ບ ົດສຶກສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ ແລະ ການຄມ
ົ້ ຄອງໄມ ົ້
ໃນ ສປປ ລາວ

ແຜນງານ FLEGT ປະຈາພາກພົ້ນອາຊີ
ສິງຫາ 2012

ໂຄງການສະໜັບສະໜູນແຜນງານ EU FLEGT ຢູພ
ໍ່ າກພົ້ນອາຊີ
ຄວາມເປັນມາ
ຄະນະກາມາທິການເອີຣ ົບ

(EC)

ໄດເົ້ ຜີຍແຜແ
ບ ັດການບ ັງຄ ັບໃຊກ
ັ ົ້
ໍ່ ຜນງານການຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ົດໝາຍປໍ່າໄມ,ົ້

ການຄມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ການຄາົ້ ໄມ ົ້ (FLEGT) ໃນປີ 2003. FLEGT ແນໃສບ
ໍ່ ໍ່ ພຽງແຕເໍ່ ພໍ່ ອການຫດຜອ
ໍ່ ນການ
ທາລາຍປໍ່າໄມແບບຜິ
ດກ ົດໝາຍ,
ົ້

ແຕຍ
ໍ່ ັງເປັນການສໍ່ງົ ເສີມການຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ດີ,

ແນໃໍ່ ສຊ
ໍ່ ວ
ໍ່ ຍເຫອເພໍ່ ອລ ົບ

ລາົ້ ງຄວາມທກຈ ົນ ແລະ ການຈ ັດສ ັນຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍນຍ ົງ.
ສະຖາບ ັນປໍ່າໄມເອີ
ົົ້ ວ
ັ ົ້ ປ
ົ້ ຣ ົບ (EFI) ແມນອ
ໍ່ ົງການຄນຄ
ົ້ າວິໃຈສາກ ົນທີໍ່ມີສານ ັກງານໃຫຍຕ
ໍ່ ງຢູ
ໍ່ ະເທດຟີ ນແລນ, ໄດ ົ້
ຈ ັດຕງສະໜັ
ບສະໜູນ
ັ ົ້
ສະຫະພາບເອີຣ ົບ.

ແລະ

ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ
ົົ້ ວ
ັບທົໍ່ວ
ົ້ ກເໍ່ ຄອຄາໍ່ ຍການຄນຄ
ົ້ າປໍ່າໄມໃນລະດ
ົ້

ພາຍໃຕນ
ົ້ ະໂຍບາຍ

ແລະ

ການຄມ
ົ້ ຄອງ,

EFI

ຊວ
ັ ົ້
ໍ່ ຍເຫອໃນການຈ ັດຕງແຜນງານ

ົ້ , -Â©¨-¡¾FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣ ົບໃນປີ 2007, ໜວ
ັ ົ້ ນ
ໍ່ ຍງານ EU FLEGT ໄດຮ
ົ້ ັບການສາົ້ ງຕງຂຶ
ເປັນເຈົາົ້ ພາບ ແລະ ຄມ
າໍ່ ຍ
ັ ົ້
ົ້ ຄອງບລິຫານໂດຍ EFI. ໜວຍ
ໍ່ ງານດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວ ໄດຊ
ົ້ ກຍູຂ
ົ້ ນຕອນການເຈລະຈາສອງຝ
ລະຫວາໍ່ ງສະຫະພາບເອີຣ ົບ ແລະ ບ ັນດາປະເທດທີໍ່ຜະລິດໄມຈາກປ
ົ ເຂດຮອ
ົ້
ໍ່າຝນ
ົ້ ນໂດຍການເຊັ ນສ ັນຍາ ແລະ
ົ້ ົກລ ົງວາໍ່ ດວ
ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຂຕ
ັ ົ້
ັ ໃຈພາຍໃຕແ
ົ້ ຍການເຮັດວຽກຮວ
ໍ່ ມກ ັນດວ
ົ້ ຍຄວາມສະໝກ
ົ້ ຜນງານ FLEGT.
ໃນເດອນພະຈິກ 2008, EFI ໄດເົ້ ຊັ ນສ ັນຍາຮວ
ໍ່ ມກ ັບຄະນະກາມະທິການເອີຣ ົບ ຕໍ່ ກ ັບແຜນງານຊກຍູປ
ົ້ ະຈາ
ພາກພົ້ນສາລ ັບແຜນວຽກ EU FLEGT ຢູພ
ໍ່ າກພົ້ນອາຊີ. ແຜນງານຢູພ
ໍ່ າກພົ້ນອາຊີແມນສ
ໍ່ ວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງການ
ຊວ
ໍ່ ຍເຫອ ແລະ ບລິຫານງານໂດຍຫອ
ົ້ ງການ EU FLEGT ປະຈາພາກພົ້ນອາຊີ ທີໍ່ ມີໜາົ້ ທີໍ່ ໃຫກ
ົ້ ານຊວ
ໍ່ ຍເຫອ.
ຫອ
ົ້ ງການ FLEGT ປະຈາພາກພົ້ນອາຊີ (FLEGT Asia) ໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງ EU FLEGT ຂອງສະຖາບ ັນ
ົ້ ເປັນທາງການໃນເດອນຕລາປີ 2009. FLEGT Asia ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ປໍ່າໄມເອີ
ັ ົ້ ນ
ົ້ ຣ ົບໄດຮ
ົ້ ັບການສາົ້ ງຕງຂຶ
ຊອກຫາການຮວ
ໍ່ ມມ

ແລະ

ສາົ້ ງການເຊໍ່ ອມໂຍງກ ັນກ ັບບ ັນດາແນວຄິດລິເລີົ້ມ

ແລະ

ບ ັນດາປະເທດຄູຮ
ໍ່ ວ
ໍ່ ມ

ສ ັນຍາໃນອາຊີ.
ໜວ
ບ ັດໂດຍສະຖາບ ັນປໍ່າໄມເອີ
ັ ົ້
ໍ່ ຍງານ EU FLEGT ໄດຮ
ົ້ ັບຈ ັດການ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ຣ ົບ ໂດຍການຮວ
ໍ່ ມມ
ຢາໍ່ ງໃກຊ
ິ ຂອງສະຫະພາບເອີຣ ົບ.
ົ້ ດ
ເປົົ້າໝາຍຂອງ FLEGT ອາຊີ
ເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ FLEGT ສາລ ັບພາກພົ້ນອາຊີແມນເພ
ໍ່ ໍ່ ອສໍ່ງົ ເສີມການຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ດີ, ມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມ
ໃນການລ ົບລາົ້ ງຄວາມທກຈ ົນ ແລະ ການຈ ັດສ ັນຄມ
ົ້ ຄອງບລິຫານຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍນຍ ົງຢູອ
ໍ່ າຊີ
, ໂດຍຜາໍ່ ນການສະໜັບສະໜູນໂດຍກ ົງເພໍ່ ອການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອີຣ ົບ.
ັ ົ້
“ບ ົດສຶກສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ ແລະ ການຄມ
ສປປ ລາວ , ສິງຫາ 2012” ໄດຮ
ົ້ ຄອງໄມໃນ
ົ້
ົ້ ັບສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ໍ່ ັ , ເຍຍລະມ ັນ, ເນເທີແລນ ແລະ ອ ັງກິດ.
ສະຫະພາບເອີຣ ົບ ແລະ ລ ັດຖະບານຟີ ແລນ, ຝຣງ
ົ້ ມນບ
ທກຄາຄິດເຫັ ນທີໍ່ ໄດສ
ົ້ ະແດງໃນທີໍ່ ນີແ
ໍ່ ໍ່ ສາມາດຖເປັນຄາຄິດເຫັ ນຢາໍ່ ງເປັນທາງການຂອງສະຫະພາບເອີຣ ົບ.
www.euflegt.efi.int
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ຍດທະສາດ
ໍ່ ັ ກາໍ່ ວນນແມ
ົ້ ໜັກໃສກ
ຍດທະສາດເພໍ່ ອສາມາດບ ັນລເປົົ້າໝາຍດງ
ນເນັ
ນ
ັ ົ້
ໍ່
ໍ່ ານສໍ່ງົ ເສີມ ແລະ ການອານວຍຄວາມສະ
ົ້ ນການກວດສອບຄວາມຖກຕອ
ດວກໃຫແ
ົ້ ກກ
ໍ່ ານຄາົ້ ສາກ ົນໃນຢັງຢ
ົ້ ງຂອງໄມ-ທັ
ົ້ ງພາຍໃນອາຊີ
ຈາກອາຊີໄປຍ ັງຕະຫາດຜູຊ
ົ້ ົມໃຊ.ົ້

ແລະ

ສໍ່ງົ ອອກ

ໂດຍສະເພາະແມນແນ
ໃໍ່ ສເໍ່ ພໍ່ ອເສີມສາົ້ ງຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ກ ັບຄວາມຕອ
ໍ່
ົ້ ງການ

ຕ ົວຈິງຂອງບ ັນດາຕະຫາດທີໍ່ ເປັນຜູຊ
ັ
ົ້ ົມໃຊຫ
ົ້ ກ

ແລະ

ສໍ່ງົ ເສີມການໃຊລ
ົ້ ະບ ົບທີໍ່ຊວ
ໍ່ ຍໃຫຜ
ົ້ ຊ
ົ້ ູ ົ້

ແລະ

ຜູຂ
ົ້ າຍໄມ ົ້

ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນໄມອາຊຽນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ
ເົ້ ຖິງຄວາມຕອ
ົ້
ົ້ ງການເຫໍ່ ົ ານີ.ົ້
ແຜນວຽກ
ແຜນວຽກເພໍ່ ອໃຫສ
3 ຂນຕອນຄ
:
ັ ົ້
ົ້ າມາດບ ັນລໄດເົ້ ປົົ້າໝາຍດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວແມນມີ
ໍ່
ົ້ ນ
1. ການເກັບກາຂມ
ູ
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ພົ້ນຖານ (ສະຖິຕກ
ິ ານຄາົ້ , ທິດທາງການຈລະຈອນຂອງໄມ,ົ້ ສະພາບການໃນອານາຄ ົດ, ການການ ົດຜູມ
ົ້ ີ
ົ້ ນ
ສວ
ູ ກຽໍ່ ວກ ັບຜູົ້
ໍ່ ນໄດສ
ົ້ ວ
ໍ່ ນເສຍ ແລະ ຍດທະສາດການເຂົົ້າຮວ
ໍ່ ມ) ທີໍ່ ນາໃຊກ
ົ້ ັບບ ັນດາປະເທດໃນພາກພົ້ນ. ຂມ
ົ້ ມນຈະຖ
ຜະລິດ, ຜູປ
ກ
ົົ້ ຜະລິດຕະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ຖກສໍ່ງົ ອອກ ຈາກພາກພົ້ນນີແ
ົ້ ງແຕງໍ່ , ຜູສ
ົ້ ໍ່ງົ ອອກ ແລະ ຜູຊ
ົ້ ົມໃຊຕ
ົ້ ນຕ
ໍ່
ເກັບກາ ແລະ ສ ົມທຽບ. ຫ ັງຈາກນນມ
ັ ົ້ ັນຈະຖກນາໃຊເົ້ ພໍ່ ອພ ັດທະນາຫກ
ັ ສູດການຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ເພໍ່ ອການ
ແລກປໍ່ຽນສ ົນທະນາຕາໍ່ ງໆ, ລວມເຖິງການການ ົດການສໍ່ງົ ເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການຮ ັບຜິດຊອບ (ກມ
ໍ່ ຄ ົນ
ເປົົ້າໝາຍທີໍ່ ຈະເປັນຜູໄົ້ ດຮ
ົ ປະໂຫຍດ ແລະ ສິໍ່ ງທີໍ່ ມີຄວາມຈາເປັນຂອງການຝຶກອ ົບຮ ົມ) ແລະ ສາົ້ ງພົ້ນຖານ
ົ້ ັບຜນ
ສາລ ັບການຕິດຕາມຄວາມຄບໜາົ້ ຕະຫອດໄລຍ
ໍ່ ະເວລາ 3 ປີ ຂອງໂຄງການ.
2. ການສາົ້ ງຄວາມອາດສາມາດ
ົ້ ແຂງໃຫແ
ຂນຕອນທີໍ່
ສອງແມນການເສີ
ມສາົ້ ງຄວາມເຂັມ
ັ ົ້
ໍ່
ົ້ ກສ
ໍ່ ະຖາບ ັນຫ ັກຕາໍ່ ງໆ (ບລິສ ັດ, ສະມາຄ ົມການຄາົ້ , ອ ົງ
ົ້ ກ ັບຂອງລ ັດຖະບານ [NGOs], ໜວ
ການຈ ັດຕງທີໍ່
ັ ົ້ ບໍ່ ຂນ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດ, ພາສີ ແລະ ອໍ່ ນໆ) ເພໍ່ ອປັບປງການ
ຄມ
ລ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມໃນແຕ
ົ້
ໍ່ ະປະເທດ

ແລະ

ທົໍ່ ວພາກພົ້ນເພໍ່ ອໃຫບ
ົ້ ັນລໄດຕ
ົ້ າມຄວາມຕອ
ົ້ ງການຂອງຕະຫາດ.

ນີົ້

ແມນຈະລວມມີ
ການຝຶກອ ົບຮ ົມ (ໃນລະດ ັບສວ
ໍ່
ໍ່ ນບກຄ ົນ, ການຝຶກອ ົບຮ ົມໃຫແ
ົ້ ກນ
ໍ່ ັກສາມະນາກອນ, ຝຶກອ ົບຮ ົມ,
ໂຄງການທົດລອງ ຕ ົວຢາໍ່ ງ: ໃນຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານຕອບສະໜອງສວ
ໍ່ ນຕ ົວ ແລະ ການຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງຂອງ
ົ້ ນ
ໄມ),ົ້ ການເຜີຍແຜຂ
ູ ແລະ ການແລກປໍ່ຽນສ ົນທະນາ (ການເດີນທາງໄປພ ົບປະ, ສາມະນາ, ເອກະສານສາ
ໍ່ ມ
ລ ັບການຕິດຕໍ່ ຊໍ່ ສານ, ເວບໄຊ ແລະ ອໍ່ ນໆ).

“ບ ົດສຶກສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ ແລະ ການຄມ
ສປປ ລາວ , ສິງຫາ 2012” ໄດຮ
ົ້ ຄອງໄມໃນ
ົ້
ົ້ ັບສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ໍ່ ັ , ເຍຍລະມ ັນ, ເນເທີແລນ ແລະ ອ ັງກິດ.
ສະຫະພາບເອີຣ ົບ ແລະ ລ ັດຖະບານຟີ ແລນ, ຝຣງ
ົ້ ມນບ
ທກຄາຄິດເຫັ ນທີໍ່ ໄດສ
ົ້ ະແດງໃນທີໍ່ ນີແ
ໍ່ ໍ່ ສາມາດຖເປັນຄາຄິດເຫັ ນຢາໍ່ ງເປັນທາງການຂອງສະຫະພາບເອີຣ ົບ.
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3. ພາສີ ແລະ ການຮວ
ໍ່ ມມໃນພາກພົ້ນ
ປະຕິບ ັດວຽກງານໃນການສະໜັບສະໜູນການຄາົ້ ພາຍໃນພາກພົ້ນ

ແລະ

ການລ ົງທຶນໃນການສາົ້ ງຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງພາສີເພໍ່ ອໃຫສ
ກດາເນີນການ
ົ້ ອດຄອ
ໍ່ ງຕາມຄວາມຮຽກຮອ
ົ້ ງຕອ
ົ້ ງການຂອງຕະຫາດແມນຈະຖ
ໍ່

ໂດຍ

ຮວ
ໍ່ ມກ ັບໂຄງ ການອໍ່ ນໆໃນເຂດພາກພົ້ນ.
ົ້ ມນໄດ
ບ ົດລາຍງານສະບ ັບນີແ
ຮ
ໍ່
ົ້ ັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ FLEGT Asia ທີໍ່ ເປັນສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງກິດ
ຈະກາໃນຂນຕອນ
(1-2). ¥÷©¯½¦ö¤-¢º¤-®©
ö -ì¾¨-¤¾--š-Á´È--À²ˆº--¿-¦½-ÀÎóÏ¾¡°ö-ªí-ªð-¢º¤²¾¡-ìñ©. ®ö©ັ ົ້
ì¾¨-¤¾-Ä©Éì¸´-Àºö¾-¡¾--¦½ÍÐ®ì¸´²¾ບì¸´¢º¤-¡¾--£É¾, êò©-ê¾¤-ªÒÎÉ¾, ¡¾--£¾©-£½-À-- (-Â©¨-¡¾---¿Ã§É-ª¸
ö -Àì¡¡ë¾®³ò¡-À²š´-Àªó´-Ã--Àº¡½-¦¾--£©
ñ -ª©
ò -), Íñ¡-«¾--ªí ªð-ê†-£í--²ö® -Áì½ ¢Ó-¦½-ÀÎó-ªÈ¾¤Å-Ã--®¾©¡É¾¸ªÒ-ÎÉ¾.

ທີໍ່ ຢູໍ່
ສະຖາບ ັນປໍ່າໄມສາກ
ົນ-ຫອ
ົ້
ົ້ ງການ FLEGT ປະຈາພາກພົ້ນອາຊີ
ສະຖານທູດຟີ ນແລນ
ຊນ
ັ ົ້ 5, ວິສມາ
258 ຈະລ ັນ ອາປາງ
50450 ກ ົວລາລາເປີ
ໂທ: +60 342511886
ແຟັ ກ: +60 342511245
ເວບໄຊ: www.efi.int/portal/projects/flegt, www.euflegt.efi.int

“ບ ົດສຶກສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ ແລະ ການຄມ
ສປປ ລາວ , ສິງຫາ 2012” ໄດຮ
ົ້ ຄອງໄມໃນ
ົ້
ົ້ ັບສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ໍ່ ັ , ເຍຍລະມ ັນ, ເນເທີແລນ ແລະ ອ ັງກິດ.
ສະຫະພາບເອີຣ ົບ ແລະ ລ ັດຖະບານຟີ ແລນ, ຝຣງ
ົ້ ມນບ
ທກຄາຄິດເຫັ ນທີໍ່ ໄດສ
ົ້ ະແດງໃນທີໍ່ ນີແ
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ບ ົດສຶກສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ ແລະ ການຄມ
ົ້ ຄອງໄມ ົ້
ໃນ ສປປ ລາວ

ໂດຍ
ດຣ ເຄວິນ ເກດ (Kevin Grace)
ທາໍ່ ນ ສກສ ົມປອງ ປີ ຊາ, ທີໍ່ ປຶ ກສາພາຍໃນ
ດຣ. ໄກສອນ ເພັ ງໂສພາ, ທີໍ່ ປຶ ກສາພາຍໃນ

LTS
for FLEGT Asia Regional Funding
August 2012

“ບ ົດສຶກສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ ແລະ ການຄມ
ສປປ ລາວ , ສິງຫາ 2012” ໄດຮ
ົ້ ຄອງໄມໃນ
ົ້
ົ້ ັບສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ໍ່ ັ , ເຍຍລະມ ັນ, ເນເທີແລນ ແລະ ອ ັງກິດ.
ສະຫະພາບເອີຣ ົບ ແລະ ລ ັດຖະບານຟີ ແລນ, ຝຣງ
ົ້ ມນບ
ທກຄາຄິດເຫັ ນທີໍ່ ໄດສ
ົ້ ະແດງໃນທີໍ່ ນີແ
ໍ່ ໍ່ ສາມາດຖເປັນຄາຄິດເຫັ ນຢາໍ່ ງເປັນທາງການຂອງສະຫະພາບເອີຣ ົບ.
www.euflegt.efi.int

5

ົ້ ໃນສະຫບສ ັງລວມໂດຍຫຍົ້
ເນອ
ຈດປະສ ົງຕນຕ
ສປປ ລາວ ແລະ
ົົ້ ຂອງບ ົດສຶກສານີົ້ ແມນເພ
ໍ່ ໍ່ ອປັບປງຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມພາຍໃນ
ົ້
ພາລະໜາົ້ ທີໍ່ ຂອງໜວ
ໍ່ ຍງານລ ັດ ທີໍ່ ມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມເຂົົ້າໃນຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ ົ້ ຈາກເຂດປໍ່າຈ ົນຮອດສະຖານທີໍ່
ປງແຕງໍ່ . ການສຶກສາໄດວ
າໍ່ ງໆໃນ ສປປ ລາວ ທີໍ່ ໃຊໃົ້ ນປະຈບ ັນ ແລະ ບ ັນດາ
ັ ົ້
ົ້ ເິ ຄາະລະບ ົບ ແລະ ຂນຕອນຕ
ອ ົງປະກອບ, ຊຶໍ່ ງຈາເປັນຕອ
ົ້ ງໄດກ
ົ້ ານ ົດ ເພໍ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍ ຂອງການສະໜອງໄມໃນ
ົ້
ົ້ ນ
ສປປ ລາວ. ການວິເຄາະແມນອີ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດຈ
ໍ່ ງໃສຂ
ໍ່ ມ
ົ້ າກໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດ ແລະ ການລ ົງພົ້ນທີໍ່ ຕ ົວຈິງຢູໍ່
ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ, ແຂວງສາລະວ ັນ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫວງພະບາງ.
ສປປ ລາວ ມີລະບ ົບທີໍ່ເປັນທາງການສາລ ັບການຄມ
ົົ້
ົ້ ຄອງການຂດຄນໄມ
ົ້ ອີງຕາມລະບ ົບໂກຕາົ້ ຈານວນໄມທີໍ່ົ້
ແບງໍ່ ອອກເປັນສອງປະເພດຄ: ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ແລະ ໂກຕາົ້ ພິເສດ. ລະບ ົບດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວ ການຮ ັບຮອງແມນຜ
ໍ່ າໍ່ ນ
ລ ັດຖະບານຂນສູ
ັ ົ້ ນກາງ

ຫ ອານາດການປົກຄອງຂນທ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ, ໂກຕາົ້ ທີໍ່ ຖກຕອ
ົ້ ງຕາມກ ົດໝາຍຕອ
ົ້ ງຖກອອກ

ອະນຍາດໂດຍ ຫອ
ິ ພ ັນໂດຍກ ົງກ ັບພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນ
ົົ້
ົ້ ງວາໍ່ ການແຂວງ ຫ ເມອງ. ລະບ ົບໂກຕາົ້ ຈານວນໄມບ
ົ້ ໍ່ ໄດຕ
ົ້ ດ
ໄມທີໍ່ົ້ ໄດກ
ົ້ ານ ົດ ແລະ ສິໍ່ ງນີເົ້ ຮັດໃຫຈ
ົ້ າກ ັດປະສິດທິຜ ົນທາງດາົ້ ນການຄມ
ົ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນແບບຍນຍ ົງ ແລະ
ດາົ້ ນຄວາມສາມາດກວດຄນແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນແບບມີ
ໃບອະນຍາດ.
ົົ້

ໜວ
ົົ້ ຂອງພາກລ ັດທີໍ່ມີ
ໍ່ ຍງານຕນຕ

ສວນ
ໍ່ ຮວ
ໍ່ ມໃນລະບ ົບສະໜອງໄມແມ
ົ້ ນ:
ໍ່ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ,ົ້ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ົ້
ຂະແໜງປໍ່າໄມແຂວງ
ແລະ ຫອ
ົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ຊຶໍ່ ງເປັນຜູທ
ົ້ ໍ່ ີຮ ັບຜິດຊອບການຄມ
ົ້ ຄອງເຂດ
ົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແລະ ຂຶນ
ົ້ ທະບຽນໄມຢູ
ປໍ່າຜະລິດ ແລະ ການຂດຄນໄມ
ໃນເຂດໂຄງການພ
ົົ້
ົ້
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ພະ
ແນກອດສາຫະກາ

ແລະ

ການຄາົ້ ແຂວງຄິດໄລລ
ໍ່ າຄາຂອງໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອຂາຍ,

ຊາລະຄາໍ່ ພ ັນທະອາກອນ

ແລະ

ອະນມ ັດອອກໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອປງແຕງໍ່ ຫ ສໍ່ງົ ອອກ.
ພາບລວມຂອງສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນໄດຕ
ົົ້ ຈາກບ ົດສຶກສາ:
ົ້ ນຕ

ົ້ ນ
ໂດຍທົໍ່ ວໄປແລວ
ບກາຂມ
ູ
ັ ົ້
ົ້ ຂນຕອນການເກັ

ບ ັນທຶກເອກະສານຫາຍດາົ້ ນຍ ັງບໍ່ ທັນມີຄວາມສອດຄອ
ໍ່ ງໃນການຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມ ົ້

ແລະ

ລວມທັງການຂດຄນ
ົົ້

ແລະ

ການຜະລິດໄມ.ົ້ ໃນນນ,
ັ ົ້ ບາງບ ັນຫາຕນຕ
ົົ້ ມີດງໍ່ ັ ລມ
ໍ່ ນີ:ົ້


ົ້ ນ
ົ້ນຖານໂຄງ
ຫາຍແຂວງຍ ັງຂາດຂມ
ູ ກຽໍ່ ວກ ັບເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ການຂດຄນໄມ
ໃນເຂດໂຄງການພ
ົົ້
ົ້
ລາໍ່ ງ.



ົ້ ທະບຽນໄມຢູ
ການວິເຄາະບ ັນດາບ ົດບ ັນທຶກທີໍ່ ໃຫລ
ົ້ າຍລະອຽດການຂຶນ
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງ
ຂອງວ ັດຖດິບທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງເລໍ່ ອຍນນແມ
ນແຕກຕ
າໍ່ ງກ ັນຫາຍ,
ັ ົ້
ໍ່

ແລະ

ຈານວນ

ຈາກບລິມາດຂອງວ ັດຖດິບຈາເປັນຕໍ່

ລະດ ັບການຜະລິດສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບທີໍ່ ໄດມ
ີ ານລາຍງານ.
ົ້ ກ


ຜ ົນຂອງບ ົດສຶກສາບອກໃຫຮ
ູົ້ າໍ່ :
ົ້ ວ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ບລິມາດຂອງໄມມີ
ົ້ ຫາຍທີໍ່ ບໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ.

ວ ັດ

ົ້ ນສາມາດນາເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງເລໍ່ ອຍ ແລະ ຖກສໍ່ງົ ອອກ, ຫ ໄດຮ
ຖດິບທີໍ່ ບໍ່ ມີເອກະສານຢັງຢ
ົ້ ັບເອກະສານຄ ົບ
ົ້ ໍ່ ໄດຕ
ຖວ
ີ າຍຄວາມວາໍ່ : ໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່
ົ້ ນ ຜາໍ່ ນໃບອະນຍາດສໍ່ງົ ອອກຈາກໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດ. ການສຶກສານີບ
ົ້ ໝ

6

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ໍ່ ັ ກາໍ່ ວຈະບໍ່ ມີເອກະສານຢັງຢ
ົ້ ນທີໍ່ ພຽງພ ເພໍ່ ອ
ຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງຈະຜິດກ ົດໝາຍ ແຕໄໍ່ ມດ
ົ້ ງ
ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາທີໍ່ ຖກກ ົດໝາຍ.
ລະບ ົບການຄມ
ົ້ ຄອງໄມແມ
ົ້ ນຢູ
ໍ່ ໃໍ່ ນເງໍ່ ອນໄຂສະພາບທີໍ່ ມີການປໍ່ຽນແປງເຊັໍ່ ນ: ແຈງົ້ ການໃນເດອນມ ັງກອນ 2012
ທີໍ່ ບອກວາໍ່ ຈະບໍ່ ມີໂກຕາົ້ ໄມຈາກເຂດປ
ົ້
ໍ່າຜະລິດໃນ 2012 ແລະ ການປຶ ກສາຫາລຢາໍ່ ງຕໍ່ ເນໍ່ ອງກຽໍ່ ວກ ັບພາລະ
ບ ົດບາດ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງໜວ
ໍ່ ຍງານອໍ່ ນໆຈາກພາກສວ
ໍ່ ນກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ ລວມທັງຄວາມສ ົນໃຈຂອງບກ
ົ້ ກວ
ຄາລາກອນຂນແຂວງ
ແລະ ຂນທ
ບ ັດກ ົດ
ັ ົ້
ັ ົ້ ອ
ີ ວາມຮ ັບຜິດຊອບຫາຍຂຶນ
ັ ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນໃຫມ
ົ້ ຄ
ໍ່ າເກົໍ່ າ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ໝາຍ ແລະ ນາໃຊລ
ົ້ ະບ ົບອອກໃບອະນຍາດທີໍ່ ຖກຕອ
ົ້ ງ.
 ບ ັນດາຄາແນະນາຕນຕ
ົົ້ :

ການສຶກສານີໄົ້ ດກ
ົົ້ ທີໍ່ ຄວນໄດຮ
ົ້ ານ ົດບ ັນດາຄາແນະນາຕນຕ
ົ້ ັບການພິຈາລະນາເຂົົ້າ

ໃນ ການພ ັດທະນາ ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດບ ັນດາລະບ ົບຄມ
ສປປ ລາວ.
ັ ົ້
ົ້ ຄອງໄມໃນ
ົ້


ການສະໜອງໄມ ົ້

(ລະບ ົບໂກຕົ້າ):

ົ້ນທີໍ່ ຂອງໂຄງການ
ໃບອະນຍາດສາລ ັບເຂດຂດຄນໄມ
ພາຍໃນພ
ົົ້
ົ້

ກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແລະ ເຂດປໍ່າໄມຂອງບ
າົ້ ນແມນມີ
ົ້
ໍ່ ຄວາມຈາເປັນຕອ
ົ້ ງຊ ັດເຈນ. ການ ຈ ັດສ ັນ
ໂກຕາົ້ ຈະຕອ
ົົ້ ດງໍ່ ັ ທີໍ່ ລະບໄວ ົ້
ົ້ ງຕິດພ ັນໂດຍກ ົງກ ັບພົ້ນທີໍ່ ສະເພາະທີໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບໃບອະນຍາດເພໍ່ ອການຂດຄນ,
ໃນແຜນການຄມ
າົ້ ງແຜນການໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງທີໍ່ ໄດ ົ້
ັ ົ້
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມ ົ້ ຫ ໃນຂນຕອນການສ
ຮ ັບອະນຍາດ.


ການສະໜອງໄມ ົ້ (ເຂດປໍ່າຜະລິດ): ບ ັນດາເຂດປໍ່າຜະລິດຄວນປະກອບສວ
ໍ່ ນເຂົົ້າໃນການສະໜອງໃນ
ໄລຍະຍາວຂອງຊ ັບພະຍາກອນໄມແບບຍ
ນຍ ົງແກບ
ົ້
ໍ່ ັນດາໂຮງເລໍ່ ອຍໄມຢູ
ົ້ ທ
ໍ່ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ. ການຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມ ົ້
ທີໍ່ ຍນຍ ົງນນແມ
ນຈ
ັ ົ້
ໍ່ າເປັນເພໍ່ ອຮ ັກສາຊ ັບພະຍາກອນ ດງໍ່ ັ ສ ົນທິສ ັນຍາສາກ ົນວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍການຕ ັດໄມໄດ
ົ້ ລ
ົ້ ະບ
ແລະ

ການຕ ັດໄມທີໍ່ົ້ ສມໃສແ
ໍ່ ຕສ
ໍ່ ະເພາະຊະນິດໄມທີໍ່ົ້ ມີຄນຄາໍ່ ທາງການຄາົ້ ບາງຊະນິດເທົໍ່ ານນັ ົ້

ດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວ

ໄດສ
ົ້ ໍ່ງົ ກະທົບຕໍ່ ການຫດລ ົງໜອ
ົ້ ຍຖອຍລ ົງຂອງຊ ັບພະຍາກອນດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວ.

ສິໍ່ ງ

ບ ັນດາຄວາມ

ພະຍາຍາມຄວນຖກເສີມຂະຫຍາຍ ເພໍ່ ອຊກຍູພ
ີ ານຄມ
ົ້ ົ້ນທີໍ່ ຂອງປໍ່າຜະລິດໃຫມ
ົ້ ກ
ົ້ ຄອງແບບຍນຍ ົງ.


ົ້ ຖານໂຄງລໍ່າງ): ສປປ ລາວເປັນປະເທດທີໍ່ ກາລ ັງມີການ
ການສະໜອງໄມ ົ້ (ບ ັນດາໂຄງການກໍ່ ສົ້າງພນ
ພ ັດທະນາຢາໍ່ ງວອ
ໍ່ ງໄວ,
ປະເທດທີໍ່ ມີ

ຊຶໍ່ ງຕອ
ົ້ ງການປັບປງສິໍ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກ

ເຊິໍ່ ງຮຽກຮອ
ີ ານສາົ້ ງແຜນການ
ົ້ ງໃຫມ
ົ້ ກ

ແລະ

ດາົ້ ນພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງຂອງ

ການອານມ ັດບ ັນດາໂຄງການດາົ້ ນການ

ພ ັດທະນາ. ບ ັນດາພົ້ນທີໍ່ ທີໍ່ ຖກສະເໜີເພໍ່ ອການຕ ັດໄມພາຍໃຕ
ໂົ້ ຄງການພດ
ັ ທະນາພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງນນັ ົ້
ົ້
ຄວນໄດມ
ມ ັດໂຄງການ, ຊຶໍ່ ງເຮັດໃຫກ
ີ ານວາງແຜນ ແລະ ເປັນສວ
ັ ົ້
ົ້ ກ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງຂນຕອນການອານ
ົ້ ານ
ອອກໃບທະບຽນຂດຄນຕິ
ົົ້ ດພນ
ັ ໂດຍກ ົງກ ັບແຜນໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງທີໍ່ ຜາໍ່ ນການຮ ັບຮອງ.
ົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງຈະຕອ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນຈາກໂຄງການພ
ົົ້
ົ້ ງຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ ແລະ ສາມາດ
ກວດຄນໄດຮ
ົົ້ ແລະ ຈາກພົ້ນທີໍ່ ໂຄງການ.
ົ້ ອດໃບທະບຽນຂດຄນ


ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ການສະໜອງໄມ ົ້ (ພນ
ົ້ ອງບົ້ານ): 1) ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນຄວນຖກການ ົດ ແລະ
ສາົ້ ງເປັນແຜນທີໍ່ ຂອງແຕລ
ໍ່ ະແຂວງຍອ
ົ້ ນວາໍ່ :

ໍ່ ັ ກາໍ່ ວປະກອບເປັນຂອບເຂດຊ ັບພະຍາກອນປໍ່າ
ພົ້ນທີໍ່ ດງ
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ໄມຂອງແຂວງທີໍ່
ມີອ ັດຕາສວ
ົ້
ໍ່ ນຫາຍ.
ເອົ າພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ.

ການອອກໃບທະບຽນເພໍ່ ອການຂດຄນໄມ
ເພ
ົົ້
ົ້ ໍ່ ອການຄາົ້ ຄວນກວມ

ວິທໍ່ ີດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວ,

ົ້ນທີໍ່ ນີຈ
ົ້ ະຖກຂຶນ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ໄມທັ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນຈາກພ
ົົ້
ົ້ ງໝດ
ໍ່ ະ

ໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງຈະຊວ
ໍ່ ຍໃຫສ
ົ້ າມາດກວດສອບຄນ ນ ັບຈາກປໍ່າໄມຈົ້ ົນຮອດບອ
ໍ່ ນປງແຕງໍ່ .


ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ການສະໜອງໄມ ົ້ (ພນ
ົ້ ອງບົ້ານ): 2) ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນຄວນໄດຮ
ົ້ ັບການຍອມຮ ັບເປັນ
ົ້ ໍ່ ສາມາດບ ັນຈເຂົົ້າໃນຍດ
ທາງການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນແຕລ
ກ
ໍ່ ະແຂວງຍອ
ົ້ ນວາໍ່ : ປໍ່າໄມປະເພດນີ
ົ້
ທະສາດການນາໃຊທ
ົ້ ໍ່ ີດິນປໍ່າໄມ.ົ້



ົ້ ທະບຽນໄມປູ
ການສະໜອງໄມ ົ້ (ເຂດສວນໄມປ
ູ ): ປະເມີນຜ ົນທາໍ່ ແຮງສາລ ັບການຂຶນ
ົ້ ກ
ົ້ ກພາຍໃນ ແຕ ໍ່
ລະແຂວງເພໍ່ ອລະບເຈົາົ້ ຂອງ, ທີໍ່ ຕງັ ົ້ ແລະ ພົ້ນທີໍ່ ທີໍ່ ໃຊປ
ູ ຕນໄມ
ຕາມແຕ
ລ
ົົ້
ົ້ ກ
ົ້
ໍ່ ະຊະນິດທີໍ່ ແຕກຕາໍ່ ງກ ັນ.



ການຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ (ສະໜາມສອງ): 1) ໄມທ
ົ ທີໍ່ ຖກຂດຄນເພ
ົົ້ ໍ່ ອປົ້ອນໃຫຕ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ົ້ ະ
ົ້ ທະບຽນຢາໍ່ ງເປັນທາງການຢູສ
ົ້ ນ
ຫາດນນັ ົ້ ຄວນໄດຮ
ູ ຄວນຖກເກັບກາ
ົ້ ັບການຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ ແລະ ຂມ
ເພໍ່ ອເກັບກາຈານວນໄມທ
ົ , ວ ັດແທກ ແລະ ຄິດໄລບ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ໍ່ ລິມາດຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ກວດສອບ
ຄນໄມທີໍ່ົ້ ມາຈາກເຂດຂດຄນທີໍ່
ົົ້ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຍາດ.

ສາເນົາຂອງບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ໄດຈ
ົ້ າກສະໜາມສອງ

ຄວນມີໄວຢ
ແລະ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ
ົ້ ໍູ່ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້
ົ້ ໃນສ ັງລວມເຂດຂດຄນທີໍ່
, ພອ
ົົ້ ໄດຮ
ົ້ ມທັງເນອ
ົ້ ັບອະນຍາດ ແຕລ
ໍ່ ະເຂດພາຍໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ, ປໍ່າໄມ ົ້
ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ.
ຂອງບາົ້ ນ ແລະ ທີໍ່ ມາຂອງໄມຈາກພ
ົ້


ການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມ ົ້ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ (ສະໜາມສອງ): 2) ບ ັນດາເອກະສານການຂ ົນສໍ່ງົ ທີໍ່ ອອກໂດຍ
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ເພໍ່ ອເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມຈາກສະໜາມສອງນ
ນັ ົ້ ຈາເປັນຕອ
ົ້
ົ້ ງ
ການ ົດຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນຕໍ່ ກ ັບຈານວນຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ກາລ ັງຖກຂ ົນສໍ່ງົ ໂດຍລ ົດບ ັນທກ
ເພາະໃດໜຶໍ່ ງ.

ເອກະສານດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຕອ
ົ້ ງອີງໃສບ
ໍ່ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

ຫ

ພາຫານະສະ

ພອ
ົ້ ມທັງສະແດງການຊາລະຄາໍ່ ທານຽມ

ອໍ່ ນໆທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງທັງໝ ົດ ລວມມີ ຄາໍ່ ພ ັນທະ ແລະ ຊາລະອາກອນ. ເອກະສານການຂ ົນສໍ່ງົ ຄວນ
ການ ົດປາຍທາງເຊັໍ່ ນ: ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ປງແຕງໍ່ ສະເພາະໄມບາງຊະນິ
ດ ຫ ເພໍ່ ອສໍ່ງົ ອອກເທົໍ່ ານນ.
ັ ົ້
ົ້


ການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມ ົ້ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ (ການຂາຍຜະລິດຕະພນ
ັ ໄມ):ົ້ ໂຮງເລໍ່ ອຍແຕລ
ໍ່ ະບອ
ໍ່ ນຄວນຮ ັກສາ
ລາຍຊໍ່ ທະບຽນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ເປັນທາງການ, ຊຶໍ່ ງສາເນົາການຂ ົນສໍ່ງົ ວ ັດຖດິບຈາກສະໜາມສອງຕອ
ົ້ ງສໍ່ງົ ໃຫົ້
ົ້ ນ
ໂຮງເລໍ່ ອຍ ແລະ ສະໜອງຂມ
ູ ການກວດຄນໄມທ
ົົ້ ໄດຮ
ົ້ ອ
ໍ່ ນແຕລ
ໍ່ ະທອ
ໍ່ ນຈາກເຂດຂດຄນທີໍ່
ົ້ ັບອະນຍາດ.
ົ້ ທະບຽນຄວນມີບ ັນຊີໄມທ
ການຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ເພໍ່ ອໃຫໄົ້ ມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຕ ົວຈິງໄດຖ
ົ້ ກຂ ົນສໍ່ງົ
ຮອດໂຮງເລໍ່ ອຍດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວ. ສາເນົາເອກະສານໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຄວນຮ ັກສາໄວ ົ້
ໃນໂຮງງານ ແລະ ໃນພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງເພໍ່ ອເປັນຫກ
ັ ຖານຂອງການຮ ັບ
ົ້ ນເຖິງຄວາມຖກຕອ
ວ ັດຖດິບ ແລະ ເພໍ່ ອການຢັງຢ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍ.



ການຜະລິດໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ:

ພະແນກອດສາຫະກາ

ສາມາດການຜະລິດຂອງໂຮງເລໍ່ ອຍ

ແລະ

ແລະ

ົ້ ນ
ການຄາົ້ ແຂວງຄວນເກັບກາຂມ
ູ ຂີດຄວາມ

ຮຽກຮອ
ອ
ົ້ ງໃຫໂ
ົ້ ຮງເລໍ່ ອຍໄມໃນທ
ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນໃຫສ
ົ້ ໍ່ງົ ບ ົດບ ັນທຶກ

ການຜະລິດປະຈາເດອນ ແລະ ບ ົດລາຍງານການຜະລິດປະຈາປີ . ບ ົດລາຍງານຄວນລວມເອົ າຈານວນ
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ວ ັດຖດິບທີໍ່ ໃຊເົ້ ພໍ່ ອການຜະລິດ, ບລິມາດຂອງຜະລິດຕະພນ
ັ ທີໍ່ ຜະລິດໄດໃົ້ ນແຕລ
ໍ່ ະເດອນ ບວກກ ັບ ບລິ
ມາດຂອງຜະລິດຕະພ ັນທີໍ່ໄດຖ
ົ້ ກສໍ່ງົ ອອກ.


ການສໍ່ງົ ອອກ: ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງຄວນຕິດຕາມ
ກວດກາການຜະລິດ ແລະ ການສໍ່ງົ ອອກຂອງໂຮງງານ, ແລະ ເກັບຮ ັກສາບ ັນດາເອກະສານຂອງວ ັດຖ
ດິບທີໍ່ ສໍ່ງົ ອອກ, ຊຶໍ່ ງລວມທັງຕ ົວເລກບລິມາດ ແລະ ມູນຄາໍ່ ຂອງຜະລິດຕະພ ັນເພໍ່ ອການສ ັງລວມເປັນແຕ ໍ່
ລະແຂວງ.



ົ້ ນ
ການສໍ່ງົ ອອກ: ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ທີໍ່ ຮ ັກສາຂມ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກນນຄວນລວມເອົ
າທັງ
ັ ົ້
ຕ ົວເລກບລິມາດຂອງວ ັດຖດິບ

ແລະ

ມູນຄາໍ່ ເປັນເງິນໂດລາສະຫະລ ັດເພໍ່ ອຊວ
ໍ່ ຍໃນການສ ັງລວມບລິ

ມາດຂອງການຜະລິດ ແລະ ການສໍ່ງົ ອອກຂອງວ ັດຖດິບ ຈ ົນຮອດບລິມາດຂອງວ ັດຖດິບທີໍ່ ມີຢໃໍູ່ ນຕອ
ໍ່ ງ
ໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ.


ການຕິດຕາມກວດກາ: ເພີໍ່ ມຄວາມອາດສາມາດຂອງກ ົມກວດກາປໍ່າໄມໃນການຄາດຄະເນ
ແລະ ກວດ
ົ້
ກາລະບ ົບທັງໝ ົດ ໂດຍສະໜອງອປະກອນທີໍ່ ຈາເປັນສາລ ັບເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ພາກສະໝາມເພໍ່ ອປະຕິບ ັດໜາົ້ ທີໍ່ .
ຊກຍູສ
ົ້ ໍ່ງົ ເສີມການແລກປໍ່ຽນຄວາມຮູລ
ົ້ ະຫວາໍ່ ງໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດ
ແລະ

ເພໍ່ ອເປັນຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ ົ້

ົ້ ນ
ພ ັດທະນາການປະສານສ ົມທົບດາົ້ ນຂມ
ູ ໃຫເົ້ ປັນຮູບປະທາ.

ສບຕໍ່ ສາົ້ ງຄວາມອາດສາມາດໃຫົ້

ພະນ ັກງານຂອງກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ.ົ້


ການຕິດຕາມກວດກາ: ຮ ັບປະກ ັນວາໍ່ ບ ັນດາໂຮງງານໄດຮ
ົ້ ັກສາສາເນົາເອກະສານທາງການສາລ ັບວ ັດ
ຖດິບທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານ, ໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ບ ັນຊີໄມທອ
ໍ່ ນເພໍ່ ອຊວ
ໍ່ ຍໃຫພ
ົ້ ະແນກອດສາ
ຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ແລະ ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມສາມາດຕິ
ດຕາມກວດກາ ແລະ ກວດສອບວ ັດ
ົ້
ຖດິບທີໍ່ ໂຮງງານຮ ັບມາທຽບໃສກ
ໍ່ ັບເອກະສານ.

ົ້ ັງໃຫຄ
ຄວາມໂປໍ່ງໃສ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບຄນໄດ:ົ້ ບ ົດສຶກສານີຍ
ົ້ າແນະນາຕໍ່ ອ ົງປະກອບພົ້ນ
ຖານ,

ຊຶໍ່ ງຈາເປັນຕອ
ີ ານແກໄົ້ ຂເພໍ່ ອພ ັດທະນາລະບ ົບທີໍ່ມີຄວາມໂປໍ່ງໃສເຊໍ່ ອຖໄດ ົ້
ົ້ ງໄດມ
ົ້ ກ

ແລະ

ລະບ ົບທີໍ່ມີ

ຄວາມສາມາດກວດສອບຄນຮອດແຫງ
ໍ່ ທີມາ ດງໍ່ ັ ລາຍລະອຽດລມ
ໍ່ ນີ:ົ້


ການອອກໃບອະນຍາດໃຫພ
ົ້ ົ້ນທີໍ່

ທີໍ່ ໄດຜ
ຊ
ົົ້ ນຄວນໃຫ
ັ ົ້
ົ້ າໍ່ ນການການ ົດໄວແ
ົ້ ລວ
ົ້ ສາລ ັບການຂດຄນນ
ົ້ ັດເຈນ

ພາຍໃນໜວ
າົ້ ນ
ໍ່ ຍງານທີໍ່ ຮ ັບຜິດຊອບການຄມ
ົ້ ຄອງ, ບ ັນດາໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ຫ ປໍ່າໄມຂອງບ
ົ້
ທີໍ່ ຄວນບ ັນຈເອົ າແຜນທີໍ່ ຂອງເຂດທີໍ່ ມີໃບອະນຍາດ.


ການອອກໃບອະນຍາດຄວນກວມເອົ າການປະເມີນທີໍ່ ໜາົ້ ເຊໍ່ ອຖ

ສາລ ັບໄມທີໍ່ົ້ ຍ ັງມີຢພ
ໍູ່ າຍໃນເຂດທີໍ່ ມີໃບ

ອານຍາດ. ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ ົ້ ໃນການນາໃຊເົ້ ຕັ ກໂນໂລຢີທໍ່ ີທັນສະໄໝ ເຂົົ້າໃນການຊກຍູກ
ົ້ ານ
ົ້ ນ
ລະບຊະນິດຕນໄມ
ູ .
ົົ້
ົ້ ແລະ ການບ ັນທຶກຂມ


ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຮ ັບປະກ ັນວາໍ່ : ໄມທັ
ໄດຮ
ົົ້
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ຖກຂດຄນພາຍໃນເຂດທີໍ່
ົ້ ັບໃບອະນຍາດ ຈະຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມ
ສອງ ແລະ ມີເລກທີຂອງໃບອະນຍາດຂດຄນໄມ
.ົ້
ົົ້
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ເກັບຮ ັກສາລາຍລະອຽດ

ແລະ

ົ້ ນ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຂມ
ູ ສ ັງລວມຂອງບ ັນທຶກຍອດຂາຍສາລ ັບໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂຶນ
ໍ່ ະ

ໜາມສອງພອ
ົ້ ມທັງປາຍທາງຂອງໄມ ົ້

ໂດຍໃຊໃົ້ ບອະນຍາດເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມທີໍ່ົ້ ອອກໂດຍພະແນກອດສາ

ຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງເປັນບອ
ໍ່ ນອີງ.


ົ້ ທະບຽນເປັນທາງການຂອງວ ັດຖດິບທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມຢູ
ຮຽກຮອ
ີ ານຂຶນ
ົ້ ງໃຫມ
ົ້ ກ
ົ້ ທ
ໍ່ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ,
ຊຶໍ່ ງສາມາດກວດສອບໄດໂົ້ ດຍໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງພາກລ ັດ.



ົ້ ນ
ບ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກ ຈະຕອ
ູ ຕ ົວເລກບລິມາດຂອງໄມ ົ້ ແລະ ມູນຄາໍ່ ຂອງໄມເປັ
ົ້ ງມີຂມ
ົ້ ນໂດລາສະຫະ
ົ້ ນ
ລ ັດເພໍ່ ອຊວ
ູ ໄມທີໍ່ົ້ ມີຂອງການສະໜອງ.
ໍ່ ຍໃນການສ ັງລວມຂມ

ົ້ ໃນລວມຂອງຂຕ
ົ້ ົກລ ົງວາໍ່ ດວ
ເນອ
ົ້ ຍການເຮັດວຽກຮວ
ໍ່ ມກ ັນດວຍ
ົ້ ຄວາມສະມ ັກໃຈ

(VPA)

ຢູໍ່

ສປປ

ລາວ:

ລະບຽບກ ົດໝາຍການຄາົ້ ຂອງສະຫະພາບເອີຣ ົບ ຈະມີຜ ົນສ ັກສິດໃນເດອນມີນາ 2013. ພາຍຫງັ ການບ ັງຄ ັບໃຊ ົ້
ໍ່ ັ ກາໍ່ ວຈະຮຽກຮອ
ນີ,ົ້ ລະບຽບດງ
ີ ະບ ົບການກວດສອບ ຫ ໄມທີໍ່ົ້ ມີໃບອະນຍາດ (ຜາໍ່ ນ VPA). ປະເທດ
ົ້ ງໃຫມ
ົ້ ລ
ລາວ ສະໜອງໄມປ
ົ້ ໍ່າເຂດຮອ
ົ້ ນໃຫປ
ົ້ ະເທດຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ຊຶໍ່ ງເປັນປະເທດທີໍ່ ເປັນສູນກາງການ
ຜະລິດ ທັງໝດ
ົ ເພໍ່ ອສະໜອງໃຫຕ
ົ້ ະຫາດຂອງສະຫະພາບເອີຣ ົບ. VPA ຈະຮຽກຮອ
ົ້ ງໃຫເົ້ ກີດມີການມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມ
ຂອງບ ັນດາພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບວຽກງານທາງສ ັງຄ ົມ, ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ການຜະລິດ, ແລະ ອ ົງການ
ົ້ ໃນລວມຕນຕ
ົ້ ົກລ ົງດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຄ:
ບລິຫານຂອງພາກລ ັດທີໍ່ກຽໍ່ ວຂອ
ົົ້ ສາລ ັບຂຕ
ົ້ ງກ ັບປໍ່າໄມ.ົ້ ບ ົດສຶກສານີົ້ ຈຶໍ່ ງມີເນອ


ການແກໄົ້ ຂຈດອອ
ໍ່ ນທີໍ່ ບ ົດສຶກສານີໄົ້ ດສ
ົ້ ະເໜີນນັ ົ້

ໍ່ ອ
ສາມາດເປັນບາດກາົ້ ວຂນທ
ັ ົ້ າອິດຂອງຂນຕອນເພ
ັ ົ້

ົ້ ນໄມທີໍ່ົ້ ມີໃບອະນຍາດຖກຕອ
ຢັງຢ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍ

ໂດຍຜາໍ່ ນລະບ ົບຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງດາົ້ ນກ ົດ

ໝາຍຂອງໄມ ົ້ (TLAS).


ທາງດາົ້ ນທິດສະດີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ົ້

ລະບ ົບຄມ
ັ ົ້ ໍ່ ໄດສ
ົ້ ຄອງໄມທີໍ່ົ້ ມີຢນ
ໍູ່ ນບ
ົ້ າົ້ ງບ ັນຫາທີໍ່ແກໄົ້ ຂບໍ່ ໄດ ົ້
ົ້ ນ
ໃນການສາົ້ ງມາດຕະຖານຕາໍ່ ສດຂອງການເກັບກາຂມ
ູ

ແລະ

ລະບ ົບຄວນມີ

ົ້ ນ
ເພໍ່ ອມີຂມ
ູ ທີໍ່ ເຊໍ່ ອຖໄດທ
ົ້ ໍ່ ີ

ຈາເປັນສາລ ັບ TLAS.


ົ້ ງຕນແມ
ົ້ ໍ່ ີ 11.0 ຊຶໍ່ ງກວມເອົ າ
ບ ັນຊີລາຍຊໍ່ ຂອງພາກສວ
ນນອນຢູ
ໃໍ່ ນຂທ
ົົ້
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ ຊຶໍ່ ງຮູໄົ້ ດໃົ້ ນເບອ
ໍ່
ົ້ ກ ັບລ ັດຖະບານ.
ທັງອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ັ ົ້
ັດ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງທີໍ່
ັ ົ້ ບໍ່ ຂຶນ

ົ້ ະເໜີວາໍ່ : ສປປ ລາວເຂົົ້າຮວ
ົ້ ົກລ ົງວາໍ່ ດວ
ບ ົດລາຍງານນີສ
ໍ່ ມກ ັບຂຕ
ົ້ ຍການເຮັດວຽກຮວ
ໍ່ ມກ ັນດວ
ົ້ ຍຄວາມສະມ ັກໃຈ
ເພໍ່ ອຊກຍູກ
ົ້ ານພ ັດທະນາລະບ ົບ TLAS ແລະ ເປັນສິໍ່ ງທີໍ່ ຊວ
ໍ່ ຍບອກໃຫຮ
ົ້ ເູົ້ ຖິງຄູຮ
ໍ່ ວ
ໍ່ ມງານທາງການຄາົ້ ທີໍ່ ມີຄວາມ
ສຽໍ່ ງຕາໍ່ ສາລ ັບການສໍ່ງົ ໄມເຂົ
ົ້ ົ້າສູສ
ໍ່ ະຫະພາບເອີຣ ົບ.
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ຄາສ ັບຫຍົ້
CoC

Chain of Custody

ຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານຄມ
ົ້ ຄອງ

DAFI

Department of Agriculture and Forestry Industries

ກ ົມອດສາຫະກາ ກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້

DoF

Department of Forestry

ກ ົມປໍ່າໄມ ົ້

DAFO

District Agriculture Forestry Office

ຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປາ
ໍ່ ໄມເມ
ົ້ ອງ

DOA

District Office of Administration

ຫອ
ົ້ ງການເມອງ

DoFI

Department

of

Forest

Inspection

(Ministry

of

ກ ົມກວດກາປາ
ໍ່ ໄມ ົ້

Agriculture and Forestry
EU

European Union

ສະຫະພາບເອີຣ ົບ

FLEGT

Forest Law Enforcement, Governance and Trade

ການບ ັງຄ ັບຈ ັດຕງກ
ັົ້ ົດໝາຍປໍ່າໄມ,ົ້

ການຄມ
ົ້ ຄອງ

ແລະ

ການຄາົ້ ໄມ ົ້
FOMACOP

Forest Management and Conservation Program

ໂຄງການອານລ ັກ ແລະ ຈ ັດສ ັນປໍ່າ

FSC

Forest Stewardship Council

ສະພາບລິຫານປໍ່າໄມໂລກ
ົ້

GoL

Government of Lao PDR

ລ ັດຖະບານລາວ

LFAP

Land and Forest Allocation Program

ແຜນງານຈ ັດສ ັນປາໍ່ ໄມ ົ້ ແລະ ທີໍ່ ດິນ

MAF

Ministry of Agriculture and Forestry

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້

MoIC

Ministry of Industry and Commerce

ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້

MONRE

Ministry of Natural Resources and Environment

ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມາຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

NA

National Assembly

ສະພາແຫງ
ໍ່ ຊາດ

NAFES

National

Agriculture

and

Forestry

Extension

ກອງສໍ່ງົ ເສີມກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້

Service
NBCA

ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າສະຫຽວນ
ເນອ

National Biological & Conservation Areas (or
Conservation Forests)

NLMA

National Land Management Authority

ອ ົງການຄມ
ົ້ ຄອງທີໍ່ ດິນແຫງ
ໍ່ ຊາດ

NSDEP

National Socio-Economic Development Plan

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສ ັງຄ ົມ ແລະ ແຫງ
ໍ່ ຊາດ

NTFP

Non-Timber Forest Products

ເຄໍ່ ອງປາ
ໍ່ ຂອງດ ົງ

PAFO

Provincial Agriculture and Forestry Office

ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາ
ໍ່ ໄມແຂວງ
ົ້

PFA

Production Forest Area

ເຂດປາ
ໍ່ ຜະລິດ

PFS

Provincial Forestry Section (under PAFO)

ຂະແໜງປາ
ໍ່ ໄມແຂວງ
ົ້

PMO

Prime Minister‘s Office

ຫອ
ົ
ົ້ ງການສານ ັກງານນາຍຍ ົກລ ັດຖະມນຕີ

PLUP-LA

Participatory Land Use Planning and Land

ໂຄງການ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈ ັດສ ັນທີໍ່ດິນແບບມີ

Allocation

ສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມ

POA

Provincial office of Adminstration

ຫອ
ົ້ ງການແຂວງ

PoIC

Provincial office of Industry & Commerce

ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້

PSFM

Participatory and Sustainable Forest Management

ການຈ ັດສ ັນປໍ່າໄມແບບຍ
ນຍ ົງ ແລະ ມີສວ
ົ້
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມ

REDD+

Reduced

ໂຄງການ

SPCP

Emissions

from

Deforestation

and

ຫດຜອ
ໍ່ ນການປອ
ໍ່ ຍອາຍພິດກາກບອນ

ຈາກ

Degradation

ການທາລາຍປໍ່າ

Stakeholder Participation and Consultation Plan

ແຜນການ ການມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມ ແລະ ປຶ ກສາຫາລຂອງພາກ
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ສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ
SUFORD

Sustainable Forestry for Rural Development

ໂຄງການຈ ັດສ ັນປາໍ່ ຜະລິດແບບຍນຍ ົງ ແລະ ພັດທະນາ
ຊ ົນນະບ ົດ

T-LUC

Temporary Land Use Certificate

ໃບຕາດິນຊໍ່ວົ ຄາວ

ToR

Terms of Reference

ກອບໜາົ້ ວຽກຂອງທີມງານ

VFA

Village Forestry Association

ໜວ
ໍ່ ຍຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ

VPA

Voluntary Partnership Agreement

ົ້ ົກລ ົງວາໍ່ ດວ
ຂຕ
ົ້ ຍການເຮັດວຽກຮວ
ໍ່ ມກ ັນດວ
ົ້ ຍຄວາມສະໝັກ
ໃຈ

TLAS

Timber Legality Assurance Systems

ລະບ ົບຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງດາົ້ ນກ ົດໝາຍຂອງໄມ ົ້

VLO

Verification of Legal Origin

ົ້ ນແຫງ
ການຢັງຢ
ໍ່ ທີມາຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກກ ົດໜາຍ

WWF

World Wildlife Fund

ກອງທຶນສ ັດປາ
ໍ່ ໂລກ

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate

ກອງປະຊມກອບວຽກ

Change

ຟົ້າອາກາດ

ສປຊ

ວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍການປໍ່ຽນແປງດິນ
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ບ ົດສຶກສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ ແລະ ຄມ
ສປປ ລາວ
ົ້ ຄອງໄມໃນ
ົ້
1. ຄວາມເປັນມາ
ປໍ່າໄມຂອງ
ສປປ ລາວໄດມ
ີ ານຂດຄນເພ
ົົ້ ໍ່ ອການຄາົ້ ຢາໍ່ ງກວ
ົ້
ົ້ ກ
ົ້ າງຂວາງໃນໄລຍ
ໍ່ ະ 30ປີ ທີໍ່ ຜາໍ່ ນມາ, ຊຶໍ່ ງເປັນ
ົ້ ທີໍ່ ປົກຫມ
ສາເຫດພາໃຫເົ້ ນອ
ົ້ ຂອງປໍ່າໄມຫ
ົ້ ດລ ົງຈາກ 70% ມາເຫອປະມານ 40% ໃນປີ 2009 (Tong 2009;

Tokola et al 2010). ລ ັດຖະບານແຫງໍ່ ສປປ ລາວ ໄດອ
ົ້ ອກແຈງົ້ ການຫາົ້ ມການສໍ່ງົ ອອກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກເຂດ
ປໍ່າຜະລິດເພໍ່ ອຫດຜອ
ໍ່ ນການຕ ັດໄມທ
ົ້ າລາຍປໍ່າ. ເຖີງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ກໍ່ ຍ ັງມີການຕ ັດໄມຢ
ົ້ າໍ່ ງກວ
ົ້ າງຂວາງ ແລະ
ົ້ນທີໍ່ ສາລ ັບບ ັນດາໂຄງການ
ຍ ັງມີການຄາົ້ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມກ ັບບ ັນດາປະເທດເພໍ່ ອນບາົ້ ນ ໂດຍຜາໍ່ ນການຕ ັດໄມກຽມພ
ົ້
ົ້ ົກ, ໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງທາງ, ໂຄງການກະ
ພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ເຊັໍ່ ນ: ໂຄງການບໍ່ ແຮ,ໍ່ ໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້ານາຕ
ສິກາ ແລະ ການຕ ັດໄມເຖ
ົ້ ໍ່ ອນ.
ບ ົດສຶກສານີໄົ້ ດສ
ົ້ າົ້ ງພາກສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງແຜນວຽກສາລ ັບແຜນງານ FLEGT ໃນພາກພົ້ນອາຊີ ໂດຍມີເປົົ້າໝາຍ
ລວມເພໍ່ ອຊກຍູສ
ົ້ ໍ່ງົ ເສີມການຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ດີ ປະກອບສວ
ໍ່ ນເຂົົ້າໃນການຫດຜອ
ໍ່ ນຄວາມທກຍາກ ແລະ ການ
ຄມ
ົ້ ຄອງແບບຍນຍ ົງຂອງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃນພາກພົ້ນອາຊີ. ແຜນງານ FLEGT ໃນພາກພົ້ນອາຊີໄດ ົ້
ຖກຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂດຍຜາໍ່ ນ EFI ແລະ ໃຫກ
ບ ັດແຜນວຽກ FLEGT
ັ ົ້
ັ ົ້
ົ້ ານຊກຍູໂົ້ ດຍກ ົງແກກ
ໍ່ ານຈ ັດຕງປະຕິ
ຂອງ EU. ຍດທະສາດເພໍ່ ອບ ັນລເປົົ້າໝາຍລວມດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວໄດສ
ົ້ ມໃສກ
ໍ່ ານສໍ່ງົ ເສີມ ແລະ ການອານວຍຄວາມສະ
ົ້ ນວາໍ່ ຖກກ ົດໝາຍ, ຊຶໍ່ ງແມນໄມ
ດວກໃຫກ
ທີໍ່ົ້ ສະໜອງພາຍໃນພາກພົ້ນອາ
ົ້ ານຄາົ້ ສາກ ົນສາລ ັບໄມທີໍ່ົ້ ຜາໍ່ ນການຢັງຢ
ໍ່
ຊີ ແລະ ສໍ່ງົ ອອກໃຫແ
ົ້ ກຕ
ໍ່ ະຫາດຜູບ
ົ້ ລິໂພກຢູບ
ໍ່ ອ
ໍ່ ນອໍ່ ນໆ. ໂດຍສະເພາະແລວ
ົ້ , ແຜນງານສມໃສກ
ໍ່ ານຍ ົກລະດ ັບ
ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງຄວາມຕອ
ແລະ ສໍ່ງົ ເສີມການນາໃຊລ
ົົ້
ົ້ ງການໃໝສ
ໍ່ າລ ັບຕະຫາດທີໍ່ ບລິໂພກໄມເປັ
ົ້ ນຕນຕ
ົ້ ະບ ົບ
ທີໍ່ ຊວ
ໃຫຕ
ໍ່ ຍບ ັນດາຜູຊ
ົ້ ົ້ ແລະ ຜູຂ
ົ້ າຍໄມ ົ້ ຫ ຜະລິດຕະພ ັນໄມຈາກອາຊີ
ົ້
ົ້ ອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ
ົ້ ງການຂອງ
ເຂົາເຈົາົ້ ເອງ.
ສາລ ັບສະພາບລວມຕໍ່ ການກະກຽມຂອງລ ັດຖະບານແຫງໍ່ ສປປ ລາວ ສາລ ັບຄວາມເປັນໄປໄດໃົ້ ນການເຈລະຈາ
ົ້ ໍ່ ງຶ ຖກຂຽນຂນ
ົ້ ເພໍ່ ອສະໜອງຂມ
ົ້ ນ
VPA ກ ັບສະຫະພາບເອີຣ ົບ, ບ ົດສຶກສານີຈ
ູ ໃຫທ
ົ້ ງັ ລ ັດຖະບານລາວ ແລະ ສະ
ຫະພາບເອີຣ ົບ

ກຽໍ່ ວກ ັບການຕິດຕາມການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມຢູ
ົ້ ໃໍ່ ນ

ສປປ ລາວ, ການຄວບຄມຄນນະພາບຂອງ

ລ ັດຖະບານແຫງໍ່ ສປປ ລາວ ແລະ ບ ັນດາເງໍ່ ອນໄຂຂອງການປຶ ກສາຫາລພາຍໃນກອບວຽກສາລ ັບ FLEGT
ົ້ ໂດຍການຮວ
VPAs. ບ ົດສຶກສານີໄົ້ ດຖ
ິ ລະຫວ
ົ້ ກຂຽນຂຶນ
ໍ່ ມມກ ັນຢາໍ່ ງໃກຊ
ົ້ ດ
ໍ່ າງຈດປະສານງານ FLEGT ແລະ
ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ເປັນອ ົງການຈ ັດຕງຂອງພາກລ
ັ ົ້
ັດ.
ຈດປະສ ົງຕນຕ
ສປປ ລາວ ແມນການປະເມີ
ນຜ ົນຕອ
ົົ້ ຂອງບ ົດສຶກສາ ຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນ
ົ້
ໍ່
ໍ່ ງ
ໂສກ
ສປປ ລາວ, ຊຶໍ່ ງກວມເອົ າໄມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົ້ ານສະໜອງໄມໃນ
ົ້
ົ້ າກປໍ່າຜະລິດ, ສວນປູກ, ພົ້ນທີໍ່ ຫ ັນປໍ່ຽນການ ນາ
ໃຊໃົ້ ນໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ທີໍ່ ຂາຍໄມເຂົ
ົ້ ົ້າໃນຕະຫາດພາຍໃນ ຫ ຂາຍສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງໃຫຕ
ົ້ ະຫາດສໍ່ງົ
ົ້ ນ
ອອກ ກໍ່ ຄປະເທດເພໍ່ ອນບາົ້ ນ. ກອບໜາົ້ ວຽກຂອງໂຄງການໄດຖ
ູ ທີໍ່ ຈາເປັນເພໍ່ ອຊວ
ີ ມ
ົ້ ກອອກແບບໃຫມ
ົ້ ຂ
ໍ່ ຍຊກຍູົ້
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ການເຈລະຈາ VPA ແລະ ການສາົ້ ງຄານິຍາມຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍ ທີໍ່ ຈະເປັນພົ້ນຖານຂອງລະບ ົບ
ຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງດາົ້ ນກ ົດໝາຍຂອງໄມ ົ້ (TLAS) (ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍທີໍ່ 1: ກອບໜາົ້ ວຽກຂອງທີມ
ງານ).
1.1 ຂອບເຂດການສຶກສາ
ົ້ ມນເພ
ບ ົດສຶກສານີແ
ໍ່ ໍ່ ອກວມເອົ າວ ັດຖດິບທີໍ່ ເປັນໄມປ
ົ້ ົ້ອນເຂົົ້າສູອ
ໍ່ ດສາຫະກາປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້

ແລະ

ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ

ຂອງໄມຜ
ົ້ າໍ່ ນຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງຈ ົນຮອດຈດປາຍທາງຂອງການສໍ່ງົ ອອກ ຫ ຜູບ
ົ້ ລິໂພກສດທາົ້ ຍໃນປະເທດ,
ຜາໍ່ ນຂນຕອນການປ
ງແຕງໍ່ , ການຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ການປໍ່ຽນກາມະສິດການເປັນເຈົາົ້ ຂອງ. ບ ົດສຶກສາໄດປ
ັ ົ້
ົ້ ະເມີນ
ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ, ເຂດປໍ່າໄມ ົ້
ຜ ົນແຫງ
ົົ້ ເຊັໍ່ ນ: ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ໄມຈາກພ
ໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງໄມຕ
ົ້ ນຕ
ົ້
ຂອງບາົ້ ນ ແລະ ການນາເຂົົ້າອໍ່ ນໆ. ໂຄງການຍ ັງໄດປ
ົ້ ະເມີນຜ ົນການຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພ ັນໄມ ົ້ ແລະ ການ
ົ້ ນ
ສໍ່ງົ ອອກໄມທີໍ່ົ້ ຕິດພ ັນກ ັບການສະໜອງໄມບ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາຢູໍ່
ົ້ ົນພົ້ນຖານການສ ັງເກດການຢູພ
ໍ່ າກສະໜາມ ແລະ ຂມ
4 ແຂວງ, ຕາມວິທໍ່ ີການສຶກສາທີໍ່ ນອນຢູໃໍ່ ນກອບໜາົ້ ວຽກຂອງທີມງານ.
1.2 ວິທໍ່ ີການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະກາຕນຕ
ົົ້
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ວິທໍ່ ີການສຶກສາແມນເກັ
ບກາຂມ
ູ ຈາກແຫງໍ່ ຂມ
ູ ດິບ ແລະ ເອກະສານ, ນາໃຊຄ
ໍ່
ົ້ ວາມຮູຂ
ົ້ ອງຊຽໍ່ ວຊານ, ການສາ
ພາດ ແລະ ນາໃຊປ
ົ້ ະສ ົບການເຂົົ້າໃນການວິເຄາະການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ການ ົດຈດທີໍ່ ອາດເປັນໄປໄດຂ
ົ້ ອງ
ຄວາມສຽໍ່ ງພາຍໃນຕອ
EU ແລະ ບ ັນ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ, ເພໍ່ ອຕອບສະໜອງຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍໄມຂອງ
ົ້
ດາເງໍ່ ອນໄຂຂອງ FLEGT TLAS.
ົ້ ໂດຍຜາໍ່ ນບ ັນດາກິດຈະກາທີໍ່ ນອນຢູໃໍ່ ນກອບໜາົ້ ວຽກຂອງທີມງານດງໍ່ ັ ລມ
ບ ົດສຶກສານີໄົ້ ດຖ
ົ້ ກຂຽນຂຶນ
ໍ່ ນີ:ົ້
ົ້ ນ
1. ການວິເຄາະຂມ
ູ ໃນຫອ
ສປປ ລາວ, ທັງບລິ
ົ້ ງການຕໍ່ ການຜະລິດໄມ ົ້ ແລະ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນ
ົ້
ົ້ ນ
ມາດ ແລະ ມູນຄາໍ່ ໂດຍການເກັບກາຂມ
ູ ມໜຶໍ່ ງທີໍ່ ໄດຈ
ົ້ າກກ ົມປໍ່າໄມ,ົ້ ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ,ົ້ ກະຊວງ
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແລະ ກ ົມພາສີ, ພາຍໃນໄລຍ
ູ ທີໍ່ ມີ. ຂມ
ູ
ໍ່ ະ 3 ປີ ຜາໍ່ ນມາຕາມຂມ
ົ້ ງຕນຂອງ
ຕາມເອກະສານ, ສະຖິຕອ
ິ ໍ່ ນໆ ແລະ ຜ ົນການສຶກສາເພີົ້ມເຕີມອໍ່ ນໆເຊັໍ່ ນ: ບ ົດລາຍງານເບອ
ົົ້
ົ້ ນ
ົ້ ນ
FLEGT ພາກພົ້ນອາຊີ ກໍ່ ໄດຖ
ູ ດິບ ແລະ ວິທໍ່ ີວິທະຍາທີໍ່ ໃຊສ
ູ ນນັ ົ້
ົ້ ກໃຊ.ົ້ ຂມ
ົ້ າລ ັບການເກັບກາຂມ
ຄວນໄດຮ
ົ້ ັບການອະທິບາຍ ແລະ ປະເມີນຕາມແຕລ
ໍ່ ະໄລຍ
ໍ່ ະ. ຄວນເອົ າໃຈໃສພ
ໍ່ ິເສດຕໍ່ ການສໍ່ງົ ອອກໄມ ົ້
ົ້ ນຄວາມຖກຕອ
(ບລິມາດ ແລະ ມູນຄາໍ່ , ແລະ ຈດສໍ່ງົ ອອກ) ແລະ ວິທໍ່ ີການເກັບຫ ັກຖານເພໍ່ ອຢັງຢ
ົ້ ງ
ທາງກ ົດໝາຍນນັ ົ້ ສາມາດຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂດຍລ ັດຖະບານໄດ.ົ້ ບ ົດບາດຂອງໄມນ
ັ ົ້
ົ້ າເຂົົ້າ ແລະ ການ
ເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍຂອງໄມຜ
ົ້ າໍ່ ນໄປປະເທດອໍ່ ນກໍ່ ຕອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບການອະທິບາຍຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນ.
2. ການສາົ້ ງຕ ົວແບບທີໍ່ຊ ັດເຈນ, ຊຶໍ່ ງຊວ
ົົ້ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ
ໍ່ ຍການການ ົດຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມຕ
ົ້ ນຕ
ລະບທັງບລິມາດ

ແລະ

ມູນຄາໍ່ ໂດຍລວມຂອງໄມທີໍ່ົ້ ມີການຄາົ້ ຂາຍໃນແຕລ
ໍ່ ະຕອ
ໍ່ ງໂສຈ
ົ້ າກແຫງ
ໍ່ ທີໍ່ ເປັນ

ປໍ່າໄມຈົ້ ົນຮອດບອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີການນາໃຊສ
ົ້ ດທາົ້ ຍ (ການບລິໂພກພາຍໃນ ຫ ສໍ່ງົ ອອກ).
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ົ້ ນຢູພ
3. ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານ, ການຢັງຢ
ໍ່ າກສະໜາມ, ການອອກໃບອະນຍາດ (ເຊັໍ່ ນ: ທະບຽນ
ຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ການແຈງົ້ ພາສີ) ແລະ ວຽກງານການຄມ
ົ້ ຄອງຈາກໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດທີໍ່ຮ ັບຜິດຊອບຄມ
ົ້
ຄອງບ ັນດາຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງຢູບ
ໍ່ ັນດາສະຖານທີໍ່ຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ນອນຢູໃໍ່ ນຕອ
ໍ່ ງໂສນ
ົ້ ນັ ົ້

ລວມທັງຂນຕອນ
ັ ົ້

ພາສີ ສາລ ັບໄມນ
ົ້ າເຂົົ້າ ຫ ສໍ່ງົ ອອກ. ການວິເຄາະໄດຍ
ົ້ ົກໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງບ ັນດາຈດກວດກາພາຍໃນຕອ
ໍ່ ງ
ົ້ ນ
ໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມທີໍ່ົ້ ມີຄວາມສຽໍ່ ງສູງຕໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ມີການຢັງຢ

ແມນບ
ມ
ັ ົ້
ໍ່ ໍ່ ປະຕິບ ັດຂນຕອນການຄວບຄ

ເຮັດໃຫລ
ຈະຕອ
ັ ົ້
ີ ານນາ
ົ້ ະບ ົບບໍ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມເງໍ່ ອນໄຂຂອງ EU ໄດ.ົ້ ສະນນ,
ົ້ ງໄດມ
ົ້ ກ
ສະເໜີການປັບປງ.
ົ້ ໃນຕນຕ
ົ້ ນ ສາມາດກາ
4. ອີງໃສກ
ງໍ່ ທີໍ່ ປາດສະຈາກການຢັງຢ
ັ ົ້ ເນອ
ົົ້ ທີໍ່ ໄມມາຈາກແຫ
ໍ່ ານວິເຄາະຂາົ້ ງເທິງນນ,
ົ້
ນ ົດໄດເົ້ ມໍ່ ອເຂົົ້າໃນຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ

ທີໍ່ ຫີກລຽົ້ ງຂນຕອນການຄວບຄ
ມ
ັ ົ້

(ການວິເຄາະຊອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງ

ໂດຍພິຈາລະນາລະບ ົບຄມ
ບ ັດການຄມ
ັ ົ້
ົ້ ຄອງຂອງລ ັດ ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ຄອງ).
ົ້ ນຂມ
ົ້ ນ
5. ການຢັງຢ
ູ ຂອງເອກະສານ

ໂດຍນາໃຊກ
ົົ້ ວ
ົ້ ານຄນຄ
ົ້ າຈາກພາກສະໜາມພາຍໃນສາມແຂວງ

(ຕອ
ງ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງທີໍ່ ເປັນຕ ົວຢາໍ່ ງ: ຢູໍ່ 5 ສະຖານທີໍ່ ຂອງໄມຈາກແຫ
ົ້
ໍ່ ປໍ່າແຕລ
ໍ່ ະປະເພດເຊັໍ່ ນ: ຈາກ
ເຂດຜະລິດ, ສວນປູກ, ເຂດຫ ັນປໍ່ຽນການນາໃຊ ົ້ ຫ ເຂດທີໍ່ ມີການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ, ເຂດຂດ
ຄນບ
ົົ້ ໍ່ ແຮ,ໍ່ ແລະ ປໍ່າປູກຂອງຄອບຄ ົວ). ທີມງານມີການສ ັງເກດສະເພາະຕໍ່ ຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງທີໍ່ ແນ ໍ່
ໃສຕ
ນໃນຕອ
ົົ້
ໍ່ ະຫາດສໍ່ງົ ອອກ. ຕ ົວຢາໍ່ ງ: ຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງຈະຖກນາໃຊເົ້ ພໍ່ ອຍ ົກໃຫເົ້ ຫັ ນຈດພນເດັໍ່
ໍ່ ງ
ໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ (ຕ ົວຢາໍ່ ງ:

ພາສີ, ປໍ່າໄມ,ົ້ ສະຖານທີໍ່ ປງແຕງໍ່ ແລະ ສະຖານທີໍ່ ຂ ົນສໍ່ງົ ) ທີໍ່ ມີຄວາມ

ົ້ ນສາມາດເຂົົ້າສູຕ
ສຽໍ່ ງສູງທີໍ່ ໄມປາດສະຈາກການຢັ
ງຢ
ົ້
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄດ.ົ້
ບ ັນດາສະຖານທີໍ່ມີຄ:
ກ. ພົ້ນທີໍ່ ໂຄງການຂອງ Kfw/WWF ຢູແ
ໍ່ ຂວງເຊກອງ ຫ ແຂວງສາລະວ ັນ (ເຮັດການຄາົ້ ກ ັບປະເທດ
ຫວຽດ ນາມ), ຄວາມເປັນໄປໄດໃົ້ ນການສຶບຕໍ່ ວຽກທີໍ່

Kfw/WWF ໄດຈ
ວ
ັ ົ້
ົ້ ັດຕງໄປແລ
ົ້ ກໍ່ ຄໂຄງການ

ອານລ ັກປໍ່າໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອ ດູດສ ັບອາຍກາກບອນ ແລະ ເພໍ່ ອຊີວະນາໆພ ັນ.
ຂ. ໂຄງການທົດລອງຂອງ GIZ ຢູແ
ໍ່ ຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຂດແນວປົ້ອງກ ັນຂອງພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າສະຫງວນແຫງໍ່
ົ້ ຍ (ເຮັດການຄາົ້ ກ ັບປະເທດໄທ).
ຊາດນາປ
ຄ. ແຂວງໜຶໍ່ ງເພີໍ່ ມເຕີມ ຫ ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ (ເຮັດການຄາົ້ ກ ັບປະເທດຈີນ).
6. ຈ ັດກອງປະຊມເພໍ່ ອການ ົດຄວາມຮ ັບຮູົ້ ແລະ ພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງຢູສ
ໍ່ າມແຂວງກຽໍ່ ວກ ັບ FLEGT ແລະ
ົ້ ຮວ
ລະບ ົບການຕິດຕາມໄມໃນປະຈ
ບ ັນຂອງປະເທດລາວ, ໂດຍຈ ັດຂຶນ
ົ້
ໍ່ ມກ ັບກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການ
ຄາົ້ , ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ,ົ້ ກ ົມປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ບ ັນດາໜວ
ັ ົ້ ອ
ໍ່ ຍງານຂນທ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ.
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7.

ທົບທວນຄນຕ ົວແບບຕອ
ງໃສບ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມໂດຍອີ
ົ້
ໍ່ ັນດາໝາກຜ ົນຂອງຕ ົວຢາໍ່ ງຕອ
ໍ່ ງໂສ ົ້

ແລະ

ການວິເຄາະທີໍ່ ກວມເອົ າຕອ
ເງໍ່ ອນ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງທີໍ່ ຖກການ ົດໄວ ົ້ ຊຶໍ່ ງນອນຢູໃໍ່ ນລະບ ົບຕິດຕາມໄມຂອງລາວ.
ົ້
ົ້ ນການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມ ົ້ ກ ັບຄນຫາສະຖານທີໍ່ ຂດຄນ
ໄຂການພິຈາລະນາສະເພາະສາລ ັບການຢັງຢ
ົົ້ ແລະ ສະຖານ
ທີໍ່ ອໍ່ ນໆຂອງຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງທີໍ່ ຍ ັງອາດມີຄວາມສຽໍ່ ງສູງ ສາລ ັບການຕອບສະໜອງຕາມເງໍ່ ອນໄຂຂອງ EU,
ົ້ ນ. ຖາົ້ ມີຄວາມເໝາະສ ົມກໍ່ ອາດມີຂແ
ົ້ ນະ
ອາດເປັນຍອ
ວຂອງລະບ ົບ ຫ ອາດຍອ
ົົ້
ົ້ ນຄວາມລມເຫ
ົ້ ນຂາດການຢັງຢ
ນາປັບປງລະບ ົບຕິດຕາມໄມ.ົ້
8.

ສະເໜີບ ັນດາທາງເລອກເພໍ່ ອການ ົດບ ັນດາຊອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງທີໍ່ ລະບໄວແ
ົ້ ລວ
ົ້

ໂດຍການຄນຄ
ົົ້ ວ
ົ້ າທາງເລອກຂອງ

VPA (ລວມທັງວິທໍ່ ີເຮັດວຽກທີໍ່ ອີງໃສຜ
ໍ່ ປ
ົ້ ູ ະກອບການເປັນຫ ັກ) ແລະ ທາງເລອກ “ຊໍ່ວົ ຄາວ” ທີໍ່ ເປັນວິທໍ່ ີແກໄົ້ ຂ
ົ້ ນໂດຍຄວາມສະມ ັກໃຈ) ທີໍ່ ສບຕໍ່ ກິດຈະກາລິ
ຂອງພາກເອກະຊ ົນ (ລະບ ົບການອອກໃບຮ ັບຮອງ ຫ ການຢັງຢ
ເລີໍ່ ມທີໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບອາຊຽນ. ຍ ົກໃຫເົ້ ຫັ ນຄວາມຕອ
ົ້ ງການ ແລະ ສິໍ່ ງທາົ້ ທາຍຂອງແຕລ
ໍ່ ະທາງເລອກໂດຍພິຈາລະ
ນາຄວາມຕອ
ບ ັດ ແລະ ການສາົ້ ງຄວາມສາມາດ. ສະແດງ
ັ ົ້
ົ້ ງການຂອງລະບ ົບ, ສິໍ່ ງທາົ້ ທາຍໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງວິທີການກະກຽມເຂົົ້າຮວ
ໍ່ ມ VPA ຂອງ ສປປ ລາວ ເພໍ່ ອຄວາມສອດຄອ
ໍ່ ງຕໍ່ ລະບຽບກ ົດໝາຍໄມ ົ້
ຂອງ EU.
9. ນາໃຊວ
ບ ັດທີໍ່ດີທໍ່ ີສດ” ເພໍ່ ອສະທອ
ິ ີການເຮັດວຽກ “ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ົ້
ົ້ ທ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງບ ັນດາຄາດໝາຍຕໍ່ ການ
ປຶ ກສາຫາລກ ັບພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງທີໍ່ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສາຄ ັນພາຍໃຕ ົ້ FLEGT VPA/FLEGT TLAS
ໃນ ສປປ ລາວ.
ກ. ນາສະເໜີບ ັນດາກິດຈະກາທີໍ່ ລ ັດຖະບານປະເທດຕາໍ່ ງໆ ໄດນ
ກສາຫາລ
ັ ົ້
ົ້ າໃຊເົ້ ຂົົ້າໃນຂນຕອນການປຶ
ກຽໍ່ ວກ ັບ VPA.
ຂ.

ຍ ົກໃຫເົ້ ຫັ ນຄວາມຈາເປັນຕໍ່ ການຮ ັບປະກ ັນ

ໃຫຂ
ານ ົດພາກສວ
ັ ົ້
ັ ົ້
ົ້ ນຕອນການກ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງນນໃຫ
ົ້

ແທດເໝາະກ ັບສະພາບຕ ົວຈິງຂອງທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ.
ຄ. ການ ົດບ ັນດາບາດກາົ້ ວທີໍ່ ອາດເປັນໄປໄດ,ົ້ ຊຶໍ່ ງອາດມີຄວາມຈາເປັນຕໍ່ ການຈ ັດຂນຕອນການປຶ
ກສາ
ັ ົ້
ຫາລໃນລະດ ັບຊາດ ທີໍ່ ອາດຊວ
ໍ່ ຍຕອບສະໜອງໄດຄ
ົ້ າດໝາຍຂອງ EU.
ງ. ການ ົດແນວທາງທີໍ່ສະພາແຫງໍ່ ຊາດລາວ ຈະສາມາດມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມ ແລະ ຊກຍູຂ
ົ້ ະບວນການໄດ.ົ້
10.

ການນາສະເໜີສໍ່ ງທີໍ່
ິ ພບ
ົ ເຫັ ນຕນຕ
ົົ້ ຂອງບ ົດສຶກສາໃນໄລຍ
ໍ່ ະທີໍ່ ຈ ັດກອງປະຊມ

FLEGT ໃນ ສປປ ລາວ)

(ຈ ັດໂດຍຄະນະທີມງານ

ແລະ ການປັບປງຮາໍ່ ງບ ົດລາຍງານສະບ ັບສດທາົ້ ຍບ ົນພົ້ນຖານຄາຄິດເຫັ ນອໍ່ ນໆ

ທີໍ່ ທີມງານໄດຮ
ົ້ ັບມາ.
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1.3 ສະມາຊິກທີມງານຂຽນບ ົດສຶກສາ:


ດຣ ເຄວິນ ເກດ (Kevin Grace), ຫ ົວໜາົ້ ທີມ (ບລິສ ັດ ບລິການປໍ່າໄມໂລກ
Global Forestry
ົ້
Sevices Inc).



ທາໍ່ ນ ສກສ ົມປອງ ປີ ຊາ, ທີໍ່ ປຶ ກສາພາຍໃນ



ດຣ. ໄກສອນ ເພັ ງໂສພາ, ທີໍ່ ປຶ ກສາພາຍໃນ

2. ບ ັນດາວິທີການ ທີໍ່ໃຊໃົ້ ນໂຄງການສຶກສານີົ້
ບ ົດສຶກສານີໄົ້ ດເົ້ ລີໍ່ ມຕນຈາກການຄ
ນຄ
ົົ້
ົົ້ ວ
ົ້ າຢູຫ
ໍ່ ອ
ົ້ ງການໃນນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນໂດຍທີມງານໄດປ
ົ້ ະຊມຮວ
ໍ່ ມກ ັບ
ບ ັນດາພະນ ັກງານພາຍໃນກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ,ົ້ ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ , ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງັ ົ້
ົ້ ນ
ົ້ ງຕນ,
ອໍ່ ນໆເພໍ່ ອເກັບກາຂມ
ູ ພົ້ນຖານທີໍ່ ໃຊໃົ້ ນການສາົ້ ງບ ົດລາຍງານເບອ
ຊຶໍ່ ງກວມເອົ າຕ ົວແບບການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ
ົົ້
ໄມທົໍ່
ົ້ ວໄປ. ບ ັນດາລະບ ົບທີໍ່ຄມ
ົ້ ຄອງການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມ ົ້ ໃນປະເທດລາວໄດຖ
ົ້ ກສາົ້ ງມາໃນຫາຍທົດສະວ ັດຜາໍ່ ນ
ມາ,

ຊຶໍ່ ງການປໍ່ຽນແປງຂອງສະພາບຕະຫາດ

ແລະ

ການເມອງທີໍ່ ສໍ່ງົ ຜ ົນຕໍ່ ການປັບປງລະບ ົບ

ໂດຍປາດສະ

ົ້ ໍ່ ສາມາດຈະສມໃສ ໍ່
ຈາກການປໍ່ຽນແປງຢາໍ່ ງເປັນທາງການໃນບ ັນດາຂະບວນການຕາໍ່ ງໆ. ສະນນ,
ບ ົດສຶກສານີບ
ັ ົ້
ແຕລ
ໍ່ ະບ ົບສະເພາະໃດໜຶໍ່ງໄດ.ົ້

ົ້ ນ
ວິທີຂອງການສຶກສາແມນສ
ູ ຢູພ
ໍ່ ມໃສກ
ໍ່ ານເກັບກາຂມ
ໍ່ າກສະໜາມທີໍ່ ຊວ
ໍ່ ຍໃຫສ
ົ້ າ

ົ້ ນ
ມາດບ ັນທຶກຂມ
ູ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍແຕລ
ພາຍໃນຕ
ອ
ັ ົ້
ໍ່ ະຄງຂອງໄມ
ົ້
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານຄາົ້ ໃນ 4 ແຂວງ ທີໍ່ ຖກຄ ັດເລອກ. ສາ
ລ ັບໄມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ັ ົ້
ົ້ າກເຂດປໍ່າຜະລິດນນ,

ລະບ ົບການບ ັນທຶກເອກະສານແມນມີ
ໍ່ ຄວາມຊ ັດເຈນ

ແຕຫ
ໍ່ າກວາໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ໄດ ົ້

ຈາກໂກຕາົ້ ພິເສດ ແລະ ແຫງໍ່ ໂກຕາົ້ ທີໍ່ ຄມ
ົ້ ຄອງໂດຍທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນຍ ັງບໍ່ ທັນຖກການ ົດຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນ. ຍ ັງມີຂ ົງເຂດທີໍ່
ົ້ ົງຄາົ້ ງໃນການຄມ
ົ້ ນ
ເປັນຂຄ
ູ ທີໍ່ ຮຽກຮອ
ີ ານປະເມີນຜ ົນກ ັບທີໍ່ຢູບ
ົ້ ຄອງຂມ
ົ້ ງໃຫມ
ົ້ ກ
ໍ່ ັນດາແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງການສະໜອງ
ໄມ,ົ້ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມຮອດບ
ອ
ົ້
ໍ່ ນຜະລິດໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ແລະ ການສໍ່ງົ ອອກຈ ົນຮອດລະບ ົບການບ ັນທຶກເອກະ
ສານ,

ແລະ

ົ້ ນ
ລະບຄວາມຊ ັດເຈນຂອງການບ ັນທຶກຂມ
ູ ໃນປະຈບ ັນທີໍ່ເກັບມຽນໂດຍໜ
ວ
ົ້
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດທີໍ່

ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ.
ົ້ ນ
ບ ັນດາວິທີການ ທີໍ່ ໃຊໃົ້ ນການສຶກສານີໄົ້ ດສ
ູ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ມໃສກ
ໍ່ ານເຮັດວຽກຮວ
ໍ່ ມກ ັບຂນທ
ົ້ ງຖິໍ່ ນຫາສູນກາງເພໍ່ ອເກັບກາຂມ
ົ້ ໂດຍກ ົງຈາກແຫງ
ທີໍ່ ຖກສາົ້ ງຂຶນ
ົົ້ ,
ໍ່ ສະໜອງໄມຕ
ົ້ ນຕ
ມູນຂອງໂຮງງານຢູທ
ໍ່ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ແລະ

ບ ັນດາບອ
ົົ້
ໍ່ ນທີໍ່ ມີການບ ັນທຶກເອກະສານໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນ,

ຂ ົ້

ົ້ ນ
ໍ່ ອສາົ້ ງເປັນຕ ົວແບບການສະໜອງໄມທີໍ່ົ້
ຂມ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກຢູຂ
ັ ົ້
ໍ່ ນແຂວງເພ

ົ້ ຕ ົວຈິງ ຮອດບ ັນດາເງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ ເປັນ “ນາມມະທາ” ຊຶໍ່ ງລະບໄວໃົ້ ນລະ
ແທດເໝາະກ ັບສະພາບທີໍ່ກາລ ັງເກີດຂຶນ
ບ ົບຂນສູ
ັ ົ້ ນກາງ.
ົ້ ນ ັບຕງແຕ
ບ ົດສຶກສາໄດຖ
ເໍ່ ດອນສິງຫາ
ັ ົ້
ົ້ ກສາົ້ ງຂຶນ

ຈ ົນຮອດເດອນພະຈິກ

ົ້ ນ
2011 ໂດຍເກັບກາຂມ
ູ ຢູນ
ໍ່ ະຄອນ

ຫວງວຽງຈ ັນ, ແຂວງສາລາວ ັນ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫວງພະບາງ ຕາມກອບໜາົ້
ວຽກ.

ໂຄງການຂຽນບ ົດສຶກສານີໄົ້ ດຮ
ົ້ ັບຄວາມອານວຍຄວາມສະດວກຈາກກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້

ຈຶໍ່ ງເຮັດໃຫທ
ົ້ ີມ

ງານສາມາດປຶ ກສາຫາລຮວ
ໍ່ ມກ ັບບ ັນດາໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງພາກລ ັດທີໍ່ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ການຄາົ້ ໄມໃນປະ
ົ້
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ເທດລາວ. ທີມງານຂອງໂຄງການໄດລ
ັ ົ້
ັດ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງທີໍ່
ັ ົ້ ບໍ່
ົ້ ົງປຶ ກສາຫາລຮວ
ໍ່ ມກ ັບອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ົ້ ກ ັບລ ັດຖະບານຢູນ
ົ້ ນ
ຂຶນ
ູ ແລະ ລ ົງພາກສະໜາມເປັນໄລຍ
ໍ່ ະຄອນຫວງວຽງຈ ັນເພໍ່ ອເກັບກາຂມ
ໍ່ ະເວລາ 30 ວ ັນ
ທີໍ່ ແຂວງ: ສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະບາງນ ັບແຕເໍ່ ດອນກ ັນຍາຮອດເດອນຕລາ 2011
ເພໍ່ ອປະເມີນຜນ
ົ ການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ

ົ້ ນ
ລະບ ົບຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ຖກນາໃຊເົ້ ພໍ່ ອໃຫໄົ້ ດຂ
ູ /ສາເນົາໄມສະໜອງໃຫ
ແ
ົ້ ມ
ົ້
ົ້ ກ ໍ່

ອດສາຫະກາພາຍໃນ ແລະ ເພໍ່ ອການສໍ່ງົ ອອກ (ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍທີໍ່ 2: ຕາຕະລາງເຄໍ່ ອນໄຫວຂອງທີມ
ງານຢູພ
ໍ່ າກສະ ໜາມ).
ົ້ ກ ັບລ ັດຖະບານເຊັໍ່ ນ:
ທີມງານໄດປ
ັ ົ້
ັດ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງທີໍ່
ັ ົ້ ບໍ່ ຂຶນ
ົ້ ຶ ກສາຫາລຮວ
ໍ່ ມກ ັບອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ຫອ
ົ້ ງການ GIZ ຢູນ
ໍ່ ະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ.
ຫອ
ົ້ ງການ WWF ຢູນ
ໍ່ ະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ.
ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ຢູນ
ໍ່ ະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ.
ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້
ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
(ສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະບາງ)
ົ້
ຂະແໜງການປໍ່າໄມຂ
(ສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະບາງ)
ັ ົ້
ົ້ ນແຂວງ
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ (ສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະບາງ)
ຫອ
ົ້ ງການ WWF ແຂວງສາລາວ ັນ
ຫອ
ົ້ ງການປະສານງານໂຄງການບໍ່ ແຮ ໍ່ ແຂວງສາລາວ ັນ
ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້ (ສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະບາງ)
ຫອ
ົ້ ງການຊ ັບພະຍາກອນນາົ້ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແຂວງເຊກອງ
SUFORD (ເຊກອງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ)
ຫອ
ົ້ ງການ GIZ ຢູແ
ໍ່ ຂວງໄຊຍະບູລີ
ໂຄງການຂດຄນບ
ົົ້ ໍ່ ຖາໍ່ ນຫີນຢູເໍ່ ມອງຫ ົງສາ
ົ້ ຍ
ຫອ
ົ້ ງການ NBCA ຢູນ
ໍ່ າຜ

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຖກບ ັນທຶກຈາກແຫງໍ່ ສະໜອງຕນຕ
ົົ້

(ເຊັໍ່ ນ:

ເຂດປໍ່າຜະລິດ,

ໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງ

ລາໍ່ ງ, ປໍ່າໄມຂອງບ
າົ້ ນ, ສວນປູກ ແລະ ການນາເຂົົ້າ ແມນໄດ
ຈ
ແລະ ຈາກກ ົມ
ົ້
ໍ່
ົ້ າກຂະແໜງປໍ່າໄມຂອງແຂວງ
ົ້
ົ້ ນ
ກວດກາປໍ່າໄມ.ົ້ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງໄດໃົ້ ຫຂ
ູ ການນາເຂົົ້າ, ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມໃນ
ົ້ ມ
ົ້
ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ, ການສະໜອງວ ັດຖດິບເພໍ່ ອການຜະລິດ, ບລິມາດຂອງສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ ແລະ ບລິມາດຂອງການສໍ່ງົ
ອອກ.

ທີມງານໄດຮ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ັບການຊວ
ໍ່ ຍເຫອຈາກບກຄາລາກອນຂອງໜວ
ໍ່ ຍງານລ ັດຂນທ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ທີໍ່ ອານວຍຄວາມສະ

ົ້ ນ
ດວກໃນການເກັບກາຂມ
ູ , ຊຶໍ່ ງບາງຄງກ
ັ ົ້ ໍ່ ມ ັກມີຄວາມຫຍງົ້ ຍາກ ຍອ
ົ້ ນພາລະບ ົດບາດທີໍ່ແຕກຕາໍ່ ງກ ັນຂອງບ ັນດາ
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຂະແໜງການທີໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບການສະໜອງໄມ ົ້ ທີໍ່ ສໍ່ງົ ຜ ົນຕໍ່ ການເກັບກາຂມ
ູ ແລະ ການເກັບມຽນຮ
ູ ແບບ
ັກສາຂມ
ົ້
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ົ້ ນ
ົ້ ນ
ກະແຈກກະຈາຍ. ການເກັບກາຂມ
ູ ຈຶໍ່ ງບໍ່ ມີຄວາມຊ ັດເຈນຕໍ່ ລະບ ົບການສະໜອງໄມ,ົ້ ຂມ
ູ ການຜະລິດ ແລະ
ການສໍ່ງົ ອອກ.
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ການສ ັງລວມຂມ
ູ ທີໍ່ ໄດຈ
ອ
ູ
ັ ົ້
ົ້ າກສູນກາງ ແລະ ຂນແຂວງພ
ົ້ ມທັງການສ ົມທຽບລະຫວາໍ່ ງລະບ ົບການເກັບກາຂມ
ົ້ ນ
ຢູແ
ູ ທີໍ່ ໄດຈ
ັ ົ້ ມງານຈຶໍ່ ງໄດນ
ິ ໍ່ ີການສະສ ົມຂມ
ໍ່ ຂວງຕາໍ່ ງໆ ແມນມີ
ໍ່ ຄວາມແຕກຕາໍ່ ງກ ັນອອກໄປ. ສະນນທີ
ົ້ າໃຊວ
ົ້ ທ
ົ້ າກ
ົ້ ນ
ຂະແໜງການອໍ່ ນໆ, ອ ົງການຈ ັດຕງັ ົ້ ແລະ ບ ັນດາບລິສ ັດທີໍ່ໄດເົ້ ກັບກາຂມ
ູ ໄວໃົ້ ນບ ົດລາຍງານເພໍ່ ອວິເຄາະລະ
ົ້ າດບໍ່ ເປັນລະບ ົບແຕເໍ່ ປັນເຄໍ່ ອງມທີໍ່ ດີທໍ່ ີສດ
ບ ົບການສະໜອງໄມ,ົ້ ການຜະລິດ ແລະ ການສໍ່ງົ ອອກ. ວິທີການນີອ
ົ້ ນ
ໃນການມີຂມ
ູ ຂາໍ່ ວສານທີໍ່ ຫາກຫາຍກຽໍ່ ວກ ັບລະບ ົບຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ໃຊໃົ້ ນບ ັນດາແຂວງ ທີໍ່ ເປັນຕ ົວຢາໍ່ ງ ແລະ ສະທອ
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ໃຫເົ້ ຫັ ນການຂາດເຂີນຂມ
ູ ທີໍ່ ອາດມີຄວາມຈາເປັນໃຫແ
ົ້ ກຂ
ໍ່ ະແໜງການຕາໍ່ ງໆໄດຮ
ົ້ ັກສາໄວ.ົ້
ທີມງານຍ ັງຈ ັດກອງປະຊມປຶ ກສາຫາລຢູໍ່ 3 ແຂວງ ເພໍ່ ອຍ ົກລະດ ັບຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ FLEGT, ຂນຕອນສ
ັ ົ້
ັນຍາ
ວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍການເຮັດວຽກຮວ
ໍ່ ມກ ັນດວ
ົ້ ຍຄວາມສະມ ັກໃຈ, ແລະ ລະບ ົບຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງດາົ້ ນກ ົດໝາຍຂອງ
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ໄມໃຫ
ູ ທີໍ່ ໄດເົ້ ກັບກາມາ ແລະ ຊອກຫາຂມ
ູ ທີໍ່ ຍ ັງຂາດໄປທຽບ
ີ ນ
ຶົ້ ກວ
ົ້ ດ
ົ້ ຂ
ໍ່ າເກົໍ່ າ ແລະ ສາົ້ ງຄວາມຊ ັດເຈນໃຫຂ
ົ້ ມ
ໃສຮ
ູ ການອໍ່ ນໆຂອງການສະໜອງໄມຢູ
ໍ່ ບ
ົ້ ໃໍ່ ນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ (ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍທີໍ່ 3: ບ ັນຊີລາຍຊໍ່ ຜູເົ້ ຂົົ້າຮວ
ໍ່ ມ
ກອງປະຊມປຶ ກສາຫາລ).

ົ້
ກອງປະຊມຄງສ
ັ ົ້ ດທາົ້ ຍເພໍ່ ອນາສະເໜີຜ ົນການຄນຄ
ົົ້ ວ
ົ້ າຂອງບ ົດລາຍງານໄດຈ
ົ້ ັດຂຶນ

ົ້
ໃນວ ັນທີໍ່ 9 ເດອນມ ັງກອນ 2012 ຢູທ
ໍ່ ໍ່ ີນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ. ບ ັນດາພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບການເຊອ
ເຊີນໃຫເົ້ ຂົົ້າຮວ
ັ ົ້ ເົ້ ພໍ່ ອປຶ ກສາຫາລກຽໍ່ ວກ ັບສິໍ່ງທີໍ່ ພບ
ົ ເຫັ ນ,
ໍ່ ມກອງປະຊມຄງນີ

ຜ ົນການຄນຄ
ົົ້ ວ
ົ້ າ ແລະ ບ ັນດາຄາ

ແນະນາອໍ່ ນໆ. ຮາໍ່ ງບ ົດລາຍງານໄດເົ້ ຮັດສາເລັ ດ ແລະ ໄດແ
ົ້ ປເປັນພາສາລາວພາຍຫງັ ກອງປະຊມເພໍ່ ອຮ ັບເອົ າ
ໍ່ ັ ກາໍ່ ວກໍ່ ໄດຖ
ຄາຄິດຄາເຫັ ນຈາກພາກສວ
ແລະ ຈາກກອງເລຂາ, ຊຶໍ່ ງຄາຄິດເຫັ ນດງ
ັ ົ້
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງຢູຂ
ໍ່ ນແຂວງ
ົ້ ກ
ົ້ ລວ
ບ ັນຈເຂົົ້າໃນບ ົດລາຍງານນີແ
ົ້ .
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ພາກສະໜາມຈາກໄມທີໍ່ົ້ ຖກສະໜອງຕາມແຫງ
ົ
ໍ່ ອໍ່ ນໆທັງໝດ

ົ້ ນ
ກໍ່ ໄດຖ
ູ ໄມຢູ
ົ້ ກວິເຄາະທຽບໃສສ
ໍ່ າເນົາຂມ
ົ້ ສ
ໍ່ ະ

ົ້ ທະບຽນ. ຂມ
ົ້ ນ
ໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບອ
ງໝ ົດເພໍ່ ອຈດປະສ ົງການຄາົ້ ຄວນຖກຂຶນ
ູ ການສະ
ົົ້
ໍ່ ນທີໍ່ ໄມຖ
ົ້ ກຂດຄນມາທັ
ົ້ ນ
ໜອງໄມ ົ້ ແລະ ຂມ
ູ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກຈ ົດທະບຽນຈາກສະໜາມສອງໄດຖ
ົ້ ກສ ົມທຽບກ ັບສາເນົາບລິມາດຂອງໄມສ
ົ້ າ
ເລັ ດຮູບ ທີໍ່ ຜະລິດໂດຍບລິສ ັດໃນທອ
ົ ວ ັດຖດິບທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານນນແທດເໝາະກ
ັ ົ້
ັບລະ
ົ້ ງຖິໍ່ ນເພໍ່ ີອປະເມີນຜນ
ົ້ ນ
ດ ັບການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ຫ ບໍ່ . ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກາຂມ
ູ ຈາກພາກລ ັດ ແລະ ຈາກການ
ປະກອບສວ
ໍ່ ນຂອງພາກເອກະຊ ົນ

ແລະ

ບ ັນດາພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງອໍ່ ນໆ,

ົ້ ະຍາຍາມບ ັນທຶກ
ບ ົດສຶກສານີພ

ົ້ ນ
ຄວາມຊ ັດເຈນຂອງຂມ
ູ ຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົ້ າກຂະແໜງການອໍ່ ນໆ.
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດ ົ້ ແລະ ຖກວິເຄາະຢູຂ
ຖ
ັ ົ້
ໍ່ ນແຂວງໄດ
ົ້ ກນາໃຊເົ້ ພໍ່ ອສາົ້ ງຕ ົວແບບການສະໜອງໄມທີໍ່ົ້ ສະທອ
ົ້ ນໃຫົ້
ເຫັ ນການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍຂອງໄມຈາກແຫ
ງໍ່ ຕາໍ່ ງໆຕາມກອບໜາົ້ ວຽກຂອງທີມງານ.
ົ້

ພາຍຫ ັງການລ ົງຢຽົ້ ມຢາມຢູຂ
ັ ົ້
ໍ່ ນ

ົ້ ນ
ົ້ ນ
ແຂວງ, ທີມງານໄດຮ
ູ ຂາໍ່ ວສານເພີົ້ມເຕີມກຽໍ່ ວກ ັບຂມ
ູ ນາເຂົົ້າ ແລະ ສໍ່ງົ
ົ້ າໍ່ ງບ ົດລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຂ ຂມ
ອອກແຫງ
ັ ົ້ ນ
ໍ່ ຊາດຈາກໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດທີໍ່ຕງຢູ
ໍ່ ະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ.

ໍ່ ັ ກາໍ່ ວສະທອ
ຕ ົວແບບດງ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນລະບ ົບ
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ຕ ົວຈິງທີໍ່ ຖກການ ົດ, ຊຶໍ່ ງກາລ ັງມີການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຢູພ
ັ ົ້
ັ ົ້ ງເປັນໄປບໍ່ ໄດທ
ໍ່ າກສະໜາມ ສະນນຈຶໍ່
ົ້ ໍ່ ີຈະການ ົດ “ຕ ົວ
ແບບທີໍ່ ດີ” ທີໍ່ ຊ ັດເຈນສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັບຂະບວນການໃນພາກທິດສະດີ.
ົ້ ນ
ການກະແຈກກະຈາຍຂອງຂມ
ູ ທີໍ່ ມີຈາກບ ັນດາໜວ
ີ ວາມຫຍງົ້ ຍາກໃນການສາົ້ ງວິທໍ່ ີ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດ ໄດພ
ົ້ າໃຫມ
ົ້ ຄ
ວິທະຍາທີໍ່ ສອດຄອ
ໍ່ ງໃນໄລຍ
ໍ່ ະທີໍ່ ມີການສຶກສາ, ຊຶໍ່ ງອາດສະທອ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນໃນເວລາທີໍ່ ມີການເຂົົ້າຮວ
ໍ່ ມ VPA ແລະ
ົ້ ກສາົ້ ງຂຶນ
ົ້ ບ ົນພົ້ນຖານຂອງຂມ
ົ້ ນ
TLAS. ການຄາດຄະເນເຖິງຜ ົນໄດຮ
ູ ທີໍ່ ມີ
ົ້ ັບທີໍ່ມີລາຍລະອຽດໃນບ ົດລາຍງານນີຖ
ົ້ ກ ັບລາຍລະອຽດຂອງຂມ
ົ້ ນ
ແຕຄ
ູ ແລະ ວິທີວທ
ິ ະຍາ. ໂດຍພິຈາລະນາ
ໍ່ ວາມຊ ັດເຈນຂອງການຄາດຄະເນແມນຂຶ
ໍ່ ນ
ົ້ ນ
ເຖິງຂມ
ູ ທີໍ່ ກະແຈກກະຈາຍນນ,
ັ ົ້ ທີມງານສມໃສກ
ໍ່ ານການ ົດຊອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງ 2 ປະເພດທີໍ່ ຕອ
ົ້ ງຖກການ ົດ ໃນເວລາ
ົ້ ນ
ສາົ້ ງ TLAS ທີໍ່ ຄ ົບຖວ
ູ ທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ນ. ປະເພດທາອິດ: ຊອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງພາຍໃນລະບ ົບຊຶໍ່ງຂມ
ົ້ ງບໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກຮຽກຮອ
ົ້ ງ
ຈາກໜວ
ໍ່ ຍງານລ ັດໃຫເົ້ ກັບກາ ຫ ບ ັນທຶກໄວ.ົ້ ປະເພດທີສອງ: ລະບ ົບ ຫ ກອບວຽກມີຕາມພາກທິດສະດີແຕມ
ໍ່ ີ
ົ້ ນ
ຊອ
ບ ັດ ຫ ການເກັບກາ ແລະ ການຄມ
ູ .
ັ ົ້
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ຄອງຂມ

3. ພາລະບ ົດບາດຂອງບ ັນດາຂະແໜງການຂອງລ ັດ
3.1 ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້
ົ້ ທີໍ່ ດິນປໍ່າໄມ,ົ້ ການ ົດທີໍ່ດິນປໍ່າໄມປະເພດຕ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເປັ
າໍ່ ງໆໂດຍປະສານ
ົ້ ນຜູຄ
ົ້ ມ
ົ້ ຄອງເນອ
ົ້
ສ ົມທົບກ ັບຂະແໜງການອໍ່ ນໆທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົົ້ ວ
ົ້ ງ, ຄນຄ
ົ້ າວາງລະບຽບການຄມ
ົ້ ຄອງ, ການປົກປັກຮ ັກສາ, ການພ ັດ
ໍ່ ັ ກາໍ່ ວລວມທັງການປົກປັກຮ ັກສາສິໍ່ງແວດລອ
ທະນາ ແລະ ການນາໃຊທ
ົ້ ໍ່ ີດິນປະເພດດງ
ົ້ ມ ແລວ
ົ້ ນາສະເໜີຕໍ່ ລ ັດ
ຖະບານເພໍ່ ອພິຈາລະນາຮ ັບຮອງເອົ າ (ມາດຕາ57: ການຄມ
ົ້ ຄອງທີໍ່ ດິນປໍ່າໄມ,ົ້ ກ ົດໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ 24/12/2007).
ລ ັດຖະບານມອບໃຫກ
ົ້ ະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມສ
ົ້ ົມທົບກ ັບກະຊວງອໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງເຊັໍ່ ນ: ກະຊວງອດສາຫະ
ກາ ແລະ ການຄາົ້ . ອ ົງການຄມ
ົ້ ຄອງທີໍ່ ດິນແຫງໍ່ ຊາດ, ອ ົງການຊ ັບພະຍາກອນນາົ້ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ກະ
ຊວງພະລ ັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ,ໍ່ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສໍ່ງົ , ອ ົງການທອ
ໍ່ ງທຽໍ່ ວແຫງ
ໍ່ ຊາດ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ, ກະຊວງປົ້ອງກ ັນປະເທດ, ກະຊວງຖະແຫງຂາໍ່ ວ ແລະ ວ ັດທະນາທາ ປົກປັກ
ຮ ັກສາ ແລະ ພ ັດທະນາປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ທີໍ່ ດິນປໍ່າໄມແບບຍ
ນຍ ົງຕາມແຜນຍດທະສາດພ ັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ
ົ້
ສ ັງຄ ົມແຫງໍ່ ຊາດ, ຍດທະສາດປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ຍດທະສາດຄມ
ົ້ ຄອງສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ຂອບເຂດແຜນຈ ັດສ ັນທີໍ່
ໄດກ
ົ້ ານ ົດໄວ.ົ້
(ມາດຕາ 77: ປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ທີໍ່ ດິນປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ຂນສູ
ັ ົ້ ນກາງປົກປັກຮ ັກສາ ແລະ ພ ັດທະນາ, ກ ົດໝາຍປໍ່າໄມ ົ້
24/12/2007). ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ,ົ້ ກ ົມປໍ່າໄມ,ົ້ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ແມນຢູ
ົ້
ໍ່ ພ
ໍ່ າຍໃຕກ
ົ້ ານຊີົ້
ນາຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ.ົ້
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3.1.1

ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້

ົ້ ໃນປີ 2008 ໂດຍມີພາລະບ ົດບາດໃນການກວດກາເປັນທາງການສາລ ັບໄມ,ົ້ ຜະ
ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມສ
ັ ົ້ ນ
ົ້ າົ້ ງຕງຂຶ
ລິດຕະພ ັນຈາກປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ສ ັດປໍ່າ. ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມຍ
ົ້ ັງມີບ ົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫແ
ົ້ ກຄ
ໍ່ ະນະນາຂອງກະ
ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າ, ສບບສວນສອບສວນ, ປົກປົ້ອງສ ັດນາົ້ ແລະ
ຊວງ, ພອ
ົ້ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໃນການກວດກາປໍ່າໄມ,ົ້ ເນອ
ສ ັດປໍ່າ, ແລະ ປັບປງປະສິດທິຜ ົນຂອງບ ັນດາລະບຽບການທີໍ່ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ.
ົ້ ນ
ການກວດກາໄມທ
າໂກຕາົ້ ຕ ັດໄມທີໍ່ົ້ ໄດຮ
ູ ຕນໄມ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມໜຶໍ່ ງ ແມນກວມເອົ
ໍ່
ົ້ ັບອະນຍາດ, ການບ ັນທຶກຂມ
ົ້
ກອ
ົົ້ ໃບທະບຽນການຕ ັດໄມ,ົ້ ສ ັນຍາການຕ ັດໄມ,ົ້ ໃບທະບຽນການນາໃຊເົ້ ຄໍ່ ອງກ ົນຈ ັກ ແລະ ພົ້ນ
ໍ່ ນການຂດຄນ,
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ທີໍ່ ຕ ັດໄມ.ົ້ ຢູສ
ູ ຂມ
ູ ຕນໄມ
ກ
ົົ້
ໍ່ ະໜາມສອງ, ການກວດກາກວມເອົ າບ ັນຊີໄມທອ
ໍ່ ນ, ການບ ັນທຶກຂມ
ົ້ ອ
ໍ່ ນການຂດ
ຄນ,
ົົ້ ໃບທະບຽນການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ສ ັນຍາການຕ ັດໄມ.ົ້ ໃນກລະນີຂອງໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນໄມເຄິໍ່
ົ້ ງ
ສາເລັ ດຮູບນນ,
ັ ົ້ ການກວດກາກວມເອົ າໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ (ອອກໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້
ແຂວງ), ໃບອິນວອຍຈາກໂຮງເລໍ່ ອຍ ແລະ ໃບອະນຍາດເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມຈາກສະໜາມອອກໂດຍພະແນກກະສິ
ົ້
ກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ.
ົ້
ລະບ ົບການກວດກາຖກຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂດຍຜາໍ່ ນ: 1) ການກວດກາເປັນປົກກະຕິຕາມຕາຕະລາງວຽກທີໍ່ ການ ົດ
ັ ົ້
ຕາຍຕ ົວ ແລະ ຕາມການລ ົງຢຽົ້ ມຢາມໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມແບບສ
ມ
ັ ົ້ າໍ່ ນກວດຊໍ່ວົ ຄາວຢູພ
ົ້
ໍ່ ເອົ າ, ການຕງດ
ໍ່ ົ້ນທີໍ່ ສາ
ຄ ັນ, 2) ການກວດກາເມໍ່ ອເຫັ ນວາໍ່ ຈາເປັນໂດຍມີແຈງົ້ ການສໍ່ງົ ໃຫໂ
ງ ຫ ສະ
ົ້ ຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມສະເພາະໃດໜຶໍ່
ົ້
ໜາມສອງກອ
ໍ່ ນ 24 ຊໍ່ວົ ໂມງ ແລະ 3) ການກວດກາທັນທີເມໍ່ ອເຫັ ນວາໍ່ ຈາເປັນໂດຍບໍ່ ມີການແຈງົ້ ລວ
ໍ່ ງໜາົ້ .
3.1.2

ກ ົມປໍ່າໄມ ົ້

ພາລະໜາົ້ ທີໍ່ ຂອງກ ົມປໍ່າໄມແມ
ັນດາພະແນກກະສິກາ
ົ້ ນສ
ໍ່ ັງລວມໂກຕາົ້ ການຕ ັດໄມຈາກບ
ົ້

ແລະ

ປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້

ແລວ
ົ້ ສໍ່ງົ ໃຫກ
ົ້ ະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ໃຫຄ
ົ້ າແນະນາດາົ້ ນວິຊາການທີໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບປໍ່າໄມໃຫ
ົ້ ແ
ົ້ ຕລ
ໍ່ ະ
ແຂວງ. ກ ົມປໍ່າໄມຕິ
ົ້ ດຕາມກວດກາການດາເນີນການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ແຫງ
ໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງໄມ.ົ້
3.1.2.1 ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້
ພາລະໜາົ້ ທີໍ່ ຂອງພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງກວມເອົ
າການສາົ້ ງໂກຕາົ້ ການຕ ັດໄມພາຍໃນແຂວງແລ
ວ
ົ້
ົ້
ົ້
ສໍ່ງົ ໃຫກ
ົ້ ະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ໂດຍຜາໍ່ ນ ກ ົມປໍ່າໄມ,ົ້ ອອກໃບທະບຽນຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ສາົ້ ງສ ັນຍາການຕ ັດ
ໄມ.ົ້ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງຕິ
ດຕາມກວດກາການດາເນີນການຕ ັດໄມ,ົ້ ແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ ແລະ
ົ້
ເກັບບ ັນທຶກເອກະສານເຊັໍ່ ນ: ສ ັນຍາການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ໃບທະບຽນການຕ ັດໄມ.ົ້
3.1.2.2 ຂະແໜງປໍ່າໄມຂອງແຂວງ
ົ້
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ົ້ າຂອງພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ຂະແໜງປໍ່າໄມຂອງແຂວງຢູ
ພ
ແລະ ມີພາລະໜາົ້ ທີໍ່
ົ້
ໍ່ າຍໃຕກ
ົ້ ານຊີນ
ົ້
ສ ັງລວມໂກຕາົ້ ການຕ ັດໄມຈາກແຕ
ລ
ົ້
ໍ່ ະເມອງຢູພ
ໍ່ າຍໃນແຂວງເພໍ່ ອສໍ່ງົ ໃຫພ
ົ້ ະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ົ້
ໃຫຄ
ເຊັໍ່
ົົ້
ົ້ າແນະນາໃນການຂດຄນໄມ
ົ້ ນ: ຂະໜາດ ແລະ ຄນນະພາບຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ສາົ້ ງບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູໍ່
ສະໜາມສອງ.

ຂະແໜງປໍ່າໄມຂອງແຂວງມີ
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ອອກຈາກປໍ່າຈ ົນຮອດສະໜາມສອງໂດຍ
ົ້

ຕິດຕາມກວດກາການດາເນີນງານການຕ ັດໄມ,ົ້

ແຫງ
ໍ່ ທີມາຂອງໄມ ົ້ ແລະ

ບ ັນດາເອກະສານທີໍ່ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງເຊັໍ່ ນ:

ສ ັນຍາການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ໃບທະບຽນການຕ ັດໄມ ົ້ ຫ ອໍ່ ນໆ.
3.1.2.3 ຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ
ົ້ າຂອງພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ຫອ
ມີພາລະ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງຢູພ
ໍ່ າຍໃຕກ
ົ້ ານຊີນ
ົ້
ໜາົ້ ທີໍ່ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດແຜນການຄມ
ັ ົ້
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມ,ົ້ ໃຫຄ
ົ້ າແນະນາໃນການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ສາົ້ ງແຜນດາເນີນ
ໍ່ ອການຮ ັບຮອງ. ຫອ
ງານປະຈາປີ ແລວ
ົ້ ສໍ່ງົ ໃຫພ
ົ້ ະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງເພ
ົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າ
ໄມເມ
ິ ຕາມກວດກາພົ້ນທີໍ່ ທີໍ່ ມີການຕ ັດໄມ,ົ້ ແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມທ
ົ້ ອງເປັນຜູຕ
ົ້ ດ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ເອກະສານເຊັໍ່ ນ: ສ ັນຍາ
ແລະ ໃບທະບຽນການຕ ັດໄມ.ົ້ ພະນ ັກງານຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງວ ັດແທກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມ
ົ້ ທະບຽນໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນຈາກ
ສອງ ແລະ ອອກບ ັນຊີໄມທ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທາງການ (ໃບແບບຟອມທີໍ່ 4) ທີໍ່ ນາໃຊໃົ້ ນການຂຶນ
ພົ້ນທີໍ່ ທັງໝ ົດ (ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ, ສວນປູກ ແລະ ປໍ່າໄມຂອງບ
າົ້ ນ) ຊຶໍ່ ງສາມາດ
ົ້
ເຂົົ້າສູໍ່ ຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ ົ້ ຫ ສໍ່ງົ ອອກໄດຖ
ົ້ າົ້ ມີການນາໃຊເົ້ ອກະສານ.
3.2

ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້

ພາລະໜາົ້ ທີໍ່ ຂອງກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແມນເພ
ໍ່ ໍ່ ອຄມ
ົ້ ຄອງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ທກປະ
ເພດໃນ ສປປ ລາວ. ກະຊວງມີໜາົ້ ທີໍ່ ຄາດຄະເນການຂາຍ, ການຂ ົນສໍ່ງົ , ການປງແຕງໍ່ ແລະ ການສໍ່ງົ ອອກ
ຜະລິດຕະພ ັນໄມ,ົ້ ໄມທີໍ່ົ້ ຜາໍ່ ນການປງແຕງໍ່ ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ສາເລັ ດຮູບ. ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ
ການຄາົ້ ມີພະແນກອດສາຫະກາ

ແລະ

ການຄາົ້ ຂນແຂວງໃນການເປັ
ນຜູຄ
ັ ົ້
ົ້ ມ
ົ້ ຄອງ

ແລະ

ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ ົ້

ກິດຈະກາຢູພ
ໍ່ າຍໃນແຂວງ.
3.2.1

ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ

ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ຄມ
ງ
ົ້ ຄອງການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມຈາກສະໜາມສອງຮອດໂຮງງານປ
ົ້
ແຕງໍ່ ໄມ ົ້ ແລະ

ຈ ົນຮອດການສໍ່ງົ ອອກ.

ບ ັນຊີໄມທ
ກາ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຂອງສະໜາມສອງແມນກະກຽມໂດຍພະແນກກະສິ
ໍ່

ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ແລະ ມອບຕໍ່ ໃຫພ
ົ້
ົ້ ະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງເພໍ່ ອການຄິດໄລລ
ໍ່ າຄາ ແລະ
ກວດກາໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງທຽບໃສບ
ໍ່ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ. ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງກະກຽມສ ັນ
ຍາຂາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນກ ັບບລິສ ັດ

ຫ

ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄ ົມອດສາຫະກາປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້

ແຫງໍ່ ຊາດ ຫ ຂນແຂວງ,
ແລວ
ັ ົ້
ົ້ ອອກໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກສະໜາມສອງເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານປງແຕງໍ່ ຫ
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ສໍ່ງົ ອອກໂດຍກ ົງ.

ພະແນກອດສາຫະກາ

ແລະ

ການຄາົ້ ແຂວງຕິດຕາມກວດກາການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກສະ

ໜາມສອງ ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນໄມ.ົ້
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງນາໃຊໃົ້ ບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ການເກັບບ ັນທຶກເອກະສານເປັນ
ລະບ ົບຕນຕ
ົົ້ ໃນການຄມ
ົ້ ຄອງການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍຈາກສະໜາມສອງຮອດໂຮງເລໍ່ ອຍ
ກວດກາແມນຢູ
ໍ່ ໂ
ໍ່ ຮງເລໍ່ ອຍໂດຍການເບິໍ່ ງຜະລິດຕະພ ັນທີໍ່ໂຮງງານຜະລິດ

ຫ

ສໍ່ງົ ອອກໂດຍກ ົງ.

ການ

ໂດຍສວ
ໍ່ ນຫາຍແມນເພ
ໍ່ ໍ່ ອສໍ່ງົ ອອກຜະ

ລິດຕະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫພ
ົ້ ະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງອອກເອກະສານສໍ່ງົ ອອກ. ການກວດ
ກາບໍ່ ເປັນທາງການສາລ ັບວ ັດຖດິບທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານປງແຕງໍ່ ແຕພ
ໍ່ ະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ
ບ ັນທຶກພຽງແຕວ
ໍ່ ັດຖດິບທີໍ່ ໂຮງງານໄດຮ
ົ້ ັບໂດຍອີງໃສໃໍ່ ບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ .
3.3 ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ:
ົ້ ໃນຕອນທາົ້ ຍຂອງປີ 2011 ໃນໄລຍ
ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລອ
ັ ົ້ ນ
ົ້ ມສາົ້ ງຕງຂຶ
ໍ່ ະທີໍ່ ກາ
ລ ັງມີການກະກຽມບ ົດສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນ
ສປປ ລາວ. ພາລະບ ົດບາດຕນຕ
ົົ້ ຂອງກະຊວງໃໝນ
ີົ້ ມນ
ົ້
ໍ່ ແ
ໍ່
ການຄມ
ົ້ ຄອງພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນແຫງໍ່ ຊາດທີໍ່ ໄດກ
ົ້ ານ ົດໄວແ
ົ້ ລວ
ົ້ ໃນທົໍ່ ວປະເທດ. ເນໍ່ ອງຈາກວາໍ່
ົ້ ໃໝໍ່ ສະນນພາລະບ
ກະຊວງຫາກໍ່ ຕງຂຶ
ັ ົ້ ນ
ັ ົ້
ົດບາດຍ ັງຢູໃໍ່ ນໄລຍ
ໍ່ ະຂອງການຮາໍ່ ງ. ໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງໍ່ ລາໍ່ ງສວ
ໍ່ ນ
ົ້ ຢູໃໍ່ ນພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນ, ການຕິດຕາມກວດກາການສະໜອງໄມຈາກເຂດ
ຫາຍປະກ ົດຂຶນ
ົ້
ດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຍ ັງນອນຢູໃໍ່ ນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງກະສິກາ

ແລະ

ປໍ່າໄມ,ົ້

ແຕເໍ່ ຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມບ ົດບາດ

ການຄມ
ົ້ ຄອງ ຂອງກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມຕໍ່ ການສະໜອງໄມກ
ົ້ ໍ່ ຍ ັງບໍ່ ທັນຊ ັດ
ເຈນເທໍ່ ອ.

4. ປໍ່າໄມໃນ
ສປປ ລາວ
ົ້
ປະເທດລາວມີປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ອດ ົມສ ົມບູນ ແລະ ເປັນປັດໃຈທີໍ່ ຈາເປັນຕໍ່ ເສດຖະກິດ ແລະ ລາຍຮ ັບຂອງປະເທດ, ຊຶໍ່ ງ
ົ້ ນ
ການຜະລິດໄມກວມເອົ
າ 3.2% ຂອງ GDP, ຂມ
ູ ທີໍ່ ກຽໍ່ ວກ ັບເຂດປໍ່າແຕລ
ົ້
ໍ່ ະແຫງ
ໍ່ ແລະ ການປະກອບສວ
ໍ່ ນ
ຂອງອດສາຫະກາໄມເຂົ
ົ້ ົ້າໃນ GDP ຍ ັງບໍ່ ທັນມີເທໍ່ ອຢູກ
ໍ່ ະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ອ ັດຕາສວ
ໍ່ ນອາດ
ົ້ າົ້ ກວມເອົ າການນາໃຊເົ້ ພໍ່ ອດາລ ົງຊີບ ແລະ ເອົ າເຄໍ່ ອງປໍ່າຂອງດ ົງເຂົົ້າຕໍ່ ມ. ຜະລິດຕະພນ
ສູງກວ
ັ ໄມກວມ
ໍ່ ານີຖ
ົ້
ເອົ າ 34% ຂອງລາຍຮ ັບທັງໝ ົດຈາກການສໍ່ງົ ອອກ ແລະ ສູງເຖິງ 50% ຂອງປີ ນ ີົ້ (2012) ຄາໍ່ ພ ັນທະຂອງ
ປໍ່າໄມ ົ້ ປະກອບສວ
ົ 11% ຫດລ ົງຈາກ 20% ໃນຊມກາງປີ 1990 (MAF
ໍ່ ນເຂົົ້າລາຍຮ ັບອາກອນທັງໝດ
2004, FS 2020). ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າທັງໝ ົດມີປະມານ 9.5 ລາົ້ ນ ຮຕ ໃນ 2010 ຊຶໍ່ ງກວມເອົ າ 40.3% ຂອງພົ້ນທີໍ່
ທັງໝດ
ົ (ກອງປະຊມປໍ່າໄມແຫ
ົົ້ ສາລ ັບການຄມ
ົ້ ງໍ່ ຊາດ 2010). ການການ ົດພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າແມນໜຶໍ່
ໍ່ ງໃນເຄໍ່ ອງມຕນຕ
ົ້
ຄອງຊ ັບພະຍາກອນປໍ່າໄມຢູ
ັ ົ້ ລິຫານ
ົ້ ທ
ໍ່ ກຂນບ
ແຂວງໂດຍມີ

ນ ັບແຕກ
ັ ົ້
ໍ່ ະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ຈ ົນຮອດພະແນກຢູຂ
ໍ່ ນ

ເປົົ້າໝາຍຫກ
ັ ໃນການຮ ັກສາຄວາມສ ົມດນຂອງການນາໃຊຊ
ົ້ ັບພະຍາກອນປໍ່າໄມພາຍໃນປະເທດ
ົ້

(ຮູບທີໍ່ 1).
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ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າປົກຫມ
ຮູບທີໍ່ 1: ເນອ
ົ້ ໃນ ສປປ ລາວ 2010 (ໂຄງການ SUFORD)
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4.1 ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້
ການການ ົດພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າແມນໜຶໍ່
ົົ້ ສາລ ັບການຄມ
ັ ົ້ ລິຫານນ ັບແຕ ໍ່
ໍ່ ງໃນເຄໍ່ ອງມຕນຕ
ົ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນປໍ່າໄມຢູ
ົ້ ທ
ໍ່ ກຂນບ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມຈົ້ ົນຮອດພະແນກຢູຂ
ັ ົ້
ໍ່ ນແຂວງ.

ລ ັດຖະບານແຫງ
ໍ່ ສປປ ລາວ (2007) ໄດຈ
ົ້ ັດ

ປະເພດຂອງປໍ່າໄມອອກເປັ
ນ 3 ປະເພດຄ: 1) ປໍ່າຜະລິດ 2) ປໍ່າສະຫງວນ ແລະ 3) ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ (ຮູບທີໍ່ 2)
ົ້
4.1.1

ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ
ເນອ

ປໍ່າຜະລິດແມນປ
ໍ່ ໍ່າໄມ ົ້

ແລະ

ທີໍ່ ດິນປໍ່າທີໍ່ ຖກຈ ັດປະເພດເພໍ່ ອຈດປະສ ົງໃນການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ
ົ້ ງ

ການຂອງການພ ັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ແລະ ປັບປງຊິວດ
ິ ການເປັນຢູຂ
ໍ່ ອງປະຊາຊ ົນ ໂດຍການນາ
ໃຊໄົ້ ມ ົ້ ແລະ ຜະລິດຕະພນ
ັ ຈາກປໍ່າບ ົນພົ້ນຖານຂອງຄວາມຍນຍ ົງ ແລະ ບໍ່ ມີຜ ົນກະທົບດາົ້ ນລ ົບທີໍ່ໜັກໜວ
ໍ່ ງຕໍ່
ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າທັງໝ ົດ. ດາລ ັດນາຍ ົກເລກ
ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ. ປໍ່າຜະລິດກວມເອົ າ 34% ( 3.20 ລາົ້ ນ ຮຕ ) ຂອງເນອ
ທີໍ່

59/ນຍ

(2002)

ວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍການຄມ
ົ້ ຄອງແບບຍນຍ ົງຂອງປໍ່າຜະລິດ

ແລະ

ແຈງົ້ ການຂອງກະຊວງເລກ

ທີໍ່ 0240/ກກປ 2003 ທີໍ່ ເປັນພົ້ນຖານທາງກ ົດໝາຍຂອງປໍ່າຜະລິດ ເພໍ່ ອໃຫກ
ົ້ ະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມໄດ
ົ້ ົ້
ການ ົດ ແລະ ຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າຜະລິດໃຫຍ
ົ້ ນຍ ົງ, ແລະ ແຈງົ້ ການເລກທີ 0060/2003 ທີໍ່ ໄດກ
ົ້ ານ ົດບ ັນດາຫ ັກການ,
ົ້ ໃນດາົ້ ນວິຊາການ ແລະ ລະບຽບການສາລ ັບການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ການຂດຄນຜະລິ
ເນອ
ດຕະຜນ
ົົ້
ົ ປໍ່າໄມ.ົ້ ໃນປີ
2006, ມີເຂດປໍ່າຜະລິດ 8 ແຫງໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກການ ົດຢາໍ່ ງເປັນທາງການໂດຍອີງໃສດ
ໍ່ າລ ັດນາຍ ົກເລກທີ 27 (2006)
ແລະ ເຂດປໍ່າຜະລິດ 29 ແຫງໍ່ ກໍ່ ຖກການ ົດຢາໍ່ ງເປັນທາງການໂດຍອີງຕາມດາລ ັດນາຍ ົກເລກທີ 321 (2006).
ໃນປະຈບ ັນ, ປະເທດລາວມີເຂດປໍ່າຜະລິດທີໍ່ ໄດກ
ັ ົ້ ນກາງ ທັງໝດ
ົ ມີ 51 ແຫງໍ່ ໂດຍອີງຕາມດາ
ົ້ ານ ົດໃນຂນສູ
ົ້ ທີໍ່ ທັງໝ ົດ 3,089,423 ຮຕ.
ລ ັດ ແລະ ກວມເອົ າເນອ
4.1.2

ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ
ເນອ

ປໍ່າປົ້ອງກ ັນແມນປ
ໍ່ ໍ່າໄມ ົ້ ແລະ

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າທີໍ່ ຖກຈ ັດປະເພດເພໍ່ ອຈດປະສ ົງການປົ້ອງກ ັນພົ້ນທີໍ່ ບລິເວນນາົ້

ແລະ

ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ສາຄ ັນຕໍ່ ຄວາມໝນຄ
ປົ້ອງກ ັນບໍ່ ໃຫເົ້ ກີດການເຊາະເຈໍ່ ອນຂອງດິນ. ປໍ່າປົ້ອງກ ັນຍ ັງກວມເອົ າເນອ
ັ ົ້ ົງຂອງ
ຊາດ, ພົ້ນທີໍ່ ໃຊເົ້ ພໍ່ ອປົ້ອງກ ັນໄພທາມະຊາດ ແລະ ເຂດຮ ັກສາສິໍ່ງແວດລອ
ົ້ ມ ຫ ອໍ່ ນໆ. ປໍ່າປົ້ອງກ ັນກວມເອົ າ
2.8 ລາົ້ ນ ຮຕ ຫ 29% ຂອງພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດ.
ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າສະຫງວນ
4.1.3 ເນອ
ປໍ່າສະຫງວນແມນປ
ໍ່ ໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າທີໍ່ ຖກຈ ັດປະເພດເພໍ່ ອຈດປະສ ົງປົກປົ້ອງ ແລະ ອານລ ັກສ ັດປໍ່າ,

ພດ

ພ ັນ, ທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງອໍ່ ນໆທີໍ່ ມີຄນຄາໍ່ ທາງປະຫວ ັດສາດ, ວ ັດທະນາທາ, ການທອ
ໍ່ ງທຽໍ່ ວ, ສິໍ່ ງແວດ ລອ
ົ້ ມ,
ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້
ການສຶກສາ ແລະ ເພໍ່ ອການຄນຄ
ົົ້ ວ
ົ້ າສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງ, ຊຶໍ່ ງກວມເອົ າ 37% (3.4 ລາົ້ ນ ຮຕ) ຂອງເນອ
ົ້ ດ ົມສ ົມບູນໄປດວ
ທັງໝດ
ອ
ົ . ປໍ່າໄມປະເພດນີ
ັ ໂດຍມີຢາໍ່ ງໜອ
ົ້
ົ້ ຍຊີວະນາໆພນ
ົ້ ຍ 8,100 ພ ັນພດ, 166 ສາຍພ ັນ
ົ້ 700 ສາຍພ ັນຂອງນ ົກ ແລະ 100 ສາຍພ ັນຂອງສ ັດລຽົ້ ງລູກ
ຂອງສ ັດເລອຄານ ແລະ ສ ັດເຄິໍ່ງບ ົກເຄິໍ່ງນາ,
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ົ້ (MAF, FS 2020). ເນອ
ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າສະຫງວນ ຫ ພົ້ນທີໍ່ ອານລ ັກຊີວະ
ດວ
ົ້ ຍນ ົມທີໍ່ສາມາດພ ົບໄດໃົ້ ນປໍ່າໄມປະເພດນີ
ົ້
ົ້ ນ ັບແຕປ
ນາໆພ ັນແຫງໍ່ ຊາດໄດຖ
ັ ົ້ ນ
ົ້ ກສາົ້ ງຕງຂຶ
ໍ່ ີ 1993 ໂດຍອີງໃສດ
ໍ່ າລ ັດນາຍ ົກເລກທີ 164 (1993). ບ ັນດາ
ແຂວງ ແລະ ເມອງຍ ັງໄດກ
ົ້ ານ ົດປໍ່າສະຫງວນ, ຊຶໍ່ ງເພີໍ່ ມຈານວນທັງໝ ົດເປັນ 5.3 ລາົ້ ນ ຮຕ ຫ 22.6% ຂອງ
ົ້ ທີໍ່ ປະເທດທັງໝດ
ເນອ
ົ (ລາຍງານຂອງລ ັດຖະບານ 2005). ປໍ່າສະຫງວນດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວແມນຖ
ໍ່ ກການ ົດເຂດເພໍ່ ອການ
ົ້ ມນຖ
ປົກປົ້ອງ ແລະ ຄວບຄມການນາໃຊ,ົ້ ຊຶໍ່ ງການຂດຄນຊ
ົົ້ ັບພະຍາກອນໃນເຂດນີແ
ໍ່ ກຫາົ້ ມ (ລາຍງານຂອງ
ົ້ າົ້ ມ ຕໍ່ ກ ັບບ ັນດາກິດຈະກາດາລ ົງຊິວດ
ລ ັດຖະບານ 2007). ລ ັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດກ
ິ ຂອງ
ົ້ ານ ົດຂຫ
ຄ ົວເຮອນທີໍ່ ຢູໃໍ່ ນ ຫ ຢູອ
ໍ່ ອ
ົ້ ມຂາົ້ ງປໍ່າສະຫງວນ. ລ ັດຖະບານຍ ັງມີນະໂຍບາຍສາລ ັບການຍ ົກຍາົ້ ຍບ ັນດາບາົ້ ນທີໍ່ ຢູໍ່
ພາຍໃນປໍ່າສະຫງວນເພໍ່ ອຫດຜອ
ໍ່ ນຜ ົນກະທົບຕໍ່ ຊ ັບພະຍາກອນທີໍ່ໄດຮ
ົ້ ັບການປົກປົ້ອງ (Baird&Shoemaker, 2005)
ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ກວມເອົ າທັງສາມປະເພດແມນ
ໍ່ 9.4 ລາົ້ ນ ຮຕ ແຕເໍ່ ຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ ອ ັດຕາສວ
ໍ່ ນຮອ
ົ້ ຍ
ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າ (ປະມານ 4.0 ລາົ້ ນ ຮຕ ຫ 43%) ແມນຫ
ຂອງເນອ
ີ ານຟົ້ ນຟູ. ການຕ ັດ
ໍ່ ດລ ົງ ແລະ ຕອ
ົ້ ງການໃຫມ
ົ້ ກ
ຕນໄມ
ເພ
ົົ້
ົ້ ໍ່ ອກຽມດິນ,

ການເຮັດໄຮ,ໍ່

ການຕ ັດໄມທີໍ່ົ້ ປາດສະຈາກການຄວບຄມ,

ການປໍ່ຽນປໍ່າເພໍ່ ອເຮັດກະສິກາ

ແລະ ການປະຕິບ ັດກ ົດໝາຍທີໍ່ຍ ັງອອ
ົົ້ ຂອງການສູນເສຍປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ການເຊໍ່ ອມໂຊມ
ໍ່ ນ ໄດເົ້ ປັນສາເຫດຕນຕ
ົ້ ັບເພີໍ່ມຂຶນ
ົ້ ແລະ ຄນນະພາບຂອງ
ຂອງປໍ່າໄມ ົ້ (MAF, FS 2020). ຄວາມກະແຈກກະຈາຍຂອງປໍ່າໄມນ
ົ້ ັບມນ
3
3
ປໍ່າໄມກ
ົ້ າລ ັງຫດລ ົງຈາກ 128 ມ /ຮຕ ໃນ 1990 ມາເປັນ 29 ມ /ຮຕ ໃນ 2000. ມີຫາຍປັດໃຈທີໍ່ ສໍ່ງົ ຜ ົນກະ

ທົບຕໍ່ ການປໍ່ຽນແປງຊ ັບພະຍາກອນຂອງປໍ່າໄມ ົ້ (K.Manivong ແລະ P.Sophathilath, 2007) ດງໍ່ ັ ລນ
ໍ່ ນີ:ົ້


ົ້ ສາລ ັບໄມ ົ້ ແລະ ເຄໍ່ ອງປໍ່າຂອງດ ົງໃນພານພົ້ນ
ຄວາມຕອ
ົ້ ງການໃນຕະຫາດທີໍ່ ເພີໍ່ ມຂຶນ



ການຂາດການຄວບຄມການຂດຄນທີໍ່
ົົ້ ຫາຍເກີນໄປ



ົ້ ສາລ ັບການຕິດພນ
ຄວາມຕອ
ູ ຄາໍ່ ສູງ
ັ ໄມທີໍ່ົ້ ມີມນ
ົ້ ງການທີໍ່ ເພີໍ່ ມຂຶນ



ການຄມ
ົ້ ຄອງຂອງຂະແໜງການໃນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອງຍ ັງບໍ່ ທັນພຽງພ

ໂດຍທົໍ່ ວໄປແລວ
ິ ໍ່ ີຖາງປໍ່າເຮັດໄຮ,ໍ່ ແລະ ການນາໃຊໄົ້ ມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົ້ , ປະຊາຊ ົນຢູທ
ໍ່ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນນາໃຊວ
ົ້ ທ
ົ້ າກປໍ່າສະຫງວນ
ົ້າໄປ
ແລະ ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ ເພໍ່ ອບ ັນດາໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງໍ່ ລາໍ່ ງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບອ
ຖ
ົົ້
ົົ້ ນສາມາດເຂົ
ັ ົ້
ໍ່ ນທີໍ່ ຕນໄມ
ົ້ ກຂດຄນນ
ໃນຕອ
ໍ່ ງໂສງົ້ ການສະໜອງໄມຢ
ົ້ າໍ່ ງຖກກ ົດໝາຍ. ການນາໃຊປ
ົ້ ໍ່າສະຫງວນ ແລະ ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ ເພໍ່ ອຄວາມຕອ
ົ້ ງ
ການດາົ້ ນກະສິກາ ແລະ ພົ້ນຖານໂຄງໍ່ ລາໍ່ ງໄດນ
ົ້ າໄປສູກ
ໍ່ ານເຊໍ່ ອມໂຊມຂອງບາງພົ້ນທີໍ່ ສາຄ ັນ ພາໃຫກ
ົ້ ານຈ ັດ
ໝວດພົ້ນທີໍ່ ນາໃຊທ
ົ້ ໍ່ ີກາລ ັງມີຢເໍູ່ ກີດຄວາມບໍ່ ຊ ັດເຈນ.

ົ້ ນ
ບ ັນຫາຕນຕ
ນຂມ
ູ ກຽໍ່ ວກ ັບການນາ
ົົ້ ໜຶໍ່ ງແມນການຂາດເຂີ
ໍ່

ໃຊທ
ົ້ ໍ່ ີດິນຕ ົວຈິງ ແລະ ຄນນະພາບຂອງປໍ່າໄມພາຍໃນປ
ົ້
ໍ່າປອງົ້ ກ ັນ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນ.
ສປປ ລາວ ມີນະໂຍບາຍດາົ້ ນປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ການ ົດໃນຍດທະສາດປໍ່າໄມຮອດປີ
2020 (ລາຍງານຂອງລ ັດຖະບານ
ົ້
2005)

ແລະ

ໄດກ
ັ ກ ັບຊ ັບພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້
ົ້ ານ ົດເປົົ້າໝາຍຂອງລ ັດຖະບານສາລ ັບທກຂະແໜງການທີໍ່ ຕິດພນ

ເຊັໍ່ ນ: ປໍ່າຜະລິດ, ເຄໍ່ ອງປໍ່າຂອງດ ົງ, ການປູກປໍ່າ, ແຜນການຕ ັດໄມ,ົ້ ການປງແຕງໍ່ ໄມ,ົ້ ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ, ການອາ
ນລ ັກຊິວະນາໆພ ັນ ແລະ ການຫດຜອ
ໍ່ ນຄວາມທກຍາກຢູຊ
ໍ່ ົນນະບ ົດ. ຍດທະສາດມີບອ
ໍ່ ນອີງທາງກ ົດໝາຍທີໍ່ເປັນ
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ກ ົດໝາຍວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍປໍ່າໄມ ົ້ (ລາຍງານຂອງລ ັດຖະບານ 2007). ເປົົ້າໝາຍນະໂຍບາຍທີໍ່ ສາຄ ັນໃນຍດທະສາດປໍ່າ
ົ້ ນຟູປໍ່າປົກຫມ
ໄມແມ
ີົ້ ອດປີ 2020. ນະໂຍບາຍໄດກ
ົ້ ນການຟ
ໍ່
ົ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫໄົ້ ດ ົ້ 70% ແຕນ
ໍ່ ຮ
ົ້ ານ ົດຄວາມ
ຕອ
ົ້ ງການຂອງການຟົ້ ນຟູປໍ່າທາມະຊາດໃຫໄ
ົ້ ດຫ
ົ້ າຍກວ
ໍ່ າ 6 ລາົ້ ນ ຮຕ ຂອງປໍ່າເຫໍ່ ົ າ. ໃນປີ 2010, ນະໂຍບາຍ
ດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວໄດຖ
7 ທີໍ່ ການ ົດເປົົ້າໝາຍໃຫໄົ້ ດປ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ 5 ປີ ຄງທີໍ່
ັ ົ້
ົ້ ກບ ັນຈເຂົົ້າໄປໃນແຜນພດ
ົ້ ໍ່າປົກ
ຫມ
ຮາໍ່ ງບ ົດລາຍ
ົ້ 65% ຮອດປີ 2015 (ລາຍງານຂອງລ ັດຖະບານ 2005) (ນະໂຍບາຍປໍ່າໄມຂອງລາວ,
ົ້
ງານ GIZ 2011).
4.2 ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງ
ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ີ ານຮ ັບຮູຢ
ົ້ ອງບາົ້ ນຍ ັງບໍ່ ທັນໄດມ
ົ້ ກ
ົ້ າໍ່ ງກວ
ົ້ າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ ນອນຢູໃໍ່ ນປໍ່າສາມປະເພດ ແຕກ
ໍ່ ານ ົດໃນ
ກ ົດໝາຍວາໍ່ ດວ
ັບປະຈບ ັນ.
ົ້ ຍປໍ່າໄມສະບ
ົ້

ົ້ ມນເພ
ໍ່ ັ ກາໍ່ ວເປັນ
ການຂດຄນປ
ແ
ົົ້ ໍ່າໄມປະເພດນີ
ົ້
ໍ່ ໍ່ ອນາໃຊພ
ົ້ າຍໃນບາົ້ ນດງ

ຕນຕ
ຍາດເພໍ່ ອຂດຄນໄມ
ໃຫ
ົົ້ . ຂນຕອນການອະນ
ັ ົ້
ົົ້
ົ້ ຜ
ົ້ ທ
ົ້ ູ ໍ່ ີຕ ັດໄມແມ
ົ້ ນອີ
ໍ່ ງໃສຈ
ໍ່ ານວນຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຕອ
ົ້ ງການຕ ັດ. ປະຊາ
ຊ ົນທີໍ່ຕອ
ົ້ ງການຕ ັດໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອກໍ່ ສາົ້ ງ ແລະ ສອ
ົ້ ມແປງບາົ້ ນ ຕອ
ົ້ ງໄດປ
ົ້ ຶ ກສາຫາລກ ັບນາຍບາົ້ ນ, ຊຶໍ່ ງຈະເປັນຜູຂ
ົ້ ອານ
ຍາດຈາກຫອ
ົ້ ງການເມອງ. ຖາົ້ ໄມຖ
ົ້ ກໃຊເົ້ ພໍ່ ອປັບປງສະພາບຂອງຊມຊ ົນເຊັໍ່ ນ: ການກໍ່ ສາົ້ ງຫອ
ົ້ ງການບາົ້ ນ, ໂຮງ
ຮຽນ ຫ ວ ັດວາອາຣາມ, ນາຍບາົ້ ນຕອ
ອ
ົົ້
ົ້ ງໄປຫາຫອ
ົ້ ງການເມອງ ເພໍ່ ອສະເໜີຂສິດໃນການຂດຄນຈາກຫ
ົ້ ງການ
ປົກຄອງແຂວງ. ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງ
ແລະ ຫອ
ົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ
ສາມາດນາໃຊ ົ້ ພົ້ນທີໍ່ ດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວເພໍ່ ອຂດຄນທາງການຄ
າົ້ ອີງຕາມການຕ ົກລ ົງກ ັບນາຍບາົ້ ນ.
ົົ້
4.3 ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ (ປໍ່າປູກ)
ການລ ົງທຶນເຂົົ້າໃສສ
ອ
ົົ້
ໍ່ ວນປູກຕນໄມ
ົ້ ດສາຫະກາໂດຍບ ັນດາບລິສ ັດເອກະຊ ົນ

ພາຍໃນ

ແລະ

ຕາໍ່ ງປະເທດ

ແມນຖ
ໍ່ ກຊກຍູເົ້ ປັນຢາໍ່ ງດີໃນປະເທດ. ດາລ ັດນາຍ ົກເລກທີ 46/ນຍ (2001) ໄດເົ້ ປັນສິໍ່ ງກະຕກຊກຍູົ້ ແລະ
ເປັນມາດຕະການສາລ ັບອດສາຫະກາ ໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດໃຫຮ
ົ້ ັບໄມທີ
ົ້ ມາຈາກແຫງ
ໍ່ ສວນປູກ. ເປົົ້າໝາຍລວມຂອງນະໂຍ
ບາຍດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວແມນເພ
ໍ່ ໍ່ ອຮ ັບປະກ ັນວາໍ່ :

ການສະໜອງໄມທີໍ່ົ້ ນອກເໜອຈາກຈານວນທີໍ່ ຍນຍ ົງຈາກປໍ່າຜະລິດຂອງ

ລ ັດພາຍໃຕແ
ຈ
ອ
ົົ້
ົ້ ຜນການຄມ
ົ້ ຄອງ ແມນຈະໄດ
ໍ່
ົ້ າກປໍ່າສວນປູກຕນໄມ
ົ້ ດສາຫະກາ.
ົ້ ທີໍ່ ສວນປູກຕນໄມ
ໃນປີ 2005, ເນອ
ທັ
ົົ້
ົ ຂອງປະເທດແມນ
ົ້ ງໝດ
ໍ່ 146,600 ຮຕ ຊຶໍ່ ງໄມສ
ົ້ ັກເປັນພ ັນໄມອ
ົ້ ດສາຫະ
ກາຕນຕ
ົົ້ ທີໍ່ ຊາວກະສິກອນລາຍຍອ
ໍ່ ຍຫາຍຄ ົນປູກ (ບ ົດລາຍງານກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ 2005) ອີງຕາມ
3
ລາຍງານຂອງ ມິດເລ (Midgley 2006), ການຂດຄນໄມ
ສ
ົົ້
ົ້ ັກໃນແຕລ
ໍ່ ະປີ ອາດສູງເຖິງ 40,000 ມ ຕໍ່ ປີ ຈ ົນ

ົ້ ເຈຍ
ົ້
ຮອດ 2012. ໄມວິ
ກາລ ັງມີການປູກເພໍ່ ອສະໜອງເຫຍອ
ຕາມ
ົ້ ກ ແລະ ໄມຢາງພາລາ
ົ້
ົ້ ແລະ ນາຢາງ.
ປົກກະຕິ ພົ້ນທີໍ່ ປູກຢາງພາລາທີໍ່ ປູກໃນໄລຍ
ຮ
ໍ່ ະຜາໍ່ ນມາສວ
ໍ່ ນຫາຍແມນພາຍໃຕ
ໍ່
ົ້ ອດວຽນ 25 ປີ .
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ຮູບທີໍ່ 2 ແຜນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ, ປໍ່າສະຫງວນ ແລະ ປໍ່າປົ້ອງກ ັນໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ SOUFORD)
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5. ການສະໜອງໄມ ົ້
5.1 ລະບ ົບໂກຕາົ້ ໃນການຈ ັດສ ັນໄມ ົ້
ປະເທດລາວໄດສ
ັ ົ້
ົບໂກຕາົ້ ໃນການຈ ັດສ ັນຈານວນໄມ ົ້
ົ້ າົ້ ງຕງລະບ

ທີໍ່ ອອກໂດຍລ ັດຖະບານຂນສູ
ັ ົ້ ນກາງໃຫແ
ົ້ ກ ໍ່

ແຂວງຕາໍ່ ງໆ ທີໍ່ ສາມາດຖກຈ ັດສ ັນຕໍ່ ໃຫແ
ລະບ ົບໂກຕາົ້ ສວ
ົົ້
ົ້ ກເໍ່ ມອງຕາໍ່ ງໆເພໍ່ ອດາເນີນການຂດຄນ.
ໍ່ ນຫາຍແມນ
ໍ່
ຖກອອກ ແບບໃຫເົ້ ປັນການຈ ັດສ ັນປະຈາປີ ສາລ ັບເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ຍ ັງສາມາດກວມເອົ າພົ້ນທີໍ່ ອໍ່ ນໆ ທີໍ່ ໄມ ົ້
ສາມາດຂດຄນໄດ
.ົ້ ປໍ່າຜະລິດ ສວ
ງໃສໂໍ່ ກຕາົ້ ປະຈາປີ ທີໍ່ ອອກໂດຍລ ັດຖະບານຂນສູ
ົົ້
ົົ້
ັ ົ້ ນ
ໍ່ ນຫາຍຖກຂດຄນໂດຍອີ
ົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງອໍ່ ນໆເຊັໍ່ ນ: ການກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນ, ບໍ່ ແຮ ໍ່ ແລະ ຫ ົນທາງ,
ກາງ. ພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນໄມ
ຈາກໂຄງການພ
ົົ້
ົ້
ົ້ າົ້ ມຂອງລະບ ົບໂກຕາົ້ ປະຈາປີ . ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ແລະ
ໄດນ
ົ້ າໃຊໂົ້ ກ ຕາົ້ ພິເສດ ຊຶໍ່ ງອາດບໍ່ ນອນຢູໃໍ່ ນບ ັນດາຂຫ
ພິເສດທີໍ່ ອອກ ໃຫແ
ົົ້ ໍ່ ສາເລັ ດນນສາມາດຍ
ັ ົ້
ົກຍອດໄປປີ ຕໍ່ ໄປແລວ
ົ້ ກແ
ໍ່ ຂວງ, ໃນກລະນີຂດຄນບ
ົ້ ກາຍເປັນ ຍອດ
ເຫອໂກຕາົ້ . ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ແລະ ພິເສດທີໍ່ ອອກໂດຍລ ັດຖະບານຂນສູ
ັ ົ້ ນກາງ ບໍ່ ໄດກ
ົ້ ຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງໂດຍກ ົງກ ັບພົ້ນທີໍ່
ຂດຄນທີໍ່
ົົ້ ມີ ແຜນການສະເພາະ. ໃນປະຈບ ັນ, ເຂດປໍ່າຜະລິດສວ
ໍ່ ນຫາຍໃນ ສປປ ລາວ ຍ ັງບໍ່ ທັນມີແຜນການ
ຄມ
ົ້ ຄອງເປັນທາງການ. ປະຈບ ັນມີໂຄງການ SUFORD ໄດຮ
ົ້ ັບທຶນຊກຍູຈ
ົ້ າກທະນາຄານໂລກ ແລະ ລ ັດຖະ
ບານຟີ ນແລນ ໄດປ
ບ ັດ.
ັ ົ້
ົ້ ະຕິບ ັດແຜນຈ ັດສ ັນສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງແລວ
ົ້ ແລະ ສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຍ ັງກາລ ັງຈ ັດຕງປະຕິ
ໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນຜ
ົົ້ າໍ່ ນໂກຕາົ້ ທີໍ່ ຈ ັດສ ັນໃຫົ້ ຈະຖກວ ັດແທກ ແລະ ບ ັນທຶກຢູໃໍ່ ນສະໜາມ 2 ໂດຍພະນ ັກງານພະ
ແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ຂະແໜງປໍ່າໄມແຂວງ
ແລະ ຫອ
ົ້
ົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ຊຶໍ່ ງ
ເປັນຜູສ
ົ້ າົ້ ງບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມ 2 ເປັນທາງການມອບໃຫພ
ົ້ ະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ເພໍ່ ອຂາຍ
ແລະ ຊາລະຄາໍ່ ພ ັນທະສະໜານສອງສະຖານທີໍ່ຊໍ່ວົ ຄາວ ສວ
ໍ່ ນຫາຍມ ັກຢູໃໍ່ ກພ
ົ້ ົ້ນທີໍ່ ຕ ັດໄມພາຍໃນເຂດປ
ົ້
ໍ່າຜະລິດ
ົ້ ທະບຽນໄມທ
ແລະ ພົ້ນທີໍ່ ຂອງໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ເພໍ່ ອວ ັດແທກ ແລະ ຂຶນ
ົ ທີໍ່ ຖກຂດຄນເພ
ົົ້ ໍ່ ອ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ຂາຍພາຍໃນ ຫ ເພໍ່ ອສໍ່ງົ ອອກ. ອີງຕາມບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ, ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ກະກຽມການ
ຂາຍໄມຜ
ນລາຄາ
ັ ົ້
ົ້ າໍ່ ນຂນຕອນການປະເມີ

ຫ

ຂາຍໂດຍກ ົງໃຫກ
ົ້ ັບບ ັນດາໂຮງງານແລວ
ົ້ ກະກຽມໃບອະນຍາດ

ຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ເອກະສານຕາໍ່ ງໆພາຍຫ ັງການຊາລະຄາໍ່ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃຫພ
ົ້ ະແນກການເງິນ.
ການຂາຍໄມທ
າແຕໄໍ່ ມທີໍ່ົ້ ມີມນ
ູ ຄາໍ່ ທາງການຄາົ້ ເທົໍ່ ານນັ ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນແມນເອົ
ໍ່

ແຕພ
ດອໍ່ ນໆບໍ່ ຄອ
ໍ່ ັນໄມຊະນິ
ົ້
ໍ່ ຍໄດຖ
ົ້ ກໃຊ.ົ້

ພາຍຫ ັງການແທກ ແລະ ຈ ັດສ ັນຄນນະພາບໄມຢູ
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງແລວ
ົ້ , ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈະຖກສໍ່ງົ ໄປຫາຂະແໜງ
ການຄາົ້ ຂອງແຂວງກໍ່ ຄພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງເພໍ່ ອຄິດໄລລ
ີ ໃສ ໍ່
ໍ່ າຄາໄມ.ົ້ ການຄິດໄລໄໍ່ ດອ
ົ້ ງ
ແຈງົ້ ການຂອງກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ວາໍ່ ດວ
ບ ັດຄິດໄລມ
ູ ຄາໍ່ ໄມທ
ັ ົ້
ົ້ ຍການຈ ັດຕງປະຕິ
ໍ່ ນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະ
ົ້ ອ
ໜາມສອງ, ວ ັນທີໍ່ 27/1/2010 ຜູຊ
ົ້ ຕ
ົ້ ງວາງເງິນມ ັດຈາກ ັບພະແນກການເງິນທີໍ່ ເປັນບອ
ໍ່ ນອອກໃບຮ ັບເງິນ.
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ອອກໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກສະໜາມສອງໄປຫາໂຮງງານ ຫ
ົ້ ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສາເນົາບ ັນຊີໄມທ
ສໍ່ງົ ອອກ. ບ ັນດາເອກະສານໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ປະກອບມີ: ໃບຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ
ຂອງສະໜາມສອງທີໍ່ ຮ ັບຮອງໂດຍພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ສາເນົາສ ັນຍາຊ-ົ້ ຂາຍໄມ ົ້ (ທີໍ່ ເຊັ ນໂດຍ
ົ້
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ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ,ົ້ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແລະ ຜູຊ
ົ້ )ົ້ , ໃບຮ ັບເງິນ (ຄາໍ່ ພ ັນທະ,
ອາກອນ ແລະ ຄາໍ່ ທານຽມ) ທີໍ່ ອອກໂດຍພະແນກການເງິນແຂວງ, ແລະ ໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນອອກ
ໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ .
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 1: ການຈ ັດສ ັນໂກຕາົ້ ໄມແຫ
ູ :
ົ້ ງໍ່ ຊາດ ຈາກສູນກາງໃຫແ
ົ້ ກບ
ໍ່ ັນດາແຂວງ 2010/2011 (ແຫງ
ໍ່ ຂມ
ກ ົມປໍ່າໄມ ົ້ 2011)
ແຂວງ

ສວນປູກ
(ມ3)

ປາ
ໍ່ ທາມະຊາດ (ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ)
PFA

ຕນໄມ
ົົ້
ົ້

ຍອດເຫອ

(ມ )

ຖອນ

2009/2010

ຮາກ

(ມ3)

3

ໂກຕາົ້ ພິເສດ
ສູນກາງ
(ມ3)

ຕໄມ ົ້

ແຂວງ

ທັງ

(ມ )

ໝ ົດ

3

(ບໍ່ ລວມຕ

(ມ3)

ົ້
ຫວງນາທາ

500

ອດ ົມໄຊ

500

ຫວງພະບາງ

4,000

ໄຊຍະບູລີ

1,850

ບໍ່ ແກວ
ົ້

1,000

ໄມ)ົ້
500

100

600
1,505

1,000

5,505

1,900

1,850
1,000

ຊຽງຂວາງ

24,000

ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ

1,000

ບລິຄາໄຊ

150

ຄາມວນ
ໍ່

10,000

ສະຫວ ັນນະເຂດ

ຈານວນ

24,000
1,754

300

4,048

2,626

525

86,844

9,722

1,105

4,900

3,800

25,727

200

4,400

15,015

570

ສາລາວ ັນ

1,120

3,034

264

2,430

ຈາປາສ ັກ

500,

709

ເຊກອງ

780

11,137

295

11,917

ອ ັດຕະປ

200

17,664

330

25,920

ລວມ

21,800

8,000

221,450

80,020

17,965

5,799

5,799

3,054

20,185
150

492

132,821

11,318

6,848
7,500

ການຂດຄນໄມ
ແມ
ນໄປຕາມຂນຕອນຕ
ນຕ
ົົ້
ັ ົ້
ົົ້ ດງໍ່ ັ ລມ
ົ້ ນເປັ
ໍ່
ໍ່ ນີ:ົ້


ໂກຕາົ້ ໄມປະຈ
າປີ ອອກໂດຍລ ັດຖະບານ
ົ້



ໂກຕາົ້ ໄມພິ
ົ້ ເສດ ອອກໂດຍລ ັດຖະບານ



ລະບ ົບໂກຕາົ້ ຂອງທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ອອກໂດຍອານາດການປົກຄອງທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

5.1.1

ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ

ລະບ ົບໂກຕາົ້ ປະຈາປີ

ແມນອີ
ທີໍ່ ສໍ່ງົ ໃຫສ
ູ ກາງເພໍ່ ອ
ໍ່ ງໃສຄ
ໍ່ າຮອ
ົ້ ງຈາກພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້
ົ້ ນ

ສ ັງລວມບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຈະຂດຄນ
ົົ້ ທຽບໃສງໍ່ ົບປະມານ ແລະ ການປະເມີນໄມທີໍ່ົ້ ມີໃນແຂວງ ສາລ ັບແຕລ
ໍ່ ະປີ .
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ໄມທີໍ່ົ້ ຍ ັງມີ ກວມເອົ າຕນໄມ
ຈາກເຂດປ
ົົ້
ົ້
ໍ່າຜະລິດ, ພົ້ນທີໍ່ ກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ (ບໍ່ ແຮ,ໍ່ ຫ ົນທາງ, ເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້າ,
ສາຍສໍ່ງົ ໄຟຟົ້ ແລະ ອໍ່ ນໆ), ການບກເບີກພົ້ນທີໍ່ ເພໍ່ ອການປູກສວນຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ ແລະ ເຮັດກະສິກາ,
ຊະນິດ ພ ັນໄມປູ
ສ
ນ ແລະ ອໍ່ ນໆ ທີໍ່ ອາດເປັນພົ້ນທີໍ່ ຂະໜາດໃຫຍ ໍ່ ຫ ນອ
ົົ້
ົ້ ກເຊັໍ່ ນ: ຕນໄມ
ົ້ ັກ, ໄມວິ
ົ້ ກ, ໄມກະຖິ
ົ້
ົ້ ຍ.
ໂກຕາົ້ ທີໍ່ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມສະເໜີ
ໄປນນັ ົ້ ບໍ່ ໄດຕ
ແຕຍ
ິ ພ ັນໂດຍກ ົງກ ັບພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນສະເພາະ
ົົ້
ົ້
ົ້ ດ
ໍ່ ັງ
ພິຈາລະນາເອົ າຈານວນ ໄມທີໍ່ົ້ ຕອ
ົ້ ງການເພໍ່ ອການພ ັດທະນາ ແລະ ສາົ້ ງຄວາມຍນຍ ົງໃຫອ
ົ້ ດສາຫະກາປງແຕງໍ່
ໄມໃນແຕ
ລ
ົ້
ໍ່ ະແຂວງ.
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ສ ັງລວມໜັງສສະເໜີໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ຂອງແຂວງ ເພໍ່ ອນາສະເໜີໃຫຄ
ົ້ ະນະນາ
ຂອງກະຊວງ ພິຈາລະນາທົບທວນ ແລະ ນາສະເໜີຕໍ່ ສະພາແຫງ
ໍ່ ຊາດໃຫຮ
ົ້ ັບຮອງ. ຫງັ ຈາກທີໍ່ ສະພາແຫງໍ່ ຊາດ
ຮ ັບຮອງ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມກ
ົ້ ໍ່ ອອກແຈງົ້ ການໂກຕາົ້ ທີໍ່ ຜາໍ່ ນການຮ ັບຮອງໃຫພ
ົ້ ະແນກກະສິກາ ແລະ
ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຕາໍ່ ງໆ ໂດຍອີງຕາມໂກຕາົ້ ທີໍ່ ຖກ
ປໍ່າໄມ.ົ້ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມຈະອອກໃບອະນ
ຍາດຕ ັດໄມໃນພ
ົ້
ົ້
ຮ ັບຮອງ.
5.1.2

ໂກຕາົ້ ພິເສດ

ລະບ ົບໂກຕາົ້ ພິເສດ ແມນອີ
ໍ່ ງຕາມຄວາມຕອ
ົ້ ງການທັນທີໍ່ ໂດຍກ ົງຈາກສູນກາງ ຫ ຈາກແຂວງ. ໂກຕາົ້ ພິເສດ
ົ້ າໂດຍສູນກາງ. ລ ັດຖະບານສາມາດອອກໂກຕາົ້ ພິ
ທີໍ່ ອອກໂດຍສູນກາງ ສວ
ໍ່ ນຫາຍອີງໃສບ
ໍ່ ັນດາໂຄງການທີໍ່ຊີນ
ເສດ ຜາໍ່ ນກອງເລຂາລ ັດຖະບານ ໃຫແ
ົ້ ກເໍ່ ຈົາົ້ ແຂວງ ແລວ
ົ້ ສໍ່ງົ ຕໍ່ ໃຫພ
ົ້ ະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອຈ ັດຕງັ ົ້
ປະຕິບ ັດ.
ອານາດການປົກຄອງຂນແຂວງ
ັ ົ້
ໃນການພ ັດທະນາສ ັງຄ ົມ,

ສາມາດສໍ່ງົ ຄາຮອ
ູ ກາງເພໍ່ ອອອກໂກຕາົ້ ພິເສດອີງຕາມຄວາມຕອ
ົ້ ງໃຫສ
ົ້ ນ
ົ້ ງການ

ຊຶໍ່ ງກອງເລຂາລ ັດຖະບານສາມາດຮ ັບຮອງເອົ າໄດໂົ້ ດຍກ ົງ.

ກອງເລຂາລ ັດຖະບານ

ຈະແຈງົ້ ໃຫກ
ບ ັດໂກຕາົ້ ພິເສດທີໍ່ ຜາໍ່ ນການຮ ັບຮອງ.
ັ ົ້
ົ້ ະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
5.1.3

ໂກຕາົ້ ໄມຂອງທ
ອ
ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ົ້ ນ
ົ້ ໍ່ ໄດສ
ຂມ
ູ ການຂດຄນໄມ
ທີໍ່ົ້ ລາຍງານໃນບ ົດສຶກສານີບ
າົ້ ປະຈາປີ
ົົ້
ົ້ ະທອ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນໂດຍກ ົງເຖິງບລິມາດໄມຂອງໂກຕ
ົ້
ຫ ໂກຕາົ້ ພິເສດ. ບລິມາດການຂດຄນໄມ
ທີໍ່ົ້ ຖກລາຍງານ ຜາໍ່ ນມານນແມ
ນຫ
ົົ້
ັ ົ້
ໍ່ າຍກວາໍ່ ບລິມາດ ຫ ຈ ັດສ ັນໂດຍ
ໂກຕາົ້ ຫ ບໍ່ ໄດສ
າົ້ ໄມປະຈ
າປີ ຫ ພິເສດທີໍ່ ຮ ັບຮອງໂດຍສູນກາງ. ພະແນກ
ົ້ ະທອ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນບລິມາດໄມຂອງໂກຕ
ົ້
ົ້
ກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ຍ ັງສາມາດອອກໃບອະນຍາດຕ ັດໄມອີ
ົ້
ົ້ ງຕາມການຮ ັບຮອງຈາກເຈົາົ້ ແຂວງ ສາລ ັບ
ໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແລະ ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົົ້
ົ້ ອງບາົ້ ນທີໍ່ ບໍ່ ອາດກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງໂດຍກ ົງກ ັບໂກຕາົ້ ພິເສດ. ຕນໄມ
ົ້
ທີໍ່ ຂດຄນດ
ຫ
ົົ້ ວ
ັ ົ້
ົ້ ຍລະບ ົບນີົ້ ຖກຄມ
ົ້ ຄອງພາຍໃຕກ
ົ້ ານຮ ັບຮອງເປັນທາງການຈາກອານາດການປົກຄອງຂນແຂວງ
ຂນເມ
ັ ົ້ ອງ, ຊຶໍ່ ງພິຈາລະນາເປັນການຂດຄນໄມ
ົົ້
ົ້ ຖກກ ົດໝາຍພາຍໃຕ ົ້ ໂກຕົ້າໄມຂ
ົ້ ອງທົ້ອງຖິໍ່ ນ.
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ໃບອະນຍາດຂດຄນ
ົົ້ ຍ ັງສາມາດຕິດພ ັນກ ັບບ ັນດາບາົ້ ນ ຫ ຊມຊ ົນ ທີໍ່ ເຮັດກະສິກາ, ຊຶໍ່ ງໄດຮ
ົ້ ັບອະນຍາດຈາກ
3
ຫອ
ເພ
ົົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ໃຫຕ
ົ້ ັດຕນໄມ
ົ້ ໍ່ ອນາໃຊໃົ້ ນຄອບຄ ົວເຊັໍ່ ນ: 5ມ /ຄອບຄ ົວ (ມາດຕາ 41,

ກ ົດໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ 2007). ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ແລະ ຫອ
ົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ
ສາມາດອອກໃບອະນຍາດຂດຄນໄມ
ຈາກປ
ົົ້
ົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ,

ຊຶໍ່ ງສາມາດຖກໃຊເົ້ ພໍ່ ອການຜະລິດເປັນສິນຄາົ້ .

ບ ັນທຶກຂອງບລິມາດຂດຄນໄມ
ຕ
ົົ້
ົ້ ົວຈິງທຽບໃສໂໍ່ ກຕາົ້ ປະຈາປີ ແລະ ພິເສດ ສະແດງເຖິງຄວາມແຕກຕາໍ່ ງ, ຊຶໍ່ ງ
ສາມາດໄດຈ
າົ້ ຂອງທອ
ົ້ າກການສະໜອງໄມໂດຍໂກຕ
ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 2).
3
ຕາຕະລາງທີໍ່ 2: ໂກຕາົ້ ຂອງແຂວງ (ມ3) ແລະ ບ ັນທຶການຜະລິດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ (ມ )

ແຂວງ

PFA

ພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ

ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສະຫະກາ

ໂກຕາົ້

ຕ ົວຈິງ

ໂກຕາົ້

ຕ ົວຈິງ

ໂກຕາົ້

ຕ ົວຈິງ

ສາລາວ ັນ

2,366

1,925

4,160

10,141

1,050

744

ເຊກອງ

14,780

9,876

6,000

18,614

ໄຊຍະບູລີ

0

0

0

3,255

1,100

520

ຫວງພະບາງ

0

0

1,505

3,327

4000

2052

ລວມ

17,146

11,801

11,665

35,307

6,150

3,316

5.1.4

0

ບ ັນທຶກການຜະລິດແຫງ
ໍ່ ຊາດ

ົ້ ນ
ບ ັນທຶກຂອງການຈ ັດສ ັນໂກຕາົ້ ແລະ ການຜະລິດຕ ົວຈິງແມນກ
ູ ທີໍ່ ໄດຈ
ີ ຕາມຂມ
ໍ່ ົມປໍ່າໄມໄດ
ົ້ ເົ້ ກັບຮ ັກສາໄວອ
ົ້ ງ
ົ້ າກ
ົ້ ນ
ແຂວງ (ເອກະສານຊອ
ູ ບລິມາດຂດຄນຕ
ົົ້ ົວຈິງຄວນມາຈາກ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 5: ໂກຕາົ້ ທີໍ່ ອອກໂດຍບ ັນດາແຂວງ). ຂມ
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ທີໍ່ ເກັບຢູໃໍ່ ນສະໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບອ
ໍ່ ນທີໍ່ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດທີໍ່ຕ ັດມາ ຖກວ ັດແທກ ແລະ ບ ັນທຶກເຂົົ້າໃສບ
ໍ່ ັນ
ຊີໄມທ
ຂະແໜງປໍ່າໄມແຂວງ
ແລະ ຫອ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໂດຍພະນ ັກງານຂອງພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້
ົ້
ົ້ ງການ
ກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 3).
ຕາຕະລາງທີໍ່ 3:

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ສ ັງລວມຈາກໂກຕາົ້ ແຫງ
ໍ່ ຊາດ (ປະຈາປີ ແລະ ພິເສດ) ອອກໃຫແ
ົ້ ກແ
ໍ່ ຂວງອີງຕາມ

ົ້ ນ
ແຫງ
ູ : ກ ົມປໍ່າໄມ,ົ້ 2008-2010)
ໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ມີ (ແຫງ
ໍ່ ຂມ
2008-2009
ແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມ ົ້

2009-2010

2010-2011

ໂກຕາົ້

ບລິມາດຂດຄນ
ົົ້

ໂກຕາົ້

ບລິມາດຂດຄນ
ົົ້

ໂກຕາົ້

ບລິມາດ

(ມ3)

ຕ ົວຈິງ (ມ3)

(ມ3)

ຕ ົວຈິງ( ມ3)

(ມ3)

ຂດຄນ
ົົ້
ຕ ົວຈິງ
(ມ3)

ຕນໄມ
ທີໍ່ົ້ ປູກ
ົົ້

17,000

6,068

35,000

9,007

21,800

6,060

ເຂດປາ
ໍ່ ຜະລິດ

133,000

71,429

21,181

17,234

17,965

10,870

38

ຍອດຄ ົງເຫອໂກຕາົ້ ເຂົົ້າສູລ
ໍ່ ະບ ົບຈາກ

59,127

39,807

132,821

112,826

ປີ ກອນ
ໍ່
(ໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງ

ໂກຕາົ້ ພິເສດ

492,055

271,379

431,382

250,750

48,864

59,577

ຕໄມ ົ້

1,000

132

6,700

2,860

8,000

2,287

ລວມ

643,055

354,828

553,390

319,658

229,450

191,620

ພົ້ນຖານ)

5.1.5

ໂກຕາົ້ ທຽບໃສກ
ນຍ ົງ
ໍ່ ານຄມ
ົ້ ຄອງໄມແບບຍ
ົ້

ລະບ ົບໂກຕາົ້

ແມນຕິ
ັ ໂດຍກ ົງກ ັບຄວາມຕອ
ໍ່ ດພນ
ົ້ ງການສາລ ັບການສະໜອງໄມໃຫ
ົ້ ແ
ົ້ ກອ
ໍ່ ດສາຫະກາ

ພອ
ົ້ ມທັງ

ຄວາມຕອ
າໍ່ ງດຽວ
ົ້ ງການສາົ້ ງລາຍຮ ັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ. ລະບ ົບໂກຕາົ້ ແມນອີ
ໍ່ ງໃສບ
ໍ່ ລິມາດໄມພຽງຢ
ົ້
ແລະ ສວ
ຫ ການຄມ
ົົ້
ໍ່ ນຫາຍບໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນສະເພາະ
ົ້ ຄອງທີໍ່ ຍນຍ ົງຂອງຊ ັບພະຍາກອນໄມ.ົ້ ໄມສ
ົ້ ວ
ໍ່ ນ
ຫາຍໄດຈ
ົ້ າກແຫງໍ່ ໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງເຊັໍ່ ນ: ບໍ່ ແຮ,ໍ່ ກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນ ແລະ ຫ ົນທາງ, ແລະ ບໍ່ ໄດມ
ົ້ າຈາກ
ເຂດປໍ່າຜະລິດ.

ຄວາມຖກຕອ
ນຜ ົນຜາໍ່ ນລະບ ົບການຮ ັບຮອງພາຍໃຕໂ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍຂອງໄມສາມາດປະເມີ
ົ້
ົ້ ກ

ຕາົ້ ປະຈາປີ , ພິເສດ ຫ ທອ
ຖກວ ັດແທກຢູສ
ົົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນຄມ
ົ້ ຄອງ ໂດຍມີການບ ັນທຶກເອກະສານໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນ,
ໍ່ ະ
ໜາມສອງ ແລວ
ົ້ ຖກຂາຍເພໍ່ ອການແປຮູບ ຫ ສໍ່ງົ ອອກ. ໄມສ
ົ້ ວ
ໍ່ ນຫາຍທີມາຈາກການອານາໄມທີໍ່ ດິນເພໍ່ ອກໍ່ ສາົ້ ງ
ໂຄງລາໍ່ ງນນ.
ຜ ົນຜະລິດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຍນຍ ົງແມນບ
ັ ົ້
ໍ່ ໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ. ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ສາລ ັບເຂດປໍ່າຜະລິດ ຄວນອີງໃສ ໍ່
ົ້ ແຂງໃນໄລຍ
ການສາົ້ ງແຜນການຄມ
ົົ້
ົ້ ຄອງທີໍ່ ເຂັມ
ໍ່ ະຍາວ, ຊຶໍ່ ງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຍນຍ ົງຂອງໂກຕາົ້ ເພໍ່ ອຂດຄນ
ປະຈາປີ . ແຕມ
ວ
ີ ຽງໄມບາງສ
ັ ົ້
ໍ່ ພ
ົ້
ໍ່ ນເທົໍ່ ານນຂອງເຂດປ
ໍ່າຜະລິດ ທີໍ່ ມີການບ ັນທຶກຊ ັບພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ສາົ້ ງ
ແຜນການຄມ
ົ້ ຄອງເພໍ່ ອຜ ົນຜະລິດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຍນຍ ົງ.
ບ ັນດາສິໍ່ງທີໍ່ ພ ົບໄດຕ
ົົ້ ຂອງບ ົດສຶກສາ: ລະບ ົບໂກຕາົ້
ົ້ ນຕ


ລ ັດຖະບານອອກໂກຕາົ້ ທີໍ່ ອີງໃສບ
.ົ້ ໂກຕາົ້ ຂອງລ ັດຖະບານ ສາມາດເປັນໂກ
ົົ້
ໍ່ ລິມາດເພໍ່ ອການຂດຄນໄມ
ຕາົ້ ປະຈາປີ ເພໍ່ ອເຂດປໍ່າຜະລິດ
ຄອງຂນທ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ຫ

ໂກຕາົ້ ພິເສດເພໍ່ ອໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ.

ອານາດການປົກ

ສາມາດຍໍ່ ນຄາຮອ
ັ
ົ້ ງຫາສູນກາງເພໍ່ ອໂກຕາົ້ ພິເສດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ົ້ ງການພດ

ທະນາທາງສ ັງຄ ົມ, ຊຶໍ່ ງສາມາດອານມ ັດໂດຍກ ົງຈາກກອງເລຂາລ ັດຖະບານ. ກອງເລຂາລ ັດຖະບານຈະ
ແຈງົ້ ໃຫກ
ບ ັດໂກຕາົ້ ພິເສດທີໍ່ ຖກຮ ັບຮອງ.
ັ ົ້
ົ້ ະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ


ໄມສ
ົົ້ ແລະ ບລິມາດຂດຄນຕ
ົົ້ ົວຈິງໃນ 2008-2011 ແມນມາ
ົ້ ວ
ໍ່ ນຫາຍຖກວາງແຜນເພໍ່ ອການຂດຄນ
ໍ່
ຈາກໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງພາຍໃຕໂົ້ ກຕາົ້ ພິເສດອອກໂດຍລ ັດຖະບານ.



ບ ົດສຶກສາໄດພ
ົ ການນາໃຊທ
ົ້ ບ
ົ້ ໍ່ ີບໍ່ ສອດຄອງຂອງໂກຕາົ້ ພິເສດ
ສາຫວດ.

ໃນການຂດຄນຢູ
ົົ້ ແ
ໍ່ ຂວງຕ ົວຢາໍ່ ງທີໍ່ ໄດລ
ົ້ ົງ

ບລິມາດໄມຫ
ົົ້ າໍ່ ນໃບອະນຍາດທີໍ່ ອອກໂດຍອານາດການປົກຄອງ
ົ້ າຍສ ົມຄວນທີໍ່ຖກຂດຄນຜ

ຂນທ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ເປັນໂກຕາົ້ ຂອງທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນເອງ.


ການສະໜອງໄມໃນປະຈ
ບ ັນຢູໍ່ ສປປ ລາວ ບໍ່ ຕິດພ ັນໂດຍກ ົງທັງໝດ
ົ ກ ັບໂກຕາົ້ ທີໍ່ ອອກໂດຍສູນກາງ
ົ້
ົ້ ນ
ຍອ
ູ ບລິມາດໄມສະແດງເຖິ
ງອ ັດຕາສວ
ົ້ ນຂມ
ົ້
ໍ່ ນຫາຍສ ົມຄວນມາຈາກໂກຕາົ້ ຂອງທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ດງໍ່ ັ ທີໍ່ ການ ົດ

39

ໃນຕາຕະລາງທີໍ່ ສອງ.


ລະບ ົບໂກຕາົ້ ທີໍ່ ອີງໃສບ
ມີແຜນການ ຫ ມີຜ ົນ
ິ ພ ັນໂດຍກ ົງກ ັບພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນສະເພາະທີໍ່
ົົ້
ໍ່ ລິມາດ ບໍ່ ໄດຕ
ົ້ ດ
ຜະລິດຈາກໄມທີໍ່ົ້ ຍນຍ ົງຂອງຊ ັບພະຍາກອນໄມ ົ້ ຈຶໍ່ ງເຮັດໃຫຄ
ົ້ ວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມໄມ.ົ້

5.2 ເຂດປໍ່າຜິລິດ
5.2.1

ເຂດປໍ່າຜະລິດແຫງ
ໍ່ ຊາດ

ປະເທດມີເຂດປໍ່າຜະລິດແຫງ
ໍ່ ຊາດ

ທາງໝດ
ົ

51

ແຫງ
ໍ່

ອີງຕາມລາດ ັບ

ແລະ

ກວມເອົ າພົ້ນທີໍ່ ທັງໝ ົດ

3,089,423 ຮຕ ໃນນນັ ົ້ 16 ແຫງ
ໍ່ ພາຍໃຕກ
ົ້ ານຄມ
ົ້ ຄອງໂຄງການ SOFORD (ຮູບທີໍ່ 3). ຈດປະສ ົງຂອງ
ໂຄງການ

SOUFORD

ແມນການຄ
ມ
ີ ານນາໃຊລ
ໍ່
ົ້ ຄອງເຂດປໍ່າຜະລິດໃຫມ
ົ້ ກ
ົ້ ະບ ົບຄມ
ົ້ ຄອງຜ ົນຜະລິດຂອງໄມ ົ້

ແບບຍນຍ ົງ ໃນເວລາທີໍ່ ເຂດປໍ່າຜະລິດອໍ່ ນໆ ຍ ັງເປັນພົ້ນທີໍ່ ສາລ ັບການຕ ັດໄມແຕ
ົ້ ພ
ໍ່ ຽງຢາໍ່ ງດຽວ. ການພ ັດທະນາ
ການສາົ້ ງແຜນການຄມ
ໃຊເົ້ ວລາຍາວ ແລະ ຫາົ້
ັ ົ້
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມ ົ້ ໃນພົ້ນທີໍ່ ໂຄງການ SOUFORD ແມນຂ
ໍ່ ນຕອນທີໍ່
ົ້ ນ
ົ້ ບ ັນຊີປໍ່າໄມ,ົ້ ການວິເຄາະ, ການປະເມີນສ ັງຄ ົມ
ຊາົ້ ຍອ
ູ ການຂຶນ
ົ້ ນມີວຽກກະກຽມທີໍ່ ສາຄ ັນຂອງການວ ັດແທກຂມ
ແລະ ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ຫ ອໍ່ ນໆອີກ. ໃນໄລຍ
ໍ່ ະຜາໍ່ ນມາ, ມີພົ້ນທີໍ່ ຍອ
ໍ່ ຍຂອງການຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມພຽງແຕ
ົ້
ໍ່ 10 ແຫງໍ່
ົ້ ທີໍ່ ທັງໝດ
ົ້ ນຈາກສະພາ
ມີເນອ
ົ 82,760 ຮຕ ຢູພ
ໍ່ າຍໃຕເົ້ ຂດປໍ່າຜະລິດທີໍ່ ຕາໍ່ ງກ ັນນນັ ົ້ ໄດຮ
ົ້ ັບການອອກໃບຢັງຢ
ອານລ ັກປໍ່າ ຫ FSC ພາຍໃຕກ
ົ້ ົມປໍ່າໄມ ົ້ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 4)
ົ້ ນໃຫເົ້ ຂດປໍ່າຜະລິດໄມ ົ້ ແລະ ຫວາຍ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 4: FSC ອອກໃບຢັງຢ
ແຂວງ

ເຂດປໍ່າຜະລິດຍອ
ໍ່ ຍ

ຮຕ

ບລິຄາໄຊ

ບາົ້ ນບງໍ່ ປໍ່າຕາວ

210

ບລິຄາໄຊ

ບາົ້ ນດອນຊາດ

207

ບລິຄາໄຊ

ບາົ້ ນໂພນທອງ

376

ບລິຄາໄຊ

ບາົ້ ນສ ົບພວນ

349

ສາຫວ ັນນະເຂດ

ບາົ້ ນແກງົ້ ແປ

12,452

ສາຫວ ັນນະເຂດ

ກະທອງເໜອ

26,422

ຄາມວນ
ໍ່

ນາຜາແກວ
ົ້

10,741

ສາຫວ ັນນະເຂດ

ໂນນຈານ

11,289

ສາຫວ ັນນະເຂດ

ໜອງກ ັນ

8,346

ສາຫວ ັນນະເຂດ

ທາໍ່ ພີ

12,368

ລວມ

ຫວາຍ

ໄມ ົ້

82,760

40

ຮູບທີໍ່ 3: ເຂດປໍ່າຜະລິດໃນປະເທດລາວ 2010 (ໂຄງການ SOUFORD 2011)
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ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າມີການຊດ
ພົ້ນທີໍ່ ຂອງປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ຍ ັງສາມາດຜະລິດດວ
ົ້ ຍປະລິມານທີໍ່ ຍນຍ ົງນນັ ົ້ ແມນມີ
ໍ່ ຈາກ ັດຫາຍຍອ
ົ້ ນເນອ
ໂຊມລ ົງຈາກເຫດການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ການຖາງປໍ່າເຮັດໄຮຂ
ໍ່ ອງຊມຊ ົນຢູໃໍ່ ນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນໃນໄລຍ
ໍ່ ະຜາໍ່ ນມາ. ອີງຕາມ
ໂຄງການ SOUFORD, ປະມານ 15% ເທົໍ່ ານນຂອງປ
ັ ົ້
ໍ່າຜະລິດທັງໝ ົດທີໍ່ຍ ັງຢູໃໍ່ ນສະພາບປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ມີຄນນະ
3
ພາບດີ ມີຕນໄມ
ທີໍ່ົ້ ມີມນ
ູ ຄາໍ່ ທາງການຄາົ້ ຢາໍ່ ງໜອ
ົົ້
ົ້ ຍ 60 ມ /ຮຕ ກວມເອົ າ 465,000 ຮຕ.

5.3 ພົ້ນທີໍ່ ຂອງປໍ່າໄມແຂວງ
ສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະບາງ
ົ້
ທີມສຶກສາໄດລ
ົ້ ົງຢຽົ້ ມຢາມ 4 ແຂວງ (ຄ: ສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະບາງ) ເພໍ່ ອການປະ
ເມີນຜ ົນລະບ ົບສາລ ັບການຂ ົນສໍ່ງົ ການສະໜອງໄມ,ົ້ ການບ ັນທຶກເອກະສານ, ການຜະລິດ ແລະ ການສໍ່ງົ ອອກ
ົ້ ນ
ຜະລິດຕະພ ັນໄມຈາກແຕ
ລ
ູ ແລະ ປະເມີນຜນ
ົ ຄວາມສອດຄອ
ົ້
ໍ່ ະແຂວງ. ຈດປະສ ົງແມນເພ
ໍ່ ໍ່ ອບ ັນທຶກຂມ
ໍ່ ງຂອງ
ລະບ ົບການສະໜອງໄມທີໍ່ົ້ ໄດຕ
ບ ັດຈາກແຫງໍ່ ຕາໍ່ ງເຊັໍ່ ນ:
ັ ົ້
ົ້ ງປະຕິ

ເຂດປໍ່າຜະລິດ,

ພົ້ນທີໍ່ ກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ,

ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ ແລະ ເນອ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບຜ ົນຂອງກາຜະລິດສິນຄາົ້ ແລະ
ົ້ ນ
ສໍ່ງົ ອອກຜະລິດຕະພ ັນໄມຂອງແຕ
ລ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດຈ
ົ້
ໍ່ ະແຂວງ. ຂມ
ົ້ າກແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ ກຽໍ່ ວກ ັບພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມພາຍໃຕ
ົ້
ົ້
ປະເພດຂອງປໍ່າໄມດ
ົົ້ ຂອງປໍ່າໄມ.ົ້
ົ້ ງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຂາົ້ ງເທິງນນັ ົ້ ແມນບ
ໍ່ ໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກຈ ັດປະເພດ ໃນສາມປະເພດຕນຕ
ົ້ ໃນປະເທດລາວໂດຍບ ັນດາອ ົງການຈ ັດຕງຕ
ບ ົດສຶກສາອໍ່ ນໆທີໍ່ ຈ ັດຂຶນ
ັ ົ້ າໍ່ ງໆສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາໍ່ : ການສະໜອງໄມ ົ້
ແມນມາຈາກປ
ໍ່
ໍ່າຫາຍປະເພດໂດຍຜາໍ່ ນໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແລະ ກິດຈະກາບກເບີກພົ້ນທີໍ່ , ຊຶໍ່ ງຖກອານ
ຍາດຕາມປະເພດປໍ່າທີໍ່ ການ ົດໄວ ົ້ ໃຫເົ້ ປັນພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ ແລະ ເປັນພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າສະຫງວນ. ສະນນ,
ັ ົ້ ຄວາມຮູຕ
ົ້ ໍ່
ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ົ ເປັນແຫງໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ມີທາໍ່ ແຮງ, ຊຶໍ່ ງ
ົ້ ງໝ ົດໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງຈຶໍ່ ງມີຄວາມສາຄ ັນ ຍອ
ົ້ ນປະເພດປໍ່າໄມທັ
ົ້ ງໝດ
ສາມາດສະໜອງເພໍ່ ອຈດປະສ ົງທາງການຄາົ້ ແລະ ສໍ່ງົ ອອກໄດ.ົ້

5.3.1 ແຂວງສາລະວ ັນ
ແຂວງສາລາວ ັນມີພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ົ ປະມານ 570,427 ຮຕ ກວມເອົ າ 138,679 ຮຕ ຂອງເຂດປໍ່າຜະລິດ,
ົ້ ງໝດ
107,959 ຮຕ ຂອງປໍ່າປົ້ອງກ ັນ, 240,163 ຮຕ ຂອງປໍ່າສະຫງວນ, ສວນປູກຕນສ
ົົ້ ັກ 1,892 ຮຕ ແລະ ປະ
ມານ 81,000 ຮຕ ຂອງປໍ່າຊ ົມໃຊບ
ັ ົ້ ແ
ົ້ າົ້ ນ ທີໍ່ ຕງຢູ
ໍ່ ບບກະແຈກກະຈາຍ (ຮູບທີໍ່ 4 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່ 5).
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ຮູບທີໍ່ 4: ແຜນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງສາລາວ
ັນ.
ົ້

ຕາຕະລາງທີໍ່ 5: ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງສາລາວ
ັນ
ົ້
ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້

ພົ້ນທີໍ່ (ຮຕ)

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ

138,679

ປົກປົ້ອງປໍ່າ

107,959

ປໍ່າອານລ ັກ (NCBA)

240,163

ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ

1,892

ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງ

81,734

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ົ
ົ້ ງໝດ

570,427

5.3.2

ແຂວງເຊກອງ

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງເຊກອງ
ຕາມການບ ັນທຶກແມນມີ
ົ 425,222 ຮຕ, ໃນນນປ
ັ ົ້ ໍ່າຜະລິດມີ 190,923
ົ້
ໍ່ ທງັ ໝດ
ຮຕ, ປໍ່າປົ້ອງກ ັນມີ 141.350 ຮຕ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນມີ 92,949 ຮຕ. ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນບໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກບ ັນ
ົ້ ນ
ທຶກຂມ
ູ ໂດຍຂະແໜງປໍ່າໄມ,ົ້

ສາລ ັບພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ນອນໃນ

3

ປະເພດປໍ່າຕນຕ
ົົ້ ທີໍ່ ສາມາດສະໜອງໄມໄດ
ົ້ ົ້

ແມນບ
ໍ່ ໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກບ ັນທຶກ (ຮູບທີໍ່ 5 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່ 6).
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ຮູບທີໍ່ 5: ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງເຊກອງ
ົ້

ຕາຕະລາງທີໍ່ 6: ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງເຊກອງ
ົ້
ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້

ພົ້ນທີໍ່ (ຮຕ)

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ

190,923

ປົກປົ້ອງປໍ່າ

141,350

ປໍ່າອານລ ັກ

92,949

ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ

ຮຕ

ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງ

ຮຕ

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ົ
ົ້ ງໝດ

425,222

5.3.3

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າທີໍ່ ກວາົ້ ງໃຫຍ ໍ່ ແຕບ
ົ້ ນ
ແຂວງໄຊຍະບູລີມເີ ນອ
ູ ບ ັນທຶກພົ້ນ
ໍ່ ໍ່ ທັນມີການບ ັນທຶກຄ ົບຊດ. ທີມງານສຶກສາໄດຮ
ົ້ ັບຂມ
ທີໍ່ ປໍ່າໄມຈາກແຜນທີໍ່
GIS ແລະ ບ ັນທຶກປໍ່າໄມຂອງແຂວງທີໍ່
ມີຄວາມແຕກຕາໍ່ ງກ ັນຫາຍໃນບ ັນດາປະເພດຂອງ
ົ້
ົ້
ປໍ່າໄມ.ົ້ ຄວາມແຕກຕາໍ່ ງຕນຕ
ົົ້ ລະຫວາໍ່ ງບ ັນທຶກທາງການ ແລະ ແຜນທີໍ່ GIS ແມນປ
ໍ່ ໍ່າປົ້ອງກ ັນທີໍ່ມີຄວາມແຕກ
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ຕາໍ່ ງເກີນ 700,000 ຮຕ ໃນຂະໜາດ 997,000 ຮຕ ແລະ 261.000 ຮຕ. ປໍ່າຜະລິດມີຢເໍູ່ ກີນ 12,000 ຮຕ
ຊຶໍ່ ງປະມານ 3% ຂອງພົ້ນທີໍ່ (ຮູບທີໍ່ 6 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່ 7).
ຮູບທີໍ່ 6: ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງໄຊຍະບູ
ລີ (ໂຄງການ SOUFORD 2011)
ົ້

ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 7: ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງໄຊຍະບູ
ລີ (ແຫງໍ່ ຂມ
ູ : ໂຄງການ SOUFORD 2011).
ົ້
ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້

ແຜນທີໍ່ GIS ພຶົ້ນທີໍ່ (ຮຕ)

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ

349,187

336,277

ປົກປົ້ອງປໍ່າ

997,605

261,252

ປໍ່າອານລ ັກ

188,166

177,045

ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ

ຮຕ

ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງ

ຮຕ

29,527

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ົ
ົ້ ງໝດ

1,534,960

843,668

ບ ັນທຶກຢູແ
ໍ່ ຂວງ
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ທີມງານຍ ັງໄດລ
ົ້ ົງສ ັງເກດພົ້ນທີໍ່ ໃນແຜນທີໍ່ ເປັນປໍ່າປົ້ອງກ ັນນນັ ົ້

ແຕສ
ໍ່ ວ
ໍ່ ນຫາຍມ ັກຖກໃຊເົ້ ພໍ່ ອການຜະລິດກະສິກາ

ແລະ ບ ັນຈເອົ າພົ້ນທີໍ່ ຕ ົວເມອງພອ
ັ ົ້ ອ ັດຕາສວ
ົ້ ມ. ສະນນ,
ໍ່ ນຂອງພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກ ັນທີໍ່ເປັນແຜນທີໍ່ ໄດກ
ົ້ າຍເປັນທາງ
ໍ່ ັ ກາໍ່ ວເກີດຢູເໍ່ ມອງຫ ົງສາ, ຊຶໍ່ ງພົ້ນທີໍ່ ຂອງເມອງແມນຂຶ
ົ້ ແຜນທີໍ່ ເປັນ
ເລອກຂອງການນາໃຊທ
ົ້ ໍ່ ີດິນແລວ
ົ້ . ບ ັນຫາດງ
ໍ່ ນ
ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ ແລະ ປໍ່າຜະລິດ, ແຕໃໍ່ ນຄວາມເປັນຈິງແຜນທີໍ່ ນນກວມເອົ
າຕ ົວເມອງຫງົ ສາພອ
ັ ົ້
ົ້ ມ ແລະ ທົໍ່ ງພຽງ
ເພໍ່ ອເຮັດກະສິກາ ແລະ ພົ້ນທີໍ່ ສາປະທານບໍ່ ແຮ ໍ່ ໃນຫ ົງສາ. (ຮູບທີໍ່ 7).
ົ້ ແຜນທີໍ່ ປໍ່າໄມເປັ
ຮູບທີໍ່ 7: ເມອງຫ ົງສາຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີທໍ່ ີຂຶນ
ົ້ ນປໍ່າປົ້ອງກ ັນ.

5.3.4

ແຂວງຫວງພະບາງ

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງຫ
ວງພະບາງກວມເອົ າທັງໝ ົດ 1,186,868 ຮຕ, ຊຶໍ່ ງພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດມີ 147,060 ຮຕ,
ົ້
ປໍ່າປົ້ອງກ ັນມີ 498,217 ຮຕ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນມີ 121,403 ຮຕ. ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນທີໍ່ ເປັນພົ້ນທີໍ່ ກວາົ້ ງ
ົ້ ນ
ໃຫຍໄໍ່ ດມ
ູ ໂດຍຂະແໜງການໄມ ົ້ ແຕມ
ີ ານບ ັນທຶກຂມ
ີ ະມານ 379,083 ຮຕ ຍ ັງບໍ່ ທັນໄດສ
ົ້ ກ
ໍ່ ປ
ົ້ າົ້ ງເປັນແຜນທີໍ່
ເທໍ່ ອ.

ການສາົ້ ງແຜນທີໍ່ ນາໃຊທ
ົ້ ໍ່ ີດິນສະບ ັບພາສາອ ັງກິດບໍ່ ມີຢຂ
ໍູ່ ະແໜງການປໍ່າໄມ.ົ້

ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາຫາຍ

ແຂວງຫວງພະບາງມີພົ້ນທີໍ່

ສວ
ໍ່ ນຫາຍເປັນຄອບຄ ົວລາຍຍອ
ໍ່ ຍທີໍ່ ມີປໍ່າໄມສ
ົ້ ັກເປັນການລ ົງທຶນໄລຍະຍາວ

(ຮູບທີໍ່ 8 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່ 8).

ຕາຕະລາງທີໍ່ 8: ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງຫ
ວງພະບາງ
ົ້
ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້

ພົ້ນທີໍ່ (ຮຕ)

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ

147,060

ປົກປົ້ອງປໍ່າ

498,217

ປໍ່າອານລ ັກ

121,403

ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ

41,105

ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງ

379,083

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ົ
ົ້ ງໝດ

1,186,868
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ົ້ ນ
ຮູບທີໍ່ 8: ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມຂອງແຂວງຫ
ວງພະບາງ (ແຫງໍ່ ຂມ
ູ : PFS ຫວງພະບາງ 2011)
ົ້

5.4 ການສະໜອງໄມຢູ
(ຕລາ 2010-ພຶດສະພາ 2011)
ັ ົ້
ົ້ ຂ
ໍ່ ນແຂວງ
ການສະໜອງໄມຢູ
ົ້ ໃໍ່ ນປະເທດລາວ ສວ
ໍ່ ນຫາຍຖກຄມ
ົ້ ຄອງລະບ ົບໂກຕາົ້ ຫ ສູນກາງເປັນຜູອ
ົ້ ອກໂກຕາົ້ ປະ ຈາປີ
ຫ ພິເສດໃຫແ
ຢູ
ົົ້
ົ້ ຕລ
ໍ່ ະແຂວງ, ຊຶໍ່ ງຈະຈ ັດສ ັນໃບອະນຍາດຂດຄນໄມ
ົ້ ບ
ໍ່ ັນດາພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມອ
ົ້ ໍ່ ນໆທີໍ່ ໄດກ
ົ້ າໄວ ົ້ ຫ ຜາໍ່ ນ
ບ ັນດາໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ. ໄລຍະເວລາທີໍ່ ມີການຂດຄນຕ
າໍ່ ງລະດູແລງົ້ ເລີໍ່ ມຈາກ ເດອນ
ົົ້ ນຕ
ົົ້ ແມນລະຫວ
ໍ່
ຕລາ ຮອດເດອນພຶດສະພາ. ແຕເໍ່ ຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ອີງຕາມຄາຄິດເຫັ ນໃນກອງປະຊມປຶ ກສາຫາລຄງສ
ັ ົ້ ດທາົ້ ຍ
ົ້ ໃນວ ັນທີໍ່ 9/1/2012 ທີໍ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສໍ່ງົ ໃຫຄ
ທີໍ່ ຈ ັດຂຶນ
ົ້ າຄິດເຫັ ນວາໍ່ :
ການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ຝ ົນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນແມນລະດູ
ໍ່

ແລະ

ເປັນສາເຫດພາໃຫລ
ົ ທາງເປເພໜ
ັ ໜວ
ົ້ ະບ ົບຫນ
ໍ່ ກ
ໍ່ ງ.

ການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມ ົ້

ຄວນຕິດພ ັນກ ັບກິດຈະກາຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ບໍ່ ຄວນຂ ົນສໍ່ງົ ຫາົ້ ຊາົ້ ຈ ົນຮອດລະດູຝ ົນ.
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5.4.1

ເຂດປໍ່າຜະລິດ

ົ້ ນ
ການສະໜອງໄມສ
າໍ່ ຈະມາຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ, ສະນນັ ົ້ ທີມງານໄດເົ້ ກັບກາຂມ
ູ ຢູພ
ົ້ ວ
ໍ່ ນໃຫຍແ
ໍ່ ມນຄາດວ
ໍ່
ໍ່ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າ
ຜະລິດ, ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ແລະ ພິເສດທີໍ່ ອອກໃຫເົ້ ພໍ່ ອການຂດຄນ
ົົ້ ແລະ ເປັນບ ັນທຶກບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດ
ຄນຢູ
ົົ້ ແ
ົົ້ ເລີໍ່ ມຈາກເດອນຕລາ 2010 ຫາ ເດອນພຶດສະພາ 2011(ຕາຕະລາງທີໍ່ 9)
ໍ່ ຕລ
ໍ່ ະແຂວງໃນລະດູຂດຄນທີໍ່
ຕາຕະລາງທີໍ່ 9: ການສະໜອງໄມຈາກເຂດປ
ົ້
ໍ່າຜະລິດຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະ
ບາງ (ຕລາ 2010 ຫາ ພຶດສະພາ 2011)
ພົ້ນທີໍ່ ປາ
ໍ່ ຜະລິດ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ

ແຂວງສາລາວ ັນ

(ຮຕ)

ໂກຕາົ້ ມ3

ມີ

ມີ

ປະເພດ

(PFS ລາຍ

(PFS ລາຍ

ໂກຕາົ້

ງານ)

ງານ)

( ມ3)

(ຮຕ)

ພູຕາລາວ ັນ

63,818

300

200

ປະຈາປີ

ເລົ າງາມ

74,856

1125
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ປະຈາປີ

ລວມ

138,679

2,366

1,425

648

ພົ້ນທີໍ່ ປາ
ໍ່ ຜະລິດ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ

ໂກຕາົ້ ມ3

ມີ

ມີ

ປະເພດ

ແຂວງເຊກອງ

(ຮຕ)

(PFS ລາຍ

(PFS

ໂກຕາົ້

ງານ)

(ມ3)

ລາຍງນ)
(ຮຕ)

ຫວ
ົ້ ຍເປັນ

91,853

0

NA

NA

ພ ົງ

16,990

0

NA

NA

ດາກຈຶງ

38,472

0

NA

NA

ພູກະຕຽງ

21,338

7,731

NA

NA

ປະຈາປີ

ຊຽງຫວງ

5,396

3,120

NA

NA

ປະຈາປີ

ົ້
ນາດີ

11,760

1,932

NA

NA

ປະຈາປີ

ດາກມອງ

5,028

1,997

NA

NA

ປະຈາປີ

ລວມ

190,923

14,780

9,876

NA

ປະຈາປີ

48

ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

(ຮຕ)

ໂກຕາົ້ ມ3

ມີ

ມີ

ປະເພດ

(PFS ລາຍ

(PFS ລາຍ

ໂກຕາົ້

ງານ)

(ມ3)

ງານ)
(ຮຕ)

ປາ
ໍ່ ນາງນວນ

29,135

0

0

0

NA

ປາ
ໍ່ ນາງນອ
ົ້ ຍ

48,173

0

0

0

NA

ຫວ
ົ້ ຍຍາງ

36,717

0

0

0

NA

ົ້ ົງ
ແກງົ້ ຈ ົກນາຫ

104,926

0

0

0

NA

ພູຜາດາ

112,842

0

0

0

NA

ພູຜາແດງ

16,393

0

0

0

NA

ລວມ

348,187

0

0

NA

NA

ພົ້ນທີໍ່ ປາ
ໍ່ ຜະລິດ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ

ໂກຕາົ້ ມ3

ມີ

ມີ

ປະເພດ

ແຂວງຫວງພະບາງ

(ຮຕ)

(PFS ລາຍ

(PFS ລາຍ

ໂກຕາົ້

ງານ)

(ມ3)

ງານ)
(ຮຕ)

ົ້
ສາຍນາຄານ

64,043

0

0

0

NA

ພູຫວງໃຕ ົ້

83,017

0

0

0

NA

ລວມ

147,060

0

0

NA

NA

ມີ

ມີ

ປະເພດ

(PFS

(PFS

ໂກຕາົ້

Reports)

Reports)

(ມ3)

(ຮຕ)

11,801

NA

ລວມທັງໝ ົດ 4 ແຂວງ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ

ໂກຕາົ້ ມ3

(ຮຕ)

ົ້ ທີໍ່ ປາໍ່ ຜະລິດ
ເນອ

824,849

17,146

ົ້ ນ
ອີງຕາມຂມ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດຢ
ົ້ ແ
ໍູ່ ຂວງມີສອງແຂວງທີໍ່ ບໍ່ ໄດໂົ້ ກຕາົ້ ປະຈາປີ

ຫ

ປະຈາປີ

ພິເສດກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບເຂດປໍ່າຜະລິດ

2010-2011 ທີໍ່ ເປັນລະດູການຂດຄນ
ົົ້ ແຕ ໍ່ PFS ແຂວງໄຊຍະບູລີ ລະບວາໍ່ : ແຂວງບໍ່ ໄດມ
ົ້ ໂີ ກຕາົ້ ປະຈາປີ ສາ
ລ ັບເຂດປໍ່າຜະລິດມາເປັນເວລາ 5 ປີ ແລວ
ົົ້ ເໍ່ ຂດປໍ່າຜະລິດ (ແຂວງສາລາວ ັນ ແລະ
ົ້ . ແຂວງທີໍ່ ມີໂກຕາົ້ ຂດຄນຢູ
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ແຂວງເຊກອງ), ແຕບ
າົ້ ໄດ.ົ້ ພົ້ນທີໍ່ ແລະ ບລິມາດໄມ ົ້ ທີໍ່ ຖກຂດ
ໍ່ ໍ່ ສາມາດບ ັນລເປົົ້າໝາຍບລິມາດໄມຕາມໂກຕ
ົ້
ຄນຈາກປ
ົົ້
ໍ່າຕາໍ່ ງໆແມນສ
ໍ່ ວ
ໍ່ ນຫາຍບໍ່ ຄອ
ໍ່ ຍສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັນ.
ເຂດປໍ່າຜະລິດພາຍໃນ 4 ແຂວງ ກວມເອົ າພົ້ນທີໍ່ ທັງໝ ົດ 824,849 ຮຕ ທີໍ່ ອະນຍາດໃຫຕ
ົ້ ັດໄດ ົ້ ອີງຕາມໂກ
3
ຕາົ້ ທັງໝ ົດ 17,146 ມ3. ແຕເໍ່ ຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ມີ 2 ແຂວງທີໍ່ ສາມາດຂດຄນໄດ
ພ
ົົ້
ົ້ ຽງແຕ ໍ່ 11,301 ມ ໃນ
3
ົ້ ນ
ຊວ
ູ ການຂດຄນຢູ
ົົ້ 2010-2011. ຂມ
ົົ້ ແ
ໍ່ ງ ລະດູຂດຄນ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ ແມນ
ໍ່ 1,425 ມ ຈາກພົ້ນທີໍ່ 648 ຮຕ
3
, ຄິດ ສະເລຍ
ົົ້ ໍ່ ອການຄາົ້ ທີໍ່
ໍ່ ຜ ົນຜະລິດຂອງໄມ ົ້ ແມນ
ໍ່ 2,2 ມ ຕໍ່ ຮຕ, ຊຶໍ່ ງຍ ັງຕາໍ່ ຫາຍຈາກອ ັດຕາການຂດຄນເພ
3
ແມນ
ູົ້ າໍ່ : ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມແມ
ໍ່ 20-40 ມ ຕໍ່ ຮຕ ແລະ ຍ ັງບອກໃຫຮ
ົ້ ວ
ົ້ ນຊ
ໍ່ ດໂຊມຫາຍ ຫ ອີງໃສແ
ໍ່ ຕລ
ໍ່ ະພົ້ນທີໍ່ ການ

ຂດຄນໄມ
ທີໍ່ົ້ ມີຈາກ ັດ
ົົ້
SOUFORD

ສະເພາະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ມີມນ
ູ ຄາໍ່ ທາງການຄາົ້ ເທົໍ່ ານນ.
ັ ົ້

ໜຶໍ່ ງໃນຈດປະສ ົງຂອງໂຄງການ

ແມນເພີໍ່
ມອ ັດຕາການຟົ້ ນຟູຂອງພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ມ ັກມີໃຜຮູໃົ້ ຫມ
ີ ນຄາໍ່ ທາງເສດຖະກິດເພໍ່ ອການຄມ
ໍ່
ົ້ ຄ
ົ້

ຄອງປໍ່າໄມ.ົ້
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ການຂດຄນຈາກແຂວງເຊກອງ
ົົ້

ບໍ່ ມີພຽງພເພໍ່ ອຊວ
ີ ວາມສາມາດປະເມີນຜ ົນ
ໍ່ ຍໃຫມ
ົ້ ຄ

ົ້ ນ
ຍອ
ູ ທາງ
ົ້ ນຂາດຂມ

ົ້ນທີໍ່ ຂດຄນຂອງແຕ
ົ້ ນຕ ົວເລກການຂດຄນໄມ
ດາົ້ ນບລິມາດ ຫ ການຕ ັດໄມໃນພ
ລ
ທີໍ່ົ້
ົົ້
ົົ້
ົ້
ໍ່ ະປະເພດປໍ່າ ເພໍ່ ອຊວ
ໍ່ ຍຢັງຢ
ໄດຖ
ົ້ ກລາຍງານ ຍ ັງເປັນສິໍ່ ງທີໍ່ ໜາົ້ ສ ົນໃຈເຊັໍ່ ນ: ແຂວງທີໍ່ ມີເຂດປໍ່າຜະລິດໃຫຍທ
ໍ່ ໍ່ ີສດ ແຕບ
ໍ່ ໍ່ ມີໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ຫ
ົ້ ນ
ພິເສດ ເພໍ່ ອການຂດຄນໄມ
ມາຕ
ງັ ົ້ 5 ປີ ແລວ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາຈາກການບ ັນທຶກເຂດປໍ່າຜະລິດ
ົົ້
ົ້
ົ້ . ສິໍ່ ງທີໍ່ ສາຄ ັນທີໍ່ສດຄຂມ
ທີໍ່ ກວ
ແ
ົົ້
ົ້ າງຂວ
ົ້ າງ ແຕບ
ໍ່ ລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ສາມາດຂດຄນໄດ
ົ້ ມນຢູ
ໍ່ ໃໍ່ ນລະດ ັບຕາໍ່ .
ສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນຕນຕ
ົົ້ : ເຂດປໍ່າຜະລິດ


ການປະກອບສວ
ໍ່ ນຂອງເຂດປໍ່າຜະລິດ ເຂົົ້າໃນການສະໜອງໄມນ
ົ້ ນັ ົ້ ຍ ັງບໍ່ ທັນມີຄວາມສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັນຢູໍ່
ແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ ແລະ ມີພຽງ 2 ແຂວງຈາກ 4 ແຂວງທີໍ່ ໃຊເົ້ ຂດປໍ່າຜະລິດເປັນແຫງໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ມີຢ.ໍູ່



ບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນຕ
ົົ້ ົວຈິງຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດຢູໍ່
11,301

ມ,
3

4

ແຂວງ

ທີໍ່ ຖກປະເມີນຜ ົນນນມີ
ັ ົ້ ທງັ ໝດ
ົ

ົ້ ທີໍ່ ທັງໝ ົດຂອງເຂດປໍ່າຜະລິດ
ຊຶໍ່ ງເປັນຈານວນທີໍ່ ໜອ
ົ້ ຍຫາຍທຽບໃສເໍ່ ນອ

(824,800

ຮຕ).


ລະດ ັບຂອງການຜະລິດຢູໃໍ່ ນເຂດປໍ່າຜະລິດ (2,2 ມ3/ຮຕ ຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ) ບໍ່ ໄດສ
ົ້ ະທອ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນ
ເຖິງລະບ ົບເສດຖະກິດທົໍ່ ວໄປ ແລະ ລະບ ົບທີໍ່ສະໜອງຜນ
ູົ້ ກ
ົ ໄດຮ
ີ ວາໍ່ :
ົ້ ັບແບບຍນຍ ົງ, ແລະ ບອກໃຫຮ
ົ້ ອ
ປໍ່າໄມແມ
ນຈ
ູ ຄາໍ່ ທາງເສດຖະກິດບາງພນ
ົົ້
ັ
ົ້ ນຊ
ໍ່ ດໂຊມຫາຍ ແລະ ການຂດຄນແມ
ໍ່ າກ ັດຊະນິດພ ັນ ທີໍ່ ມີມນ
ເທົໍ່ ານນ.
ັ ົ້

5.4.2

ບ ັນດາໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ

ຈານວນໄມທີໍ່ົ້ ຖກຜະລິດ ເປັນຜະລິດຕະພ ັນຄູຂ
ວ
ໍ່ ອງໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແມນປະກອບດ
ໍ່
ົ້ ຍ: ການກໍ່ ສາົ້ ງ
ຫ ົນທາງ, ເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້າ, ບໍ່ ຖາໍ່ ນຫີນ ແລະ ຫີນກາວ, ແລະ ການບກເບີກທີໍ່ ດິນອໍ່ ນໆເຊັໍ່ ນ: ການບກເບີກພົ້ນທີໍ່
ເພໍ່ ອ ໂຄງການສວນປູກໄມ ົ້ ແລະ ການພ ັດທະນາອໍ່ ນໆ. ຕນໄມ
ທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົົ້
ົ້ າກການບກເບີກເພໍ່ ອກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງລາໍ່ ງ
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ສາມາດ ປົ້ອນເຂົົ້າສູຕ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງພາຍໃນໃຫແ
ົ້ ກໂໍ່ ຮງງານທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ຫ ສໍ່ງົ ອອກໂດຍກ ົງເປັນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ
ົ້ ນ
ໃຫປ
ູ ຈາກແຕລ
ົ້ ະເທດ ເພໍ່ ອນບາົ້ ນເຊັໍ່ ນ: ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຈີນ. ທີມງານໄດເົ້ ກັບກາຂມ
ໍ່ ະແຂວງເປົົ້າ
ໝາຍເພໍ່ ອປະ ເມີນຜ ົນປະລິມານຂອງໄມທີ
ົ້ ມາຈາກໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງຕາໍ່ ງໆ ແລະ ການ ົດຄວາມສາຄ ັນ
ທີໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບ ການສະໜອງໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ມາຈາກແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 10).
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ທີໍ່ ໄດເົ້ ກັບການນກວມເອົ
າບລິມາດຈາກການຈ ັດສ ັນໂກຕາົ້
ັ ົ້
ບ ັນດາໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງທີໍ່ ມີການລາຍງານ.

ພອ
ົົ້ ົວຈິງຈາກ
ົ້ ມທັງບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນຕ

ົ້ ນ
ທີມງານຍ ັງສ ັງເກດເຖິງຂມ
ູ ທີໍ່ ມີໃນພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນ
ົົ້

ແລະ

ຂາໍ່ ວສານທີໍ່ ມີຢໃໍູ່ ນຂນແຂວງຊຶໍ່
ງຕິດພ ັນກ ັບຄວາມສາມາດໃນການກວດຄນຫາແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມ.ົ້
ັ ົ້
ົ້ນທີໍ່ ໂຄງລາໍ່ ງພົ້ນຖານຢູແ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 10: ການສະໜອງໄມຈາກພ
ົ້
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ
ຫວງພະບາງ (ຕລາ 2010 ຫາ ພຶດສະພາ 2011)
ບລິມາດໄມ ົ້
ແຂວງສາລາວ ັນ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ
(ຮຕ)

ໂກຕາົ້ ມ3

ຂດຄນ
ົົ້ ຈາກ

ພົ້ນທີໍ່ ເຂດຂດ

ປໍ່າຜະລິດທີໍ່

ຄນ
ົົ້ (ຮຕ)

ລາຍງານ (ມ

2010/2011

ປະເພດ
ໂກຕາົ້

)

3

ລວມການເຮັດບໍ່ ແຮ ໍ່

38,500

4,160

10,141

151.1

ພອນສ ັກ

36,000

NA

6,524

100

ບໍ່ ຫີນປູນ – ຖາໍ່ ນຫີນ ແລະ ຫີນປູນ

1,125

4,160

3,617

51.1

ລວມເຂໍ່ ອນ

0

NA

NA

NA

NA

NA

7,007

4,575

NA

ໃນປະເທດ

NA

12,238

1,289.4

NA

NA

331

213

NA

38,500 ha

23,498

16,218

NA

ພິເສດ(ພົ້ນທີໍ່ )
ປະຈາປີ
ແລະ ພິເສດ

ບໍ່ ມີເຂໍ່ ອນ
ການບກເບີກ ແລະ ຫ ັນປຽໍ່ ນ
ົ້ ນ
ບໍ່ ມີຂມ
ູ ຊ ັດເຈນ

ຫ ົນທາງ

ປະຈາປີ
ແລະ ພິເສດ

ບໍ່ ມີລາຍລະອຽດຂອງທາງ
ສິໍ່ ງປູກສາົ້ ງ

ໃນປະເທດ

ບໍ່ ມີລາຍລະອຽດຂອງພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນ
ົົ້

ລວມ (ແຂວງສາລາວ ັນ)
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ແຂວງເຊກອງ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ

ໂກຕາົ້ ມ3

(ຮຕ)

ບໍ່ ແຮ ໍ່

54,000

ພອນສ ັກ

54,000

ເຂໍ່ ອນ

25,192

ເຊກອງ 5

3,200

ເຊຂະໝາມ 3

516.5 ນາົ້
ຖວ
ົ້ ມ

NA

PFS

ເຂດຂດຄນ
ົົ້

ລາຍງານ

(ຮຕ)

(ມ3)

2010/2011

1,044

NA

ພິເສດ

1,044

ບໍ່ ມີການສາຫວດ

(ພົ້ນທີໍ່ )

17,570
ການສາົ້ ງ
ແຜນການ
ກໍ່ ສາົ້ ງ

ການສາົ້ ງ

NA

ແຜນການ

2000 prior

0

to 2010

ດາກມອນ

NA

MOU

ບໍ່ ມີການບກເບີກ

ເຊກອງ 4

17,000

NA

11,339

ເຊກອງ 3a

2080

NA

ບໍ່ ມີການບກເບີກ

ເຊກອງ 3b

1,517

NA

ບໍ່ ມີການບກເບີກ

ຫວ
ົ້ ຍລາພ ັນເໜອ

870

6000

6,231

ການບກເບີກ

NA

16,175

ຕໄມ ົ້

NA

295

ກໍ່ ສາົ້ ງພາຍຫ ັງພະຍເກດສະໜາ

NA

15,330

ໝູບ
ໍ່ າົ້ ນໃໝ ໍ່

NA

550

ຫ ົນທາງ

NA

ລວມ (ແຂວງເຊກອງ)

79,192

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ
(ຮຕ)

ປະເພດໂກຕາົ້

NA
MOU

NA

ພິເສດ
ການສາົ້ ງ
ແຜນການ
ການສາົ້ ງ
ແຜນການ

NA

ົ້ ນ
ລວມຢູໍ່ໃນຂມ
ູ

ຮ ັກສາ ໂກຕາົ້
2009-2010
NA

ຂດຄນປ
ົົ້ ໍ່ າຜະລິດ

NA

ບໍ່ ຊ ັດເຈນ

ໂກຕາົ້ ມ3

18,614

NA

PFS

ການຂດຄນ
ົົ້

ປະເພດ

ລາຍງານ

(ຮຕ)

ໂກຕາົ້

(ມ3)

2010/2011
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ລວມບໍ່ ແຮ ໍ່

6,743

0

NA

0

ເມອງຫ ົງສາ (ຖາໍ່ ນຫີນ)

6,743

NA

0

0

ລວມເຂໍ່ ອນ

49.2

0

49

NA

ົ້
ພົ້ນທີໍ່ ຖວ
ົ້ ມຂອງເຂໍ່ ອນນາຂອງ

NA

ສາຍສໍ່ງົ ໄຟຟາົ້

49.2

0

ການບກເບີກດິນ

29,527

0

ບາົ້ ນ ຫ ການກໍ່ ສາົ້ ງ

ການສາົ້ ງແຜນ
ການ

ໂກຕາົ້ ທອ
ົ້ ຖິໍ່ ນ

ບໍ່ ມີການ

ການສາົ້ ງແຜນ

ສາຫວດ

ການ

49

49.2

ໂກຕາົ້ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

3,758

105

NA

0

ລວມຫ ົນທາງ

174

ເມອງຫ ົງສາ

105

NA

3255

105

ໂກຕາົ້ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ົ້
ຫ ົນທາງເຂົົ້າເຂໍ່ ອນນາຂອງ

69

NA

503

69

ໂກຕາົ້ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ລວມ

6,966

0

3,807

223

ແຂວງຫວງພະບາງ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ

ໂກຕາົ້ ມ3

PFS

ການຂດຄນ
ົົ້

ປະເພດ

ລາຍງານ

(ຮຕ)

ໂກຕາົ້

(ມ3)

2010/2011

0

NA

280

963

ໂກຕາົ້ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

NA

ບໍ່ ມີການ ສາ

ການສາົ້ ງ

ຫວດ

ແຜນການ

(ຮຕ)

ລວມບໍ່ ແຮ ໍ່

0

ລວມເຂໍ່ ອນ

2963
ົ້
ນາຄານ

2000

0

ການສາົ້ ງ
ແຜນການ

ົ້ ງ
ນາຕິໍ່

963

NA

280

NA

ການກໍ່ ສາົ້ ງ

ົ້
ນາອູ

NA

NA

NA

NA

ການສາົ້ ງ
ແຜນການ

ການບກເບີກດີນ

NA

ໝູບ
ໍ່ າົ້ ນ ຫ ການກໍ່ ສາົ້ ງ
ລວມຫ ົນທາງ
ໂພນທອງຫາປາກແບງໍ່

830
150

0

0

0

0
3047
434

830

ໂກຕາົ້ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

150

ປາກອູ

105

650

105

ຫວ
ົ້ ຍອ

60

350

60

ບອກຄວາຍ

65

383

65

53

ດອນຄູນຫາທາໍ່ ບ ັກ

115

486

115

ຫວ
ົ້ ຍຕ

260

629

260

ປາກບ ັກຫາປາກຟານ

75

115

75

3 793

3,327

1,793

ລວມ (ແຂວງຫວງພະບາງ)

ົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງທັງໝ ົດໃນ 4 ແຂວງ ມີທງັ ໝ ົດ 44,414 ມ3 ໃນຊວ
ການສະໜອງໄມຈາກໂຄງການພ
ົ້
ໍ່ ງລະດູ
ຂດຄນຈາກຕ
ລາ 2010 ຮອດພິດສະພາ 2011,
ົົ້

ໂຄງການບໍ່ ແຮ:ໍ່
ມີພຽງແຕແ
ໍ່ ຂວງຫວງພະບາງທີໍ່ ບໍ່ ມີສາເນົາສາປະທານບໍ່ ແຮ.ໍ່ ແຂວງສາລາວ ັນ ແລະ ເຊກອງມີທງັ ໝ ົດ 90,000
ຮຕ ສາລ ັບພົ້ນທີໍ່ ສາປະທານບໍ່ ແຮຂ
ົົ້ ແລະ
ໍ່ ອງບລິສ ັດພອນສ ັກຊຶໍ່ງອອກໂດຍໂກຕາົ້ ພິເສດ ອີງຕາມພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນ
ບໍ່ ອີງໃສໂໍ່ ກຕາົ້ ລະບ ົບໂກຕາົ້ ທົໍ່ ວໄປທີໍ່ ອອກເປັນຈານວນໄມ.ົ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີກວມເອົ າ 6,700 ຮຕ ສາລ ັບພົ້ນທີໍ່
ສາປະທານບໍ່ ແຮຢ
ົົ້ າລ ັບໂຄງການບໍ່ ແຮແ
ົ ທີໍ່
ໍ່ ເໍູ່ ມອງຫງົ ສາ. ພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນສ
ໍ່ ມນບ
ໍ່ ໍ່ ຖກລາຍງານ. ບລິມາດໄມທັ
ົ້ ງໝດ
3
ມາຈາກໂຄງການບໍ່ ແຮໃໍ່ ນ 4 ແຂວງ ແມນ
ັນ. ບ ັນ
ໍ່ 11,185 ມ , ຊຶໍ່ ງໄມສ
ົ້ ວ
ໍ່ ນຫາຍແມນມາຈາກແຂວງສາລາວ
ໍ່

ົ້ ນ
ໍ່ ແຮ ໍ່ ຕາມປົກກະຕິແມນບ
ທຶກຂມ
ູ ບລິມາດໄມທັ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນຈາກໂຄງການບ
ົົ້
ົ້ ງໝດ
ໍ່ ັນທຶກຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ.

ົ້ ົກ:
ໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້ານາຕ
ົ້ ົກ
ບ ັນດາໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້ານາຕ

ສາມາດສະໜອງບລິມາດໄມໄດ
ົ້ ຫ
ົ້ າຍຜາໍ່ ນການອານາໄມອາໍ່ ງໂຕງໍ່ ເພໍ່ ອກໍ່

ສາົ້ ງ ແລະ ການ ົດພົ້ນທີໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນ. ແຂວງເຊກອງ ມີໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້າຫາຍແຫງ
ໍ່ ແລະ ແຂວງສາລາວ ັນ
ົ້ ນ
ົ້ ົກ, ແລະ ແຂວງຫວງພະບາງມີ 2 ໂຄງ
ແລະ ໄຊຍະບູລີ ບໍ່ ມີບ ັນທຶກຂມ
ູ ໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້ານາຕ
ການຂະໜາດນອ
ົ້ ຍທີໍ່ ກາລ ັງດາເນີນງານຢູໍ່ ແລະ
ແຂວງເຊກອງ

ອີກໂຄງການໜຶໍ່ ງແມນກ
ໍ່ າລ ັງຢູໃໍ່ ນໄລຍະການສາົ້ ງແຜນການ.

ົ້ ນ
ໃຫຂ
ູ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການເຂໍ່ ອນ,
ົ້ ມ

ຊຶໍ່ ງພົ້ນທີໍ່ ຖກອານາໄມ

ແມນອີ
ໍ່ ງໃສໂໍ່ ກຕາົ້ ພິເສດ

(ຕາຕະລາງງ 11).
ຕາຕະລາງທີໍ່ 11: ໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້າຢູແ
ໍ່ ຂວງເຊກອງ
ບລິມາດໄມ ົ້ ທີໍ່
ໂຄງການກໍ່

ທີໍ່ ຕງັ ົ້

ົ້ ວ
ພົ້ນທີໍ່ ນາຖ
ົ້ ນ

ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນ

GPS ຂອງເຂໍ່ ອນ

ຮຕ

ສະຖານະພາບ

ພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນ
ົົ້

ຂດຄນ
ົົ້

2010/2011

2010/2011
(ມ3)

ເຊກອງ 4

15 30’ 50”
106 47’ 16”

17,000

ບໍ່ ມີວ ັນທີໍ່ບກເບີກດິນ
ເພໍ່ ອກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນ

NA

11,339
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UTM 1715966.1
691759.94
15 58’ 30”
ເຊກອງ 5

106 55’ 50”
UTM 1767128.2

ການບກເບີກດິນ

3200

ສາເລັ ດ 2009

NA

NA

706611.6
15 22’ to 15 26’
107 20’ - 107
ເຊຂະໝານ 3

25’

ການບກເບີກດິນ

525

ສາເລັ ດ 2009

UTM 1703962.2

NA
NA

2000
in 2009

754017.9
ດາກອີມອນ

15 58’ 30”
106 55’ 50”

NA

16 13’ 50”
ເຊກອງ 3a

105 34’ 58”
UTM 1794527.0

MOU
ບໍ່ ມີການບກເບີກດິນ

ເຊກອງ 3b

105 34’ 58”

NA

NA

NA

NA

NA

ບ ົດປະເມີນຜ ົນ ກະທົບ
2080

ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ: ບໍ່ ມີ
ການບກເບີກດິນ

562281.3
16 13’ 50”

NA

ບ ົດປະເມີນຜ ົນ ກະທົບ
1,517

ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ: ບໍ່ ມີ
ການບກເບີກດິນ

N 15 23.286’
ຫວ
ົ້ ຍລະພ ັນເໜອ

E 106 22.966
UTM 1701661.1

6231
870

ບໍ່ ມີວ ັນທີໍ່ບກເບີກທີໍ່ ດິນ

(7000 2011
/ 2012)

648400.75’
ລວມ

NA

25,192

17,570

3
3
ແຂວງເຊກອງມີບລິມາດໄມຫ
ົ້ າຍທີມາຈາກໂຄງການເຂໍ່ ອນ ໂດຍມີ 17,570 ມ ຂອງໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດ 17,889 ມ

ໃນໄລຍ
ໍ່ ະເດອນຕລາ

2010

ຫາເດອນພຶດສະພາ

2011.

ໂດຍທົໍ່ ວໄປແລວ
ົ້ ,

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ຍ ັງບໍ່ ທັນຄ ົບຖວ
ົ້ ນເທໍ່ ອ

ສາລ ັບພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນໄມ
ຈາກສ
າປະທານເຂໍ່ ອນໃນແຕລ
ົົ້
ັ
ົ້
ໍ່ ະແຫງໍ່ . ໂຄງການເຂໍ່ ອນເຊກອງ 4 ແລະ ຫວ
ົ້ ຍລະພນ
ົ້ນທີໍ່ ຂດຄນ.
ເໜອກາລ ັງມີການຕ ັດໄມ ົ້ ແຕພ
ໂຄງການເຂໍ່ ອນເຊກອງ 4 ເປັນໂຄງ
ົົ້
ໍ່ ັດບໍ່ ມີການບ ັນທຶກໄມໃນພ
ົ້
ການເຂໍ່ ອນທີໍ່ ໃຫຍ
ໍ່ ທີໍ່ ສດໃນ 4 ແຂວງ ເປົົ້າໝາຍການສຶກສານີ,ົ້ ກວມເອົ າພົ້ນທີໍ່ ປະມານ 17,000 ຮຕ ແຕຂ
ໍ່ ົ້
ມູນການຕ ັດໄມຢູ
ົ້ ໃໍ່ ນພົ້ນທີໍ່ ຕ ົວຈິງ ຮອດປະຈບ ັນຍ ັງບໍ່ ທັນມີເທໍ່ ອ.
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ໂຄງການເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້າໄດຖ
ັ ົ້
ົ້ ກວາງແຜນຢູແ
ໍ່ ຂວງເຊກອງ, ຫວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີເຖິງວາໍ່ : ທີໍ່ ຕງຂອງ
ເຂໍ່ ອນທີໍ່ ຖກວາງແຜນ ແລະ ພົ້ນທີໍ່ ຍ ັງບໍ່ ທັນຖກການ ົດເທໍ່ ອ ແມນພວມກ
າລ ັງມີການສຶກສາຢູ.ໍ່ ການສະໜອງໄມ ົ້
ໍ່
ໃນຕໍ່ ໜາົ້ ຈາກໂຄງການເຂໍ່ ອນທີໍ່ ວາງໄວນ
ຢ
ົ້ ີົ້ ອາດສາມາດສະໜອງໄມພາຍໃນໄດ
ົ້
ົ້ າໍ່ ງຫວງຫາຍ.

ໂຄງການກໍ່ ສົ້າງທາງ:
ໍ່ ສາົ້ ງທາງມີ 1,289 ມ3, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ບ ັນທຶກໄມມີ
ແຂວງສາລະວ ັນໄດບ
ົົ້
ົ້ ັນທຶກໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນຈາກການກ
ົ້
3,758 ມ3 ແລະ ຫວງພະບາງມີ 3,047 ມ3. ແຂວງເຊກອງບໍ່ ໄດລ
ົ້ າຍງານໄມທີ
ົ້ ມາຈາກການກໍ່ ສາົ້ ງຫ ົນທາງ.
3
ໍ່ ສາົ້ ງຫ ົນທາງໃນ 4 ແຂວງແມນ
ບລິມາດທັງໝດ
ົ ຂອງໄມຈາກການກ
ົ້
ໍ່ 8,094 ມ . ພົ້ນທີໍ່ ບກເບີກເພໍ່ ອກໍ່ ສາົ້ ງຫ ົນ

ົ້ ນ
ທາງ ແມນຍ
ູ ພົ້ນ
ົ . ແຂວງສາລະວ ັນ ບໍ່ ມີບ ັນທຶກຂມ
ໍ່ ັງບໍ່ ທັນມີການບ ັນທຶກຢາໍ່ ງຄ ົບຖວ
ົ້ ນຢູແ
ໍ່ ຂວງເປົົ້າໝາຍທັງໝດ
ທີໍ່ ຕ ັດໄມເພ
ົົ້ ທີໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບການກໍ່ ສາົ້ ງທາງເລີຍ.
ົ້ ໍ່ ອກໍ່ ສາົ້ ງທາງ ແລະ ແຂວງເຊກອງບໍ່ ໄດລ
ົ້ າຍງານການຂດຄນ

ົ້ ທີໍ່ ດິນ:
ໂຄງການບກເບີກເນອ
ົ້ ທີໍ່ ດິນ ທີໍ່ ນອກເໜອຈາກການກໍ່ ສາົ້ ງຫ ົນທາງ ແລະ ຕິດຕງສາຍສ
ໍ່ງົ ໄຟຟົ້າ, ຊຶງສາມາດ
ໂຄງການບກເບີກເນອ
ັ ົ້
ົ້ ມີບ ັນທຶກຂອງແຂວງເຊກອງ ທີໍ່ ມີໂກຕາົ້ ອອກໃຫົ້
ເປັນໂຄງການເຂໍ່ ອນ ຫ ບໍ່ ແຮນ
ໍ່ ນັ ົ້ ບໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກບ ັນທຶກ, ຍ ົກເວັນ
16,175 ມ3, ສວ
ັດໄມໃຫ
ໍ່ ນຫາຍແມນການຕ
ໍ່
ົ້ ກ
ົ້ ຽົ້ ງໝ ົດ ສາລ ັບພົ້ນທີໍ່ ກໍ່ ສາົ້ ງທີໍ່ ຖກກະທົບຈາກລ ົມພາຍ ເກດສະໜາ
ົ້ ນ
ບລິມາດໄມຕ
ູ ເຂດປໍ່າຜະລິດ ທີໍ່ ມີໄມທັ
ົົ້ ນັ ົ້ ແມນບ
ົ 9,876 ມ3 ໃນ
ົ້ ົວຈິງທີໍ່ ຂດຄນນ
ໍ່ ໍ່ ມີ ຍອ
ົ້ ນນອນຢູໃໍ່ ນຂມ
ົ້ ງໝດ
ຊວງລະດູຂດຄນເດ
ອນຕລາ 2010 ຫາເດອນພຶດສະພາ 2011.
ົົ້
ສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນໄດຕ
ົົ້ : ໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ
ົ້ ນຕ


ົ້ ນ
ຂມ
ູ ທີໍ່ ໄດຈ
າໍ່ ງກ ັນຫາຍເຊັໍ່ ນ: ໂກຕາົ້ ປະ
ົ້ າກແຂວງຕາໍ່ ງໆຕໍ່ ກ ັບໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແມນແຕກຕ
ໍ່
ຈາປີ , ພິເສດ ແລະ ຄມ
ລ
ົົ້ ົວຈິງ ແລະ ພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນພາຍໃນແຕ
ົົ້
ົ້ ຄອງໂດຍທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ, ບລິມາດຂດຄນຕ
ໍ່ ະ
ໂຄງການ.



ການສະໜອງໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ມີການລາຍງານຈາກໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງໃນ 4 ແຂວງ ເປົົ້າໝາຍ
3
ແມນ
ໍ່ 44,414 ມ ຊຶໍ່ ງເປັນຈານວນປະມານ 4 ເທໍ່ ອຂອງບລິມາດທີໍ່ ມີການລາຍງານຈາກເຂດປໍ່າຜະ

ລິດ.


ໂກຕາົ້ ທີໍ່ ອອກໃຫບ
ົ້ ັນດາໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ

ແມນແຕກຕ
າໍ່ ງກ ັນຍອ
ີ ໃສບ
ໍ່
ົ້ ນສວ
ໍ່ ນໃຫຍອ
ໍ່ ງ
ໍ່ ລິມາດ

ແຕບ
ໍ່ າງໂຄງການອີງໃສພ
ໍ່ ົ້ນທີໍ່ , ຕ ົວຢາໍ່ ງ: ພົ້ນທີໍ່ ບໍ່ ແຮຂ
ໍ່ ອງບລິສ ັດ ພ ົງສ ັກ ທີໍ່ ອີງໃສພ
ໍ່ ົ້ນທີໍ່ ສາປະທານບໍ່
ແມນບ
ໍ່ ລິມາດປະຈາປີ .


ົ້ ກວາໍ່ ຈານວນຕ ົວຈິງທີໍ່ ໄດຈ
ໂກຕາົ້ ສາມາດອອກເພີົ້ມບລິມາດໄດຖ
ົ້ າົ້ ຈານວນໄມທີໍ່ົ້ ຫາຍຂຶນ
ົ້ າກໂຄງການ.
3
ຕ ົວຢາໍ່ ງ: ໂກຕາົ້ ສາລ ັບການກໍ່ ສາົ້ ງທາງຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ ແມນ
ໍ່ 12,238 ມ ແຕບ
ໍ່ ລິມາດຕ ົວຈິງແມນ
ໍ່

ພຽງແຕ ໍ່ 1,289 ມ3. ໂກຕາົ້ ທີໍ່ ບໍ່ ຖກນາໃຊ ົ້ ສາມາດຍ ົກຍອດມາປີ ຕໍ່ ມາເພໍ່ ອການຂດຄນ.
ົົ້


ແຂວງເຊກອງ

ົ້ ົກ
ມີໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້ານາຕ

ແລະ

ປະກອບສວ
ໍ່ ນຈານວນໄມຫ
ົ້ າຍທີໍ່ ສດ

3
3
( 17,570ມ3) ໃນເວລາດຽວກ ັນ, ບໍ່ ແຮກ
ໍ່ ວມເອົ າ 11,185 ມ ແລະ ຫ ົນທາງມີ 8,094 ມ .



ອີກດາົ້ ນໜຶໍ່ ງ, ໄມອາດມາຈາກຜ
ົນກະທົບຂອງພາຍເກດສະໜາທີໍ່ ມີໂກຕາົ້ 15,000 ມ3. ແຕວ
ົ້
ໍ່ າໍ່ : ບລິ
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3
ມາດຕ ົວຈິງທີໍ່ ໄດຈ
ົ້ າກພົ້ນທີໍ່ ບໍ່ ຖກບ ັນທຶກ ແລະ ປົນກ ັບເຂດປໍ່າຜະລິດທັງໝ ົດ 9,876 ມ .



ຕນໄມ
ທີໍ່ົ້ ຖກຕ ັດໃນເຂດໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ
ົົ້

ບໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກການ ົດຢາໍ່ ງຈະແຈງົ້

ຊຶໍ່ ງຈາກ ັດຄວາມສາ

ມາດໃນການຕິດຕາມຄນເຖິງແຫງໍ່ ທີມາ.

5.4.3

ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງເມອງ ແລະ ບາົ້ ນ

ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແມນຖ
ໍ່ ເປັນທີໍ່ ດິນປໍ່າຢູໃໍ່ ນແຂວງ ແລະ ເມອງ, ແລະ ບໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກຈ ັດປະເພດເປັນປໍ່າຜະລິດ,
ປໍ່າປົ້ອງກ ັນ ຫ ປໍ່າສະຫງວນ . ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ັ ົ້ ໃໍ່ ນພົ້ນທີໍ່ ຂອງບາົ້ ນ ແລະ ຖກຈ ັດ
ົ້ ອງບາົ້ ນເປັນພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ຕງຢູ
ສ ັນເພໍ່ ອການຄມ
ົ້ ຄອງ, ການອານລ ັກ ແລະ ການນາໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ອງຕາມແຜນມອບດິນ ແລະ ປໍ່າ. ການນາ
ໃຊໄົ້ ມພາຍໃຕ
ກ
ຍາດເພໍ່ ອຜ ົນປະໂຫຍດຂອງບາົ້ ນ ໂດຍນາໃຊມ
ົ້
ົ້ ົດໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ 2007 ແມນອະນ
ໍ່
ົ້ າດຕາ 40,
ການກໍ່ ສາົ້ ງ ແລະ ສອ
ພາຍໃຕມ
ົ້ ມແປງບາົ້ ນພາຍໃຕມ
ົ້ າດຕາ 41 ແລະ ການນາໃຊໄົ້ ມຕາມປະເພນີ
ົ້
ົ້ າດຕາ 42.
ບ ັນດາບາົ້ ນມີສດ
5 ມ3 ຕໍ່ ຄອບຄ ົວ ພາຍຫ ັງໄດຮ
ິ ຂດຄນຮອດ
ົົ້
ົ້ ັບອະນຍາດຈາກຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້
ເມອງເພໍ່ ອປັບປງສອ
ິ ຂາຍໄມທີໍ່ົ້ ມີທະບຽນ
ົ້ ມແປງເຮອນ ແລະ ຄວາມຕອ
ົ້ ງການອໍ່ ນໆຂອງບາົ້ ນ. ປະຊາຊ ົນບໍ່ ມີສດ
ແຍກອອກເພໍ່ ອການຊ ົມໃຊ ົ້ ດງໍ່ ັ ທີໍ່ ການ ົດໃນມາດຕາ 41 ແລະ 42.
ພາຍໃຕມ
ດຕະພ ັນປໍ່າໄມເພ
ົົ້
ົ້ າດຕາ 43, ການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ການຂດຄນຜະລິ
ົ້ ໍ່ ອຈດປະສ ົງທາງການຄາົ້ ແມນໄດ
ໍ່
ົ້
ຮ ັບອະນຍາດທາງໃນພົ້ນທີໍ່ ມີການກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງລາໍ່ ງ ແລະ ທາງໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ, ແລະ ຈະຕອ
ົ້ ງປະຕິບ ັດຕາມ
ບ ັນດາຫ ັກການທີໍ່ການ ົດໃນມາດຕາ 49 ຂອງກ ົດໝາຍປໍ່າໄມ.ົ້ ສະນນ,
ໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງສາມາດມີ
ັ ົ້
ົ້ າົ້ ມຍ ັງບໍ່ ທັນຊ ັດ
ໃບທະບຽນພາຍໃນເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ສາມາດຖກນາໃຊເົ້ ພໍ່ ອຂາຍທາງການຄາົ້ . ຂຫ
ເຈນໃນກ ົດໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ (2007), ຊຶໍ່ ງການຂດຄນໄມ
ຈາກເຂດປ
ົົ້
ົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ບໍ່ ສາມາດຖກໃຊເົ້ ຂົົ້າໃນຕອ
ໍ່ ງ
ໂສກ
າົ້ ໄດ.ົ້
ົ້ ານສະໜອງໄມທາງການຄ
ົ້
ກ ົດໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ (2007) ລະບໄວວ
ທີໍ່ົ້ ຖກ
ັ ົ້
ົ້ າໍ່ : ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແມນເພ
ໍ່ ໍ່ ອນາໃຊພ
ົ້ າຍໃນບາົ້ ນ, ສະນນໄມ
ໍ່ງົ ໃຫໂ
ຂດຄນນ
ົົ້ ນັ ົ້ ບໍ່ ໄດມ
ີ ານບ ັນທຶກເປັນລະບ ົບຢູສ
ົ້ ກ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ໄມສາມາດສ
ົ້
ົ້ ຮງງານປງ
ແຕງໍ່ ໄມໃນທ
ອ
ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນເພໍ່ ອການປງແຕງໍ່ ແລະ ສາມາດນາໄມກ
ົ້ ັບເຂົົ້າມາໃນບາົ້ ນ ຫ ສໍ່ງົ ຕໍ່ ເພໍ່ ອຂາຍທາງການຄາົ້ .
ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມໃນທ
ອ
ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ບໍ່ ມີລະບ ົບເກັບຮ ັກສາໄມທີໍ່ົ້ ເປັນລະບ ົບ,

ຜະລິດຂອງຕ ົນຈ ົນກາຍເປັນສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບໄດ ົ້

ຊຶໍ່ ງສາມາດກວດຄນໄມທີໍ່ົ້ ໃຊໃົ້ ນການ

ົ້ ຈະມີການອອກໃບອະນຍາດຂອງສາກ ົນ.
ຍ ົກເວັນ

ໄມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົ້ າກປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນເຂົົ້າສູຂ
ໍ່ ະບວນການຜະລິດ

ສະນນ,
ັ ົ້

ສາມາດປົນກ ັບວ ັດຖດິບທີມາຈາກເຂດປໍ່າໄມອ
ົ້ ໍ່ ນໆ

ມາປງແຕງໍ່ ໄດງົ້ າຍ.
(ຕາຕະລາງທີໍ່ 12)
ໍ່
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ຕາຕະລາງທີໍ່ 12: ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ
PFS

ການຂດຄນ
ົົ້

ລາຍງານ

(ຮຕ)

(ມ3)

2010/2011

2569

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ສະມວຍ
ົ້

NA

NA

NA

NA

ຕມ
ົ້ ລານ

NA

NA

NA

NA

ຄ ົງເຊໂດນ

NA

NA

NA

NA

ວາປີ

NA

NA

NA

NA

ລະຄອນເພັ ງ

NA

NA

NA

NA

ລວມ (ປະເມີນ)

81,734

NA

NA

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ

ໂກຕາົ້

(ຮຕ)

ມ3

ສາລາວ ັນ

NA

ຕະໂອຍ
ົ້

ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ແຂວງສາລາວ ັນ

ປະເພດ ໂກ
ຕາົ້
ພິເສດ

NA

ປໍ່າໄມບ
ົ້ າົ້ ນ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ແຂວງເຊກອງ
ດາກຈຶງ

NA

NA

NA

NA

ກາລມ

NA

NA

NA

NA

ລະມາມ

NA

NA

NA

NA

ທາໍ່ ແຕງ

NA

NA

NA

NA

ລວມ

NA

NA

NA

ປໍ່າໄມບ
ົ້ າົ້ ນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ໄຊຍະບູລີ

0

NA

NA

NA

ຫ ົງສາ

3,207 ບາົ້ ນ

NA

NA

NA

ແກນ
ໍ່ ທາົ້ ວ

26,220 ໄມໄຜ
ົ້ ໍ່

NA

NA

NA

ຊຽງຮອ
ໍ່ ນ

0

NA

NA

NA

ເງິນ

0

NA

NA

NA

ຄອບ

0

NA

NA

NA

ບໍ່ ແຕນ

0

NA

NA

NA

ປາກລາຍ

100 ຕນຢາງ
ົົ້

NA

NA

NA
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ພຽງ

0

NA

NA

ລວມ

29,527

NA

NA

NA
NA

ປໍ່າໄມບ
ົ້ າົ້ ນ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ແຂວງຫວງພະບາງ
ຫວງພະບາງ

NA

NA

NA

NA

ຊຽງເງິນ

NA

NA

NA

NA

ນານ

NA

NA

NA

NA

ປາກອູໍ່

NA

NA

NA

NA

ົ້
ນາບາກ

NA

NA

NA

NA

ງອຍ

NA

NA

NA

NA

ປາກແຊງ

NA

NA

NA

NA

ໂພນໄຊ

NA

NA

NA

NA

ຈອມເພັ ດ

NA

NA

NA

NA

ວຽງຄາ

NA

NA

NA

NA

ພູຄນ
ູ

NA

NA

NA

NA

ລວມ

379,083

NA

NA

ົ້ ນ
ົ້ ນ
ໂດຍທົໍ່ ວໄປ, ຂມ
ູ ຂອງປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ບໍ່ ມີທງັ ຂມ
ູ
ັ ົ້
ົ້ ອງບາົ້ ນແມນບ
ໍ່ ໍ່ ມີການບ ັນທຶກໃນຂະແໜງການປໍ່າໄມຂ
ົ້ ນແຂວງ.
ົ້ ນ
ປໍ່າໄມຂອງບ
າົ້ ນພາຍໃນເມອງ ແລະ ຂມ
ູ ບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກແຍກອອກຈາກບາົ້ ນ. ແຜນທີໍ່ ຂອງປໍ່າໄມຂອງ
ົ້
ົ້
ບາົ້ ນໃນບ ັນດາແຂວງແມນບ
ົົ້
ໍ່ ໍ່ ມີ. ວ ັດຖດິບທີໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກຂດຄນຈາກປ
ໍ່າຊ ົມໃຊເົ້ ຂດບາົ້ ນແມນບ
ໍ່ ໍ່ ຖກບ ັນທຶກຢູໃໍ່ ນບ ັນຊີສະ
ໜາມ 2. ວ ັດຖດິບທີໍ່ ຖກຂດຄນພາຍໃນປ
າົ້ ນຖວາໍ່ ເປັນໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ຈຶໍ່ ງຄວນ
ົົ້
ໍ່າໄມຂອງບ
ົ້
ົ້ ທະບຽນບ ັນຊີໄມສະໜາມ
ຖກວ ັດແທກ ແລະ ຂນ
2 ຊໍ່ວົ ຄາວ ກອ
ົ້
ໍ່ ນຂາຍໃຫບ
ົ້ ລິສ ັດປງແຕງໍ່ ໄມທ
ົ້ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ. ເຖິງ
ຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ວ ັດຖດິບທີໍ່ ຖກຂດຄນພາຍໃນປ
າົ້ ນ ແມນຖ
ົົ້
ໍ່າໄມຂອງບ
ົ້
ໍ່ ວາໍ່ ມີການອອກເອກະສານທີໍ່ ບໍ່ ຊ ັດເຈນ
ແລະ ກໍ່ ສາມາດປະກອບສວ
ໍ່ ນຈານວນໄມອ
ົ້ ັນຫວງຫາຍໃຫແ
ົ້ ກໂໍ່ ຮງເລໍ່ ອຍໄມທ
ົ້ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ.
ສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນໄດຕ
ົົ້ : ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ນຕ
ົ້ ອງບາົ້ ນ


ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນພາຍໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງເປົົ້າໝາຍ ມີການການ ົດ ແລະ ບ ັນທຶກເອກະສານທີໍ່ ບໍ່
ທັນຄ ົບຖວ
ົ້ ນເທໍ່ ອ.

ທີມງານບໍ່ ໄດເົ້ ຫັ ນເອກະສານໃດເລີຍຂອງການຂດຄນໄມ
ຢູ
ົົ້
ົ້ ພ
ໍ່ າຍໃນເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊ ົ້

ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຂອງບາົ້ ນ ແລະ ຂມ
ູ ໄມຢູ
ູ .
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງຂອງ 4 ແຂວງ ທີໍ່ ລ ົງສຶກສາຂມ


ອີງຕາມກ ົດໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ (2007), ໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນຈາກປ
ົົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແມນເພ
ໍ່ ໍ່ ອນາໃຊພ
ົ້ າຍໃນບາົ້ ນ
ແລະ ບໍ່ ສາມາດຂາຍໄດ,ົ້ ແຕວ
ົົ້
ໍ່ າໍ່ : ພົ້ນທີໍ່ ພາຍໃນເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນສາມາດມີໃບທະບຽນຂດຄນ
ົ້ ໍ່ ສາມາດເຂົົ້າສູຕ
ເພໍ່ ອໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແລະ ໄມທີ
ົ້ ມາຈາກພົ້ນທີໍ່ ນີກ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ ົ້
ເພໍ່ ອການຄາົ້ ໄດ.ົ້
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ບ ັນທຶກຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນຈາກປ
ົົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນເພໍ່ ອຊ ົມໃຊພ
ົ້ າຍໃນບາົ້ ນ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ບໍ່ ມີການຂຶນ
ໍ່ ະ

ົ້ ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ໜາມສອງ, ຍ ົກເວັນ
ົົ້ ໍ່ ອໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງລາໍ່ ງ.
ົ້ ອງບາົ້ ນຖກຂດຄນເພ


ໄມທີໍ່ົ້ ມາຈາກປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ສາມາດສໍ່ງົ ເຂົົ້າໂຮງເລໍ່ ອຍຢູທ
ໍ່ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ແລະ ອາດນາໃຊບ
ົ້ ລິມາດຫາຍ
ສ ົມຄວນໃນຕອ
ໍ່ ງໂສງົ້ ການສະໜອງໄມຂອງປະເທດລາວ,
ົ້

ຊຶໍ່ ງໃນປະຈບ ັນ

ຍ ັງບໍ່ ມີການບ ັນທຶກເອກະ

ົ້ ນວາໍ່ ໄມດ
ສານ ແລະ ຍ ັງບໍ່ ອາດສາມາດຢັງຢ
ົ້ ງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຖກກ ົດໝາຍ.

5.4.4

ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ

ການຂະຫຍາຍຕ ົວຂອງການລ ົງທຶນເຂົົ້າໃນການປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາຢູໍ່ ສປປ ລາວ ແມນມີ
ໍ່ ຢາໍ່ ງກວ
ົ້ າງຂວາງ
ໃນໄລຍ
ົ ພາຍໃນ ແລະ ຕາໍ່ ງປະເທດ ທີໍ່ ໄດຮ
ໍ່ ະຜາໍ່ ນມາ, ໂດຍບ ັນດາບລິສ ັດເອກະຊ ົນທັງໝດ
ົ້ ັບການຊກຍູສ
ົ້ ໍ່ງົ ເສີມ
ຢາໍ່ ງຫວງຫາຍ. ດາລ ັດເລກທີ 46/ນຍ (2001) ໄດສ
ົ້ າົ້ ງສິໍ່ ງກະຕກຊກຍູໃົ້ ຫອ
ົ້ ດສາຫະກາໄດນ
ົ້ າໃຊໄົ້ ມທີ
ົ້ ມາຈາກ
ແຫງໍ່ ສວນປູກຕນໄມ
.ົ້ ຕ ົວຢາໍ່ ງ: ການລ ົງທຶນຂອງຕາໍ່ ງປະເທດໂດຍກ ົງໃນອດສາຫະກາໄມແມ
ຍາດໃຫໄົ້ ດ ົ້
ົົ້
ົ້ ນອານ
ໍ່
ພຽງແຕກ
ໍ່ ານໃຊໄົ້ ມທີ
ົ້ ມາຈາກສວນປູກຂອງຕ ົນເທົໍ່ ານນັ ົ້ (ດາລ ັດເລກທີ 18/ນຍ, 2002). ເປົົ້າໝາຍລວມຂອງ
ນະໂຍບາຍນີົ້ ແມນເພ
ໍ່ ໍ່ ອຮ ັບປະກ ັນວາໍ່ : ໄມທີໍ່ົ້ ໄດມ
ົ້ າຈາກປໍ່າຜະລິດຂອງລ ັດທີໍ່ມີແຜນການຄມ
ົ້ ຄອງແບບຍນຍ ົງນນັ ົ້
ຈະບໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບປໍ່າປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ.
ອີງຕາມບ ົດສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍຂອງໄມໃນ
4 ແຂວງ, ພົ້ນທີໍ່ ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້
ົ້ ດສາຫະກາສວ
ໍ່ ນຫາຍປະກອບ
ດວ
ົ້ ຍໄມສ
ົ້ ັກ (Tectona grandis) ທີໍ່ ມ ັກປູກໂດຍເຈົາົ້ ຂອງທີໍ່ ດິນ ທີໍ່ ມີພົ້ນທີໍ່ ຂະໜາດນອ
ົ້ ຍຢູບ
ໍ່ າົ້ ນ. ພົ້ນທີໍ່ ສວ
ໍ່ ນ
ຫາຍແມນຕ
ໍ່ າໍ່ ກວາໍ່ 5 ຮຕ ແລະ ຄວນມີໃບທະບຽນສວນປູກ, ຊຶໍ່ ງມີລາຍລະອຽດຂອງເຈົາົ້ ຂອງສວນ, ພົ້ນທີໍ່
ແລະ ພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ປູກ. ເປັນສິໍ່ ງທີໍ່ ໜາົ້ ສ ົນໃຈໃນການຂະຫຍາຍພົ້ນທີໍ່ ປູກໄມສ
(Hevea
ົ້ ັກ ແລະ ໄມຢາງພາລາ
ົ້
Brasiliensis). ພົ້ນທີໍ່ ປູກຢາງພາລາ ສວ
ໍ່ ນຫາຍແມນປູ
ໍ່ ກໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜາໍ່ ນມາ ແລະ ບໍ່ ມີການບ ັນທຶກການ
ຂດຄນຕ
ໃນແຂວງທີໍ່ ມີການສຶກສາເທໍ່ ອ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 13).
ົົ້ ນຢາງພາລາ
ົົ້
ຕາຕະລາງທີໍ່ 13: ພົ້ນທີໍ່ ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະ
ບາງ
PFS

ການຂດຄນ
ົົ້

ລາຍງານ

(ຮຕ)

(ມ3)

2010/2011

1,050

744.4

NA

NA

NA

NA

NA

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

NA

1,100

520

NA

ປະຈາປີ

ແຂວງຫວງພະບາງ

27,000

4,000

2,052

NA

ປະຈາປີ

ລວມ

28,892

6,150

3,316.4

ພົ້ນທີໍ່ ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ

ພົ້ນທີໍ່ ລວມ

(ໄມສ
ົ້ ັກ)

(ຮຕ)

ແຂວງສາລາວ ັນ

1,892

ແຂວງເຊກອງ

ໂກຕາົ້ ມ3

ປະເພດ
ໂກຕາົ້
ປະຈາປີ

60

ໍ່ ັ . ປະລິ
ຕໄມຖ
ົົ້ ໍ່ ອການປງແຕງໍ່ ຢູພ
ົ້ ກຂດຄນເພ
ໍ່ າຍໃນສາລ ັບເຄໍ່ ອງຕ ົບແຕງໍ່ ພາຍໃນອາຄານເຊັໍ່ ນ: ໂຕະ ແລະ ຕງ
ມານຂອງຕໄມຍ
ໄມທັ
ັ ົ້
ົ້ ັງບໍ່ ທັນຫາຍ ແລະ ນາໃຊສ
ົ້ ະເພາະບາງໂຮງງານທີໍ່ ປງແຕງໍ່ ວ ັດຖດິບປະເພດນີເົ້ ທົໍ່ ານນ.
ົ້ ງ
ໝ ົດທີໍ່ຖກຂດຄນໄດ
ມ
ົົ້
ີ ານບ ັນທຶກຢູສ
ົ້ ກ
ໍ່ ະໜາມສອງເປັນບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

ໂດຍພະນ ັກງານພະແນກກະສິກາ

ແລະ

ປໍ່າໄມແຂວງ,
ແລະ ຫອ
ົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ. ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ເປັນຜູອ
ົ້ ອກ
ໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ .
ສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນໄດຕ
ອ
ົົ້ : ພົ້ນທີໍ່ ສວນປູກຕນໄມ
ົົ້
ົ້ ນຕ
ົ້ ດສາຫະກາ


ສວນປູກສວ
ສ
ໍ່ ນຫາຍແມນໄມ
ໍ່
ົ້ ັກ ທີໍ່ ປູກໂດຍບ ັນດາເຈົາົ້ ຂອງທີໍ່ ດິນຂະໜາດນອ
ົ້ ຍ.



ໄມທີໍ່ົ້ ມາຈາກສວນປູກຕນໄມ
ອ
ວງພະບາງເທົໍ່ າ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາເຂົົ້າສູກ
ໍ່ ານສະໜອງໄມ ົ້ ແມນມາຈາກແຂວງຫ
ໍ່
ນນ.
ັ ົ້



ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ພົ້ນທີໍ່ ສວນປູກ ບໍ່ ທັນໄດຖ
ູ ຢາໍ່ ງຄ ົບຖວ
ົ້ ກບ ັນທຶກຂມ
ົ້ ນຕາມທີໍ່ ຕງັ ົ້ ແລະ ພົ້ນທີໍ່ , ຊຶໍ່ ງສວນປູກມ ັກກະ
ົ້ ທະບຽນພົ້ນທີໍ່ ສວນ
ແຈກກະຈາຍຢູພ
ໍ່ າຍໃນເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເຂດທີໍ່ ດິນກະສິກາ. ການຂນ
ປູກຍ ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ັ ົ້
ັງຖເປັນສິໍ່ ງທີໍ່ ໃໝ.ໍ່
ໍ່ ງຍອ
ົ້ ນຂນຕອນຍ



ົ້ ແຕໂໍ່ ດຍລວມຍ ັງເປັນຂນຕອນເລີໍ່
ການປູກຕນຢາງພາລາ
ແມນພວມເພີໍ່
ມຂຶນ
ມຕນ
ົົ້
ັ ົ້
ົົ້ ແລະ ບໍ່ ທັນປົ້ອນ
ໍ່
ໄມເຂົ
ຈະໃຫຍ
ພ
ົົ້
ົ້ ົ້າສູຕ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງຈ ົນກວ
ໍ່ າຕນໄມ
ົ້
ໍ່ (20-25 ປີ ).

6.ໄມນ
ົ້ າເຂົົ້າ
ໃນໄລຍ
ັ ົ້ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ
ໍ່ ະທີໍ່ ທີມງານລ ົງຢຽົ້ ມຢາມແຂວງສາລາວ ັນ, ເຊກອງ ແລະ ໄຊຍະບູລີນນ,
ການຄາົ້ ແຂວງໄດບ
ົ້ ອກວາໍ່ : ບໍ່ ມີບ ັນທຶກເອກະສານໄມນ
ົ້ າເຂົົ້າທີໍ່ ໃຊພ
ົ້ າຍໃນແຂວງ. ອີງຕາມກະຊວງອດສາຫະກາ
ົ້ ນ
ແລະ ການຄາົ້ , ບໍ່ ມີຂມ
ູ ກຽໍ່ ວການນາເຂົົ້າໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ຫ ຜະລິດຕະພ ັນໄມເຄິໍ່
ົ້ ງສາເລັ ດຮູບ ໃນ ສປປ ລາວ.

7. ການຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ການຂາຍໄມພາຍໃນ
ສປປ ລາວ
ົ້
ການຂາຍໄມທ
ສປປ ລາວ ສວ
ົົ້
ົົ້ ຄ: 1) ການຂາຍ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂດຄນພາຍໃນ
ໍ່ ນຫາຍແມນອີ
ໍ່ ງໃສ ໍ່ 2 ຂະບວນການຕນຕ
ົ້ ນ
ໄມຢ
ູ ຕນໄມ
ຈາກການສ
າຫວດກອ
ົົ້ ວ
ົົ້
ົົ້ ຫ 2) ການຂາຍໄມທ
ົ້ ນຕນລ
ໍ່ ງໜາົ້ ອີງໃສກ
ໍ່ ານເກັບກາຂມ
ົ້
ໍ່ ນການຂດຄນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ
ທີໍ່ ຂດຄນ
ລ
ົົ້ ແລະ ວ ັດແທກຢູສ
ົົ້
ໍ່ ະໜາມສອງ. ການຂາຍຕນໄມ
ົ້ ວ
ໍ່ ງໜາົ້ ຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ, ຊຶໍ່ ງມີການນາໃຊລ
ົ້ ະ
ບ ົບບ ັນທຶກຕນໄມ
ກ
ແລະ ເມອງ, ໄດຖ
ົົ້
ົົ້
ັກງານປໍ່າໄມຂອງແຂວງ
ັ ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນການຂດຄນໂດຍພະນ
ົ້
ົ້ ກຂາຍຜາໍ່ ນຂນຕອນ
ການປະມູນໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ

ແລະ

ການຄາົ້ ແຂວງ.

ົ້ນທີໍ່ ກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງລາໍ່ ງ
ໄມທ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂດຄນຈາກພ

ພົ້ນຖານ ແລະ ບກເບີກທີໍ່ ດິນ ສວ
ໍ່ ນໃຫຍແ
ໍ່ ມນຖ
ໍ່ ກຂາຍພາຍຫ ັງການວ ັດແທກຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ.

ົ້ ທີໍ່ ມີໃບທະບຽນບ ັນຊີ
ສະໜາມສອງ ແມນ
ນ
ົົ້
ໍ່ ຈດສມເພໍ່ ອການບ ັນທຶກ ແລະ ຂາຍໄມທ
ົ້ ໍ່ ອນທັງໝົດທີໍ່ ຂດຄນຈາກພ
ໃນ ສປປ ລາວ:

ສະໜາມສອງບໍ່ ໄດເົ້ ປັນດາໍ່ ນກວດກາໄມຖາວອນແຕ
ເໍ່ ປັນດາໍ່ ນກວດຊໍ່ວົ ຄາວເພໍ່ ອການວ ັດ
ົ້

ົ້ ທະບຽນ (ອະນຍາດ) ທັງໝ ົດ. ສະໜາມສອງສວ
ແທກ ແລະ ການບ ັນທຶກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ໄດຈ
ົ້ າກເຂດຂຶນ
ໍ່ ນຫາຍມ ັກ
ຕງຢູ
ັ ົ້ ໃໍ່ ກ ົ້ ຫ ຢູພ
ົົ້ ນການຜະລິດ. ພະນ ັກງານຈາກທັງພະແນກ
ໍ່ າຍໃນພົ້ນທີໍ່ ທີໍ່ ມີການຕ ັດໄມ ົ້ ເພໍ່ ອຫດຜອ
ໍ່ ນຕນທຶ
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ກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ແລະ ຫອ
ົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງກວດ (ວ ັດແທກ ແລະ ຈ ັດຄນ
ນະພາບ)

ໄມທ
ົ ຢູສ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ໍ່ ະໜາມສອງ

ແລະ

ສາົ້ ງບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນເພໍ່ ອຂາຍ

ໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ

ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ, ຊຶໍ່ ງຈ ັດການປະມູນ ຫ ຂາຍໂດຍກ ົງເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານຕາໍ່ ງໆ. ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ
ການຄາົ້ ແຂວງ ອອກໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ບ ັນດາໃບຮ ັບເງິນຈາກການຊາລະຄາໍ່ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃຫພ
ົ້ ະແນກການ
ເງິນ.

ການຂາຍໄມທ
ພ
ັ ໄມທີໍ່ົ້ ມີຄາໍ່ ທາງການຄາົ້ ເທົໍ່ ານນັ ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ໄດຈ
ົ້ າກໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງລາໍ່ ງແມນພຽງແຕ
ໍ່
ໍ່ ນ

ແລະ ພ ັນໄມອ
ນບ
ົົ້
ົ້ ໍ່ ນໆທີໍ່ ຖກຂດຄນແມ
ໍ່ ໍ່ ມ ັກຖກນາມາໃຊ.ົ້
ການຂາຍໄມຈາກເຂດປ
ນໄມ
ຢ
ົົ້
ົົ້ ມີກາໝາຍ
ົ້
ໍ່າຜະລິດຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ ແລະ ເຊກອງ ແມນການຂາຍຕ
ໍ່
ົ້ ນຕນທີໍ່
ົ້ ເລກທີໃສນ
ົ້
ແລະ ຂຶນ
ໃນເວລາທີໍ່ ມີການສາຫວດກອ
ົົ້ ຊຶໍ່ ງມີການວ ັດແທກ, ໝາຍກາເພໍ່ ອການ
ໍ່ າເບີ
ໍ່ ນການຂດຄນ,
ຊາລະເງິນ

ແລະ

ຂ ົນສໍ່ງົ ຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ.

ການຂາຍໄມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົ້ າກພົ້ນທີໍ່ ການກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງລາໍ່ ງພົ້ນຖານ

ແລະ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ສວນປູກໄມສ
ົ້ ັກນນັ ົ້ ແມນອີ
ໍ່ ງໃສໄໍ່ ມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ເຂດປໍ່າຜະລິດຮອດ
ສະໜາມສອງແມນຄ
ົົ້ ແລະ ຂ ົນສໍ່ງົ
ໍ່ ມ
ົ້ ຄອງໂດຍບ ົດແນະນາວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານຄມ
ົ້ ຄອງໄມ ົ້ (COC) ທີໍ່ ຂດຄນ
ຈາກປໍ່າຜະລິດທີໍ່ ການ ົດໂດຍກ ົມປໍ່າໄມ.ົ້
7.1 ການບໍ່ນ
ັ ທອ
ົົ້ ຫ ສະໜາມໜຶໍ່ ງ
ໍ່ ນ ແລະ ການໝາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູພ
ໍ່ ົ້ນທີໍ່ ຂດຄນ
ໍ່ ັ ທອ
ການບນ
ໍ່ ນຈະຕອ
ົ້ ງປະຕິບ ັດຕາມເຕັ ກນິກທີໍ່ ການ ົດສະເພາະໃນບ ົດແນະນາເລກທີ
6/11/2006

ວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍ

ຫ ັກການຂອງການຕ ັດໄມຢູ
ົ້ ປ
ໍ່ ໍ່າຜະລິດ.

2157/ກປມ,

ລ ົງວ ັນທີໍ່

ົ້ ເລກທີລະຫ ັດໂດຍໃຊສ
ຕໍ່ ມາໄມຈະຖ
ກຂຶນ
ົ້
ົ້ ສີພິ

ົ້ ຄມ
ົ້ ແລວແມຂ
ົ້ ແລວປີ ກ, ເລກທີຕນໄມ
ເສດຂຽນໃສເໍ່ ຊັໍ່ ນ: ນາເບີ
ນາເບີ
ນາເບີ
ົົ້
ົົ້
ົົ້
ົ້ ຂດຄນ,
ໍ່ ດຄນ,
ົ້ ແລະ ເລກທີໄມ ົ້
ທອ
ທີໍ່ົ້ ຂດຄນມີ
ົົ້
ົົ້ ຫາຍກວ
ໍ່ ນ (ເບິໍ່ ງ ຮູບທີໍ່ 2). ຖາົ້ ຕນໄມ
ໍ່ າໜຶໍ່ ງທອ
ໍ່ ນການໝາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈະຂຽນແຕມ
ົ້ ຕ ົວເລກເຊັໍ່ ນ:
(01.1.02.03.1),(01.1.02.03.2) ແລະ ຕໍ່ ໆໄປ (ຮູບທີໍ່ 9).
ຮູບທີໍ່ 9: ການໝາຍໄມທ
ົົ້ ຫ ສະໜາມໜຶໍ່ ງ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູບ
ໍ່ ອ
ໍ່ ນຂດຄນ

ົ້ ຄມ
ນາເບີ
ົົ້
ົ້ ຂດຄນ

01-1- 02- 03- 1

ທອ
ໍ່ ນ

ົ້ ແລວແມ ໍ່
ນາເບີ

ແມ ໍ່ No.È

ເລກທີໄມທອນ
ົ້

ົ້ ແລວປີ ກ
ນາເບີ

ເລກທີ
ຕນໄມ
.ົ້
ົົ້
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ົ້ ນໄມທ
ຄຽໍ່ ງຄູກ
ການ ົດຂາົ້ ງເທິງເພໍ່ ອຢັງຢ
ັ ົ້
ໍ່ ັບບ ັນດາຂນຕອນທີໍ່
ົ້ ອ
ໍ່ ນ, FSC ຈະຕອ
ົ້ ງຖກໝາຍໂດຍສສີພິເສດ ເພໍ່ ອ
ໍ່ ັ ທອ
ອານວຍຄວາມສະດວກການການ ົດໄມຢູ
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ຕ ົວເລກຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ຈາກການບນ
ໍ່ ນຈະຕອ
ົ້ ງຖກ
ບ ັນຈລ ົງໃນແບບຟອມທີໍ່1.
7.2 ການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໄປສະໜາມສອງ
ບ ັນດາໄມທ
ົົ້ ຫ ສະໜາມໜຶໍ່ ງ ຈະຕອ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຈະຂ ົນສໍ່ງົ ຈາກບອ
ໍ່ ນຂດຄນ
ົ້ ງມີປີົ້ໃບຕິດຕາມການຂ ົນສໍ່ງົ (ແບບຟອມ
ທີໍ່

ົ້ ນ
2). ປີົ້ ຂ ົນສໍ່ງົ ຖກແບງໍ່ ອອກເປັນສາມສວ
ູ ອ ັນດຽວກ ັນ. ຫອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີຂມ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ

ແລະ ສະມາຊິກຂອງບາົ້ ນທີໍ່ ໄມມາຈາກປ
ົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນຈະເປັນຜູຕ
ົ້ ໍ່ ມປີົ້ ຂ ົນສໍ່ງົ ໄມນີ
ົ້ .ົ້ ສວ
ໍ່ ນທາອິດແມນເຈົ
ໍ່ າົ້ ໜາົ້
ທີໍ່ ຄມ
ົ້ ຄອງຕ ັດໄມເກັ
ົ້ ບຮ ັກສາໄວ,ົ້ ສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ສອງແມນຄ
ໍ່ ົນຂ ັບລ ົດບ ັນທກເກັບໄວ ົ້ ແລະ ສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ສາມແມນເຈົ
ໍ່ າົ້ ໜາົ້ ທີໍ່
ຮ ັບຜິດຊອບສະໜາມສອງເກັບໄວ.ົ້
ົ້ ບ ັນຊີໄມທ
7.3 ການຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມາຮອດສະໜາມສອງ
ົ້ ບ ັນຊີຢສ
ໄມທ
ົົ້ ຫ ສະໜາມໜຶໍ່ ງ ຈະຕອ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກຂ ົນສໍ່ງົ ຈາກບອ
ໍ່ ນຂດຄນ
ົ້ ງກອງທອ
ົ້ ນຂຶນ
ໍູ່ ະໜາມສອງ ດງໍ່ ັ ທີໍ່ ກາ
ນ ົດສະເພາະຢູໃໍ່ ນບ ົດແນະນາເລກທີ 2157/ກປມ. ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈະຕອ
ົ້ ງມີ:
1) ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີໃບອະນຍາດກອງກ ັນຢູໂ
ໍ່ ດຍແຍກຈາກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ບໍ່ ມີໃບອະນຍາດ.
2) ການໝາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງນນັ ົ້ ແມນອີ
ໍ່ ງຕາມແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີສອງກມ
ໍ່ ເລກທີແຍກກ ັນຕາມ
ເສັ ົ້ນທາງຂວາງ.
 ກມ
ໍ່ ເລກທີຢເໍູ່ ທິງເສັ ົ້ນປະກອບດວ
ົ້ ຍ 4 ລະຫ ັດ (7ຕ ົວເລກ) ເຊັໍ່ ນ:
o

ລະຫ ັດຂອງເຂດປໍ່າຜະລິດ: ມີ 2 ຕ ົວເລກ

o

ລະຫ ັດຂອງເຂດປໍ່າຄມ
ົ້ ຄອງ: ມີ 1 ຕ ົວເລກ

o

ລະຫ ັດຂອງເຂດປໍ່າຍອ
ໍ່ ຍ: ມີ 2 ຕ ົວເລກ

o

ລະຫ ັດຂອງຕອນຂດຄນໄມ
:ົ້ ມີ 2 ຕ ົວເລກ
ົົ້

 ກມ
ໍ່ ເລກທີຢກ
ໍູ່ ອ
ົ້ ງເສັ ົ້ນປະກອບດວ
ົ້ ຍ 4 ລະຫ ັດ (6 ຕ ົວເລກ) ເຊັໍ່ ນ:
o

ລະຫ ັດຂອງແລວແມຂ
ົົ້ ມີ 1 ຕ ົວເລກ
ໍ່ ດຄນ:

o

ລະຫ ັດຂອງແລວປີ ກ: ມີ 2 ຕ ົວເລກ

o

ລະຫ ັດຂອງຕນໄມ
ຢ
ົົ້
ົົ້ ມີ 2 ຕ ົວເລກ
ົ້ ນຕນ:

o

ລະຫ ັດຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ: ມີ 1 ຕ ົວເລກ
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ການໃສຕ
ໍ່ ົວເລກໜາົ້ ຕ ັດ ແລະ ຄວາມຍາວຈະຕອ
ົ້ ງຖກໝາຍໄມເພີໍ່
ົ້ ມເຕີມໃສໄໍ່ ມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນແຕລ
ໍ່ ະທອ
ໍ່ ນຢູດ
ໍ່ າົ້ ນຂາົ້ ງທາງ
ົ້ ະຕອ
ົ້ ັບຕ ົວເລກລະຫ ັດ ແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມທ
ເທິງຂອງກາເລກລະຫ ັດ. ການີຈ
ົ້ ງບໍ່ ຊາກ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ (ຮູບທີໍ່

10). ການ

ົ້ ັນເທົໍ່ ານນ.
ໝາຍຈະຕອ
ີ າມ
ັ ົ້
ົ້ ງໃຊສ
ົ້ ນ
3) ໄມທ
ຄ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູກ
ໍ່ ອງໄມທີໍ່ົ້ ໃບອະນຍາດຈະຖກໝາຍໄມໂດຍໃຊ
ົ້
ົ້ ອ
ົ້ ນກາ “ປມລ” ແລະ ກ ົມປໍ່າໄມໃຫ
ົ້ ຄ
ົ້ ອ
ົ້ ນກາແກ ໍ່
ພະນ ັກງານປໍ່າໄມຮົ້ ັບຜິດຊອບເປັນຜູໃົ້ ຊ.ົ້
4) ສາລ ັບເລກລະຫ ັດຂອງໄມຈາກ
PFA, FMA ແລະ SFMA, ກ ົມປໍ່າໄມຈະໃຫ
ເົ້ ລກທີດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວແກແ
ົ້
ົ້
ໍ່ ຕລ
ໍ່ ະຂະ
ແໜງການປໍ່າໄມແຂວງ.
ົ້
5) ພາຍຫງັ ການໝາຍໄມ,ົ້ ໄມທ
ົ ຈະຖກສ ັງລວມໃນບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ (ໃບແບບຟອມທີໍ່ 3)
ໂດຍນາໃຊຂ
.ົ້
ັ ົ້
ົ້ ນຕອນນີ
ຮູບທີໍ່ 10: ການໝາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ

- ລະຫ ັດຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

01-2-02-01
1-02-03.1
84 x 750

-S.N.
ຄວາມຍາວ
ໜາົ້ ຕ ັດ

ົ້ ບ ັນຊີໄມທ
7.4 ການຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ
ການວ ັດແທກ
(ໃບແບບຟອມທີໍ່

ແລະ

ົ້ ໃນຢູບ
ການຈ ັດຄນນະພາບໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈະຕອ
ົ້ ງຖກສ ັງລວມເນອ
ໍ່ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ສະໜາມສອງ

4), ຊຶໍ່ ງບ ົດແນະນາໃນການປະຕິບ ັດບ ັນດາເອກະສານ ແລະ ບ ັນທຶກທີໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບຕອ
ໍ່ ງໂສ ົ້

ການຄມ
ົ້ ຄອງໄມ ົ້ (COC), ການການ ົດໄມ ົ້ ແລະ ການກວດກາຄນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນປະກອບດວ
ົ້ ຍ:


ແຜນການຂດຄນປະຈ
າປີ ທໍ່ ີກວມເອົ າບ ັນຊີຕນໄມ
ທີໍ່ົ້ ຖກເລອກ (ແບບຟອມທີໍ່ 1) ແລະ ແຜນທີໍ່ ການ ົດທີໍ່
ົົ້
ົົ້
ຕງຂອງຕ
ນໄມ
.ົ້
ັ ົ້
ົົ້



ການອະນຍາດເພໍ່ ອການຂດຄນ.
ົົ້



ສ ັນຍາການຂດຄນ.
ົົ້



ບ ັນຊີຄວບຄມການຂດຄນ
ົົ້ (ແບບຟອມທີໍ່ 1)
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ບີຂ ົນສໍ່ງົ ຮອດສະໜາມສອງ (ແບບຟອມທີໍ່ 2)



ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນມາຮອດສະໜາມສອງ (ແບບຟອມທີໍ່ 3)



ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ (ແບບຟອມທີໍ່ 4)



ການປະມູນ ແລະ ການຂາຍ

7.5 ໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນຢູ
ົົ້ ພ
ໍ່ ົ້ນທີໍ່ ກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງລາໍ່ ງຫາສະໜາມສອງ
ບໍ່ ມີການບ ັນທຶກ ຫ ໝາຍຕນໄມ
ຢ
ົົ້
ົົ້ ເປັນທາງການ ຊຶໍ່ ງຖກຂດຄນຢູ
ົົ້ ພ
ົ້ ນຕນທີໍ່
ໍ່ າຍໃນເຂດພົ້ນທີໍ່ ໂຄງການພົ້ນຖານ
ົ້ ທະບຽນ
ໂຄງລາໍ່ ງ. ໄມທ
ສ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນຄວນຈະມາໂຮມຢູ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ໍ່ ະໜາມສອງເພໍ່ ອການວ ັດແທກ ແລະ ການຂຶນ
ໂດຍຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນຜູສ
ົ້ າົ້ ງບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ.
7.6 ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາຫາສະໜາມສອງ
ບໍ່ ມີການບ ັນທຶກ ຫ ໝາຍຕນໄມ
ຢ
.ົ້ ຕນໄມ
ທັ
ົົ້
ົົ້ ເປັນທາງການ ຊຶໍ່ ງຖກຂດຄນຢູ
ົົ້ ພ
ົົ້
ົົ້
ົ້ ນຕນທີໍ່
ໍ່ າຍໃນສວນປູກຕນໄມ
ົ້ ງໝ ົດ
ົ້ ທະບຽນບ ັນຊີໂດຍຫອ
ທີໍ່ ຖກຂດຄນ
ຄວນສໍ່ງົ ໄປສະໜາມສອງເພໍ່ ອວ ັດແທກ ແລະ ຂຶນ
ົົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ
ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ (ແບບຟອມທີໍ່ 4), ຊຶໍ່ ງເປັນຜູສ
ົ້ າົ້ ງບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ.
7.7 ສະໜາມສອງຫາໂຮງເລໍ່ ອຍ
ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ສາົ້ ງຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງຖກໃຊໂົ້ ດຍພະນ ັກງານຂອງພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງໃຊ ົ້
ົ້ າລະຄາໍ່ ທານຽມ ແລະ ອາກອນໃຫພ
ເພໍ່ ອຄິດໄລລ
ໍ່ າຄາຂອງໄມ,ົ້ ຄາໍ່ ພ ັນທະ ແລະ ອາກອນອໍ່ ນໆ. ຜູຊ
ົ້ ຊ
ົ້ ະແນກ
ການເງິນ, ແລະ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ຈະອອກໃບອະນຍາດໃຫເົ້ ຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມເຂົ
ົ້ ົ້າສູໍ່
ການປງແຕງພາຍໃນ ຫ ສໍ່ງົ ອອກ.
ບ ັນຊີໄມທ
ູ ຄາໍ່ ຂອງໄມເພ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈະຖກນາໃຊໂົ້ ດຍພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ເພໍ່ ອຄິດໄລມ
ໍ່ ນ
ົ້ ໍ່ ອການຊາ
ົ້ ມນຈ
ລະ, ເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນຕາໍ່ ງໆ. ການຊາລະເງິນຂອງຜູຊ
ົ້ ແ
ໍ່ າໍ່ ຍໃຫພ
ົ້ ະແນກການເງິນຂອງແຂວງ. ຫ ັງ
ຈາກເສຍຄາໍ່ ທານຽມ ແລະ ພາສີຕາໍ່ ງໆແລວ
ົ້ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ຈະອອກໃບອະນ
ຍາດເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອນາໄປເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານປງແຕງໍ່ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ຫ ສໍ່ງົ ອອກ.
ທັງພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແລະ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ເກັບຮ ັກສາບ ັນທຶກຂອງ
ົ້
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ບ ັນຊີໄມທ
ົົ້ ແລະ ຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂດຄນ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ທີມງານຍ ັງສ ັງເກດເຫັ ນຄວາມ
3
ົ້
ແຕກຕາໍ່ ງຂອງບ ັນທຶກບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນ
ົົ້ (56,583 ມ3) ແລະ ບລິມາດຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ (19,545 ມ ) ທີໍ່ ຂຶນ

ທະບຽນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ

(ຕາຕະລາງທີໍ່

14).

ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນພຽງແຕ ໍ່

34%

ົ້
ຈາກແຫງໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດໄດຖ
ົ້ ກຂຶນ

ທະບຽນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ.
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ົ້ ນ
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 14: ຂມ
ູ (ມ3) ຢູສ
ູ ການຂດຄນທີໍ່
ູ : PAFO
ົົ້ ມີລາຍງານ (ແຫງໍ່ ຂມ
ໍ່ ະໜາມສອງທຽບໃສຂ
ໍ່ ມ
2011).
ແຂວງ

ສະໜາມສອງ

ການຂດຄນໄມ
ົົ້
ົ້

ການຂດຄນໄມ
ົົ້
ົ້

ການຂດຄນສວນ
ົົ້

ລວມ(ມ3)

ລາຍງານ

PFA

ພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ

ົ້ົ
ປູກຕນໄມ
ົ້

ົ້ົ
PFA, ສວນປູກຕນ

(ມ3)

(ມ3)

(ມ3)

ອດສາຫະກາ

ໄມອ
ົ້ ດສາຫະກາ ແລະ

(ມ3)

ພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ

640

1,425

16,218

744

18,387

13,425

9,876

18,614

NA

28,490

381 (ຕໄມ)ົ້

0

3,807

520

4,327

ຫວງພະບາງ

5,099

0

3,327

2,052

5,379

ລວມ

19,545

11,301

41,966

3,316

56,583

ສາລາວ ັນ
ເຊກອງ
ໄຊຍະບູລີ

7.8 ການການ ົດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູໂ
ໍ່ ຮງເລໍ່ ອຍ
ອີງຕາມການລ ົງຢຽົ້ ມຢາມ 6 ໂຮງເລໍ່ ອຍຢູໃໍ່ ນ 3 ແຂວງ, ຍ ັງບໍ່ ທັນມີຫກ
ັ ຖານທີໍ່ ໄມສ
ັ ົ້ ກ
ົ້ ໍ່ງົ ເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງເລໍ່ ອຍນນຖ
ົ້ ທະບຽນໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ. ບໍ່ ມີບ ັນທຶກໄມທີໍ່ົ້ ສະໜອງໃຫແ
ຂຶນ
ົ້ ກໂໍ່ ຮງເລໍ່ ອຍ ການ
ການ ົດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຍ ັງບໍ່ ທັນຊ ັດເຈນ

ຍອ
ົ້ ນທີມງານບໍ່ ສາມາດສ ັງເກດຈານວນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

ົ້
ທີໍ່ ບໍ່ ມີການໝາຍເລກນາເບີ

ຢາໍ່ ງຖກຕອ
ົ້ ງ ແລະ ມີຄວາມຈາເປັນຕອ
ົ້ ງມີການກວດກາຄນຜະລິດຕະພ ັນຫາແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ ຫ ໃນພົ້ນທີໍ່
ໂຄງລາໍ່ ງພົ້ນຖານທີໍ່ ມີໃບທະບຽນ/ໃບອະນຍາດຂດຄນ
ົົ້ (ຮູບທີໍ່ 11)
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ຮູບທີໍ່ 11: ຕ ົວຢາໍ່ ງຂອງການການ ົດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູໂ
ໍ່ ຮງເລໍ່ ອຍຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງໄຊ
ຍະບູລີ
ແຂວງສາລາວ ັນ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນໄດຕ
ົົ້ : ການຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້
ົ້ ນຕ


ົ້ນທີໍ່ ມີ ໃບ
ສະໜາມສອງແມນຈ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນຈາກພ
ົົ້
ໍ່ ດສມເພໍ່ ອການບ ັນທຶກ ແລະ ການຂາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ທະບຽນ/ໃບອະນຍາດຂດຄນໃນປະເທດລາວ.
ົົ້



ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຖກວ ັດແທກ ແລະ ຈ ັດຄນນະພາບໂດຍພະນ ັກງານ DAFO ແລະ PAFO ເພໍ່ ອສາົ້ ງບ ັນຊີ
ົ້ ທະບຽນແຕລ
ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຈະຂຶນ
ໍ່ ະໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໂດຍມີເລກທີ, ພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ການ ົດໄວໜ
ົ້ າົ້ ຕ ັດ ແລະ ຄວາມຍາວ
ເພໍ່ ອການຄິດໄລບ
ໍ່ ລິມາດ.



ົ້ ນ
ທີມງານສ ັງເກດເຫັ ນຄວາມແຕກຕາໍ່ ງສາຄ ັນ ຂອງຂມ
ູ ບ ັນທຶກບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນ
ົົ້ ແລະ ບລິມາດໄມ ົ້
ົ້ ທະບຽນບ ັນຊີຢສ
ທອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍູ່ ະໜາມສອງ.



ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ນາໃຊບ
ົ້ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຄິດໄລລ
ໍ່ າຄາຂອງໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອການຊາລະ
ຄາໍ່ ໄມ,ົ້

ຄາໍ່ ພ ັນທະ

ແລະ

ອາກອນຕາໍ່ ງໆ.

ົ້ າລະຢູພ
ຜູຊ
ົ້ ຊ
ໍ່ ະແນກການເງິນທີໍ່ ອອກໃບຮ ັບເງິນໃຫ.ົ້

ພາຍຫ ັງຈາໍ່ ຍຄາໍ່ ທານຽມ ແລະ ອາກອນທັງໝ ົດ, ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງອອກໃບ
ອະນຍາດເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມເຂົ
ົ້ ົ້າສູກ
ໍ່ ານປງແຕງໍ່ ພາຍໃນ ຫ ສໍ່ງົ ອອກ.


ຍ ັງບໍ່ ທັນມີຫ ັກຖານພຽງພໃຫຮ
ູົ້ າໍ່ :
ົ້ ວ

ົ້ ທະບຽນໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ
ໄມທີໍ່ົ້ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານຖກຂຶນ

ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ. ການການ ົດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຍ ັງບໍ່ ທັນຊ ັດເຈນ ຍອ
ົ້ ນທີມງານສ ັງເກດເຫັ ນຈານວນ ໄມ ົ້
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ົ້ ຖກຕອ
ທອ
ໍ່ ນທີໍ່ ບໍ່ ມີເລກທີນາເບີ
ົ້ ງ ຈາເປັນຕອ
ົ້ ງກວດຄນຜະລິດຕະພ ັນຫາແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ ຫ ພົ້ນທີໍ່
ໂຄງລາໍ່ ງພົ້ນຖານທີໍ່ ມີໃບທະບຽນ/ໃບອະນຍາດ.

8. ການຜະລິດ ແລະ ການສໍ່ງົ ອອກ
8.1 ການຜະລິດພາຍໃນ
ົ້ ນ
ທີມງານໄດເົ້ ກັບຂມ
ູ ຂາໍ່ ວສານຕນຕ
ົົ້ ຈາກແຕລ
ໍ່ ະແຂວງທີໍ່ ມີການສຶກສາ,

ົ້ ທະ
ຊຶໍ່ ງຕິດພນ
ັ ກ ັບບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ

ົ້ ນ
ົ້ ນ
ບຽນບ ັນຊີຢສ
ູ ດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຊວ
ູ ໄມທີໍ່ົ້
ໍູ່ ະໜາມສອງ. ຂມ
ໍ່ ຍໃຫເົ້ ຂົົ້າໃຈຕໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ມີໃນທົໍ່ ວປະເທດລາວ ພອ
ົ້ ມທັງຍ ັງໃຫຂ
ົ້ ມ
ົ້ ນ
ປົ້ອນເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງເລໍ່ ອຍ ແລະ ບລິມາດຂອງຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບທີໍ່ ໄດຈ
ູ ຂາໍ່ ວສານຊວ
ົ້ າກໂຮງເລໍ່ ອຍ. ຂມ
ໍ່ ຍ
ໃຫສ
ົ້ າມາດວິເຄາະພາບລວມຂອງການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນປະເທດລາວ.
ົ້
8.1.1

ແຂວງສາລາວ ັນ

ແຂວງສາລາວ ັນມີໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້ 23 ແຫງໍ່ , ຊຶໍ່ ງປະເມີນວາໍ່ : ແຕລ
ີ ຄວາມສາມາດຜະລິດ
ໍ່ ະໂຮງງານມີຂດ
3
3
ລາຍເດອນສະເລຍ
ໍ່ ປະມານ 150 ມ ແລະ ອາດເທົໍ່ າກ ັບຄວາມຕອ
ົ້ ງການວ ັດຖດິບທັງໝ ົດ 86,000 ມ ຕໍ່ ປີ

ຂອງ 23 ໂຮງງານ ໂດຍການສ ົມມດເອົ າການຜະລິດ 10 ເດອນ ແລະ ອ ັດຕາຟົ້ ນຟູທໍ່ ວ
ົ ໄປ 40% ຈາກໄມ ົ້
ທອ
ໍ່ ນມາເປັນຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ. ໂດຍທົໍ່ ວໄປແລວ
ົ້ , ການຜະລິດໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍຈາກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນມີອ ັດຕາລະຫວາໍ່ ງ
40-60%. ສາລ ັບຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ ເຊັໍ່ ນ: ໄມປູ
ົ້ ພົ້ນປາເກທ
ົ້ ໍ່ ີຜະລິດຈາກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນມີອ ັດຕາການຟົ້ ນຟູ 3545% (ຕາຕະລາງທີໍ່ 15).
ພະແນກອດສາຫະກາ

ແລະ ການຄາົ້ ຂອງແຂວງສາລາວ ັນລາຍງານວາໍ່ :

ໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ຖກຂາຍຜາໍ່ ນຂະບວນ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ການປະມູນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ, ອີງຕາມບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ສາົ້ ງໂດຍ PAFO ແລະ DAFO.
ົ້ ະແນກອດສາຫະກາ
ພາຍຫ ັງການຂາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃຫຜ
ົ້ ຊ
ົ້ ູ ພ

ແລະ

ປໍ່າໄມແຂວງອອກໃບອະນ
ຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ເພໍ່ ອຂ ົນ
ົ້

ໄມສູ
ົ້ ໂໍ່ ຮງເລໍ່ ອຍ ຫ ສໍ່ງົ ອອກໂດຍກ ົງ.
ໍ່ ອຍ ແລະ ອີກ
ທີມງານໄດລ
ົ້ ົງຢຽົ້ ມຢາມໂຮງງານສອງແຫງ
ໍ່ ຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ, ຊຶໍ່ ງໂຮງງານທາອິດແມນໂຮງເລ
ໍ່
ໂຮງງານໜຶໍ່ ງຜະລິດໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍ ແລະ ໄມປູ
ົ້ ພົ້ນເພໍ່ ອຕະຫາດພາຍໃນ ແລະ ສໍ່ງົ ອອກ. ທັງສອງໂຮງງານແມນຄ
ໍ່ ມ
ົ້
ຄອງໂດຍຄ ົນຫວຽດນາມທີໍ່ອາໃສຢູໃໍ່ ນລາວ ຫ ຄມ
ີ
ົ້ ຄອງໂດຍກ ົງຈາກປະເທດຫວຽດນາມ. ໂຮງງານໜຶໍ່ ງມີຂດ
ຄວາມສາມາດຜະລິດໄດ ົ້ 200 ມ3 ຕໍ່ ເດອນ ແຕໂໍ່ ກຕາົ້ ອອກໃຫມ
ີ ຽງແຕ ໍ່ 600 ມ3 ຕໍ່ ປີ . ໂຮງງານບ ັນທຶກໄມ ົ້
ົ້ ພ
ທອ
ໍ່ ນທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານໂດຍປະກອບມີພຽງແຕສ
ໍ່ ອງບ ັນທຶກສະບ ັບບ ັນຊີເທົໍ່ ານນັ ົ້ ໃນເດອນພຶດສະພາ 2011
3
ົ້ ໃນປີ 2008 ແລະ ໄດໂົ້ ກ ົ້
ທີໍ່ ມີໄມທ
ັ ົ້ ນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດ 823 ທອ
ໍ່ ນ ແລະ ໄມ ົ້ 316 ມ . ໂຮງງານທີໍ່ ສອງສາົ້ ງຕງຂຶ
3
ຕາົ້ 4,000 ມ3 ສ ົກປີ 2009-2010 ແຕໂໍ່ ກຕາົ້ ທີໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບມີພຽງ 300 ມ ສາລ ັບສ ົກປີ 2010-2011. ບລິສ ັດ
3
3
ຜະລິດໄມປາເກ
ົ້
ົ້ 600 ມ ເພໍ່ ອສໍ່ງົ ອອກໄປຫວຽດນາມ ແລະ 400 ມ ເພໍ່ ອນາໃຊພ
ົ້ າຍໃນ 2010. ການ
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3
ຜະລິດ 4,000 ມ3 ຂອງໄມປາເກ
ຕ
ົ້
ົ້ ອ
ົ້ ງການໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນປະມານ 2,500 ມ . ທີມງານສ ັງເກດເຫັ ນວາໍ່ : ປະມານ

1,000-2,000 ມ3 ຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຍ ັງເກັບໄວໃົ້ ນສາງຂອງໂຮງງານຈະກາຍເປັນໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ໄດນ
ົ້ າໃຊໃົ້ ນທີໍ່ ສດ. ບ ັນທຶກ
ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ຫ ບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ປົ້ອນເຂົົ້າສູກ
ໍ່ ານຜະລິດຂອງແຕລ
ໍ່ ະໂຮງງານ ຍ ັງບໍ່ ທັນເປັນລະບ ົບເທໍ່ ອ.
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 15: ຂມ
ູ ການປງແຕງໍ່ ໄມຢູ
ູ : PolC ແຂວງສາລາວ ັນ 2011, ການ
ົ້ ແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ (ແຫງໍ່ ຂມ
ຄິດໄລອ
ີ ໃສກ
ໍ່ ງ
ໍ່ ານປະເມີນຂອງ PolC ລາຍເດອນ, 10 ເດອນຂອງການຜະລິດ ແລະ ມີ 23 ໂຮງງານ).
ຈານວນຂອງໄມຢູ
ົ້ ໂ
ໍ່ ຮງງານປງແຕງໍ່ ທາອິດ

23

ກາລ ັງຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພ ັນໃນແຕລ
ໍ່ ະປີ (ປະເມີນ)

34,000 ມ3/ປີ

ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ປອ
ົ້ ນໃຫໂ
ົ້ ຮງງານທັງໝ ົດ (2010/2011)

NA

ລວມຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ ແລະ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ 2010/2011

6,382 ມ3

ົ້ ທະບຽນ 2010/ 2011
ສະໜາມສອງ: ລວມບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ

640 ມ3

ົ້ ທະບຽນ 2010/ 2011
ສະໜາມສອງ: ລວມຈານວນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ

32,885 ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

ບໍ່ ມີບ ັນທຶກຂອງໄມແຕ
ົ້ ລ
ໍ່ ະໂຮງງານໄດຮ
ົ້ ັບຢູໍ່ PAFO ຫ ຢູໍ່ PolC ຂອງແຂວງ. ໂຮງງານທີໍ່ ທີມງານໄປຢຽົ້ມ
ົ້ ສ
ຢາມຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນບອກວາໍ່ : ໄມມ
ົ້ ັກຖກຊຢ
ໍູ່ ະໜາມສອງຈາກການຂາຍຜາໍ່ ນ PolC ແຕວ
ໍ່ າໍ່ : PolC ບອກ
ຍອ
ົ ຕ ົກ ຈຶໍ່ ງມີປະມານໄມ ົ້ 1,000 ທອ
ົ້ ນສາເຫດຝນ
ໍ່ ນຍ ັງເຫອຢູພ
ໍ່ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ສະໜາມສອງທີໍ່ ຍ ັງບໍ່ ສາມາດ
ຂ ົນສໍ່ງົ ເຂົົ້າໂຮງງານໄດ.ົ້
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດຈ
ົ 16,218 ມ3, ຊຶໍ່ ງຍ ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ົ້ າກການສະໜອງໄມຢູ
ົ້ ແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນມີທງັ ໝດ
ໍ່ ງກ ັບຈາ
3
ນວນ 640ມ3 ທີໍ່ ບ ັນທຶກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງລາຍງານ. ໂກຕາົ້ ທີໍ່ ຈ ັດສ ັນໃຫແ
ົ້ ຂວງສາລາວ ັນທີໍ່ມີ 23,498 ມ

ົ້ ນ
ຍ ັງບໍ່ ສອດຄອ
ູ ການຂດຄນຕ
ົົ້ ົວຈິງ
ໍ່ ງກ ັບຂມ

ຫ

ບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຕອ
ົ້ ງການເພໍ່ ອຮ ັກສາລະດ ັບການຜະລິດທີໍ່ ມີການ

ລາຍງານສ ົກປີ 2010-2011.
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ, ແລະ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງສາລາວ
ັນຍ ັງຂາດບ ັນ
ົ້
ທຶກການຜະລິດໄມຂອງແຕ
ລ
ົ້
ໍ່ ະໂຮງງານ

ຍອ
ົ້ ນບໍ່ ທັນມີລະບ ົບຕິດຕາມກວດກາບລິມາດຂອງຜ ົນຜະລິດທີໍ່ ເປັນຜະ

ລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ, ມີພຽງແຕບ
ໍ່ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກບ ັນທຶກຂອງ PolC ຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ ສາລ ັບໂຮງງານ
3
ທັງໝດ
ົ ໄດລ
ົ້ ະບລະດ ັບການຜະລິດແມນ
ໍ່ 6,382 ມ ຈາກ 23 ໂຮງງານ, ຊຶໍ່ ງຕອ
ົ້ ງການໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນປົ້ອນໂຮງງານ

ົ້ ທະບຽນບ ັນຊີປະຈາປີ ຢສ
ເກອບປະມານ 16,000 ມ3 ບລິມາດຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍູ່ ະໜາມສອງມີພຽງແຕ ໍ່ 640
ມ3 ຊຶໍ່ ງເປັນຈານວນທີໍ່ ບໍ່ ພຽງພໃນການຜະລິດຫາຍກວາໍ່ 6,000 ມ3 ຂອງຜະລິດຕະພນ
ັ ສາເລັ ດຮູບ. ພອ
ົ້ ມກ ັນ
ົ້ ນ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ນນຂ
ູ ຈານວນໄມທ
ັ ົ້ ມ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ

(32,885

ທອ
ໍ່ ນ)

ອາດສໍ່ງົ ຜ ົນຕໍ່ ຈານວນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີ
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3
ົ້ ໍ່ ເໝາະສ ົມໃນການເຮັດໄມປູ
ໜອ
ົ້ ຍກວາໍ່ 0,02 ມ ຕໍ່ ທອ
ໍ່ ນ. ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນເຫໍ່ ົ ານີບ
ົ້ ພົ້ນນອກຈາກໃຊສ
ົ້ າລ ັບເປັນໄມຂີ
ົ້ ົ້

ເລໍ່ ອຍໄມຟານເທົໍ່
ານນ.
ັ ົ້ ບລິມາດຂອງໄມທ
ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກບ ັນທຶກຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ ພອ
ົ້ ມທັງຕ ົວເລກການຜະລິດທີໍ່ ລາຍ
ງານຍ ັງຖວາໍ່ ຕາໍ່ ຫາຍສາລ ັບຄວາມຕອ
ົ້ ງການຮ ັກສາລະດ ັບການຜະລິດຂອງອດສາຫະກາ,

ຊຶໍ່ ງຕອ
ົ້ ງການປະມານ

86,000 ມ3 ເພໍ່ ອການຜະລິດເຕັ ມກາລ ັງ ຫ ໃກຄ
ົ້ ຽງ.
8.1.2 ແຂວງເຊກອງ
ົ້ ທະບຽນ. ໂຮງງານແຕລ
ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້ 13 ແຫງໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະແຫງ
ໍ່ ຄາດວາໍ່ ຄວາມສາມາດຜະລິດລາຍເດອນສະ
3
3
ເລຍ
ໍ່ ປະມານ 150 ມ ຊຶໍ່ ງຕອ
ົ້ ງການໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນສູງສດ 48,000 ມ ຕໍ່ ປີ . ທີມງານລ ົງຢຽົ້ ມຢາມໂຮງງານປງແຕງໍ່

ໄມ ົ້ 2 ແຫງໍ່ ຢູແ
ໍ່ ຂວງເຊກອງ, ຊຶໍ່ ງທັງ 2 ໂຮງງານຜະລິດໄມປູ
ົ້ ພົ້ນສາເລັ ດຮູບ. ໂຮງງານທາອິດມີໄມຄ
ົ້ າົ້ ງໃນສາງ
ົ້ ຫາຍສ ົມຄວນ.
ໜອ
ີ ັດຕາສວ
ົ້ ຍແຕມ
ໍ່ ອ
ໍ່ ນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ບໍ່ ມີເລກທີນາເບີ

ໂຮງງານທີໍ່ ສອງມີຂະໜາດໃຫຍກ
ໍ່ ວ
ໍ່ າ

ແລະ

3
ຜະລິດໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍ ແລະ ໄມປູ
ົ້ ພົ້ນປາເກໄົ້ ດປ
ົ້ ະມານ 3,000ມ ໃນຊວ
ໍ່ ງສ ົກປີ 2010-2011 ໂຮງງານບອກວາໍ່ :

ເຂົາເຈົາົ້ ມີໂກຕາົ້ ພິເສດສາລ ັບ

5,000ມ3 ຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີມາຈາກໂຄງການເຂໍ່ ອນຫວ
ົ້ ຍລາພ ັນຢູແ
ໍ່ ຂວງເຊກອງ.

ການຜະລິດລາຍເດອນຂອງໄມປາເກ
ມ
ີ ະມານ 200ມ3 ຕໍ່ ເດອນ ຍ ັງບໍ່ ມີລະບ ົບບ ັນທຶກຈານວນໄມທ
ົ້
ົ້ ປ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ຫ ບລິ
ມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ປົ້ອນເຂົົ້າສູກ
ໍ່ ານຜະລິດຂອງ 2 ໂຮງງານ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 16).
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 16: ຂມ
ູ ການປງແຕງໍ່ ໄມໃນແຂວງເຊກອງ
(ແຫງ
ູ : PolC ແຂວງເຊກອງ 2011)
ົ້
ໍ່ ຂມ
ຈານວນຂອງໄມຢູ
ົ້ ໂ
ໍ່ ຮງງານປງແຕງໍ່ ທາອິດ
ສະມດຕະພາບການຜະລິ
ດເປັນຜະລິດຕະພ ັນໃນແຕລ
ັ
ໍ່ ະປີ (ປະເມີນ)

13
18,000 ມ3/ປີ

ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ປອ
ົ້ ນໃຫໂ
ົ້ ຮງງານທັງໝ ົດ (2010/2011)

15,874 ມ3

ລວມຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ ແລະ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ 2010/2011

23,851 ມ3

ົ້ ທະບຽນ 2010/ 2011
ສະໜາມສອງ: ລວມບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ

13,425 ມ3

ົ້ ທະບຽນ 2010/ 2011
ສະໜາມສອງ: ລວມຈານວນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ

21,083 ໄມທ
ໍ່ ອ
ໍ່ ນ

ົ້ ນ
ແຂວງເຊກອງໄດໃົ້ ຫຂ
ູ ສ ັງລວມບ ັນທຶກການຜະລິດຂອງ 13 ໂຮງງານທັງໝ ົດ. ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ
ົ້ ມ
3
ການຄາົ້ ແຂວງເຊກອງ ມີບ ັນທຶກລະດ ັບການຜະລິດທັງໝດ
ົ ແມນ
ໍ່ 23,851 ມ ຊຶໍ່ ງຕອ
ົ້ ງການບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ
3
ເກອບ 59,000ມ3 ແຕວ
ໍ່ າໍ່ : ບ ັນທຶກບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ໂຮງງານ 13 ແຫງໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບມີທງັ ໝ ົດພຽງແຕ ໍ່ 15,874ມ ,

ຊຶໍ່ ງມີພຽງແຕ ໍ່ 30% ຂອງຈານວນທີໍ່ ຕອ
ົ້ ງການສາລ ັບການຜະລິດສ ົກປີ 2010-2011 ບລິມາດປະຈາປີ ຂອງໄມ ົ້
3
3
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ທອ
ົົ້
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງມີພຽງແຕ ໍ່ 13,425 ມ ໃນນນັ ົ້ 5,000 ມ ແມນຕ
ໍ່ າໍ່ ກວາໍ່ ບລິມາດການຂດຄນ

ທີໍ່ ມີການລາຍງານຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ຈາກເຂດໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງສ ົກປີ 2010-2011 ບລິມາດ
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3
3
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ໄມທັ
ູ ການສະໜອງແມນ
ູ ຢູສ
ີ ໃສຂ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ມີອງ
ໍ່ ມ
ໍ່ 18,614 ມ ແລະ ຂມ
ໍ່ ະໜາມສອງມີພຽງແຕ ໍ່ 13,425 ມ .
3
ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມບລິມາດທັງສອງຢາໍ່ ງບໍ່ ໄດສ
ົ້ ະທອ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຕອ
ົ້ ງການນນັ ົ້ (59,000ມ )

ແມນບ
ໍ່ ໍ່ ສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັນກ ັບບລິມາດຂອງການຜະລິດ.
8.1.3 ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້ 95 ແຫງໍ່ ໄດຂ
ຶົ້ ທະບຽນ. ແຕລ
ົ້ ນ
ໍ່ ະໂຮງງານມີຄວາມສາມາດຜະລິດລາຍເດອນສະເລຍ
ໍ່ ລະ
3
ຫວາໍ່ ງ 50-150 ມ3, ຊຶໍ່ ງຕອ
ົ້ ງການບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນເປັນວ ັດຖດິບ 235,000ມ . ທີມງານໄດຢ
ົ້ ຽົ້ ມຢາມ 2 ໂຮງ

ງານປງແຕງໍ່ ໄມຢູ
ົ້ ໄ
ໍ່ ຊຍະບູລີ ໂຮງງານທີໍ່ 1 ຜະລິດໄມແປ
ົ້ ົ້ນປູພົ້ນສາເລັ ດຮູບ ແລະ ໂຮງງານທີໍ່ 2 ຜະລິດໄມ ົ້
ເປັນເຄໍ່ ອງຕ ົບແຕງໍ່ . ໂຮງງານທາອິດມີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນບໍ່ ຫາຍຢູເໍ່ ດີໍ່ ນເກັບໄມ ົ້ ແລະ ບໍ່ ມີການດາເນີນງານແຕໂໍ່ ຮງງານ
ບອກວາໍ່ : ປະມານ 800ມ3 ຂອງຜະລິດຕະພ ັນແມນສ
ໍ່ ໍ່ງົ ອອກ ໂຮງງານຜະລິດເຄໍ່ ອງເຟີ ນເິ ຈີ ແລະ ເຄໍ່ ອງ
ໍ່ ັ ຍ ັງບໍ່ ທັນຍ ັງມີລະບ ົບບ ັນທຶກຈານວນຂອງໄມ,ົ້ ບລິມາດຂອງ
ຫ ັດຖະກາອໍ່ ນໆຈາກຕໄມເຊັໍ່
ົ້ ນ: ໂຕະ ແລະ ຕງ
ວ ັດຖດິບທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູກ
ັ ສາເລັ ບຮູບ
ໍ່ ານຜະລິດໃນ 2 ໂຮງງານ ແມນບ
ໍ່ ໍ່ ມີການວ ັດແທກບລິມາດຂອງຜະລິດຕະພນ
(ຕາຕະ ລາງທີໍ່ 17).
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 17: ຂມ
ູ ການປງແຕງໍ່ ໄມໃນແຂວງໄຊຍະບູ
ລີ (ແຫງ
ູ : PolC ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2011)
ົ້
ໍ່ ຂມ
ຈານວນຂອງໄມຢູ
ົ້ ໂ
ໍ່ ຮງງານປງແຕງໍ່ ທາອິດ
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ສະມດຕະພາບການຜະລິ
ດເປັນຜະລິດຕະພ ັນໃນແຕລ
ັ
ໍ່ ະປີ (ປະເມີນ)

266 ມ3 (ຕໄມເົ້ ທົໍ່ ານນ
ັ ົ້ )

ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ປົ້ອນໃຫໂ
ົ້ ຮງງານທັງໝ ົດ (2010/2011)
ລວມຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ ແລະ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ 2010/2011

27,074 ມ3
381 ມ3 (ຕໄມເົ້ ທົໍ່ ານນ
ັ ົ້ )

ົ້ ທະບຽນ 2010/ 2011
ສະໜາມສອງ: ລວມບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ
ົ້ ທະບຽນ 2010/ 2011
ສະໜາມສອງ: ລວມຈານວນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ

ພຽງແຕເໍ່ ປັນການແຕມ
ົ້ ໝາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ

95,000 ມ3/ປີ

NA

ົ້ ນ
ົ້ ບ ັນຊີຢສ
ແຕກ
ູ ທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ໍ່ ຍ ັງບໍ່ ແມນຂ
ໍ່ ມ
ໍູ່ ະໜາມສອງເປັນທາງ

ການ ເພໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ນ
ັ ົ້ ໃໍ່ ນແຂວງ. ບລິມາດທີໍ່ ຂດຄນແມ
ົົ້
ົ້ ງການວ ັດຖດິບໃຫົ້ 95 ໂຮງງານທີໍ່ ຕງຢູ
ໍ່
ົ້ ນ
4,327 ມ3 ຈາກໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ພາຍໃຕໂ
ູ ຢູສ
ົ້ ກຕາົ້ ຂອງທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນບໍ່ ໄດບ
ົ້ ັນຈເຂົົ້າຂມ
ໍ່ ະໜາມສອງ.
ົ້ ນ
ອີງຕາມຂມ
ູ ການສະໜອງໄມທີໍ່ົ້ ໄດຮ
ສວ
ຈ
ົ້ ັບຈາກຂະແໜງການປໍ່າໄມຂອງແຂວງ
ົ້
ໍ່ ນຫາຍແມນໄດ
ໍ່
ົ້ າກໂຄງການກໍ່
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ສາົ້ ງຫ ົນທາງຢູເໍ່ ມອງຫ ົງສາ. ຂມ
ູ ບລິມາດໄມຢູ
າໍ່ ງຫາຍຈາກຂມ
ູ ການສະໜອງໄມ,ົ້
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງ ແມນແຕກຕ
ໍ່
3
ຊຶໍ່ ງຄວນມີການລາຍງານບລິມາດທັງໝ ົດຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຕອ
ົ້ ງການ (ມີປະມານ 67,000ມ ) ເພໍ່ ອຜະລິດເປັນ

ສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ 27,000ມ3 ໃນສ ົກປີ 2010-2011. ໂຮງງານ 95 ແຫງໍ່ ຜະລິດສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ 27,000
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3
ມ3 ໃນລະຫວາໍ່ ງ 2010-2011 ຈະຕອ
ົ້ ງການ 284 ມ ຕໍ່ ໂຮງງານທີໍ່ ສາມາດຜະລິດໃນປີ ໜໍ່ ຶງ, ຊຶໍ່ ງຍ ັງຢູບ
ໍ່ ໍ່ ຕາໍ່

ກວາໍ່ ສະມ ັດຕະພາບການຜະລິດຂອງໂຮງງານ.
8.1.4 ແຂວງຫວງພະບາງ
3
ົ້ ທະບຽນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຜະລິດລາຍເດອນສະເລຍ
ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້ 20 ແຫງໍ່ ຂຶນ
ໍ່ 150 ມ , ຊຶໍ່ ງ

ຕອ
30,000 ມ3 ຕໍ່ ປີ , ໂດຍສ ົມມດເອົ າຮອບວຽນການຜະລິດ 10 ເດອນ. ທີມງານບໍ່
ົ້ ງການບລິມາດໄມປະມານ
ົ້
ົ້ ນ
ແຕໄໍ່ ດຮ
ູ ການຜະລິດຂອງໂຮງງານ
ົ້ ັບຂມ

ໄດມ
ົ້ ໂີ ອກາດລ ົງຢຽົ້ ມຢາມໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໃນແຂວງຫວງພະບາງ

ຈາກພະະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 18).
ຕາຕະລາງທີໍ່

18:

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ການປງແຕງໍ່ ໄມໃນແຂວງຫ
ວງພະບາງ
ົ້

ົ້ ນ
(ແຫງ
ູ :
ໍ່ ຂມ

PolC

ແຂວງຫວງພະບາງ

2011)
ຈານວນຂອງໄມຢູ
ົ້ ໂ
ໍ່ ຮງງານປງແຕງໍ່ ທາອິດ
ສະມດຕະພາບການຜະລິ
ດໃນແຕລ
ັ
ໍ່ ະປີ (ປະເມີນ)

20
28,000 ມ3/ປີ

ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ປົ້ອນໃຫໂ
ົ້ ຮງງານທັງໝ ົດ (2010/2011)

7,248 ມ3

ລວມຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ ແລະ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ 2010/2011

3,230 ມ3

ົ້ ທະບຽນ 2010/ 2011
ສະໜາມສອງ: ລວມບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ

5,099 ມ3

ົ້ ທະບຽນ 2010/ 2011
ສະໜາມສອງ: ລວມຈານວນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ

ບໍ່ ມີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

ົ້ ນ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຂມ
ູ ທີໍ່ ໄດຈ
ົ້ າກແຂວງຫວງພະບາງໄດສ
ົ້ ະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນຄວາມແຕກຕາໍ່ ງຂອງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະ
ົ້ ນ
ໜາມສອງ ແລະ ຂມ
ູ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນໄດຮ
ົ້ ັບ.
ົ້ າດເກີດຍອ
ຄວາມແຕກຕາໍ່ ງນີອ
ົ້ ນໂຮງງານໄດຮ
ົ້ ັບໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກແຂວງອໍ່ ນ.

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ການສະໜອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກຂະ

ແໜງການປໍ່າໄມຂອງແຂວງທີໍ່
ມີທງັ ໝດ
ົ 3,327 ມ3 ຈາກໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງຫ ົນທາງ ແລະ 2,052 ມ3 ຂອງໄມ ົ້
ົ້
ົ້ ນ
ຈາກສວນປູກໄມສ
ອບຖກທັງໝ ົດກ ັບຂມ
ູ ທີໍ່ ໄດຈ
ົ້ ັກ. ຈານວນດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວແມນເກ
ໍ່
ົ້ າກສະໜານສອງ.
3
ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມຢູ
ົ້ ແ
ໍ່ ຂວງຫວງພະບາງໄດຮ
ົ້ ັບໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ເປັນບລິມາດ 7,248 ມ ແລະ ບໍ່ ທັນຕອບສະໜອງ

ົ້ ທະບຽນເພໍ່ ອຮ ັກສາຜ ົນໄດຮ
ໄດຕ
ົ້ າມຄວາມຕອ
ົ້ ງການວ ັດຖດິບປົ້ອນເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້ 20 ແຫງໍ່ ທີໍ່ ຂຶນ
ົ້ ັບ
ທາງເສດຖະກິດ. ຈານວນໄມທີໍ່ົ້ ໄດຮ
ວ
ັ ົ້
ົ້ ັບແມນພຽງແຕ
ໍ່
ໍ່ ັດຖດິບທີໍ່ ກມ
ົ້ ສາລ ັບການຜະລິດພຽງ 2-3 ເດອນເທົໍ່ ານນ.
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8.1.5 ສະພາບລວມຂອງການຜະລິດໄມ ົ້ ແລະ ຄວາມຕອ
ົ້ ງການວ ັດຖດິບໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ຈາກ 4 ແຂວງທີໍ່ ມີການສຶກສາໄດຖ
ົ້ ກປະເມີນຜ ົນເພໍ່ ອຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ຄວາມຕອ
ົ້ ງການໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຊຶໍ່ ງສ ົມທຽບ
ົ້ ທະບຽນບ ັນຊີຢສ
ໃສກ
ໍ່ ັບຕ ົວເລກການຜະລິດທີໍ່ ໄດລ
ົ້ າຍງານ ແລະ ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍູ່ ະໜາມສອງ. ຄວາມ
3
ແຕກຕາໍ່ ງຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນລະຫວາໍ່ ງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ບ ັນທຶກຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ (19,545 ມ ) ແລະ ວ ັດຖດິບທີໍ່
3
ຕອ
ົ້ ງການເຂົົ້າສູກ
ໍ່ ານຜະລິດສາເລັ ດຮູບທີໍ່ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງລາຍງານ (60,537 ມ ).

ວ ັດຖດິບທີໍ່ ຕອ
151,000 ມ3 ຂອງວ ັດຖດິບທີໍ່
ົ ຜະລິດ 60,535 ມ3 ແມນປະມານ
ົ້ ງການເພໍ່ ອຕອບສະໜອງຕໍ່ ຜນ
ໍ່
ເປັນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ.

ການຄາດຄະເນນີົ້

ແມນອີ
ໍ່ ງໃສອ
ໍ່ ັດຕາການຟົ້ ນຟູຜ ົນຜະລິດຂອງໂຮງງານ

ທີໍ່ ມີລະດ ັບສະເລຍ
ໍ່

50% ຈາກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃຫກ
ົ້ າຍມາເປັນໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍ ແລະ 70-85% ຂອງໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍມາເປັນຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ,
ົ້ ນ
ຊຶໍ່ ງມີອ ັດຕາຟົ້ ນຟູສະເລຍ
ູ
ັ ສາເລັ ດຮູບ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 19). ຂມ
ໍ່ 40% ຈາກວ ັດຖດິບກາຍມາເປັນຜະລິດຕະພນ
ຈາກພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງສວ
ໍ່ ນຫາຍແມນອີ
ໍ່ ງໃສຕ
ໍ່ ົວເລກການສໍ່ງົ ອອກ ຍອ
ົ້ ນຕ ົວເລກການ
ຜະລິດພາຍໃນຍ ັງບໍ່ ທັນມີການບ ັນທຶກຢາໍ່ ງສອດຄອ
ໍ່ ງເທໍ່ ອ.
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 19: ຂມ
ູ ບ ົດສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມ ົ້ (2010/2011): ການປຽບທຽບຂມ
ູ ຂອງບ ັນຊີ/ວ ັດຖດິບ
ສະໜາມສອງ, ບລິມາດເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານ, ບ ັນທຶກການຜະລິດ ແລະ ວ ັດຖດິບທີໍ່ ຕອ
ົ້ ງການເພໍ່ ອຕອບສະໜອງ
ົ້ ນ
ການ ຜະລິດ (ແຫງ
ູ : PolC 2011).
ໍ່ ຂມ
ແຂວງ

ສາລາວ ັນ

ສະໜາມສອງ

ຈານວນ

ຈານວນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

(ມ3)

ໂຮງງານ

ປອ
ົ້ ນໃຫໂ
ົ້ ຮງງານ

ບ ັນທຶກສິນ ຄາົ້
ສາເລັ ດຮູບ

(ມ

ບລິມາດໄມທີໍ່ົ້
3
ຕອ
ົ້ ງການ (ມ ) ຢູໍ່

(ມ3)

3

)

ລະດ ັບຟົ້ ນຟູ 40%

640

23

NA

6,382

15,900

13,425

13

15,874

23,851

59,600

381 (stumps)

95

266 (ຕໄມ)ົ້

27,074

67,600

ຫວງພະບາງ

5,099

20

7,248

3,230

8,000

ລວມ

19,545

151

NA

60,537

151,000

ເຊກອງ
ໄຊຍະບູລີ

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນໄດຕ
ົົ້ : ການຜະລິດພາຍໃນ
ົ້ ນຕ


ບ ັນທຶກປະລິມານຂອງໄມທ
ລ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ໂຮງງານໄມຂອງແຕ
ົ້
ໍ່ ະແຂວງໄດຮ
ົ້ ັບຍ ັງບໍ່ ທັນ
ມີການບ ັນທຶກເປັນລະບ ົບ.



ົ້ ນ
ົ້ ທະບຽນບ ັນຊີຢສ
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ
ູ ວ ັດຖດິບທີໍ່
ໍູ່ ະໜານສອງຍ ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັບບ ັນທຶກຂມ
ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານ.
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ົ້ ນ
ບ ັນທຶກບລິມາດໄມທ
ູ ຢູສ
ົ້ ອ
ໍ່ ນອີງໃສຂ
ໍ່ ມ
ໍ່ ະໜາມສອງທີໍ່ ຍ ັງບໍ່ ທັນສະທອ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນບລິມາດຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່
ຕອ
ົ້ ງການຕໍ່ ການຮ ັກສາລະດ ັບການຜະລິດທີໍ່ ແຕລ
ໍ່ ະແຂວງລາຍງານ.



ົ້ ນ
ຄວາມແຕກຕາໍ່ ງລະຫວາໍ່ ງຂມ
ູ ຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຍ ັງມີຢໍູ່ ແລະ ລະດ ັບການຜະລິດບອກໃຫຮ
ົ້ ເູົ້ ຖິງຈານວນ
ຫາຍສ ົມຄວນທີໍ່ຍ ັງບໍ່ ທັນໄດຂ
ຶົ້ ທະບຽນຢູສ
ົ້ ນ
ໍ່ ະໜາມສອງ.



ົ້ ນ
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ຍ ັງບໍ່ ທັນມີຂມ
ູ ຊ ັດເຈນກຽໍ່ ວກ ັບຄວາມສາມາດຂອງໂຮງ
ງານ ແລະ ບ ັນທຶກການຜະລິດຍ ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັບສະມ ັດຕະພາບການຜະລິດສະເລຍ
ໍ່ ທີໍ່ ປະເມີນໄວ ົ້
(PolC 2011).

8.2 ການສໍ່ງົ ອອກ
ໄມທ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂດຄນໃນປະເທດລາວ

ສວ
ໍ່ ນຫາຍແມນນ
ໍ່ າມາປງແຕງໍ່ ເປັນເຄໍ່ ອງເຟີ ນເິ ຈີທາງພາຍໃນ

ແລະ

ພາຍ

ົ້ ກ ັບຄນນະພາບຂອງໄມ.ົ້ ອ ັດຕາສວ
ນອກແລວ
ົົ້ ແມນໄປປະເທດຫວຽດນາມ
ົ້ ສໍ່ງົ ອອກ, ຊຶໍ່ ງຂຶນ
ໍ່ ນການສໍ່ງົ ອອກຕນຕ
ໍ່
ົ້ : ກຽງຮ ັງ), ໄມຂະຍ
ົ້ : ທັກ),
ພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ມີມນ
ູ ຄາໍ່ ສູງເຊັໍ່ ນ: ໄມດູ
ງ (ພາສາຫວຽດນາມເອີນ
ົ້ ໍ່ (ພາສາຫວຽດນາມເອີນ
ົ້
ົ້ : ຄາເຊ) ມ ັກຖກໃຊເົ້ ປັນເຟີ ນເິ ຈີຕ ົບແຕງໍ່ ພາຍໃນ, ຊຶໍ່ ງສວ
ໄມແດງ
(ພາສາຫວຽດນາມເອີນ
ົ້
ໍ່ ນຫາຍສໍ່ງົ ອອກໄປ
ປະເທດຈີນ, ຮອງກ ົງ, ໃຕຫ
ູ
ົ້ ວ ັນ ແລະ ສິງກາໂປ. ຜະລິດຕະພ ັນເຟີ ນເິ ຈີພາຍນອກມ ັກຜະລິດຈາກພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ມີມນ
ົ້ : ດ) ແລະ ໄມບ
ົ້ : ເວນເວນ)
ຄາໍ່ ຖກກວາໍ່ ເຊັໍ່ ນ: ໄມຫານ
(ພາສາຫວຽດນາມເອີນ
ົ້
ົ້ ັກ (ພາສາຫວຽດນາມເອີນ
ແລະ ສວ
ໍ່ ນຫາຍສໍ່ງົ ອອກໄປປະເທດເຢຍລະມ ັນ, ຝລ ັງ, ອ ົດສະຕາລີ ແລະ ທາງອາເມລີກາເໜອ.
ລະບຽບຫ ັກການຂອງລ ັດຖະບານ

ແມນຕ
ີ ານປງແຕງໍ່ ໄມກ
ໍ່ ອ
ົ້ ງການໃຫມ
ົ້ ກ
ົ້ ົມຢູພ
ໍ່ າຍໃນປະເທດລາວ,

ບຽນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນພາຍໃຕລ
ົ້ ະບ ົບໂກຕາົ້ ປົກກະຕິທໍ່ ີອອກໃຫສ
ົ້ າລ ັບເຂດປໍ່າຜະລິດ.
ົ້ ການປງແຕງໍ່ ພາຍໃນຍ ົກເວັນ
ົ້ ແຕວ
ແມນປ
ໍ່ ໍ່າຜະລິດອາດຖກຍ ົກເວັນ
ໍ່ າໍ່ :

ົ້ ທະ
ຊຶໍ່ ງຂຶນ

ໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນຈາກເຂດປ
ົົ້
ໍ່າທີໍ່ ບໍ່

ົ້ າ
ຖາົ້ ໂຄງການດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຢູພ
ໍ່ າຍໃຕກ
ົ້ ານຊີນ

ົ້ . ການສໍ່ງົ ອອກໄມທ
ຂອງສູນກາງ ແລະ ຕງຢູ
ັ ົ້ ແ
ໍ່ ຂວງກໍ່ ຖກຍ ົກເວັນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນແມນຖ
ໍ່ ກຄມ
ົ້ ຄອງໂດຍກ ົງຈາກສູນກາງ,
ຊຶໍ່ ງອອກໃບອະນຍາດສໍ່ງົ ອອກ ແລະ ການບ ັນທຶກເອກະສານທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ. ແຂວງສາລາວ ັນ ແລະ ເຊກອງໄດ ົ້
ຮ ັບອະນຍາດໃຫສ
ັ ົ້ ນກາງ, ແຕໄໍ່ ມທ
ົ້ ໍ່ງົ ອອກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກເຂດໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນ ແລະ ບໍ່ ແຮຂ
ໍ່ ນສູ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກ
ໍ່ ໄດຮ
ເຂດໂຄງການຂນແຂວງບ
ັ ົ້
ົ້ ັບອະນຍາດໃຫສ
ົ້ ໍ່ງົ ອອກ. ສາລ ັບແຂວງໄຊຍະບູລີບໍ່ ມີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃດໄດຮ
ົ້ ັບອະນຍາດ
ໃຫສ
ົ້ ໍ່ງົ ອອກ ແລະ ວ ັດຖດິບທັງໝ ົດຖກສໍ່ງົ ໃຫໂ
ົ້ ຮງງານໃດໜຶໍ່ ງໃນ 95 ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ພາຍໃນທັງໝ ົດ. ພະ
ແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງຄວບຄມການສໍ່ງົ ອອກຜະລິດຕະພ ັນສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ ແລະ ອອກໃບ
ົ້ ນ
ອະນຍາດສໍ່ງົ ອອກໃຫບ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກແມນ
ົ້ ັນດາໂຮງງານ ແລະ ມີບ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກຂອງແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ. ຂມ
ໍ່
ົ້ ນ
ແຕກຕາໍ່ ງກ ັນໃນແຕລ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກທັງໝ ົດ ແລະ
ໍ່ ະແຂວງ. ຕ ົວຢາໍ່ ງ: ແຂວງສາລະວ ັນ ສາມາດສະໜອງຂມ
ົ້ ນ
ແຂວງອໍ່ ນຮ ັກສາຂມ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກທີໍ່ ມີລາຍລະອຽດຫາຍກວ
ໍ່ າ.
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8.2.1 ສະຖິຕກ
ິ ານສໍ່ງົ ອອກແຫງ
ໍ່ ຊາດ
ກະຊວງອດສາຫະກາ

ແລະ

ການຄາົ້ ໃຫສ
ວ
ິ ານສໍ່ງົ ອອກປະຈາປີ ຂອງກມ
ົ້ ະຖິຕກ
ໍ່ ຜະລິດຕະພ ັນໄມໃນຊ
ົ້
ໍ່ ງໄລຍ
ໍ່ ະ

ົ້ ນ
2006-2011 (ຕາຕະລາງາທີໍ່ 20-24). ຂມ
ູ ແຫງ
ໍ່ ຊາດກຽໍ່ ວກ ັບຜະລິດຕະພ ັນຍ ັງບໍ່ ທັນມີ ແຕທ
ໍ່ ີມງານສ ັງເກດ
ເຫັ ນໄມທີໍ່ົ້ ຜະລິດໃນແຂວງ.
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ຕາຕະລາງທີໍ່ 20:

ມູນຄາໍ່ ການສໍ່ງົ ອອກໄມ ົ້ ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນໄມ,ົ້ ແບງໍ່ ເປັນແຕລ
ັ 2006-2011 (ຫວ
ົ ໜວ
ໍ່ ະປະເພດຂອງຜະລິດຕະ ພນ
ໍ່ ຍ US ໂດລາ)

2006/2007
ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ຫ

ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ

ສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ

ໄມກ
ົ້ ົມ
ປະເທດອາຊຽນ

3,016,649

24,665,742

ກາບູເຈຍ
ົ້

-

-

26,820

ມາເລເຊຍ

-

-

40,701

ສິງກາໂປ

-

-

18,036

816,611

16,096,275

44,079,424

2,792,193

1,070,228

2,200,038

8,569,467

46,477,362

3,961,642

6,416,803

709,666

575,626

3,018,904

148,077

43,839

ຍີໍ່ ປໍ່ນ

-

-

813,092

-

-

ເກົາຫີ (ເໜອ+ໃຕ)ົ້

-

-

170,112

60,704

-

ສະຫະພາບເອີຣ ົບ

-

-

242,789

-

21,035

ອາເມລິກາ

-

-

62,001

-

-

(US ໂດລາ)

ໄທ
ຫວຽດນາມ
ຈີນ

ອອດສະເຕເລຍ
ລວມ

(USໂດລາ)

ລວມທັງໝ ົດ

-

61,892

3,726,315

25,303,260

90,642,343

48,657
94,997,898
124,027,473

6,753,835

-

7,487,031

2,578,725

22,245,126

-

-

21,303

-

-

18,704

24,446,055

11,221

9,614,538

9,851,310

99,488

24,702,725

27,475,761

11,586,273

126,783,313

2,567,504

12,630,588

7,638,053

165,509

8,191,921

9,800,131

11,960,561

4,132,895

356,682

75,269

1,107,264

23,659

2,862,936

632,634

10,699,815

1,378,950

-

885

873,661

631,070

653,624

3,861,613

268,386

-

-

117,693

-

578,630

-

-

274,357

-

47,983

-

-

478,934

151,311,987

-

80,145

-

2,474

-

-

6,962,616

7,551,905

26,264
157,745,095
172,259,616

-

-

2,935,407

22,321,280

17,529,370

37,628
20,418,907
45,675,594

264,997

32,901,560

37,275,892

23,546,834

6,914

288,656

214,866

-

878,906

88,097

28,090

119,489

36,141

-

22,862
36,757,532
37,046,188

147,999
38,738,239

0
3,692
39,110,349
77,848,588
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ສະຖິຕກ
ິ ານສໍ່ງົ ອອກແຫງ
ໍ່ ຊາດອີງຕາມກມ
ໍ່ ຜະລິດຕະພ ັນ ຍ ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ໍ່ ງໃນຊວ
ໍ່ ງ 2006-2011, ໂດຍສະ
ເພາະກມ
ໍ່ ສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ. ມູນຄາໍ່ ຂອງການສໍ່ງົ ອອກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນສ ົກປີ 2006-2007 ແມນ
ໍ່ 3,7 ລາົ້ ນໂດລາ,
ແຕສ
ໍ່ ົກປີ 2007-2008 ແມນ
ໍ່ 6,9 ລາົ້ ນໂດລາ, ເປັນເກອບສອງເທົ າຕ ົວຂອງລະປີ 2006-2007.
ມູນຄາໍ່ ຫດລ ົງທັນທີໍ່ ໃນສ ົກປີ 2008-2009 ມາເຫອ 2,9 ລາົ້ ນໂດລາ. ສາລ ັບສ ົກປີ 2010-2011 ຍ ັງບໍ່ ມີບ ັນ
ທຶກຍອດຂາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນສໍ່ງົ ອອກເທໍ່ ອ.
8.2.2 ແຂວງສາລາວ ັນ
ແຂວງສາລາວ ັນສໍ່ງົ ອອກບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຫາຍ,! ກວມເອົ າຫາຍກວ
ໍ່ າ 50% ຂອງບລິມາດການສໍ່ງົ ອອກທັງໝ ົດ.
ແຂວງສາລາວ ັນຜະລິດ 6,382 ມ3 ຂອງສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ ແລະ ສາເລັ ດຮູບໃນສ ົກປີ 2010-2011.
3
ການສໍ່ງົ ອອກທັງໝ ົດແມນ
ໍ່ 6,381 ມ , ຊຶໍ່ ງສະແດງວາໍ່ : ສິນຄາົ້ ສວ
ໍ່ ນຫາຍທີໍ່ ຜະລິດແມນຖ
ໍ່ ກສໍ່ງົ ອອກ ຫ ຕ ົວ

ເລກການຜະລິດແມນອີ
ໍ່ ງໃສຕ
ໍ່ ົວເລກການສໍ່ງົ ອອກ. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ບ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກຂອງແຂວງສາລາ
ວ ັນບໍ່ ໄດຖ
ິ ານສໍ່ງົ ອອກແຫງໍ່ ຊາດສາລ ັບສ ົກປີ 2010-2011 (ຕາຕະລາງທີໍ່ 25).
ົ້ ກກ ັບສະຖິຕກ
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 25: ຂມ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກໄມແຫ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກຂອງແຂວງສາລາວ ັນ
ົ້ ງ
ໍ່ ຊາດທຽບໃສຂ
ໍ່ ມ
ສິນຄາົ້

ໄທ

ຫວຽດນາມ

ລວມທກປະເພດ

ປະລິມານ (ມ3)

ໂດລາ

ປະລິມານ (ມ3)

ໂດລາ

ປະລິມານ (ມ3)

ໂດລາ

ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

-

-

-

-

8,620

-

ສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ

-

-

-

-

4,101

-

ສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ

-

-

-

-

2,280

-

ລວມ

-

-

-

-

15,001

-

8.2.3 ແຂວງເຊກອງ
ແຂວງເຊກອງສໍ່ງົ ອອກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີບລິມາດໜອ
ົ້ ຍຫາຍ,

ຊຶໍ່ ງມີຕາໍ່ ກວ
ໍ່ າ

2%

ຂອງບລິມາດສໍ່ງົ ອອກທັງໝ ົດ.

ແຂວງເຊກອງຜະລິດໄດ ົ້ 27,042 ມ3 ຂອງສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ ແລະ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບໃນສ ົກປີ 2010-2011
3
ການສໍ່ງົ ອອກທັງໝ ົດແມນ
ໍ່ 27,463 ມ , ຊຶໍ່ ງສະແດງວາໍ່ : ສິນຄາົ້ ສວ
ໍ່ ນຫາຍທີໍ່ ຜະລິດແມນຖ
ໍ່ ກສໍ່ງົ ອອກ ຫ ຕ ົວ
3
ເລກການຜະລິດແມນອີ
ໍ່ ງໃສຕ
ໍ່ ົວເລກການສໍ່ງົ ອອກໃນປີ 2010-2011 ເກີນຕ ົວເລກການຜະລິດ 3,600ມ ໃນ
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ຊວ
ໍ່ ງເວລາດຽວກ ັນ ຊຶໍ່ ງອາດສະທອ
ົ້ ນເຖິງໄມຄ
ົ້ າົ້ ງໃນສາງຈາກການຜະລິດໃນປີ ຜາໍ່ ນມາ. ບລິມາດການສໍ່ງົ ອອກມີ
3
ົ້ ນ
27,463 ມ3 ຫາຍກວ
ູ ໄມທ
ໍ່ າຂມ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີໃນເວລາດຽວກ ັນ, ຊຶໍ່ ງບ ັນທຶກໄດພ
ົ້ ຽງແຕ ໍ່ 13,425 ມ ຂອງໄມຈາກ
ົ້

ສະໜາມສອງ ແລະ ບໍ່ ມີອ ັດຕາສູນເສຍໄມໃນເວລາການຜະລິ
ດ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 26).
ົ້
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 26: ຂມ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກໄມແຫ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກຂອງແຂວງເຊກອງ 2010-2011
ົ້ ງ
ໍ່ ຊາດທຽບໃສຂ
ໍ່ ມ
ສິນຄາົ້

ໄທ

ຫວຽດນາມ
US ໂດລາ

ປະລິມານ

US ໂດລາ

ປະລິມານ

(ມ3)

ລວມທກປະເພດ

(ມ3)

0

0

421.6

$24,744

ສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ

16,805

$1,697,402

9,152

$910,684

ສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ

0

0

1,085

$272,256

ລວມ

16,805

1,207,684 ໂດ

10,658

ໂດລາ

US ໂດລາ

(ມ3)

ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

1,697,402

ປະລິມານ

ລາ

421
25,957
1,085

27,463

24,744
2,608,086
272,256

$2,905,086

8.2.4 ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ແຂວງໄຊຍະບູລີບໍ່ ໄດບ
ົ້ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃນລະຫວາໍ່ ງລະດູການຜະລິດ 2010-2011 ແຂວງໄຊຍະບູ
ລີຜະລິດໄດ ົ້ 27,074 ມ3 ຂອງສິນຄາົ້ ພະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ ແລະ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບໃນສ ົກປີ 2010-2011,
3
ຊຶໍ່ ງການສໍ່ງົ ອອກທັງໝ ົດແມນ
ູົ້ າໍ່ : ສິນຄາົ້ ສວ
ັ ົ້ ງຕ ົວເລກບອກໃຫຮ
ໍ່ 22,243 ມ , ອີກຄງໜຶໍ່
ົ້ ວ
ໍ່ ນຫາຍຖກຜະລິດເພໍ່ ອ

ສໍ່ງົ ອອກ.

ບລິມາດໃນການຜະລິດໃນສ ົກປີ

2010-2011

ເກີນຕ ົວເລກການສໍ່ງົ ອອກໃນຊວ
ໍ່ ງເວລາດຽວກ ັນ

3
4,800 ມ3 ຊຶໍ່ ງອາດສະທອ
ົ້ ນເຖິງການຂາຍພາຍໃນ. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ບລິມາດການສໍ່ງົ ອອກ 22,243 ມ
3
ົ້ ນ
ແມນຫ
ູ ໄມທ
ໍ່ າຍກວ
ໍ່ າຂມ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີໃນເວລາດຽວກ ັນ, ຊຶໍ່ ງບ ັນທຶກໄດພ
ົ້ ຽງແຕ ໍ່ 381 ມ ຂອງຕໄມຈາກສະໜາມສອງ
ົ້

(ຕາຕະລາງທີໍ່ 27).

ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 27: ຂມ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກໄມແຫ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກຂອງແຂວງເຊກອງ 2010-2011
ົ້ ງ
ໍ່ ຊາດທຽບໃສຂ
ໍ່ ມ
ສິນຄາົ້

ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

ໄທ

ຫວຽດນາມ

ລວມທກປະເພດ

ປະລິມານ

US ໂດລາ

ປະລິມານ

US ໂດລາ

ປະລິມານ

US ໂດລາ

(ມ3)

($000)

(ມ3)

($000)

(ມ3)

($000)

0

0

0

0

0

0

78

ສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ

5208

$ 733

97

$ 18

13,976

$ 1,653

ສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ

1159

$ 70

0

$0

8,267

$ 1,606

ລວມ

6,367 ມ3

803 ໂດລາ

97 ມ3

18 ໂດລາ

22,243

3,259ໂດລາ

8.2.5 ແຂວງຫວງພະບາງ
ແຂວງຫວງພະບາງບໍ່ ໄດບ
ົ້ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃນລະຫວາໍ່ ງລະດູການຜະລິດ 2010-2011 ແຂວງຫວງ
ພະບາງຜະລິດໄດ ົ້ 3,230 ມ3 ຂອງສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ ແລະ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບໃນສ ົກປີ 2010-2011, ຊຶໍ່ ງຕ ົວ
3
ເລກການສໍ່ງົ ອອກແມນຄ
ູົ້ າໍ່ : ສິນຄາົ້ ສວ
ັ ົ້ ງຕ ົວເລກບອກໃຫຮ
ໍ່ ກ ັນ (3,230 ມ ), ອີກຄງໜຶໍ່
ົ້ ວ
ໍ່ ນຫາຍຖກຜະລິດເພໍ່ ອ

ົ້ ກ ັບຕ ົວເລກການສໍ່ງົ ອອກ. ບລິມາດການສໍ່ງົ ອອກໃນສ ົກປີ 2010ສໍ່ງົ ອອກ ຫ ຕ ົວເລກການຜະລິດແມນຂຶ
ໍ່ ນ
2011 ບໍ່ ໄດເົ້ ກີນບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ໂຮງງານໄດຮ
ົ້ ັບ ຊຶໍ່ ງຕາໍ່ ງຈາກແຂວງອໍ່ ນ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 28)
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 28: ຂມ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກໄມແຫ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກຂອງແຂວງຫວງພະບາງ (ຂມ
ູ
ົ້ ງ
ໍ່ ຊາດທຽບໃສຂ
ໍ່ ມ
ຈາກ PolC)
ສິນຄາົ້

ໄທ
ປະລິມານ
(ມ3)

ຫວຽດນາມ
US ໂດລາ
($000)

ປະລິມານ
(ມ3)

ລວມທກປະເພດ

US ໂດລາ
($000)

ປະລິມານ
(ມ3)

US ໂດລາ
($000)

ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

0

0

0

0

0

0

ສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ

0

0

1071

$4,229

2,246

9,581

ສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ

193

$469

0

0

984

4,101

ລວມ

193

$469

1071

$4,229

3,230

13,682

ໍ່ ອນບາົ້ ນ, ໂດຍສະເພາະແມນປະເທດຫວຽດນາມ,
ການສໍ່ງົ ອອກສວ
ໄທ, ພອ
ໍ່ ນຫາຍແມນໄປປະເທດເພ
ໍ່
ໍ່
ົ້ ມການ
ົ້ ຂອງຄວາມຕອ
ເພີໍ່ ມຂຶນ
ົ້ ງການຢູປ
ໍ່ ະເທດຈີນ. ດາໍ່ ນສໍ່ງົ ອອກພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສາກ ົນມີຫາຍໂດຍສະເພາະ
ແມນລຽບຕາມຊາຍແດນທີໍ່
ຕິດຈອດກ ັບຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ (ຮູບທີໍ່ 10 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່ 19). ພະແນກ
ໍ່
ອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງອອກໃບເອກະສານອະນຍາດສໍ່ງົ ອອກ, ຊຶໍ່ ງຕໍ່ ມາຖກກວດກາຢູດ
ໍ່ າໍ່ ນກ ົມພາສີ
ຂອງບ ັນດາປະເທດທີໍ່ນາເຂົົ້າຮ ັບເອົ າໄມທີໍ່ົ້ ສໍ່ງົ ອອກ ແລະ ອອກເອກະສານນາເຂົົ້າໃໝໂ
ໍ່ ດຍເຮັດໃຫວ
ົ້ ັດຖດິບຖກ
ຕອ
ດຄນ
ັ ົ້ ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດທ
ົົ້
ົ້ ງຕາມກ ົດໝາຍຜາໍ່ ນເຂົົ້າໃນປະເທດນາເຂົົ້າ. ສະນນ,
ົ້ ໍ່ ີໄມອາດມາຈາກການຂ
ົ້
ທີໍ່ ຜິດກ ົດໝາຍ ແລວ
ົ້ ກາຍເປັນໄມຖ
ົ້ ກກ ົດໝາຍໂດຍຜາໍ່ ນຂະບວນການສໍ່ງົ ອອກ.
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8.2.6 ສະພາບລວມຂອງການສໍ່ງົ ອອກໄມຈາກແຂວງ
ແລະ ການສະໜອງໄມທ
ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນ
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ຈາກ

4

ແຂວງທີໍ່ ມີການສຶກສາໄດຖ
ົ້ ກວິເຄາະເພໍ່ ອປະເມີນຜ ົນບລິມາດການສໍ່ງົ ອອກທີໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບບລິມາດ

ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງໄດຖ
ົ້ ກລາຍງານ. ການວິເຄາະເຫັ ນໄດຄ
ົ້ ວາມແຕກຕາໍ່ ງຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນ ລະຫວາໍ່ ງບລິມາດ
ົ້ ນ
ໄມຢູ
ູ ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ ສາມາດສໍ່ງົ ອອກສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບທີໍ່
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງຕ ົວຈິງກ ັບຂມ

ພະແນກອດສາຫະ

ົ້ ນ
ກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງລາຍງານ (68,036 ມ3) (ຕາຕະລາງທີໍ່ 29). ຂມ
ູ ຈາກພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ
ົ້ ກ ັບຕ ົວເລກການສໍ່ງົ ອອກ ຍອ
ການຄາົ້ ແຂວງ ສວ
ໍ່ ນຫາຍແມນຂຶ
ໍ່ ນ
ົ້ ນຕ ົວເລກການຜະລິດພາຍໃນ ຍ ັງບໍ່ ທັນໄດມ
ົ້ ີ
ການບ ັນທຶກຢາໍ່ ງສອດຄອ
ໍ່ ງ.
ົ້ ນ
ຕາຕະລາງທີໍ່ 29: ຂມ
ູ ບ ົດສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມ ົ້ (2010-2011), ການປຽບທຽບໄມສະໜາມສອງກ
ັບບລິ
ົ້
ົ້ ນ
ມາດການສໍ່ງົ ອອກທີໍ່ ລາຍງານໃນແຕລ
ູ : PolC 2011)
ໍ່ ະແຂວງ (ແຫງ
ໍ່ ຂມ
ສະໜາມສອງ
ແຂວງ

ບ ັນທຶກບລິມາດ
(ມ3)

ການສໍ່ງົ ອອກ
3
ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ (ມ )

ການສໍ່ງົ ອອກ
ສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດ
ຮູບ(ມ3)

ການສໍ່ງົ ອອກ ສິນຄາົ້

ລວມການສໍ່ງົ

ສາເລັ ດ ຮູບ(ມ3)

ອອກ (ມ3)

ສາລາວ ັນ

640

8,620

4,101

2,280

15,101

ເຊກອງ

13,425

421

25,957

1,085

27,463

ໄຊຍະບູລີ

381 (ຕໄມ)ົ້

0

13,976

8,267

22,243

ຫວງພະບາງ

5,099

0

2,246

984

3,230

ລວມ

19,545

46,280

12,616

67,937

9,042

8.3 ດາໍ່ ນສໍ່ງົ ອອກ
ທີມງານສຶກສາການສະໜອງໄມ ົ້ ສ ັງເກດເຫັ ນເອກະສານການສໍ່ງົ ອອກ ທີໍ່ ອອກໃຫບ
ົ້ ັນດາໂຮງງານປງແຕງໍ່ ເພໍ່ ອ
ຊວ
ໍ່ ຍໃຫສ
ົ້ າມາດສໍ່ງົ ອອກຜະລິດຕະພ ັນໄມ ົ້ ແຕບ
ໍ່ ໍ່ ມີໂອກາດລ ົງໄປຢຽົ້ ມຢາມດາໍ່ ນສໍ່ງົ ອອກຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ, ເຊ
ົ້ ນ
ກອງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ເພໍ່ ອປະເມີນຂນຕອນ
ແລະ ລະບ ົບການບ ັນທຶກຂມ
ູ . ທີມງານມີບ ັນດາລາຍຊໍ່ ດາໍ່ ນ
ັ ົ້
ຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ຢູລ
ໍ່ ຽບກ ັບຊາຍແດນອີງຕາມດາໍ່ ນສາກ ົນ ແລະ ດາໍ່ ນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ (ຮູບທີໍ່ 12 ຕາຕະລາງທີໍ່ 30)
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ຮູບທີໍ່ 12: ແຜນທີໍ່ ຂອງດາໍ່ ນກວດກາຢູຊ
ໍ່ າຍແດນ

ເຄໍ່ ອງໜາຍ:

ດາໍ່ ນສາກ ົນ (ດາໍ່ ນລະຫວາໍ່ ງປະເທດ)
ດາໍ່ ນລະຫວາໍ່ ງແຂວງ (ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ)

ຕາຕະລາງທີໍ່ 30: ບ ັນຊີລາຍຊໍ່ ດາໍ່ ນສາກ ົນ ແລະ ດາໍ່ ນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ
ຈດກວດສອບຊາຍແດນລະຫວາໍ່ ງປະເທດ
ລດ

ລາຍຊໍ່ ຂອງຈດກວດສອບ

ສະຖານທີໍ່ (ແຂວງ)

ປະເທດ

1

ບໍ່ ແຕນ

ົ້
ຫວງນາທາ

ຈີນ

2

ປາງເຫາະ

ົ້ົ
ຜງສາລີ

ຫວຽດນາມ

3

ົ້
ົ້
ນາໂສຍຫານ
າແມ
ວົ້

ຫົວພັນ

ຫວຽດນາມ

4

ົ້
ນາຄານ

ສຽງຂວາງ

ຫວຽດນາມ

5

ົ້ າົ້ ວ
ນາພ

ບລິຄາໄຊ

ຫວຽດນາມ

6

ົ້ ົ້ າ
ນາເພົ

ຄາມວນ
ໍ່

ຫວຽດນາມ
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7

ລາວບ

ສະຫວ ັນນະເຂດ

ຫວຽດນາມ

8

ສະມວຍ
ົ້

ສາລາວ ັນ

ຫວຽດນາມ

9

ພູເກອ

ອ ັດຕະປ

ຫວຽດນາມ

10

ຫວ
ົ້ ຍຊາຍຫາຊຽງຂອງ

ບໍ່ ແກວ
ົ້

ໄທ

11

ົ້ ໍ່ ອງ
ນາເຫ

ໄຊຍະບູລີ

ໄທ

12

ຂ ົວມິດຕະພາບ (ຂ ົວມິດຕະພາບ)

ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ

ໄທ

13

ປາກຊ ັນ

ບລິຄາໄຊ

ໄທ

14

ທາໍ່ ແຂກ

ຄາມວນ
ໍ່

ໄທ

15

ຂ ົວມິດຕະພາບ 2 (ຂ ົວມິດຕະພາບ 2)

ສະຫວ ັນນະເຂດ

ໄທ

16

ວ ັງເຕົໍ່ າ-ຊອ
ໍ່ ງເມັກ

ຈາປາສ ັກ

ໄທ

ຈດກວດສອບຊາຍແດນລະຫວາໍ່ ງແຂວງ
ລດ

ລາຍຊໍ່ ຂອງຈດກວດສອບ

ສະຖານທີໍ່ (ແຂວງ)

ປະເທດ

1

ບາົ້ ນດານຫາຊຽງຂວາງ

ຫົວພັນ

ຫວຽດນາມ

2

ປາຫາງຫາລອ
ໍ່ ງຊ ັບ

ຫົວພັນ

ຫວຽດນາມ

3

ສ ົມຫວ ັງຫາແທນເຕັ ນ

ຫົວພັນ

ຫວຽດນາມ

4

ນາຊອນຫາຫວ
ົ້ ຍເພາະ

ຫວງພະບາງ

ຫວຽດນາມ

5

ົ້ ົນ
ນາອ

ບລິຄາໄຊ

ຫວຽດນາມ

6

ໜອງມາກຫາກະລອ
ໍ່ ງ

ຄາມວນ
ໍ່

ຫວຽດນາມ

7

ສາໄລຫ
ໍ່ າສະລ

ສາລາວ ັນ

ຫວຽດນາມ

8

ກະໄຕຫາຮອງເວີນ

ສາລາວ ັນ

ຫວຽດນາມ

9

ຕາວ ັງຫາອະດອດ

ສາລາວ ັນ

ຫວຽດນາມ

10

ຕາອ ົກ

ເຊກອງ

ຫວຽດນາມ

11

ປາຄາຫາບາົ້ ນຈອນ

ຜງສາລີ
ົົ້

ຈີນ

12

ປາຈາງຫາສິນໃຈ

ຜງສາລີ
ົົ້

ຈີນ

13

ພູລາຄາ

ອດ ົມໄຊ

ຈີນ

14

ບາົ້ ນກວ
ົ້ າງ

ອດ ົມໄຊ

ຈີນ

15

ປາງໄຮຫາເມອງນານ

ົ້
ຫວງນາທາ

ຈີນ

16

ົ້ງ
ຕນເຜິ
ົົ້

ບໍ່ ແກວ
ົ້

ໄທ

17

ຄອນເພັ ງຫາຫວ
ົ້ ຍກອ
ົ້ ມ

ໄຊຍະບູລີ

ໄທ

18

ົ້ ນຫາຫວ
ນາເງິ
ົ້ ຍກອ
ົ້ ມ

ໄຊຍະບູລີ

ໄທ

19

ແກນ
ໍ່ ທາົ້ ວ

ໄຊຍະບູລີ

ໄທ

20

ຊະນະຄາມ

ວຽງຈ ັນ

ໄທ
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21

ບາົ້ ນຫວ ັງຫາບາົ້ ນໂຄກໄຜໍ່

ວຽງຈ ັນ

ໄທ

22

ທາໍ່ ເດໍ່ ອ

ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ

ໄທ

23

ເຊບງໄຟ
ັົ້

ຄາມວນ
ໍ່

ໄທ

24

ທາໍ່ ເຮາະ ສະຫວ ັນນະເຂດ

ສະຫວ ັນນະເຂດ

ໄທ

25

ທາໍ່ ປະທມ

ສະຫວ ັນນະເຂດ

ໄທ

26

ດາໍ່ ນໄຫວຫາຍາົ້ ຄາໍ່

ສະຫວ ັນນະເຂດ

ໄທ

27

ບາົ້ ນຫົວຫີນຫາບາົ້ ນຢາກຄູ

ສະຫວ ັນນະເຂດ

ໄທ

28

ພັກທາໍ່ ພານ

ສາລາວ ັນ

ໄທ

29

ບາົ້ ນຄ ັນທງໄຊ

ສາລາວ ັນ

ໄທ

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນໄດຕ
ົົ້ : ການສໍ່ງົ ອອກ
ົ້ ນຕ


ການສໍ່ງົ ອອກໄມສາມາດກ
ານ ົດໄດໃົ້ ນ
ົ້

2

ແຂວງຈາກ

4

ແຂວງຂອງການສຶກສານີໃົ້ ນລະຫວາໍ່ ງ

2010-2011. ບລິມາດຂອງໄມມີ
ົ້ ຫາຍໃນ 1 ແຂວງ. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ຍ ັງບໍ່ ມີບ ັນທຶກການສໍ່ງົ
ອອກໄມທ
ິ ຫງໍ່ ຊາດໃນຊວ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ອີງຕາມສະຖິຕແ
ໍ່ ງເວລາດຽວກ ັນ.


ົ້ ທະບຽນຢູສ
ໃນຫາຍແຂວງ ມີບ ັນທຶກບລິມາດການສໍ່ງົ ອອກໄມຫ
ົ້ າຍກວາໍ່ ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ທີໍ່ ຂນ
ໍ່ ະໜາມ
ສອງທີໍ່ ຈາເປັນຕໍ່ ການຜະລິດສິນຄາົ້ ສໍ່ງົ ອອກດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ

ແລະ

ການຄາົ້ ແຂວງ

ເປັນຜູບ
ົ້ ັນທຶກ.


ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງອອກເອກະສານການສໍ່ງົ ອອກໃຫຜ
ົ້ ະລິດຕະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ຜາໍ່ ນ
ການປງແຕງໍ່ , ຊຶໍ່ ງອາດປໍ່ຽນສະຖານະພາບຂອງຜະລິດຕະພນ
ັ ໄມໃຫ
ົ້ ຖ
ົ້ ກກ ົດໝາຍໄດຢ
ົ້ າໍ່ ງມີປະສິດຕິຜ ົນ.



ບ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກຍ ັງບໍ່ ມີການບ ັນທຶກທີໍ່ ສອດຄອ
ໍ່ ງໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ ແຕໂໍ່ ດຍທົໍ່ ວໄປບ ັນຈເອົ າບລິມາດ.
ແຕວ
ໍ່ າໍ່ : ບ ັນທຶກແຫງໍ່ ຊາດພຽງແຕລ
ໍ່ າຍງານມູນຄາໍ່ ການສໍ່ງົ ອອກເປັນຫ ົວໜວ
ໍ່ ຍ US ໂດລາ ແລະ ບໍ່
ງາຍທີໍ່
ຈະປໍ່ຽນມາເປັນຫ ົວໜວ
ີ ວາວມສາມາດປຽບທຽບໄດ.ົ້
ໍ່
ໍ່ ຍບລິມາດ ທີໍ່ ຊວ
ໍ່ ຍໃຫມ
ົ້ ຄ



ດາໍ່ ນສາກ ົນມີ 16 ແຫງ
ໍ່ ແລະ ດາໍ່ ນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນໃນແຂວງມີ 29 ແຫງ
ໍ່ ທີໍ່ ເປັນບອ
ໍ່ ນຊວ
ໍ່ ຍໃຫໄົ້ ມສາມາດ
ົ້
ຂາົ້ ມຊາຍແດນເຂົົ້າສູບ
ໍ່ ັນດາປະເທດເພໍ່ ອນບາົ້ ນ.

9. ຮູບແບບການສະໜອງໄມ ົ້
9.1 ໂຄງສາົ້ ງຂອງການສະໜອງ ແລະ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມ ົ້
ບ ົດສຶກສາຕອ
ແມນອີ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມໃນປະເທດລາວ
ົ້
ໍ່ ງໃສເໍ່ ຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານ
ໂຄງລາໍ່ ງ,
ແລະ

ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ

ຕະຫາດ

ແລະ

ມີສອງລະບ ົບຕນຕ
ົົ້ ຄ:

ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ.
1)

ສາຍພ ົວພນ
ັ ຂອງແຫງໍ່ ໄມຕ
ົົ້ ເຫໍ່ ົ ານີົ້
ົ້ ນຕ

ົ້ ທະບຽນທາງການຂອງໄມຢູ
ຜາໍ່ ນການຂຶນ
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງໂດຍ

ພະນ ັກງານຈາກຫອ
ົ້ ງ ການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ທີໍ່ ບ ັນທຶກໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ ຫ 2) ໄມທີໍ່ົ້ ອອກ
ົ້ ທະບຽນໄມ ົ້ (ຮູບທີໍ່ 13)
ຢູນ
ໍ່ ອກລະບ ົບສະໜາມ ສອງທີໍ່ ຂຶນ
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ຜ ົນການສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນປະເທດລາວ
ສາມາດສ ັງລວມໄດໃົ້ ນຮູບທີໍ່ 13, ຊຶໍ່ ງການ ົດ 4 ແຫງໍ່ ໄມຕ
ົົ້
ົ້
ົ້ ນ
ົ້ ທະບຽນ
ຕ ແລະ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍຂອງຕອ
ໍ່ ງໂສໄົ້ ມຜ
ົ້ າໍ່ ນສະໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບອ
ໍ່ ນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດຄວນຖກຂຶນ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ພາຍໃຕລ
ໃຊໃົ້ ນ ສປປ ລາວ. ໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ຂຶນ
ົ້ ະບ ົບຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມທາງການທີໍ່
ົ້
ໍ່ ະໜາມສອງບໍ່ ສາ
ົ້ ນໄດວ
ົ້ ນ
ມາດກວດຄນແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາໄດ,ົ້ ຫ ບໍ່ ສາມາດຢັງຢ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດຈ
ັ ົ້ ກຕອ
ົ້ າໍ່ : ໄມນ
ົ້ ນຖ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍ. ຂມ
ົ້ າກ
4 ແຂວງ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນຄວາມແຕກຕາໍ່ ງຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນທາງດາົ້ ນບລິມາດ ລະຫວາໍ່ ງບ ັນທຶກຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນ
ົົ້
ົ້ ທະບຽນໄມຢູ
ແລະ ການຂຶນ
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 14).
ຈາກສະໜາມສອງ,

ໄມທ
ໂົ້ ກຕາົ້ ພິເສດທີໍ່ ອອກໃຫບ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂດຄນພາຍໃຕ
ົ້ ັນດາໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ,

ຊຶໍ່ ງຄມ
ົ້ ຄອງໂດຍລ ັດຖະບານສາມາດສໍ່ງົ ອອກຢາໍ່ ງເປັນທາງການເຂົົ້າສູຕ
ໍ່ ະຫາດສາກ ົນ ຫ ເພໍ່ ອການປງແຕງໍ່ ພາຍ
ົ້ ທະບຽນໄມທ
ໃນ. ການຂຶນ
ຫ ຫອ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໂດຍພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້
ເມອງ, ໂດຍການສາົ້ ງເປັນບ ັນຊີໄມທ
ູ ຄາໍ່ ໄມໂດຍພະແນກອ
ດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ຕີມນ
ົ້
ເພໍ່ ອຂາຍ ແລະ ຊາລະຄາໍ່ ພນ
ັ ທະ ຫ ອາກອນຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ, ແລະ ສາົ້ ງລະບ ົບທາງການທີໍ່ກວດຄນໄມ ົ້
ຈາກ ເຂດຂດຄນທີໍ່
ົົ້ ມີໃບທະບຽນພາຍໃຕໂ
ົ້ ກຕາົ້ ປະຈາປີ , ໂກຕາົ້ ພິເສດ ຫ ໂກຕາົ້ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ.
ບ ັນດາສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການປງແຕງໍ່ ໄມພາຍໃນ
ົ້

ສາມາດໄດຮ
ົ້ ັບໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກແຫງໍ່ ຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ແຕກ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ົ້ຶ ທະບຽນ. ຜະລິດຕະພ ັນໄມ ົ້
ຕາໍ່ ງກ ັນ, ລວມທັງໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ ຫ ໄມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົ້ າກແຫງໍ່ ທີໍ່ ບໍ່ ໄດຂ
ົ້ ນ
ທີໍ່ ຜະລິດຈາກແຫງໍ່ ດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວສາມາດສໍ່ງົ ອອກ ຫ ຈາໜາໍ່ ຍໃຫບ
ົ້ ັນດາຕະຫາດພາຍໃນ, ແລະ ປໍ່ຽນເປັນໄມທີໍ່ົ້ ຖກ
ກ ົດໝາຍ ໂດຍຜາໍ່ ນໃບອະນຍາດສໍ່ງົ ອອກ ຫ ໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ພາຍໃນ.
ົ້ ະແດງເຖິງການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ ແລະ ການສະໜອງໄມໃນປະເທດລາວ.
ຮູບລມ
ໍ່ ນີສ
ົ້
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ຮູບທີໍ່ 13: ຮູບແບບການສະໜອງ ແລະ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນປະເທດລາວ.
ົ້

ົ້ ທີໍ່ ປາ
ເນອ
ໍ່ ຜະ

ໂຄງການພົ້ນຖານ

ລິດ

ສວນປູກຕນໄມ
ົົ້
ົ້

ປໍ່າໄມບ
ົ້ າົ້ ນ

ອດສາຫະກາ

ໂຄງລາໍ່ ງ

1

2

ຖກຍຶດ

3

4

ສະໜາມສອງ

6

8

7

5

ໄມທີ
ົ້ ລະບບໍ່ ໄດ ົ້

ໂຮງງານໄມແປ
ົ້
ຮູບ
9

10

ສໍ່ງົ ອອກ

ນາໃຊພ
ົ້ າຍໃນ

9.2 ລາຍລະອຽດຂອງການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍ ແລະ ການສໍ່ງົ ອອກໄມ ົ້
1)ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີມາຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດໄປຫາສະໜາມສອງ:
ການອະນຍາດໃຫຂ
ໃນເຂດປ
ົົ້
ັດຖະບານເທົໍ່ ານນຜ
ັ ົ້ າໍ່ ນລະບ ົບໂກຕາົ້ ປະຈາປີ . ເອກະສານ
ົ້ ດຄນໄມ
ົ້
ໍ່ານີົ້ ແມນໂດຍລ
ໍ່
ົ້ ໃນຂອງແຕລ
ຊອ
ບ ັດຕາມບ ົດ
ົົ້ ແລະ ການຄວບຄມໄມທ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 4 ມີເນອ
ໍ່ ະແຂວງ. ການຂດຄນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແມນປະຕິ
ໍ່
ແນະນາວາໍ່ ດວ
ົົ້
ົ້ ຍຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານຄມ
ົ້ ຄອງໄມ,ົ້ ການຄມ
ົ້ ຄອງການຂດຄນໄມ
ົ້ ແລະ ການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມໃນເຂດປ
ົ້
ໍ່າຜະລິດ
ົ້ ນ
(ລາຍລະອຽດໃນຂ ົ້ 6.1-6.4). ອີງໃສຜ
ູ ຢູໍ່ 4 ແຂວງ, ມີພຽງໄມຈົ້ ານວນໜອ
ໍ່ ົນຂອງການເກັບກາຂມ
ົ້ ຍດຽວທີມາ
ຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ ເຂົົ້າສູຕ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ.ົ້ ມີພຽງແຕ ໍ່ 2 ແຂວງຄ: ສາລາວ ັນ ແລະ ເຊກອງ ມີໂກ
ຕາົ້ ທີໍ່ ຈ ັດສ ັນເພໍ່ ອຂດຄນໄມ
ໃນເຂດປ
ົົ້
ົ້
ໍ່າຜະລິດ ບລິມາດຂອງໄມຖ
ົ້ ກຈ ັດສ ັນຕາມໂກຕາົ້ ມີຫາຍກວາໍ່ ບລິມາດໄມຕ
ົ້ ົວ
ຈິງ ທີໍ່ ຖກຂດຄນໃນສ
ົົ້
ົກປີ 2010-2011 .
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3
ແຂວງສາລາວ ັນໄດລ
ົົ້
ົ້ າຍງານຈານວນໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດ 1,425 ມ ທີໍ່ ຂດຄນຈາກເຂດປ
ໍ່າຜະລິດ ແລະ ພຽງແຕ ໍ່ 640
3
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ມ3 ຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ແຂວງເຊກອງໄດລ
ົ້ າຍງານຈານວນໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດ 9,876 ມ
3
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ທີໍ່ ຂດຄນຈາກເຂດປ
ົົ້
ໍ່າຜະລິດ, ພຽງແຕ ໍ່ 13,425 ມ ຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ແຂວງໄຊ

ຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫວງພະບາງ ບໍ່ ໄດຮ
ໃນເຂດປ
ົົ້
ົ້ ັບໂກຕາົ້ ສາລ ັບການຂດຄນໄມ
ົ້
ໍ່າຜະລິດ ແລະ ບໍ່ ມີໄມຖ
ົ້ ກ
ົ້ ອກໃຫຮ
ລາຍງານວາໍ່ ມີການຂດຄນ,
ູົ້ າໍ່ : ບ ັນດາໄມທ
ົົ້ ສິໍ່ ງເຫໍ່ ົ ານີບ
ົົ້
ົ້ ວ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂດຄນຈາກເຂດປ
ໍ່າຜະລິດຍ ັງບໍ່ ທັນໄດຖ
ົ້ ກ
ົ້ ທະບຽນຂຶນ
ົ້ ບ ັນຊີຢສ
ຂຶນ
ໍູ່ ະໜາມສອງ.
2) ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີມາຈາກເຂດໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງໄປຫາສະໜາມສອງ:
ການພ ັດທະນາພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງສາມາດແມນຈ
ໍ່ ັດເປັນສອງລະດ ັບຄ: ລະດ ັບຊາດ ແລະ ລະດ ັບທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ. ການ
ົ້ ົກ ແລະ ໂຄງການບໍ່ ແຮ ໍ່
ພ ັດທະນາໂຄງລາໍ່ ງໃນລະດ ັບຊາດ ສວ
ໍ່ ນໃຫຍເໍ່ ປັນໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້ານາຕ
ົ້ ົກ ໄດກ
ຕງແຕ
ຕ
ັ ົ້
ໍ່ ອນທາົ້ ຍຂອງຊມ
ໍ່ ປີ 1990, ປໍ່າໄມທ
ົ້ າມະຊາດພາຍໃນເຂດໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້ານາຕ
ົ້ າຍ
ເປັນແຫງ
ົົ້ ຂອງການສະໜອງໄມທ
ໍ່ ໄມຕ
ົ້ ນຕ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃນປະເທດລາວ.
ໂຄງການດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວສະໜອງໄມໄດ
ົ້ ຫ
ົ້ າຍກວາໍ່ ເຄິໍ່ ງໜຶໍ່ ງ

ໃນລະຫວາໍ່ ງ

1997-1998,

ົ້ນທີໍ່
ປໍ່າໄມໃນພ
ົ້

ຂອງການສະໜອງໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດໃນປະເທດ,

ມີປະມານ

ົ້ ນ, ເຂໍ່ ອນນາງ
ົ້ ໍ່ ມ, ເຂໍ່ ອນນາລີ
ົ້ ກ, ເຂໍ່ ອນເຊນານ
ົ້ ອ
600,000 ມ3 ຈາກເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້ານາເທີໍ່
ົ້ ຍ ແລະ ເຂໍ່ ອນເຊປຽນ
(ສທະວິໄລ ໍ່ ແລະ ຄາດເທນ 1999, EU ແລະ

FAO 2002). ໃນຊມປີ 1990, ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

3
ໍ່ ັ ກາໍ່ ວແມນ
ປະຈາປີ ສະເລຍ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນໃນ
ົົ້
ໍ່ ຈາກປໍ່າໄມດ
ົ້ ງ
ໍ່ 303,500 ມ ຄິດເປັນ 57,5% ຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ

ປະເທດ (ທະນາຄານໂລກ, ອ ົງ ການຊີດາ 2001). ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ຖາົ້ ບ ັນຈເອົ າການສະໜອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ
ຈາກເຂດໂຄງການພ ັດທະນາອໍ່ ນໆ

ເຊັໍ່ ນ:

ເຂດກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງລາໍ່ ງພົ້ນຖານ,

ເຂດສາປະທານເພໍ່ ອເຮັດກະສິກາ

ແລະ ບໍ່ ແຮ,ໍ່ ການສະໜອງໄມຄາດວ
າໍ່ ຈະມີສງູ ກວາໍ່ ນີ,ົ້ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍ
ົ້
ໍ່ ະ 5 ປີ ຜາໍ່ ນມາ. ກ ົມສໍ່ງົ ເສີມ
ແລະ ພ ັດທະນາພະລ ັງງານ ບອກວາໍ່ : ລ ັດຖະບານໄດເົ້ ຊັ ນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈເພໍ່ ອສະໜອງໄຟຟົ້າ 7,000
MW ໃຫປ
ົ້ ະເທດໄທພາຍຫງັ 2015, ປະເທດຫວຽດນາມ 3,000 MW ຫ ັງ 2020, ແລະ 5 MW ໃຫກ
ົ້ າບູ
ເຈຍ
ົ ເຫໍ່ ົ ານີ,ົ້ ລ ັດຖະບານຈຶໍ່ງຊອກຫາບອ
ົ້ ໃນຕອນທາົ້ ຍປີ 2009. ຍອ
ົ້ ນເຫດຜນ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີທາໍ່ ແຮງ ເພໍ່ ອກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນ
ົ້ ົກເພີົ້ມ. ມາຮອດ 2008, ລ ັດຖະບານໄດເົ້ ຊັ ນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈເພໍ່ ອການພ ັດທະນາໂຄງການ
ໄຟຟົ້ານາຕ
ົ້ ົກ 74 ແຫງ
ເຂໍ່ ອນໄຟຟົ້ານາຕ
ໍ່ (EPD 2008).
ຜ ົນຂອງການສຶກສາການສະໜອງໄມໃນ
4 ແຂວງ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາໍ່ :
ົ້
3
ໍ່ ແຮ,ໍ່ ຊຶໍ່ ງມີໂກຕາົ້ ຂດຄນພຽງແຕ
ແຂວງສາລາວ ັນ: ໄມ ົ້ 10,141 ມ3 ຖກຂດຄນຈາກເຂດໂຄງການບ
ົົ້
ົົ້
ໍ່ 3,922 ມ

ໍ່ ສາົ້ ງຫ ົນທາງ, ແລະ ການບກເບີກພົ້ນທີໍ່ ຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ມີໂກຕາົ້ 19,245 ມ3.
ແລະ 5,864 ມ3 ໄມຈາກໂຄງການກ
ົ້
ສະນນ,
ັ ົ້ ບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກຈ ັດສ ັນໂດຍລະບ ົບໂກຕາົ້ ນີົ້ ບໍ່ ໄດສ
ົົ້
ົ້ ອດຄອ
ໍ່ ງກ ັບບລິມາດໄມຕ
ົ້ ົວຈິງທີໍ່ ຖກຂດຄນໃນ
ແຂວງສາລາວ ັນ.

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ສະໜາມສອງຂອງແຂວງສາລາວ ັນສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາໍ່ :

ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນມີພຽງແຕ ໍ່

3
ົ້ຶ ທະບຽນຢູສ
640 ມ3 ຈາກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດ 8,620 ມ ທີໍ່ ລາຍງານເພໍ່ ອການສໍ່ງົ ອອກ ແລະ ບໍ່ ໄດຂ
ົ້ ນ
ໍ່ ະໜາມ

86

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ສອງ. ບລິມາດຂອງໄມທັ
ົ ທີໍ່ ລາຍງານ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງມີພຽງແຕ ໍ່ 3% ຂອງບລິມາດໄມທັ
ົ້ ງໝດ
ວາໍ່ ມີການຂດຄນໃນລະດູ
ການຂດຄນ
ົົ້
ົົ້ 2010-2011.
3
3
-ແຂວງເຊກອງ: ຂດຄນໄມ
ົົ້
ົ້ 1,044 ມ ຈາກໂຄງການບໍ່ ແຮ,ໍ່ ຊຶໍ່ ງບໍ່ ມີໂກຕາົ້ ແລະ ໄມ ົ້ 17,570 ມ ຈາກໂຄງ

ການກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນທີໍ່ ມີໂກຕາົ້ ພຽງແຕ ໍ່ 6,000 ມ3 ສະນນ,
ັ ົ້ ບລິມາດທີໍ່ ຖກຈ ັດສ ັນຈາກລະບ ົບໂກຕາົ້ ດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວບໍ່ ສອດ
ຄອ
ົົ້
ໍ່ ງກ ັບບລິມາດຕ ົວຈິງທີໍ່ ຖກຂດຄນໃນແຂວງ.

ໍ່ ສາົ້ ງ
ບລິມາດທັງໝ ົດຂອງໄມທ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກຂດຄນຈາກໂຄງການກ

3
3
ົ້ ນ
ໂຄງລາໍ່ ງແມນ
ູ ຂອງ
ໍ່ 18,614 ມ , ຊຶໍ່ ງຫາຍກວາໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ລາຍງານຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງທີໍ່ ມີ 13,425 ມ ສາລ ັບຂມ

ແຂວງເຫັ ນວາໍ່ ຍ ັງເປັນຕ ົວເລກທີໍ່ຕາໍ່ ຫາຍຖາົ້ ທຽບໃສໄໍ່ ມ ົ້ 34,745 ມ3 ຂອງບລິມາດໄມທ
ົ ທີໍ່ ລາຍງານ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ວາໍ່ ມີການຂດຄນ.
ົົ້ ບລິມາດໄມທັ
ົ ທີໍ່ ຂຶນ
ົ້ ງໝດ
ໍ່ ະໜາມສອງມີພຽງແຕ ໍ່ 38,6% ຂອງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງ
ໝ ົດທີໍ່ລາຍງານວາໍ່ ມີການຂດຄນໃນຊ
ວ
ົົ້
ົົ້ 2010-2011.
ໍ່ ງລະດູການຂດຄນ

-ແຂວງໄຊຍະບູລີ: ໄດລ
ັ ົ້ ບລິມາດໄມທັ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນອີ
ົົ້ ງ
ົ້ າຍງານວາໍ່ ບໍ່ ໄດມ
ົ້ ໂີ ກຕາົ້ ມາໄດ ົ້ 5 ປີ ຜາໍ່ ນມາ. ສະນນ,
ົ້ ງໝດ
ໍ່ ແຮ ໍ່ ຫ ໂຄງການເຂໍ່ ອນ ແລະ
ໃສລ
ຈາກໂຄງການບ
ົົ້
ໍ່ ະບ ົບໂກຕາົ້ ຂອງທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ. ຍ ັງບໍ່ ມີລາຍງານການຂດຄນໄມ
ົ້
ໄມແມ
ານນໂດຍບ
ລິມາດການຂດຄນທັ
ັ ົ້
ົົ້ ງໝ ົດ 3,758 ມ3. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຈາ
ົ້ ນມາຈາກໂຄງການທາງເທົໍ່
ໍ່
3
3
ົ້ ຍ. ບລິມາດຂອງໄມ ົ້
ນວນໄມທີໍ່ົ້ ຍຶດໄວຫ
ັ ົ້
ົ້ າຍ ( 4,971 ມ ), ໃນນນໄມ
ົ້ 2,489 ມ ມາຈາກປໍ່າສະຫງວນນາປ
3
ໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງແມນ
ທອ
ົ ທີໍ່ ຖກຂດຄນຈາກໂຄງການກ
ົົ້
ໍ່ ນທັງໝດ
ໍ່ 3,754 ມ , ຊຶໍ່ ງຫາຍກວາໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ລາຍງານ
3
ຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງທີໍ່ ມີ 381 ມ ຂອງຕໄມຢູ
ົ້ ແ
ໍ່ ຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂຮງງານ 95 ແຫງ
ໍ່ ຢູໃໍ່ ນແຂວງໄດລ
ົ້ າຍງານການ

ຮ ັບເອົ າຕໄມທີໍ່ົ້ ມີບລິມາດ 266 ມ3, ແຕວ
ໍ່ າໍ່ : ສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບຈາກການຜະລິດທັງໝ ົດທີໍ່ລາຍງານຈາກ 95
3
ໂຮງງານ ແມນຫ
າໍ່ ຈະເປັນ 40% ຂອງອ ັດຕາການຟົ້ ນຟູ
ໍ່ າຍກວາໍ່ 27,000 ມ . ວ ັດຖດິບໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນແມນຄາດວ
ໍ່
3
ຈາກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນກາຍມາເປັນຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບຊຶໍ່ ງອາດມາເປັນຈານວນໄມ ົ້ 67,000 ມ ຂອງບລິມາດໄມ ົ້

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ທັງໝດ
ົ ທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ ລວມເອົ າພຽງແຕຕ
ໍ່ ໄມ,ົ້ ຊຶໍ່ ງມີ 10% ຂອງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດທີໍ່ລາຍ
ງານໃນລະດູການຂດຄນ
ົົ້ 2010-2011.

-ແຂວງຫວງພະບາງ: ຂດຄນົົ້ 280 ມ3 ຈາກໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງເຂໍ່ ອນ ແລະ 3,047 ມ3 ຈາກເຂດໂຄງການ
ກໍ່ ສາົ້ ງທາງ,

ົ້ ນ
ຊຶໍ່ ງບໍ່ ໄດເົ້ ປັນສວ
ູ ນີເົ້ ຮັດໃຫບ
ໍ່ ນໃດສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງໂກຕາົ້ ທີໍ່ ຈ ັດສ ັນຂມ
ົ້ ລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຈ ັດສ ັນໃນໂກຕາົ້ ບໍ່

ໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງຢູໃໍ່ ນແຂວງ.
ເຂົົ້າກ ັບບລິມາດຕ ົວຈິງທີໍ່ ຖກຂດຄນຈາກເຂດໂຄງການກ
ົົ້

ການຂດຄນໄມ
ົົ້
ົ້

(3,327 ມ3) ຈາກເຂດໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງທາງ ແລະ ເຂໍ່ ອນມີ 61% ຂອງບລິມາດໄມທ
ົ ທີໍ່ ລາຍງານ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
(5,429 ມ3) ທີໍ່ ຂດຄນໃນແຂວງສ
າລ ັບລະດູການຂດຄນ
ົົ້
ົົ້ 2010-2011. ບລິມາດຂອງໄມທ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
3
ຈາກໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແມນໜ
ໍ່ ອ
ົ້ ຍກວາໍ່ ຈານວນໄມທີໍ່ົ້ ລາຍງານຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ (5,099 ມ ) ແລະ
3
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ກວມເອົ າບລິມາດໄມທ
ສ
ົົ້
ົ ທີໍ່ ຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຫາຍ (2,052 ມ ) ຈາກສວນປູກຕນໄມ
ົ້ ັກ. ບລິມາດທັງໝດ
ໍ່ ະ

ໜາມສອງແມນ
ົົ້ ກລາຍງານໃນຊວ
ົົ້ 2010-2011.
ໍ່ 95% ຂອງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດທີໍ່ຂດຄນຖ
ໍ່ ງລະດູຂດຄນ
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ບລິມາດຂອງໄມທ
ີ ານບ ັນທຶກຢາໍ່ ງຖກຕອ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ແຍກອອກຈາກເຂດໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ບໍ່ ໄດມ
ົ້ ກ
ົ້ ງ. ຜ ົນ
ຂອງການສຶກສາໄມທີໍ່ົ້ ສະໜອງຜາໍ່ ນໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງສະແດງວາໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ມີສວ
ໍ່ ນຫາຍມາຈາກບ ັນດາໂຄງ
ການດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວ.
ແລະ

ົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງຍ ັງບໍ່ ທັນຕິດພ ັນກ ັບໂກຕາົ້ ປະຈາປີ
ບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນຈາກໂຄງການພ
ົົ້

ໂກຕາົ້ ພິເສດທີໍ່ ອານມ ັດໂດຍລ ັດຖະບານ

ຄອງໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ.

ແຕກ
ໍ່ ວມເອົ າໂກຕາົ້ ຂອງທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນທີໍ່ ອອກໂດຍອານາດການປົກ

ົ້ ນ
ການບ ັນທຶກຂມ
ູ ຕນຕ
ົົ້ ຍ ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ໍ່ ງ,

ຊຶໍ່ ງສະທອ
ົ້ ນເຖິງຄວາມແຕກຕາໍ່ ງຊ ັດເຈນລະ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ົ້ ນ
ຫວາໍ່ ງບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນທີໍ່
ູ ຈາກ
ົົ້ ມີການລາຍງານ ແລະ ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ຂມ
ສະໜາມສອງບ ັນທຶກໄດພ
4 ແຂວງ ສະແດງເຖິງອ ັດຕາ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນຈາກ
ົົ້
ົ້ ຽງແຕ ໍ່ 34% ຂອງບລິມາດໄມທັ
ົ້ ງໝດ
ສວ
ຶົ້ ທະບຽນຢູສ
ໍ່ ນທີໍ່ ສາຄ ັນຂອງໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ໄດຂ
ົ້ ນ
ໍ່ ະໜາມສອງ.
3) ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີມາຈາກປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນໄປຫາສະໜາມສອງ:
ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນຍ ັງບໍ່ ທັນມີຄວາມຮ ັບຮູຢ
ົ້ າໍ່ ງກວາົ້ ງຂວາງເທໍ່ ອ ແລະ ບໍ່ ນອນຢູໃໍ່ ນ 3 ປະເພດຂອງປໍ່າ, ດງໍ່ ັ ທີໍ່
ລະບໄວໃົ້ ນກ ົດໝາຍວາໍ່ ດວ
ຈາກປ
ົົ້
ົ້ ຍປໍ່າໄມ ົ້ ສະບ ັບປະຈບ ັນ. ການຂດຄນໄມ
ົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ສວ
ໍ່ ນຫາຍຖກນາ
ໃຊເົ້ ພໍ່ ອການນາໃຊພ
ົ້ າຍໃນບາົ້ ນ.

ຂນຕອນການອະນ
ຍາດໃຫປ
າໍ່ ງກ ັນອີງຕາມຈດ
ັ ົ້
ົ້ ະຊາຊ ົນຕ ັດໄມ ົ້ ແມນແຕກຕ
ໍ່

ປະສ ົງຄວາມຕອ
ເພ
ົົ້
ົ້ ງການນາໃຊຜ
ົ້ ົນຜະລິດ. ປະຊາຊ ົນທີໍ່ຕອ
ົ້ ງການຢາກຂດຄນໄມ
ົ້ ໍ່ ອການກໍ່ ສາົ້ ງເຮອນຊານ ແລະ
ເພໍ່ ອສອ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ມແປງນນຕ
ົ້ ງໄດປ
ົ້ ຶ ກສາຫາລກ ັບນາຍບາົ້ ນ, ຊຶໍ່ ງຈະເປັນຜູຂ
ົ້ ຽນຄາຮອ
ົ້ ງຂອະນຍາດຈາກຫອ
ົ້ ງການເມອງ.
ຖາົ້ ໄມຈະຖ
ກນາໃຊເົ້ ພໍ່ ອການປັບປງໃນຊມຊ ົນເຊັໍ່ ນ:
ົ້

ກໍ່ ສາົ້ ງຫອ
ົ້ ງການບາົ້ ນ,

ໂຮງຮຽນ

ຫ

ວ ັດວາອາຣາມ,

ນາຍບາົ້ ນຈະຕອ
ົົ້ າຫອ
ົ້ ງເຂົົ້າໄປຫອ
ົ້ ງການເມອງ ແລະ ຂຽນຄາຮອ
ົ້ ງຂອະນຍາດຂດຄນນ
ົ້ ງການປົກຄອງແຂວງ.
ໃນຫາຍກລະນີ, ການຂດຄນໃນປ
ົົ້
ໍ່ານີົ້ ແມນສ
ໍ່ ວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງໂກຕາົ້ ພິເສດຂອງແຂວງ. ຕ ົວຢາໍ່ ງ: ການກໍ່ ສາົ້ ງວ ັດຢູໍ່
ເມອງສາລາວ ັນຂອງແຂວງສາລາວ ັນ ທີໍ່ ໃຊໄົ້ ມຈາກປ
ົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນທີໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຍາດຈາກເຈົາົ້ ແຂວງ. ພາຍ
ໃຕມ
ເພ
ົົ້
ົ້ າດ 43 ຂອງກ ົດໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ (2007), ການຕ ັດໄມ ົ້ ຫ ການຂດຄນໄມ
ົ້ ໍ່ ອຈດປະສ ົງທາງການຄາົ້ ແມນ
ໍ່
ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຍາດຢູເໍ່ ຂດກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແລະ ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ແລະ ຈະຕອ
ົ້ ງປະຕິບ ັດ ຕາມບ ັນດາ
ຫ ັກການທີໍ່ລະບໄວໃົ້ ນມາດຕາ

49.

ສະນນ,
ັ ົ້

ອະນຍາດຂດຄນຢູ
ົົ້ ໃໍ່ ນເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ

ໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງກສາມາດມີໃບທະບຽນ
ແລະ

ສາມາດເປັນໄມທີໍ່ົ້ ໃຊເົ້ ພໍ່ ອການຄາົ້ .

ຫ

ໃບ

ໃນກ ົດໝາຍປໍ່າໄມ ົ້

ົ້ າົ້ ມທີໍ່ ຊ ັດເຈນວາໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນຈາກເຂດປ
(2007) ຍ ັງບໍ່ ທັນມີຂຫ
ົົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນຈະຖກໃຊໃົ້ ນຕອ
ໍ່ ງໂສງົ້ ການ
ສະໜອງການຄາົ້ . ທີມງານພ ົບວາໍ່ : ຂອບເຂດ ແລະ ພົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງບໍ່ ໄດຖ
ົ້ ກການ ົດ
ແລະ ສຶກສາຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນໂດຍຂະແໜງການປໍ່າໄມແຂວງ.
ົ້
-

ົ້ ນ
ແຂວງສາລາວ ັນສາມາດປະເມີນໄດວ
ູ ຈາກ
ົ້ າໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງ 81,734 ຮຕ, ແຕບ
ໍ່ ໍ່ ມີຂມ
ຂນເມ
ຢູ
ັ ົ້ ອງ. ບໍ່ ມີການຂດຄນໄມ
ົົ້
ົ້ ປ
ໍ່ ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງຕາມລາຍງານ.

-

ົ້ ນ
ແຂວງເຊກອງບໍ່ ມີຂມ
ູ ກຽໍ່ ວກ ັບປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ີ ານລາຍງານກຽໍ່ ວກ ັບໂກຕາົ້ ຫ ບລິ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງແຕມ
ໍ່ ກ
ມາດການຂດຄນ.
ົົ້
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-

ແຂວງໄຊຍະບູລີລາຍງານວາໍ່ : ມີປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງເມອງຄ 3,207 ຮຕ ຢູເໍ່ ມອງຫ ົງສາ ແລະ 26,200 ຮຕ
ົ້ ນ
ຂອງປໍ່າໄຜຢ
ູ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ໍ່ ເໍູ່ ມອງແກນ
ໍ່ ທາົ້ ວແຕບ
ໍ່ ໍ່ ມີຂມ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງ ສາລ ັບຢູເໍ່ ມອງອໍ່ ນ.

-

ົ້ ນ
ແຂວງຫວງພະບາງລາຍງານວາໍ່ ມີປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ູ ຈາກ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເມອງ 379,083 ຮຕ ແລະ ບໍ່ ມີຂມ
ເມອງອໍ່ ນ ແລະ ບໍ່ ມີໂກຕາົ້ ອອກອະນຍາດໃຫຂ
ົົ້ ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ດຄນປ
ົ້ ອງບາົ້ ນຢູເໍ່ ມອງ. ແລະ ບໍ່ ມີການລາຍງານ
ເຖິງບລິມາດການຂດຄນ.
ົົ້

ົ້ ທະບຽນໄມ ົ້
ບ ັນດາໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງສາມາດດາເນີນໄດໃົ້ ນເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ຈະຕອ
ົ້ ງຂຶນ
ຢູສ
ີ ານບ ັນທຶກໄມທ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມບ ົດສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມບ
ົ້ ໍ່ ໄດມ
ົ້ ກ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ທີໍ່ ມາຈາປໍ່າຊ ົມໃຊ ົ້
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຂອງບາົ້ ນທີໍ່ ຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງຂອງ 4 ແຂວງທີໍ່ ມີການສຶກສາ.
4) ໄມທ
ອ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກສວນປູກຕນໄມ
ົ້ ດສາຫະກາໄປຫາສະໜາມສອງ:
ໃນປີ 2005, ພົ້ນທີໍ່ ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາທັງໝ ົດໃນປະເທດ ມີປະມານ 146,600 ຮຕ ຂອງໄມສ
ົ້ ັກທີໍ່
ເປັນພ ັນໄມຕ
ົົ້ ປູກໂດຍປະຊາຊ ົນທີໍ່ມີດນ
ິ ຂະໜາດນອ
ົ້ ນຕ
ົ້ ຍຫາຍຄ ົນ (MOAF 2005). ອີງຕາມການສຶກສາຂອງ
3
ມິດລີ (2006), ການຂດຄນປະຈ
າປີ ຂອງໄມສ
ົົ້
ົົ້ ກ
ົ້ ັກອາດໄດຮ
ົ້ ອດໄດ ົ້ 40,000 ມ ຕໍ່ ປີ ຈ ົນຮອດ 2012. ຕນວິ

ົ້ ໄມ ົ້ ແລະ ນາຢາງພາລາ.
ົ້
ແລະ ຕນຢາງພາລາຍ
ຕນຢາງພາລາສ
ວ
ົົ້
ັງກາລ ັງພວມປູກເພໍ່ ອເຫຍອ
ົົ້
ໍ່ ນຫາຍຫາກໍ່ ເລີໍ່ ມ
ປູກໃນໄລຍ
ໍ່ ະປະມານ…ປີ ຜາໍ່ ນມາ ແລະ ຄາດໝາຍໄວສ
ົ້ າລ ັບຮອດວຽນ 25 ປີ ຕາມປົກກະຕິ.
ຂນຕອນຂອງການຂ
ອະນຍາດ
ັ ົ້

ເພໍ່ ອຂດຄນໄມ
ສວນປູ
ກປໍ່າ
ົົ້
ົ້

ທີໍ່ ເອກະຊ ົນເປັນເຈົາົ້ ຂອງແມນມີ
ໍ່ ຄວາມກະທັດຮ ັດ.

ໂດຍນາໃຊສ
ກຂອງຕ ົນ ຫ ຈາກທີໍ່ ດິນຂອງຕ ົນ.
ິ ຖກຕອ
ົ້ ດ
ົ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ, ເຈົາົ້ ຂອງສາມາດນາໃຊໄົ້ ມຈາກສວນປູ
ົ້
ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ຖາົ້ ເຂົາເຈົາົ້ ຂດຄນໄມ
ໃນສວນປູ
ກເພໍ່ ອເຫດຜ ົນທາງການຄາົ້ , ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າ
ົົ້
ົ້
ໄມແຂວງຕ
ອ
ົ້
ົ້ ງອອກໃບອະນຍາດ ແລະ ໃຫບ
ົ້ ັນຈເຂົົ້າໃນລະບ ົບໂກຕາົ້ ປະຈາປີ . ບ ັນດາເອກະສານທີໍ່ຕິດພ ັນກ ັບ
ສວນປູກຢູແ
ໍ່ ຂວງຫວງພະບາງປະກອບດວ
ົ້ ຍ:
ົ້ ທະບຽນສວນປູກ
ກ. ໃບຂຶນ
ຂ. ໃບອະນຍາດຕ ັດ
ຄ. ໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ
ງ. ເອກະສານຈາກກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ (ຫ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ)
ົ້
ົ້ ພາຫານະຂ ົນສໍ່ງົ ຈາກສວນປູກຢູໃໍ່ ນແຂວງຫວງພະບາງ
ຈ. ໃບອະນຍາດການຂ ົນໄມສ
ົ້ ັກຂຶນ
ສ. ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກຜູສ
ົ້ ວນປູກ (ອານມ ັດໂດຍລ ັດຖະບານລາວ)
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3
ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດຮ
ົ້ ັບໂກຕາົ້ ໄມສ
ົ້ ັກຈາກສວນປູກຂະໜາດນອ
ົ້ ຍປະຈາປີ 1,100 ມ ແລະ ແຂວງຫວງພະບາງ
3
ົ້ ທີໍ່ ປະມານ 27,000 ຮຕ ແລະ ໄດດ
ໄດຮ
ົ້ ັບໄມສ
ົ້ ັກຈາກສວນປູກໂກຕາົ້ ປະຈາປີ 4,000 ມ . ທີໍ່ ມີເນອ
ົ້ າເນີນການ

ຂດຄນ
ົົ້ 2,052 ມ3 ໃນສ ົກປີ 2010-2011.
ົ້ ທີໍ່ ທັງໝ ົດຂອງສວນປູກຕນໄມ
ການປະເມີນຄິດໄລເໍ່ ນອ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາໃນແຂວງໄຊຍະບູລີແມນບ
ໍ່ ໍ່ ມີການຄິດໄລ,ໍ່
3
ແຕມ
ໂກຕາົ້ 1.100 ມ3. ໄມທັ
ົົ້
ົ ທີໍ່ ຂດຄນຈາກ
ົົ້
ໍ່ ີ 520 ມ ຂອງໄມສ
ົ້ ັກໄດຖ
ົ້ ກບ ັນທຶກ ຍອ
ົ້ ນຖກຂດຄນໂດຍມີ
ົ້ ງໝດ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ສວນປູກຄວນຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ ກອ
ໍ່ ນການຂ ົນສໍ່ງົ ເຂົົ້າໂຮງເລໍ່ ອຍ.
ົ້ ນ
5) ຂມ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດ ົ້
ົ້ ນ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
- ຂມ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດຈ
ັ ົ້ ັງບໍ່
ົ້ າກການສະໜອງໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງຂອງ 4 ແຂວງ ທີໍ່ ມີການສຶກສານນຍ
ທັນສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັບບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ລາຍງານໂດຍໂຮງງານໄດຮ
ົ້ ັບໄມ ົ້ ຫ ຄວາມຕອ
ົ້ ງການວ ັດຖດິບທີໍ່ ບໍ່ ຕອບສະ
ໜອງໄດ ົ້ ແລະ ບໍ່ ໄປຕາມລະດ ັບການຜະລິດຕາມທີໍ່ ລາຍງານ. ມີຄວາມແຕກຕາໍ່ ງຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນຂອງບ ັນທຶກຈາກ
ົ້ ທະບຽນ ແລະ ເປັນການຄາດຄະເນທາງການຂອງການ
ສະໜາມສອງ ຊຶໍ່ ງເປັນບອ
ໍ່ ນທີໍ່ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດຄວນຂຶນ
ສະໜອງໄມໃນປະເທດລາວ.
ສິໍ່ ງດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວອາດບອກໃຫຮ
ູົ້ າໍ່ : ອ ັດຕາສວ
ົ້
ົ້ ວ
ໍ່ ນຂອງວ ັດຖດິບທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານ
ຫ

ສໍ່ງົ ອອກໄປປະເທດປາຍທາງ

ົ້ ທະບຽນບ ັນຊີ
ອາດຍ ັງມີຈານວນຫາຍທີໍ່ ບໍ່ ທັນຂຶນ

ແລະ

ມີການບ ັນທຶກ

(ຕາຕະລາງທີໍ່ 14).
3
3
ົ້ ນ
- ຂມ
ູ ເກັບກາໄດຈ
ົ້ າກການສະໜອງໄມຢູ
ົ້ ແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ (16,218 ມ ) ບໍ່ ທັນສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັບໄມ ົ້ 640 ມ

ຈາກບ ັນທຶກຂອງສະໜາມສອງ. ໂກຕາົ້ (23,498 ມ3) ທີໍ່ ໃຫແ
ົົ້ ົວຈິງ
ົ້ ກແ
ໍ່ ຂວງສາລາວ ັນ ບໍ່ ຖກກ ັບການຂດຄນຕ
ຫ ບລິມາດທີໍ່ ຕອ
ົ້ ງການເພໍ່ ອຮ ັກສາລະດ ັບການຜະລິດຂອງໂຮງງານທີໍ່ ມີການລາຍງານຂອງສ ົກປີ 2010-2011.
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ບລິມາດຂອງໄມທ
ົ ທີໍ່ ຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ໍ່ ະໜາມສອງຂອງແຂວງສາລາວ ັນ ແມນພຽງແຕ
ໍ່
ໍ່ 3% ຂອງບລິ
ົ້ ນ
ົ້ ອກໃຫຮ
ມາດໄມທັ
ູ ນີບ
ູົ້ າໍ່ : 97% ຂອງໄມ ົ້
ົ ທີໍ່ ຂດຄນ
ົົ້ ແລະ ລາຍງານໃນລະດູຂດຄນ
ົົ້ 2010-2011. ຂມ
ົ້ ງໝດ
ົ້ ວ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ທີໍ່ ຖກຂດຄນ
ົົ້ ແລະ ເຂົົ້າສູກ
ໍ່ ານສະໜອງໄມຍ
ົ້ ັງບໍ່ ທັນຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ.
3
ົ້ ນ
- ອີງຕາມຂມ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດຈ
ົ້ າກການສະໜອງໄມຢູ
ົ້ ແ
ໍ່ ຂວງເຊກອງ, ມີຄວາມແຕກຕາໍ່ ງຂອງໄມ ົ້ 5,000 ມ ລະ

ຫວາໍ່ ງບລິມາດທີໍ່ ຖກລາຍງານຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ, ແລະ ບລິມາດທີໍ່ ຖກ
ົ້ ນ
ບ ັນທຶກຢູສ
ູ
ົົ້ 2010-2011. ບລິມາດຂອງໄມທັ
ໍ່ ະໜາມສອງ ສາລ ັບລະດູການຂດຄນ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ມີ ແມນອີ
ໍ່ ງໃສຂ
ໍ່ ມ
3
ການສະໜອງທີໍ່ ເປັນໄມ ົ້ 18,614 ມ3 ແລະ ບ ັນທຶກຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງສະແດງຈານວນພຽງແຕ ໍ່ 13,425 ມ . ທັງ

ສອງບລິມາດຂອງໄມ ົ້ ຍ ັງບໍ່ ທັນພຽງພເພໍ່ ອຊກຍູບ
ົົ້
ົ້ ລິມາດການຜະລິດ ສດທາົ້ ຍທີໍ່ ຖກບ ັນທຶກໃນລະດູການຂດຄນ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ນນ,
ັ ົ້ ຊໍ່ ງມີ
ຶ ໍ່ ເກອບ 19,000 ມ3 ຕໍ່ ປີ ບລິມາດທັງໝ ົດທີໍ່ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງມີແຕ ໍ່ 38,6% ຂອງບລິມາດ
ໄມທ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນ
ົົ້ ແລະ ລາຍງານໃນລະດູການຂດຄນ
ົົ້ 2010-2011. 61,4% ຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ແລະ ປົ້ອນເຂົົ້າສູຕ
ັ ົ້ ັງບໍ່ ທັນຂຶນ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມນ
ົ້ ນຍ
ໍ່ ະໜາມສອງ.
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ົ້ ນ
ົ້ ນ
- ມີພຽງແຕຂ
ູ ສາລ ັບຕໄມທີໍ່ົ້ ບ ັນທຶກຢູສ
ູ ທາງການສາລ ັບຕໍ່ ໄມທີໍ່ົ້
ໍ່ ມ
ໍ່ ະໜາມສອງໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ. ບໍ່ ທັນມີຂມ
ບ ັນທຶກຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ ເພໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ົ້ ງການວ ັດຖດິບສາລ ັບໂຮງງານທີໍ່ຫາຍກວາໍ່ 90 ແຫງໍ່ ຢູໃໍ່ ນ
3
ແຂວງ. ບ ັນທຶກການຜະລິດທີໍ່ ເປັນທາງການແມນ
ໍ່ 27,074 ມ ຂອງຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບ ຊຶໍ່ ງຶ ຕອ
ົ້ ງການໄມ ົ້
3
ົ້ ນ
ທອ
ູ ໄມທ
ັ ົ້ ຂມ
ົົ້ ງບໍ່ ຕ ົງກ ັນ, ຄວນມີການ
ໍ່ ນເປັນວ ັດຖດິບປະມານ 67,000 ມ . ສະນນ,
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ການຂດຄນຈຶໍ່

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ົ້ ທະບຽນຢູໍ່
ບ ັນທຶກໃນເວລາທີໍ່ ມີການວ ັດແທກ ແລະ ຂຶນ
ົ ທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝດ
ສະໜາມສອງມີພຽງແຕ ໍ່

10%

ຂອງບລິມາດຂດຄນທັ
ົົ້ ງໝດ
ົ ທີໍ່ ລາຍງານໃນຊວ
ົົ້
ໍ່ ງລະດູຂດຄນ

2010-2011.

ົ້ ທະບຽນຢູສ
90% ຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນ
ົົ້ ແລະ ປົ້ອນເຂົົ້າສູຕ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມບ
ົ້ ໍ່ ທັນຂຶນ
ໍ່ ະໜານສອງ.
ົ້ ນ
ົ້ ທະບຽນຢູໍ່
- ຂມ
ູ ຈາກແຂວງຫວງພະບາງ ສະແດງເຖິງຄວາມແຕກຕາໍ່ ງບໍ່ ຫາຍລະຫວາໍ່ ງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ທີໍ່ ຂຶນ
ົ້
ສະໜາມສອງ ແລະ ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມຢູ
ົ້ ທ
ໍ່ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນໄດຮ
ົ້ ັບ. ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດທີໍ່ຂຶນ
ທະບຽນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງມີ

95%

ຂອງບລິມາດໄມທັ
ົ ທີໍ່ ຂດຄນ
ົົ້
ົ້ ງໝດ

ແລະ

ລາຍງານໃນຊວ
ົົ້
ໍ່ ງລະດູຂດຄນ

2010-2011.
ບລິມາດໄມຫ
ອ
ົ້ າຍສ ົມຄວນທີໍ່ບໍ່ ທັນການ ົດໄດເົ້ ຂົົ້າໄປສູຂ
ໍ່ ະແໜງການປງແຕງໍ່ ໄມໃນທ
ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ແລະ ຖກຜະລິດຢາໍ່ ງ
ພຽງພກາຍເປັນຜະລິດຕະພນ
ັ ສາເລັ ດຮູບ ແລະ ຖກສໍ່ງົ ອອກໄປບ ັນດາຕະຫາດຢູສ
ໍ່ າກ ົນ (EIA 2010, ລາຍ
ງານປະຈາປີ ຂອງກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້

2011).

ທີມງານຍ ັງບໍ່ ພ ົບຫ ັກຖານການສໍ່ງົ ອອກໂດຍກ ົງຂອງໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ສາ

3
ມາດການ ົດໄດໃົ້ ນແຂວງທີໍ່ ມີການສຶກສາ. ບ ັນທຶກການຂດຄນສະແດງເຖິ
ງການຂດຄນທັ
ົົ້
ົົ້ ງໝ ົດແມນ
ໍ່ 56,583 ມ
3
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ົ້ ອກໃຫຮ
ຊຶໍ່ ງມີບລິມາດໄມທ
ູົ້ າໍ່ : ພຽແຕ ໍ່ 34% ຂອງ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງພຽງແຕ ໍ່ 19,545 ມ ນີບ
ົ້ ວ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກແຫງໍ່ ປໍ່າໄມຕ
ົ້ າໍ່ ງໆໄດຖ
ົ້ ກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ.
ຜ ົນຂອງການວິເຄາະແມນຈ
ໍ່ ານວນຫດລໍ່ ນກ ັນຫາຍ

ລະຫວາໍ່ ງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກບ ັນທຶກຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ

(19,545 ມ3) ແລະ ບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຕອ
ົ້ ງການປງແຕງໍ່ ຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບທັງໝ ົດທີໍ່ລາຍງານໂດຍພະແນກ
ອດສາຫະກາ

ແລະ

ການຄາົ້ ແຂວງ

(60,537

ມ3).

ົ້ ນ
ວ ັດຖດິບທີໍ່ ຕອ
ູ ແມນ
ົ້ ງການເພໍ່ ອການຜະລິດທີໍ່ ມີຂມ
ໍ່

60,537 ມ3 ຂອງຜະລິດຕະພ ັນສາເລັ ດຮູບຄາດວາໍ່ ຈະມີປະມານ 151,000 ມ3 ອີງຕາມອ ັດຕາການຟົ້ ນຟູສະ
ເລຍ
ໍ່ ຂອງອດສາຫະກາ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 19).
ົ້ ະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາໍ່ :
ນີສ

ົ້ ນ
ວ ັດຖດິບຍ ັງບໍ່ ທັນຖກບ ັນທຶກຂມ
ູ ຢາໍ່ ງພຽງພ

ພາຍໃຕລ
ົົ້
ົ້ ະບ ົບໃນປະຈບ ັນຊຶໍ່ງຂດຂນມາ

ຈາກມາຈາກເຂດປໍ່າໄມຕ
ົ້ າໍ່ ງໆລວມເຖິງເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ.
6) ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກຍຶດໃນລະຫວາໍ່ ງການຂ ົນສໍ່ງົ ໄປສະໜາມສອງ
ົ້ ໃນ
ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມຮົ້ ັບຜິດຊອບການກວດກາຜະລິດຕະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ຖກຕອ
ກ
ັ ົ້
ັ ົ້ ນ
ົ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ. ຕງແຕ
ໍ່ ົມສາົ້ ງຕງຂຶ
3
ປີ 2008, ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມໄດ
ຶ ໄມຫ
ົ້ ຍ
ົ້ ດ
ົ້ າຍກວາໍ່ 70,000 ມ ລວມມີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນອໍ່ ນໆທີໍ່

ົ້ ໍ່ ີ 10.1). ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ຈານວນດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວບໍ່
ເປັນເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ, ຊຶໍ່ ງບໍ່ ມີການການ ົດທີໍ່ຖກຕອ
ົ້ ງ (ເບິໍ່ ງຂທ
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ໄດກ
ົ ຍອ
ົ້ ວມເອົ າໄມເຖ
ົ້ ໍ່ ອນທັງໝດ
ົ້ ນທັງກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ກອງກວດກາປໍ່າໄມຢູ
ົ້ ແ
ໍ່ ຂວງຍອມຮ ັບວາໍ່ : ມີ
ການສ ົມຮູຮ
ົ້ ວ
ໍ່ ມຄິດລະຫວາໍ່ ງນ ັກລ ົງທຶນ, ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ແລະ ປະຊາຊ ົນໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ທີໍ່ ເປັນຜູຕ
ົ້ ັດໄມ ົ້ ໄດ ົ້
ນາເຂົົ້າສູກ
ໍ່ ານຄາົ້ ໄມຜິ
ົ້ ດກ ົດໝາຍໃນທົໍ່ວປະເທດ.
ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

ແລະ

ໄມເຄິໍ່
ົ້ ງສາເລັ ດຮູບ

ທີໍ່ ຖກຍຶດໄດກ
ົ້ າຍເປັນສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມໃນປະເທດ
ົ້

ລາວ ໂດຍຜາໍ່ ນຂະບວນການ ຂາຍເປັນທາງການຄາົ້ ຍຄກ ັບໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນເຄິໍ່ງສາເລັ ດຮູບທີໍ່ ໄດ ົ້
ົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ. ພະແນກກະສິກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ສາົ້ ງບ ັນຊີໄມທີໍ່ົ້ ຍຶດມາໄດເົ້ ພໍ່ ອ
ຈາກໄມໂຄງການພ
ົ້
ການຂາຍຜາໍ່ ນຂະບວນການປະມູນພາຍໃຕພ
ົ້ ະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ.
7) ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກສະໜາມສອງໄປຫາບລິສ ັດປງແຕງໍ່

ສະໜາມສອງ: ແມນຈ
ມີໃບທະບຽນ
ົົ້ ເພໍ່ ອການບ ັນທຶກ ແລະ ຂາຍໄມທ
ົົ້
ໍ່ ດຕນຕ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດທີໍ່ຖກຂດຄນຈາກເຂດທີໍ່
ຂດຄນໃນລາວ.
ສະໜາມສອງຢູໃໍ່ ຕກ
ແລະ ຫອ
ົົ້
ົ້ ານຄມ
ົ້ ຄອງໂດຍພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ົ້
ົ້ ງການ
ກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ພອ
ົ້ ມທັງພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ. ສະໜາມສອງບໍ່ ໄດເົ້ ປັນ
ດາໍ່ ນກວດຖາວອນແຕຄ
ໍ່ ວາມຈິງແລວ
ົ້ ເປັນພຽງສະຖານທີໍ່ ເພໍ່ ອວ ັດແທກ ແລະ ບ ັນທຶກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ. ສະໜາມສອງ
ສວ
ົົ້ ນການຂດຄນ
ົົ້ ແລະ ລວມທັງຕນທຶ
ົົ້ ນການຂ ົນສໍ່ງົ ຮອດຈດ
ໍ່ ນຫາຍມ ັກຢູໃໍ່ ກກ
ົ້ ັບເຂດຕ ັດໄມ ົ້ ເພໍ່ ອຫດຜອ
ໍ່ ນຕນທຶ
ົ້ ວາໍ່ : “ປະຕູປໍ່າ”. (ແມນສະໜາມສອງຊຶໍ່
ທີໍ່ ມີ ການວ ັດແທກ, ຊຶໍ່ ງສາມາດເອີນ
ງເປັນຈດທີໍ່ ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້
ໍ່
ໍ່ ໄປ).
ມອບບ ັນຊີໄມໃຫ
ັ ົ້
ົ້ ຂ
ົ້ ະແໜງການຄາົ້ ເພໍ່ ອຂາຍ ແລະ ດາເນີນເປັນຂນຕອນຕ
ຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ, ພະນ ັກງານຈາກ PAFO ແລະ

DAFO ວ ັດແທກ ແລະ ຈ ັດໄມຊ
ັ ົ້ ນນະພາບໄມທ
ົ້ ນຄ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງ

ົ້ ົກລ ົງຂອງ MAF ເລກທີ 0116/ກກປ ວາໍ່ ດວ
ໝ ົດ (ອີງຕາມຂຕ
ົ້ ຍຫ ັກການສາລ ັບການວ ັດແທກ ແລະ ຈ ັດຄນ
ນະ ພາບໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ, ໄມ,ົ້ ຕໄມ ົ້ ແລະ ປູດໄມ ົ້ ລ ົງວ ັນທີໍ່ 17/05/2007) ເພໍ່ ອສາົ້ ງບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃຫພ
ົ້ ະແນກອດ
ສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ.
ອີງຕາມບ ັນຊີໄມທ
ັ ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນນີ,ົ້ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງຈ ັດແຈງການຂາຍຜາໍ່ ນຂນຕອນການປະ
ມູນ ຫ ຜາໍ່ ນການຂາຍໂດຍກ ົງໃຫບ
ົ້ ັນດາໂຮງງານ ແລະ ອອກໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ເອກະສານການຊາ
ລະໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູພ
ໍ່ ະແນກການເງິນແຂວງ.
ມີ 2 ວິທີໃນການຂາຍໄມໃນປະເທດລາວຄ
: 1) ການຂາຍໄມຢ
ຖ
ົົ້ (ຕນໄມ
ົົ້
ົ້
ົ້ ນຕນ
ົ້ ກຄ ັດເລອກ) ທີໍ່ ການ ົດໃນເວລາ
ການສາຫວດກອ
ົົ້
ໍ່ ນການຂດຄນໃນເຂດປ
ໍ່າຜະລິດ
ຊາລະ

ແລະ

ອານມ ັດໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ,

ຫ

ແລະ

ຖກວ ັດແທກຢູສ
ົົ້ ໍ່ ອການ
ໍ່ ະໜາມສອງຫ ັງການຂດຄນເພ

2)

ການຂາຍໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງຊຶໍ່ ງໄມໄດ
ົ້ ຈ
ົ້ າກການ

ບກເບີກທີໍ່ ດິນ (ດິນສາປະທານ), ເຂດ ກໍ່ ສາົ້ ງຫ ົນທາງ ຫ ເຂດທີໍ່ ມີການພ ັດທະນາພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ.
ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຖກສໍ່ງົ ໃຫຂ
ົ້ ະແໜງການຄາົ້ ແຂວງ ຫ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ເພໍ່ ອຄິດໄລ ໍ່
ລາຄາໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ.

ການຄິດໄລແ
ການ ົດໃນໃບແຈງົ້ ການຂອງກະຊວງອດສາຫະກາ
ັ ົ້
ໍ່ ມນອີ
ໍ່ ງໃສບ
ໍ່ ັນດາຂນຕອນທີໍ່
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ົ້ ະຕອ
ແລະ ການຄາົ້ ວາໍ່ ດວ
ບ ັດລາຄາໄມທ
ັ ົ້
ົ້ ຍການຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງເລກທີ 27/01/2010. ຜູຊ
ົ້ ຈ
ົ້ ງ
ຈາໍ່ ຍເງິນຢູພ
ໍ່ ະແນກການເງິນແຂວງ ຊຶໍ່ ງຈະອອກໃບຮ ັບເງິນໃຫ.ົ້
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງອອກໃບອະນຍາດເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອຂ ົນສໍ່ງົ ຈາກສະໜາມສອງໄປ
ຫາໂຮງງານ. ບ ັນດາເອກະສານທີມາພອ
ົ້ ມກ ັບໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ປະກອບດວ
ົ້ ຍ: ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສາ
ເນົາບ ັນຊີໄມທ
ສາເນົາສ ັນຍາຊ-ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນຂອງສະໜາມສອງ ທີໍ່ ຮ ັບຮອງໂດຍພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ົ້
ຂາຍໄມ ົ້ (ເຊັ ນສ ັນຍາໂດຍ PAFO, PolC ແລະ ຜູຊ
ົ້ )ົ້ , ໃບຮ ັບເງິນການຊາລະຄາໍ່ ຕາໍ່ ງໆ (ຄາໍ່ ພ ັນທະ, ອາ
ກອນ ແລະ ຄາໍ່ ທານຽມ) ອອກໂດຍພະແນກການເງິນແຂວງ, ແລະ ໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນອອກໂດຍພະ
ແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ. ໄມຖ
ົ້ ກກ ົດໝາຍທີໍ່ມາຈາກແຫງໍ່ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນສາມາດນາເຂົົ້າສູໍ່
ໂຮງງານໂດຍປາດສະຈາກໃບອະນຍາດ.

ຄວນຕ ັດອອກເພາະໃນກລະນີນປ
ີົ້ ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນຈະມີການເຊໍ່ ອມ

ໂຊມໄວ.
8) ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກສະໜາມສອງໄປບ ັນດາຫາຕະຫາດໃນສາກ ົນ
ົ້
ປະເທດລາວໄດມ
ສ
ີ ານຄາົ້ ຜະລິດຕະພ ັນໄມກ
ັ ົ້
ົ້ ກ
ົ້ ັບບ ັນດາປະເທດເພໍ່ ອນບາົ້ ນຕງແຕ
ໍ່ ະໄໝລາໍ່ ເມອງຂຶນ

ໃນຊວ
ໍ່ ງ

ເລີໍ່ ມຕນຂອງສ
ົົ້
ັດຕະວ ັດທີໍ່ 20 (ຈ ັນທິລາດ 1998; CPI, NSC 2006), ທີໍ່ ມີບ ົດບາດສາຄນຕ
ັ ໍ່ ເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດລາວ. ໃນຊມປີ 1990, ການສໍ່ງົ ອອກໄມກວມເອົ
າປະມານ 40% ຂອງສິນຄາົ້ ສໍ່ງົ ອອກທັງໝ ົດຈາກປະ
ົ້
ເທດລາວ, ຫ ປະມານ 30% ຂອງເງິນຕາຕາໍ່ ງປະເທດທີໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບ (EU ແລະ FAO 2002; CPI, NSC
2006). ຜະລິດຕະພ ັນໄມຕ
ທ
ົົ້ ທີໍ່ ຄາົ້ ຂາຍໃນໄລຍ
ັ ສາເລັ ດຮູບ
ົ້ ນຕ
ໍ່ ະນນັ ົ້ ແມນໄມ
ໍ່
ົ້ ອ
ໍ່ ນ, ໄມແປ
ົ້ ົ້ນ, ຜະລິດຕະພນ
ເຊັໍ່ ນ: ເຟີ ນເິ ຈີ, ໄມປູ
ົ້ ພົ້ນ ແລະ ກອບຮູບ, ຕໄມ ົ້ ແລະ ໄມອ
ົ້ ັດ (MAF 2005). ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ
ເປັນຕະຫາດທີໍ່ ສາຄ ັນທີໍ່ສດ. ໃນປີ 2007, ປະເທດໄທເປັນຕະຫາດໃຫຍສ
ໍ່ າລ ັບໄມແປ
ົ້ ົ້ນ ແລະ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກ
ລາວ, ຊຶໍ່ ງການສໍ່ງົ ອອກກວມເອົ າ 47,8% ຂອງການສໍ່ງົ ອອກໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດ. ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນເປັນ
ຕະຫາດໃໝທ
ໍ່ ໍ່ ີສາຄ ັນສາລ ັບໄມທີ
ົ້ ມາຈາກລາວ (EIA ແລະ ທີໍ່ ລະພ ັກ 2008).
ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ໄດຈ
ົ້ າກເຂດໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງໄດຮ
ົ້ ັບອະນຍາດໃຫສ
ົ້ ໍ່ງົ ອອກໄດໂົ້ ດຍກ ົງ

ແຕໄໍ່ ມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກ

ເຂດປໍ່າຜະລິດຈະຕອ
ົ້ ງຖກປງແຕງໍ່ ຢູພ
ໍ່ າຍໃນໃຫເົ້ ປັນສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ

ຕ ົວເລກການສໍ່ງົ

ຫ

ສາເລັ ດຮູບ.

ອອກແຫງ
ິ ໄລບ
ໍ່ ຊາດເປັນພຽງຫ ົວໜວ
ໍ່ ຍ US ໂດລາ ແລະ ບໍ່ ສາມາດນາໃຊຄ
ົ້ ດ
ໍ່ ລິມາດຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຖກສໍ່ງົ
ອອກ. ຕ ົວເລກການສໍ່ງົ ອອກແຫງໍ່ ຊາດປະຈາປີ

2006-2007 ສະແດງເຖິງການຫດລ ົງຂອງການສໍ່ງົ ອອກໄມ ົ້

ທອ
ໍ່ ນຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 20-24).
2006/2007

US ໂດລາ 3,726,315

2007/2008

US ໂດລາ 6,962,616

2008/2009

US ໂດລາ 2,935,407
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2009/20010

US ໂດລາ 288,656

20010/20011 US ໂດລາ 0
3
ແຂວງສາລາວ ັນສໍ່ງົ ອອກໄມ ົ້ 8,620 ມ3 ແລະ ແຂວງເຊກອງສໍ່ງົ ອອກໄມພຽງແຕ
ົ້
ໍ່ 421 ມ ຂອງຈານວນໄມ ົ້

ທອ
ັ ົ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫວງພະບາງບໍ່ ໄດລ
ໍ່ ນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກ ັນນນ,
ົ້ າຍງານການສໍ່ງົ ອອກໄມ ົ້
ທອ
ູົ້ າໍ່ : ບໍ່ ມີສນ
ົົ້ 2010-2011. ຕ ົວເລກການສໍ່ງົ ອອກແຫງໍ່ ຊາດສະແດງໃຫຮ
ິ ຄາົ້ ໃດ
ໍ່ ນໃນຊວ
ໍ່ ງລະດູການຂດຄນ
ົ້ ວ
ົ້ ນ
ຖກສໍ່ງົ ອອກໃນຊວ
ູ ຂອງແຂວງຕາໍ່ ງໆ.
ໍ່ ງ 2010-2011, ຊຶໍ່ ງບໍ່ ສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັບຂມ
9) ຜະລິດຕະພນ
ັ ໄມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົ້ າກບລິສ ັດປງແຕງໍ່ ເຂົົ້າສູບ
ໍ່ ັນດາຕະຫາດຢູພ
ໍ່ າຍໃນ
ບ ັນດາຕະຫາດໄມພາຍໃນຂອງປະເທດລາວ
ສວ
ົ້
ໍ່ ນຫາຍເປັນຟນ, ໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອການກໍ່ ສາົ້ ງບາົ້ ນເຮອນ ແລະ ເຄໍ່ ອງ
ໍ່ ສາົ້ ງ ແລະ ເຟີ ນເິ ຈີ ແມນບ
ເຟີ ນເິ ຈີ. ຕ ົວເລກຂອງການບລິໂພກໄມໃນການກ
ົົ້ ວ
ົ້
ໍ່ ໍ່ ຊ ັດເຈນຍອ
ົ້ ນຂາດການຄນຄ
ົ້ າ
ເພໍ່ ອປະເມີນການນາໃຊໄົ້ ມຢູ
ົ້ ລ
ໍ່ ະດ ັບຄ ົວເຮອນ. ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ປະເມີນວາໍ່ : ການບລິໂພກໄມ ົ້
ເລໍ່ ອຍຢູພ
200,000 ມ3 ຕໍ່ ປີ ຫ 37 ມ3 ຕໍ່ ປີ ຕໍ່ 1,000 ຄ ົນ (MAF 2005) ສວ
ໍ່ າຍໃນແມນປະມານ
ໍ່
ໍ່ ນຫາຍ
ແມນກ
ໍ່ ໍ່ ສາົ້ ງເຮອນ ແລະ ເຟີ ນເິ ຈີ. ໄມ ົ້ ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອການບລິໂພກພາຍໃນຈະຕອ
ົ້ ງມີເອກະສານ
ຄ: ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສາເນົາຊ-ົ້ ຂາຍໄມ ົ້ (ເຊັ ນໂດຍ PAFO, PolC ແລະ ຜູຊ
ົ້ )ົ້ , ໃບຮ ັບເງິນການສາ
ລະຄາໍ່ ອໍ່ ນໆ (ເຊັໍ່ ນ: ຄາໍ່ ພ ັນທະ, ອາກອນ ແລະ ຄາໍ່ ທານຽມ) ອອກໂດຍພະແນກການເງິນແຂວງ, ໃບອານຍາດ
ຂ ົນສໍ່ງົ ອອກໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ

ແລະ

ການຄາົ້ ແຂວງ.

ຖາົ້ ໄມຖ
ົ້ ກຂ ົນສໍ່ງົ ພາຍໃນເມອງ,

ສາເນົາໃບ

ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບຮ ັບເງິນທີໍ່ ເປັນທາງການແມນຈ
ໍ່ າເປັນ.
ົ້ ນ
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງບໍ່ ສາມາດສະໜອງຂມ
ູ ການຜະລິດສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ ຫ ເຄິໍ່ ງສາ
ເລັ ດຮູບຢູຕ
ໍ່ ະຫາດພາຍໃນ. ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງເກັບຮ ັກສາບ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກແຕບ
ໍ່ ໍ່
ົ້ ນ
ມີບ ັນທຶກຂອງການຜະລິດປະຈາປີ ໃນໂຮງງານເພໍ່ ອສະແດງຂມ
ູ ຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນ.
10) ຜະລິດຕະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົ້ າກບລິສ ັດປງແຕງໍ່ ເຂົົ້າສູບ
ໍ່ ັນດາຕະຫາດຢູສ
ໍ່ າກ ົນ
ບ ັນດາເອກະສານທີໍ່ຈາເປັນເພໍ່ ອການສໍ່ງົ ອອກຜະລິດຕະພນ
ັ ປງແຕງໍ່ ປະກອບດວ
ົ້ ຍ: ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບ
ອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ອອກໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ, ບ ັນຊີຜະລິດຕະພ ັນໄມ,ົ້ ໃບອິນວອຍ
ົ້ ອາກອນສໍ່ງົ ອອກໃນກລະນີຜະລິຕະພ ັນໄມສ
ອາກອນສໍ່ງົ ອອກ, ໃບຍ ົກເວັນ
ົ້ າເລັ ດຮູບ. ສາເນົາໃບສ ັນຍາຊ-ົ້ ຂາຍ
ກ ັບບລິສ ັດຢູປ
ໍ່ າຍທາງ ແລະ ສາເນົາການຊາລະເງິນລວ
ໍ່ ງໜາົ້ ສາລ ັບຄາໍ່ ໃຊຈ
ົ້ າໍ່ ຍອໍ່ ນໆທີໍ່ ລະບໃນກ ົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ.
ົ້ ນ
ສະຖິຕແ
ູ ສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ
ິ ຫງໍ່ ຊາດມີຂມ

ແລະ

ສາເລັ ດຮູບ

ທີໍ່ ສໍ່ງົ ອອກໄປແຕລ
ໍ່ ະປະເທດເປັນພຽງຫ ົວ

ໜວ
ໍ່ ຍ US ໂດລາເທົໍ່ ານນັ ົ້ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 20-24)
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ໄລຍ
ໍ່ ະເວລາ

ສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ

ສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ

(USໂດລາ)

(USໂດລາ)

2006/2007

25,303,260

94,997,898

120,301,158

2007/2008

7,551,905

157,745,095

165,297,000

2008/2009

22,321,280

20,418,907

42,740,187

2009/2010
2010/2011

0

36,757,532

38,738,239

ບ ັນທຶກຢູແ
ໍ່ ຂວງສາລ ັບການສໍ່ງົ ອອກສິນຄາົ້ ເຄິໍ່ ງສາເລັ ດຮູບ

39,110,349

ທັງໝ ົດ
(USໂດລາ)

36,757,532
77,848,588

ແລະ ສາເລັ ດຮູບຢູແ
ໍ່ ຕລ
ໍ່ ະແຂວງ

ແມນມີ
ໍ່ ຢນ
ໍູ່ າພະ

ແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ສ ົກປີ 2010-2011 (ຕາຕະລາງທີໍ່ 25-28).
9.3 ສະຫບລວມຮູບແບບການສະໜອງໄມ ົ້
ບ ົດສຶກສາການສະໜອງໄມກ
ົ້ ານ ົດໄດຄ
ົ້ : ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ແລະ ໂກຕາົ້ ພິເສດທີໍ່ ອານມ ັດໂດຍລ ັດຖະບານ ບໍ່ ໄດ ົ້
ສະທອ
ົົ້ ແລະ ໄມທີໍ່ົ້ ມີໃນຕະຫາດພາຍໃນ. ຍ ັງຂາດຂ ົ້
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນຊ ັດເຈນເຖິງບລິມາດຕ ົວຈິງຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນ
ມູນຂາໍ່ ວສານຫາຍຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງຂອງແຂວງຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ມີການສຶກສາ, ຊຶໍ່ ງນາໄປສູຄ
ໍ່ ວາມບໍ່ ສອດຄອ
ໍ່ ງລະຫວາໍ່ ງບລິ
ມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຂອງການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ບ ັນທຶກຂອງການຜະລິດໃນໂຮງງານ. ທີມງານໄດສ
ົ້ ັງເກດເຫັ ນບ ັນດາ
ົ້ ຢຫ
ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ບໍ່ ມີເລກນາເບີ
ໍູ່ າຍໂຮງງານ, ຊຶໍ່ ງເຂົົ້າໃຈວາໍ່ : ເປັນໄມຈາກເຂດປ
ົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເປັນໄມ ົ້
ຈາກແຫງໍ່ ທີໍ່ ບໍ່ ທັນຖກການ ົດ. ຍອ
ົ້ ນບ ັນດາໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມບ
ົ້ ໍ່ ມີລະບ ົບຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານຄມ
ົ້ ຄອງໄມ ົ້ ນອກຈາກວາໍ່ :
ໂຮງງານຈະໄດຮ
ົ້ ັບອະນຍາດພາຍໃຕ ົ້ FSC, ໄມທີໍ່ົ້ ໄດຈ
ົ້ າກແຫງ
ໍ່ ໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດຈະຖກປົນກ ັນເປັນສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງຂະ
ບວນການຜະລິດ. ຜະລິດຕະພ ັນໄມຈາກແຫ
ງ
ົ້
ໍ່ ສະໜອງໄມອ
ົ້ ໍ່ ນໆ ສາມາດຖກສໍ່ງົ ອອກ ຫ ຈາໜາໍ່ ຍໃຫຕ
ົ້ ະຫາດ
ພາຍໃນ ອີງຕາມໃບອະນຍາດທີໍ່ ອອກໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ.
ົ້ ທະບຽນຢູພ
ວ ັດຖດິບທີໍ່ ຈະຖກສໍ່ງົ ອອກນນັ ົ້ ຈະຖກຂຶນ
ໍ່ ະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ, ຊຶໍ່ ງອະນຍາດ
ຢາໍ່ ງເປັນທາງການໃຫບ
ົ້ ັນດາຜະລິດຕະພ ັນໄມ ົ້ ເພໍ່ ອການສໍ່ງົ ອອກທີໍ່ ຖກຕອ
ົ້ ງຕາມກ ົດໝາຍສູບ
ໍ່ ັນດາປະເທດເພໍ່ ອນ
ບາົ້ ນ. ປະເທດທີໍ່ ນາເຂົົ້າສາມາດອອກເອກະສານການນາເຂົົ້າໃຫກ
ົ້ ັບຜະລິດຕະພ ັນໄມຢູ
ົ້ ເໍ່ ຂດຊາຍແດນ, ຊຶໍ່ ງສາົ້ ງ
ຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍໃຫວ
ົ້ ັດຖດິບທີມາຢູດ
ໍ່ າໍ່ ນກວດກາຕາມຊາຍແດນ (ຮູບທີໍ່ 12). ສິໍ່ ງດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຊວ
ໍ່ ຍໃຫົ້
ໄມທີໍ່ົ້ ຜາໍ່ ນການປງແຕງໍ່ ທີໍ່ ອາດມາຈາກການຂດຄນທີໍ່
ົົ້ ຜິດກ ົດໝາຍໃຫກ
ົ້ າຍເປັນສິໍ່ ງຖກກ ົດໝາຍ ຜາໍ່ ນການປງແຕງໍ່
ແລວ
ົ້ ສໍ່ງົ ອອກໄປຫາປະເທດເພໍ່ ອນບາົ້ ນ.
ການນາໃຊທ
ົ້ ໍ່ ີບໍ່ ຄ ົບຖວ
ົ້ ນ ຂອງໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ແລະ ໂກຕາົ້ ພິເສດທີໍ່ ອານມ ັດຈາກລ ັດຖະບານບໍ່ ໄດບ
ົ້ ອກວາໍ່ : ໄມ ົ້
ທີໍ່ ຖກຂດຄນນ
ນຜິ
ົົ້ ນແມ
ັ ົ້
ໍ່ ດກ ົດໝາຍ.

ໄມອາດຖ
ກອານມ ັດພາຍໃຕໂ
ົ້
ົ້ ກຕາົ້ ຂອງທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນທີໍ່ ອອກໂດຍອານາດການ

ົ້ ທະບຽນໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນ
ປົກຄອງຂນແຂວງ
ຫ ຂນເມ
ັ ົ້
ັ ົ້ ອງ. ສະໜາມສອງ ແມນຈ
ົົ້ ເພໍ່ ອການຂຶນ
ົົ້ ຊວ
ໍ່ ດຕນຕ
ໍ່ ຍໃຫົ້
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ສາມາດກວດຄນແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມພ
ົົ້
ົ້ ອ
ົ້ ມກ ັບໃບອະນຍາດເພໍ່ ອການຂດຄນ.

ພະນ ັກງານຈາກຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ

ົ້ ທະບຽນໄມທ
ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ ແລະ ສາົ້ ງບ ັນຊີໄມທອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຊວ
ໍ່ ຍໃນດາົ້ ນສໍ່ງົ ອອກ ຫ ນາ
ໃຊໂົ້ ດຍບ ັນດາບລິສ ັດປງແຕງໍ່ ພາຍໃນ ອີງຕາມໃບອະນຍາດທີໍ່ ອອກໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້
ແຂວງທີໍ່ ມີຫ ັກຖານຊ ັດເຈນ ກຽໍ່ ວກ ັບການນາລະບ ົບໃຊໃົ້ ນປະເທດລາວນນັ ົ້ ບໍ່ ທັນຍ ັງມີການນາໃຊຢ
ົ້ າໍ່ ງພຽງພເທໍ່ ອ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຍອ
ົ້ ນມີຄວາມແຕກຕາໍ່ ງຂອງຕ ົວເລກຫາຍລະຫວາໍ່ ງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ
ມາດການຂດຄນໄມ
ທີໍ່ົ້ ລາຍງານ.
ົົ້

ຄຽງຄູກ
ັ ົ້
ໍ່ ັນນນ,

ແລະ

ບລິ

ຍ ັງມີຄວາມແຕກຕາໍ່ ງລະຫວາໍ່ ງຕ ົວເລກການຜະລິດປະຈາປີ

ົ້ ນ
ແລະ ໄມທີໍ່ົ້ ມີຂມ
ູ ຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ, ພອ
ົ້ ມທັງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີການຄິດໄລ ໍ່ ເພໍ່ ອຕອບສະໜອງໄດຕ
ົ້ າມບລິ
ມາດການຜະລິດຂອງໂຮງງານດງໍ່ ັ ທີໍ່ ມີການລາຍງານຈາກພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ.
ສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນໄດຕ
ົົ້ : ຮູບແບບການສະໜອງໄມ ົ້
ົ້ ນຕ


ແຫງໍ່ ສະໜອງໄມສ
ົົ້ ຄ: ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດພົ້ນທີໍ່ ໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງ
ົ້ ວ
ໍ່ ນໃຫຍມ
ໍ່ າຈາກ 4 ແຫງ
ໍ່ ຕນຕ
ລາໍ່ ງ, ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ອ
ົົ້
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ສວນປູກຕນໄມ
ົ້ ດສາຫະກາ.



ສະໜາມສອງແມນຈ
ແລະ ຫອ
ົົ້ , ຊຶໍ່ ງເປັນບອ
ໍ່ ດຕນຕ
ໍ່ ນທີໍ່ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ົ້
ົ້ ງການ
ົ້ ທະບຽນຈານວນໄມທ
ກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງວ ັດແທກ ແລະ ຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ບລິມາດໄມ.ົ້ ສິໍ່ ງດງໍ່ ັ
ກາໍ່ ວສາົ້ ງພົ້ນຖານຂອງການສະໜອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກຄມ
ົ້ ຄອງໃນປະເທດລາວ. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ອີງຕາມຂ ົ້
ມູນທີໍ່ ເກັບກາໄດຈ
ົ້ າກ 4 ແຂວງທີໍ່ ມີການສຶກສາ, ມີພຽງແຕ ໍ່ 34% ຂອງໄມທີໍ່ົ້ ເຂົົ້າສູກ
ໍ່ ານສະໜອງໄມທີໍ່ົ້
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ົ້ າດໝາຍຄວາມວາໍ່ : ອ ັດຕາສວ
ມີການຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ນີອ
ໍ່ ນຂອງໄມຫ
ົ້ າຍສ ົມຄວນທີໍ່ບໍ່ ທັນ
ໄດຖ
ົ້ ກການ ົດ.



ການສະໜອງໄມໃນປະເທດລາວ
ບໍ່ ໄດຖ
ົ້
ົ້ ກຫາົ້ ມເມໍ່ ອມີໂກຕາົ້ ປະຈາປີ

ແລະ ໂກຕາົ້ ພິເສດທີໍ່ ອານມ ັດ

ຈາກລ ັດຖະບານ ແລະ ໂກຕາົ້ ຂອງທອ
ັ ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນກໍ່ ເປັນອີກລະບ ົບທີໍ່ອານມ ັດໂດຍອານາດການປົກຄອງຂນ
ແຂວງ ຫ ເມອງ.


ໄມສ
ົ້ ວ
ໍ່ ນຫາຍທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູຕ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ ົ້

ບໍ່ ໄດມ
ົ້ າຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດແຕມ
ໍ່ າຈາກໂຄງການ

ກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ຊຶໍ່ ງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນສາມາດສໍ່ງົ ອອກໂດຍປັດສະຈາກການປງແຕງໍ່ ພາຍໃນ.


ຍ ັງມີຄວາມແຕກຕາໍ່ ງຂອງຕ ົວເລກຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນລະຫວາໍ່ ງຕ ົວເລກການຜະລິດ, ບ ັນທຶກບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ
ົ້ ນ
ທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານ ແລະ ຂມ
ູ ຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ.



ບາງໂຮງງານມີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ບໍ່ ມີການໝາຍເລກທີ ຊຶໍ່ ງຈາເປັນຕໍ່ ການກວດຄນແຫງ
ໍ່ ທີມາຂອງໄມຢູ
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມ
ສອງ ແລະ ກວດກາຄນຫາແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາຈາກປໍ່າ.



ົ້ ທະບຽນຢູສ
ບ ັນດາໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ

ຫ

ົ້ ທະບຽນສາມາດເຂົົ້າສູລ
ໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ທັນຂຶນ
ໍ່ ະບ ົບປງແຕງໍ່

ແລະ ເປັນສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ ແລະ ສາມາດສໍ່ງົ ອອກຢາໍ່ ງຖກກ ົດໝາຍໄດໂົ້ ດຍມີໃບອະນຍາດສໍ່ງົ ອອກ
ຈາກລ ັດຖະບານ.


ໄມທີໍ່ົ້ ຍ ັງບໍ່ ທັນຖກການ ົດ

ອາດຕິດພ ັນກ ັບໂກຕາົ້ ໄມຂອງທ
ອ
ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຊຶໍ່ ງບໍ່ ມີການຂຶນ
ໍ່ ະໜາມ

ສອງແຕສ
ົົ້ ອອກໂດຍແຂວງ.
ໍ່ າມາດຖເປັນໄມທີໍ່ົ້ ຖກກ ົດໝາຍຍອ
ົ້ ນມີໃບທະບຽນຂດຄນທີໍ່
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10 ລະບ ົບການຕິດຕາມກວດກາ
10.1 ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້
ົ້ ໃນປີ 2008 ໂດຍມີພາລະບ ົດບາດໃນການກວດກາຢາໍ່ ງເປັນທາງການຂອງ
ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ຖກສາົ້ ງຕງຂຶ
ັ ົ້ ນ
ໄມ,ົ້ ຜະລິດຕະພ ັນໄມ ົ້ ແລະ ສ ັດປໍ່າ. ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມມີ
ົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ໃນການກວດກາກິດຈະການຕ ັດໄມພ
ົ້ ອ
ົ້ ມທັງຈ ັດ
ົ້ ທະບຽນ ໂດຍບໍ່ ມີເອກະ
ການກວດກາການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ການຂາຍໃນທົໍ່ ວປະເທດ ລວມທັງໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ຂຶນ
ສານຮ ັບຮອງ ແລະ ສາມາດລະບໄມດ
ົ້ ງໍ່ ັ ກາໍ່ ວເປັນໄມທີໍ່ົ້ ຜິດກ ົດໝາຍ. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ກິດຈະການຕ ັດໄມບ
ົ້ ໍ່
ໄດໝ
ີ ານກວດກາເປັນປະຈາ ແລະ ຈດສມແມນເພ
ົ້ າຍຄວາມວາໍ່ ຈະໃຫມ
ົ້ ກ
ໍ່ ໍ່ ອກວດກາການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ
ຜະລິດຕະພ ັນໄມ.ົ້

ົ້ ໃນປີ
ຕງແຕ
ກ
ັ ົ້
ັ ົ້ ນ
ໍ່ ົມສາົ້ ງຕງຂຶ

2008,

ົ້ ນ
ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມໄດ
ູ ໄມທີໍ່ົ້ ຜິດກ ົດໝາຍມີ
ົ້ ບ
ົ້ ັນທຶກຂມ

70,000 ມ3 ໃນຊວ
ໍ່ ງ 2 ປີ ທາອິດຂອງການເຄໍ່ ອນໄຫວວຽກງານ (ຕາຕະລາງທີໍ່ 31).
ຕາຕະລາງທີໍ່ 31: ໄມທີໍ່ົ້ ຖກຍຶດໂດຍກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້

ຜະລິດຕະພ ັນ

2008/2009

2009/2010

2010 ຫາຕລາ 2011

ົ້ ສວ
ສິນ
ໍ່ ນ

ມ3

ົ້ ສວ
ສິນ
ໍ່ ນ

ມ3

ົ້ ສວ
ສິນ
ໍ່ ນ

ມ3

ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

NA

NA

65,843

32,422

NA

NA

ໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍ

NA

NA

324,218

11,165

NA

NA

ຕໄມ ົ້

NA

NA

615

347

NA

NA

ລວມ

NA

26,069

390,676

43,934

NA

9,249

ບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຜິດກ ົດໝາຍຖກກ ົມກວດກາປໍ່າໄມຍຶ
ົ້ ດມາໄດນ
ົ້ ນັ ົ້

ແມນຫ
ໍ່ ດລ ົງຢາໍ່ ງຫວງຫາຍຈາກທີໍ່ ຜາໍ່ ນມາ

ົ້ ນ
ຫາຍກວາໍ່ 40,000 ມ3 ມາເຫອຕາໍ່ ກວາໍ່ 10,000 ມ3 ໃນຊວ
ູ ຍ ັງບໍ່ ທັນ
ົົ້ ກອ
ໍ່ ງລະດູຂດຄນປີ
ໍ່ ນ. ການເກັບກາຂມ
ສອດຄອ
ໍ່ ງ ຍອ
ົ້ ນລາຍລະອຽດຂອງຕ ົວເລກທີໍ່ລາຍງານຍ ັງບໍ່ ທັນມີ.
ອີງຕາມການສ ັງເກດພາກສະໜາມຢູໍ່

4

ແຂວງ,

ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ຍ ັງບໍ່ ທັນມີພະນ ັກງານພາກສະໜາມທີໍ່

ພຽງພ ແລະ ອປະກອນຈາເປັນຕໍ່ ການປະຕິບ ັດໜາົ້ ທີໍ່ . ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມຍອມຮ
ັບວາໍ່ : ມີການສ ົມຮູຮ
ົ້
ົ້ ວ
ໍ່ ມຄິດລະ
ຫວ
ໍ່ າງນ ັກລ ົງທຶນ, ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່

ແລະ ປະຊາຊ ົນທອ
ົ ແຂວງ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ, ຜູທ
ົ້ ໍ່ ີຕ ັດໄມ ົ້ ຊຶໍ່ ງເປັນການຄາົ້ ໄມເຖ
ົ້ ໍ່ ອນຢູທ
ໍ່ ໍ່ ວ

(ພອນເງິນ 2009). ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ຢູແ
ໍ່ ຂວງໄຊຍະບູລີລາຍງານວາໍ່ : ເຂົາເຈົາົ້ ສາມາດຈ ັບກມໄດຫ
ົ້ າຍຄະດີ, ສວ
ໍ່ ນ
ແຂວງຫວງພະບາງ 50-60% ຂອງຄະດີ ສາມາດນາໄປສູກ
ໍ່ ານຈ ັບກມ ແລະ ແຂວງສາລະວ ັນ ແລະ ແຂວງ
ເຊກອງຍອມຮ ັບວາໍ່ : ໜອ
ົ ເຫັ ນແຕບ
ົ້ ຍກວາໍ່ 30% ຂອງກິດຈະກາຜິດກ ົດໝາຍຖກພບ
ໍ່ ໍ່ ຖກຈ ັບກມ.
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10.2 ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້
ພາລະໜາົ້ ທີໍ່ ຂອງພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ເປັນຜູອ
ົ້
ົ້ ະນມ ັດໂກຕາົ້ ການຕ ັດໄມຢູ
ົ້ ພ
ໍ່ າຍໃນແຂວງ, ໃຫົ້
ຄາແນະນາວິຊາການໃນການຂດຄນໄມ
,ົ້ ວ ັດແທກ ແລະ ຈ ັດຄນນະພາບໄມທ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນ, ແລະ ສາົ້ ງບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູໍ່
ສະໜາມສອງ. ພະແນກມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕໍ່ ກິດຈະການປໍ່າໄມໄປຮອດປະຕູ
ປໍ່າ (ສະໜາມສອງ). ພະແນກ
ົ້
ກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ຕິດຕາມກວດກາການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງໄມທ
ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນ, ແລະ ບ ັນດາ
ເອກະສານທີໍ່ ກຽໍ່ວຂອ
ົ້ ງ.
10.3 ຂະແໜງປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້
ພາລະໜາົ້ ທີໍ່ ຂອງຂະແໜງການປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້

ແມນເພ
ັນດາເມອງຕາໍ່ ງຢູພ
ໍ່ ໍ່ ອສ ັງລວມໂກຕາົ້ ການຕ ັດໄມຈາກບ
ົ້
ໍ່ າຍ

ໃນແຂວງ ແລວ
ໃຫຄ
,ົ້
ົົ້
ົ້ ສໍ່ງົ ໃຫພ
ົ້ ະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ົ້
ົ້ າແນະນາທາງວິຊາການໃນການຂດຄນໄມ
ວ ັດແທກ ແລະ ຈ ັດຄນນະພາບຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ສາົ້ ງບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້
ຂອງແຂວງມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕໍ່ ກິດຈະການປໍ່າໄມໄປຮອດປະຕູ
ປໍ່າ
ົ້
ຂອງແຂວງຕິດຕາມກວດກາການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ,

(ສະໜາມສອງ).

ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້

ແລະ ບ ັນດາເອກະສານທີໍ່ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ.

10.4 ຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ
ພາລະໜາົ້ ທີໍ່ ຂອງຫອ
ບ ັດແຜນການຄມ
ັ ົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ແມນຜ
ໍ່ າໍ່ ນການຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ຄອງປໍ່າ
ໄມ.ົ້ ໃຫຄ
ົ້ າແນະນາວິຊາການໃນການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ສາົ້ ງແຜນການດາເນີນງານປະຈາປີ ແລວ
ົ້ ສໍ່ງົ ໃຫພ
ົ້ ະແນກກະ
ສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ພິຈາລະນາ. ຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ຕິຕາມກວດກາການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ
ແຫງໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງໄມທ
ັ ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນ, ແລະ ບ ັນດາເອກະສານທີໍ່ກຽໍ່ວຂອ
ົ້ ງ ແລະ ເຮັດບ ົດສະຫບລາຍງານການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດແຜນດາເນີນງານປະຈາປີ ສໍ່ງົ ໃຫພ
ົ້ ະນ ັກງານຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ວ ັດແທກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະ
ົ້ ທະບຽນໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນຈາກ
ໜາມສອງ ແລະ ອອກບ ັນຊີໄມທ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນເປັນທາງການ (ຟອມທີໍ່ 4) ເພໍ່ ອໃຊໃົ້ ນການຂນ
ເຂດຕາໍ່ ງໆ (ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງລາໍ່ ງ, ສວນປູກໄມອ
ົ້ ດສາຫະກາ, ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ), ຊຶໍ່ ງ
ສາມາດເຂົົ້າສູຕ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ ົ້ ຫ ເພໍ່ ອສໍ່ງົ ອອກ.
10.5 ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ຮ ັບຜິດຊອບການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມຈາກສະໜາມສອງໄປຫາໂຮງງານ
ົ້
ປງແຕງໍ່ ແລະ ຈ ົນຮອດການສໍ່ງົ ອອກ, ຕິດຕາມກວດກາການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກສະໜາມສອງໄປຮອດຈດປງ
ແຕງໄມ,ົ້

ນາໃຊໃົ້ ບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ,

ບ ັນທຶກເອກະສານເພໍ່ ອຄມ
ົ້ ຄອງການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກສະ

ົ້ ທະບຽນຜະລິດຕະພ ັນໄມ ົ້
ໜາມສອງໄປຫາບ ັນດາໂຮງງານ ແລະ ການກວດກາໂຮງງານ ໂດຍອີງຕາມການຂນ
ເພໍ່ ອການສໍ່ງົ ອອກ.
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ົ້ ທະບຽນໄມທີໍ່ົ້ ສໍ່ງົ ໃຫໂ
ຍ ັງບໍ່ ທັນມີການກວດກາ ແລະ ຂນ
ົ້ ຮງງານປງແຕງໍ່ , ນອກເໜອຈາກບ ັນທຶກໄມທີໍ່ົ້ ໂຮງານໄດ ົ້
ຮ ັບຜາໍ່ ນໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ນນແມ
ນຍ
ັ ົ້
ໍ່ ັງບໍ່ ທັນເປັນລະບ ົບທາງການ.
ົ້ ຍ
10.6 ປໍ່າສະຫງວນນາປ
ົ້ ຍ ແມນເຂດປ
ົ້ ທີໍ່ 191,200 ຮຕ. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ພົ້ນທີໍ່
ປໍ່າສະຫງວນນາປ
ໍ່
ໍ່າສະຫງວນແຫງໍ່ ຊາດ ທີໍ່ ມີເນອ
ໍ່ ໄດຄ
ດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຍ ັງຖກບ ັນດາບາົ້ ນ ແລະ ປະຊາຊ ົນຖາງປໍ່າເຮັດໄຮພ
ໍ່ ອ
ົ້ ມທັງຕ ັດໄມໂດຍບ
ົ້
ົ້ ມ
ົ້ ຄອງ. ປໍ່າສະຫງວນນາົ້
ປຍ ມີລະບ ົບການຕິດຕາມກວດກາທີໍ່ ເປັນການເຝົົ້າຍາມຢູພ
ໍ່ າກສະໜາມເປັນປະຈາ. ປົ້ອມຍາມ 3 ແຫງໍ່ ຖກ
ົ້ ຢູບ
ສາົ້ ງຂນ
ໍ່ ັນດາຈດເຂົົ້າຫາປໍ່າ ແລະ ມີແຜນສາົ້ ງຕໍ່ ມອີກ 5 ປົ້ອມ ໃນປີ 2012. ແຕລ
ໍ່ ະປົ້ອມມີພະນ ັກງານ
ປະຈາ 6 ທາໍ່ ນຄ: ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ 2 ທາໍ່ ນ, ທະຫານ 2 ທາໍ່ ນ ແລະ ປະຊາຊ ົນ 2 ທາໍ່ ນ. ການເຝົົ້າຍາມ
ແມນ
ີ ດ
ິ ຈະກາຜິດກ ົໝາຍຢາໍ່ ງຮາົ້ ຍແຮງ
ໍ່ 15 ວ ັນໃນໜຶງ
ໍ່ ເດອນພອ
ົ້ ມການລາຍງານປະຈາເດອນ. ໃນກລະນີມກ
ພະນ ັກງານຈະລາຍງານໂດຍກ ົງໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການພາກສະໜາມ ແລະ ຫອ
ົ້ ງການໃຫຍ
ໍ່ . ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍ
2,489 ມ3 ທີໍ່ ຜິດກ ົດໝາຍໄດຖ
ົ້ ກຍຶດໄດໃົ້ ນສ ົກປີ 2010-2011 (ບ ົດລາຍງານປະຈາປີ ຂອງຫອ
ົ້ ງການພາກສະ
ົ້ ຍ, 2010-2011).
ໜາມປໍ່າສະຫງວນນາປ
ສິໍ່ ງທີໍ່ ພ ົບເຫັ ນໄດຕ
ົົ້ : ການຕິດຕາມກວດກາ.
ົ້ ນຕ


ປະເທດລາວມີໜວ
ໍ່ ຍງານລ ັດຫາຍໜວ
ໍ່ ຍງານ ທີໍ່ ມີການຕິດຕາມກວດກາກິດຈະການປໍ່າໄມຈົ້ ົນຮອດການ
ວ ັດແທກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ ແລະ ໂຮງງານປງແຕງໍ່ .



ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມເປັ
ົ້ ນກ ົມໜຶໍ່ງ ທີໍ່ ກວດກາໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມໜຶໍ່ ງ ແລະ ສອງ ພອ
ົ້ ມທັງຢູໂ
ໍ່ ຮງງານປງ
ແຕງໍ່ . ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມຍ
ົ້ ັງບໍ່ ທັນມີພະນ ັກງານ ແລະ ອປະກອນພຽງພເທໍ່ ອໃນການຈ ັດການກວດກາຢູໍ່
ທົໍ່ ວປປະເທດ. ອີງຕາມຫ ັກຖານທີໍ່ເກັບກາໄດຈ
ົ້ າກ 4 ແຂວງທີໍ່ ມີການສຶກສາ, ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ປໍ່າໄມສາມາດ
ົ້
ການ ົດໄດໄົ້ ມທີໍ່ົ້ ຜິດກ ົດໝາຍ ລະຫວ
ໍ່ າງ 30%-80% ຂອງໄມ…….
ົ້



ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ແມນໜ
ົົ້ ທີໍ່ ຕິດຕາມກວດກາການດາເນີນການຂດຄນ
ົົ້
ໍ່ ວ
ໍ່ ຍງານລ ັດຕນຕ

ຈ ົນຮອດສະ

ໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບອ
ົ ຖກວ ັດແທກ ແລະ ບ ັນທຶກ (ຟອມທີໍ່ 4), ຊຶໍ່ ງໃຊໂົ້ ດຍພະແນກ
ໍ່ ນທີໍ່ ໄມທັ
ົ້ ງໝດ
ອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງໃນການຕີລາຄາ ດາເນີນການຂາຍ ແລະ ອອກໃບອະນຍາດຂ ົນ
ົ້ ນ
ສໍ່ງົ . ຂມ
ູ ແລະ ບ ັນທຶກທີໍ່ ໄດຈ
ົ້ າກຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ແລະ ພະແນກອດສາຫະກາ
ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ຕອ
ີ ານແລກປຽໍ່ນ ແລະ ສ ັງລວມໄວຢ
ັ ົ້
ົ້ ງໄດມ
ົ້ ກ
ົ້ ທ
ໍູ່ ງັ 2 ອ ົງການຈ ັດຕງ.


ົ້ ນ
ຂມ
ູ ການຕິດຕາມກວດກາ ຍ ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ໍ່ ງ ບໍ່ ທັນສະທອ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງການມີໄມທີໍ່ົ້ ສະໜອງເຂົົ້າສູໍ່
ຕະຫາດ ເພໍ່ ອຮ ັກສາລະດ ັບການຜະລິດເປັນສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບທີໍ່ ມີການບ ັນທຶກ.

11 ບ ັນດາພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ກຽໍ່ວຂອງໃນປະເທດລາວ
ົ້ ົກລ ົງວາໍ່ ດວ
ຂະບວນການຂຕ
ົ້ ຍ: ການເຮັດວຽກຮວ
ໍ່ ມກ ັນດວ
ົ້ ຍຄວາມສະມ ັກໃຈຂອງ EU FLEGT ຕອ
ົ້ ງການໃຫົ້
ປະເທດທີໍ່ ເປັນຄູຮ
ໍ່ ວ
ໍ່ ມງານ ເອົ າໃຈໃສກ
ໍ່ ານການ ົດ ແລະ

ຊກຍູກ
ົ້ ານຮວ
ໍ່ ມມຂອງບ ັນດາພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ວຂອ
ົ້ ງທັງ

ຂນສູ
ສປປ ລາວ. VPA
ັ ົ້ ນກາງ ແລະ ຂນທ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ທີໍ່ ມີຄວາມສ ົນໃຈຕໍ່ ເລໍ່ ອງໄມ ົ້ ແລະ ການຄາົ້ ໄມໃນ
ົ້
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ປະກອບດວ
ບ ັດ
ັ ົ້
ັດຕງປະຕິ
ັ ົ້
ົ້ ຍບ ັນດາພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ວຂອ
ົ້ ງ ໃນໄລຍ
ໍ່ ະຂອງການເຈລະຈາ ແລະ ຂນຕອນການຈ
ົ້ ກ ັບ
ແລະ ຄວນປະກອບດວ
ັ ົ້ ບໍ່ ຂນ
ົ້ ຍບ ັນດາໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດ, ສະມາຄ ົມອດສາຫະກາ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງທີໍ່
ົ້ ກ ັບການມີສວ
ລ ັດຖະບານ. ຄວາມໜາົ້ ເຊໍ່ ອຖຂອງ VPA ຂນ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມຂອງບ ັນດາພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ ແລະ
ົ້ ເປັນສວ
ການນາໃຊລ
ົ້ ະບ ົບການຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍ, ຊຶໍ່ ງຈະຕອ
ົ້ ງຖກພ ັດທະນາຂນ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງ
ຂນຕອນ
ັ ົ້

VPA

ົ້ ທະບຽນຜະລິດຕະພ ັນໄມສ
ເພໍ່ ອຂນ
ົ້ ໍ່ງົ ອອກເຂົົ້າຫາສະຫະພາບເອີຣ ົບ.

ພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ

ຕນຕ
ົົ້ ບາງຂະແໜງການມີຄລມ
ໍ່ ນີ:ົ້
11.1 ບ ັນດາສະມາຄ ົມອດສາຫະກາ
ສະມາຄ ົມ ອດສາຫະກາໄມລາວ
ົ້
ສະມາຄ ົມ ເຟີ ນເີ ຈີລາວ
ສະພາ ການຄາົ້ ແລະ ອດສາຫະກາແຫງ
ໍ່ ຊາດລາວ
ົ້ ກ ັບລ ັດຖະບານ
11.2 ອ ົງການຈ ັດຕງທີໍ່
ັ ົ້ ບໍ່ ຂນ
ສະມາຄ ົມໂລກເພໍ່ ອປະຊາຊ ົນ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ທີໍ່ ຢູ:ໍ່ ບາົ້ ນກາງ ຕູໄົ້ ປສະນີ 860 ປາກເຊ, ແຂວງຈາປາສ ັກ
ຕິດຕໍ່ : ທາໍ່ ນ ເກີລີ ດ ັກກິດ , ຜູົ້ຈ ັດການແຜນງານ, ທາໍ່ ນ ແລນດີ ອານ , ຜູົ້ອານວຍການໃຫຍໍ່
ເບີໂທລະສ ັບ: (856)-(031) 251427
ທີໍ່ ຢູອ
:
ີ
ໍ່ ໍ່ ເມວ

ແຟັ ກ: (856)-(031) 251427

gerryduckitt@yahoo.com

ເວບໄຊ: http://www.gapeinternational.org

ອອກຟາມ ອອດສະເຕເລຍ
ທີໍ່ ຢູ:ໍ່ 073/06 ຖະໜົນສີສ ັງວອນ, ບາົ້ ນ ທາດຫວງໃຕ ົ້ ຕູໄົ້ ປສະນີ 2927 ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ
ຕິດຕໍ່ : ຄາຫວງ ແກວ
ົ້ ລາ, ຜູົ້ຕໍ່າງໜົ້າຂອງອ ົງການ, ພອນທິບແກນ
ໍ່ ນະວ ົງ

ຫົວໜົ້າຫົ້ອງການ
ເບີໂທລະສ ັບ: (856)-(021) 450870

ແຟັ ກ: (856)-(021) 414660

ທີໍ່ ຢູອ
ໍ່ ເີ ມວ: oauslaoadm@oxfam.org.au
ອອກຟາມ ຮອງກ ົງ
ທີໍ່ ຢູ:ໍ່ 60/5 ຖະໜົນສີສ ັງວອນ, ບາົ້ ນ ທາດຫວງໃຕ ົ້ , ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ
ຕິດຕໍ່ : ລ ັດສະໜີ ສວ ັນນະທີໍ່, ຜູົ້ຈ ັດການແຜນງານ
ເບີໂທລະສ ັບ: (856)-021-453075
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ທີໍ່ ຢູອ
ໍ່ ເີ ມວ: ratsamys@oxfam.org.hk
ອອກ ຟາມ ເບນຊິກ (Belgium)
ທີໍ່ ຢູ:ໍ່ 60/5 ຖະໜົນສີສ ັງວອນ, ບາົ້ ນ ທາດຫວງໃຕ ົ້ ຕູໄົ້ ປສະນີ 4723 ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ
ຕິດຕໍ່ : Mr. Bong Munsayaphom, ຜູົ້ປະສານງານໂຄງການ ນາງ. ວ ັດສະໜາ ເພັ ດດາວ ົງ,

ຫົວໜົ້າຫົ້ອງການ
ເບີໂທລະສ ັບ: (856)-(021) 450863

ແຟັ ກ: (856)-(021) 414660

ທີໍ່ ຢູອ
ໍ່ ເີ ມວ: oxfamsol@laopdr.com
ວິນເລກໂຟກ ັດອິນເຕີເນເຊີນນ Village Focus International
ທີໍ່ ຢູ:ໍ່ 207, ບາົ້ ນ ພອນສະຫວ ັນໃຕ ົ້ , ໜວ
ໍ່ ຍ 2 ຕູໄົ້ ປສະນີ 4697 ເມອງສີສ ັດຕະນາກ, ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ

ົ້ , ດຣ ບ ົວລາເພັ ດ ເຈົາົ້ ທະວ ົງ, ຜູົ້ຈ ັດການ
ຕິດຕໍ່ : Richard L. Reece, ອານວຍການປະຈາພາກພນ
ເບີໂທລະສ ັບ: (856)-(021) 312519

ແຟັ ກ: (856)-(021) 350740

ທີໍ່ ຢູອ
ໍ່ ເີ ມວ: lao@villagefocus.org
ເວບໄຊ: http://www.villagefocus.org

WWF
ທີໍ່ ຢູ:ໍ່ ເຮອນເລກທີ. 39, ໜວ
ໍ່ ຍ 05, ບາົ້ ນສາຍລ ົມ ຕູໄົ້ ປສະນີ 7871 ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ,
ຕິດຕໍ່ : ທາໍ່ ນ ໂລແລນ ອີວ,ີ ອານວຍການໃຫຍໍ່

ນາງ ແສງເດອນ ວິທະມາໄລ,ໍ່ ຜູົ້ຈ ັດການ, ການເງິນ ແລະ

ບລິຫານ
ເບີໂທລະສ ັບ: (856)-(021) 216080, 251883

Fax: (856)-(021) 216080, 251883

ທີໍ່ ຢູອ
ໍ່ ເີ ມວ: wwflaos@wwfgreatermekong.org
ເວບໄຊ http://www.panda.org/laos

12. ການປຶ ກສາຫາລ ແລະ ບ ັນດາຄາແນະນາ
12.1 ສະຫບສ ັງລວມ
ົ້ ໃນລະຫວາໍ່ ງ ເດອນສິງຫາ ຫາ ເດອນພະຈິກ 2011
ບ ົດສຶກສາການສະໜອງໄມໃນ
ສປປ ລາວ ຖກສາົ້ ງຂນ
ົ້
ົ້ ນ
ໂດຍອີງຕາມຂມ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດຈ
ົ້ າກບ ັນດາໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດຢູນ
ໍ່ ະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ, ແຂວງສາລະວ ັນ, ແຂວງ
ເຊກອງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫວງພະບາງ. ຈດປະສ ົງຕນຕ
ົົ້ ຂອງວຽກສຶກສານີົ້ ແມນປັ
ໍ່ ບປງຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນ
ສປປ ລາວ ແລະ ເພໍ່ ອເຂົົ້າໃຈເຖິງບ ົດບາດພາລະໜາົ້ ທີໍ່ ຂອງໜວ
ົ້
ໍ່ ຍງານລ ັດ
ຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ ົ້ ຈາກເຂດປໍ່າໄມຈົ້ ົນຮອດການປງແຕງໍ່ .
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ປະເທດລາວມີລະບ ົບທາງການເພໍ່ ອຄມ
ທີໍ່ົ້ ອີງໃສລ
ົົ້
ົ້ ຄອງການຂດຄນໄມ
ໍ່ ະບ ົບໂກຕາົ້ ທາງບລິມາດທີໍ່ ແບງໍ່ ເປັນໂກຕາົ້
ປະຈາປີ ແລະ ໂກຕາົ້ ພິເສດ, ຊຶໍ່ ງອານມ ັດຈາກລ ັດຖະບານ ຫ ຜາໍ່ ນໂກຕາົ້ ທີໍ່ ທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນຄມ
ົ້ ຄອງໂດຍແຂວງ ຫ
ອານາດການປົກຄອງເມອງເປັນຜູອ
ິ ພ ັນໂດຍກ ົງກ ັບເຂດຂດຄນໄມ
ົົ້
ົ້ ານມ ັດ. ລະບ ົບໂກຕາົ້ ທາງບລິມາດ ບໍ່ ໄດຕ
ົ້ ດ
ົ້
ທີໍ່ ມີການການ ົດ, ຊຶໍ່ ງຈາກ ັດປະສິດທິຜ ົນຂອງການຄມ
ົ້ ຄອງແບບຍນຍ ົງຂອງບ ັນດາຊ ັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການກວດກາຄນທີມາຂອງໄມ ົ້ ຫາເຂດຂດຄນທີໍ່
ົົ້ ມີໃບທະບຽນ. ອ ົງການຈ ັດຕງຕ
ັ ົ້ ນຕ
ົົ້ ທີໍ່ ກຽໍ່ວຂອ
ົ້ ງກ ັບລະ
ບ ົບການສະໜອງໄມປະກອບດ
ວ
ົ້
ົ້ ຍ: ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ,ົ້ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ,
ົ້
ຫອ
ົົ້
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນຜູຮ
ົ້ ັບຜິດຊອບການຂດຄນໃນເຂດປ
ໍ່າຜະລິດ ແລະ ໃນເຂດໂຄງ
ົ້ ທະບຽນໄມຢູ
ການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ, ແລະ ຂນ
ົ້ ສ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ຄິດໄລ ໍ່
ລາຄາຂອງວ ັດຖດິບເພໍ່ ອການຂາຍ ແລະ ການຊາລະຄາໍ່ ພນ
ັ ທະ ຫ ອາກອນຕາໍ່ ງໆ, ແລະ ອອກໃບອານ ຍາດ
ຂ ົນສໍ່ງົ ວ ັດຖດິບ ເພໍ່ ອການປງແຕງໍ່ ຫ ສໍ່ງົ ອອກ.
ບ ົດສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມ ົ້ ໄດກ
ົົ້ ທີໍ່ ຕິດພນ
ັ ກ ັບການສະໜອງໄມ,ົ້ ການຂ ົນສໍ່ງົ , ການ
ົ້ ານ ົດອ ົງປະກອບຕນຕ
ຂາຍ, ການຜະລິດ ແລະການສໍ່ງົ ອອກ, ຮູບແບບການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ, ຊຶໍ່ ງເປັນ
ພົ້ນຖານ ເພໍ່ ອການພິຈາລະນາໃຫທ
ົ ທວນຄນ ແລະ ຍ ົກລະດ ັບລະບ ົບທີໍ່ໃຊໃົ້ ນປະຈບ ັນຢູປ
ົ້ ບ
ໍ່ ະເທດລາວ ເພໍ່ ອ
ຕອບສະໜອງໄດຕ
ົ້ າມຄວາມຮຽກຮອ
ົ້ ງຕອ
ົ້ ງການຂອງສາກ ົນ ໃນຄວາມສາມາດກວດຄນແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມ ົ້ ແລະ
ຄວາມໂປໍ່ງໃສໃນລະບ ົບການຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍຂອງໄມ.ົ້
12.2 ການສະໜອງໄມ ົ້

ລະບ ົບໂກຕົ້າ : ລ ັດຖະບານ ອອກໂກຕາົ້ ໂດຍອີງໃສບ
ົົ້
ໍ່ ລິມາດທີໍ່ ອະນຍາດໃຫກ
ົ້ ານຂດຄນໄມ
ົ້ ໂກຕາົ້ ທີໍ່ ອອກໂດຍ
ລ ັດຖະບານສາມາດເປັນໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ສາລ ັບເຂດປໍ່າຜະລິດ

ຫ

ໂກຕາົ້ ພິເສດ

ສາລ ັບໄມໃນເຂດໂຄງການ
ົ້

ພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ. ອານາດການປົກຄອງຂນແຂວງສາມາດສະເໜີ
ຂໂກຕາົ້ ພິເສດ ຈາກສູນກາງເພໍ່ ອຂດຄນໄມ
ັ ົ້
ົົ້
ົ້
ໃນເຂດ ພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ແລະ ໂຄງການພ ັດທະນາອໍ່ ນໆ, ຊຶໍ່ ງບໍ່ ໄດສ
ົ້ ໍ່ງົ ຫາ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້
ໂດຍກ ົງ.

ົ້ າມາດພບ
ບ ົດສຶກສາຄວາມບໍ່ ສອດຄອ
ົ ເຫັ ນ
ໍ່ ງໃນການນາໃຊໂົ້ ກຕາົ້ ພິເສດຢູແ
ໍ່ ຂວງນີສ

ບລິມາດຫາຍ

ສ ົມຄວນຂອງໄມຖ
ົົ້ າໍ່ ນໂກຕາົ້ ຂອງທອ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ກຂດຄນຜ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ, ຊຶໍ່ ງອອກອະນຍາດໂດຍອານາດການປົກຄອງຂນທ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ.
ບ ັນຫາຕນຕ
ົົ້ ທີໍ່ ຕິດພ ັນກ ັບໂກຕາົ້ ປະຈາປີ ແມນລະບ
ົບໂກຕາົ້ ທີໍ່ ອີງໃສບ
ໍ່
ໍ່ ລິມາດເປັນຫ ັກ ບໍ່ ໄດກ
ົ້ ຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງໂດຍກ ົງກ ັບ
ເຂດຂດທີໍ່ ມີແຜນການ ຫ ອີງໃສຜ
ໍ່ ົນໄດຮ
ົ້ ັບທີໍ່ຍນຍ ົງຂອງຊ ັບພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ສໍ່ງົ ຕໍ່ ຄວາມສາມາດກວດ
ົ້ ຕໍ່ ມ.
ຄນແຫງ
ໍ່ ທີມາຂອງໄມພ
ົ້ ົບຄວາມຫຍ
ົ້ ງຍາກຂນ

ົ້ ນ
ທີມງານສ ັງເກດເຫັ ນຂມ
ູ ຂາໍ່ ວສານຂອງເຂດຂດຄນໄມ
ົົ້
ົ້

ພາຍໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ ບໍ່ ໄດມ
ີ ານບ ັນທຶກຢາໍ່ ງສອດຄອ
ົ້ ກ
ໍ່ ງ.
ົ້ ກ ັບເຂດ
ໂກຕາົ້ ພິເສດບໍ່ ທັນມີຄວາມສອດຄອ
ໍ່ ງ, ບາງຈານວນແມນອີ
ໍ່ ງຕາມບບລິມາດ ແລະ ອີກຈານວນໜຶໍ່ ງຂນ
ສາປະທານ. ສິໍ່ ງດງໍ່ ັ ສາົ້ ງຄວາມຫຍ
ົ້ ງຍາກໃນການການ ົດພົ້ນທີໍ່ ໃນການສະໜອງບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຈ ັດສ ັນພາຍໃຕໂົ້ ກ
ຕາົ້ ຫ ບລິມາດໄມໃນເຂດສ
າປະທານ, ຊຶໍ່ ງບໍ່ ກຽໍ່ວຂອ
ົົ້
ົ້
ົ້ ງກ ັບການອອກໃບທະບຽນປະຈາປີ ເພໍ່ ອການຂດຄນພາຍ
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ໃນເຂດໂຄງການສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງ.

ໂກຕາົ້ ພິເສດ,

ຊຶໍ່ ງອານມ ັດໂດຍປາສະຈາກການມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມຂອງກະຊວງ

ກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມນ
ົ້ ນັ ົ້ ແມນສ
ໍ່ າົ້ ງຄວາມຫຍ
ົ້ ງຍາກໃນການຄວບຄມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ.
ໂກຕາົ້ ທອ
ຍາດຂດຄນທີໍ່
ົົ້ ອານມ ັດຈາກອານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມອງ. ທີມງານ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ແມນໃບອະນ
ໍ່
ສ ັງເກດເຫັ ນຄວາມແຕກຕາໍ່ ງຂອງຕ ົວເລກຊ ັດເຈນ

ລະຫວ
ົົ້
ໍ່ າງຈານວນໄມທີໍ່ົ້ ບ ັນທຶກເປັນໄມຖ
ົ້ ກຂດຄນ,

ໂກຕາົ້

ພິເສດ ຫ ໂກຕ
ົົ້ ແລະ ມີລາຍຮ ັບເຂົົ້າລ ັດຖະບານ ທີໍ່ ກຽໍ່ວຂອ
ົ້ າົ້ ປະຈາປີ , ບລິມາດຂອງໄມສ
ົ້ າລ ັບບລິສ ັດຂດຄນ
ົ້ ງ
ົ້ ທະບຽນ, ຊຶໍ່ ງບໍ່ ໄດຮ
ກ ັບໄມ.ົ້ ຕ ົວຢາໍ່ ງ: ແຂວງໄຊຍະບູລີມໂີ ຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້ 95 ແຫງໍ່ ທີໍ່ ຂນ
ົ້ ັບໂກ ຕາົ້ ໄມຈາກ
ົ້
ສູນກາງມາໄດຫ
ູົ້ າໍ່ : ການນາໃຊໂົ້ ກຕາົ້ ໄມຂອງທ
ອ
ົ້ າຍກວ
ໍ່ າ 5 ປີ ແລວ
ົ້ ແລະ ບອກໃຫຮ
ົ້ ວ
ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນອາດ ເປັນແຫງ
ໍ່ ສະ
ໜອງວ ັດຖດິບຕນຕ
ົົ້ ໃຫບ
ົ້ ັນດາໂຮງງານ.

ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ,

ຍ ັງບໍ່ ທັນມີຫ ັກຖານບອກວາໍ່ :

ໂກຕາົ້ ໄມຂອງ
ົ້

ທອ
ມີໃບທະບຽນ ແລະ ໃບອະນຍາດ.
ົົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນກຽໍ່ວຂອງົ້ ໂດຍກ ົງກ ັບເຂດຂດຄນສະເພາະທີໍ່
ຈດອອນ
ໍ່ ໂດຍລວມໃນລະບ ົບໂກຕາົ້

ແມນການຂາດສາຍພ
ົວພ ັນໂດຍກ ົງລະຫວາໍ່ ງບລິມາດຈ ັດສ ັນ
ໍ່

ໃນເຂດຂດ

ຄນທີໍ່
ົົ້ ມີແຜນການພາຍໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ, ໃນເຂດໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ຫ ໃນເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ,
ຫາກການດ ັດສ ົມໂກຕາົ້ ບໍ່ ດນ
ແລະ ເມອງຕອ
ັ ົ້ ກຽໍ່ ວຂອ
ັ ົ້
ໍ່ ດຽໍ່ ງກ ັບບລິມາດທີໍ່ ຕອ
ົ້ ງການ, ການຈ ັດຕງທີໍ່
ົ້ ງຂນແຂວງ
ົ້ ງ
ໄດຊ
ເພີໍ່
ົົ້
ົ້ ອກຫາພົ້ນທີໍ່ ຂດຄນໄມ
ົ້ ມເຕີມໃຫພ
ົ້ າກສວ
ໍ່ ນຜະລິດ.
ຄາແນະນາຕໍ່ ລະບ ົບໂກຕາົ້
ການອອກໃບທະບຽນທີໍ່ ຊ ັດເຈນໃຫເົ້ ຂດຂດຄນພາຍໃນປ
ົົ້
ໍ່າຜະລິດ,
ເຂດ

ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ

ແມນມີ
ໍ່ ຄວາມຈາເປັນ.

ທະບຽນສະເພາະເພໍ່ ອການຂດຄນໄມ
ົົ້
ົ້

ໃນເຂດໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ

ແລະ

ການຈ ັດສ ັນໂກຕາົ້ ຕອ
ົ້ ງກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງໂດຍກ ົງກ ັບເຂດທີໍ່ມີໃບ

ຕາມທີໍ່ ການ ົດໄວໃົ້ ນແຜນຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມ ົ້

ຫ

ໃນການສາົ້ ງແຜນການ

ໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງທີໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອານມ ັດ.
ົ້ ນ
ເຂດປໍ່າຜະລິດ: ອີງຕາມຂມ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດໃົ້ ນ 4 ແຂວງ ສ ົກປີ 2010-2011, ເຂດປໍ່າຜະລິດສະໜອງໄມພຽງ
ົ້
ົ້ ທີໍ່ ປໍ່າໄມທັ
ບາງສວ
ຂ
ັ ົ້
ົ .
ໍ່ ນເທົໍ່ ານນທຽບໃສ
ໍ່ ະໜາດຂອງເນອ
ົ້ ງໝດ

ອ ັດຕາການຂດຄນຖ
ົົ້ ກບ ັນທຶກແມນຍ
ໍ່ ໍ່ ມີຫາຍ,

ົ້ ນ
ປະມານ 2.2 ມ3 ຕໍ່ ຮຕ ເທົໍ່ ານນ,
ູ ເຂດຂດຄນຍ
ັ ົ້ ຊຶໍ່ ງອາດບໍ່ ຄມ
ົົ້ ັງບໍ່ ທັນມີການເກັບຮ ັກ
ົ້ ຄາໍ່ ທາງເສດຖະກິດ. ຂມ
ສາ ຫ ລາຍງານຢາໍ່ ງສອດຄອ
ໍ່ ງສາລ ັບພົ້ນທີໍ່ ຢູນ
ໍ່ ອກໂຄງການ SUFORD ຄມ
ົ້ ຄອງ. ເຂດປໍ່າຜະລິດຄວນຖກ
ຄມ
ົ້ ຄອງໂດຍອີງໃສຜ
ໍ່ ົນໄດຮ
ົ້ ັບໃນໄລຍ
ໍ່ ະຍາວ ແລະ ກວມເອົ າການລ ົງບ ັນທຶກປໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ໜາົ້ ເຊໍ່ ອຖ ແລະ ການ
ສາົ້ ງແຜນການຄມ
ົ້ ຄອງໄລຍ
ໍ່ ະຍາວ. ຊ ັບພະຍາກອນເຂດປໍ່າຜະລິດ ຄວນຊກຍູຕ
ົ້ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານຕອບສະໜອງໄມໃນ
ົ້
ປະເທດລາວແລະສໍ່ງົ ເສີມຄວາມຍນຍ ົງຂອງປໍ່າໄມ.ົ້

ຄາແນະນາຕໍ່ ເຂດປໍ່າຜະລິດ
ບ ັນດາເຂດປໍ່າຜະລິດຄວນປະກອບສວ
ຍ
ໍ່ ນເຂົົ້າໃນການສະໜອງໄມໃນໄລ
ົ້
ໍ່ ະຍາວຈາກການຄມ
ົ້ ຄອງຊ ັບພະຍາ
ກອນໄມແບບຍ
ນຍ ົງໄປສູບ
ນຍ ົງແມນມີ
ົ້
ໍ່ ັນດາໂຮງງານໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ. ການຈ ັດການປໍ່າໄມແບບຍ
ົ້
ໍ່ ຄວາມສາຄ ັນເພໍ່ ອ
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ຮ ັກສາແຫງໍ່ ທາມະຊາດ ດງໍ່ ັ ສ ົນທິສ ັນຍາການຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ຫດຜອ
ໍ່ ນການສມໃສພ
ໍ່ ຽງແຕບ
ໍ່ າງແນວພ ັນໄມ ົ້ ເຊິໍ່ ງ
ເປັນຜ ົນເຮັດໃຫແ
ົ້ ຫງ
ໍ່ ທາມະຊາດເຊໍ່ ອມໂຊມ. ຄວນເພີໍ່ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂະຫຍາຍເຂດປໍ່າຜະລິດໃຫົ້
ຫາຍກວ
ໍ່ າເກົໍ່ າ ແລະ ຖກຄມ
ົ້ ຄອງແບບຍນຍ ົງ.
ບ ັນດາໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ:

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ທີໍ່ ໄດຈ
ັ ກ ັບໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງແມນ
ົ້ າກບ ັນດາແຂວງທີໍ່ຕິດພນ
ໍ່

ແຕກຕາໍ່ ງກ ັນອີງຕາມການນາໃຊໂົ້ ກຕາົ້ ປະຈາປີ , ພິເສດ, ໂກຕາົ້ ທອ
ົົ້ ົວຈິງ ແລະ ບ ັນດາ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ, ບລິມາດຂດຄນຕ
ເຂດຂດຄນໄມ
.ົ້
ົົ້

ການສະໜອງໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ມີລາຍງານຈາກໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງຢູໍ່

4

ແຂວງ

ແມນ
ໍ່

44,414 ມ3, ປະມານ 4 ເທໍ່ ອ ຂອງບລິມາດທີໍ່ ລາຍງານຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ. ໂກຕາົ້ ສາມາດອອກໄດສ
ົ້ າ ລ ັບບ
ລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຫາຍກວ
ໍ່ າຈານວນໄມທີໍ່ົ້ ຕອ
ົ້ ງການບກເບີກເພໍ່ ອພົ້ນທີໍ່ ໂຄງການ.

ການອະນຍາດໃຫຈ
ົ້ ານວນໄມທີໍ່ົ້ ຂດ

ຄນບ
ຕໍ່ ໄປຢູພ
ົົ້ ໍ່ ສາເລັ ດສາມາດຍ ົກຍອດໄປຂດຄນໃນປີ
ົົ້
ໍ່ ົ້ນທີໍ່ ຫ ໂຄງການຕາໍ່ ງໆ. ເຫັ ນວາໍ່ ບໍ່ ເໝາະ ແລະ ຍ ັງບໍ່ ມີ
ົ້ ທະບຽນເຂດຂດຄນ
ຫ ັກຖານພຽງພຂອງການຂຶນ
ົົ້ ສະເພາະພາຍໃນໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງໃນປີ ຕໍ່ ໄປ,
ຄາແນະນາຕໍ່ ບ ັນດາໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ:
ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີໍ່ ກາລ ັງພ ັດທະນາຢາໍ່ ງວອ
ໍ່ ງໄວ,

ຊຶໍ່ ງຕອ
ົ້ ງການຍ ົກລະດ ັບສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ

ທາງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງຂອງປະເທດ ທີໍ່ ຮຽກຮອ
ີ ານສາົ້ ງແຜນ ແລະ ການຮ ັບຮອງບ ັນດາໂຄງການພ ັດທະ
ົ້ ງໃຫມ
ົ້ ກ
ນາ.

ພົ້ນທີໍ່ ສະເໜີເພໍ່ ອການບກເບີກພາຍໃຕໂົ້ ຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ

ຕອນການຮ ັບຮອງໂຄງການນນັ ົ້

ຄວນມີແຜນທີໍ່ ເປັນສວ
ັ ົ້
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງຂນ

ົ້ນ
ຊຶໍ່ ງຈະຕິດພ ັນກ ັບການອອກທະບຽນໃຫຂ
ຕາມແຜນການໂຄງການພ
ົົ້
ົ້ ດຄນໄມ
ົ້

ົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ຈະຕອ
ົ້ ຖະ
ຖານໂຄງລາໍ່ ງທີໍ່ ໄດຮ
ົົ້
ົ້ ັບອານມ ັດ. ວ ັດຖດິບທີໍ່ ໄດຂ
ົ້ ດຄນຈາກເຂດໂຄງການພ
ົ້ ງຖກຂຶນ
ບຽນຢູສ
ົົ້ ແລະ ຮອດທີໍ່ ຕງຂອງໂຄງການ.
ັ ົ້
ໍ່ ະໜາມສອງ ແລະ ສາມາດກວດຄນຫາໃບທະບຽນຂດຄນ
ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ: ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງຍ ັງບໍ່ ທັນຖກການ ົດ ແລະ ບ ັນທຶກເອກະສານ
ົ້ ນ
ຢາໍ່ ງພຽງພເທໍ່ ອ. ທີມງານບໍ່ ສາມາດມີບ ັນທຶກໃດໆຂອງການຂດຄນໄມ
ໃນເຂດປ
ູ ໄມ ົ້
ົົ້
ົ້
ໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນທີໍ່ ເປັນຂມ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຈາກສະໜາມສອງໃນ 4 ແຂວງ. ໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນເພ
ົົ້ ໍ່ ອນາໃຊພ
ົ້ າຍໃນບາົ້ ນ ບໍ່ ຈາເປັນຕອ
ົ້ ງຂຶນ
ໍ່ ະໜາມ
ສອງ, ນອກຈາກເຂດດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຈະມີການຂດຄນ
ົົ້ ເພໍ່ ອໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ. ໄມທີ
ົ້ ມາຈາກເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊ ົ້
ຂອງບາົ້ ນ ສາມາດຖກສໍ່ງົ ເຂົົ້າໂຮງງານທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນໂດຍກ ົງ ເພໍ່ ອການປງແຕງໍ່ ແລະ ອາດມີບລິມາດໄມຫ
ົ້ າຍສ ົມ
ຄວນທີມາຈາກໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນທີໍ່ ປະຈບ ັນຍ ັງບໍ່ ມີການບ ັນທຶກ.
ຄາແນະນາຕໍ່ ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ:
ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນຄວນຖກການ ົດ ແລະ ສາົ້ ງເປັນແຜນທີໍ່ ໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ ຍອ
ົ້ ນປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນເປັນ
ົ້ ທີໍ່ ຕນຕ
ອ ັດຕາສວ
ົົ້ ຂອງພົ້ນທີໍ່ ຊ ັບພະຍາກອນປໍ່າໄມແຂວງ.
ໍ່ ນເນອ
ົ້
ການຄາົ້

ການອອກໃບທະບຽນເພໍ່ ອການຂດຄນໄມ
ທາງ
ົົ້
ົ້

ຄວນກວມເອົ າເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນຕາມເງໍ່ ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງ

ຈາກເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ

ໃນການເຮັດວິທໍ່ ີນີ,ົ້

ໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຕອ
ີ ວາມສາມາດກວດຄນ
ົ້ ງມີການຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງຊຶໍ່ ງອາດຊວ
ໍ່ ຍໃຫມ
ົ້ ຄ

ແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມຈາກປ
ງແຕງໍ່ .
ັ ົ້
ົ້
ໍ່າໄມຈົ້ ົນຮອດຂນຕອນການປ
ການຮ ັບຮູເົ້ ຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນຄວນເປັນທາງການໃນທົໍ່ ວ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງວາໍ່ ເປັນປໍ່າ
ປະເພດໜຶໍ່ ງທີໍ່ ຖກບ ັນຈເຂົົ້າຍດທະສາດການນາໃຊທ
ົ້ ໍ່ ີດິນປໍ່າໄມ.ົ້
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ເຂດສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ:
ນອ
ົ້ ຍ.
ບາງ
ແລະ

ສວ
ສ
ໍ່ ນຫາຍແມນໄມ
ໍ່
ົ້ ັກ

ແລະ

ປູກໂດຍບ ັນດາເຈົາົ້ ຂອງສວນປູກຂະໜາດ

ການປະກອບສວ
ອ
ົົ້
ໍ່ ນຂອງເຂດສວນປູກຕນໄມ
ົ້ ດສາຫະກາເຂົົ້າສູກ
ໍ່ ານສະໜອງໄມມີ
ົ້ ຫາຍຢູແ
ໍ່ ຂວງຫວງພະ
(ໄມສ
ົ້ ັກ).

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ສາລ ັບສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ

ຍ ັງບໍ່ ທັນມີການບ ັນທຶກໄດເົ້ ທົໍ່ າທີໍ່ ຄວນສາລ ັບທີໍ່ຕງັ ົ້

ົ້ ທີໍ່ ປູກຍອ
ເນອ
ົ້ ນສວນປູກສວ
ໍ່ ນຫາຍຢູກ
ໍ່ ະແຈກກະຈາຍລະຫວາໍ່ ງເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ

ແລະ

ເຂດ

ກະສິກາ. ການພ ັດທະນາສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົົ້ າໍ່ ງພາລາ ແມນພວມ
ົ້ ດສາຫະກາເຊັໍ່ ນ: ໄມສ
ົ້ ັກ, ໄມວິ
ົ້ ກ ແລະ ຕນຢ
ໍ່
ຂະຫຍາຍຕ ົວ

ແລະ

ອາດມີທິດທາງສະໜອງໄມໄດ
ົ້ ຫ
ົ້ າຍເຂົົ້າສູຕ
ໍ່ ະຫາດພາຍໃນໆອານາຄ ົດຕໍ່ ໜາົ້ .

ທະບຽນສວນປູກຕນໄມ
ອາດຍ
ົົ້
ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ົ້
ໍ່ ງແຕອ
ໍ່ າດສາມາດຖກໃຊເົ້ ປັນວິທໍ່ ີໃນການການ ົດ

ແລະ

ົ້
ການຂຶນ
ຄິດໄລ ໍ່

ົ້ ທີໍ່ ສວນປູກຕນໄມ
ຈານວນເນອ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ.
ຄາແນະນາຕໍ່ ສວນປູກຕນໄມ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ:
ົ້ ທະບຽນສວນປູກຕນໄມ
ປະເມີນຜ ົນທາໍ່ ແຮງໃນການຂຶນ
ອ
ົົ້
ົ້ ດສາຫະກາ

ພາຍໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງເພໍ່ ອການ ົດບ ັນດາ

ເຈົາົ້ ຂອງ, ທີໍ່ ຕງັ ົ້ ແລະ ພົ້ນທີໍ່ ປູກໄມຊະນິ
ດພ ັນທີໍ່ແຕກຕາໍ່ ງກ ັນ.
ົ້
12.3 ການຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້
ສະໜາມສອງ: ເປັນຈດສມເພໍ່ ອບ ັນທຶກ ແລະ ຂາຍໄມທ
ມີໃບທະບຽນໃນປະເທດ
ົົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດທີໍ່ຂດຄນຈາກເຂດທີໍ່
ລາວ. ສະໜາມສອງແມນສະໜາມເກັ
ບໄມຊ
ໍ່
ົ້ ໍ່ວົ ຄາວ, ຊຶໍ່ ງເປັນບອ
ໍ່ ນທີໍ່ ພະນ ັກງານຈາກຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ
ປໍ່າໄມເມ
ັດແທກ ແລະ ຈ ັດຄນນະພາບໄມທ
ົ້ ອງ, ແລະ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງວ
ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນ, ແລວ
ົ້ ໃຊຂ
ົ້ ົ້
ມູນດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວສາົ້ ງບ ັນຊີລາຍຊໍ່ ໄມທ
ັ ໄມທີໍ່ົ້ ໄດກ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ມີເລກທີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ, ພນ
ົ້ ານ ົດ, ແລະ ໜາົ້ ຕ ັດພອ
ົ້ ມຄວາມຍາວທີໍ່
ວ ັດແທກໄດເົ້ ພໍ່ ອການຄິດໄລບ
ໍ່ ລິມາດ.

ໃນປະຈບ ັນ,

ົ້ ຂອງໄມທ
ເລກທີນາເບີ
ົ້ ອ
ໍ່ ນບໍ່ ສາມາດຖກໃຊເົ້ ພໍ່ ອກວດຄນ

ແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມຫາເຂດຂ
ດຄນສະເພາະທີໍ່
ມີໃບທະບຽນອະນຍາດ.
ົົ້
ົ້
ທີມງານສ ັງເກດເຫັ ນຄວາມແຕກຕາໍ່ ງທີໍ່ ສາຄ ັນໃນບລິມາດໄມທີໍ່ົ້ ຂດຄນທັ
ົົ້ ງໝ ົດທີໍ່ມີການບ ັນທຶກໃນ
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ແຂວງ
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ົ້ ທະບຽນຢູສ
(56,583 ມ3) ແລະ ບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ (19, 545 ມ ), ຊຶໍ່ ງສະທອ
ົ້ ນເຖິງການ

ົ້ ນ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ເກັບກາຂມ
ູ ແລະ ການຮ ັກສາບ ັນທຶກເອກະສານທີໍ່ ບໍ່ ທັນພຽງພ. ມີພຽງແຕ ໍ່ 34% ຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ
ໍ່ ະ
ົ້ າດບອກໃຫຮ
ໜາມສອງນີອ
ູົ້ າໍ່ : ອ ັດຕາສວ
ົ້ ວ
ໍ່ ນຂອງໄມຫ
ົ້ າຍສ ົມຄວນ ອາດບໍ່ ທັນໄດຖ
ົ້ ກການ ົດ ແລະ ສູນເສຍລາຍ
ຮ ັບທີໍ່ໄດຈ
ົ້ າກໄມດ
ົ້ ງໍ່ ັ ກາໍ່ ວ.
ຄາແນະນາຕໍ່ ສະໜາມສອງ:
ົ້ ທະບຽນຢາໍ່ ງເປັນທາງການຢູສ
ໄມທ
ົົ້ ງໝ ົງດເພໍ່ ອປົ້ອນຕະຫາດຄວນຖກຂຶນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂດຄນທັ
ໍ່ ະໜາມສອງ

ແລະ

ຂ ົ້

ມູນຄວນຖກເກັບກາເພໍ່ ອການ ົດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທັງໝ ົດ, ວ ັດແທກ ແລະ ຄິດໄລບ
ໍ່ ລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນພອ
ົ້ ມທັງກວດຄນແຫງ
ໍ່
ທີມາຂອງໄມຫາເຂດຂ
ດຄນທີໍ່
ົົ້ ມີທະບຽນ. ບ ັນທຶກຂອງບ ັນຊີໄມທ
ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນສາົ້ ງຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງນນັ ົ້ ຄວນເກັບຮ ັກສາໄວ ົ້
ົ້ ໃນ
ຢູພ
ແລະ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ພອ
ໍ່ ະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້
ົ້ ມທັງເນອ
ສະຫບສ ັງລວມຫຍເົ້ ຂດຂດຄນທີໍ່
ົົ້ ມີໃບທະບຽນຢູພ
ໍ່ າຍໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົ້ ອງບາົ້ ນ ແລະ ເຂດ
ໂຄງການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ.

105

ບ ັນດາເອກະສານຂ ົນສໍ່ງົ ໄມອອກໂດຍພະແນກອ
ດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ເພໍ່ ອເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມຈາກສະ
ົ້
ົ້
ໜາມສອງຕອ
ົ້ ງການ ົດຢາໍ່ ງຊ ັດເຈນຈານວນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ກາລ ັງຂ ົນສໍ່ງົ ໂດຍລ ົດບ ັນທກ
ເອກະສານຕອ
ົ້ ງອີງໃສບ
ໍ່ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ

ຫ

ພາຫະນະສະເພາະ,

ພອ
ົ້ ມທັງສະແດງເຖິງການຊາລະຄາໍ່ ທານຽມຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງເຊັໍ່ ນ:

ຄາໍ່

ພາກຫວງ ແລະ ອາກອນທີໍ່ ຊາລະຄາໍ່ ໄມ.ົ້ ເອກະສານຂ ົນສໍ່ງົ ຍ ັງຄວນລະບປາຍທາງເຊັໍ່ ນ ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້
ສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງ ຫ ປາຍທາງເພໍ່ ອການຂ ົນສໍ່ງົ .
ການຂາຍໄມ:ົ້ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງນາໃຊບ
ົ້ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນເພໍ່ ອຄິດໄລລ
ໍ່ າຄາຂອງໄມລວມ
ົ້
ົ້ າລະເງິນຢູພ
ທັງຕນທຶ
ົົ້ ນຂອງໄມ,ົ້ ຄາໍ່ ພ ັນທະ ແລະ ອາກອນອໍ່ ນໆ. ຜູຊ
ົ້ ຊ
ໍ່ ະແນກການເງິນແຂວງ, ພາຍຫ ັງການ
ຊາລະຄາໍ່ ທານຽມ

ແລະ

ອາກອນທັງໝດ
ົ ແລວ
ົ້ ,

ພະແນກອດສາຫະກາ

ອະນຍາດເພໍ່ ອການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມໄປໂຮງງານປ
ງແຕງໍ່ ຢູທ
ົ້
ໍ່ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ

ແລະ

ຫ ເພໍ່ ອສໍ່ງົ ອອກ.

ການຄາົ້ ແຂວງຈະອອກໃບ
ຍ ັງບໍ່ ທັນມີຫ ັກຖານເຖິງໄມທີໍ່ົ້

ົ້ ທະບຽນໂດຍພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ຍອ
ປົ້ອນໃຫບ
ົ້ ັນດາໂຮງງານ ຖກຂຶນ
ົ້ ນບໍ່ ມີບ ັນທຶກ ໄມ ົ້
ທີໍ່ ຖກສະໜອງໃຫແ
ົ້ ຕລ
ໍ່ ະໂຮງງານ. ການການ ົດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນແມນບ
ໍ່ ໍ່ ສອດຄອ
ໍ່ ງ, ຍອ
ົ້ ນທີມງານສ ັງເກດເຫັ ນເລກທີ ນາົ້
ເບີຕາມໜາົ້ ໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຍ ັງບໍ່ ທັນຖກ, ຊຶໍ່ ງຈາເປັນຕໍ່ ການກວດຫາແຫງ
ໍ່ ທີມາຂອງໄມຫາປ
ົ້
ໍ່າໄມທີໍ່ົ້ ມີໃບທະບຽນ ຫ ຫາ
ເຂດໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ.
ຄາແນະນາຕໍ່ ການຂາຍໄມ:ົ້
ແຕລ
ໍ່ ະໂຮງງານຄວນເກັບຮ ັກສາທະບຽນໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢາໍ່ ງເປັນທາງການ,

ຊຶໍ່ ງບ ັນທຶກວ ັດຖດິບເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານຈາກ

ສະໜາມສອງ ແລະ ຊວ
ົົ້ ມີໃບ
ໍ່ ຍໃຫສ
ົ້ າມາດກວດຫາແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນແຕລ
ໍ່ ະທອ
ໍ່ ນຄນໄດຫ
ົ້ າເຂດຂດຄນທີໍ່
ົ້ ທະບຽນແມນຕ
ທະບຽນ. ການຂຶນ
ໍ່ ອ
ົ້ ງການບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ ແລະ ໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ສາລ ັບໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຕ ົວຈິງທີໍ່ ກາ
ລ ັງຂ ົນສໍ່ງົ ໄປຫາໂຮງງານ. ສາເນົາເອກະສານໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ບ ັນຊີໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຄວນຖກເກັບຮ ັກສາໄວ ົ້
ຢູໂ
ໍ່ ຮງງານ ແລະ ຢູພ
ໍ່ ະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ ເພໍ່ ອເປັນຫ ັກຖານການຮ ັບວ ັດຖດິບ ແລະ
ົ້ ນຄວາມຖກຕອ
ເພໍ່ ອຢັງຢ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍຂອງໄມ.ົ້
12.4 ການຜະລິດໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ
ບ ັນທຶກຂອງຈານວນ ແລະ ບລິມາດຂອງໄມທີໍ່ົ້ ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ມີໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງນນັ ົ້ ຍ ັງບໍ່ ທັນຖກເກັບຮ ັກສາ
ຢາໍ່ ງພຽງພເທໍ່ ອ

ແລະ

ບໍ່ ທັນສະທອ
ົ້ ນເຖີງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານເພໍ່ ອຮ ັກສາລະດ ັບການຜະລິດ

ົ້ ນ
ເປັນສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບທີໍ່ ແຕລ
ູ ທີໍ່ ໄດຈ
ໍ່ ະແຂວງລາຍງານ. ຂມ
ົ້ າກພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ
3
ໃນ 4 ແຂວງບອກໃຫຮ
ູົ້ າໍ່ : ບລິມາດສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບໃນ 2010-2011 ແມນ
ົ້ ວ
ໍ່ 60,537 ມ , ຊຶໍ່ ງອາດຕອ
ົ້ ງ
3
ການໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນເຂົົ້າສູກ
ໍ່ ານຜະລິດປະມານ 151,000 ມ ອີງຕາມອ ັດຕາຟົ້ ນຟູສະເລຍ
ໍ່ ຂອງອດສາຫະກາ (50%

ຈາກໄມທ
ີ
ົ້ ອ
ໍ່ ນມາເປັນໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍ ແລະ 70-85% ຈາກໄມເລ
ົ້ ໍ່ ອຍມາເປັນສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ). ວ ັດຖດິບທີໍ່ ຍ ັງມີອງ
ົ້ າຍ.
ຕາມການຂດຄນ
ົົ້ ແລະ ບ ັນທຶກຂອງສະໜາມສອງ ແມນຍ
ໍ່ ັງມີຕ ົວເລກຕາໍ່ ກວ
ໍ່ າຕ ົວເລກເລົໍ່ ານີຫ
ົ້ ນ
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງບໍ່ ມີຂມ
ູ ທີໍ່ ຊ ັດເຈນຕໍ່ ກ ັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ບ ັນທຶກກາລ ັງພະ
ລິດຂອງໂຮງງານ ຊຶໍ່ ງບໍ່ ສອດຄອ
ໍ່ ງກ ັບກາລ ັງຜະລິດສະເລຍ
ໍ່ ທີໍ່ ປະເມີນໄວ ົ້ (PolC 2011) ສິໍ່ ງທີໍ່ ສາຄ ັນແມນບ
ໍ່ ລິ
ສ ັດປງແຕງໍ່ ສວນຫາຍອີງໃສໄໍ່ ມທີ
ົ້ ມາຈາກແຫງ
ໍ່ ໄມທີໍ່ົ້ ການ ົດບໍ່ ໄດ.ົ້

ສິໍ່ ງດງໍ່ ັ ກາໍ່ ວບອກໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງລະບ ົບການບ ັນ
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ທຶກທີໍ່ ບໍ່ ທັນພຽງພ ຫ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງຍ ັງຂາດຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄມ
ການປງແຕງໍ່ ໄມໃນທ
ອ
ົ້
ົ້ ງຖິໍ່ ນ.
ຄາແນະນາຕໍ່ ການຜະລິດໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ:
ົ້ ນ
ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງຄວນເກັບກາຂມ
ູ ລະດ ັບກາລ ັງຜະລິດຂອງໂຮງງານ ແລະ ຮຽກ
ຮອ
ົ້ ງໃຫບ
ົ້ ັນດາໂຮງງານປງແຕງໍ່ ຢູທ
ໍ່ ອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນສໍ່ງົ ບ ັນທຶກການຜະລິດປະຈາເດອນ ແລະ ບ ົດລາຍງານການຜະລິດ
ົ້ ໃນໆການໃຊວ
ປະຈາປີ . ບ ົດລາຍງານຄວນປະກອບດວ
ົ້ ຍເນອ
ົ້ ັດຖດິບ ເພໍ່ ອການຜະລິດ, ບລິມາດຂອງຜະລິດຕະ
ພ ັນທີໍ່ຜະລິດໄດໃົ້ ນແຕລ
ໍ່ ະເດອນ ພອ
ົ້ ມທັງບລິມາດຂອງຜະລິດຕະພ ັນທີໍ່ສໍ່ງົ ອອກ.
12.5 ການສໍ່ງົ ອອກ
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ບ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກຍ ັງບໍ່ ທັນຖກເກັບກາຢາໍ່ ງສອດຄອ
ູ ບລິມາດ ເມໍ່ ອຂ ົ້
ໍ່ ງໃນແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ, ຊຶໍ່ ງລວມທັງຂມ
ົ້ ນບລິມາດຂອງຜະລິດຕະ
ມູນແຫງໍ່ ຊາດລາຍງານເປັນຫວ
ົ ໜວ
ໍ່ ຍມູນຄາໍ່ US ໂດລາ, ທີໍ່ ບໍ່ ສາມາດຖກໃຊເົ້ ພໍ່ ອຢັງຢ
ົ້ ນ
ພ ັນສໍ່ງົ ອອກໄດ.ົ້ ຢູໃໍ່ ນຫາຍແຂວງນນ,
ບ ັນທຶກຂມ
ູ ບລິມາດການສໍ່ງົ ອອກຍິໍ່ ງມີຕ ົວເລກເກີນບລິມາດໄມທ
ັ ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ

ພອ
ົ້ ມທັງບລິມາດໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຕອ
ົ້ ງການເພໍ່ ອຜະລິດໃຫໄ
ົ້ ດຕ
ົ້ າມລະດ ັບການສໍ່ງົ

ົ້ ນ
ອອກ ໂດຍຂມ
ູ ໄດຈ
ົ້ າກພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ. ມີດາໍ່ ນສາກ ົນ 16 ແຫງໍ່ ແລະ ອີກ 29
ດາໍ່ ນທອ
າົ້ ມຊາຍແດນເຂົົ້າສູບ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ ທີໍ່ ເປັນບອ
ໍ່ ນໃຫໄ
ົ້ ມສາມາດຂ
ົ້
ໍ່ ັນດາປະເທດເພໍ່ ອນບາົ້ ນໄດ.ົ້
ການສໍ່ງົ ອອກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຖກການ ົດໄດໃົ້ ນ 2 ຈາກ 4 ແຂວງທີໍ່ ມີການສຶກສາໃນສ ົກປີ 2010-2011. ເຖິງຢາໍ່ ງໃດ
ກໍ່ ຕາມ, ສະຖິຕແ
ິ ຫງໍ່ ຊາດບໍ່ ມີການບ ັນທຶກການສໍ່ງົ ອອກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນໃນແຕລ
ໍ່ ະໄລຍ
ໍ່ ະໃນເວລາດຽວກ ັນ. ເອກະສານ
ການສໍ່ງົ ອອກ ແມນໄດ
ຈ
ໍ່
ົ້ າກພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງເພໍ່ ອຜະລິດຕະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ປງແຕງໍ່ , ຊຶໍ່ ງ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ອາດໃຊໄົ້ ມທີໍ່ົ້ ການ ົດບໍ່ ໄດປ
ົ ກ ັບໄມທ
ົ້ ນ
ົ້ ອ
ໍ່ ນທີໍ່ ຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ

ແລວ
ັ ໄມທີໍ່ົ້ ຄາົ້
ົ້ ກໍ່ ກາຍເປັນຜະລິດຕະພນ

ຂາຍຢາໍ່ ງຖກກ ົດໝາຍໄດ ົ້ ໂດຍຜາໍ່ ນການອອກໃບອະນຍາດສໍ່ງົ ອອກ.
ຄາແນະນາຕໍ່ ການສໍ່ງົ ອອກ:
ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະການຄາົ້ ແຂວງຄວນຕິດຕາມກວດກາການຜະລິດ ແລະ
ົ້ ນ
ການສໍ່ງົ ອອກຂອງໂຮງງານ ແລະ ເກັບຮ ັກສາບ ັນທຶກເອກະສານຂອງໄມສ
ູ ຂາໍ່ ວສານທີໍ່
ົ້ ໍ່ງົ ອອກ, ລວມທັງຂມ
ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບບລິມາດ ແລະ ມູນຄາໍ່ ຂອງຜະລິດຕະພ ັນທີໍ່ສ ັງລວມໂດຍຫຍເົ້ ພໍ່ ອແຕລ
ໍ່ ະແຂວງ.
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ການສໍ່ງົ ອອກທີໍ່ ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ມີນນຄວນປະກອບດ
ວ
ັ ົ້
ົ້ ຍທັງບລິມາດໄມ ົ້ ແລະ ທັງ
ເປັນຫ ົວໜວ
ີ ວາມສາມາດສ ັງລວມບລິມາດການຜະລິດ, ການສໍ່ງົ ອອກໄມ ົ້
ໍ່ ຍມູນຄາໍ່ US ໂດລາ ເພໍ່ ອຊວ
ໍ່ ຍໃຫມ
ົ້ ຄ
ແລະ ບລິມາດວ ັດຖດິບທີໍ່ ຍ ັງເຫອໃນຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ.
12.6 ການຕິດຕາມກວດກາ
ປະເທດລາວມີໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດຫາຍໜວ
ໍ່ ຍງານທີໍ່ ມີໜາົ້ ທີໍ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາກິດຈະການປໍ່າໄມ,ົ້ ການວ ັດ
ແທກໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງ

ຮອດການຜະລິດໃນໂຮງງານ. ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມເປັ
ົົ້ ໜຶໍ່ ງຂອງ
ົ້ ນໜວ
ໍ່ ຍງານຕນຕ

ລ ັດທີໍ່ກວດກາໄມທ
າໍ່ ງໆທີໍ່ ແຕກຕາໍ່ ງກ ັນເຊັໍ່ ນ: ກວດກາສະໜາມໜຶໍ່ ງ ແລະ ສອງ, ແລະ ກວດຢູໍ່
ັ ົ້
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູຂ
ໍ່ ນຕອນຕ
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ໂຮງງານປງແຕງໍ່ .

ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມບ
ົ້ ໍ່ ມີພະນ ັກງານ

ແລະ

ອປະກອນທີໍ່ ພຽງພເທໍ່ ອໃນການກວດກາຢູທ
ົ
ໍ່ ໍ່ ວ

ົ້ ນ
ປະເທດໃດຢາໍ່ ງມີປະສິດທິຜນ
ູ ທີໍ່ ເກັບກາໄດຈ
ົ . ອີງຕາມຂມ
ົ້ າກ 4 ແຂວງ, ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ມີຄວາມສາມາດຢຶດໄດ ົ້
30% ຫາ 80% ຂອງໄມຜິ
ົ້ ດກ ົດໝາຍ. ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມຕ
ົ້ ອ
ົ້ ງອີງໃສກ
ໍ່ ານປະສານງານກ ັບຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ
ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ເພໍ່ ອການຊກຍູກ
ົ້ ອງ ແລະ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງ
ົ້
ົ້ ານເດີນທາງໄປສະໜາມ
ແລະ ໄປດາໍ່ ນກວດກາຖາວອນຕາໍ່ ງໆ (ຕາມການສະເໜີຂອງກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ)ົ້
ຫອ
ນໜວ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມເມ
ົ້ ອງ ແລະ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມແຂວງເປັ
ົ້
ໍ່ ຍງານທີໍ່ ສາຄ ັນທີໍ່
ສດ

ຍອ
ົ້ ນທັງສອງໜວ
ໍ່ ຍງານມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມໃນການຕິດຕາມກວດກາໄມທ
ົ້ ອ
ໍ່ ນຈາກກິດຈະກາຢູພ
ໍ່ າກສະໜາມຮອດ

ສະໜາມໜຶໍ່ ງ ແລະ ສອງ, ຕໍ່ ມາກໍ່ ແມນພະແນກອ
ດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງທີໍ່ ອອກໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ .
ໍ່
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ສະໜາມສອງ

ົ້ ນການຂຶນ
ົ້ ທະບຽນໄມທີໍ່ົ້ ຖກຂດຄນ
ແມນຈ
ົົ້
ໍ່ າເປັນຕອ
ົ້ ງຢັງຢ

ແລະ

ຄວາມສາມາດກວດຄນ

ົ້ ນ
ແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມຫາເຂດຂ
ດຄນທີໍ່
ູ ການຕິດຕາມກວດກາຍ ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ົົ້ ມີໃບທະບຽນ. ຂມ
ົ້
ໍ່ ງ ແລະ ບໍ່ ທັນ
ເປັນການສະໜອງໄມຕ
ົ້ ົວຈິງທີໍ່ ຕອ
ົ້ ງການນາມາຜະລິດ

ເພໍ່ ອຕອບສະໜອງລະດ ັບການຜະລິດເປັນສິນຄາົ້ ສາເລັ ດ

ຮູບຂອງໂຮງງານ.
ຄາແນະນາຕໍ່ ການຕິດຕາມກວດກາ
ຍ ົກລະດ ັບຄວາມສາມາດຂອງກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ໃນການຄມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາລະບ ົບທັງໝ ົດຜາໍ່ ນການ
ສະໜອງອປະກອນທີໍ່ ຈາເປັນແກພ
ໍ່ ະນ ັກງານຢູພ
ໍ່ າກສະໜາມ

ເພໍ່ ອນາໄປຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດກິດຈະກາຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ສາ
ັ ົ້

ຄ ັນ. ສໍ່ງົ ເສີມການແລກປໍ່ຽນຄວາມຮູລ
ົ້ ະຫວາໍ່ ງໜວ
ໍ່ ຍງານຂອງລ ັດກຽໍ່ວກ ັບຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ພ ັດ
ົ້ ນ
ທະນາວິທໍ່ ີການສ ັງລວມຂມ
ູ ແລະ ສາົ້ ງຄວາມສາມາດຢາໍ່ ງຕໍ່ ເນໍ່ ອງໃຫພ
ົ້ ະນ ັກງານຂອງກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ.ົ້
ົ້ ນ
ຕອ
ູ ວ ັດຖດິບເປັນທາງການທີໍ່ ເຂົົ້າມາໂຮງງານ, ໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ບ ັນຊີ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບປະກ ັນການຮ ັກສາຂມ
ໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອຊວ
ໍ່ ຍໃຫພ
ົ້ ະແນກອດສາຫະກາ

ແລະ

ການຄາົ້ ແຂວງ

ແລະ

ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ສາມາດຕິດຕາມ

ກວດກາວ ັດຖດິບທີໍ່ ໂຮງງານທິໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບໂດຍທຽບໃສບ
ໍ່ ັນທຶກເອກະສານ.
12.7 ສະພາບລວມ
ົ້ ນ
ໂດຍທົໍ່ ວໄປແລວ
ບກາຂມ
ູ ຍ ັງບໍ່ ທັນສອດຄອ
ັ ົ້
ົ້ , ຂນຕອນການເກັ
ໍ່ ງກ ັບບ ັນທຶກໄມທີໍ່ົ້ ມີເຊັໍ່ ນ: ການຄມ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມ,ົ້
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ການຂດຄນ
ູ ເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ຂມ
ູ ການຂດຄນໄມ
ຢູ
ົົ້ ແລະ ການຜະລິດໄມ.ົ້ ໃນຫາຍແຂວງຍ ັງຂາດຂມ
ົົ້
ົ້ ໍ່
ເຂດໂຄງການກໍ່ ສາົ້ ງພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ.
ົ້ ທະບຽນໄມທ
ອ ົງປະກອບທີໍ່ສາຄ ັນ ຂອງລະບ ົບສະໜອງໄມໃນປະເທດລາວ
ແມນການຂຶ
ນ
ົ້
ໍ່
ົ້ ອ
ໍ່ ນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງທີໍ່
ົ້າສູກ
ຊວ
ົົ້
ໍ່ ຍໃຫໜ
ົ້ ວ
ໍ່ ຍງານລ ັດສາມາດວ ັດແທກວ ັດຖດິບທັງໝ ົດທີໍ່ຖກຂດຄນເຂົ
ໍ່ ານສະໜອງໄມ ົ້
ອອກ.

ເຖິງຢາໍ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ,

ຫ

ເພໍ່ ອການສໍ່ງົ

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ການວິເຄາະບ ັນດາບ ັນທຶກທີໍ່ ມີລາຍລະອຽດໄມຂຶ
ົ້ ນ
ໍ່ ະໜາມສອງ

ແລະ

ຈານວນໄມທີໍ່ົ້ ເຂົົ້າໂຮງງານ ຍ ັງມີຄວາມແຕກຕາໍ່ ງກ ັນຫາຍ ຈາກບລິມາດວ ັດຖດິບທີໍ່ ຕອ
ົ້ ງການເພໍ່ ອຮ ັກສາລະດ ັບ
ການຜະລິດສິນຄາົ້ ສາເລັ ດຮູບ ທີໍ່ ມີການລາຍງານນນ.
ັ ົ້

108

ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຜ ົນຂອງການສຶກສາບອກໃຫຮ
ູ າໍ່ : ບລິມາດໄມຫ
ົ້ ວ
ົ້ າຍສ ົມຄວນທີໍ່ບໍ່ ຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ. ໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ມີເອກະ
ສານສາມາດເຂົົ້າສູໂໍ່ ຮງງານ ແລະ ສໍ່ງົ ອອກໄດ ົ້ ພອ
ຍາດສໍ່ງົ ອອກ
ັ ົ້
ົ້ ມທັງມີເອກະສານຜາໍ່ ນຂນຕອນອອກໃບອະນ
ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຂອງໜວ
ໍ່ ຍງານລ ັດ. ທີມງານບໍ່ ໄດກ
ົ້ ານ ົດວາໍ່ : ໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ຖກຂຶນ
ໍ່ ະໜາມສອງ ເປັນໄມທີໍ່ົ້ ຜິດກ ົດໝາຍ ແຕ ໍ່
ໄມດ
ັ ົ້
ົ້ ງໍ່ ັ ກາໍ່ ວຈະບໍ່ ມີເອກະສານທີໍ່ ພຽງພເພໍ່ ອສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມທີໍ່ົ້ ຖກການ ົດເທົົ້ ານນ.
ບ ັນດາອ ົງປະກອບພົ້ນຖານເພໍ່ ອຄວາມໂປໍ່ງໃສ ແລະ ຄວາມສາມາດກວດຄນແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມ:ົ້


ການອອກໃບທະບຽນທີໍ່ ຊ ັດເຈນຂອງເຂດທີໍ່ການ ົດໄວເົ້ ພໍ່ ອການຂດຄນໄມ
ພາຍໃນເຂດປ
ົົ້
ົ້
ໍ່າຄມ
ົ້ ຄອງ, ໂຄງ
ການພົ້ນຖານໂຄງລາໍ່ ງ ຫ ປໍ່າຊ ົມໃຊຂ
ົົ້
ົ້ ອງບາົ້ ນຄວນປະກອບດວ
ົ້ ຍແຜນທີໍ່ ຂອງເຂດທີໍ່ ວາງແຜນຂດຄນ.



ົ້ ທະບຽນ.
ການອອກອະນຍາດຂດຄນຄວນກວມເອົ
າການປະເມີນວ ັດຖດິບ ທີໍ່ ຍ ັງມີຢຕ
ົົ້
ໍູ່ ົວຈິງຢູໃໍ່ ນເຂດທີໍ່ ຂຶນ
ມີຄວາມເປັນໄປໄດທ
ົ້ ໍ່ ີຈະໃຊເົ້ ຕັ ກໂນໂລຢີທໍ່ ີທັນສະໄໝ

ເພໍ່ ອຊວ
ຈະຕ
ົົ້
ັດ
ໍ່ ຍໃນການການ ົດຕນໄມ
ົ້

ແລະ

ົ້ ນ
ການບ ັນທຶກຂມ
ູ .


ົ້ ທະບຽນຢູສ
ຮ ັບປະກ ັນໃຫໄົ້ ດວ
ມີທະບຽນນນັ ົ້ ຖກຂຶນ
ົົ້
ົ້ າໍ່ : ໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ຂດຄນພາຍໃນເຂດທີໍ່
ໍ່ ະໜາມສອງ
ແລະ ມີເອກະສານອາົ້ ງອີງເຖິງເລກທະບຽນຂດຄນ.
ົົ້



ົ້ ທະ
ເກັບຮ ັກສາບ ັນທຶກການຂາຍທີໍ່ ມີລາຍລະອຽດຄ ົບຖວ
ົ້ ນ ແລະ ມີການສະຫບສ ັງລວມ ສາລ ັບໄມທີໍ່ົ້ ຂຶນ
ບຽນຢູສ
ໍ່ ະໜາມສອງພອ
ົ້ ມທັງການ ົດຈດປາຍທາງຂອງໄມ ົ້ ແລະ ມີໃບອະນຍາດຂ ົນສໍ່ງົ ທີໍ່ ອອກໂດຍພະ
ແນກອດສາຫາກາ ແລະ ການຄາົ້ ແຂວງ.



ົ້ ທະບຽນບ ັນຊີໄມເປັ
ຕອ
ີ ານຂຶນ
ົ້ ງໃຫມ
ົ້ ກ
ົ້ ນທາງການ ທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານປງແຕງໍ່ ໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ, ຊຶໍ່ ງໜວ
ໍ່ ຍ
ງານລ ັດສາມາດກວດກາໄດ.ົ້

ົ້ ົກລ ົງວາໍ່ ດວ
12.8 ຂຕ
ົ້ ຍການເຮັດວຽກຮວ
ໍ່ ມກ ັນດວ
ົ້ ຍຄວາມສະໝ ັກໃຈ (VPA):
ົ້ ກອອກແບບໃຫສ
ົ້ ນ
ບ ົດສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມນີ
ູ ກຽໍ່ ວກ ັບລະບ ົບໃນປະຈບ ັນ
ົ້ ຖ
ົ້ ະໜອງຂມ

ແລະ

ບ ັນດາຂນ
ັ ົ້

ຕອນໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ການ ົດບ ັນດາອ ົງປະກອບທີໍ່ຕອ
ົ້ ງການເພໍ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍ
ຂອງການສະໜອງໄມໃນລາວ.
ສະຫະພາບເອີລ ົບໄດສ
າໍ່ ດວ
ັ ົ້
ົ້
ົ້ າົ້ ງຕງລະບຽບການວ
ົ້ ຍການຄາົ້ ໄມທີໍ່ົ້ ເປັນສິໍ່ ງໃໝ,ໍ່ ຊຶໍ່ ງ
ຈະມີຜ ົນສ ັກສິດໃນເດອນມີນາ 2013 ໂດຍຈະຫາົ້ ມໃຫມ
ີ ະລິດຕະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ຜິດກ ົດໝາຍຢູຕ
ົ້ ຜ
ໍ່ ະຫາດເອີຣ ົບ. ເຖິງ
ແມນວ
ັ ົ້ ຄາດວາໍ່ ມີປະມານ 20% ຂອງໄມນ
ໍ່ າໍ່ ສະຫະພາບເອີຣ ົບຈະນາເຂົົ້າໄມພຽງແຕ
ົ້
ໍ່ 10% ເທົໍ່ ານນ,
ົ້ າເຂົົ້າມາ
ຈາກແຫງໍ່ ທີໍ່ ຜິດກ ົດໝາຍ. ປະເທດລາວສະໜອງໄມຈາກປ
ົ້
ໍ່າຝ ົນໃຫປ
ົ້ ະເທດຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ທີໍ່ ເປັນ
ສູນກາງປງ ແຕງໍ່ ໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດ ສະໜອງໃຫຕ
ົ້ ະຫາດຢູເໍ່ ອີຣ ົບ. ໂດຍທົໍ່ ວໄປແລວ
ົ້ , ໄມຈາກປ
ົ້
ໍ່າຝ ົນມີພາບພ ົດທີໍ່ບໍ່ ດີ
ດາົ້ ນຄວາມ ຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍ, ຊຶໍ່ ງເປັນສາເຫດພາໃຫບ
ົ້ ັນດາຜູສ
ົ້ ະໜອງໄມຕ
ົ້ ອ
ົ້ ງມີລະບ ົບກວດກາ ຫ ໄມທີໍ່ົ້
ົ້ ທະບຽນ ຜາໍ່ ນ VPA ເພໍ່ ອຕອບສະໜອງຕາມລະບຽບການໄມຂອງສະຫະພາບເອີ
ຂຶນ
ຣ ົບ.
ົ້
ົ້ ົກລ ົງວາໍ່ ດວ
ການມີສວ
ັ ທະທາງ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມເຂົົ້າໃນຂຕ
ົ້ ຍການເຮັດວຽກຮວ
ໍ່ ມກ ັນດວ
ົ້ ຍຄວາມສະໝ ັກໃຈ ຈະຊວ
ໍ່ ຍເປັນພນ
ການແກປ
ໍ່ ະເທດລາວ ໃນການການ ົດບ ັນດາຈດອອ
ໍ່ ນທີໍ່ ລະບໃນບ ົດສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມນີ
ົ້ ົ້ ທີໍ່ ສາມາດເປັນ
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ບາດກາົ້ ວທາອິດຂອງຂະບວນການທີໍ່ ນາໄປສູທ
ົົ້
ໍ່ າງກ ົດໝາຍຂອງໄມທີໍ່ົ້ ມີທະບຽນ. ຂະບວນການ VPA ເລີໍ່ ມຕນ
ົ້ ົກລ ົງທາງການລະຫວາໍ່ ງປະເທດລາວ ແລະ ເອີຣ ົບ, ຊຶໍ່ ງຈະການ ົດພ ັນທະຂອງປະເທດໃນການເຂົົ້າຮວ
ຈາກຂຕ
ໍ່ ມ
ການພ ັດທະນາລະບ ົບຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍຂອງໄມ ົ້ (TLAS) ຢາໍ່ ງເປັນທາງການ ແລວ
ົ້ ຈະ
ຊວ
ີ ວາມສາມາດອອກໃບທະບຽນຂອງຜະລິດຕະພ ັນໄມ.ົ້
ໍ່ ຍໃຫມ
ົ້ ຄ
ລ ັກສະນະຂນຕອນຂອງ
ັ ົ້

VPA

ກວມເອົ າການມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມຂອງພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງນ ັບທັງຢູພ
ໍ່ າຍໃນເອງ

ແລະ ພາຍໃນສະຫະພາບເອີຣ ົບ ແລະ ສາມາດສະໜອງໂຄງສາົ້ ງເພໍ່ ອການພ ັດທະນາຂະບວນການທີໍ່ໂປໍ່ງໃສ
ໃນ ການສາົ້ ງຕງຄ
ັ ົ້ ານິຍາມທີໍ່ ເປັນທາງການ ແລະ ໜາົ້ ເຊໍ່ ອຖຂອງຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍ ແລະ TLAS
ສາລ ັບປະເທດລາວ.
ການເຈລະຈາລະຫວາໍ່ ງສະຫະພາບເອີຣ ົບ ແລະ ປະເທດລາວ ສາລ ັບ VPA ຕອ
ີ ານມີສວ
ົ້ ງການໃຫມ
ົ້ ກ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມ
ຂອງພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງທາງດາົ້ ນສ ັງຄ ົມ, ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ການຜະລິດ ແລະ ອ ົງການບລິຫານຂອງລ ັດທີໍ່ ຄມ
ົ້
ຄອງປໍ່າໄມ.ົ້
ຂອງລ ັດ

ລາຍຊໍ່ ຂອງບ ັນດາພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງຊຶໍ່ ງຮູແ
ົ້ ລວ
ົ້ ນນັ ົ້

ແລະ

ົ້ ກ ັບລ ັດຖະບານ.
ອ ົງການຈ ັດຕງທີໍ່
ັ ົ້ ບໍ່ ຂຶນ

ມີຢໍູ່
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ົ້ ວມເອົ າທັງອ ົງການຈ ັດຕງັ ົ້
ຂກ

ສະຫະພາບເອີຣ ົບຕອ
ົ້ ງຮ ັບຮູເົ້ ຖິງພາລະບ ົດບາດຂອງ

ໜວ
ໍ່ ຍງານທີໍ່ ມີການທົບທວນຄນໃນໄລຍ
ໍ່ ະຜາໍ່ ນມາ ແລະ ຂະບວນການ VPA ຕອ
ົ້ ງການພິຈາລະນາບ ົດບາດດງໍ່ ັ
ກາໍ່ ວ ຍອ
ັ ົ້
ົ້ ນເປັນສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງຂນຕອນການເຈລະຈາ.
ສະຫະພາບເອີຣ ົບໄດເົ້ ຂົົ້າຮວ
ໍ່ ມການເຈລະຈາ VPA ກ ັບຫາຍປະເທດ, ຊຶໍ່ ງ 6 ປະເທດແມນສ
ໍ່ າເລັ ດການເຈລະ
ົ້ ທະບຽນເທໍ່ ອຮອດປະຈບ ັນ. ບ ັນດາປະເທດທີໍ່ເຊັ ນຂຕ
ົ້ ົກລ ົງສາມາດໃຊຂ
ຈາແລວ
ັ ົ້
ົ້ ແຕຍ
ໍ່ ັງບໍ່ ທັນມີໄມຖ
ົ້ ກຂຶນ
ົ້ ນຕອນ
ທາງການນີເົ້ ພໍ່ ອຮ ັບເອົ າທນມາຊກຍູຂ
ບ ັດ VPA. ຄາຄິດເຫັ ນຈາກພາກສວ
ັ ົ້
ົ້ ະບວນການຈ ັດຕງປະຕິ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ
ແມນຈ
ແລະ ຄວນ
ໍ່ າເປັນໃນການພ ັດທະນາຄານິຍາມຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍຂອງໄມພາຍໃນປະເທດລາວ
ົ້
ມີສະພາແຫງໍ່ ຊາດລາວເປັນອ ົງການຈ ັດຕງຕ
ັ ົ້ ນຕ
ົົ້

ແລະ

ມີຈດປະສານງານສາລ ັບການຮວ
ໍ່ ມມລະຫວາໍ່ ງປະເທດ

ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣ ົບ.
ການພ ັດທະນາ TLAS ຕອ
ັ ົ້ ນກາງ ແລະ ທອ
ົ້ ງການໆມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມຂອງໜວ
ໍ່ ຍງານລ ັດຂນສູ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ, ແລະ ບ ັນດາ
ພາກສວ
ບ ັດ TLAS ຍ ັງຕອ
ັ ົ້
ໍ່ ນຕາໍ່ ງໆທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງເພໍ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວາມໜາົ້ ເຊໍ່ ອຖ. ການຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ງການໆຢັງົ້
ຢນຈາກບກຄ ົນທີໍ່ 3 (ການຕິດຕາມກວດກາທີໍ່ ເປັນເອກະລາດ) ເພໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ
ົ້ ງຕອ
ົ້ ງການ
ຂອງສະຫະພາບເອີຣ ົບສາລ ັບຄວາມໜາົ້ ເຊໍ່ ອ
ຶ ຖ ແລະ ຄວາມໂປໍ່ງໃສ. ການຮ ັບຮອງ TLAS ໂດຍສະຫະພາບ
ເອີຣ ົບຈະຊວ
ໍ່ ຍໃຫລ
ົ້ ັດຖະບານລາວ ມີຄວາມສາມາດອອກທະບຽນສໍ່ງົ ອອກຂອງບ ັນດາຜະລິດຕະພ ັນໄມທີໍ່ົ້ ສະຫະ
ພາບເອີຣ ົບຍອມຮ ັບໃຫນ
“ໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ມີຄວາມ
ົ້ າເຂົົ້າໄດ.ົ້ ອີກຄວາມໝາຍໜຶໍ່ ງ: ໄມຈາກລາວສາມາດນອນໃນໝວດ
ົ້
ສຽໍ່ ງ” ຢູຕ
ໍ່ ະຫາດເອີຣ ົບ.
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ບ ັນດາເອກະສານທີມງານຄນຄ
ົົ້ ວ
ົ້ າ:
ກ ົມປໍ່າໄມ:ົ້ ບ ົດແນະນາຕອ
ົົ້ ແລະ ການຂ ົນສໍ່ງົ ໄມໃນເຂດປ
ໍ່ ງໂສຄ
ົ້ ມ
ົ້ ຄອງໄມ,ົ້ ການຂດຄນ
ົ້
ໍ່າຜະລິດ 2007
ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ:ົ້ ບ ົດລາຍງານປະຈາປີ 2010-2011
ກ ົດໝາຍວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍປໍ່າໄມ ົ້ 2007
ຂະແໜງການປໍ່າໄມແຂວງຫ
ວງພະບາງ : ບ ົດລາຍງານການຕ ັດໄມປະຈ
າປີ 2010
ົ້
ົ້
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ:ົ້ ລະບຽບການເລກທີ 0240/ກກປ 2003 ວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍການສາົ້ ງຕງັ ົ້ ແລະ ການຄມ
ົ້
ຄອງແບບຍນຍ ົງຂອງປໍ່າຜະລິດ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ:ົ້ ຍດທະສາດຂອງຂະແໜງການປໍ່າໄມຮອດປີ
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ບ ັນດາເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ:
ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍທີໍ່ 1: ກອບໜາົ້ ວຽກຂອງທີມງານຂອງບ ົດ
ກອບໜາົ້ ວຽກຂອງທີມງານຊຽໍ່ ວຊານພາຍໃນ 23 ສິງຫາ 2011
1. ພາກແນະນາ
ບ ົດສຶກສານີເົ້ ປັນສວ
ໍ່ ນໜຶໍ່ ງຂອງແຜນວຽກໃນແຜນງານ FLEGT ປະຈາພາກພົ້ນອາຊີ ໂດຍມີເປົົ້າໝາຍລວມໃນ
ການສໍ່ງົ ເສີມການຄມ
ີ ະກອບສວ
ົ້ ຄອງປໍ່າໄມໃຫ
ົ້ ດ
ົ້ ປ
ໍ່ ນເຂົົ້າໃນການຫດຜອ
ໍ່ ນຄວາມທກຍາກ ແລະ ການຄມ
ົ້ ຄອງຊ ັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດທີໍ່ ຍນຍ ົງໃນອາຊີ. ແຜນງານ FLEGT ໃນອາຊີຖກຈ ັດຕງໂດຍ
EFI ແລະ ຊກຍູໂົ້ ດຍ
ັ ົ້
ົ້ ມໃສກ
ກ ົງການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດແຜນວຽກ EU FLEGT. ຍດທະສາດເພໍ່ ອບ ັນລເປົົ້າໝາຍນີສ
ັ ົ້
ໍ່ ານສໍ່ງົ ເສີມ ແລະ
ອານວຍຄວາມສະດວກການຄາົ້ ສາກ ົນທີໍ່ມີໄມຖ
ົ້ ກກ ົດໝາຍພາຍໃນອາຊີ ແລະ ສໍ່ງົ ອອກຈາກອາຊີໄປຕະຫາດຜູົ້
ບລິໂພກໂດຍສະເພາະ,

ແຜນງານທີໍ່ ແນໃໍ່ ສສ
ໍ່ າົ້ ງຄວາມເຂົົ້າໃຈຕໍ່ ຄວາມຕອ
ົ້ ງການຂອງຕະຫາດທີໍ່ ບລິໂພກໄມ ົ້

ແລະ ຊກຍູກ
ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນໄມໃຫ
ົ້ ານນາໃຊລ
ົ້ ະບ ົບທີໍ່ຊວ
ໍ່ ຍໃຫຜ
ົ້ ຊ
ົ້ ູ ົ້ ແລະ ຜູຂ
ົ້ າຍໄມອາຊີ
ົ້
ົ້ ຕ
ົ້ ອບສະໜອງ
ົ້ ນ
ຄວາມຕອ
ູ ຈະຕອ
ົ້ ງການ ສາລ ັບ ສປປ ລາວ, ການກະກຽມການເຈລະຈາ VPA ກ ັບ EU ການສຶກສາຂມ
ົ້ ງ
ົ້ ນ
ຊວ
ູ ແກລ
ສປປ ລາວ, ຄນນະ
ໍ່ ຍໃຫຂ
ົ້ ມ
ໍ່ ັດຖະບານລາວ ແລະ EU ກຽໍ່ ວກ ັບການຕິດຕາມການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນ
ົ້
ພາບການຄມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຄວາມຕອ
ົ້ ງການປຶ ກສາຫາລພາຍໃນກອບວຽກ FLEGT VPAs. ບ ົດສຶກສາຈະມາ
ຈາກການເຮັດວຽກຮວ
ິ ກ ັບໜວ
ໍ່ ມກ ັນຢາໍ່ ງໃກຊ
ົ້ ດ
ໍ່ ຍງານລ ັດ ແລະ ຈດປະສານງານ FLEGT ຢູກ
ໍ່ ົມກວດກາປໍ່າໄມ.ົ້
ົ້ ນ
2. ຈດປະສ ົງຂອງການສຶກສາຂມ
ູ
ບ ົດສຶກສາຈະຊວ
ສປປ ລາວ ແລະ ການຄມ
ໍ່ ຍໃຫເົ້ ຂົົ້າໃຈການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນ
ົ້
ົ້ ຄອງຜາໍ່ ນກ ົມປໍ່າໄມ,ົ້ ກະຊວງ
ົ້ ະຊວ
ອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາົ້ ແລະ ໜວ
ັ ົ້ ບ ົດສຶກສານີຈ
ໍ່ ຍງານອໍ່ ນໆຄ: ກ ົມກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ພອ
ົ້ ມກ ັນນນ,
ໍ່ ຍ
ໃຫລ
ຶົ້ ກວ
ົ້ ັດຖະບານເຂົົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດ FLEGT VPA ດີຂນ
ໍ່ າເກົໍ່ າ ແລະ FLEGT TLAS ທີໍ່ ເປັນທາງ
ເລອກໜຶໍ່ ງໃນການການ ົດຄວາມຕອ
ົ້ ງການໃໝໃໍ່ ນຕະຫາດໄມຢູ
ົ້ ໍ່ EU. ຈດປະສ ົງຫ ັກມີຄລມ
ໍ່ ນີ:ົ້
ົ້ ແຜນເປັນລະບ ົບຕໍ່ ກ ັບຕອ
1. ການ ົດ ແລະ ຂຶນ
ສປປ ລາວ ອີງຕາມນິຕກ
ິ າ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມໃນ
ົ້
ແລະ

ກອບວຽກສະຖາບ ັນໃນລາວເພໍ່ ອຜະລິດຕະພ ັນໄມຕ
ົົ້
ົ້ ນຕ

(ທີມງານການ ົດຊມໃສໄໍ່ ມທັ
ົ້ ງໝ ົດທີໍ່ໃຊ ົ້

ແລະ ສໍ່ງົ ອອກໂດຍອດສາຫະກາປງແຕງໍ່ ໄມຂອງລາວ)
ແລະ ແຫງ
ົ (ເຂດປໍ່າຜະລິດ,
ົ້
ໍ່ ທີມາໄມທັ
ົ້ ງໝດ
ສວນປູກຕນໄມ
,ົ້ ເຂດຫ ັນປໍ່ຽນທີໍ່ ດິນ ຫ ໂຄງລາໍ່ ງ, ເຂດບໍ່ ແຮ ໍ່ ແລະ ຄ ົວເຮອນຕາໍ່ ງໆ). ຕອ
ົົ້
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານ
ສະໜອງໄມຕ
ົ້ ອ
ົ້ ງຖກການ ົດເພໍ່ ອການຂາຍໄມຢູ
ົ້ ຕ
ໍ່ ະຫາດພາຍໃນພອ
ົ້ ມທັງໄມທີໍ່ົ້ ຖກສໍ່ງົ ອອກ.
2. ພາຍໃຕເົ້ ງໍ່ ອນໄຂທີໍ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ົ້ ງການລະບຽບການຂອງ EU ວາໍ່ ດວ
ົ້ ຍການຄາົ້ ໄມ ົ້ ແລະ
ເພໍ່ ອກະກຽມການເຈລະຈາ VPA, ບ ົດສຶກສາຈະໃຫລ
ມີໃນ
ົ້ າຍລະອຽດເຖິງລະບ ົບຕິດຕາມໄມໃນລາວທີໍ່
ົ້
ປະຈບ ັນ ແລະ ເອກະສານການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນຕ
ອ
ົ້
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມເຊັໍ່
ົ້ ນ:

ແຫງໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ (ສວນ
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ປູກ, ເຂດຫ ັນປໍ່ຽນທີໍ່ ດິນ ແລະ ອໍ່ ນໆ), ຈ ົນຮອດຈດສໍ່ງົ ອອກ ຫ ປາຍທາງຂອງການຂາຍພາຍໃນ.
ອາດກວມເອົ າທກຈດທີໍ່ ມີການປງແຕງໍ່ ຊຶໍ່ ງມີການປົນຜະລິດຕະພ ັນໄມຈາກແຫ
ງໍ່ ຕາໍ່ ງໆ,
ົ້

ທີໍ່ ມີການປໍ່ຽນ

ເຈົາົ້ ຂອງ ແລະ ການການ ົດເສັ ົ້ນທາງການຂ ົນສໍ່ງົ . ບ ົດສຶກສາຈະຕອ
ົ້ ງການ ົດຊອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງທີໍ່ ອາດເປັນໄປ
ົ້ ນເຂົົ້າສູຕ
ໄດໃົ້ ນລະບ ົບປະຈບ ັນ (ເຊັໍ່ ນ: ຈດທີໍ່ ໄມບ
ົ້ ໍ່ ມີການຢັງຢ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ ແລະ ໃຫຄ
ົ້ າຄິດ
ເຫັ ນເພໍ່ ອປັບປງ.
ົ້ ນ ແລະ ບ ົດບາດຂອງໜວ
3. ໃຫລ
ົ້ າຍລະອຽດການຢັງຢ
ໍ່ ຍງານລ ັດທີໍ່ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງໃນຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ ົ້
ົ້ ນ
ໂດຍສະເພາະການຕິດຕາມກວດກາ, ການເກັບຂມ
ູ ຕ ົວຈິງ ແລະ ການຄມ
ົ້ ຄອງ. ບ ົດສຶກສາຈະຕອ
ົ້ ງ
ການ ົດຊອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງທີໍ່ ອາດມີ (ເຊັໍ່ ນ: ຈດອອ
ໍ່ ນໃນການຄມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຊອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງອໍ່ ນໆ) ແລະ ໃຫຄ
ົ້ າ
ແນະປັບປງໂດຍຍຶດເອົ າຄາຄິດເຫັ ນຈາກຊຽໍ່ ວຊານເປັນຫກ
ັ .
4. ອີງໃສກ
ໍ່ ານວິເຄາະຂາົ້ ງເທິງ, ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງຊອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງທຽບໃສ ໍ່ FLEGT TLAS ແລະ ນາສະ
ເໜີອ ົງປະກອບຕນຕ
ົົ້ ສາລ ັບແນວຄວາມຄິດ

VPA

ໂດຍສະເພາະຄວາມຕອ
ົ້ ງການໆມີສວ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມຂອງ

ພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງເພໍ່ ອພ ັດທະນາ FLEGT TLAS ໃນ ສປປ ລາວ.
ບ ົດສຶກສາຈະຕອ
ົົ້ ວ
ົ້ ງບ ົນພົ້ນຖານການຄນຄ
ົ້ າອໍ່ ນໆພາຍໃຕແ
ົ້ ຜນງານ FLEGT ຢູຫ
ໍ່ ວຽດນາມ ແລະ ປະ
ເທດໄທ (ເບິໍ່ ງຂາົ້ ງເທິງ). ປະສານກ ັບຄູຮ
ົົ້ ວ
ໍ່ ວ
ໍ່ ມພ ັດທະນາໃນລາວທີໍ່ມີບ ົດຄນຄ
ົ້ າແລວ
ົ້

ໂດຍສະເພາະ

ໂຄງການ

(GIZ)

SOUFORD

(ທະນາຄານໂລກ),

ແຜນງານ

CliPAD

ເຢຍລະມ ັນ

ແລະ

WWF/KfW, REDD, ໂຄງການ NBCA ເຊເຊັ ດ.
3.ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ໜາົ້ ວຽກ
3.1 ກອບເຂດການສຶກສາ
ການວິເຄາະຈະກວມເອົ າໄມເພ
ົ້ ໍ່ ອອດສາຫະກາປງແຕງໍ່ ໄມ ົ້ ແລະ ຊອ
ໍ່ ງທາງໃນການເຂົົ້າສູຕ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ
ຮອດຈດສໍ່ງົ ອອກ ຫ ຜູບ
ົ້ ລິໂພກສດທາົ້ ຍຢູປ
ໍ່ ະເທດອໍ່ ນ ຜາໍ່ ນຈດປງແຕງໍ່ , ຂ ົນສໍ່ງົ ແລະ ການປໍ່ຽນເຈົາົ້ ຂອງ.
ບ ົດສຶກສາຈະກວມເອົ າແຫງ
ໍ່ ທີມາຂອງໄມທັ
ົ້ ງໝ ົດ (ເຊັໍ່ ນ: ເຂດທີໍ່ ມີການຫ ັນປໍ່ຽນທີໍ່ ດິນ) ແລະ ຜະລິດຕະພ ັນ.
ພອ
ັ ົ້ ໍ່ ຈະສະໜອງຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມຕອ
ົ້ ມກ ັນນນກ
ົ້ ງການ FLEGT TLAS.
3.2 ວິທໍ່ ີເຮັດວຽກ ແລະ ກິດຈະກາຕນຕ
ົົ້
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ບ ົດສຶກສາຈະເກັບກາຂມ
ູ ແລະ ການ ົດແຫງ
ູ ມສອງ, ຄວາມຮູຂ
ໍ່ ຂມ
ົ້ ອງຊຽໍ່ ວຊານ, ການສາພາດ ແລະ ປະສ ົບ
ການເພໍ່ ອການວິເຄາະການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ການ ົດຈດທີໍ່ ອາດມີຄວາມສຽໍ່ ງໃນຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງເພໍ່ ອຕອບ
ສະໜອງຕາມລະບຽບການໄມຂອງ
EU ແລະ ຄວາມຕອ
ົ້
ົ້ ງການ FLEGT TLAS.
ທີມງານຂຽນບ ົດຈະປະຕິບ ັດຕາມບາດກາົ້ ວລມ
ໍ່ ນີ:ົ້
1. ການຄນຄ
ສປປ ລາວ ເປັນບລິມາດ ແລະ
ົົ້ ວ
ົ້ າຢູຫ
ໍ່ ອ
ົ້ ງການກຽໍ່ ວກ ັບການຜະລິດໄມ ົ້ ແລະ ເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມໃນ
ົ້
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ເປັນມູນຄາໍ່ , ການ ົດການເກັບກາຂມ
ູ ຈາກ DOF/DOFI/MolC/ພາສີໃນໄລຍ
ູ ມ 2,
ໍ່ ະ 3 ປີ ຜາໍ່ ນມາ, ຂມ
ົ້ ງຕນ
ົ້ ນ
ສະຖິຕອ
ູ
ິ ໍ່ ນໆຈາກການຄນຄ
ົົ້ ວ
ົົ້ FLEGT Asia ແຫງໍ່ ທີມາຂອງຂມ
ົ້ າເພີໍ່ ມເຕີໍ່ ມເຊັໍ່ ນ: ບ ົດລາຍງານເບອ
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ົ້ ນ
ແລະ ວິທໍ່ ີວິທະຍາທີໍ່ ໃຊເົ້ ກັບກາຂມ
ູ ຄວນມີລາຍລະອຽດ ແລະ ມີການປະເມີນ. ເອົ າໃຈໃສພ
ໍ່ ິເສດຕໍ່ ການສໍ່ງົ
ົ້ ນຄວາມຖກຕອ
ອອກໄມ ົ້ (ບລິມາດ, ມູນຄາໍ່ , ຈດສໍ່ງົ ອອກ) ແລະ ລ ັກຖານຢັງຢ
ົ້ ງທາງກ ົດໝາຍທີໍ່ນາໃຊໂົ້ ດຍ
ໍ່ ຄວນລະບໄວ.ົ້
ພາກລ ັດ. ບ ົດບາດການນາເຂົົ້າ ແລະ ຜາໍ່ ນເພໍ່ ອສໍ່ງົ ຕໍ່ ໄມໄປປາຍທາງກ
ົ້
2. ການພ ັດທະນາຮູບແບບທີໍ່ ການ ົດຫ ັກການຕອ
ສປປ ລາວ ແລະ ບອກບລິມາດ ຫ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມໃນ
ົ້
ມູນຄາໍ່ ໄມ ົ້

ໂດຍລວມທີໍ່ ມີການຄາົ້ ຂາຍໃນແຕລ
ໍ່ ະຕອ
ໍ່ ງໂສຈ
ົ້ າກແຫງໍ່ ປໍ່າຮອດຈດນາໃຊສ
ົ້ ດທາົ້ ຍ

(ການບລິ

ໂພກພາຍໃນ ແລະ ສໍ່ງົ ອອກ).
ົ້ ນຢູສ
3. ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານ, ການຢັງຢ
ໍ່ ະໜາມ, ການອອກໃບທະບຽນ (ເຊັໍ່ ນ: ໃບຂ ົນສໍ່ງົ , ໃບແຈງົ້
ພາສີ) ແລະ ການຄມ
ນາເຂົົ້າ ແລະ ສໍ່ງົ
ັ ົ້
ົ້ ຄອງຂອງໜວ
ໍ່ ຍງານລ ັດຕໍ່ ຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງໄມ,ົ້ ຂນຕອນພາສີ
ອອກ.

ການວິເຄາະຈະຕອ
ົ້ ງຍ ົກໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງທີໍ່ ມີຄວາມສຽໍ່ ງສູງຂອງໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ຖກການ ົດ

ຜາໍ່ ນຂນຕອນການຄ
ມ
ັ ົ້
ົ້ ຄອງ, ເຮັດໃຫລ
ົ້ ະບ ົບບໍ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມເງໍ່ ອນໄຂຂອງ EU. ແນະນາການ
ປັບປງວຽກ.
4. ອີງຕາມການວິເຄາະຂາົ້ ງເທິງ,
ເຂົົ້າສູຕ
ໍ່ ອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ,

ົ້ ນຊຶໍ່ ງອາດສະໜອງໄມ ົ້
ການ ົດແຫງໍ່ ທີມາຂອງໄມຈາກແຫ
ງໍ່ ທີໍ່ ບໍ່ ມີການຢັງຢ
ົ້
ຜາໍ່ ນການຂນຕອນການຄ
ມ
ັ ົ້
ົ້ ຄອງ

(ວິເຄາະຊອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງລະບ ົບການຄມ
ົ້ ຄອງ

ຂອງລ ັດ ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ).
ັ ົ້
ົ້ ນ
5. ຢັງຢ
ູ ເອກະສານທີໍ່ ມີໂດຍການໄປເບິໍ່ ງຕ ົວຈິງຢູສ
ັ ົ້ ນຂມ
ໍ່ ະໜາມຢາໍ່ ງໜອ
ົ້ ຍ 3 ແຂວງ ( 5 ຕ ົວຢາໍ່ ງ ຂອງ
ຕອ
,ົ້ ໂຄງ
ົົ້
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ, ໜຶໍ່ ງຕ ົວຢາໍ່ ງຂອງແຫງໍ່ ໄມຈາກປະເພດປ
ົ້
ໍ່າ: ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ສວນປູກຕນໄມ
ລາໍ່ ງພົ້ນຖານ, ບໍ່ ແຮ ໍ່ ແລະ ນາໃຊໃົ້ ນຄ ົວເຮອນ). ເອົ າໃຈໃສຕ
ໍ່ ໍ່ ຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງທີໍ່ ມີເປົົ້າໝາຍຕະຫາດ
ສໍ່ງົ ອອກ.

ຕ ົວຢາໍ່ ງ

ຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງຈະຖກໃຊເົ້ ພໍ່ ອຍ ົກໃຫເົ້ ຫັ ນຈດຕາໍ່ ງໆໃນຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງ

(ເຊັໍ່ ນ: ພາສີ, ປໍ່າໄມ,ົ້ ການປງແຕງໍ່ ແລະ ຂ ົນສໍ່ງົ ) ທີໍ່ ໃຫເົ້ ຫັ ນຄວາມສຽໍ່ ງຂອງໄມທີໍ່ົ້ ບໍ່ ມີການການ ົດໃນຕອ
ໍ່ ງ
ໂສກ
:
ັ ົ້
ົ້ ານສະໜອງ. ທີໍ່ ຕງຂອງໂຄງການມີ
ກ. ໂຄງການ KfW/WWF ຢູແ
ໍ່ ຂວງເຊກອງ ຫ ແຂວງສາລາວ ັນ (ຄາົ້ ຂາຍກ ັບຫວຽດນາມ) ໂຄງການອາຍ
ກາກບອນຂອງ KfW/WWF.
ົ້ ຍ.
ຂ. ໂຄງການທົດລອງຂອງ GIZ ຢູແ
ໍ່ ຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຂດກ ັນຊ ົນປໍ່າສະຫງວນແຫງໍ່ ຊາດນາຜ
ຄ. ອີກຕໍ່ ມໜຶໍ່ ງແຂວງ ຫ ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ.
6. ຈ ັດກອງປະຊມປຶ ກສາຫາລກ ັບພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງຢູໍ່ 3 ແຂວງກຽໍ່ ວກ ັບ FLEGT ແລະ ລະບ ົບຕິດຕາມ
ໄມໃນປະຈ
ບ ັນຮວ
ົ້
ໍ່ ມກ ັບ MolC/DOFI/DOF ແລະ ອໍ່ ນໆ.
7. ທົບທວນຄນຮູບແບບຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງອີງຕາມຜ ົນໄດຮ
ົ້ ັບຈາກຕ ົວຢາໍ່ ງຕອ
ໍ່ ງໂສ ົ້ ແລະ ການວິເຄາະເພໍ່ ອ
ການ ົດຕອ
ໍ່ ງໂສໃົ້ ນການຕິດຕາມໄມໃນລາວ.
ົ້

ົ້ ນການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມຫາແຫ
ພິຈາລະນາເງໍ່ ອນໄຂເພໍ່ ອການຢັງຢ
ງ
ົ້
ໍ່

ຂດຄນ
ົົ້ ແລະ ຕອ
ໍ່ ງໂສກ
ົ້ ານສະໜອງທີໍ່ ມີຄວາມສຽໍ່ ງສູງເພໍ່ ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ
ົ້ ງການຂອງ EU ຍອ
ົ້ ນ
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ລະບ ົບທີໍ່ບໍ່ ມີປະສິດຕິພາບ

ຫ

ົ້ ນ.
ຂາດການຢັງຢ

ຄາແນະນາເພໍ່ ອການປັບປງລະບ ົບຕິດຕາມໄມຖ
ົ້ າົ້ ມີຄວາມ

ເໝາະສ ົມ.
8. ສະເໜີບ ັນດາທາງເລອກເພໍ່ ອການ ົດສອ
ໍ່ ງຫວາໍ່ ງສາລ ັບທາງເລອກ VPA (ລວມທັງການເຮັດວຽກຂອງຜູປ
ົ້ ະ
ົ້ ນດວ
ກອບການ) ແລະ ທາງແກໄົ້ ຂໂດຍເອກະຊ ົນ (ລະບ ົບຢັງຢ
ົ້ ຍຄວາມສະໝ ັກໃຈທີໍ່ຕິດພ ັນກ ັບອາຊຽນ. ຍ ົກ
ຄວາມຕອ
ົ້ ງການ ແລະ ສິໍ່ ງທາົ້ ທາຍຂອງແຕລ
ໍ່ ະທາງເລອກໂດຍເບິໍ່ ງຄວາມຕອ
ົ້ ງການຂອງລະບ ົບ, ການແກໄົ້ ຂ
ສິໍ່ ງທາົ້ ທາຍ ແລະ ສາົ້ ງຄວາມອາດສາມາດ. VPA ຈະມີການກະກຽມແນວໃດໃນ ສປປ ລາວ ເພໍ່ ອລະບຽບ
ການຂອງ EU.
9. ນາໃຊວ
ິ ໍ່ ີເຮັດວຽກ “ດີທໍ່ ີສດ” ເພໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ົ້ ທ
ົ້ ງການປຶ ກສາຫາລກ ັບພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງພາຍ
ໃຕ ົ້ FLEGT VPA/FLEGT TLAS ໃນ ສປປ ລາວ.
ກ. ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງວິທໍ່ ີທີໍ່ ໃຊໂົ້ ດຍອ ົງການລ ັດໃນຂນຕອນການປຶ
ກສາຫາລ VPA.
ັ ົ້
ຂ.

ຍ ົກໃຫເົ້ ຫັ ນຄວາມຕອ
ສວ
ັ ົ້
ົ້ ງການເພໍ່ ອຮ ັບປະກ ັນຂນຕອນການມີ
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມຂອງພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງທີໍ່ ສະທອ
ົ້ ນ

ໃຫເົ້ ຫັ ນສະພາບທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ.
ຄ. ການ ົດບາດກາົ້ ວຕໍ່ ຂນຕອນການປຶ
ກສາຫາລແຫງໍ່ ຊາດທີໍ່ ຕອບສະໜອງຕາມຄາດໝາຍຂອງ EU.
ັ ົ້
ງ. ການ ົດການມີສວ
ັ ົ້
ໍ່ ນຮວ
ໍ່ ມຂອງສະພາແຫງໍ່ ຊາດ ແລະ ຊກຍູຂ
ົ້ ນຕອນ.
10. ນາສະເໜີຜ ົນໄດຮ
ົົ້ ຂອງການສຶກສາຢູກ
ົ້ ັບຕນຕ
ໍ່ ອງປະຊມ (ຈ ັດໂດຍຈດປະສານງານ FLEGT ຢູໍ່ ສປປ
ລາວ) ແລະ ປັບປງບ ົດລາຍງານສດທາົ້ ຍອີງຕາມຄາແນະນາທີໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບ.
4. ວິທີວທ
ິ ະຍາ ແລະ ການກະກຽມ
ຫ ົວໜາົ້ ທີມທີໍ່ ເປັນຕາໍ່ ງປະເທດ 1 ທາໍ່ ນ ແລະ 2 ທາໍ່ ນຊຽໍ່ ວຊານພາຍໃນຈະປະກອບເປັນທີມທີໍ່ ປຶ ກສາ. ທີມງານ
ຈະປະສານງານຢາໍ່ ງໃກຊ
ິ ກ ັບ EFI.
ົ້ ດ
ົ້ ນ
ການວິເຄາະຈະມາຈາກຄວາມຮູຂ
ູ ມໜຶໍ່ ງ ແລະ ມສອງ (ສະຖິຕິ ແລະ ອໍ່ ນໆ) ພອ
ົ້ ອງຊຽໍ່ ວຊານ, ຂມ
ົ້ ມຈ ັດການ
ປຶ ກສາຫາລກ ັບພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ (ອດສາຫະກາ, ລ ັດຖະບານ, ອ ົງການທາງສ ັງຄ ົມ, ຄູຮ
ໍ່ ວ
ໍ່ ມພ ັດທະນາ). ກ
ລະນີສກ
ຶ ສາຈະມາຈາກການສາພາດ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລກ ັບພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງໃນທອ
ົ້ ງຖິໍ່ ນ.
ຜ ົນການສຶກສາຈະຖກນາສະເໜີ ແລະ ປກສາຫາລຢູກ
ໍ່ ອງປະຊມທີໍ່ ຈ ັດໂດຍຈດປະສານງານ FLEGT.
ລ ັດຖະບານ ແລະ FLEGT ອາຊີ ຈະຕງຄະນະກ
າມະການທີໍ່ ມີຊຽໍ່ ວຊານປະຈາພາກພົ້ນ FLEGT ອາຊີ ແລະ
ັ ົ້
ົ້ ນ
ຫ ົວໜາົ້ ຈດປະສານງານ FLEGT ຢູລ
ບ ັດການສຶກສາຂມ
ູ ຄະນະກາມະການຈະຈ ັດກອງປະ
ັ ົ້
ໍ່ າວເພໍ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ຊມເມໍ່ ອທີມຂຽນໝ ົດສຶກສາຈະເລີົ້ມວຽກ.
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ລ ັດຖະບານຈະຊວ
ໍ່ ຍທີມງານຂຽນບ ົດສຶກສາ:
-

ົ້ ນ
ສະໜອງຂມ
ູ ການຜະລິດ ແລະ ສະຖິຕກ
ິ ານສໍ່ງົ ອອກ (ຕາມຜະລິດຕະພນ
ັ ແລະ ແຫງໍ່ ທີມາ) ໃນໄລ ໍ່
ຍະ 3 ປີ ຜາໍ່ ນມາ

-

ົ້ ນ
ົ້ ນ
ເກັບກາຂມ
ູ ຢູພ
ູ .
ໍ່ າກສະໜາມເພໍ່ ອການສຶກສາຂມ

-

ສະໜອງວິຊາການ 1 ທາໍ່ ນຈາກຂະແໜງການທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ.

-

ສະຖານທີໍ່ ເຮັດວຽກໃຫທ
ົ້ ີມງານ.

ຈດປະສານງານ FLEGT ຈະຈ ັດກອງປະຊມທັງໝ ົດ (ຮວ
ໍ່ ມມກ ັບທີໍ່ປຶ ກສາ) ແລະ ຊວ
ໍ່ ຍເລົ້ອງພາຫະນະໄປ
ພາກສະໜາມ. ຄາໍ່ ເດີນທາງ ແລະ ກິນຢູຂ
ໍ່ ອງພະນ ັກງານລ ັດຈະແມນທີໍ່
ໍ່ ປຶ ກສາຮ ັບຜິດຊອບ.
6. ການສໍ່ງົ ບ ົດສຶກສາ ແລະ ສະເໜີຜ ົນການສຶກສາ
ົ້ ງຕນ
6.1 ບ ົດລາຍງານເບອ
ົົ້
ົ້ ງຕນໃຫ
ພາຍຫ ັງທີມງານເຮັດວຽກໄດ ົ້ 7 ມ,ົ້ ຫ ົວໜາົ້ ທີມຕອ
ຜ
ົົ້
ົ້ ງສໍ່ງົ ບ ົດລາຍງານເບອ
ົ້ ຈ
ົ້ ູ ັດການໂຄງການຂຽນບ ົດ
ົ້ ນຄນນະພາບຂອງເອກະສານ
ສຶກສາການເຄໍ່ ອນຍາົ້ ຍໄມທີໍ່ົ້ ຈະຢັງຢ
ການ.

ດງໍ່ ັ ທີໍ່ ການ ົດໃນກອບໜາົ້ ວຽກ,

ແລະ

ສໍ່ງົ ຕໍ່ ໃຫສ
ົ້ າມາຊິກຂອງຄະນະກາມະ

ບ ົດລາຍງານຕອ
ົ້ ງໃຫເົ້ ຫັ ນພາບລວມຕອ
ໍ່ ງໂສໄົ້ ມ ົ້

(ຮູບແບບທົໍ່ ວໄປ),

ົ້ ນ
ອະທິບາຍແຫງໍ່ ຂມ
ູ ແລະ ບາດກາົ້ ວຕໍ່ ໄປເພໍ່ ອການໃຫຄ
ົ້ າປຶ ກສາ, ໂດຍສະເພາະວຽກສະໜາມ ແລະ ເອກະ
ສານໃຊຢ
ກສາຂ ົ້
ັ ົ້ ນ ແລະ ເງໍ່ ອນໄຂການຄມ
ັ ົ້
ົ້ ງຢ
ົ້ ຄອງຂອງໜວ
ໍ່ ຍງານ. ບ ັນຫາໃດທີໍ່ການ ົດໄດຕ
ົ້ ໍ່ ການຈ ັດຕງການສຶ
ມູນຈະຕອ
ົ້ ງຍ ົກໃຫຄ
ົ້ ະນະກາມະການເພໍ່ ອພິຈາລະນາແກໄົ້ ຂ.
6.2 ຮາໍ່ ງບ ົດລາຍງານສດທາົ້ ຍ
ຫ ົວໜາົ້ ທີມຕອ
ົ້ ງສໍ່ງົ ຮາໍ່ ງບ ົດລາຍງານສດທາົ້ ຍໃຫຜ
ົ້ ຈ
ົ້ ູ ັດການໂຄງການ LTS ໃນວ ັນທີໍ່ 03/11/2011 ຊຶໍ່ ງເປັນຜູົ້
ຮ ັບປະກ ັນຄນນະພາບ ແລະ ສໍ່ງົ ໃຫົ້ EFI FLEGT ອາຊີ ແລະ ຈດປະສານງນ FLEGT ໃນວ ັນທີໍ່
ົ້ ອ
ົ້ ນ
07/11/2011. ບ ົດລາຍງານນີຕ
ູ ການຄາົ້ , ຕອ
ົ ການສຶກສາທັງໝ ົດ (ເຊັໍ່ ນ: ການວິເຄາະຂມ
ົ້ ງການ ົດຜນ
ໍ່ ງໂສ ົ້
ການສະໜອງ,

ົ້ ນ
ຕ ົວຢາໍ່ ງຂມ
ູ ຕອ
ໍ່ ງໂສ,ົ້

ົ້ ນ,
ລາຍລະອຽດລະບ ົບຕິດຕາມໄມຂອງລ
ງຢ
ັດຖະບານພອ
ັ ົ້
ົ້
ົ້ ມຂນຕອນຢັ

ແລະ ຄາແນະນາທັງໝ ົດ). ຮາໍ່ ງບ ົດລາຍງານຈະຕອ
ົ້ ງນາສະເໜີຢກ
ໍູ່ ອງປະຊມໂດຍທີໍ່ ປຶ ກສາພະນ ັກງານປະສານ
ງານຂອງພາກລ ັດ.
6.3 ບ ົດລາຍງານສະບ ັບສດທາົ້ ຍ
ຫ ົວໜາົ້ ທີມຕອ
ົ້ ງສໍ່ງົ ບ ົດລາຍງານສະບ ັບສດທາົ້ ຍໃຫຜ
ົ້ ຈ
ົ້ ູ ັດການໂຄງການ LTS ໃນວ ັນທີໍ່ 02/12/2011 ຊຶໍ່ ງເປັນ
ຜູຮ
ົ້ ັບປະກ ັນຄນນະພາບ ແລະ ສໍ່ງົ ຕໍ່ ໃຫກ
ົ້ ອ
ໍ່ ນ 07/12/2011 ບ ົດລາຍງານຈະຕອ
ົ້ ງເປັນພາສາອ ັງກິດ ແລະ ບໍ່
ເກີນ 60 ໜາົ້ ບວກເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ ແລະ ບ ົດສະຫບສ ັງລວມຂອງແຕລ
ໍ່ ະບ ົດ. ບ ົດລາຍງານສະບ ັບສດ
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ົ້ ອ
ທາົ້ ຍນີຕ
ົ້ ງມີຄາຄິດເຫັ ນຈາກ EFI, ລ ັດຖະບານລາວ, ຊຽໍ່ ວຊານ ແລະ ພາກສວ
ໍ່ ນທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ົ້ ງ. ໂຄງຮາໍ່ ງການ
ລາຍງານຂອງ EFI ຈະຕອ
ົ້ ງຖກນາໃຊ ົ້

ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 2. ຕາຕະລາງລ ົງເຄໍ່ ອນໄຫວຢູແ
ໍ່ ຂວງ
ແຂວງສາລາວ ັນ:
ວ ັນທີໍ່
19/ກ ັນຍາ

ກິດຈະກາ
ປະຊມກ ັບພະແນກກະສິກາ

ຕິດຕໍ່

ໜວ
ໍ່ ຍງານ
1. PAFO

1. ທາໍ່ ນ ສ ົມຄິດ ແສນທະວີ ,

2. ຂະແໜງປໍ່າໄມແຂວງສາລາວ
ັນ
ົ້

ຮອງຫ ົວໜາົ້ ພະແນກ

(PFS)

2. ທາໍ່ ນ ຫີນແກວ
ັ ົ້ ັກ,
ົ້ ປໍ່າຊນສ
ຮອງຫ ົວໜາົ້ ຂະແໜງການ

20/ກ ັນຍາ

ສາພາດ

1. ຂະແໜງການກວດກາປາໍ່ ໄມ ົ້

1. ທາໍ່ ນ ທັດສິນ ພ ົມມາສາທິດ

2. ຫອ
ົ້ ງການບໍ່ ຖາໍ່ ນຫີນ

2. ທາໍ່ ນ ສີໜວຍ ພ ົມສພາ, ຫ ົວ
ໜາົ້

3. WWF

3. ທາໍ່ ນ ວ ັນວ ົງເພັ ດ
ທາໍ່ ນ ພອນໄຊ

21/ກ ັນຍາ

ສາພາດ

1. ພະແນກການຄາົ້

1. ທາໍ່ ນ ຈ ັນທະວອນ- ຫ ົວໜາົ້

2. ຂະແໜງນາເຂົົ້າສໍ່ງົ ອອກ.
3. ຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປາ
ໍ່ ໄມ ົ້

2. ທາໍ່ ນ ສກໄຊ- ຫ ົວໜາົ້

ເມງສາລາວ ັນ (DAFO)
4. ພະແນກບໍ່ ແຮ ໍ່

3. ທາໍ່ ນ ສະກນສີ ແກວ
ົ້ ພິລາວ ັນ

5. ຂະແໜງການບໍ່ ແຮ ໍ່

ຫ ົວໜາົ້
4. ທາໍ່ ນ ທອງໄຊ ວດທິສະວ ັດ
ຮອງຫ ົວໜາົ້
5. ທາໍ່ ນ ສກ ັນ ສີສະມດ

22/ກ ັນຍາ

ສາພາດ

1. ໂຮງງານໄມ ົ້ Q/S.

1. ທາໍ່ ນ ອດ ົມສ ັກ, ອານວຍການ

2. ໂຮງງານໄມ ົ້ ວ ັນດາ

2. ທາໍ່ ນ ວ ັນດາ ທັນ,ອານວຍການ

23/ກ ັນຍາ

ຈ ັດກອງປະຊມ

PAFO ສາລາວ ັນ

24/ກ ັນຍາ

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ແລະ ສ ັງລວມ

ສາລາວ ັນ

25/ກ ັນຍາ

ເດີນທາງໄປແຂວງເຊກອງ
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ແຂວງເຊກອງ :
ວ ັນທີໍ່
26/ກ ັນຍາ

ກິດຈະກາ
ສາພາດ

ຕິດຕໍ່

ໜວ
ໍ່ ຍງານ
1. ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້

- ທາໍ່ ນ ກອງສກ ເມອງໂຄດຮອງຫ ົວໜາົ້

2. ຂະແໜງກວດກາປໍ່າໄມ ົ້

- ທາໍ່ ນ ຄາວ ັງ ຈ ັນທະວ ົງ -ຮອງ
ຫ ົວໜາົ້
2. ທາໍ່ ນ ບນທະນ ັດ ພະທະນາ ຮອງຫ ົວໜາົ້

27/ກ ັນຍາ

ສາພາດ

1. ໂຮງງານໄມບ
ົ້ າົ້ ນຝ ົນ

1. ທາໍ່ ນ ຂ ັນທະລີ-ຜູຈ
ົ້ ັດການ

2. ໂຮງງານໄມຄ
ົ້ ນມີໄຊ
2. ທາໍ່ ນ ຄາແດງ- ຜູຈ
ົ້ ັດການ
28/ກ ັນຍາ

1. ຂະແໜງບໍ່ ແຮ ໍ່

ສາພາດ

2.

ຫອ
ົ້ ງການຊ ັບພະຍາກອນນາົ້

1. ທາໍ່ ນ ບນຮຽງ-ຫ ົວໜາົ້
2. ທາໍ່ ນ ເພັ ດດາວ ົງ- ຫ ົວໜາົ້

ແລະ ສິໍ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແຂວງເຊກອງ
(WREA)
3. SUFORD-ແຂວງເຊກອງ
29/ກ ັນຍາ

ຈ ັດກອງປະຊມ ແລະ ເດີນ

3. ທາໍ່ ນ ສລິສ ັກ- ທີໍ່ ປຶ ກສາ

ຂະແໜງປາໍ່ ໄມ ົ້

ທາງໄປປາກເຊ
30/ກ ັນຍາ

ເດີນທາງຈາກປາກເຊໄປ
ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ

ໄຊຍະບູລີ :
ວ ັນທີໍ່
17/ຕລາ

ກິດຈະກາ

ຕິດຕໍ່

ໜວ
ໍ່ ຍງານ

ເດີນທາງໄປໄຊຍະບູລີ ໄປ
ຫວງພະບາງ

18/ຕລາ

ສາພາດ

1. ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາ
ໍ່ ໄມ ົ້

- ທາໍ່ ນ ສ ົມຈິດ ຈ ັນທະວ ົງ- ຫ ົວ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ (PAFO)

ໜາົ້ ພະແນກ
ທາໍ່ ນ ກອງທອງ- ຮອງຫ ົວໜາົ້
- ທາໍ່ ນ ສກປະເສີດ-ຫ ົວໜາົ້
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ທາໍ່ ນ ທອງສວນ, ຜູປ
ົ້ ະສານງານ
2. ຫອ
ົ້ ງການ Clipad (GIZ)
19/ຕລາ

ສາພາດ

1. ຂະແໜງກວດກາປໍ່າໄມ ົ້

1. ທາໍ່ ນ ແສງເພັ ດ ສິລສ
ິ ົມບ ັດ-

2. ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້

ຮອງຫ ົວໜາ
2. ທາໍ່ ນ ນາງ ພອນປະເສີດ-ເຈົາົ້
ໜາົ້ ທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້
ທາໍ່ ນ ພູວຽງ-ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ປາໍ່ ໄມ ົ້
ທາໍ່ ນ ສນ ັນ-ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້

20/ຕລາ

1. ໂຄງການບໍ່ ຖາໍ່ ນຫີນຫ ົງສາ

ສາພາດ

1. ທາໍ່ ນ ນາງ ຫາລໄທພະນ ັກງານ
- ທາໍ່ ນ ນາງ ສ ົມຫະໄທ ຫ ົວໜາົ້

2. ຫອ
ົ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້

ຂະແໜງການ

ເມອງຫ ົງສາ (DAFO)

- ທາໍ່ ນ ນິດອນແກວ
ົ້ ພະນ ັກງານ
2. ທາໍ່ ນ ທອງພ ັນ ຮອງຫ ົວໜາົ້
- ທາໍ່ ນ ສລິຍາ- ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ປາ
ໍ່ ໄມ ົ້

21/ຕລາ

ສາພາດ

1. ພະແນກການຄາົ້

1. ທາໍ່ ນ ບນຊວ
ໍ່ ຍ ວິໄລສ
ໍ່ ັກ -

2. ໂຮງງານໄມບານສວນ
ົ້

ຮອງຫ ົວໜາົ້

3. ໂຮງງານປງແຕງໍ່ ຕໄມ ົ້

2. ທາໍ່ ນ ນາງ ແສງ- ຜູຊ
ົ້ ວ
ໍ່ ຍ
3. ຜູຈ
ົ້ ັດການ

22/ຕລາ

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ແລະ ສ ັງລວມ

ໄຊຍະບູລີ

23/ຕລາ

ົ້ ນ
ຂມ
ູ ແລະ ສ ັງລວມ

ໄຊຍະບູລີ

24/ຕລາ

ສາພາດ

ົ້ ຍ
ຫອ
ົ້ ງການ NBCA ຢູນ
ໍ່ າຜ

ທາໍ່ ນ ຈ ັນດີ ຈ ັນທະວ ົງ-ຮອງຫ ົວ
ໜາົ້ ຂະແໜງການ

25/ຕລາ

ປະຊມ

ຂະແໜງການປາໍ່ ໄມຂອງ
ແຂວງໄຊ
ົ້

- ທາໍ່ ນ ສກປະເສີດ -ຫ ົວໜາົ້

ຍະບູລີ

- ທາໍ່ ນ ພອນປະເສີດ-ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່
ປໍ່າໄມ ົ້
- ທາໍ່ ນ ພູວຽງ-ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້

26/ຕລາ

ເດີນທາງໄປຫວງພະບາງ

ແຂວງຫວງພະບາງ:
ວ ັນທີໍ່
27/ຕລາ

ກິດຈະກາ
ສາພາດ

ໜວ
ໍ່ ຍງານ
1. ຂະແໜງການກວດກາປາໍ່ ໄມ ົ້

ຕິດຕໍ່
1. ທາໍ່ ນ ບນມາ ມາລີ - ຫ ົວໜາົ້
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2. ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້

ທາໍ່ ນ ຮອງແກວ
ົ້ - ຮອງຫ ົວໜາົ້

3. ພະແນກການຄາົ້

2. ທາໍ່ ນ ໄຊ ຊະນະພອນ

4. ໂຄງການສວນໄມສ
ົ້ ັກ

3. ທາໍ່ ນ ຫມເພັ ງ- ຫ ົວໜາົ້
4. ທາໍ່ ນ ບນທາ- ພະນ ັກງານ
ທາໍ່ ນ ບນຈ ັນ- ຫ ົວໜາົ້ ໂຄງການ

28/ຕລາ

ປະຊມ

1. ຂະແໜງປາ
ໍ່ ໄມ ົ້
2. ບາົ້ ນກ ົກງິວ

29/ຕລາ

ເດີນທາງຈາກຫວງພະບາງ
ໄປນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ
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ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 3. ບ ັນຊີລາຍຊໍ່ ນ ັກສາມະນາກອນ
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ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 4: ໂກຕາົ້ ທີໍ່ອອກໃຫແ
ົ້ ກບ
ໍ່ ັນດາແຂວງ ແລະ ການຜະລິດຕ ົວຈິງຈາກ
2008-2011
ໂກຕ
ົ້ າ
ົ້ 2008-2009 ;

(ບລິມາດໂກຕາົ້ ມ3) ແລະ ບລິມາດຂດຄນຕ
ົົ້ ົວຈິງ ມ3

ແຂວງ

ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ
ໄມປູ
ົ້ ກ

PFA (ມ3)

ໂກຕາົ້ ພິເສດ

ໄມຖອນ
ົ້

ຍອດເຫອ

ສູນກາງ

ຮາກ

ປີ ຜາໍ່ ນມາ (ມ )
3

ແຂວງ

ຕໄມ ົ້ (ມ

ລວມ

)

(ມ3)

(ມ3)

3

(ມ )
3

(ມ3)
ຜົງົ້ ສາລີ

200

1,301

6,973

8,474

(500)

(1,000)

(7,458)

( 8,958)

ຫົວພັນ

0 (500)

4,664

4,664

(5,500)

(6,000)

ຫວງນາທາ

0 (1,300)

1,221

1,221

(3,000)

(4,300 )

ອດ ົມໄຊ

460

0 (800)

460

(1,000)
ຫວງພະບາງ

(1,800)

2,000

2,419

4,419

(4,430)

(8,200)

(12,630)

ໄຊຍະບູລີ

0 (0.000)

0 (10,000)

0 (10,000)

ບໍ່ ແກວ
ົ້

103

6,318

6,421

(1,000)

(6,300)

ຊຽງຂວາງ

0 (0.000)

2,516

93,825

96,341

(2,500)

(115,806)

(118,306)

ນະຄອນຫວງວຽງ

0 (0.000)

ຈ ັນ
ບລິຄາໄຊ
ຄາມວນ
ໍ່
ສະຫວ ັນນະເຂດ
ສາລາວ ັນ

0 (500)
0 (2,500)

(7,300)

318

2,111

2,429

(1,300)

(31,133)

(32,433 )

16,905

3,848

100

20,853

(17,090)

(12,000)

(300)

(29,590)

13,616

4,950

18,566

(18,640)

(5,334)

(26,474)

2,590

2,401

800

5,791

(2,500)

(14,310)

(1,154)

577

5,439

( 17,964)
32

6,048

(300)

(21,210)

(770)

(20,140)

ຈາປາສ ັກ

138

2,528

26,732

(1,000)

(2,500)

(42,262)

ເຊກອງ

0 (0.000)

7,243

3,247

(10,500)

(6,033)

(46,933)

10,360

128,893

139,253

29,398
(45,762)
0 (400)

10,490

ອ ັດຕະປ

0 (1,000)

(11,220)

(240,875)

ລວມ

6,068

71,810

271,379

132

354,828

(17,000)

(133,000)

(492,055)

(1,000)

(643,055 )

(253,095)

ົ້ ນ
(ແຫງ
ູ : DOF, 2009)
ໍ່ ຂມ
ໝາຍເຫດ: ຕ ົວເລກໃນວ ົງເລັ ບເປັນບລິມາດໂກຕາົ້ (ມ3), ຕ ົວເລກທີຢນ
ົົ້ ົວຈິງ(ມ3).
ໍູ່ ອກວ ົງເລັ ບແມນບ
ໍ່ ລິມາດຂດຄນຕ
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ການຈ ັດສ ັນໂກຕາົ້ ປະຈາປີ 2009-2010
ແຂວງ

ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ
ໄມປູ
ົ້ ກ

ໂກຕາົ້ ພິເສດ

PFA

ໄມຖອນ
ົ້

ຍອດເຫອ

(ມ3)

ຮາກ

ປີ ຜາໍ່ ນມາ

(ມ3)
ົ້ົ
ຜງສາລິ

ສູນກາງ (ມ )
3

ຕໄມ ົ້

ລວມ

(ມ3)

(ມ3)

71 (914)

987

ແຂວງ
(ມ3)

(ມ )
3

491 (485)

6573
(6,500)

ຫົວພັນ

60 (500)

856
(856)

ົ້
ຫວງນາທາ

24 (500)

ອດ ົມໄຊ

1,056

988 (977)

1,012
385 (86)

1,441

(500)
ຫວງພະບາງ

3,276

1,041

4,317

(4,000)

(7,572)

(11,572)

ໄຊຍະບູລີ

0
(0)

ບໍ່ ແກວ
ົ້

223

3,864

(1,000)

(3,954)

ຊຽງຂວາງ

893 (987)

4,087

38,882

39,775

(62,123)
ນະຄອນຫວງ ວຽງ

340

2,757

ຈ ັນ

(3,000)

(75,961)

ບລິຄາໄຊ

3,097

41213

41,213

(84,014)
ຄາມວນ
ໍ່

3,495

9,942

(21,000)

(10,500)

0

4,736

(2,500)

(5,400)

(33,071)

354

1,122

7,291

(950)

(1,425)

(8,783)

149

578

3,888

5,810

2,268

(500)

(3,000)

(3,850)

(5,851)

(2,800)

1,380

4,203

105

5,718

(2,785)

(15,330)

(400)

(19,065)

32,605

76,607

(50,282)

(92,555)

ສະຫວ ັນນະເຂດ
ສາລາວ ັນ
ຈາປາສ ັກ
ເຊກອງ

30 (550)

ອ ັດຕະປ
ລວມ

389 (384)
161 (354)

27,116

21,96

(34,691)

(2,000)

34,405

40,942
39,302

31(500)

8,798
(11,158)
12,693

109,212

9,007

17,234

39,807

250,750

2,860

319,658

(35,000)

(21,181)

(59,127)

(431,382)

(6,700)

(553,39
0)

ົ້ ນ
(ແຫງ
ູ : DOF, 2009)
ໍ່ ຂມ
ໝາຍເຫດ: ຕ ົວເລກໃນວ ົງເລັ ບເປັນບລິມາດໂກຕາົ້ (ມ3), ຕ ົວເລກທີຢນ
ົົ້ ົວຈິງ(ມ3).
ໍູ່ ອກວ ົງເລັ ບແມນບ
ໍ່ ລິມາດຂດຄນຕ
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ການຈ ັດສ ັນໂກຕາົ້ ປະຈາປີ 2010-2011
ແຂວງ

ໂກຕາົ້ ປະຈາປີ
ໄມປູ
ົ້ ກ

ົ້
ຫວງນາທາ

500

ອດ ົມໄຊ

500

ຫວງພະບາງ

4,000

ໄຊຍະບູລີ

1,850

ບໍ່ ແກວ
ົ້

1,000

PFA

ໄມຖອນ
ົ້

ຍອດເຫອ

ສູນກາງ

ແຂວງ

(ມ3)

ຮາກ

ປີ ຜາໍ່ ນມາ

(ມ3)

(ມ3)

(ມ3)

(ມ3)

ຕໄມ ົ້

ລວມ

(ມ )

(ມ3)

3

500
100

600
1,505

1,000

6,505

1,900

3,750
1,000

ຊຽງຂວາງ
ນະຄອນຫວງ

ໂກຕາົ້ ພິເສດ

24,000
1,000

24,000
1,754

300

ວຽງ ຈ ັນ

3,054

ບລິຄາໄຊ

150

ຄາມວນ
ໍ່

10,000
200

ສະຫວ ັນນະ

80,020

4,048

2,626

525

87,369

9,722

1,105

4,900

3,800

29,527

4,400

15,015

570

ເຂດ

20,185

ສາລາວ ັນ

1,120

3,034

ຈາປາສ ັກ

500

709

ເຊກອງ

780

11,137

ອ ັດຕະປ

200

17,664

8,056

ລວມ

21,800

13,2821

31,747

17,965

264
5,799

5,799

2,430

150

492

11,318

6,998
7,500

295

12,212

330

26,250

8,000

229,450

ົ້ ນ
(ແຫງ
ູ : DOF, 2010)
ໍ່ ຂມ
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