນດິພນັສດັປາ່ (ນກົ) ແລະ ຄ າອະທບິາຍການພບົເຫນັ 
 
ລ|ດ ຊະນດິພນັສດັປາ່ ການພບົເຫນັ ອະທບີາຍການພບົເຫນັ: ເວລາໃດ (ປໃິດ), 

ຢູ່ໍ່ໃສ, ຜູພ້ບົເຫນັ, ຈ ານວນທີໍ່ພບົເຫນັ ແລະ 
ອ ໍ່ນໆ 

ຕ/ກ ປ/
ບ 

 

II ນກົ Birds    
1 ໄກ່ປ່າ Junglefowl    
2 ໄກ່ຂົວນິນ Siamese 

Fireback 
   

3 ໄກ່ຂົວຫ ວງ Silver 
Pheasant 

   

4 ນົກຍູງ Green Peafowl    
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5 ນົກກົງກອດ 
PeacockPheasant 

   

6 ນົກກກົ Hornbill (large)    
7 ນົກແກງ Oriental Pied 

Hornbill 
   

8 ນົກເປັດແດງ Whistling 
Duck 

   

9 ນົກເປັດຂາວ Pygmy 
Goose 

   

10 ນົກເປັດກາ Whitewinged 
Duck 

   

11 ແຮ້ງ Vulture sp.    
12 ນົກກາບບົວ Stork sp.    
13 ນົກອຸ້ມລົວ/ນົກອຸ້ມລາ Ibis 

sp. 
   

14 ນົກຂຽນ Sarus Crane    
15 ນົກຄ ງູ Darter    

 

ຄວາມໝາຍ: ຕ/ກ = ແຕ່ກ່ອນ, ປ/ບ= ປະຈຸບັນ, ຖ້າພົບເຫັນ ຫ   ຖ້າມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຖ້າບ ໍ່ພົບ
ເຫັນ ຫ   ບ ໍ່ມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຊະນິດທິໍ່ຂີດກ້ອງ (ຊະນິດທີໍ່ໄກຈ້ະສູນພັນ) ໃຫ້ເອົາຂ ັ້ມູນ
ລະອຽດ 

  

ຢັັ້ງຢ ນ ແລະ ຮັບຮູ ້
ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິໍ່ນຂັັ້ນບາ້ນ 

 
 

 
ຕາຕະລາງທ ີ9 ຊະນດິສດັປາ່ (ສດັເລ ອຄານ) ແລະ ຄ າອະທບິາຍໃນການພບົເຫນັ 
 

ລ|ດ ຊະນດິພນັສດັປາ່ ການພບົເຫນັ ອະທບີາຍການພບົເຫນັ: ເວລາໃດ (ປິ
ໃດ), ຢູ່ໍ່ໃສ, ຜູພ້ບົເຫນັ, ຈ ານວນທີໍ່ພບົ

ເຫນັ ແລະ ອ ໍ່ນໆ 
III ສດັເລ ອຄານ Reptiles ຕ/ກ ປ/ບ  
1 ເຕົໍ່າເພັກ Tao Pek 

(Elongated  
Tortoise) 

   

2 ເຕົໍ່າງັບ Tao Ngap 
(malaysian  
Box Turtle) 

   

3 ເຕົໍ່າເຜີັ້ງ Tao Peung    
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 (Indochinese Box 
Turtle) 

4 ເຕົໍ່າກົນ Tao Kon 
(Yellowheaded Temple 
T.) 

   

5 ເຕົໍ່າຄວາຍ Tao Kwai 
(Giant Pond  
Turtle) 

   

6 ເຕົໍ່າກຸຍ/ປູລູ/ຫົວໃຫຍ່ 
Bigheaded  
Turtle 

   

7 ປາຝາ Softshell Turtle    
8 ກະທ້າງ Water Dragon    
9 ແລນ Bengal monitor    
10 ເຫ້ຍ Water monitor    
11 ງູເຫ  ີັ້ອມ Python    
12 ງູຈົໍ່ງອ່າງ King Cobra    
13 ງູສິງ Ratsnake sp. 

(Ptyas sp.) 
   

14 ງູສາ Elaphe radiate    
15 ແຂ້ Crocodile    

 
ຄວາມໝາຍ: ຕ/ກ = ແຕ່ກ່ອນ, ປ/ບ= ປະຈຸບັນ, ຖ້າພົບເຫັນ ຫ   ຖ້າມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຖ້າບ ໍ່ພົບ

ເຫັນ ຫ   ບ ໍ່ມີ ໃຫ້ໝາຍ , ຊະນິດທິໍ່ຂີດກ້ອງ (ຊະນິດທີໍ່ໄກຈ້ະສູນພັນ) ໃຫ້ເອົາຂ ັ້ມູນ
ລະອຽດ 

  

ຢັັ້ງຢ ນ ແລະ ຮັບຮູ ້
ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິໍ່ນຂັັ້ນບາ້ນ 
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ບດົທ ີ7 
ບນັດາໄພຂົໍ່ມຂູ່ຕ ໍ່ຊວີະນາໆພນັໃນປາ່ຜະລດິ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ໍ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ເຂົັ້າໃຈສາເຫດຂອງການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ 
2. ຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂທີໍ່ດີ ແລະ ຖ ີກຕ້ອງໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້ມີຄວາມຢ ີນ

ຍົງ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
7.1 ສາເຫດໂດຍກງົຂອງການສນູເສຍຊວີະນາໆພນັ 

7.1.1 ການເພີໍ່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນ 
 ໃນປີ 2001 ປະຊາກອນໃນໂລກນີັ້ມີປະມານ 6.1 ຕ ັ້ຄົນ ເຊິໍ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການ
ເພີໍ່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນ ກ າລັງຫຼຸດລົງໃນຫ າຍຂົງເຂດຂອງໂລກ ເຖິງວ່າອັດຕາຂອງການເພີໍ່ມປະຊາກອນຫຼຸດ
ລົງກ ຕາມ, ແຕ່ກ ຍັງຄາດວ່າໃນປີ 2050 ຈະມປີະຊາກອນເພີໍ່ມຂ ັ້ນເຖິງ 10 ຕ ັ້ຄົນ ເຊິໍ່ງເກ ອບສອງເທົໍ່າຂອງຈ າ
ນວນປະຊາກອນປະຈຸບັນ ສິໍ່ງທີໍ່ຕາມມາຂອງການເພີໍ່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນນີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມກີານຂະຫຍາຍ
ດິນກະສິກ າ, ການຂະຫຍາຍຕົວເມ ອງບ ໍ່ເປັນລະບຽບ ແລະ ການເພີໍ່ມຄວາມຕ້ອງການໃນການນ າໃຊນ້ ັ້າ ເມ ໍ່ອ
ປະຊາກອນຂອງເຮົາຫາກເພີໍ່ມຂ ັ້ນແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນສະທ້ອນໃຫ້ມີການບຸກລຸກ ແລະ ນ າໃຊ້ຊວີະນາໆພັນ
ສ່ວນທີໍ່ຍັງຫ າຍນັັ້ນກ ເພີໍ່ມຂ ັ້ນ  ຜົນກະທົບຂອງການເພີໍ່ມຂອງປະຊາກອນໂລກ ຕ ໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະບ່ອນໃນໂລກຄ : ປະເທດທີໍ່ພັດທະນາແລ້ວ ມີການບ ລິໂພກຊັບພະຍາ
ກອນຫ າຍກວ່າປະເທດທີໍ່ກ າລັງພັດທະນາເຖິງ 10 ຫາ 100 ເທ ໍ່ອ ສະເພາະສ່ວນບຸກຄົນແລ້ວ ພວກເຮົາມີ
ຄວາມຕ້ອງການເນ ັ້ອທີໍ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນຈ ານວນແນ່ນອນລະດັບໃດໜ ໍ່ງ ທີໍ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່
ການບ ລິໂພກ, ການປ່ອຍສິໍ່ງເສດເຫ  ອ ແລະ ຜົນກະທົບດັໍ່ງກ່າວຕ ໍ່ກັບໂລກນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ຮ່ອງຮອຍທາງດ້ານນິ
ເວດ (Ecological Foot Print) ເມ ໍ່ອສົມທຽບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໃນອິນເດຍ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຜູໜ້ ໍ່ງມີ
ຄວາມຕ້ອງການເນ ັ້ອທີໍ່ເທົໍ່າກັບ 0.4 ha ເພ ໍ່ອສະໜອງໃຫ້ການບ ລິໂພກ ແລະ ຖິັ້ມສິໍ່ງເສດເຫ  ອ ແລະ ສົມ
ທຽບກັບອາເມລິກາ ແລ້ວເດັກນ້ອຍຜູໜ້ ໍ່ງຕ້ອງການເຖິງ 4.5 ha. 

7.1.2 ການອບົພະຍບົ 
 ການອົບພະຍົບຂອງຄົນ ກ ເປັນສາເຫດໜ ໍ່ງທີໍ່ຂົໍ່ມຂູຊີ່ວະນາໆພັນ ໃນຫ າຍຂົງເຂດໃນ
ໂລກ, ຄົນເຮົາອົບພະຍົບໄປບ່ອນຕ່າງໆດ້ວຍຫ າຍເຫດຜົນທີໍ່ຕ່າງກັນ ຄ : ຍ້ອນວ່າຂາດແຫ ໍ່ງຊັບພະຍາກອນ, 
ບ ໍ່ມີ ຫ   ມີໂອກາດໜ້ອຍ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດ, ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ຍ້ອນນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄົນເຫ ົໍ່າ
ນີັ້ ອາດຈະຖ ກດ ງດູດໃຫ້ອົບພະຍົບເຂົັ້າໄປຢູໃ່ນບ່ອນທີໍ່ມີໂອກາດໃນການສ້າງເສດຖະກິດດີກວ່າ, ມດີິນ
ຫວ່າງຫ າຍ, ສິໍ່ງຈູງໃຈອ ໍ່ນໆ ການອົບພະຍົບມັກຈະນ າເອົາການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ າ 
ເຊິໍ່ງໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ຍ ດຄອງໃໝ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການນ າໃຊ້ ແລະ ຈັດການແຫ ໍ່ງຊັບພະຍາກອນ ເບິໍ່ງເຫັນແຕ່
ຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະສັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ວິທີການຈັດການແບບດັໍ່ງເດມີຕາມປະເພນີນັັ້ນເຊ ໍ່ອມເສຍໄປ ຕົວຢ່າງ ຜູ້
ອົບພະຍົບອາດໃຊ້ວິທີການໃນການຫາປາດ້ວຍແບບທີໍ່ມີລັກສະນະທ າລາຍ ເຊັໍ່ນ: ການໃຊລ້ະເບີດ ເຊິໍ່ງສັງ



55 

ຄົມຂອງປາທີໍ່ມີຢູນ່ັັ້ນ ບ ໍ່ສາມາດຮັບໄດ້ ອີກຢ່າງໜ ໍ່ງ, ຜູອ້ົບພະຍົບອາດໄປຕັັ້ງຖິໍ່ນຖານໃກກ້ັບເຂດອະນຸລັກ 
ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນເພີໍ່ມຂ ັ້ນ ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ສະຖານທີໍ່ນັັ້ນ ເຊິໍ່ງນ າພາໃຫ້ມກີານນ າໃຊຊ້ັບພະຍາ
ກອນເກີນກ ານົດ. 

7.1.3 ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝພີາບ 
 ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບໃນສັງຄົມເປັນສິໍ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ການນ າໃຊ້
ແຫ ໍ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິໍ່ງຈູງໃຈໃນການອະນຸລັກຄົນທຸກຍາກໃນຫ າຍໆປະເທດ ມັກຈະຖ ກ
ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ໄປຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ຫ່າງໄກ ທີໍ່ມີດິນບ ໍ່ອຸດມົສົມບູນບ່ອນສູງຄ້ອຍຊັນ ເຊິໍ່ງບ ໍ່ເໝາະສົມແກກ່ານປູກ
ຝັງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດທີໍ່ຈະດ າລົງຊີວິດຢູໃ່ນທີໍ່ດິນນັັ້ນໄດ ້ ແລະ ບ ໍ່ມີທາງເລ ອກໃນການສ້າງ
ເສດຖະກິດແນວອ ໍ່ນໆ ຈ ໍ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຫັນມານ າໃຊ້ຊັບພະກອນທ າມະຊາດຕ່າງໆທີໍ່ຢູູອ່້ອມຕົວເຂົາ ເພ ໍ່ອ
ການຢູລ່ອດຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ສ່ວນຫ າຍຈະເປັນການລ່າສັດຫ າຍ ຍູດ້ັນ
ບັນດາແຫ ໍ່ງຊັບພະຍາກອນອ ໍ່ນ ໃຫ້ມີໃນປະລິມານຈ າກັດ ນອກຈາກນີັ້ ການທີໍ່ເຂົາເຈົັ້າຂາດສິດໃນການນ າໃຊ້ 
ແລະ ເປັນເຈົັ້າຂອງທີໍ່ດິນ ຍິໍ່ງເປັນສິໍ່ງທີໍ່ບີບຮັດແຫ ໍ່ງຊັບພະຍາກອນຫ າຍໄປກວ່ານີັ້ອີກຄ  ຖ້າວ່າດິນຫາກບ ໍ່ໄດ້
ມອບໝາຍໃຫ້ຄອບຄອງຢ່າງຈະແຈ້ງ ແນ່ນອນມັນກ ບ ໍ່ມສີິໍ່ງໃດທີໍ່ຈູງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຢາກຈະອານຸລັກ ໃນ
ຫ າຍໆປະເທດ ດິນທີໍ່ມີປ່າໄມ້ປົກຄຸມຈະເປັນຂອງລັດ ແລະ ສ່ວນດິນທີໍ່ມີການຖາກຖາງ “ປັບປຸງ” ຈະຮັບ
ຮອງໃຫ້ສິດໃນການຄຸມ້ຄອງນ າໃຊ້ ສະນັັ້ນເພ ໍ່ອໃຫ້ໄດ້ທີໍ່ດິນມາເປັນສິດຄອບຄອງ ຜູຕ້ັັ້ງບ້ານເຮ ອນ ຈ າຕ້ອງ
ໄດ້ຖາກຖາງປ່າໄມ້ໃນຂະນະທີໍ່ຄວາມທຸກຍາກ ອາດເປັນສາເຫດທີໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົານ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງ
ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ, ຄວາມຮັໍ່ງມພີັດກດົດັນແຫ ໍ່ງຊັບພະຍາກອນ ໂດຍເພີໍ່ມປະລິມານຂອງການບ ລິໂພກຂ ັ້ນຢ່າງເກີນ
ຄວາມຈ າເປັນ 

7.1.4 ຄວາມບ ໍ່ສະຫງບົຂອງສງັຄມົ 
 ຄວາມບ ໍ່ສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ກ ເປັນສ່ວນໜ ໍ່ງທີໍ່ຂົໍ່ມຂູຊີ່ວະນາໆພັນ ເພາະບັນຫາດັໍ່ງກ່າວ
ມັນເຮັດໃຫ້ຂາດໂອກາດໃນການສ້າງເສດຖະກ ດ, ຂາດອ ານາດທາງດ້ານການເມ ອງ, ເກີດມີຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ມີການອົບພະຍົບ ຄວາມບ ໍ່ສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ອາດເກີດມາຍ້ອນການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນກັນ ເພ ໍ່ອໃຫ້
ໄດ້ຊັບພະຍາກອນຊວີະພາບ ທີໍ່ມີຈ ານວນຈ າກັດ (ໜ້ອຍ) ເຊັໍ່ນ: ຄວາມຂັດແຍ່ງກັນກ່ຽວກັບເລ ໍ່ອງສິດທິໃນ
ການຫາປາ ເຊິໍ່ງເກີດຂ ັ້ນໃນຫ າຍບ່ອນໃນໂລກ 
 ຕົວຢ່າງ: ລະຫວ່າງອັງກິດກັບໄອແລນ ໃນຊຸມປີ 1970 ຄວາມຂັດແຍ່ງນອກຊາຍຝັໍ່ງຕາ
ເວັນອອກຂອງການາດາ ໃນຊຸມປີ 1980 ແລະ 1990. ການນ າເອົາປາ Nile perch ເຂົັ້າມາແຜ່ຂະຫຍາຍ
ໃນທະເລສາບວິກໂຕເຣຍ ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ປາຫ າຍຊະນິດ ທີໍ່ຄົນທ້ອງຖິໍ່ນເຄີຍໃຊ້ເປັນອາຫານນັັ້ນສູນພນັ
ໄປ ເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ມີສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດດັໍ່ງກ່າວ ຫ າຍໆປະ
ເທດໃນເຂດອາເມລິກາກາງ ມີການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍ້ອນການຈັດການທາງດ້ານສະພາບແວດ
ລ້ອມທີໍ່ຜິດພາດ ເຮັດໃຫ້ມີການຕັດໄມ້ທ າລາຍປ່າ ແລະ ເກີດການເຊາະເຈ ໍ່ອນຂອງດິນຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ສະພາບ
ເສດຖະກິດທີໍ່ຕົກຕ ໍ່າ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບ ໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການປາບປາມທາງດ້ານການ
ເມ ອງ ດັໍ່ງທ່ານ Dr Tomas E.Lovejoy (1997) ໄດ້ບັນທ ກໄວ້ວ່າ “ມັນເປັນການຕັັ້ງໃຈເຮັດທີໍ່ວ່າປະ
ເທດໜ ໍ່ງໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕ ໍ່ສູ້ເພ ໍ່ອແຜ່ນດິນຂອງຕົນບ ໍ່ຍອມເສຍແມ່ນແຕ່ 1 ຕາແມັດ ແຕ່ປ່ອຍປະລະເລີຍຄວາມ
ສູນເສຍຂອງດິນດອນຍ້ອນການເຊາະເຈ ໍ່ອນ ເຖິງ 1 ແມັດກ້ອນໄດ້.”  

7.1.5 ສະຖາບນັ ແລະ ການຈດັຕັັ້ງຂອງລັດບ ໍ່ເຂັັ້ມແຂງ 
 ການຂາດການປະສານງານຮ່ວມມ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ ແລະ ຂ ັ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານການເມ ອງ ບ ໍ່ວ່າຢູ່ພາຍໃນປະເທດກ ຄ ໃນຂົງເຂດອ ໍ່ນໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ກີດກັັ້ນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ    
(Barnett et al. 2001). ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກັບການອານຸລັກຊີວະນາໆພັນຂອງໜ່ວຍງານຂອງລັດ ມັກ
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ຈະສວນທາງກັນເລ ັ້ອຍໆ ຕົວຢ່າງ ໜ່ວຍງານໜ ໍ່ງ ອາດວາງແຜນກ ານົດຂອບເຂດອະນຸລັກ ແລະ ອີກໜ່ວຍ
ງານໜ ໍ່ງພັດສ້າງຖະໜົນຫ າຍ ເຂ ໍ່ອນຜ່ານເຂດອະນຸລັກ ການອອກສ າປະທານ ແລະ ຄວບຄຸມການຂຸດຄົັ້ນບ ໍ່
ແຮ ່ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນໄມ້ຂອງລັດຖະບານ ສ່ວນຫ າຍຈະກ ໍ່ຄວາມສູນເສຍແກເ່ຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ຕະ
ຫ ອດເຖິງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິໍ່ນດັໍ່ງກ່າວ ສັດປ່າຈະບ ໍ່ຮັບຮູເ້ຂດແດນທາງດ້ານການເມ ອງ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ລະບົບນິ
ເວດວິທະຍາທີໍ່ຕັດຜ່ານຊາຍແດນເຂດແຂວງຫ າຍປະເທດ ຈ ໍ່ງຢູໃ່ນຄວາມສ່ຽງໃນການສູນເສຍສູງ ສະນັັ້ນ, 
ເພິໍ່ນຈ ໍ່ງສ້າງສວນສັນຕິພາບຂ ັ້ນ “Peace parks”   ເພ ໍ່ອຊ່ວຍເຫ  ອໃນການອະນລຸັກຊີວະນາໆພັນໃນເຂດ
ຜ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ 

7.1.6 ການປະຕບິດັກດົໝາຍບ ໍ່ມປີະສດິທຜິນົ 
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຈະມຄີວາມເໝາະສົມ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການອານຸລັກຊີວະ
ນາໆພັນມີແລ້ວກ ຕາມ, ແຕ່ບັນດາກົດໝາຍເຫ ົໍ່ານີັ້ມັກຈະບ ໍ່ໄດ້ຖ ກບັງຄັບປະຕິບັດຫ າຍ ການປັບໄໝຍັງບ ໍ່
ແທດເໝາະ ເຊິໍ່ງບ ໍ່ພຽງພ ທີໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນບ ໍ່ກ້າຈະຝ່າຝ ນກົດໝາຍໄດ້ ເຊັໍ່ນ: ການລ່າສັດປ່າ ແລະ ຕັດໄມຜ້ດິ
ກົດໝາຍ ເປັນບັນຫາທີໍ່ເກີດຂ ັ້ນທົໍ່ວໄປໃນຫ າຍເຂດອະນຸລັກ. ບັນດາກົດໝາຍສາກົນທີໍ່ຈ າກັດການລ່າສັດຕ ໍ່
ກັບຊະນິດສະເພາະໃດໜ ໍ່ງ ກ ຍັງຖ ກບັງຄັບປະຕິບັດເປັນສ່ວນໜ້ອຍ ສົມທົບກັບຕະຫ າດໃນທົໍ່ວໂລກກ ຍັງ
ເປີດຮອງຮັບຂອງປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍຢູ ່
 ຕົວຢ່າງ: ອີງຕາມກົດໝາຍສາກົນແລ້ວ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຈັບປາດາບໄດ້ ໃນເມ ໍ່ອມັນ
ໃຫຍໄ່ດ້ຂະໜາດອັນແນ່ນອນໃດໜ ໍ່ງ ແຕ່ວ່າມີແຕ່ບາງປະເທດເທົໍ່ານັັ້ນ ທີໍ່ບັງຄັບປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ໃນ
ເມ ໍ່ອປາດາບຫາກຂາຍໃຫ້ຜູບ້ ລິໂພກ ເຮົາກ ບ ໍ່ອາດຮູໄ້ດ້ວ່າ ປານີັ້ຫາມາຖ ກກົດໝາຍ ຫ   ບ ໍ່, ອີກຕົວຢ່າງໜ ໍ່ງໃນ
ປະເທດເຮົາ, ເຖິງວ່າໃນປີ 1996 ໄດ້ມີການອອກກົດໝາຍປາ່ໄມ້ ໃນມາດຕາ 40 ວ່າດ້ວຍການຄອບຄອງ, 
ການລ່າ ແລະ ການເຄ ໍ່ອນຍ້າຍສັດນ ັ້າ ແລະ ສັດປ່າກ ຕາມ, ແຕ່ຍັງມີບາງທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ຍັງບ ໍ່ເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງ
ລັດ ເຊິໍ່ງສະແດງອອກບ່ອນວ່າ ຍັງມີການປະປ່ອຍໃຫ້ມີການລ່າສັດ, ການຄ້າ - ຂາຍ, ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ນ າ
ເຂົັ້າ ແລະ ຜ່ານໄປປະເທດທີໍ່ສາມ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ການກະທ າດັໍ່ງກາ່ວ ມັນບ ໍ່ພຽງແຕ ່
ເປັນການລະເມີດຕ ໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນເທົໍ່ານັັ້ນ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນຂອງ
ຊາດ ເຮັດໃຫ້ສັດນ ັ້າ ແລະ ສັດປ່າບາງຊະນິດກ າລັງຖ ກໄພຂົໍ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊິໍ່ງອາດນ າໄປສູ່ການສູນພັນ. 

7.1.7 ແຮງກດົດນັທາງຕະຫ າດ 
 ໂລກາວິິວັດຂອງການຄ້າ ແລະ ຕະຫ າດ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຜະລິດໄປຍັງບັນດາປະເທດ
ທີໍ່ກ າລັງພັດທະນາ ເພ ໍ່ອສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນາໆຊາດ ແຕ່ການຜະລິດສ່ວນຫ ວງຫ າຍ ມັກຈະ
ນ າໃຊຊີ້ວະນາໆພັນ ການປ່ຽນແປງດິນທາມ (ໜອງ, ບ ງ) ໃຫ້ເປັນບ່ອນລ້ຽງກຸ້ງ, ຖາກຖາງປ່າໄມ້ເພ ໍ່ອລ້ຽງສັດ 
ປູກກາເຟ, ຫ   ປູກຖົໍ່ວເຫ  ອງ 
 ຕົວຢ່າງ: ທີໍ່ພູພຽງບ ລະເວນ ນອກຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແລ້ວ ປະຈຸບັນຍັງໄດ້ມີການ
ບຸກເບີກປ່າຈາກບ່ອນຖາງໄຮ່ເກົໍ່າ ມາເປັນສວນປູກກາເຟ ສິໍ່ງເຫ ົໍ່ານີັ້ ເປັນພຽງຕົວຢ່າງຈ ານວນໜ້ອຍໜ ໍ່ງທີໍ່ຍົກ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະບວນການຂອງໂລກາວິວັດມສີ່ວນເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊີວະນາໆພັນໄດ້ແນວໃດ ຕະຫ າດໂລກ 
(Global markets) ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູບ້ ລິໂພກຈະບ ໍ່ຄ່ອຍມັກໃສໃ່ຈວ່າ ຂອງທີໍ່ເຂົາເຈົັ້າຊ ັ້ນັັ້ນມາແຕ່ໃສ ຫ   
ວ່າ ເກັບກ່ຽວມາດ້ວຍວິທີໃດ ບາງເທ ໍ່ອອາຫານ, ເຈ້ຍ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ກ ໄດ້ມີການຕິດຕາມແບບພິເສດ 
ເຊິໍ່ງບາງເທ ໍ່ອເອີັ້ນຊ ໍ່ຜະລິດຕະພັນເຫ ົໍ່ານັັ້ນວ່າ: ຂຽວ (Green) ຫ   ນິເວດ (Eco) ເພ ໍ່ອໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກມີທາງ
ເລ ອກໃນການຊ ັ້ຜະລິດຕະພັນທີໍ່ຜະລິດອອກມາແບບຕະຫ າດຍ ນຍົງ (ການຊ ັ້ຂາຍ) ບ ໍ່ຈ າເປັນຈະສະແດງ
ຄຸນຄ່າທັງໝົດຂອງສິໍ່ງໃດໜ ໍ່ງ ຫ   ຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດຂອງມັນຕ ໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ 
ແລະ ສິໍ່ງຈູງໃຈຂອງລັດຖະບານ ມັກຈະສົໍ່ງເສມີໃຫ້ມີການນ າໃຊຊ້ັບພະຍາກອນເກີນກ ານົດຄ າທີໍ່ວ່າ: “ ເງິນ
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ອຸດໜູນໃນທາງຜິດ Perverse Subsidies”    ໄດ້ຮວບຮວມເພ ໍ່ອພັນລະນາສິໍ່ງຈູງໃຈເຫ ົໍ່ານີັ້ ລັດຖະບານ
ຈະໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ (ງົບປະມານ) ຫ າຍກວ່າໝູ່ ເພ ໍ່ອພັດທະນາໃນ 4 ດ້ານ ຄ : ພະລັງງານ, ເສັັ້ນທາງຄມົມະ
ນາຄົມ, ນ ັ້າ ແລະ ການກະສິກ າ. ປົກກະຕິຊາວກະສິກອນຈະໄດ້ຮັບຫຼຸດລາຄາຂອງຄ່ານ ັ້າ, ໃນເມ ໍ່ອຄ່ານ ັ້າທີໍ່ເຂົາ
ຈ່າຍໄປນັັ້ນບ ໍ່ໄດ້ແມ່ນຄ່າຕົວຈິງ ມັນຈ ໍ່ງບ ໍ່ມີສິໍ່ງຈູງໃຈອັນໃດໃຫ້ເຂົາ ທີໍ່ຈະອານຸລັກ ແລະ ສ່ວນອຸດສາຫະກ າ ກ 
ຫາຍາກຜູທີ້ໍ່ຈະຈ່າຍຄ່າປ່ອຍມົນລະພິດຕ ໍ່ສະພາບແວດລ້ອມເຕັມ ແຕ່ສັງຄົມມະນຸດເຮົາປົກກະຕິມັນກ ມຄີ່າ
ເຫ ົໍ່ານີັ້ 
 
7.2 ຄວາມອອ່ນໄຫວຂອງຊະນດິ ຕ ໍ່ກບັການແຍກຕອນ 

ພ ດຕິກ າ, ຄວາມຕ້ອງການທາງແຫ ໍ່ງອາຫານ, ການແຜພ່ັນ ແລະ ປະຫວັດການປ່ຽນແປງຂອງທ າ
ມະຊາດ ສາມາດຈະນ າໃຊ້ກ ານົດບັນດາຊະນິດທີໍ່ມຄີວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ກັບການແຍກຕອນໄດ້ (Laurance 
And Bierregaard 1997).  ຕົວຢ່າງ ບາງປະເພດຂອງຊະນິດທີໍ່ຖ ກກະທົບຫ າຍກວ່າໝູ່ຄ :  

 ຊະນິດຫາຍາກທີໍ່ມີການແຈກຢາຍໃນສະຖານທີໍ່ແຄບ ແລະ/ຫ   ເປັນປະຊາກອນນ້ອຍ 
(Andersen et al. 1997) 

 ຊະນິດທີໍ່ແຈກຢາຍໃນສະຖານທີໍ່ກວ້າງຂວາງ, ເຊັໍ່ນ: ພວກກນິຊີັ້ນອັນດັບສູງສຸດ ຫ   ຈ າພວກ
ສັດໃຫຍ່ 

 ຊະນິດທີໍ່ຕ້ອງການພູມສັນຖານທີໍ່ມີລັກສະນະປະສົມ  
 ຊະນິດທີໍ່ຫ ີກລຽງແບບມາຕຣິກ ຫ   ມີຄວາມຕ້ອງການທີໍ່ຢູ່ອາໄສແບສະເພາະໃດໜ ໍ່ງ 
 ຊະນິດທີໍ່ມີຄວາມສາມາດແຈກຍາຍໄດ້ແຄບ ຫ   ຄວາມສາມາດແຜ່ພັນຕ ໍ່າ ຫ   ຈ າພວກແຜ່ພັນ

ໂດຍອາໄສຊະນິດອ ໍ່ນຊ່ວຍ ເຊັໍ່ນ: ພ ດກັບຊະນິດແມງໄມ້ສະເພາະທີໍ່ຊ່ວຍປະສົມລະອອງເກສອນຂອງມັນ 
 
7.3 ຊະນດິບກຸລກຸ (Invasive species) 
 ຊະນິດບຸກລຸກ ເປັນສິໍ່ງທີໍ່ຂົມ່ຂູກ່ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນໃນທົໍ່ວໂລກທີໍ່ສ າຄັນອັນດັບສອງ ຈະ
ຂົມຂູໃ່ນລະດັບເອກະຖານຂອງຊະນິດໃດໜ ໍ່ງ ແລະ ທ້າຍສຸດ ຈະມກີານຂົໍ່ມຂູຕ່ະຫ ອດຮອດລະບົບນິເວດ
ວິທະຍາ ຍິໍ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, ເມ ໍ່ອຄົນເຮົາໄດນ້ າເອົາຊະນິດໃດໜ ໍ່ງຈາກຊີກໂລກໜ ໍ່ງໄປອີກຊີກໂລກໜ ໍ່ງ, ມັນຈະ
ເປັນໄພຂົໍ່ມຂູຢ່່າງຮ້າຍແຮງ ຕ ໍ່ກັບກົກເຄົັ້າພ ັ້ນຖານຂອງຊີວະນາໆພັນຂອງໂລກ ແລະ ການວິວັດທະນາການ
ຂອງຊະນິດໃໝ່ 
 ການກີດກັນທາງດ້ານພ ັ້ນທີໍ່ໆແຍກປະຊາກອນອອກຈາກກັນ ຈະເປັນການສ້າງ ແລະ ຮັກສາຊີວະ
ນາໆພັນ, ສົໍ່ງເສມີການວິວັດທະນາການຂອງຊະນິດໃໝ່. ການທີໍ່ນ າເອົາບັນດາຊະນິດຕ່າງໆໄປສູບ່່ອນອ ໍ່ນ ຫ   
ຈາກບ່ອນອ ໍ່ນ ຜ່ານສິໍ່ງກີດກັນທາງດ້ານພູມສາດນັັ້ນ ໝາຍເຖິງເຮົາທ າລາຍຂະບວນການວິວັດທະນາການຂອງ
ທ າມະຊາດ. ຄວາມຖີໍ່, ຂອບເຂດທາງດ້ານພູມສາດ ແລະ ຈ ານວນທີໍ່ແທ້ຈິງ ທີໍ່ມະນຸດເຮົານ າມາຈາກບ່ອນໜ ໍ່ງ
ໄປສູ່ອີກບ່ອນໜ ໍ່ງ ໄດມ້ີການເພີໍ່ມຂ ັ້ນຢ່າງໜ້າວິຕົກ ໃນເມ ໍ່ອມີການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ການຄ້າເຂົັ້າກ່ຽວຂ້ອງ 
 ມີຫ າຍໆຄ າສັບທີໍ່ໃຊ້ສັບປ່ຽນກັນໃນການອະທິບາຍຊະນິດບຸກລຸກ; ບາງຄ າສັບຈະມີຄວາມໝາຍ
ອັນດຽວກັນ ບາງຄ າສັບຈະແຕກຕ່າງກັນຄວາມແຕກຕ່າງຫ ັກໆຂອງຄ າວ່າ ຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ (Exotic 
species ແລະ  ຊະນິດບຸກລກຸ (Invasive species) ກ ໍ່ຄ : ຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ ຄ ຊະນິດທີໍ່ອາໄສຢູນ່ອກເຂດ
ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນເດມີນັັ້ນ. ບັນດາຄ າສັບທີໍ່ວ່າ non indigenous, non native, alien, adventive, 
neophyte (ສ າລັບພ ດ) ແລະ ຄ າແນະນ າ ເປັນຄ ໝາຍດຽວກັບຄ າວ່າ Exotic. ສ່ວນຊະນິດບຸກລກຸ 
(Invasive Species) ສາມາດເປັນທັງຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ ຫ   ຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ປະຊາກອນຂອງພວກມັນ
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ເພີໍ່ມຂ ັ້ນວ່ອງໄວ ແລະ ບ ໍ່ສິັ້ນສຸດ, ເຂົັ້າແທນບ່ອນ ຫ   ທ າລາຍຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນ. ຊະນິດບຸກລຸກນີັ້ຈະຂົໍ່ມຂູ່ໂຄງ
ສ້າງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບນິເວດທີໍ່ຄົບຖ້ວນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນນີັ້ບ ໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນທັງໝົດ
ຈະເປັນຊະນິດບຸກລຸກ ແລະ ຍັງມີປະຊາກອນຂອງຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນຫ າຍໆກຸ່ມ ຈະບ ໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູລ່ອດໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ໄດ້ດົນ, ອີກກຸ່ມອ ໍ່ນສາມາດຢູໄ່ດ້ ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ທ າລາຍສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ຖິໍ່ນໃໝ່ຢ່າງ
ຖາວອນ, ດັໍ່ງດຽວກັນບ ໍ່ແມ່ນຊະນິດບຸກລຸກທັງໝົດຈະເປັນຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ.  

ນັກວິທະຍາສາດທັງຫ າຍ ໄດເ້ພີໍ່ມໃຫ້ຂ ັ້ມູນຄວາມຮູຕ້່າງໆ ກ່ຽວກັບຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ບ ໍ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມການເພີໍ່ມຂ ັ້ນປະຊາກອນຂອງມັນ ຫ   ເພີໍ່ມຂອບເຂດອອກຢ່າງຖາວອນ ຍ້ອນມະນຸດປ່ຽນແປງ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ ແລະ ໃນນັັ້ນ, ການປ່ຽນແທນຂອບເຂດດັໍ່ງກ່າວ ຍັງອາດຈະເກີດຍ້ອນການປ່ຽນ
ແປງຕາມທ າມະຊາດນ າອີກ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັໍ່ງກ່າວ ມັນຈ ໍ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີໍ່ຈະຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງນັັ້ນວ່າ ເກີດຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດ ຫ   ເກີດຂ ັ້ນຕາມທ າມະຊາດຂອງມັນບັນດາ
ຊະນິດເຫ ົໍ່ານີັ້ ສ່ວນຫ ວງຫ າຍຈະແມ່ນຈ າພວກທີໍ່ລ່າເຫຍ ໍ່ອ ຫ   ເປັນກາຝາກໃນອັດຕາທີໍ່ສູງກວ່າທີໍ່ເຄີຍມມີາ ຫ   
ມັນຈະມີການປະສົມຊອດກັບຊະນິດທີໍ່ໃກ້ຄຽງກັນ. ບາງຕົວຢ່າງຈາກອາເມລິກາເໜ ອ ມີໝາປ່າ (coyote) 
ທີໍ່ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງອາເມລິກາ ແລະ ນົກງົວ (Cowbird) ຫົວສີນ ັ້າຕານ ທີໍ່ຢູ່ທົໍ່ວອາເມລິກາ ແລະ 
ເຂດ Subartic ຂອງການາດາ ແລະ ພາກເໜ ອຂອງແມກຊິກໂກ ນົກງົວເປັນຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ເຄີຍດ າລົງ
ຊີວິດນ າຝຸງງົວປາ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງທົໍ່ງກວ້າງ. ຍ້ອນຄົນປ່ຽນແປງພູມສັນຖານ ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ
ຂອບເຂດກວ້າງອອກ ຈ ໍ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຊະນິດນົກທ້ອງຖິໍ່ນອ ໍ່ນໆ. ນົກງົວເປັນນົກກາຝາກຮງັ 
(Brood parasites) ໝາຍວ່າບ ໍ່ໄດ້ສ້າງຮັງເອງ ແຕ່ຈະໄຂ່ໃສ່ຮັງນົກຊະນິດອ ໍ່ນ. ນົກເຈົັ້າຂອງຮັງຈະດູແລ
ລູກນົກງົວ ແຕ່ມັກຈະທ າຮ້າຍລູກຂອງຕົນເອງ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຍັງຮູ້ໜ້ອຍກ່ຽວກັບຊະນິດ
ບຸກລຸກທ້ອງຖິໍ່ນ (Native invasive) ແລະ ສ່ວນເຫ  ອຂອງພາກນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ຊະນິດບຸກລຸກຕ່າງຖິໍ່ນ (Exotic invasive) 
 ການສ ກສາທີໍ່ຄົບຖ້ວນກວ່າໝູ່ ກ່ຽວກັບຊະນິດບຸກລຸກຕ່າງຖິໍ່ນ. ໃນຂະບວນການບຸກລຸກຂອງ
ຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນນີັ້ມີຢູ່ 3 ຂັັ້ນຕອນໃຫຍ່ຄ : ການແຜ່ກະຈາຍ (Dispersal) ການຕັັ້ງຖິໍ່ນຖານ  
(Establishment) ແລະ ການຮວມກັນເປັນໜ ໍ່ງດຽວ (Intergration) ຂັັ້ນຕອນທ າອິດ: ຂັັ້ນຕອນແຜ່
ກະຈາຍ ແມ່ນບັັ້ນທີໍ່ປະກອບດ້ວຍຊະນິດຕ່າງໆ ຈະຍ້າຍຈາກບ່ອນນີັ້ຫາອີກບ່ອນອ ໍ່ນໄດ້ແນວໃດ? ຄຸນລັກ 
ສະນະຂອງຂົງເຂດທີໍ່ໃຫ້ຊະນິດແຜ່ກະຈາຍຂອງຊະນິດນັັ້ນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງປັດໄຈທາງດ້ານທ າມະຊາດ 
ແລະ ມະນຸດທີໍ່ມີຜົນຕ ໍ່ກັບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງເຂດທີໍ່ຍ ດຄອງທັງໝົດນີັ້ ມີອິດທິພົນຕ ໍ່
ກັບຂະບວນການບຸກລຸກໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ 
 ຕາມຕົວຢ່າງທີໍ່ເຄີຍຍົກຂ ັ້ນມາໃຫ້ເຫັນເລ ັ້ອຍໆ ກ່ຽວກັບການນ າເຂົັ້າມາທາງພາຫະນະ ໂດຍບ ໍ່
ເຈດຕະນາມີດັໍ່ງນີັ້: ຈ າພວກໜ ູ (Rodents) ເຊັໍ່ນ: ໜູນ ເວ ແລະ ໜູດ າ, ໜູໃນເຮ ອນ ທີໍ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້
ຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນໃນທົໍ່ວໂລກເສຍຫາຍຈ ົນນັບບ ໍ່ຖ້ວນ, ໂດຍສະເພາະ ຊະນິດທີໍ່ຢູ່ຕາມເກາະດອນ; ຈ າພວກພະ
ຍາດ (Diseases) ເຊັໍ່ນ: ໄຂທ້ ລະພິດ (Small pox), ໝາກສຸກໝາກໃສ (Measles) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະ
ຊາກອນພ ັ້ນເມ ອງຂອງມະນຸດໄດລ້ົັ້ມຕາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນຂະນະທີໍ່ນັກສະແຫວງຫາ ແລະ ນັກລ່າເມ ອງຂ ັ້ນ
ຊາວເອີຣົບ ນ າພະຍາດເຫ ົໍ່ານີັ້ເຂົັ້າສູແ່ຜ່ນດິນໃໝ່ ແລະ ອົສຕຣາລີ; ຊະນດິບກຸລກຸທາງທະເລ (Marine 
invaders) ເຊັໍ່ນ, ກະປູຂຽວເອີຣົບ (European green crabs) ທີໍ່ນ າເຂົັ້າມາອາເມລິກາໂດຍທາງນ ັ້າ
ເຮ ອກ ໍ່າປັໍ່ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງສັງຄົມຂອງສິໍ່ງທີໍ່ມີຊີວິດຊາຍຝັໍ່ງຕາເວັນຕົກມກີານປ່ຽນແປງ; ແລະ ຊະ
ນດິບກຸລກຸພ ດ (Pant invaders) ເຊັໍ່ນ: ຫຍ້າໃບດົກພາກໃຕ້ຂອງລັດເຊຍ ຫ   ຢູເຄຣນ (Leafy 
spurge) ໄດ້ຖ ກນ າເຂົັ້າມາອາເມລິກາດ້ວຍແກ່ນທີໍ່ຕິດເຊ ັ້ອ ປະຈຸບັນ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ພ ດຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນໃນທົໍ່ງ
ຫຍ້າ Prairies ມີປະລິມານເບົາບາງລົງ. ຕົວຢ່າງຊະນິດບຸກລຸກພ ດທີໍ່ຮູ້ດີໃນບ້ານເຮົາກ ຄ  ຜັກຕົບ (IUCN 
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2000). ຄົນເຮົາເຈດຕະນານ າເອົາຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນເຂົັ້າໄປໃນດິນແດນໃໝ່ ປົກກະຕິ ແມ່ນໃນເວລາທີໍ່ເຂົາເຈົັ້າ
ຍ້າຍຖິໍ່ນຖານໄປຕັັ້ງຢູບ່່ອນໃໝ່.  ບັນດາຊະນິດເຫ ົໍ່ານັັ້ນ ໄດ້ນ າມາເພ ໍ່ອເປັນແຫ ໍ່ງວັດຖຸດິບ ເພ ໍ່ອສະໜອງທາງ
ດ້ານອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ, ກິລາ, ວິທະຍາສາດ, ຕ້ານລົມ, ຄວບຄຸມການເຊາະເຈ ໍ່ອນ ແລະ ມ່ວນຊ ໍ່ນລ ໍ່ນ
ເລິງຕ່າງໆ.  ບາງຄັັ້ງ ບັນດາຊະນິດດັໍ່ງກ່າວໄດ້ຖ ກນ າເຂົັ້າມາເພ ໍ່ອຊ່ວຍແຍກ ຫ   ສະກັດກັັ້ນຊະນິດບຸກລຸກອ ໍ່ນ 
ແຕ່ສ່ວນຫ ວງຫ າຍ ຈະບ ໍ່ເປັນໄປຕາມທີໍ່ຄາດໝາຍໄວ ້ແລະ ມັກຈະຜົນກະທົບທາງອ ໍ່ນຕາມມາ.  ບາງຄັັ້ງພຽງ
ເອກະຖານຂອງຊະນິດໜ ໍ່ງ ກ ໍ່ສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ທັງໝົດຊະນິດໜ ໍ່ງສູນພັນໄດ້. ໂດຍສະເພາະຕົວຢ່າງ 
ແມວທີໍ່ເປັນຜ້ ູລ່າ ທີໍ່ເປັນຂອງຜູຮ້ັກສາປ້ອມຍາມນ່ານນ ັ້າຂອງດອນ Stephen ທີໍ່ຕັັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງດອນເໜ ອ 
ແລະ ບັນດາດອນໃຕ້ຂອງນິວຊີແລນ ເຊິໍ່ງໄດ້ຢັັ້ງຢ ນວ່າ ແມວນີັ້ໄດ້ລ່າ ຫ   ຂ້ານົກໄສ່ (Wren) ໃນດອນນັັ້ນຈົນ
ໝົດທຸກໂຕ, ແລະ ນົກຊະນິດນີັ້ ຫາກ ໍ່ຖ ກຈັດໃຫ້ເປັນຊະນິດໃໝ່ທາງວິທະສາດ (Hunter 2001).  ເພິໍ່ນ
ໄດ້ປະເມີນວ່າ ແມວບ້ານຢູໃ່ນອາເມລິກາ (ຫ າຍກວ່າ 60 ລ້ານ ເປັນສັດລ້ຽງໃນເຮ ອນ ແລະ ອາດມ ີ30-40 
ລ້ານ ທີໍ່ເປັນແມວເລ ໍ່ອນລອຍ) ໄດ້ຂ້າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຂະໜາດນ້ອຍຫ າຍກວາ່ 1 ຕ ັ້ໂຕ ແລະ ນົກອີກຢ່າງ
ໜ້ອຍ 200 ລ້ານໂຕຕ ໍ່ປີ.  ແມວເຫ ົໍ່ານີັ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ແລະ ນົກຂອງອາເມລິກາເໜ ອ 6 ຊະ
ນິດຖ ກໄພຂົໍ່ມຂູ ່ແລະ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ສັດໃນອົສຕຣາລີ ຫ າຍກວ່າ 20 ຊະນິດສູນພັນ.  ສ່ວນກ ລະນີທີໍ່ຮູ້ກນັ
ດີໃນປະເທດເຮົາກ ຄ  ຫອຍສັດຕູເຂົັ້າ (Golden apple snail) ເປັນຊະນິດບຸກລຸກຕ່າງຖິໍ່ນມີກ າເນີດມາ
ຈາກທະວີບອາເມລິກາໃຕ ້ ໄດ້ຖ ກນ າເຂົັ້າມາໃນລາວ ໃນປີ 1991 ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍທ າອິດໃນສາມບ້ານ
ຂອງເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ໃນປ ີ1992 ໄດ້ທ າລາຍເຂົັ້າເສຍໄປເຖິງ 10 ເຮັກຕາ.  ໃນປ ີ1994 ກ ໄດ້ມີ
ຜູ້ນ າເຂົັ້າມາທາງວຽດນາມອີກຕ ໍ່ມທາງພາກເໜ ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫອຍຊະນິດນີັ້ແຜ່ຂະ ຫຍາຍໄປເຖິງ 9 ແຂວງ
ໃນ ສສປ ລາວ (ບຸນເນ ໍ່ອງ ແລະ ຄະນະ 2002) 
 ຂັັ້ນຕອນທີສອງໃນຂະບວນການບຸກລຸກ ຄ ການຕັັ້ງຖິໍ່ນ (Establishment) ໄດ້ຮວມເອົາວ່າ ບັນ 
ດາຊີວະສາດ ແລະ ຊີວະປັດໃຈໃນເຂດຍ ດຄອງ ມຜີົນຢ່າງໃດຕ ໍ່ການຢູລ່ອດໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ການແຜ່ພັນ ແລະ 
ການແຜຂ່ະຫຍາຍຂອງພວກມັນໃນເຂດທີໍ່ຢູໃ່ໝ່.  ຊະນິດບຸກລຸກທີໍ່ຄອບງ າສ່ວນໃຫຍ ່ບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນ
ການຕັັ້ງປະຊາກອນຂອງຕົນໄດ້ສ າເລດັ ໃນເວລານ າເຂົັ້າໄປໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ໃນນີັ້ ນັກວິທະຍາສາມບາງຄົນ
ໄດ້ຖົກຖຽງວ່າ ບັນດາດອນທີໍ່ຢູ່ໃນມະຫາສະມຸດໃນເຂດຮ້ອນຈະຮັບການບຸກລຸກໄວກວ່າ ແຕ່ວ່າຫ ັກຖານ
ຢັັ້ງຢ ນຄ້າຍວ່າ ຍັງເປັນລັກສະນະກວມລວມຢູ.່  ມຫີ າຍຊະນິດ ທີໍ່ເຂົັ້າມາຢູໃ່ນຂົງເຂດໃໝ່ ໄດ້ຖ ກບັນດາປັດ
ໃຈທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ຊີວະ ປັດເຂ່ຍອອກຢ່າງວ່ອງໄວ, ສ່ວນຈ ານວນທີໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ກ ບ ໍ່ສາມາດ
ຂະຫຍາຍປະຊາກອນຂອງຕົນ ຫ   ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ 
 ຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນຂະບວນການບຸກລຸກ ຄ ການຮວບຮວມເປັນໜ ໍ່ງດຽວ ເຊິໍ່ງໄດ້ຮວມເອົາວ່າຊະ 
ນິດຕ່າງຖິໍ່ນນັັ້ນ ມີປະຕິກິລິຍາກັບສັງຄົມ ແລະ ລະບົບນິເວດທີໍ່ມັນຍ ດຄອງແນວໃດ, ແລະ ບັນດາປັດໃຈທີໍ່
ກະທົບຕ ໍ່ອັດຕາການຂະຫຍາຍປະຊາກອນ, ທາງດ້ານຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງມັນແນວໃດ. ດັໍ່ງທີໍ່ກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງ, ບາງຊະນິດບຸກລຸກຫ ັງຈາກທີໍ່ເຂົັ້າມາຕັັ້ງຖິໍ່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ ມັນຈະກາຍເປັນຊະນິດ
ທ າມະຊາດຂອງສະພາບແວດລ້ອມນັັ້ນ, ມັນຈະບ ໍ່ຂ ັ້ນກັບການອົບພະຍົບເຂົັ້າມາຄ ນ ຈາກຂອບເຂດທ າມະ
ຊາດຂອງມັນທີໍ່ມາກົດດັນ ແລະ ມີຈ ານວນໜ້ອຍໜ ໍ່ງຂອງບັນດາຊະນິດນີັ້ ຈະກາຍເປັນຊະນິດບຸກລຸກ.  ນັກ
ວິທະຍາສາດໄດ້ປະເມີນວ່າ ໃນ 1000 ຊະນິດ ທີໍ່ເຂົັ້າໄປຢູໃ່ນຂົງເຂດໃໝ່, ມປີະມານ 100 ຊະນິດຈະຢູ່ຊົໍ່ວ
ຄາວ, 10 ຊະນິດຈະປະກອບເປັນປະຊາກອນຢູໃ່ນໄລຍະຍາວ ແລະ ມີພຽງຊະນິດດຽວເທົໍ່ານັັ້ນ ທີໍ່ກາຍເປັນ 
ຊະນິດບຸກລຸກ ແລະ ກ ໍ່ບັນຫາ (Cox, 1999). ການຫັນປ່ຽນຈາກການອົບພະຍົບເຂົັ້າຢ່າງທ າມະຊາດ ໃຫ້
ກາຍເປັນຜູບຸ້ກລຸກ ມັກຈະເປນັຂະບວນການທີໍ່ແກຍ່າວ ຫ   ເປັນບັັ້ນຢຸດສະງັກ, ຈາກນັັ້ນ ແມ່ນບັັ້ນ (ໄລຍະ) 
ເພີັ້ມຂ ັ້ນທະວິຄູນ ເຊິໍ່ງຈະສິັ້ນສຸດກ ຕ ໍ່ເມ ໍ່ອຊະນິດນັັ້ນຂະຫຍາຍຕົວຮອດຂອບເຂດໃໝ່ຂອງມັນ ແລະ ມີປະຊາ 
ກອນທີໍ່ອົບພະຍົບເຂົັ້າຫ າຍໆ ປະຊາກອນຈະຖ ກດັບສູນໃນເວລານີັ້.  ສ່ວນຫ າຍ ມັນເປັນການຍາກທີໍ່ຈະພະ
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ຍາກອນວ່າຊະນິດໃດຈະຢູ ່ ກາຍເປັນຜູອົ້ບພະຍົບທ າມະຊາດ ແລະ ຊະນິດໃດຈະກາຍເປັນຊະນິດບຸກລຸກ.
ແມ່ນຫຍ ັງທີໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຊະນິດບຸກລຸກໄດ້ສ າເລັດ  ປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ສາມາດຈະພະຍາກອນຄວາມສ າເລັດ
ຂອງການບຸກລຸກ ຫ   ຍິໍ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ບ ໍ່ສາມາດບອກຈ ານວນທີໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງຊະນິດບຸກລຸກທົໍ່ວໄປໄດ້. 
ບາງຫ ັກຖານພັດຊີັ້ບອກວ່າ ຈ າພວກຊະນິດບຸກລຸກທີໍ່ມີຈ ານວນຫ າຍ ຈະປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍກວ່າ, ຈະ 
ລວມທັງພວກທີໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍກວ້າງຂວາງໃນເຂດທີໍ່ຢູຂ່ອງຕົນເອງ ແລະ ພວກທີໍ່ມາຕັັ້ງຖິໍ່ນຖານ ແລະ ໄດ້
ແຈກຢາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍແລ້ວ. ນົກອ້ຽງ ເອີຣົບ (European Starling) ໄດນ້ າເຂົັ້າມາໃນນິວຢອກ ໃນປີ 
1990-91 ໂດຍທີໍ່ວ່າຜູ້ນ າເຂົັ້າມາ ຕ້ອງການຈະນ າເອົານົກທຸກຊະນິດທີໍ່ບັນທ ກໄວ້ ໃນບົດຂຽນຂອງ 
Shakespeare to North America.  ການນ າເອົານົກກະຮອກມາໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ມີບຸກຄົນຫ າຍ 
ຄົນໄດ້ນ າເຂົັ້າມາອີກແຕ່ບ ໍ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ.  ຈາກການລິເລີໍ່ມທີໍ່ປົກກະຕິງຽບໆ, ນົກກະຮອກໄດ້ກາຍມາ
ເປັນບັນຫາຖົກຖຽງກັນວ່າ ເປັນນົກບຸກລຸກທີໍ່ຮ້າຍທີໍ່ສຸດໃນອາເມຣິກາ. ຫ ັງຈາກທີໍ່ນ າເຂົັ້າມາໄດ້ 50 ປີ, ປະ
ຊາກອນຂອງມັນໄດ້ຂະຫຍາຍປະມານ 120 ລ້ານ. ປະຈຸບັນນົກກະຮອກໄດ້ເຂົັ້າມາປ່ຽນແທນນົກທ້ອງຖິໍ່ນ
ໂດຍສະເພາະນົກທີໍ່ເຮັດຮັງຢູໂ່ກນ (Cavity noster) ທົໍ່ວພາກຕາເວັນອອກຂອງອາເມລິກາ. 
 ບັນດາລາຍການຜົນສະທ້ອນທີໍ່ຕາມມາຂອງຊະນິດບຸກລຸກ ຕ ໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ຂອງມັນ
ມີຄວາມຍ ດຍາວ ເທົໍ່າກັບທີໍ່ກັບເວລາມັນກົດດັນ. ບັນດາຊະນິດບຸກລຸກ ສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການການ 
ສູນເສຍຊະນິດທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ໃນລະດັບໂລກ, ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ມັນຍັງເປັນຕົວການໃນ
ການແຍກໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບນເິວດທີໍ່ມັນເຂົັ້າຄອບງ າຢ່າງສິັ້ນເຊີງ.  ຈ າພວກທີໍ່ເປັນຜູລ້່າ (ລວມ
ທັງພວກກິນຫຍ້າເຊັໍ່ນ: ງົວ, ແບ້, ໝູ ແລະ ກະຕ່າຍ) ທີໍ່ເປັນຊະນິດບຸກລຸກ ມັກຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ເຫຍ ໍ່ອທີໍ່ປະເຊີນໜ້າທີໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງທີໍ່ເໝາະສົມ.  ດັໍ່ງຕົວຢ່າງທີໍ່ຮູກ້ັນດີຄ : ງູຕົັ້ນ
ໄມ້ສີນ ັ້າຕານ (Brown tree snake) ທີໍ່ນ າເຂົັ້າມາໃນກຸ່ມດອນຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກໂດຍບັງເອີນ 
ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ນົກ, ເຈຍ ແລະ ຈ າພວກກະປອມ, ກະທ້າງ, ກັບແກ ້(Lizard) ທ້ອງຖິໍ່ນສູນພັນໄປຫ າຍ
ຊະນິດ 
 ອີກປັດໃຈໜ ໍ່ງກ ຄ ຄວາມໃໝ່ຂອງຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນຂອງຂົງເຂດທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອາດເປັນຜົນອັນໜ ໍ່ງ
ອີກທີໍ່ມີຄວາມໝາຍຕ ໍ່ກັບຄວາມສາມາດຢູລ່ອດຂອງຜູຖ້ ກລ່າ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູລ້່າທີໍ່ສ າຄັນຍັງບ ໍ່ທັນຮູວ້່າ
ພວກດັໍ່ງກ່າວເປັນເຫຍ ໍ່ອຂອງພວກມັນ.  ການທີໍ່ປະຊາກອນຂອງຊະນິດຕ່າງຖິໍ່ນ ມຄີວາມຈະເລີນແຜຜ່າຍດີ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ນັັ້ນ ໝາຍເຖິງພວກມັນໄດ້ຫຼຸດພົັ້ນຈາກຜູລ້່າທ າມະຊາດ, ຜູແ້ຂ່ງຂັນ ແລະ ພະຍາດ
ທີໍ່ລົບກວນພວກມັນ 
 ຊະນິດບຸກລຸກຕ່າງຖິໍ່ນສ່ວນໃຫຍ ່ ດັບສູນຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນສ າລັບອາຫານ, ນ ັ້າ, ທີໍ່ຢູ່ອາໄສ, ສານ
ອາຫານ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສະຖານທີໍ່. ກະຮອກໝົໍ່ນ (Gray squirrel) ອາເມລິກາເໜ ອໄດ້ດັບສູນ 
ແລະ ປ່ຽນແທນກະຮອກແດງ ທີໍ່ເປັນຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນໃນອັງກິດ ແລະ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງເອີຣົບ. ໂດຍສະ 
ເພາະຊະນິດທີໍ່ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການບຸກລຸກ ມີຫອຍມ້າລາຍ (Zebra mussels) ແລະ ຫອຍແມງຜູ່ 
(Quagga ມussels) ທີໍ່ໄດ້ນ າເຂົັ້າມາໃນຂອງເຂດ Great Lakes ຂອງອາເມລິກາເໜ ອ ໃນຊມຸປີ 
1980. ຫອຍປີກແມງຜູ່ເຫ ົໍ່ານີັ້ ສາມາດເພີໍ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂ ັ້ນເຖິງ 627,000 ໂຕ ຕ ໍ່ຕາຕະລາງຫ າ (ຫ   
524,172 ໂຕ ຕ ໍ່ຕາຕະລາງມ) ຫ  ອາດຫ າຍກວ່ານັັ້ນ. ຫອຍເລົໍ່ານີັ້ ໄດ້ປົກຫຸ້ມທັງໝົດພ ັ້ນທະເລສາບ ແລະ 
ເທິງໜ້າດິນອ ໍ່ນໆ (ດິນຕາມແຄມຝັໍ່ງ) ສ່ວນໃນທະເລສາບ Erie ຫອຍມ້າລາຍໄດ້ທ າລາຍລ້າງປະຊາກອນ
ທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ສມົບູນ ຄ : ກີັ້ນ ັ້າຈ ດ (Freshwater bivalves) ຢູ່ໃນຕະກຸນ Unionoidea ບາງໂຕຈະຖ ກ
ຫອຍມ້າລາຍຈັບໂອບເຖິງ 15,000 ໂຕ, ມີນ ັ້າໜັກເຖິງ 5 ເທົໍ່າຕົວຂອງນ ັ້າໜັກມັນເອງ ຫອຍມ້າລາຍເປັນຜູ້
ໃຫ້ອາຫານທີໍ່ກັໍ່ນຕອງລະອຽດ ດັໍ່ງນັັ້ນ, ຈ ໍ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງລະບົບນິເວດທີໍ່ມັນຄອບງ າໄດ້
ຢ່າງຖາວອນ. ຊະນິດບຸກລຸກ ອາດມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມອຸດມົສົມບູນຂອງຊະນິດທ້ອງຖິໍ່ນ ໂດຍການປະສົມ
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ພັນຊອດ (Hybridization) ເຊັໍ່ນ: ເປັດ mallard ໃນອາເມລິກາເໜ ອ ໄດ້ມີການແຜ່ຂະຫຍາຍ ໂດຍທີໍ່ນັກ
ລ່າສັດກິລາ ໄດ້ນ າເຂົັ້າໄປໃນເນ ັ້ອທີໍ່ແຫ່ງໃໝ່ ແລະ ເພ ໍ່ອຂະຫຍາຍອານາເຂດຂອງມັນໃນເຂດທ າມະຊາດ 
ເພ ໍ່ອຈະໄດ້ນ າເນ ັ້ອທີໍ່ເກົໍ່າມາເຮັດເປັນດິນກະສິກ າ ເມ ໍ່ອເປັດ mallard ໄດ້ເຂົັ້າມາປົນຢູ່ກັບເປັດທີໍ່ມີສາຍພັນ
ໃກ້ກັນໃນຂົງເຂດໃໝ່ ເປັດເຫ ົໍ່ານີັ້ ໄດ້ປະສມົພັນກັບເປັດທ້ອງຖິໍ່ນ ສ່ວນຫ າຍຈະເດັໍ່ນ ຂົໍ່ມຂູ່ຢນີ ຂອງປະຊາ 
ກອນທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ (ໝາຍເຖິງລັກສະນະໜ ໍ່ງທີໍ່ສະແດງອອກເໜ ອລັກສະນະໜ ໍ່ງ, ສ່ວນຄັງຢີນໝາຍ
ເຖິງຢີນທັງໝົດຂອງປະຊາກອນລວມກັນ) ດັໍ່ງໃນກ ລະນີຂອງເປັດເມັກຊິກໂກ ກັບເປັດລາຍ (mottled 
duck).  ດັໍ່ງດຽວກັນ, ເປັດ mallard ອາເມລິກາເໜ ອ ຍັງມກີານປະສົມພັນຊອດກັບເປັດໝົໍ່ນນິວຊີແລນ 
ແລະ ເປັດຮາວາຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຊະນິດໃໝ່ຂ ັ້ນ ໂດຍໃຊ້ວິທີທາງວິສະວະກ າມະພັນ ເຊິໍ່ງອາດພັກດັນ
ໃຫ້ເກີດການຂົໍ່ມຂູຜ່່ານການປະສົມຊອດ ຫ ັງຈາກທີໍ່ປ່ອຍເຂົັ້າໄປໃຫ້ເປັນສັດປ່າ, ດັໍ່ງທີໍ່ໄດແ້ນະນ າໃຫ້ເອົາປາ
ອອກຈາກບ່ອນດ າເນີນການປູກພ ດນ ັ້າ 
 ບັນຫາທີໍ່ບ ໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍົກຂ ັ້ນມາສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຊະນິດບຸກລຸກນັັ້ນກ ຄ  ບັນດາພະຍາດຕ່າງໆທີໍ່
ເປັນຊະນິດບຸກລຸກປະເພດພິເສດ ທີໍ່ກະທົບຕ ໍ່ກັບປະຊາກອນຂອງສັດປ່າ ແລະ ມະນຸດໃນທົໍ່ວໂລກ.  ໃນເກະ
ຮາວາຍ ພະຍາດໝາກສຸກສັດປີກ (Avian Pox) ແລະ ພະຍາດມາລາເຣຍ ໄດທ້ າລາຍບັນດານົກທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່
ຢູໃ່ນປ່າທີໍ່ຮາບຕ ໍ່າເກ ອບໝົດສິັ້ນ, ດັໍ່ງດຽວກັນໄດ້ເກີດມີພະຍາດຕິດຕ ໍ່ ເຊິໍ່ງອາດເປັນທີໍ່ມາຂອງປະໂຫຍກທີໍ່ວ່າ 
“ໃນໄລຍະນີັ້ສັດເຄິໍ່ງບົກເຄິໍ່ງນ ັ້າຫຼຸດລົງ” 
 ຊະນິດບຸກລຸກໄດ້ປ່ຽນແປງທັງໝົດລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ມຜີົນຕ ໍ່ການຈະເລີນພັນ, ການແຜ່ພັນ, 
ແລະ ການດ າລົງຄົງຕົວຂອງທັງລະບົບ.  ຕົວຢ່າງ, ຊະນິດບຸກລຸກພ ດ ສາມາດທີໍ່ຈະປ່ຽນຂະບວນການທາງ
ດ້ານນິເວດວິທະຍາເຊັໍ່ນ: ລະບົບໄຟປ່າ, ວົງຈອນຂອງສານອາຫານ ແລະ ວົງຈອນຂອງນ ັ້າ ຫ   ປ່ຽນແທນຊະ
ນິດເດັໍ່ນໃນສັງຄົມພ ດນັັ້ນ.  ໃນລະບົບນິເວດວິທະຍາ Fynbos ຂອງແຂວງ Cape ຂອງອາຟຣິກກາໃຕ້, 
ຊະນິດພ ດທ້ອງຖິໍ່ນ ໄດ້ວິວັດມາເປັນພ ດທີໍ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ ໍ່ສະພາບແວດລ້ອມບ ໍ່ດີໄດ້.  ພ ດເຫ ົໍ່ານີັ້ ຜະລິດ
ນ ັ້າຢ່າງມປີະສິດທ ິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຮ້ອນ, ມັນສາມາດດ າລົງຊີວິດຢູໃ່ນດິນ ທີໍ່ມີສານອາຫານໜ້ອຍ 
ແລະ ຮາກມັນຊ່ວຍໃຫ້ດິນຈັບກັນດີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຊະເຈ ໍ່ອນໄດ.້  ອີກຢ່າງໜ ໍ່ງ ມີພ ດພັນຈ ານວນຫ ວງ
ຫ າຍທີໍ່ມຄີວາມສາມາດຕ້ານທານໄຟໄດ ້ ຈະເປັນໃບ, ເປ ອກ ຕະຫ ອດເຖິງມວນສານຊີວະສະເລ່ຍທີໍ່ຕ ໍ່າ 
ຂອງມ ັນ ສາມາດຫ  ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄຟທີໍ່ຜ່ານເຂດດັໍ່ງກ່າວເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ.  ສ່ວນໄມ້ວິກ, ໄມແ້ປກ, 
ແລະ ຊະນິດບຸກລຸກອ ໍ່ນໆ ໃນດິນດານແຫ້ງຂອງ Fynbos ລ້ວນແຕ່ເປັນຊະນິດໃຊນ້ ັ້າຫ າຍ, ພວກມັນໄດ້
ຂົໍ່ມຂູພ່ ດທ້ອງຖິໍ່ນຫ າຍຊະນິດໃຫ້ສູນພັນ, ເພີໍ່ມມວນສານຊີວະຂ ັ້ນ ແລະ ຕ້ອງການນ ັ້າຫ າຍໃນລະບ ົບນິເວດ, 
ເພີໍ່ມການຕິດໄຟງ່າຍຂ ັ້ນ, ແລະ ຫຼຸດປະລິມານນ ັ້າທີໍ່ໃຊ້ສ າລັບການຜະລິດກະສິກ າ ເຮັດໃຫ້ມນີ ັ້າໃຊຈ້ າກັດ ຢູ່
ໃນ Cape Town ແລະ Port Elizabeth.  ຊະນິດບຸກລຸກຍັງມີຄວາມສ າເລັດໃນການຕັັ້ງຖິໍ່ນ ແລະ ປ່ຽນ
ແປງໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງລະບົບນິເວດນ ັ້າຈ ດ ໃນທະເລສາບ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງ.  ການນ າເອົາປາເກມ ຫ   
ປາການຄ້າ ເຂົັ້າໄປໃນທະເລສາບ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງໃນໂລກ ໄດທ້ າລາຍປາທ້ອງຖິໍ່ນຢ່າງມະຫັນ ເຊັໍ່ນ: ອົງການ
ບ ລິການປາ ແລະ ສັດປ່າ ອາເມລິກາ (U.S. Fish and Wildlife Service) ຈັດວ່າ: ອ່າວ ແລະ ສາມ
ຫ ໍ່ຽມຊານຟຣານຊິສໂກ ເປັນລະບົບນ ັ້າທີໍ່ຖ ກບຸກລຸກຫ າຍທີໍ່ສຸດໃນອາເມລິກາເໜ ອ.  ຍັງມີຫ າຍອ່າວ ແລະ 
ສັງຄົມຊາຍຝັໍ່ງ ຈາກການາດາ ເຖິງເມັກຊິກໂກ ທີໍ່ມີຈ ານວນບຸກລຸກຫ າຍກວ່າຈ ານວນທ້ອງຖິໍ່ນ.  ການບຸກລຸກ
ທາງດ້ານຊີວະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບເສດຖະກິດໄດ້ສອງທາງໃຫຍຄ່ :  

1) ມັນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະສິດທ ິພາບຂອງຜົນຜະລິດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັໍ່ນ: ມັນເປັນສາ
ເຫດໃຫ້ຜົນລະປູກ ແລະ ສັດລ້ຽງເສຍຫາຍ, ແລະ ເສຍຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການປະມົງ 

2) ເສຍຄ່າການຕ ໍ່ຕ້ານກັບການບຸກລຸກ (ລວມທ ັງຊະນິດບຸກລຸກທີໍ່ຂົໍ່ມຂູສຸ່ຂະພາບຂອງຄົນ) 
ການຮັບປະກັນໃນການຄວບຄຸມ, ການພະຍາຍາມລົບລ້າງ ເຊິໍ່ງເປັນມູນຄ່າມະຫາສານ.  ການປະເມີນມູນຄ່າ
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ດັໍ່ງກ່າວ ຍາກທີໍ່ຈະຄິດໄລ່ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງແມ່ນຢ າໄດ້, ແຕ່ຜົນຂອງການຄາດຄະເນມີເກີນ 138 ຕ ັ້ໂດລາຕ ໍ່ປີ 
(Pimentel et al., 2000). 
 ພວກເຮົາມ ີວິທີຈ າກັດຜົນສະທ້ອນຂອງຊະນິດບຸກລຸກ ໄດ້ 2 ວີທີໃຫຍ່:  

1) ປ້ອງກັນຊະນິດບຸກລຸກໃໝ່,  
2) ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນບ່ອນທີໍ່ມັນຍ ດຄອງແລ້ວ 

 ເຮົາສາມາດໃຊ້ແບບສອບຖາມ ເພ ໍ່ອກວດເບິໍ່ງເຫດການຂອງການບຸກລຸກໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ການໃຊ້
ເທັກນິກແບບນີັ້ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ຖ້າເຮົາບ ໍ່ສາມາດພະຍາກອນວ່າ ຊະນິດໃດອາດກາຍເປັນຊະນິດບຸກລຸກ.  
ອີກຢ່າງໜ ໍ່ງ ເຊັໍ່ນ: ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອົສຕຣາລີ ໄດ້ນ າໃຊວິ້ທີການ (ຍັງບ ໍ່ຖ ວ່າເປັນຕົວການ
ຈົນກວ່າຈະພິສູດວ່າ ມັນເປັນອັນຕະລາຍ, innocent until proven guilty) ຕ ໍ່ກັບບັນດາຊະນິດທີໍ່ນ າມາ 
ເຊິໍ່ງສ່ວນຫ າຍ ເພ ໍ່ອການຈ າກັດທາງດ້ານການຄ້າ (mack et al. 2000) ຫ   ອາດຈະເວົັ້າໄດ້ວ່າ ຈະປ່ອຍທຸກ
ຊະນິດໄວ້ຈົນກວ່າພວກເຮົາຮູ້ວ່ າພວກມັນເປັນອັນຕະລາຍ.  ບັນຫາໃຫຍໃ່ນການນ າໃຊ້ວິທີການນີັ້ກ ຄ  ເພ ໍ່ອ
ເຮົາຈະຮູວ້່າ ມັນເປັນອັນຕະລາຍມັນກ ສວຍເກີນທີໍ່ຈະຄວບການແຜກ່ະຈາຍຂອງມັນແລ້ວ. 
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