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ໂຄງການສະໜບັສະໜນູແຜນງານ EU FLEGT ຢູໍ່ພາກພ ົ້ນອາຊ ີ

ຄວາມເປັນມາ  

ຄະນະກ  າມາທິການເອຣີບົ (EC) ໄດົ້ເຜີຍແຜໍ່ແຜນງານການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັການບງັຄບັໃຊົ້ກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້, 

ການຄ ົ້ມຄອງ ແລະ ການຄົ້າໄມ ົ້ (FLEGT) ໃນປີ 2003. FLEGT ແນໃສໍ່ບ ໍ່ ພຽງແຕໍ່ເພ ໍ່ ອການຫ  ດຜໍ່ອນການ

ທ  າລາຍປໍ່າໄມ ົ້ແບບຜິດກດົໝາຍ, ແຕໍ່ຍງັເປັນການສ ົໍ່ງເສມີການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ດ,ີ ແນໍ່ໃສໍ່ຊໍ່ວຍເຫ  ອເພ ໍ່ ອລບົ

ລົ້າງຄວາມທ ກຈນົ ແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແບບຍ ນຍງົ. 

ສະຖາບນັປໍ່າໄມ ົ້ເອຣີບົ (EFI) ແມ ໍ່ນອງົການຄ ົົ້ນຄົ້ວາວໃິຈສາກນົທີໍ່ ມສີ  ານກັງານໃຫຍໍ່ຕ ັົ້ງຢູໍ່ປະເທດຟີນແລນ, ໄດົ້

ຈດັຕ ັົ້ງສະໜບັສະໜນູ ແລະ ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫົ້ແກໍ່ເຄ ອຄໍ່າຍການຄ ົົ້ນຄົ້ວາປໍ່າໄມ ົ້ໃນລະດບັທ ົໍ່ວ

ສະຫະພາບເອຣີບົ. ພາຍໃຕົ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງ, EFI ຊໍ່ວຍເຫ  ອໃນການຈດັຕ ັົ້ງແຜນງານ 

FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົໃນປີ 2007, ໜໍ່ວຍງານ EU FLEGT ໄດົ້ຮບັການສົ້າງຕ ັົ້ງຂຶົ້ນ, -Â©¨-¡¾

ເປັນເຈົົ້າພາບ ແລະ ຄ ົ້ມຄອງບ ລິຫານໂດຍ EFI. ໜວໍ່ຍງານດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ໄດົ້ຊ ກຍູົ້ຂ ັ ົ້ນຕອນການເຈລະຈາສອງຝໍ່າຍ

ລະຫວໍ່າງສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ບນັດາປະເທດທີໍ່ ຜະລິດໄມ ົ້ຈາກປໍ່າຝນົເຂດຮົ້ອນໂດຍການເຊັນສນັຍາ ແລະ 

ຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັຂ ົ້ຕກົລງົວໍ່າດົ້ວຍການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກນັດົ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈພາຍໃຕົ້ແຜນງານ FLEGT. 

ໃນເດ ອນພະຈກິ 2008, EFI ໄດົ້ເຊັນສນັຍາຮໍ່ວມກບັຄະນະກ  າມະທິການເອຣີບົ ຕ ໍ່ ກບັແຜນງານຊ ກຍູົ້ປະຈ  າ 

ພາກພ ົ້ນສ  າລບັແຜນວຽກ EU FLEGT ຢູໍ່ພາກພ ົ້ນອາຊ.ີ ແຜນງານຢູໍ່ພາກພ ົ້ນອາຊແີມ ໍ່ນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງການ

ຊໍ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ບ ລິຫານງານໂດຍຫົ້ອງການ EU FLEGT ປະຈ  າພາກພ ົ້ນອາຊ ີທີໍ່ ມໜີົ້າທີໍ່ ໃຫົ້ການຊໍ່ວຍເຫ  ອ. 

ຫົ້ອງການ FLEGT ປະຈ  າພາກພ ົ້ນອາຊ ີ (FLEGT Asia) ໜໍ່ວຍງານຂອງ EU FLEGT ຂອງສະຖາບນັ

ປໍ່າໄມ ົ້ເອຣີບົໄດົ້ຮບັການສົ້າງຕ ັົ້ງຂຶົ້ນເປັນທາງການໃນເດ ອນຕ ລາປີ 2009. FLEGT Asia ມຄີວາມພະຍາຍາມ

ຊອກຫາການຮໍ່ວມມ   ແລະ ສົ້າງການເຊ ໍ່ ອມໂຍງກນັກບັບນັດາແນວຄດິລິເລີົ້ມ ແລະ ບນັດາປະເທດຄູໍ່ຮ ໍ່ວມ

ສນັຍາໃນອາຊ.ີ  

ໜໍ່ວຍງານ EU FLEGT ໄດົ້ຮບັຈດັການ ແລະ ຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໂດຍສະຖາບນັປໍ່າໄມ ົ້ເອຣີບົ ໂດຍການຮໍ່ວມມ  

ຢໍ່າງໃກົ້ຊດິຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. 

ເປົົ້າໝາຍຂອງ FLEGT ອາຊ ີ

ເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ FLEGT ສ  າລບັພາກພ ົ້ນອາຊແີມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງເສມີການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ດ,ີ ມສີໍ່ວນຮໍ່ວມ

ໃນການລບົລົ້າງຄວາມທ ກຈນົ ແລະ ການຈດັສນັຄ ົ້ມຄອງບ ລິຫານຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແບບຍ ນຍງົຢູໍ່ອາຊີ

, ໂດຍຜໍ່ານການສະໜບັສະໜນູໂດຍກງົເພ ໍ່ ອການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. 

  
“ບດົສກຶສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ , ສງິຫາ 2012” ໄດົ້ຮບັສະໜບັສະໜນູໂດຍ 

ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ລດັຖະບານຟີແລນ, ຝຣ ັໍ່ງ, ເຍຍລະມນັ, ເນເທີແລນ ແລະ ອງັກດິ.  

ທ ກຄ  າຄດິເຫັນທີໍ່ ໄດົ້ສະແດງໃນທີໍ່ ນີົ້ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ສາມາດຖ ເປັນຄ  າຄດິເຫັນຢໍ່າງເປັນທາງການຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. 

www.euflegt.efi.int  
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ຍ ດທະສາດ 

ຍ ດທະສາດເພ ໍ່ ອສາມາດບນັລ ເປົົ້າໝາຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວນ ັົ້ນແມ ໍ່ນເນັົ້ນໜກັໃສໍ່ການສ ົໍ່ງເສມີ ແລະ ການອ  ານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃຫົ້ແກໍ່ການຄົ້າສາກນົໃນຢັົ້ງຢ ນການກວດສອບຄວາມຖ ກຕົ້ອງຂອງໄມ ົ້-ທງັພາຍໃນອາຊ ີ ແລະ ສ ົໍ່ງອອກ

ຈາກອາຊໄີປຍງັຕະຫ າດຜູົ້ຊມົໃຊົ້. ໂດຍສະເພາະແມ ໍ່ນແນໍ່ໃສໍ່ເພ ໍ່ ອເສມີສົ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ກບັຄວາມຕົ້ອງການ

ຕວົຈງິຂອງບນັດາຕະຫ າດທີໍ່ ເປັນຜູົ້ຊມົໃຊົ້ຫ ກັ ແລະ ສ ົໍ່ງເສມີການໃຊົ້ລະບບົທີໍ່ ຊໍ່ວຍໃຫົ້ຜູົ້ຊ ົ້ ແລະ ຜູົ້ຂາຍໄມ ົ້ 

ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ອາຊຽນສາມາດຕອບສະໜອງໄດົ້ເຖງິຄວາມຕົ້ອງການເຫ ົໍ່ ານີົ້.  

ແຜນວຽກ 

ແຜນວຽກເພ ໍ່ ອໃຫົ້ສາມາດບນັລ ໄດົ້ເປົົ້າໝາຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວແມ ໍ່ນມ ີ3 ຂ ັົ້ນຕອນຄ : 

1. ການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ 

ຂ ົ້ມນູພ ົ້ນຖານ (ສະຖຕິກິານຄົ້າ, ທິດທາງການຈ ລະຈອນຂອງໄມ ົ້, ສະພາບການໃນອານາຄດົ, ການກ  ານດົຜູົ້ມ ີ

ສໍ່ວນໄດົ້ສໍ່ວນເສຍ ແລະ ຍ ດທະສາດການເຂົົ້າຮໍ່ວມ) ທີໍ່ ນ  າໃຊົ້ກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພ ົ້ນ. ຂ ົ້ມນູກ ໍ່ຽວກບັຜູົ້

ຜະລິດ, ຜູົ້ປ ງແຕໍ່ງ, ຜູົ້ສ ົໍ່ງອອກ ແລະ ຜູົ້ຊມົໃຊົ້ຕ ົົ້ນຕ ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກສ ົໍ່ງອອກ ຈາກພາກພ ົ້ນນີົ້ແມ ໍ່ນຈະຖ ກ

ເກບັກ  າ ແລະ ສມົທຽບ. ຫ ງັຈາກນ ັົ້ນມນັຈະຖ ກນ  າໃຊົ້ເພ ໍ່ ອພດັທະນາຫ ກັສດູການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ເພ ໍ່ ອການ

ແລກປໍ່ຽນສນົທະນາຕໍ່າງໆ, ລວມເຖງິການກ  ານດົການສ ົໍ່ງເສມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຮບັຜິດຊອບ (ກ ໍ່ມຄນົ

ເປົົ້າໝາຍທີໍ່ ຈະເປັນຜູົ້ໄດົ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສິໍ່ ງທີໍ່ ມຄີວາມຈ  າເປັນຂອງການຝຶກອບົຮມົ) ແລະ ສົ້າງພ ົ້ນຖານ

ສ  າລບັການຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜົ້າຕະຫ ອດໄລໍ່ຍະເວລາ 3 ປີ ຂອງໂຄງການ. 

2. ການສົ້າງຄວາມອາດສາມາດ 

ຂ ັົ້ນຕອນທີໍ່ ສອງແມ ໍ່ນການເສມີສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກໍ່ສະຖາບນັຫ ກັຕໍ່າງໆ (ບ ລິສດັ, ສະມາຄມົການຄົ້າ, ອງົ

ການຈດັຕ ັົ້ງທີໍ່ ບ ໍ່ ຂ ົ້ນກບັຂອງລດັຖະບານ [NGOs], ໜໍ່ວຍງານຂອງລດັ, ພາສ ີແລະ ອ ໍ່ ນໆ) ເພ ໍ່ ອປບັປ ງການ

ຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ໃນແຕໍ່ລະປະເທດ ແລະ ທົໍ່ວພາກພ ົ້ນເພ ໍ່ ອໃຫົ້ບນັລ ໄດົ້ຕາມຄວາມຕົ້ອງການຂອງຕະຫ າດ. ນີົ້

ແມ ໍ່ນຈະລວມມກີານຝຶກອບົຮມົ (ໃນລະດບັສໍ່ວນບ ກຄນົ, ການຝຶກອບົຮມົໃຫົ້ແກໍ່ນກັສ  າມະນາກອນ, ຝຶກອບົຮມົ, 

ໂຄງການທດົລອງ ຕວົຢໍ່າງ: ໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການຕອບສະໜອງສໍ່ວນຕວົ ແລະ ການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງຂອງ

ໄມ ົ້), ການເຜີຍແຜໍ່ຂ ົ້ມນູ ແລະ ການແລກປໍ່ຽນສນົທະນາ (ການເດນີທາງໄປພບົປະ, ສ  າມະນາ, ເອກະສານສ  າ

ລບັການຕດິຕ ໍ່ ຊ ໍ່ ສານ, ເວບໄຊ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ). 

  

“ບດົສກຶສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ , ສງິຫາ 2012” ໄດົ້ຮບັສະໜບັສະໜນູໂດຍ 

ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ລດັຖະບານຟີແລນ, ຝຣ ັໍ່ງ, ເຍຍລະມນັ, ເນເທີແລນ ແລະ ອງັກດິ.  

ທ ກຄ  າຄດິເຫັນທີໍ່ ໄດົ້ສະແດງໃນທີໍ່ ນີົ້ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ສາມາດຖ ເປັນຄ  າຄດິເຫັນຢໍ່າງເປັນທາງການຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. 
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3. ພາສ ີແລະ ການຮໍ່ວມມ  ໃນພາກພ ົ້ນ 

ປະຕບິດັວຽກງານໃນການສະໜບັສະໜນູການຄົ້າພາຍໃນພາກພ ົ້ນ ແລະ ການລງົທຶນໃນການສົ້າງຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງພາສເີພ ໍ່ ອໃຫົ້ສອດຄໍ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮົ້ອງຕົ້ອງການຂອງຕະຫ າດແມ ໍ່ນຈະຖ ກດ  າເນນີການ ໂດຍ

ຮໍ່ວມກບັໂຄງ ການອ ໍ່ ນໆໃນເຂດພາກພ ົ້ນ. 

ບດົລາຍງານສະບບັນີົ້ແມ ໍ່ນໄດົ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການ FLEGT Asia ທີໍ່ ເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງກດິ 

ຈະກ  າໃນຂ ັົ້ນຕອນ (1-2). ¥÷©¯½¦ö¤-¢º¤-®ö©-ì¾ -̈¤¾-š -Á´È-À²ˆº-¿-¦½-ÀÎóÏ¾¡°öªíªð-¢º¤²¾¡-ìñ©. ®ö©-

ì¾¨-¤¾Ä©Éì¸´-Àºö¾-¡¾-¦½ÍÐ®ì¸´²¾ບì¸´¢º¤-¡¾-£É¾, êò©-ê¾¤-ªÒÎÉ¾, ¡¾-£¾©-£½-À- (-Â©¨-¡¾-¿-

Ã§É-ªö̧ -Àì¡¡ë¾®³ò¡-À²š -́Àªó´-Ã-Àº¡½-¦¾-£ñ©-ªò©-), Íñ¡-«¾-ªíªð-ê† -£í-²ö® -Áì½ ¢Ó-¦½-ÀÎó-ªÈ¾¤Å-Ã-®¾©¡É¾¸-

ªÒ-ÎÉ¾.  

 

ທີໍ່ ຢູໍ່ 

ສະຖາບນັປໍ່າໄມ ົ້ສາກນົ-ຫົ້ອງການ FLEGT ປະຈ  າພາກພ ົ້ນອາຊ ີ

ສະຖານທດູຟີນແລນ 

ຊ ັົ້ນ 5, ວສິມາ 

258 ຈະລນັ ອ  າປາງ 

50450 ກວົລາລ  າເປີ 

ໂທ: +60 342511886 

ແຟັກ: +60 342511245 

ເວບໄຊ: www.efi.int/portal/projects/flegt, www.euflegt.efi.int  

  

“ບດົສກຶສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ , ສງິຫາ 2012” ໄດົ້ຮບັສະໜບັສະໜນູໂດຍ 

ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ລດັຖະບານຟີແລນ, ຝຣ ັໍ່ງ, ເຍຍລະມນັ, ເນເທີແລນ ແລະ ອງັກດິ.  

ທ ກຄ  າຄດິເຫັນທີໍ່ ໄດົ້ສະແດງໃນທີໍ່ ນີົ້ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ສາມາດຖ ເປັນຄ  າຄດິເຫັນຢໍ່າງເປັນທາງການຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. 
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ບດົສກຶສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້        

ໃນ ສປປ ລາວ 

  

ໂດຍ 

ດຣ ເຄວນິ ເກດ (Kevin Grace) 

ທໍ່ານ ສ ກສມົປອງ ປ ີຊາ, ທີໍ່ ປຶກສາພາຍໃນ 

ດຣ. ໄກສອນ ເພັງໂສພາ, ທີໍ່ ປຶກສາພາຍໃນ 

LTS 
for FLEGT Asia Regional Funding 
August 2012 
 

“ບດົສກຶສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ , ສງິຫາ 2012” ໄດົ້ຮບັສະໜບັສະໜນູໂດຍ 

ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ລດັຖະບານຟີແລນ, ຝຣ ັໍ່ງ, ເຍຍລະມນັ, ເນເທີແລນ ແລະ ອງັກດິ.  

ທ ກຄ  າຄດິເຫັນທີໍ່ ໄດົ້ສະແດງໃນທີໍ່ ນີົ້ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ສາມາດຖ ເປັນຄ  າຄດິເຫັນຢໍ່າງເປັນທາງການຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. 
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ເນ ົ້ອໃນສະຫ  ບສງັລວມໂດຍຫຍ ົ້ 

ຈ ດປະສງົຕ ົົ້ນຕ ຂອງບດົສກຶສານີົ້ ແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອປບັປ ງຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 

ພາລະໜົ້າທີໍ່ ຂອງໜໍ່ວຍງານລດັ ທີໍ່ ມສີໍ່ວນຮໍ່ວມເຂົົ້າໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ ຈາກເຂດປໍ່າຈນົຮອດສະຖານທີໍ່

ປ ງແຕໍ່ງ. ການສກຶສາໄດົ້ວເິຄາະລະບບົ ແລະ ຂ ັົ້ນຕອນຕໍ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ທີໍ່ ໃຊົ້ໃນປະຈ ບນັ ແລະ ບນັດາ

ອງົປະກອບ, ຊຶໍ່ ງຈ  າເປັນຕົ້ອງໄດົ້ກ  ານດົ ເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍ ຂອງການສະໜອງໄມ ົ້ໃນ 

ສປປ ລາວ. ການວເິຄາະແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກໜໍ່ວຍງານຂອງລດັ ແລະ ການລງົພ ົ້ນທີໍ່ ຕວົຈງິຢູໍ່

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ແຂວງສາລະວນັ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງໄຊຍະບລີູ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ. 

ສປປ ລາວ ມລີະບບົທີໍ່ ເປັນທາງການສ  າລບັການຄ ົ້ມຄອງການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ ອງີຕາມລະບບົໂກຕົ້າຈ  ານວນໄມ ົ້ທີໍ່

ແບໍ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄ : ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ແລະ ໂກຕົ້າພິເສດ. ລະບບົດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ການຮບັຮອງແມ ໍ່ນຜໍ່ານ

ລດັຖະບານຂ ັົ້ນສນູກາງ ຫ   ອ  ານາດການປກົຄອງຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ນ, ໂກຕົ້າທີໍ່ ຖ ກຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍຕົ້ອງຖ ກອອກ

ອະນ ຍາດໂດຍ ຫົ້ອງວໍ່າການແຂວງ ຫ   ເມ  ອງ. ລະບບົໂກຕົ້າຈ  ານວນໄມ ົ້ບ ໍ່ ໄດົ້ຕດິພນັໂດຍກງົກບັພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ

ໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ກ  ານດົ ແລະ ສິໍ່ ງນີົ້ເຮັດໃຫົ້ຈ  າກດັປະສດິທິຜນົທາງດົ້ານການຄ ົ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນແບບຍ ນຍງົ ແລະ 

ດົ້ານຄວາມສາມາດກວດຄ ນແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນແບບມໃີບອະນ ຍາດ. ໜໍ່ວຍງານຕ ົົ້ນຕ ຂອງພາກລດັທີໍ່ ມ ີ

ສວໍ່ນຮໍ່ວມໃນລະບບົສະໜອງໄມ ົ້ແມ ໍ່ນ: ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້, ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, 

ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແລະ ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ຊຶໍ່ ງເປັນຜູົ້ທີໍ່ ຮບັຜິດຊອບການຄ ົ້ມຄອງເຂດ

ປໍ່າຜະລິດ ແລະ ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ໃນເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແລະ ຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ພະ

ແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງຄດິໄລໍ່ລາຄາຂອງໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອຂາຍ, ຊ  າລະຄໍ່າພນັທະອາກອນ ແລະ 

ອະນ ມດັອອກໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອປ ງແຕໍ່ງ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກ. 

ພາບລວມຂອງສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ ຈາກບດົສກຶສາ: ໂດຍທົໍ່ວໄປແລົ້ວຂ ັົ້ນຕອນການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ ແລະ 

ບນັທຶກເອກະສານຫ າຍດົ້ານຍງັບ ໍ່ ທນັມຄີວາມສອດຄໍ່ອງໃນການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ ລວມທງັການຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ 

ການຜະລິດໄມ ົ້. ໃນນ ັົ້ນ, ບາງບນັຫາຕ ົົ້ນຕ ມດີ ັໍ່ງລ ໍ່ມນີົ້:  

 ຫ າຍແຂວງຍງັຂາດຂ ົ້ມນູກ ໍ່ຽວກບັເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ໃນເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງ 

ລໍ່າງ. 

 ການວເິຄາະບນັດາບດົບນັທຶກທີໍ່ ໃຫົ້ລາຍລະອຽດການຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ ຈ  ານວນ 

ຂອງວດັຖ ດບິທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງເລ ໍ່ ອຍນ ັົ້ນແມ ໍ່ນແຕກຕໍ່າງກນັຫ າຍ, ຈາກບ ລິມາດຂອງວດັຖ ດບິຈ  າເປັນຕ ໍ່ 

ລະດບັການຜະລິດສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູທີໍ່ ໄດົ້ມກີານລາຍງານ. 

 ຜນົຂອງບດົສກຶສາບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ມຫີ າຍທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ວດັ 

ຖ ດບິທີໍ່ ບ ໍ່ ມເີອກະສານຢັົ້ງຢ ນສາມາດນ  າເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງເລ ໍ່ ອຍ ແລະ ຖ ກສ ົໍ່ງອອກ, ຫ   ໄດົ້ຮບັເອກະສານຄບົ

ຖົ້ວນ ຜໍ່ານໃບອະນ ຍາດສ ົໍ່ງອອກຈາກໜໍ່ວຍງານຂອງລດັ. ການສກຶສານີົ້ບ ໍ່ ໄດົ້ຕໝີາຍຄວາມວໍ່າ: ໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່
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ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງຈະຜິດກດົໝາຍ ແຕໍ່ໄມ ົ້ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຈະບ ໍ່ ມເີອກະສານຢັົ້ງຢ ນທີໍ່ ພຽງພ  ເພ ໍ່ ອ

ສະແດງໃຫົ້ເຫັນແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາທີໍ່ ຖ ກກດົໝາຍ.  

ລະບບົການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ແມ ໍ່ນຢູໍ່ໃນເງ  ໍ່ອນໄຂສະພາບທີໍ່ ມກີານປໍ່ຽນແປງເຊັໍ່ ນ: ແຈ ົ້ງການໃນເດ ອນມງັກອນ 2012 

ທີໍ່ ບອກວໍ່າ ຈະບ ໍ່ ມໂີກຕົ້າໄມ ົ້ຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດໃນ 2012 ແລະ ການປຶກສາຫາລ ຢໍ່າງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ອງກໍ່ຽວກບັພາລະ 

ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໜໍ່ວຍງານອ ໍ່ ນໆຈາກພາກສໍ່ວນກໍ່ຽວຂົ້ອງ ລວມທງັຄວາມສນົໃຈຂອງບ ກ

ຄາລາກອນຂ ັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ນໃຫົ້ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຫ າຍຂຶົ້ນກໍ່ວາເກົໍ່ າ ໃນການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັກດົ

ໝາຍ ແລະ ນ  າໃຊົ້ລະບບົອອກໃບອະນ ຍາດທີໍ່ ຖ ກຕົ້ອງ. 

 ບນັດາຄ  າແນະນ  າຕ ົົ້ນຕ : ການສກຶສານີົ້ໄດົ້ກ  ານດົບນັດາຄ  າແນະນ  າຕ ົົ້ນຕ ທີໍ່ ຄວນໄດົ້ຮບັການພິຈາລະນາເຂົົ້າ

ໃນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັບນັດາລະບບົຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ.  

 ການສະໜອງໄມ ົ້ (ລະບບົໂກຕົ້າ): ໃບອະນ ຍາດສ  າລບັເຂດຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ພາຍໃນພ ົ້ນທີໍ່ ຂອງໂຄງການ

ກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແລະ ເຂດປໍ່າໄມ ົ້ຂອງບົ້ານແມ ໍ່ນມຄີວາມຈ  າເປັນຕົ້ອງຊດັເຈນ. ການ ຈດັສນັ

ໂກຕົ້າຈະຕົ້ອງຕດິພນັໂດຍກງົກບັພ ົ້ນທີໍ່ ສະເພາະທີໍ່ ໄດົ້ຮບັໃບອະນ ຍາດເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນ, ດ ັໍ່ງທີໍ່  ລະບ ໄວົ້

ໃນແຜນການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ ຫ   ໃນຂ ັົ້ນຕອນການສົ້າງແຜນການໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງທີໍ່ ໄດົ້

ຮບັອະນ ຍາດ. 

 ການສະໜອງໄມ ົ້ (ເຂດປໍ່າຜະລິດ): ບນັດາເຂດປໍ່າຜະລິດຄວນປະກອບສໍ່ວນເຂົົ້າໃນການສະໜອງໃນ 

ໄລຍະຍາວຂອງຊບັພະຍາກອນໄມ ົ້ແບບຍ ນຍງົແກໍ່ບນັດາໂຮງເລ ໍ່ ອຍໄມ ົ້ຢູໍ່ທົ້ອງຖິໍ່ນ. ການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້

ທີໍ່ ຍ ນຍງົນ ັົ້ນແມ ໍ່ນຈ  າເປັນເພ ໍ່ ອຮກັສາຊບັພະຍາກອນ ດ ັໍ່ງສນົທິສນັຍາສາກນົວໍ່າດົ້ວຍການຕດັໄມ ົ້ໄດົ້ລະບ  

ແລະ ການຕດັໄມ ົ້ທີໍ່ ສ ມໃສໍ່ແຕໍ່ສະເພາະຊະນດິໄມ ົ້ທີໍ່ ມຄີ ນຄໍ່າທາງການຄົ້າບາງຊະນດິເທົໍ່ ານ ັົ້ນ ສິໍ່ ງ

ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ໄດົ້ສ ົໍ່ງກະທບົຕ ໍ່ ການຫ  ດລງົໜົ້ອຍຖອຍລງົຂອງຊບັພະຍາກອນດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ. ບນັດາຄວາມ

ພະຍາຍາມຄວນຖ ກເສມີຂະຫຍາຍ ເພ ໍ່ ອຊ ກຍູົ້ພ ົ້ນທີໍ່ ຂອງປໍ່າຜະລິດໃຫົ້ມກີານຄ ົ້ມຄອງແບບຍ ນຍງົ.  

 ການສະໜອງໄມ ົ້ (ບນັດາໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ): ສປປ ລາວເປັນປະເທດທີໍ່ ກ  າລງັມກີານ

ພດັທະນາຢໍ່າງວໍ່ອງໄວ, ຊຶໍ່ ງຕົ້ອງການປບັປ ງສິໍ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ດົ້ານພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງຂອງ

ປະເທດທີໍ່ ມ ີ ເຊິໍ່ ງຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມກີານສົ້າງແຜນການ ແລະ ການອານ ມດັບນັດາໂຄງການດົ້ານການ

ພດັທະນາ. ບນັດາພ ົ້ນທີໍ່ ທີໍ່ ຖ ກສະເໜີເພ ໍ່ ອການຕດັໄມ ົ້ພາຍໃຕົ້ໂຄງການພດັທະນາພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງນ ັົ້ນ

ຄວນໄດົ້ມກີານວາງແຜນ ແລະ ເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງຂ ັົ້ນຕອນການອານ ມດັໂຄງການ, ຊຶໍ່ ງເຮັດໃຫົ້ການ

ອອກໃບທະບຽນຂ ດຄ ົົ້ນຕດິພນັໂດຍກງົກບັແຜນໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງທີໍ່ ຜໍ່ານການຮບັຮອງ. 

ໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງຈະຕົ້ອງຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ ສາມາດ

ກວດຄ ນໄດົ້ຮອດໃບທະບຽນຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການ. 

 ການສະໜອງໄມ ົ້ (ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ): 1) ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຄວນຖ ກກ  ານດົ ແລະ 

ສົ້າງເປັນແຜນທີໍ່ ຂອງແຕໍ່ລະແຂວງຍົ້ອນວໍ່າ: ພ ົ້ນທີໍ່ ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວປະກອບເປັນຂອບເຂດຊບັພະຍາກອນປໍ່າ 
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ໄມ ົ້ຂອງແຂວງທີໍ່ ມອີດັຕາສໍ່ວນຫ າຍ. ການອອກໃບທະບຽນເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອການຄົ້າຄວນກວມ

ເອົາພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ. ວທີິໍ່ ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ, ໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ນີົ້ຈະຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະ 

ໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງຈະຊໍ່ວຍໃຫົ້ສາມາດກວດສອບຄ ນ ນບັຈາກປໍ່າໄມ ົ້ຈນົຮອດບໍ່ອນປ ງແຕໍ່ງ. 

 ການສະໜອງໄມ ົ້ (ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ): 2) ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຄວນໄດົ້ຮບັການຍອມຮບັເປັນ

ທາງການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນແຕໍ່ລະແຂວງຍົ້ອນວໍ່າ: ປໍ່າໄມ ົ້ປະເພດນີົ້ກ ໍ່ສາມາດບນັຈ ເຂົົ້າໃນຍ ດ

ທະສາດການນ  າໃຊົ້ທີໍ່ ດນິປໍ່າໄມ ົ້.  

 ການສະໜອງໄມ ົ້ (ເຂດສວນໄມົ້ປກູ): ປະເມນີຜນົທໍ່າແຮງສ  າລບັການຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ປກູພາຍໃນ ແຕໍ່

ລະແຂວງເພ ໍ່ ອລະບ ເຈົົ້າຂອງ, ທີໍ່ ຕ ັ ົ້ງ ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ ທີໍ່ ໃຊົ້ປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຕາມແຕໍ່ລະຊະນດິທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງກນັ.  

 ການຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ (ສະໜາມສອງ): 1) ໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນເພ ໍ່ ອປົ້ອນໃຫົ້ຕະ 

ຫ າດນ ັົ້ນ ຄວນໄດົ້ຮບັການຂຶົ້ນທະບຽນຢໍ່າງເປັນທາງການຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ ຂ ົ້ມນູຄວນຖ ກເກບັກ  າ 

ເພ ໍ່ ອເກບັກ  າຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົ, ວດັແທກ ແລະ ຄດິໄລໍ່ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ກວດສອບ

ຄ ນໄມ ົ້ທີໍ່ ມາຈາກເຂດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດ. ສ  າເນົາຂອງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ໄດົ້ຈາກສະໜາມສອງ

ຄວນມໄີວົ້ຢູໍ່ ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແລະ ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ

, ພົ້ອມທງັເນ ົ້ອໃນສງັລວມເຂດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດ ແຕໍ່ລະເຂດພາຍໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ, ປໍ່າໄມ ົ້

ຂອງບົ້ານ ແລະ ທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. 

 ການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ (ສະໜາມສອງ): 2) ບນັດາເອກະສານການຂນົສ ົໍ່ງທີໍ່ ອອກໂດຍ 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ເພ ໍ່ ອເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ຈາກສະໜາມສອງນ ັົ້ນ ຈ  າເປັນຕົ້ອງ

ກ  ານດົຢໍ່າງຊດັເຈນຕ ໍ່ ກບັຈ  ານວນຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ກ  າລງັຖ ກຂນົສ ົໍ່ງໂດຍລດົບນັທ ກ ຫ   ພາຫານະສະ 

ເພາະໃດໜຶໍ່ ງ. ເອກະສານດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຕົ້ອງອງີໃສໍ່ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ ພົ້ອມທງັສະແດງການຊ  າລະຄໍ່າທ  ານຽມ 

ອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງທງັໝດົ ລວມມ ີ ຄໍ່າພນັທະ ແລະ ຊ  າລະອາກອນ. ເອກະສານການຂນົສ ົໍ່ງຄວນ

ກ  ານດົປາຍທາງເຊັໍ່ ນ: ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ທີໍ່ ປ ງແຕໍ່ງສະເພາະໄມ ົ້ບາງຊະນດິ ຫ   ເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງອອກເທົໍ່ ານ ັົ້ນ.  

 ການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ (ການຂາຍຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້): ໂຮງເລ ໍ່ ອຍແຕໍ່ລະບໍ່ອນຄວນຮກັສາ

ລາຍຊ ໍ່ທະບຽນໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ເປັນທາງການ, ຊຶໍ່ ງສ  າເນົາການຂນົສ ົໍ່ງວດັຖ ດບິຈາກສະໜາມສອງຕົ້ອງສ ົໍ່ງໃຫົ້

ໂຮງເລ ໍ່ ອຍ ແລະ ສະໜອງຂ ົ້ມນູການກວດຄ ນໄມ ົ້ທໍ່ອນແຕໍ່ລະທໍ່ອນຈາກເຂດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດ. 

ການຂຶົ້ນທະບຽນຄວນມບີນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງເພ ໍ່ ອໃຫົ້ໄມ ົ້ທໍ່ອນຕວົຈງິໄດົ້ຖ ກຂນົສ ົໍ່ງ

ຮອດໂຮງເລ ໍ່ ອຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ. ສ  າເນົາເອກະສານໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຄວນຮກັສາໄວົ້

ໃນໂຮງງານ ແລະ ໃນພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງເພ ໍ່ ອເປັນຫ ກັຖານຂອງການຮບັ

ວດັຖ ດບິ ແລະ ເພ ໍ່ ອການຢັົ້ງຢ ນເຖງິຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍ. 

 ການຜະລິດໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ: ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງຄວນເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຂດີຄວາມ

ສາມາດການຜະລິດຂອງໂຮງເລ ໍ່ ອຍ ແລະ ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ໂຮງເລ ໍ່ ອຍໄມ ົ້ໃນທົ້ອງຖິໍ່ນໃຫົ້ສ ົໍ່ງບດົບນັທຶກ

ການຜະລິດປະຈ  າເດ ອນ ແລະ ບດົລາຍງານການຜະລິດປະຈ  າປີ. ບດົລາຍງານຄວນລວມເອົາຈ  ານວນ
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ວດັຖ ດບິທີໍ່ ໃຊົ້ເພ ໍ່ ອການຜະລິດ, ບ ລິມາດຂອງຜະລິດຕະພນັທີໍ່ ຜະລິດໄດົ້ໃນແຕໍ່ລະເດ ອນ ບວກກບັ ບ ລິ

ມາດຂອງຜະລິດຕະພນັທີໍ່ ໄດົ້ຖ ກສ ົໍ່ງອອກ. 

 ການສ ົໍ່ງອອກ: ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງຄວນຕດິຕາມ

ກວດກາການຜະລິດ ແລະ ການສ ົໍ່ງອອກຂອງໂຮງງານ, ແລະ ເກບັຮກັສາບນັດາເອກະສານຂອງວດັຖ 

ດບິທີໍ່ ສ ົໍ່ງອອກ, ຊຶໍ່ ງລວມທງັຕວົເລກບ ລິມາດ ແລະ ມນູຄໍ່າຂອງຜະລິດຕະພນັເພ ໍ່ ອການສງັລວມເປັນແຕໍ່

ລະແຂວງ.  

 ການສ ົໍ່ງອອກ: ກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າທີໍ່ ຮກັສາຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກນ ັົ້ນຄວນລວມເອົາທງັ 

ຕວົເລກບ ລິມາດຂອງວດັຖ ດບິ ແລະ ມນູຄໍ່າເປັນເງນິໂດລາສະຫະລດັເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃນການສງັລວມບ ລິ

ມາດຂອງການຜະລິດ ແລະ ການສ ົໍ່ງອອກຂອງວດັຖ ດບິ ຈນົຮອດບ ລິມາດຂອງວດັຖ ດບິທີໍ່ ມຢີູໍ່ໃນຕໍ່ອງ

ໂສົ້ການສະໜອງ. 

 ການຕດິຕາມກວດກາ: ເພີໍ່ ມຄວາມອາດສາມາດຂອງກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ໃນການຄາດຄະເນ ແລະ ກວດ 

ກາລະບບົທງັໝດົ ໂດຍສະໜອງອ ປະກອນທີໍ່ ຈ  າເປັນສ  າລບັເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ພາກສະໝາມເພ ໍ່ ອປະຕບິດັໜົ້າທີໍ່ . 

ຊ ກຍູົ້ສ ົໍ່ງເສມີການແລກປໍ່ຽນຄວາມຮູົ້ລະຫວໍ່າງໜໍ່ວຍງານຂອງລດັ ເພ ໍ່ ອເປັນຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ 

ແລະ ພດັທະນາການປະສານສມົທບົດົ້ານຂ ົ້ມນູໃຫົ້ເປັນຮບູປະທ  າ. ສ ບຕ ໍ່ ສົ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫົ້

ພະນກັງານຂອງກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້. 

 ການຕດິຕາມກວດກາ: ຮບັປະກນັວໍ່າ ບນັດາໂຮງງານໄດົ້ຮກັສາສ  າເນົາເອກະສານທາງການສ  າລບັວດັ 

ຖ ດບິທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານ, ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ບນັຊໄີມທໍ່ອນເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃຫົ້ພະແນກອ ດສາ 

ຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ແລະ ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ສາມາດຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ກວດສອບວດັ 

ຖ ດບິທີໍ່ ໂຮງງານຮບັມາທຽບໃສໍ່ກບັເອກະສານ. 

ຄວາມໂປໍ່ງໃສ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບຄ ນໄດົ້: ບດົສກຶສານີົ້ຍງັໃຫົ້ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ອງົປະກອບພ ົ້ນ 

ຖານ, ຊຶໍ່ ງຈ  າເປັນຕົ້ອງໄດົ້ມກີານແກົ້ໄຂເພ ໍ່ ອພດັທະນາລະບບົທີໍ່ ມຄີວາມໂປໍ່ງໃສເຊ ໍ່ ອຖ ໄດົ້ ແລະ ລະບບົທີໍ່ ມ ີ

ຄວາມສາມາດກວດສອບຄ ນຮອດແຫ ໍ່ງທີມາ ດ ັໍ່ງລາຍລະອຽດລ ໍ່ມນີົ້:  

 ການອອກໃບອະນ ຍາດໃຫົ້ພ ົ້ນທີໍ່  ທີໍ່ ໄດົ້ຜໍ່ານການກ  ານດົໄວົ້ແລົ້ວສ  າລບັການຂ ດຄ ົົ້ນນ ັົ້ນຄວນໃຫົ້ຊດັເຈນ 

ພາຍໃນໜໍ່ວຍງານທີໍ່ ຮບັຜິດຊອບການຄ ົ້ມຄອງ, ບນັດາໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ຫ   ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງບົ້ານ 

ທີໍ່ ຄວນບນັຈ ເອົາແຜນທີໍ່ ຂອງເຂດທີໍ່ ມໃີບອະນ ຍາດ.  

 ການອອກໃບອະນ ຍາດຄວນກວມເອົາການປະເມນີທີໍ່ ໜົ້າເຊ ໍ່ ອຖ  ສ  າລບັໄມ ົ້ທີໍ່ ຍງັມຢີູໍ່ພາຍໃນເຂດທີໍ່ ມໃີບ

ອານ ຍາດ. ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດົ້ ໃນການນ  າໃຊົ້ເຕັກໂນໂລຢີທີໍ່ ທນັສະໄໝ ເຂົົ້າໃນການຊ ກຍູົ້ການ

ລະບ ຊະນດິຕ ົົ້ນໄມ ົ້ ແລະ ການບນັທຶກຂ ົ້ມນູ. 

 ຮບັປະກນັວໍ່າ: ໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນພາຍໃນເຂດທີໍ່ ໄດົ້ຮບັໃບອະນ ຍາດ ຈະຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມ

ສອງ ແລະ ມເີລກທີຂອງໃບອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້. 
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 ເກບັຮກັສາລາຍລະອຽດ ແລະ ຂ ົ້ມນູສງັລວມຂອງບນັທຶກຍອດຂາຍສ  າລບັໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະ 

ໜາມສອງພົ້ອມທງັປາຍທາງຂອງໄມ ົ້ ໂດຍໃຊົ້ໃບອະນ ຍາດເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ທີໍ່ ອອກໂດຍພະແນກອ ດສາ 

ຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງເປັນບໍ່ອນອງີ.  

 ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມກີານຂຶົ້ນທະບຽນເປັນທາງການຂອງວດັຖ ດບິທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ຢູໍ່ທົ້ອງຖິໍ່ນ, 

ຊຶໍ່ ງສາມາດກວດສອບໄດົ້ໂດຍໜໍ່ວຍງານຂອງພາກລດັ. 

 ບນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກ ຈະຕົ້ອງມຂີ ົ້ມນູຕວົເລກບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ ແລະ ມນູຄໍ່າຂອງໄມ ົ້ເປັນໂດລາສະຫະ 

ລດັເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃນການສງັລວມຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ທີໍ່ ມຂີອງການສະໜອງ.  

ເນ ົ້ອໃນລວມຂອງຂ ົ້ຕກົລງົວໍ່າດົ້ວຍການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກນັດວົ້ຍຄວາມສະມກັໃຈ (VPA) ຢູໍ່ ສປປ ລາວ: 

ລະບຽບກດົໝາຍການຄົ້າຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ຈະມຜີນົສກັສດິໃນເດ ອນມນີາ 2013. ພາຍຫ ງັການບງັຄບັໃຊົ້

ນີົ້, ລະບຽບດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຈະຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມລີະບບົການກວດສອບ ຫ   ໄມ ົ້ທີໍ່ ມໃີບອະນ ຍາດ (ຜໍ່ານ VPA). ປະເທດ

ລາວ ສະໜອງໄມ ົ້ປໍ່າເຂດຮົ້ອນໃຫົ້ປະເທດຈນີ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ຊຶໍ່ ງເປັນປະເທດທີໍ່ ເປັນສນູກາງການ

ຜະລິດ ທງັໝດົເພ ໍ່ ອສະໜອງໃຫົ້ຕະຫ າດຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. VPA ຈະຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ເກດີມກີານມສີໍ່ວນຮໍ່ວມ

ຂອງບນັດາພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງກບັວຽກງານທາງສງັຄມົ, ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ ແລະ ການຜະລິດ, ແລະ ອງົການ

ບ ລິຫານຂອງພາກລດັທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງກບັປໍ່າໄມ ົ້. ບດົສກຶສານີົ້ ຈຶໍ່ງມເີນ ົ້ອໃນລວມຕ ົົ້ນຕ ສ  າລບັຂ ົ້ຕກົລງົດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຄ :  

 ການແກົ້ໄຂຈ ດອໍ່ອນທີໍ່ ບດົສກຶສານີົ້ໄດົ້ສະເໜີນ ັົ້ນ ສາມາດເປັນບາດກົ້າວຂ ັົ້ນທ  າອດິຂອງຂ ັົ້ນຕອນເພ ໍ່ ອ 

ຢັົ້ງຢ ນໄມ ົ້ທີໍ່ ມໃີບອະນ ຍາດຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍ ໂດຍຜໍ່ານລະບບົຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງດົ້ານກດົ 

ໝາຍຂອງໄມ ົ້ (TLAS). 

 ທາງດົ້ານທິດສະດ ີ ລະບບົຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ທີໍ່ ມຢີູໍ່ນ ັ ົ້ນບ ໍ່ ໄດົ້ສົ້າງບນັຫາທີໍ່ ແກົ້ໄຂບ ໍ່ ໄດົ້ ແລະ ລະບບົຄວນມ ີ

ຄວາມເປັນໄປໄດົ້ ໃນການສົ້າງມາດຕະຖານຕ  ໍ່າສ ດຂອງການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ ເພ ໍ່ ອມຂີ ົ້ມນູທີໍ່ ເຊ ໍ່ ອຖ ໄດົ້ທີໍ່  

ຈ  າເປັນສ  າລບັ TLAS.  

 ບນັຊລີາຍຊ ໍ່ ຂອງພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ ຊຶໍ່ ງຮູົ້ໄດົ້ໃນເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນແມ ໍ່ນນອນຢູໍ່ໃນຂ ົ້ທີໍ່  11.0 ຊຶໍ່ ງກວມເອົາ 

ທງັອງົການຈດັຕ ັົ້ງຂອງລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັົ້ງທີໍ່ ບ ໍ່ ຂຶົ້ນກບັລດັຖະບານ. 

ບດົລາຍງານນີົ້ສະເໜີວໍ່າ: ສປປ ລາວເຂົົ້າຮໍ່ວມກບັຂ ົ້ຕກົລງົວໍ່າດົ້ວຍການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກນັດົ້ວຍຄວາມສະມກັໃຈ 

ເພ ໍ່ ອຊ ກຍູົ້ການພດັທະນາລະບບົ TLAS ແລະ ເປັນສິໍ່ ງທີໍ່ ຊໍ່ວຍບອກໃຫົ້ຮູົ້ເຖງິຄູໍ່ຮ ໍ່ວມງານທາງການຄົ້າທີໍ່ ມຄີວາມ 

ສໍ່ຽງຕ  ໍ່າສ  າລບັການສ ົໍ່ງໄມ ົ້ເຂົົ້າສູໍ່ສະຫະພາບເອຣີບົ.  
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ຄ  າສບັຫຍ ົ້ 

CoC Chain of Custody  ຕໍ່ອງໂສົ້ການຄ ົ້ມຄອງ 

DAFI Department of Agriculture and Forestry Industries ກມົອ ດສາຫະກ  າ ກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ 

DoF Department of Forestry ກມົປໍ່າໄມ ົ້ 

DAFO District Agriculture Forestry Office ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ 

DOA District Office of Administration ຫົ້ອງການເມ  ອງ 

DoFI Department of Forest Inspection (Ministry of 

Agriculture and Forestry 

ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ 

EU European Union ສະຫະພາບເອຣີບົ 

FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade ການບງັຄບັຈດັຕ ັົ້ງກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້, ການຄ ົ້ມຄອງ ແລະ 

ການຄົ້າໄມ ົ້ 

FOMACOP Forest Management and Conservation Program  ໂຄງການອານ ລກັ ແລະ ຈດັສນັປໍ່າ 

FSC Forest Stewardship Council  ສະພາບ ລິຫານປໍ່າໄມ ົ້ໂລກ 

GoL Government of Lao PDR ລດັຖະບານລາວ 

LFAP Land and Forest Allocation Program  ແຜນງານຈດັສນັປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ທີໍ່ ດນິ 

MAF Ministry of Agriculture and Forestry ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ 

MoIC Ministry of Industry and Commerce ກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ 

MONRE Ministry of Natural Resources and Environment  ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ  າມາຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ 

NA National Assembly ສະພາແຫໍ່ງຊາດ 

NAFES National Agriculture and Forestry Extension 

Service 

ກອງສ ົໍ່ງເສມີກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ 

NBCA National Biological & Conservation Areas (or 

Conservation Forests) 

ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າສະຫຽວນ 

NLMA National Land Management Authority ອງົການຄ ົ້ມຄອງທີໍ່ ດນິແຫໍ່ງຊາດ 

NSDEP National Socio-Economic Development Plan  ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ແຫໍ່ງຊາດ 

NTFP Non-Timber Forest Products ເຄ ໍ່ ອງປໍ່າຂອງດງົ 

PAFO Provincial Agriculture and Forestry Office ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ 

PFA Production Forest Area  ເຂດປໍ່າຜະລິດ 

PFS Provincial Forestry Section (under PAFO) ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ 

PMO Prime Minister‘s Office ຫົ້ອງການສ  ານກັງານນາຍຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

PLUP-LA Participatory Land Use Planning and Land 

Allocation  

ໂຄງການ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັສນັທີໍ່ ດນິແບບມີ

ສໍ່ວນຮໍ່ວມ 

POA Provincial office of Adminstration ຫົ້ອງການແຂວງ 

PoIC Provincial office of Industry & Commerce ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ 

PSFM Participatory and Sustainable Forest Management ການຈດັສນັປໍ່າໄມ ົ້ແບບຍ ນຍງົ ແລະ ມສີໍ່ວນຮໍ່ວມ 

REDD+ Reduced Emissions from Deforestation and 

Degradation 

ໂຄງການ ຫ  ດຜໍ່ອນການປໍ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ ຈາກ 

ການທ  າລາຍປໍ່າ 

SPCP Stakeholder Participation and Consultation Plan ແຜນການ ການມສີໍ່ວນຮໍ່ວມ ແລະ ປຶກສາຫາລ ຂອງພາກ 
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ສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ 

SUFORD Sustainable Forestry for Rural Development  

 

ໂຄງການຈດັສນັປໍ່າຜະລິດແບບຍ ນຍງົ ແລະ ພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ 

T-LUC Temporary Land Use Certificate ໃບຕາດນິຊ ົໍ່ວຄາວ 

ToR Terms of Reference ກອບໜົ້າວຽກຂອງທີມງານ 

VFA Village Forestry Association  ໜໍ່ວຍຄ ົ້ມຄອງປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ 

VPA Voluntary Partnership Agreement ຂ ົ້ຕກົລງົວໍ່າດົ້ວຍການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກນັດົ້ວຍຄວາມສະໝກັ 

ໃຈ 

TLAS Timber Legality Assurance Systems ລະບບົຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງດົ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ົ້ 

VLO Verification of Legal Origin  ການຢັົ້ງຢ ນແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກກດົໜາຍ 

WWF World Wildlife Fund  ກອງທຶນສດັປໍ່າໂລກ 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 

Change 

ກອງປະຊ ມກອບວຽກ ສປຊ ວໍ່າດົ້ວຍການປໍ່ຽນແປງດນິ 

ຟົ້າອາກາດ 
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ບດົສກຶສາຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ ແລະ ຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ 

1. ຄວາມເປັນມາ 

ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງ ສປປ ລາວໄດົ້ມກີານຂ ດຄ ົົ້ນເພ ໍ່ ອການຄົ້າຢໍ່າງກົ້ວາງຂວາງໃນໄລໍ່ຍະ 30ປີ ທີໍ່ ຜໍ່ານມາ, ຊຶໍ່ ງເປັນ 

ສາເຫດພາໃຫົ້ເນ ົ້ອທີໍ່ ປກົຫ ົ້ມຂອງປໍ່າໄມ ົ້ຫ  ດລງົຈາກ 70% ມາເຫ  ອປະມານ 40% ໃນປີ 2009 (Tong 2009; 

Tokola et al 2010). ລດັຖະບານແຫໍ່ງ ສປປ ລາວ ໄດົ້ອອກແຈ ົ້ງການຫົ້າມການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກເຂດ

ປໍ່າຜະລິດເພ ໍ່ ອຫ  ດຜໍ່ອນການຕດັໄມ ົ້ທ  າລາຍປໍ່າ. ເຖງີຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ກ ໍ່ຍງັມກີານຕດັໄມ ົ້ຢໍ່າງກົ້ວາງຂວາງ ແລະ 

ຍງັມກີານຄົ້າໄມ ົ້ທໍ່ອນຮໍ່ວມກບັບນັດາປະເທດເພ ໍ່ ອນບົ້ານ ໂດຍຜໍ່ານການຕດັໄມ ົ້ກຽມພ ົ້ນທີໍ່ ສ  າລບັບນັດາໂຄງການ

ພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ເຊັໍ່ ນ: ໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່, ໂຄງການເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້ານ  ົ້າຕກົ, ໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງທາງ, ໂຄງການກະ 

ສກິ  າ ແລະ ການຕດັໄມ ົ້ເຖ ໍ່ອນ. 

ບດົສກຶສານີົ້ໄດົ້ສົ້າງພາກສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງແຜນວຽກສ  າລບັແຜນງານ FLEGT ໃນພາກພ ົ້ນອາຊ ີໂດຍມເີປົົ້າໝາຍ 

ລວມເພ ໍ່ ອຊ ກຍູົ້ສ ົໍ່ງເສມີການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ດ ີ ປະກອບສໍ່ວນເຂົົ້າໃນການຫ  ດຜໍ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ການ 

ຄ ົ້ມຄອງແບບຍ ນຍງົຂອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດໃນພາກພ ົ້ນອາຊ.ີ ແຜນງານ FLEGT ໃນພາກພ ົ້ນອາຊໄີດົ້ 

ຖ ກຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໂດຍຜໍ່ານ EFI ແລະ ໃຫົ້ການຊ ກຍູົ້ໂດຍກງົແກໍ່ການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັແຜນວຽກ FLEGT 

ຂອງ EU. ຍ ດທະສາດເພ ໍ່ ອບນັລ ເປົົ້າໝາຍລວມດ ັໍ່ງກ ໍ່າວໄດົ້ສ ມໃສໍ່ການສ ົໍ່ງເສມີ ແລະ ການອ  ານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃຫົ້ການຄົ້າສາກນົສ  າລບັໄມ ົ້ທີໍ່ ຜໍ່ານການຢັົ້ງຢ ນວໍ່າຖ ກກດົໝາຍ, ຊຶໍ່ ງແມ ໍ່ນໄມ ົ້ທີໍ່ ສະໜອງພາຍໃນພາກພ ົ້ນອາ 

ຊ ີແລະ ສ ົໍ່ງອອກໃຫົ້ແກໍ່ຕະຫ າດຜູົ້ບ ລິໂພກຢູໍ່ບໍ່ອນອ ໍ່ ນໆ. ໂດຍສະເພາະແລົ້ວ, ແຜນງານສ ມໃສໍ່ການຍກົລະດບັ 

ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງຄວາມຕົ້ອງການໃໝໍ່ສ  າລບັຕະຫ າດທີໍ່ ບ ລິໂພກໄມ ົ້ເປັນຕ ົົ້ນຕ  ແລະ ສ ົໍ່ງເສມີການນ  າໃຊົ້ລະບບົ 

ທີໍ່ ຊໍ່ວຍບນັດາຜູົ້ຊ ົ້ ແລະ ຜູົ້ຂາຍໄມ ົ້ ຫ   ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ຈາກອາຊໃີຫົ້ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕົ້ອງການຂອງ

ເຂົາເຈົົ້າເອງ. 

ສ  າລບັສະພາບລວມຕ ໍ່ ການກະກຽມຂອງລດັຖະບານແຫໍ່ງ ສປປ ລາວ ສ  າລບັຄວາມເປັນໄປໄດົ້ໃນການເຈລະຈາ 

VPA ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ບດົສກຶສານີົ້ຈ ຶໍ່ງຖ ກຂຽນຂ ົ້ນເພ ໍ່ ອສະໜອງຂ ົ້ມນູໃຫົ້ທງັລດັຖະບານລາວ ແລະ ສະ 

ຫະພາບເອຣີບົ ກໍ່ຽວກບັການຕດິຕາມການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ຢູໍ່ໃນ ສປປ ລາວ, ການຄວບຄ ມຄ ນນະພາບຂອງ

ລດັຖະບານແຫໍ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງການປຶກສາຫາລ ພາຍໃນກອບວຽກສ  າລບັ FLEGT 

VPAs. ບດົສກຶສານີົ້ໄດົ້ຖ ກຂຽນຂຶົ້ນໂດຍການຮໍ່ວມມ  ກນັຢໍ່າງໃກົ້ຊດິລະຫໍ່ວາງຈ ດປະສານງານ FLEGT ແລະ 

ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ເປັນອງົການຈດັຕ ັົ້ງຂອງພາກລດັ.  

ຈ ດປະສງົຕ ົົ້ນຕ ຂອງບດົສກຶສາ ຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ ໍ່ນການປະເມນີຜນົຕໍ່ອງ

ໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ, ຊຶໍ່ ງກວມເອົາໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກປໍ່າຜະລິດ, ສວນປກູ, ພ ົ້ນທີໍ່ ຫນັປໍ່ຽນການ ນ  າ

ໃຊົ້ໃນໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ທີໍ່ ຂາຍໄມ ົ້ເຂົົ້າໃນຕະຫ າດພາຍໃນ ຫ   ຂາຍສໍ່ວນໜຶໍ່ ງໃຫົ້ຕະຫ າດສ ົໍ່ງ

ອອກ ກ ໍ່ຄ ປະເທດເພ ໍ່ ອນບົ້ານ. ກອບໜົ້າວຽກຂອງໂຄງການໄດົ້ຖ ກອອກແບບໃຫົ້ມຂີ ົ້ມນູທີໍ່ ຈ  າເປັນເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍຊ ກຍູົ້
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ການເຈລະຈາ VPA ແລະ ການສົ້າງຄ  ານຍິາມຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍ ທີໍ່ ຈະເປັນພ ົ້ນຖານຂອງລະບບົ

ຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງດົ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ົ້ (TLAS) (ເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍທີໍ່  1: ກອບໜົ້າວຽກຂອງທີມ

ງານ). 

1.1 ຂອບເຂດການສກຶສາ 

ບດົສກຶສານີົ້ແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອກວມເອົາວດັຖ ດບິທີໍ່ ເປັນໄມ ົ້ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ອ  ດສາຫະກ  າປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ ແລະ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ 

ຂອງໄມ ົ້ຜໍ່ານຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງຈນົຮອດຈ ດປາຍທາງຂອງການສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ຜູົ້ບ ລິໂພກສ ດທົ້າຍໃນປະເທດ, 

ຜໍ່ານຂ ັົ້ນຕອນການປ ງແຕໍ່ງ, ການຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ການປໍ່ຽນກ  າມະສດິການເປັນເຈົົ້າຂອງ. ບດົສກຶສາໄດົ້ປະເມນີ 

ຜນົແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ຕ ົົ້ນຕ ເຊັໍ່ ນ: ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ໄມ ົ້ຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ, ເຂດປໍ່າໄມ ົ້ 

ຂອງບົ້ານ ແລະ ການນ  າເຂົົ້າອ ໍ່ ນໆ. ໂຄງການຍງັໄດົ້ປະເມນີຜນົການຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ ແລະ ການ

ສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທີໍ່ ຕດິພນັກບັການສະໜອງໄມ ົ້ບນົພ ົ້ນຖານການສງັເກດການຢູໍ່ພາກສະໜາມ ແລະ ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າຢູໍ່ 

4 ແຂວງ, ຕາມວທີິໍ່ ການສກຶສາທີໍ່ ນອນຢູໍ່ໃນກອບໜົ້າວຽກຂອງທີມງານ. 

1.2 ວທີິໍ່ ການສກຶສາ ແລະ ກດິຈະກ  າຕ ົົ້ນຕ  

ວທີິໍ່ ການສກຶສາແມ ໍ່ນເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຈາກແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູດບິ ແລະ ເອກະສານ, ນ  າໃຊົ້ຄວາມຮູົ້ຂອງຊໍ່ຽວຊານ, ການສ  າ 

ພາດ ແລະ ນ  າໃຊົ້ປະສບົການເຂົົ້າໃນການວເິຄາະການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ກ  ານດົຈ ດທີໍ່ ອາດເປັນໄປໄດົ້ຂອງ 

ຄວາມສໍ່ຽງພາຍໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງ, ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍໄມ ົ້ຂອງ EU ແລະ ບນັ 

ດາເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງ FLEGT TLAS. 

ບດົສກຶສານີົ້ໄດົ້ຖ ກຂຽນຂຶົ້ນໂດຍຜໍ່ານບນັດາກດິຈະກ  າທີໍ່ ນອນຢູໍ່ໃນກອບໜົ້າວຽກຂອງທີມງານດ ັໍ່ງລ ໍ່ມນີົ້:  

1. ການວເິຄາະຂ ົ້ມນູໃນຫົ້ອງການຕ ໍ່ ການຜະລິດໄມ ົ້ ແລະ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ, ທງັບ ລິ

ມາດ ແລະ ມນູຄໍ່າ ໂດຍການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູມ  ໜຶໍ່ ງທີໍ່ ໄດົ້ຈາກກມົປໍ່າໄມ ົ້, ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້, ກະຊວງ

ອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ແລະ ກມົພາສ,ີ ພາຍໃນໄລໍ່ຍະ 3 ປີ ຜໍ່ານມາຕາມຂ ົ້ມນູທີໍ່ ມ.ີ ຂ ົ້ມນູ

ຕາມເອກະສານ, ສະຖຕິອິ ໍ່ ນໆ ແລະ ຜນົການສກຶສາເພີົ້ມເຕມີອ ໍ່ ນໆເຊັໍ່ ນ: ບດົລາຍງານເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນຂອງ 

FLEGT ພາກພ ົ້ນອາຊ ີ ກ ໍ່ໄດົ້ຖ ກໃຊົ້. ຂ ົ້ມນູດບິ ແລະ ວທີິໍ່ ວທິະຍາທີໍ່ ໃຊົ້ສ  າລບັການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູນ ັົ້ນ

ຄວນໄດົ້ຮບັການອະທິບາຍ ແລະ ປະເມນີຕາມແຕໍ່ລະໄລໍ່ຍະ. ຄວນເອົາໃຈໃສໍ່ພິເສດຕ ໍ່ ການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ 

(ບ ລິມາດ ແລະ ມນູຄໍ່າ, ແລະ ຈ ດສ ົໍ່ງອອກ) ແລະ ວທີິໍ່ ການເກບັຫ ກັຖານເພ ໍ່ ອຢ ັົ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕົ້ອງ

ທາງກດົໝາຍນ ັົ້ນ ສາມາດຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໂດຍລດັຖະບານໄດົ້. ບດົບາດຂອງໄມ ົ້ນ  າເຂົົ້າ ແລະ ການ

ເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍຂອງໄມ ົ້ຜໍ່ານໄປປະເທດອ ໍ່ ນກ ໍ່ຕົ້ອງໄດົ້ຮບັການອະທິບາຍຢໍ່າງຊດັເຈນ. 

2. ການສົ້າງຕວົແບບທີໍ່ ຊດັເຈນ, ຊຶໍ່ ງຊໍ່ວຍການກ  ານດົຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ຕ ົົ້ນຕ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 

ລະບ ທງັບ ລິມາດ ແລະ ມນູຄໍ່າໂດຍລວມຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ມກີານຄົ້າຂາຍໃນແຕໍ່ລະຕໍ່ອງໂສົ້ຈາກແຫ ໍ່ງທີໍ່ ເປັນ 

ປໍ່າໄມ ົ້ຈນົຮອດບໍ່ອນທີໍ່ ມກີານນ  າໃຊົ້ສ ດທົ້າຍ (ການບ ລິໂພກພາຍໃນ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກ). 
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3. ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານ, ການຢັົ້ງຢ ນຢູໍ່ພາກສະໜາມ, ການອອກໃບອະນ ຍາດ (ເຊັໍ່ ນ: ທະບຽນ 

ຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ການແຈ ົ້ງພາສ)ີ ແລະ ວຽກງານການຄ ົ້ມຄອງຈາກໜໍ່ວຍງານຂອງລດັທີໍ່ ຮບັຜິດຊອບຄ ົ້ມ 

ຄອງບນັດາຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງຢູໍ່ບນັດາສະຖານທີໍ່ ຕໍ່າງໆທີໍ່ ນອນຢູໍ່ໃນຕໍ່ອງໂສົ້ນ ັົ້ນ ລວມທງັຂ ັົ້ນຕອນ

ພາສ ີສ  າລບັໄມ ົ້ນ  າເຂົົ້າ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກ. ການວເິຄາະໄດົ້ຍກົໃຫົ້ເຫັນເຖງິບນັດາຈ ດກວດກາພາຍໃນຕໍ່ອງ

ໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່ ມຄີວາມສໍ່ຽງສງູຕ ໍ່ ໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ມກີານຢັົ້ງຢ ນ ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ປະຕບິດັຂ ັົ້ນຕອນການຄວບຄ ມ

ເຮັດໃຫົ້ລະບບົບ ໍ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງ EU ໄດົ້. ສະນ ັົ້ນ, ຈະຕົ້ອງໄດົ້ມກີານນ  າ

ສະເໜີການປບັປ ງ.  

4. ອງີໃສໍ່ການວເິຄາະຂົ້າງເທິງນ ັົ້ນ, ເນ ົ້ອໃນຕ ົົ້ນຕ ທີໍ່ ໄມ ົ້ມາຈາກແຫ ໍ່ງທີໍ່ ປາດສະຈາກການຢັົ້ງຢ ນ ສາມາດກ  າ 

ນດົໄດົ້ເມ  ໍ່ອເຂົົ້າໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງ ທີໍ່ ຫ ີກລົ້ຽງຂ ັົ້ນຕອນການຄວບຄ ມ (ການວເິຄາະຊໍ່ອງຫວໍ່າງ

ໂດຍພິຈາລະນາລະບບົຄ ົ້ມຄອງຂອງລດັ ແລະ ການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັການຄ ົ້ມຄອງ). 

5. ການຢັົ້ງຢ ນຂ ົ້ມນູຂອງເອກະສານ ໂດຍນ  າໃຊົ້ການຄ ົົ້ນຄົ້ວາຈາກພາກສະໜາມພາຍໃນສາມແຂວງ 

(ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງທີໍ່ ເປັນຕວົຢໍ່າງ: ຢູໍ່ 5 ສະຖານທີໍ່ ຂອງໄມ ົ້ຈາກແຫ ໍ່ງປໍ່າແຕໍ່ລະປະເພດເຊັໍ່ ນ: ຈາກ

ເຂດຜະລິດ, ສວນປກູ, ເຂດຫນັປໍ່ຽນການນ  າໃຊົ້ ຫ   ເຂດທີໍ່ ມກີານກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ, ເຂດຂ ດ

ຄ ົົ້ນບ ໍ່ ແຮໍ່, ແລະ ປໍ່າປກູຂອງຄອບຄວົ). ທີມງານມກີານສງັເກດສະເພາະຕ ໍ່ ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງທີໍ່ ແນໍ່

ໃສໍ່ຕະຫ າດສ ົໍ່ງອອກ. ຕວົຢໍ່າງ: ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງຈະຖ ກນ  າໃຊົ້ເພ ໍ່ ອຍກົໃຫົ້ເຫັນຈ ດພ ົົ້ນເດັໍ່ ນໃນຕໍ່ອງ

ໂສົ້ການສະໜອງ (ຕວົຢໍ່າງ:  ພາສ,ີ ປໍ່າໄມ ົ້, ສະຖານທີໍ່ ປ ງແຕໍ່ງ ແລະ ສະຖານທີໍ່ ຂນົສ ົໍ່ງ) ທີໍ່ ມຄີວາມ

ສໍ່ຽງສງູທີໍ່ ໄມ ົ້ປາດສະຈາກການຢັົ້ງຢ ນສາມາດເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄດົ້.  

ບນັດາສະຖານທີໍ່ ມຄີ :  

ກ. ພ ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການຂອງ Kfw/WWF ຢູໍ່ແຂວງເຊກອງ ຫ   ແຂວງສາລະວນັ (ເຮັດການຄົ້າກບັປະເທດ

ຫວຽດ ນາມ), ຄວາມເປັນໄປໄດົ້ໃນການສບຶຕ ໍ່ ວຽກທີໍ່  Kfw/WWF ໄດົ້ຈດັຕ ັົ້ງໄປແລົ້ວກ ໍ່ຄ ໂຄງການ

ອານ ລກັປໍ່າໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອ ດດູສບັອາຍກາກບອນ ແລະ ເພ ໍ່ ອຊວີະນາໆພນັ. 

ຂ. ໂຄງການທດົລອງຂອງ GIZ ຢູໍ່ແຂວງໄຊຍະບລີູ, ເຂດແນວປົ້ອງກນັຂອງພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າສະຫງວນແຫໍ່ງ

ຊາດນ  ົ້າປ ຍ (ເຮັດການຄົ້າກບັປະເທດໄທ). 

ຄ. ແຂວງໜຶໍ່ ງເພີໍ່ ມເຕມີ ຫ   ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ (ເຮັດການຄົ້າກບັປະເທດຈນີ).  

6. ຈດັກອງປະຊ ມເພ ໍ່ ອກ  ານດົຄວາມຮບັຮູົ້ ແລະ ພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງຢູໍ່ສາມແຂວງກໍ່ຽວກບັ FLEGT ແລະ 

ລະບບົການຕດິຕາມໄມ ົ້ໃນປະຈ ບນັຂອງປະເທດລາວ, ໂດຍຈດັຂຶົ້ນຮໍ່ວມກບັກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການ 

ຄົ້າ, ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້, ກມົປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ບນັດາໜໍ່ວຍງານຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ນ.  
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7.  ທບົທວນຄ ນຕວົແບບຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ໂດຍອງີໃສໍ່ບນັດາໝາກຜນົຂອງຕວົຢໍ່າງຕໍ່ອງໂສົ້ ແລະ 

ການວເິຄາະທີໍ່ ກວມເອົາຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງທີໍ່ ຖ ກກ  ານດົໄວົ້ ຊຶໍ່ ງນອນຢູໍ່ໃນລະບບົຕດິຕາມໄມ ົ້ຂອງລາວ. ເງ  ໍ່ອນ 

ໄຂການພິຈາລະນາສະເພາະສ  າລບັການຢັົ້ງຢ ນການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ ກບັຄ ນຫາສະຖານທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ສະຖານ

ທີໍ່ ອ ໍ່ ນໆຂອງຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງທີໍ່ ຍງັອາດມຄີວາມສໍ່ຽງສງູ ສ  າລບັການຕອບສະໜອງຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງ EU, 

ອາດເປັນຍົ້ອນຄວາມລ ົົ້ມເຫ ວຂອງລະບບົ ຫ   ອາດຍົ້ອນຂາດການຢັົ້ງຢ ນ. ຖົ້າມຄີວາມເໝາະສມົກ ໍ່ອາດມຂີ ົ້ແນະ 

ນ  າປບັປ ງລະບບົຕດິຕາມໄມ ົ້. 

8. ສະເໜີບນັດາທາງເລ ອກເພ ໍ່ ອກ  ານດົບນັດາຊໍ່ອງຫວໍ່າງທີໍ່ ລະບ ໄວົ້ແລົ້ວ ໂດຍການຄ ົົ້ນຄົ້ວາທາງເລ ອກຂອງ 

VPA (ລວມທງັວທີິໍ່ ເຮັດວຽກທີໍ່ ອງີໃສໍ່ຜູົ້ປະກອບການເປັນຫ ກັ) ແລະ ທາງເລ ອກ “ຊ ົໍ່ວຄາວ” ທີໍ່ ເປັນວທີິໍ່ ແກົ້ໄຂ 

ຂອງພາກເອກະຊນົ (ລະບບົການອອກໃບຮບັຮອງ ຫ   ການຢັົ້ງຢ ນໂດຍຄວາມສະມກັໃຈ) ທີໍ່ ສ ບຕ ໍ່ ກດິຈະກ  າລິ 

ເລີໍ່ ມທີໍ່ ຕດິພນັກບັອາຊຽນ. ຍກົໃຫົ້ເຫັນຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ສິໍ່ ງທົ້າທາຍຂອງແຕໍ່ລະທາງເລ ອກໂດຍພິຈາລະ 

ນາຄວາມຕົ້ອງການຂອງລະບບົ, ສິໍ່ ງທົ້າທາຍໃນການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການສົ້າງຄວາມສາມາດ. ສະແດງ

ໃຫົ້ເຫັນເຖງິວທີິການກະກຽມເຂົົ້າຮໍ່ວມ VPA ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ໍ່ ອຄວາມສອດຄໍ່ອງຕ ໍ່ ລະບຽບກດົໝາຍໄມ ົ້

ຂອງ EU. 

9. ນ  າໃຊົ້ວທີິການເຮັດວຽກ “ການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັທີໍ່ ດທີີໍ່ ສ ດ” ເພ ໍ່ ອສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນເຖງິບນັດາຄາດໝາຍຕ ໍ່ ການ 

ປຶກສາຫາລ ກບັພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງທີໍ່ ມຄີວາມໝາຍຄວາມສ  າຄນັພາຍໃຕົ້ FLEGT VPA/FLEGT TLAS 

ໃນ ສປປ ລາວ.  

 ກ. ນ  າສະເໜີບນັດາກດິຈະກ  າທີໍ່ ລດັຖະບານປະເທດຕໍ່າງໆ ໄດົ້ນ  າໃຊົ້ເຂົົ້າໃນຂ ັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ  

ກໍ່ຽວກບັ VPA. 

 ຂ. ຍກົໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈ  າເປັນຕ ໍ່ ການຮບັປະກນັ ໃຫົ້ຂ ັົ້ນຕອນການກ  ານດົພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງນ ັົ້ນໃຫົ້

ແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນ. 

 ຄ. ກ  ານດົບນັດາບາດກົ້າວທີໍ່ ອາດເປັນໄປໄດົ້, ຊຶໍ່ ງອາດມຄີວາມຈ  າເປັນຕ ໍ່ ການຈດັຂ ັົ້ນຕອນການປຶກສາ 

ຫາລ ໃນລະດບັຊາດ ທີໍ່ ອາດຊໍ່ວຍຕອບສະໜອງໄດົ້ຄາດໝາຍຂອງ EU. 

 ງ. ກ  ານດົແນວທາງທີໍ່ ສະພາແຫໍ່ງຊາດລາວ ຈະສາມາດມສີໍ່ວນຮໍ່ວມ ແລະ ຊ ກຍູົ້ຂະບວນການໄດົ້. 

10. ການນ  າສະເໜີສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນຕ ົົ້ນຕ ຂອງບດົສກຶສາໃນໄລໍ່ຍະທີໍ່ ຈດັກອງປະຊ ມ (ຈດັໂດຍຄະນະທີມງານ 

FLEGT ໃນ ສປປ ລາວ)  ແລະ ການປບັປ ງຮໍ່າງບດົລາຍງານສະບບັສ ດທົ້າຍບນົພ ົ້ນຖານຄ  າຄດິເຫັນອ ໍ່ ນໆ 

ທີໍ່ ທີມງານໄດົ້ຮບັມາ. 
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1.3 ສະມາຊກິທີມງານຂຽນບດົສກຶສາ: 

 ດຣ ເຄວນິ ເກດ (Kevin Grace), ຫວົໜົ້າທີມ (ບ ລິສດັ ບ ລິການປໍ່າໄມ ົ້ໂລກ Global Forestry 

Sevices Inc). 

 ທໍ່ານ ສ ກສມົປອງ ປ ີຊາ, ທີໍ່ ປຶກສາພາຍໃນ 

 ດຣ. ໄກສອນ ເພັງໂສພາ, ທີໍ່ ປຶກສາພາຍໃນ 

2. ບນັດາວທີິການ ທີໍ່ ໃຊົ້ໃນໂຄງການສກຶສານີົ້ 

ບດົສກຶສານີົ້ໄດົ້ເລີໍ່ ມຕ ົົ້ນຈາກການຄ ົົ້ນຄົ້ວາຢູໍ່ຫົ້ອງການໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັໂດຍທີມງານໄດົ້ປະຊ ມຮໍ່ວມກບັ 

ບນັດາພະນກັງານພາຍໃນກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້, ກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ, ແລະ ອງົການຈດັຕ ັົ້ງ 

ອ ໍ່ ນໆເພ ໍ່ ອເກບັກ  າຂ ົ້ມນູພ ົ້ນຖານທີໍ່ ໃຊົ້ໃນການສົ້າງບດົລາຍງານເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນ, ຊຶໍ່ ງກວມເອົາຕວົແບບການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ 

ໄມ ົ້ທ ົໍ່ວໄປ. ບນັດາລະບບົທີໍ່ ຄ ົ້ມຄອງການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ ໃນປະເທດລາວໄດົ້ຖ ກສົ້າງມາໃນຫ າຍທດົສະວດັຜໍ່ານ 

ມາ, ຊຶໍ່ ງການປໍ່ຽນແປງຂອງສະພາບຕະຫ າດ ແລະ ການເມ  ອງທີໍ່ ສ ົໍ່ງຜນົຕ ໍ່ ການປບັປ ງລະບບົ ໂດຍປາດສະ 

ຈາກການປໍ່ຽນແປງຢໍ່າງເປັນທາງການໃນບນັດາຂະບວນການຕໍ່າງໆ. ສະນ ັົ້ນ, ບດົສກຶສານີົ້ບ ໍ່ ສາມາດຈະສ ມໃສໍ່ 

ແຕໍ່ລະບບົສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງໄດົ້. ວທີິຂອງການສກຶສາແມ ໍ່ນສ ມໃສໍ່ການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຢູໍ່ພາກສະໜາມທີໍ່ ຊໍ່ວຍໃຫົ້ສາ 

ມາດບນັທຶກຂ ົ້ມນູການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍແຕໍ່ລະຄ ັົ້ງຂອງໄມ ົ້ພາຍໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການຄົ້າໃນ 4 ແຂວງ ທີໍ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ. ສ  າ 

ລບັໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດນ ັົ້ນ, ລະບບົການບນັທຶກເອກະສານແມ ໍ່ນມຄີວາມຊດັເຈນ ແຕໍ່ຫາກວໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ 

ຈາກໂກຕົ້າພິເສດ ແລະ ແຫ ໍ່ງໂກຕົ້າທີໍ່ ຄ ົ້ມຄອງໂດຍທົ້ອງຖິໍ່ນຍງັບ ໍ່ ທນັຖ ກກ  ານດົຢໍ່າງຊດັເຈນ. ຍງັມຂີງົເຂດທີໍ່  

ເປັນຂ ົ້ຄງົຄົ້າງໃນການຄ ົ້ມຄອງຂ ົ້ມນູທີໍ່ ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມກີານປະເມນີຜນົກບັທີໍ່ ຢູໍ່ບນັດາແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງການສະໜອງ 

ໄມ ົ້, ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ຮອດບໍ່ອນຜະລິດໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ການສ ົໍ່ງອອກຈນົຮອດລະບບົການບນັທຶກເອກະ 

ສານ, ແລະ ລະບ ຄວາມຊດັເຈນຂອງການບນັທຶກຂ ົ້ມນູໃນປະຈ ບນັທີໍ່ ເກບັມ ົ້ຽນໂດຍໜໍ່ວຍງານຂອງລດັທີໍ່

ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ. 

ບນັດາວທີິການ ທີໍ່ ໃຊົ້ໃນການສກຶສານີົ້ໄດົ້ສ ມໃສໍ່ການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກບັຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ນຫາສນູກາງເພ ໍ່ ອເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ 

ທີໍ່ ຖ ກສົ້າງຂຶົ້ນໂດຍກງົຈາກແຫ ໍ່ງສະໜອງໄມ ົ້ຕ ົົ້ນຕ , ບນັດາບໍ່ອນທີໍ່ ມກີານບນັທຶກເອກະສານໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ, ຂ ົ້ 

ມນູຂອງໂຮງງານຢູໍ່ທົ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກຢູໍ່ຂ ັ ົ້ນແຂວງເພ ໍ່ ອສົ້າງເປັນຕວົແບບການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່  

ແທດເໝາະກບັສະພາບທີໍ່ ກ  າລງັເກດີຂຶົ້ນຕວົຈງິ ຮອດບນັດາເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ເປັນ “ນາມມະທ  າ” ຊຶໍ່ ງລະບ ໄວົ້ໃນລະ 

ບບົຂ ັົ້ນສນູກາງ.  

ບດົສກຶສາໄດົ້ຖ ກສົ້າງຂຶົ້ນນບັຕ ັົ້ງແຕໍ່ເດ ອນສງິຫາ ຈນົຮອດເດ ອນພະຈກິ 2011 ໂດຍເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຢູໍ່ນະຄອນ 

ຫ ວງວຽງຈນັ, ແຂວງສາລາວນັ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງໄຊຍະບລີູ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ຕາມກອບໜົ້າ 

ວຽກ. ໂຄງການຂຽນບດົສກຶສານີົ້ໄດົ້ຮບັຄວາມອ  ານວຍຄວາມສະດວກຈາກກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ຈຶໍ່ງເຮັດໃຫົ້ທີມ 

ງານສາມາດປຶກສາຫາລ ຮໍ່ວມກບັບນັດາໜໍ່ວຍງານຂອງພາກລດັທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງກບັປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ການຄົ້າໄມ ົ້ໃນປະ 
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ເທດລາວ. ທີມງານຂອງໂຄງການໄດົ້ລງົປຶກສາຫາລ ຮໍ່ວມກບັອງົການຈດັຕ ັົ້ງຂອງລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັົ້ງທີໍ່ ບ ໍ່ 

ຂຶົ້ນກບັລດັຖະບານຢູໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັເພ ໍ່ ອເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ ແລະ ລງົພາກສະໜາມເປັນໄລໍ່ຍະເວລາ 30 ວນັ 

ທີໍ່ ແຂວງ: ສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ຫ ວງພະບາງນບັແຕໍ່ເດ ອນກນັຍາຮອດເດ ອນຕ ລາ 2011 

ເພ ໍ່ ອປະເມນີຜນົການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ລະບບົຕໍ່າງໆທີໍ່ ຖ ກນ  າໃຊົ້ເພ ໍ່ ອໃຫົ້ໄດົ້ຂ ົ້ມນູ/ສ  າເນົາໄມ ົ້ສະໜອງໃຫົ້ແກໍ່

ອ ດສາຫະກ  າພາຍໃນ ແລະ ເພ ໍ່ ອການສ ົໍ່ງອອກ (ເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍທີໍ່  2: ຕາຕະລາງເຄ ໍ່ ອນໄຫວຂອງທີມ

ງານຢູໍ່ພາກສະ ໜາມ). 

ທີມງານໄດົ້ປຶກສາຫາລ ຮໍ່ວມກບັອງົການຈດັຕ ັົ້ງຂອງລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັົ້ງທີໍ່ ບ ໍ່ ຂຶົ້ນກບັລດັຖະບານເຊັໍ່ ນ:  

ຫົ້ອງການ GIZ ຢູໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ.  

ຫົ້ອງການ WWF ຢູໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ຢູໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

ກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ  

ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ (ສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ຫ ວງພະບາງ) 

ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ຂ ັົ້ນແຂວງ (ສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ຫ ວງພະບາງ) 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ (ສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ຫ ວງພະບາງ) 

ຫົ້ອງການ WWF ແຂວງສາລາວນັ 

ຫົ້ອງການປະສານງານໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່ ແຂວງສາລາວນັ 

ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ (ສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ຫ ວງພະບາງ) 

ຫົ້ອງການຊບັພະຍາກອນນ  ົ້າ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ ແຂວງເຊກອງ 

SUFORD (ເຊກອງ ແລະ ໄຊຍະບລີູ)  

ຫົ້ອງການ GIZ ຢູໍ່ແຂວງໄຊຍະບລີູ 

ໂຄງການຂ ດຄ ົົ້ນບ ໍ່ ຖ ໍ່ານຫີນຢູໍ່ເມ  ອງຫງົສາ 

ຫົ້ອງການ NBCA ຢູໍ່ນ  ົ້າຜ ຍ 

 

 

ຂ ົ້ມນູບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກບນັທຶກຈາກແຫ ໍ່ງສະໜອງຕ ົົ້ນຕ  (ເຊັໍ່ ນ: ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງ

ລໍ່າງ, ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງບົ້ານ, ສວນປກູ ແລະ ການນ  າເຂົົ້າ ແມ ໍ່ນໄດົ້ຈາກຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງ ແລະ ຈາກກມົ

ກວດກາປໍ່າໄມ ົ້. ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງໄດົ້ໃຫົ້ຂ ົ້ມນູການນ  າເຂົົ້າ, ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ໃນ

ທົ້ອງຖິໍ່ນ, ການສະໜອງວດັຖ ດບິເພ ໍ່ ອການຜະລິດ, ບ ລິມາດຂອງສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ ແລະ ບ ລິມາດຂອງການສ ົໍ່ງ

ອອກ. ທີມງານໄດົ້ຮບັການຊໍ່ວຍເຫ  ອຈາກບ ກຄາລາກອນຂອງໜໍ່ວຍງານລດັຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ນ ທີໍ່ ອ  ານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃນການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ, ຊຶໍ່ ງບາງຄ ັົ້ງກ ໍ່ມກັມຄີວາມຫຍ ົ້ງຍາກ ຍົ້ອນພາລະບດົບາດທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງກນັຂອງບນັດາ

ຂະແໜງການທີໍ່ ຕດິພນັກບັການສະໜອງໄມ ົ້ ທີໍ່ ສ ົໍ່ງຜນົຕ ໍ່ ການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ ແລະ ການເກບັມ ົ້ຽນຮກັສາຂ ົ້ມນູແບບ
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ກະແຈກກະຈາຍ. ການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຈຶໍ່ງບ ໍ່ ມຄີວາມຊດັເຈນຕ ໍ່ ລະບບົການສະໜອງໄມ ົ້, ຂ ົ້ມນູການຜະລິດ ແລະ 

ການສ ົໍ່ງອອກ.  

ການສງັລວມຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ຈາກສນູກາງ ແລະ ຂ ັົ້ນແຂວງພົ້ອມທງັການສມົທຽບລະຫວໍ່າງລະບບົການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ 

ຢູໍ່ແຂວງຕໍ່າງໆ ແມ ໍ່ນມຄີວາມແຕກຕໍ່າງກນັອອກໄປ. ສະນ ັົ້ນທີມງານຈຶໍ່ງໄດົ້ນ  າໃຊົ້ວທີິໍ່ ການສະສມົຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ຈາກ 

ຂະແໜງການອ ໍ່ ນໆ, ອງົການຈດັຕ ັົ້ງ ແລະ ບນັດາບ ລິສດັທີໍ່ ໄດົ້ເກບັກ  າຂ ົ້ມນູໄວົ້ໃນບດົລາຍງານເພ ໍ່ ອວເິຄາະລະ 

ບບົການສະໜອງໄມ ົ້, ການຜະລິດ ແລະ ການສ ົໍ່ງອອກ. ວທີິການນີົ້ອາດບ ໍ່ ເປັນລະບບົແຕໍ່ເປັນເຄ ໍ່ ອງມ  ທີໍ່ ດທີີໍ່ ສ ດ

ໃນການມຂີ ົ້ມນູຂໍ່າວສານທີໍ່ ຫ າກຫ າຍກໍ່ຽວກບັລະບບົຕໍ່າງໆທີໍ່ ໃຊົ້ໃນບນັດາແຂວງ ທີໍ່ ເປັນຕວົຢໍ່າງ ແລະ ສະທົ້ອນ

ໃຫົ້ເຫັນການຂາດເຂນີຂ ົ້ມນູທີໍ່ ອາດມຄີວາມຈ  າເປັນໃຫົ້ແກໍ່ຂະແໜງການຕໍ່າງໆໄດົ້ຮກັສາໄວົ້. 

ທີມງານຍງັຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ ຢູໍ່ 3 ແຂວງ ເພ ໍ່ ອຍກົລະດບັຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ FLEGT, ຂ ັົ້ນຕອນສນັຍາ

ວໍ່າດົ້ວຍການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກນັດົ້ວຍຄວາມສະມກັໃຈ, ແລະ ລະບບົຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງດົ້ານກດົໝາຍຂອງ 

ໄມ ົ້ໃຫົ້ດຂີຶົ້ນກ ໍ່ວາເກົໍ່ າ ແລະ ສົ້າງຄວາມຊດັເຈນໃຫົ້ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ເກບັກ  າມາ ແລະ ຊອກຫາຂ ົ້ມນູທີໍ່ ຍງັຂາດໄປທຽບ 

ໃສໍ່ຮບູການອ ໍ່ ນໆຂອງການສະໜອງໄມ ົ້ຢູໍ່ໃນແຕໍ່ລະແຂວງ (ເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍທີໍ່  3: ບນັຊລີາຍຊ ໍ່ ຜ ູົ້ເຂົົ້າຮໍ່ວມ

ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ ). ກອງປະຊ ມຄ ັົ້ງສ ດທົ້າຍເພ ໍ່ ອນ  າສະເໜີຜນົການຄ ົົ້ນຄົ້ວາຂອງບດົລາຍງານໄດົ້ຈດັຂຶົ້ນ

ໃນວນັທີໍ່  9 ເດ ອນມງັກອນ 2012 ຢູໍ່ທີໍ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ບນັດາພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງໄດົ້ຮບັການເຊ ົ້ອ 

ເຊນີໃຫົ້ເຂົົ້າຮໍ່ວມກອງປະຊ ມຄ ັົ້ງນີົ້ເພ ໍ່ ອປຶກສາຫາລ ກ ໍ່ຽວກບັສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນ,  ຜນົການຄ ົົ້ນຄົ້ວາ ແລະ ບນັດາຄ  າ 

ແນະນ  າອ ໍ່ ນໆ. ຮໍ່າງບດົລາຍງານໄດົ້ເຮັດສ  າເລັດ ແລະ ໄດົ້ແປເປັນພາສາລາວພາຍຫ ງັກອງປະຊ ມເພ ໍ່ ອຮບັເອົາ 

ຄ  າຄດິຄ  າເຫັນຈາກພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງຢູໍ່ຂ ັ ົ້ນແຂວງ ແລະ ຈາກກອງເລຂາ, ຊຶໍ່ ງຄ  າຄດິເຫັນດ ັໍ່ງກ ໍ່າວກ ໍ່ໄດົ້ຖ ກ 

ບນັຈ ເຂົົ້າໃນບດົລາຍງານນີົ້ແລົ້ວ. 

ຂ ົ້ມນູພາກສະໜາມຈາກໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກສະໜອງຕາມແຫ ໍ່ງອ ໍ່ ນໆທງັໝດົ ກ ໍ່ໄດົ້ຖ ກວເິຄາະທຽບໃສໍ່ສ  າເນົາຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ຢູໍ່ສະ 

ໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບໍ່ອນທີໍ່ ໄມ ົ້ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນມາທງັໝດົເພ ໍ່ ອຈ ດປະສງົການຄົ້າ ຄວນຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນ. ຂ ົ້ມນູການສະ 

ໜອງໄມ ົ້ ແລະ ຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກຈດົທະບຽນຈາກສະໜາມສອງໄດົ້ຖ ກສມົທຽບກບັສ  າເນົາບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ສ  າ 

ເລັດຮບູ ທີໍ່ ຜະລິດໂດຍບ ລິສດັໃນທົ້ອງຖິໍ່ນເພ ໍ່ ີອປະເມນີຜນົວດັຖ ດບິທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານນ ັົ້ນແທດເໝາະກບັລະ 

ດບັການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ຫ   ບ ໍ່ . ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຈາກພາກລດັ ແລະ ຈາກການ

ປະກອບສໍ່ວນຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ບນັດາພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງອ ໍ່ ນໆ, ບດົສກຶສານີົ້ພະຍາຍາມບນັທຶກ

ຄວາມຊດັເຈນຂອງຂ ົ້ມນູຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກຂະແໜງການອ ໍ່ ນໆ. 

ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ ແລະ ຖ ກວເິຄາະຢູໍ່ຂ ັ ົ້ນແຂວງໄດົ້ຖ ກນ  າໃຊົ້ເພ ໍ່ ອສົ້າງຕວົແບບການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່ ສະທົ້ອນໃຫົ້ 

ເຫັນການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍຂອງໄມ ົ້ຈາກແຫ ໍ່ງຕໍ່າງໆຕາມກອບໜົ້າວຽກຂອງທີມງານ. ພາຍຫ ງັການລງົຢົ້ຽມຢາມຢູໍ່ຂ ັ ົ້ນ 

ແຂວງ, ທີມງານໄດົ້ຮໍ່າງບດົລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຂ  ຂ ົ້ມນູຂໍ່າວສານເພີົ້ມເຕມີກໍ່ຽວກບັຂ ົ້ມນູນ  າເຂົົ້າ ແລະ ສ ົໍ່ງ 

ອອກແຫໍ່ງຊາດຈາກໜໍ່ວຍງານຂອງລດັທີໍ່ ຕ ັ ົ້ງຢູໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ຕວົແບບດ ັໍ່ງກ ໍ່າວສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນລະບບົ 
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ຕວົຈງິທີໍ່ ຖ ກກ  ານດົ, ຊຶໍ່ ງກ  າລງັມກີານຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັຢູໍ່ພາກສະໜາມ ສະນ ັົ້ນຈຶໍ່ງເປັນໄປບ ໍ່ ໄດົ້ທີໍ່ ຈະກ  ານດົ “ຕວົ 

ແບບທີໍ່ ດ”ີ ທີໍ່ ຊດັເຈນສອດຄໍ່ອງກບັຂະບວນການໃນພາກທິດສະດ.ີ 

ການກະແຈກກະຈາຍຂອງຂ ົ້ມນູທີໍ່ ມຈີາກບນັດາໜໍ່ວຍງານຂອງລດັ ໄດົ້ພາໃຫົ້ມຄີວາມຫຍ ົ້ງຍາກໃນການສົ້າງວທີິໍ່

ວທິະຍາທີໍ່ ສອດຄໍ່ອງໃນໄລໍ່ຍະທີໍ່ ມກີານສກຶສາ, ຊຶໍ່ ງອາດສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນໃນເວລາທີໍ່ ມກີານເຂົົ້າຮໍ່ວມ VPA ແລະ 

TLAS. ການຄາດຄະເນເຖງິຜນົໄດົ້ຮບັທີໍ່ ມລີາຍລະອຽດໃນບດົລາຍງານນີົ້ຖ ກສົ້າງຂຶົ້ນບນົພ ົ້ນຖານຂອງຂ ົ້ມນູທີໍ່ ມ ີ

ແຕໍ່ຄວາມຊດັເຈນຂອງການຄາດຄະເນແມ ໍ່ນຂຶົ້ນກບັລາຍລະອຽດຂອງຂ ົ້ມນູ ແລະ ວທີິວທິະຍາ. ໂດຍພິຈາລະນາ

ເຖງິຂ ົ້ມນູທີໍ່ ກະແຈກກະຈາຍນ ັົ້ນ, ທີມງານສ ມໃສໍ່ການກ  ານດົຊໍ່ອງຫວໍ່າງ 2 ປະເພດທີໍ່ ຕົ້ອງຖ ກກ  ານດົ ໃນເວລາ

ສົ້າງ TLAS ທີໍ່ ຄບົຖົ້ວນ. ປະເພດທ  າອດິ: ຊໍ່ອງຫວໍ່າງພາຍໃນລະບບົຊຶໍ່ ງຂ ົ້ມນູທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກຮຽກຮົ້ອງ

ຈາກໜໍ່ວຍງານລດັໃຫົ້ເກບັກ  າ ຫ   ບນັທຶກໄວົ້. ປະເພດທີສອງ: ລະບບົ ຫ   ກອບວຽກມຕີາມພາກທິດສະດແີຕໍ່ມ ີ

ຊໍ່ອງຫວໍ່າງຢໍ່າງຊດັເຈນໃນການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັ ຫ   ການເກບັກ  າ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງຂ ົ້ມນູ.  

3. ພາລະບດົບາດຂອງບນັດາຂະແໜງການຂອງລດັ 

3.1 ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ 

ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເປັນຜູົ້ຄ ົ້ມຄອງເນ ົ້ອທີໍ່ ດນິປໍ່າໄມ ົ້, ກ  ານດົທີໍ່ ດນິປໍ່າໄມ ົ້ປະເພດຕໍ່າງໆໂດຍປະສານ

ສມົທບົກບັຂະແໜງການອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ, ຄ ົົ້ນຄົ້ວາວາງລະບຽບການຄ ົ້ມຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການພດັ 

ທະນາ ແລະ ການນ  າໃຊົ້ທີໍ່ ດນິປະເພດດ ັໍ່ງກ ໍ່າວລວມທງັການປກົປກັຮກັສາສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ ແລົ້ວນ  າສະເໜີຕ ໍ່ ລດັ 

ຖະບານເພ ໍ່ ອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ (ມາດຕາ57: ການຄ ົ້ມຄອງທີໍ່ ດນິປໍ່າໄມ ົ້, ກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ 24/12/2007). 

ລດັຖະບານມອບໃຫົ້ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ສມົທບົກບັກະຊວງອ ໍ່ ນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງເຊັໍ່ ນ: ກະຊວງອ ດສາຫະ 

ກ  າ ແລະ ການຄົ້າ. ອງົການຄ ົ້ມຄອງທີໍ່ ດນິແຫໍ່ງຊາດ, ອງົການຊບັພະຍາກອນນ  ົ້າ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ, ກະ 

ຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົໍ່ງ, ອງົການທໍ່ອງທໍ່ຽວແຫໍ່ງຊາດ, ກະຊວງ 

ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງປົ້ອງກນັປະເທດ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂໍ່າວ ແລະ ວດັທະນາທ  າ ປກົປກັ

ຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ທີໍ່ ດນິປໍ່າໄມ ົ້ແບບຍ ນຍງົຕາມແຜນຍ ດທະສາດພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ 

ສງັຄມົແຫໍ່ງຊາດ, ຍ ດທະສາດປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ຍ ດທະສາດຄ ົ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ ແລະ ຂອບເຂດແຜນຈດັສນັທີໍ່

ໄດົ້ກ  ານດົໄວົ້. 

(ມາດຕາ 77: ປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ທີໍ່ ດນິປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ັ ົ້ນສນູກາງປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາ, ກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ 

24/12/2007). ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້, ກມົປໍ່າໄມ ົ້, ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແມ ໍ່ນຢູໍ່ພາຍໃຕົ້ການຊີົ້

ນ  າຂອງກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້.  
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3.1.1 ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ 

ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ສົ້າງຕ ັົ້ງຂຶົ້ນໃນປີ 2008 ໂດຍມພີາລະບດົບາດໃນການກວດກາເປັນທາງການສ  າລບັໄມ ົ້, ຜະ 

ລິດຕະພນັຈາກປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ສດັປໍ່າ. ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ຍງັມບີດົບາດເປັນເສນາທິການໃຫົ້ແກໍ່ຄະນະນ  າຂອງກະ 

ຊວງ, ພົ້ອມຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການກວດກາປໍ່າໄມ ົ້, ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າ, ສ ບບສວນສອບສວນ, ປກົປົ້ອງສດັນ  ົ້າ ແລະ 

ສດັປໍ່າ, ແລະ ປບັປ ງປະສດິທິຜນົຂອງບນັດາລະບຽບການທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ. 

ການກວດກາໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມໜຶໍ່ ງ ແມ ໍ່ນກວມເອົາໂກຕົ້າຕດັໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດ, ການບນັທຶກຂ ົ້ມນູຕ ົົ້ນໄມ ົ້

ກ ໍ່ອນການຂ ດຄ ົົ້ນ, ໃບທະບຽນການຕດັໄມ ົ້, ສນັຍາການຕດັໄມ ົ້, ໃບທະບຽນການນ  າໃຊົ້ເຄ ໍ່ ອງກນົຈກັ ແລະ ພ ົ້ນ

ທີໍ່ ຕດັໄມ ົ້. ຢູໍ່ສະໜາມສອງ, ການກວດກາກວມເອົາບນັຊໄີມທໍ່ອນ, ການບນັທຶກຂ ົ້ມນູ ຂ ົ້ມນູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ກ ໍ່ອນການຂ ດ

ຄ ົົ້ນ, ໃບທະບຽນການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ສນັຍາການຕດັໄມ ົ້. ໃນກ ລະນຂີອງໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ເຄິໍ່ ງ 

ສ  າເລັດຮບູນ ັົ້ນ, ການກວດກາກວມເອົາໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ (ອອກໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ 

ແຂວງ), ໃບອນິວອຍຈາກໂຮງເລ ໍ່ ອຍ ແລະ ໃບອະນ ຍາດເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ຈາກສະໜາມອອກໂດຍພະແນກກະສ ິ

ກ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ. 

ລະບບົການກວດກາຖ ກຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໂດຍຜໍ່ານ: 1) ການກວດກາເປັນປກົກະຕຕິາມຕາຕະລາງວຽກທີໍ່ ກ  ານດົ 

ຕາຍຕວົ ແລະ ຕາມການລງົຢົ້ຽມຢາມໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ແບບສ ໍ່ມເອົາ, ການຕ ັົ້ງດໍ່ານກວດຊ ົໍ່ວຄາວຢູໍ່ພ ົ້ນທີໍ່ ສ  າ 

ຄນັ, 2) ການກວດກາເມ  ໍ່ອເຫັນວໍ່າຈ  າເປັນໂດຍມແີຈ ົ້ງການສ ົໍ່ງໃຫົ້ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງ ຫ   ສະ 

ໜາມສອງກໍ່ອນ 24 ຊ ົໍ່ວໂມງ ແລະ 3) ການກວດກາທນັທີເມ  ໍ່ອເຫັນວໍ່າຈ  າເປັນໂດຍບ ໍ່ ມກີານແຈ ົ້ງລໍ່ວງໜົ້າ. 

3.1.2 ກມົປໍ່າໄມ ົ້ 

ພາລະໜົ້າທີໍ່ ຂອງກມົປໍ່າໄມ ົ້ແມ ໍ່ນສງັລວມໂກຕົ້າການຕດັໄມ ົ້ຈາກບນັດາພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ 

ແລົ້ວສ ົໍ່ງໃຫົ້ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ໃຫົ້ຄ  າແນະນ  າດົ້ານວຊິາການທີໍ່ ຕດິພນັກບັປໍ່າໄມ ົ້ໃຫົ້ແຕໍ່ລະ 

ແຂວງ. ກມົປໍ່າໄມ ົ້ຕດິຕາມກວດກາການດ  າເນນີການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້. 

3.1.2.1 ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ 

ພາລະໜົ້າທີໍ່ ຂອງພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງກວມເອົາການສົ້າງໂກຕົ້າການຕດັໄມ ົ້ພາຍໃນແຂວງແລົ້ວ 

ສ ົໍ່ງໃຫົ້ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ໂດຍຜໍ່ານ ກມົປໍ່າໄມ ົ້, ອອກໃບທະບຽນຕດັໄມ ົ້ ແລະ ສົ້າງສນັຍາການຕດັ 

ໄມ ົ້. ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງຕດິຕາມກວດກາການດ  າເນນີການຕດັໄມ ົ້, ແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ ແລະ 

ເກບັບນັທຶກເອກະສານເຊັໍ່ ນ: ສນັຍາການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ໃບທະບຽນການຕດັໄມ ົ້.  

3.1.2.2 ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງ 
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ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງຢູໍ່ພາຍໃຕົ້ການຊີົ້ນ  າຂອງພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແລະ ມພີາລະໜົ້າທີໍ່  

ສງັລວມໂກຕົ້າການຕດັໄມ ົ້ຈາກແຕໍ່ລະເມ  ອງຢູໍ່ພາຍໃນແຂວງເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງໃຫົ້ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, 

ໃຫົ້ຄ  າແນະນ  າໃນການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ເຊັໍ່ ນ: ຂະໜາດ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ສົ້າງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ 

ສະໜາມສອງ. ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ໍ່ ໄມ ົ້ທີໍ່ ອອກຈາກປໍ່າຈນົຮອດສະໜາມສອງໂດຍ 

ຕດິຕາມກວດກາການດ  າເນນີງານການຕດັໄມ ົ້, ແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ ແລະ ບນັດາເອກະສານທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງເຊັໍ່ ນ: 

ສນັຍາການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ໃບທະບຽນການຕດັໄມ ົ້ ຫ   ອ ໍ່ ນໆ. 

3.1.2.3 ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ 

ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງຢູໍ່ພາຍໃຕົ້ການຊີົ້ນ  າຂອງພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, ມພີາລະ 

ໜົ້າທີໍ່ ໃນການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັແຜນການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້, ໃຫົ້ຄ  າແນະນ  າໃນການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ສົ້າງແຜນດ  າເນນີ 

ງານປະຈ  າປີແລົ້ວສ ົໍ່ງໃຫົ້ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງເພ ໍ່ ອການຮບັຮອງ. ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າ 

ໄມ ົ້ເມ  ອງເປັນຜູົ້ຕດິຕາມກວດກາພ ົ້ນທີໍ່  ທີໍ່ ມກີານຕດັໄມ ົ້, ແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ເອກະສານເຊັໍ່ ນ: ສນັຍາ 

ແລະ ໃບທະບຽນການຕດັໄມ ົ້. ພະນກັງານຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງວດັແທກໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມ

ສອງ ແລະ ອອກບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນທາງການ (ໃບແບບຟອມທີໍ່  4) ທີໍ່ ນ  າໃຊົ້ໃນການຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກ

ພ ົ້ນທີໍ່ ທງັໝດົ (ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ, ສວນປກູ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງບົ້ານ) ຊຶໍ່ ງສາມາດ

ເຂົົ້າສູໍ່ ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກໄດົ້ຖົ້າມກີານນ  າໃຊົ້ເອກະສານ. 

3.2  ກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ 

ພາລະໜົ້າທີໍ່ ຂອງກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອຄ ົ້ມຄອງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າທ ກປະ 

ເພດໃນ ສປປ ລາວ. ກະຊວງມໜີົ້າທີໍ່ ຄາດຄະເນການຂາຍ, ການຂນົສ ົໍ່ງ, ການປ ງແຕໍ່ງ ແລະ ການສ ົໍ່ງອອກ 

ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້, ໄມ ົ້ທີໍ່ ຜໍ່ານການປ ງແຕໍ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ສ  າເລັດຮບູ. ກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ 

ການຄົ້າມພີະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າຂ ັົ້ນແຂວງໃນການເປັນຜູົ້ຄ ົ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັ

ກດິຈະກ  າຢູໍ່ພາຍໃນແຂວງ. 

3.2.1 ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ຄ ົ້ມຄອງການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ຈາກສະໜາມສອງຮອດໂຮງງານປ ງ 

ແຕໍ່ງໄມ ົ້ ແລະ ຈນົຮອດການສ ົໍ່ງອອກ. ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຂອງສະໜາມສອງແມ ໍ່ນກະກຽມໂດຍພະແນກກະສກິ  າ 

ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແລະ ມອບຕ ໍ່ ໃຫົ້ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງເພ ໍ່ ອການຄດິໄລໍ່ລາຄາ ແລະ 

ກວດກາໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງທຽບໃສໍ່ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ. ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງກະກຽມສນັ 

ຍາຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນກບັບ ລິສດັ ຫ   ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ທີໍ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົອ ດສາຫະກ  າປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້

ແຫໍ່ງຊາດ ຫ   ຂ ັົ້ນແຂວງ, ແລົ້ວອອກໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກສະໜາມສອງເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງ ຫ   
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ສ ົໍ່ງອອກໂດຍກງົ. ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງຕດິຕາມກວດກາການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກສະ  

ໜາມສອງ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້. 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງນ  າໃຊົ້ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ການເກບັບນັທຶກເອກະສານເປັນ 

ລະບບົຕ ົົ້ນຕ ໃນການຄ ົ້ມຄອງການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍຈາກສະໜາມສອງຮອດໂຮງເລ ໍ່ ອຍ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກໂດຍກງົ. ການ 

ກວດກາແມ ໍ່ນຢູໍ່ໂຮງເລ ໍ່ ອຍໂດຍການເບິໍ່ ງຜະລິດຕະພນັທີໍ່ ໂຮງງານຜະລິດ ໂດຍສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງອອກຜະ 

ລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ຕົ້ອງການໃຫົ້ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງອອກເອກະສານສ ົໍ່ງອອກ. ການກວດ 

ກາບ ໍ່ ເປັນທາງການສ  າລບັວດັຖ ດບິທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງ ແຕໍ່ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ 

ບນັທຶກພຽງແຕໍ່ວດັຖ ດບິທີໍ່ ໂຮງງານໄດົ້ຮບັໂດຍອງີໃສໍ່ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ.  

3.3 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ:  

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມສົ້າງຕ ັົ້ງຂຶົ້ນໃນຕອນທົ້າຍຂອງປີ 2011 ໃນໄລໍ່ຍະທີໍ່ ກ  າ 

ລງັມກີານກະກຽມບດົສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ. ພາລະບດົບາດຕ ົົ້ນຕ ຂອງກະຊວງໃໝໍ່ນີົ້ແມ ໍ່ນ 

ການຄ ົ້ມຄອງພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກນັ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນແຫໍ່ງຊາດທີໍ່ ໄດົ້ກ  ານດົໄວົ້ແລົ້ວໃນທົໍ່ວປະເທດ. ເນ ໍ່ອງຈາກວໍ່າ

ກະຊວງຫາກ ໍ່ຕ ັ ົ້ງຂຶົ້ນໃໝໍ່ ສະນ ັົ້ນພາລະບດົບາດຍງັຢູໍ່ໃນໄລໍ່ຍະຂອງການຮໍ່າງ. ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄໍ່ງລໍ່າງສໍ່ວນ

ຫ າຍປະກດົຂຶົ້ນຢູໍ່ໃນພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກນັ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນ, ການຕດິຕາມກວດກາການສະໜອງໄມ ົ້ຈາກເຂດ

ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຍງັນອນຢູໍ່ໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້, ແຕໍ່ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມບດົບາດ

ການຄ ົ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມຕ ໍ່ ການສະໜອງໄມ ົ້ກ ໍ່ຍງັບ ໍ່ ທນັຊດັ

ເຈນເທ ໍ່ ອ. 

4. ປໍ່າໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ 

ປະເທດລາວມປີໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ອ  ດມົສມົບນູ ແລະ ເປັນປດັໃຈທີໍ່ ຈ  າເປັນຕ ໍ່ ເສດຖະກດິ ແລະ ລາຍຮບັຂອງປະເທດ, ຊຶໍ່ ງ 

ການຜະລິດໄມ ົ້ກວມເອົາ 3.2% ຂອງ GDP, ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ກ ໍ່ຽວກບັເຂດປໍ່າແຕໍ່ລະແຫໍ່ງ ແລະ ການປະກອບສໍ່ວນ 

ຂອງອ ດສາຫະກ  າໄມ ົ້ເຂົົ້າໃນ GDP ຍງັບ ໍ່ ທນັມເີທ ໍ່ ອຢູໍ່ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ອດັຕາສໍ່ວນອາດ 

ສງູກໍ່ວານີົ້ຖ ົ້າກວມເອົາການນ  າໃຊົ້ເພ ໍ່ ອດ  າລງົຊບີ ແລະ ເອົາເຄ ໍ່ ອງປໍ່າຂອງດງົເຂົົ້າຕ ໍ່ ມ. ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ກວມ 

ເອົາ 34% ຂອງລາຍຮບັທງັໝດົຈາກການສ ົໍ່ງອອກ ແລະ ສງູເຖງິ 50% ຂອງປີນີົ້ (2012) ຄໍ່າພນັທະຂອງ

ປໍ່າໄມ ົ້ ປະກອບສໍ່ວນເຂົົ້າລາຍຮບັອາກອນທງັໝດົ 11% ຫ  ດລງົຈາກ 20% ໃນຊ ມກາງປີ 1990 (MAF 

2004, FS 2020). ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າທງັໝດົມປີະມານ 9.5 ລົ້ານ ຮຕ ໃນ 2010 ຊຶໍ່ ງກວມເອົາ 40.3% ຂອງພ ົ້ນທີໍ່

ທງັໝດົ (ກອງປະຊ ມປໍ່າໄມ ົ້ແຫໍ່ງຊາດ 2010). ການກ  ານດົພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າແມ ໍ່ນໜຶໍ່ ງໃນເຄ ໍ່ ອງມ  ຕ ົົ້ນຕ ສ  າລບັການຄ ົ້ມ

ຄອງຊບັພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້ຢູໍ່ທ ກຂ ັົ້ນບ ລິຫານ ນບັແຕໍ່ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ຈນົຮອດພະແນກຢູໍ່ຂ ັ ົ້ນ

ແຂວງໂດຍມ ີ ເປົົ້າໝາຍຫ ກັໃນການຮກັສາຄວາມສມົດ ນຂອງການນ  າໃຊົ້ຊບັພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້ພາຍໃນປະເທດ 

(ຮບູທີໍ່  1). 
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ຮບູທີໍ່  1: ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າປກົຫ ົ້ມໃນ ສປປ ລາວ 2010 (ໂຄງການ SUFORD) 
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4.1 ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້ 

ການກ  ານດົພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າແມ ໍ່ນໜຶໍ່ ງໃນເຄ ໍ່ ອງມ  ຕ ົົ້ນຕ ສ  າລບັການຄ ົ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້ຢູໍ່ທ ກຂ ັົ້ນບ ລິຫານນບັແຕໍ່ 

ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ຈນົຮອດພະແນກຢູໍ່ຂ ັ ົ້ນແຂວງ.  ລດັຖະບານແຫໍ່ງ ສປປ ລາວ (2007) ໄດົ້ຈດັ 

ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້ອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ : 1) ປໍ່າຜະລິດ 2) ປໍ່າສະຫງວນ ແລະ 3) ປໍ່າປົ້ອງກນັ (ຮບູທີໍ່  2)  

4.1.1 ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ  

ປໍ່າຜະລິດແມ ໍ່ນປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ທີໍ່ ດນິປໍ່າທີໍ່ ຖ ກຈດັປະເພດເພ ໍ່ ອຈ ດປະສງົໃນການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕົ້ອງ 

ການຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ປບັປ ງຊວິດິການເປັນຢູໍ່ຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍການນ  າ 

ໃຊົ້ໄມ ົ້ ແລະ ຜະລິດຕະພນັຈາກປໍ່າບນົພ ົ້ນຖານຂອງຄວາມຍ ນຍງົ ແລະ ບ ໍ່ ມຜີນົກະທບົດົ້ານລບົທີໍ່ໜກັໜໍ່ວງຕ ໍ່ 

ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ. ປໍ່າຜະລິດກວມເອົາ 34% ( 3.20 ລົ້ານ ຮຕ ) ຂອງເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າທງັໝດົ. ດ  າລດັນາຍກົເລກ   

ທີໍ່  59/ນຍ (2002) ວໍ່າດົ້ວຍການຄ ົ້ມຄອງແບບຍ ນຍງົຂອງປໍ່າຜະລິດ ແລະ ແຈ ົ້ງການຂອງກະຊວງເລກ    

ທີໍ່  0240/ກກປ 2003 ທີໍ່ ເປັນພ ົ້ນຖານທາງກດົໝາຍຂອງປໍ່າຜະລິດ ເພ ໍ່ ອໃຫົ້ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ໄດົ້ 

ກ  ານດົ ແລະ ຄ ົ້ມຄອງປໍ່າຜະລິດໃຫົ້ຍ ນຍງົ, ແລະ ແຈ ົ້ງການເລກທີ 0060/2003 ທີໍ່ ໄດົ້ກ  ານດົບນັດາຫ ກັການ, 

ເນ ົ້ອໃນດົ້ານວຊິາການ ແລະ ລະບຽບການສ  າລບັການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ການຂ ດຄ ົົ້ນຜະລິດຕະຜນົປໍ່າໄມ ົ້. ໃນປີ 

2006, ມເີຂດປໍ່າຜະລິດ 8 ແຫໍ່ງ ໄດົ້ຖ ກກ  ານດົຢໍ່າງເປັນທາງການໂດຍອງີໃສໍ່ດ  າລດັນາຍກົເລກທີ 27 (2006) 

ແລະ ເຂດປໍ່າຜະລິດ 29 ແຫໍ່ງກ ໍ່ຖ ກກ  ານດົຢໍ່າງເປັນທາງການໂດຍອງີຕາມດ  າລດັນາຍກົເລກທີ 321 (2006). 

ໃນປະຈ ບນັ, ປະເທດລາວມເີຂດປໍ່າຜະລິດທີໍ່ ໄດົ້ກ  ານດົໃນຂ ັົ້ນສນູກາງ ທງັໝດົມ ີ 51 ແຫໍ່ງ ໂດຍອງີຕາມດ  າ 

ລດັ ແລະ ກວມເອົາເນ ົ້ອທີໍ່ ທງັໝດົ 3,089,423 ຮຕ.  

4.1.2 ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກນັ 

ປໍ່າປົ້ອງກນັແມ ໍ່ນປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າທີໍ່ ຖ ກຈດັປະເພດເພ ໍ່ ອຈ ດປະສງົການປົ້ອງກນັພ ົ້ນທີໍ່ ບ ລິເວນນ  ົ້າ ແລະ 

ປົ້ອງກນັບ ໍ່ ໃຫົ້ເກດີການເຊາະເຈ ໍ່ອນຂອງດນິ. ປໍ່າປົ້ອງກນັຍງັກວມເອົາເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ສ  າຄນັຕ ໍ່ ຄວາມໝັົ້ນຄງົຂອງ 

ຊາດ, ພ ົ້ນທີໍ່ ໃຊົ້ເພ ໍ່ ອປົ້ອງກນັໄພທ  າມະຊາດ ແລະ ເຂດຮກັສາສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ ຫ   ອ ໍ່ ນໆ. ປໍ່າປົ້ອງກນັກວມເອົາ 

2.8 ລົ້ານ ຮຕ ຫ   29% ຂອງພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົ. 

4.1.3 ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າສະຫງວນ 

ປໍ່າສະຫງວນແມ ໍ່ນປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າທີໍ່ ຖ ກຈດັປະເພດເພ ໍ່ ອຈ ດປະສງົປກົປົ້ອງ ແລະ ອານ ລກັສດັປໍ່າ,  ພ ດ

ພນັ, ທ  າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ມຄີ ນຄໍ່າທາງປະຫວດັສາດ, ວດັທະນາທ  າ, ການທໍ່ອງທໍ່ຽວ, ສິໍ່ ງແວດ ລົ້ອມ, 

ການສກຶສາ ແລະ ເພ ໍ່ ອການຄ ົົ້ນຄົ້ວາສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງ, ຊຶໍ່ ງກວມເອົາ 37% (3.4 ລົ້ານ ຮຕ) ຂອງເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້

ທງັໝດົ. ປໍ່າໄມ ົ້ປະເພດນີົ້ອ  ດມົສມົບນູໄປດົ້ວຍຊວີະນາໆພນັໂດຍມຢີໍ່າງໜົ້ອຍ 8,100 ພນັພ ດ, 166 ສາຍພນັ

ຂອງສດັເລ ອຄານ ແລະ ສດັເຄິໍ່ ງບກົເຄິໍ່ ງນ  ົ້າ, 700 ສາຍພນັຂອງນກົ ແລະ 100 ສາຍພນັຂອງສດັລົ້ຽງລກູ
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ດົ້ວຍນມົທີໍ່ ສາມາດພບົໄດົ້ໃນປໍ່າໄມ ົ້ປະເພດນີົ້ (MAF, FS 2020). ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າສະຫງວນ ຫ   ພ ົ້ນທີໍ່ ອານ ລກັຊວີະ

ນາໆພນັແຫໍ່ງຊາດໄດົ້ຖ ກສົ້າງຕ ັົ້ງຂຶົ້ນນບັແຕໍ່ປີ 1993 ໂດຍອງີໃສໍ່ດ  າລດັນາຍກົເລກທີ 164 (1993). ບນັດາ

ແຂວງ ແລະ ເມ  ອງຍງັໄດົ້ກ  ານດົປໍ່າສະຫງວນ, ຊຶໍ່ ງເພີໍ່ ມຈ  ານວນທງັໝດົເປັນ 5.3 ລົ້ານ ຮຕ ຫ   22.6% ຂອງ

ເນ ົ້ອທີໍ່ ປະເທດທງັໝດົ (ລາຍງານຂອງລດັຖະບານ 2005). ປໍ່າສະຫງວນດ ັໍ່ງກ ໍ່າວແມ ໍ່ນຖ ກກ  ານດົເຂດເພ ໍ່ ອການ

ປກົປົ້ອງ ແລະ ຄວບຄ ມການນ  າໃຊົ້, ຊຶໍ່ ງການຂ ດຄ ົົ້ນຊບັພະຍາກອນໃນເຂດນີົ້ແມ ໍ່ນຖ ກຫົ້າມ (ລາຍງານຂອງ

ລດັຖະບານ 2007). ລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດົ້ກ  ານດົຂ ົ້ຫົ້າມ ຕ ໍ່ ກບັບນັດາກດິຈະກ  າດ  າລງົຊວິດິຂອງ

ຄວົເຮ ອນທີໍ່ ຢູໍ່ໃນ ຫ   ຢູໍ່ອົ້ອມຂົ້າງປໍ່າສະຫງວນ. ລດັຖະບານຍງັມນີະໂຍບາຍສ  າລບັການຍກົຍົ້າຍບນັດາບົ້ານທີໍ່ ຢູໍ່

ພາຍໃນປໍ່າສະຫງວນເພ ໍ່ ອຫ  ດຜໍ່ອນຜນົກະທບົຕ ໍ່ ຊບັພະຍາກອນທີໍ່ ໄດົ້ຮບັການປກົປົ້ອງ (Baird&Shoemaker, 2005)  

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ກວມເອົາທງັສາມປະເພດແມ ໍ່ນ 9.4 ລົ້ານ ຮຕ ແຕໍ່ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ອດັຕາສໍ່ວນຮົ້ອຍ 

ຂອງເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າ (ປະມານ 4.0 ລົ້ານ ຮຕ ຫ   43%) ແມ ໍ່ນຫ  ດລງົ ແລະ ຕົ້ອງການໃຫົ້ມກີານຟ ົ້ນຟ.ູ ການຕດັ 

ຕ ົົ້ນໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອກຽມດນິ, ການເຮັດໄຮໍ່, ການຕດັໄມ ົ້ທີໍ່ ປາດສະຈາກການຄວບຄ ມ, ການປໍ່ຽນປໍ່າເພ ໍ່ ອເຮັດກະສກິ  າ 

ແລະ ການປະຕບິດັກດົໝາຍທີໍ່ ຍງັອໍ່ອນ ໄດົ້ເປັນສາເຫດຕ ົົ້ນຕ ຂອງການສນູເສຍປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ການເຊ ໍ່ ອມໂຊມ 

ຂອງປໍ່າໄມ ົ້ (MAF, FS 2020). ຄວາມກະແຈກກະຈາຍຂອງປໍ່າໄມ ົ້ນບັມ  ົ້ນບັເພີໍ່ ມຂຶົ້ນ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງ 

ປໍ່າໄມ ົ້ກ  າລງັຫ  ດລງົຈາກ 128 ມ
3/ຮຕ ໃນ 1990 ມາເປັນ 29 ມ3/ຮຕ ໃນ 2000. ມຫີ າຍປດັໃຈທີໍ່ ສ ົໍ່ງຜນົກະ 

ທບົຕ ໍ່ ການປໍ່ຽນແປງຊບັພະຍາກອນຂອງປໍ່າໄມ ົ້ (K.Manivong ແລະ P.Sophathilath, 2007) ດ ັໍ່ງລ ໍ່ນນີົ້: 

 ຄວາມຕົ້ອງການໃນຕະຫ າດທີໍ່ ເພີໍ່ ມຂຶົ້ນສ  າລບັໄມ ົ້ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງປໍ່າຂອງດງົໃນພານພ ົ້ນ 

 ການຂາດການຄວບຄ ມການຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ຫ າຍເກນີໄປ 

 ຄວາມຕົ້ອງການທີໍ່ ເພີໍ່ ມຂຶົ້ນສ  າລບັການຕດິພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ມມີນູຄໍ່າສງູ 

 ການຄ ົ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການໃນສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ  ອງຍງັບ ໍ່ ທນັພຽງພ  

ໂດຍທົໍ່ວໄປແລົ້ວ, ປະຊາຊນົຢູໍ່ທົ້ອງຖິໍ່ນນ  າໃຊົ້ວທີິໍ່ ຖາງປໍ່າເຮັດໄຮໍ່, ແລະ ການນ  າໃຊົ້ໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກປໍ່າສະຫງວນ 

ແລະ ປໍ່າປົ້ອງກນັ ເພ ໍ່ ອບນັດາໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄໍ່ງລໍ່າງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບໍ່ອນທີໍ່ ຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນນ ັົ້ນສາມາດເຂົົ້າໄປ 

ໃນຕໍ່ອງໂສົ້ງການສະໜອງໄມ ົ້ຢໍ່າງຖ ກກດົໝາຍ. ການນ  າໃຊົ້ປໍ່າສະຫງວນ ແລະ ປໍ່າປົ້ອງກນັ ເພ ໍ່ ອຄວາມຕົ້ອງ 

ການດົ້ານກະສກິ  າ ແລະ ພ ົ້ນຖານໂຄໍ່ງລໍ່າງໄດົ້ນ  າໄປສູໍ່ການເຊ ໍ່ ອມໂຊມຂອງບາງພ ົ້ນທີໍ່ ສ  າຄນັ ພາໃຫົ້ການຈດັ 

ໝວດພ ົ້ນທີໍ່ ນ  າໃຊົ້ທີໍ່ ກ  າລງັມຢີູໍ່ເກດີຄວາມບ ໍ່ ຊດັເຈນ. ບນັຫາຕ ົົ້ນຕ ໜຶໍ່ ງແມ ໍ່ນການຂາດເຂນີຂ ົ້ມນູກ ໍ່ຽວກບັການນ  າ 

ໃຊົ້ທີໍ່ ດນິຕວົຈງິ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງປໍ່າໄມ ົ້ພາຍໃນປໍ່າປອົ້ງກນັ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນ. 

ສປປ ລາວ ມນີະໂຍບາຍດົ້ານປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ກ  ານດົໃນຍ ດທະສາດປໍ່າໄມ ົ້ຮອດປີ 2020 (ລາຍງານຂອງລດັຖະບານ 

2005) ແລະ ໄດົ້ກ  ານດົເປົົ້າໝາຍຂອງລດັຖະບານສ  າລບັທ ກຂະແໜງການທີໍ່ ຕດິພນັກບັຊບັພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້ 

ເຊັໍ່ ນ: ປໍ່າຜະລິດ, ເຄ ໍ່ ອງປໍ່າຂອງດງົ, ການປກູປໍ່າ, ແຜນການຕດັໄມ ົ້, ການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້, ປໍ່າປົ້ອງກນັ, ການອາ 

ນ ລກັຊວິະນາໆພນັ ແລະ ການຫ  ດຜໍ່ອນຄວາມທ ກຍາກຢູໍ່ຊນົນະບດົ. ຍ ດທະສາດມບີໍ່ອນອງີທາງກດົໝາຍທີໍ່ ເປັນ 
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ກດົໝາຍວໍ່າດົ້ວຍປໍ່າໄມ ົ້ (ລາຍງານຂອງລດັຖະບານ 2007). ເປົົ້າໝາຍນະໂຍບາຍທີໍ່ ສ  າຄນັໃນຍ ດທະສາດປໍ່າ 

ໄມ ົ້ແມ ໍ່ນການຟ ົ້ນຟປູໍ່າປກົຫ ົ້ມໃນ ສປປ ລາວ ໃຫົ້ໄດົ້ 70% ແຕໍ່ນີົ້ຮອດປີ 2020. ນະໂຍບາຍໄດົ້ກ  ານດົຄວາມ 

ຕົ້ອງການຂອງການຟ ົ້ນຟປູໍ່າທ  າມະຊາດໃຫົ້ໄດົ້ຫ າຍກໍ່ວາ 6 ລົ້ານ ຮຕ ຂອງປໍ່າເຫ ົໍ່ າ. ໃນປີ 2010, ນະໂຍບາຍ

ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວໄດົ້ຖ ກບນັຈ ເຂົົ້າໄປໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີຄ ັົ້ງທີໍ່  7 ທີໍ່ ກ  ານດົເປົົ້າໝາຍໃຫົ້ໄດົ້ປໍ່າປກົ

ຫ ົ້ມ 65% ຮອດປີ 2015 (ລາຍງານຂອງລດັຖະບານ 2005) (ນະໂຍບາຍປໍ່າໄມ ົ້ຂອງລາວ, ຮໍ່າງບດົລາຍ

ງານ GIZ 2011). 

4.2 ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງ 

ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຍງັບ ໍ່ ທນັໄດົ້ມກີານຮບັຮູົ້ຢໍ່າງກົ້ວາງຂວາງ ແລະ ບ ໍ່ ນອນຢູໍ່ໃນປໍ່າສາມປະເພດ ແຕໍ່ກ  ານດົໃນ 

ກດົໝາຍວໍ່າດົ້ວຍປໍ່າໄມ ົ້ສະບບັປະຈ ບນັ. ການຂ ດຄ ົົ້ນປໍ່າໄມ ົ້ປະເພດນີົ້ແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອນ  າໃຊົ້ພາຍໃນບົ້ານດ ັໍ່ງກ ໍ່າວເປັນ 

ຕ ົົ້ນຕ . ຂ ັົ້ນຕອນການອະນ ຍາດເພ ໍ່ ອຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ໃຫົ້ຜູົ້ທີໍ່ ຕດັໄມ ົ້ແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ຈ  ານວນຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຕົ້ອງການຕດັ. ປະຊາ 

ຊນົທີໍ່ ຕົ້ອງການຕດັໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອກ ໍ່ສົ້າງ ແລະ ສົ້ອມແປງບົ້ານ ຕົ້ອງໄດົ້ປຶກສາຫາລ ກບັນາຍບົ້ານ, ຊຶໍ່ ງຈະເປັນຜູົ້ຂ ອານ  

ຍາດຈາກຫົ້ອງການເມ  ອງ. ຖົ້າໄມ ົ້ຖ ກໃຊົ້ເພ ໍ່ ອປບັປ ງສະພາບຂອງຊ ມຊນົເຊັໍ່ ນ: ການກ ໍ່ສົ້າງຫົ້ອງການບົ້ານ, ໂຮງ 

ຮຽນ ຫ   ວດັວາອາຣາມ, ນາຍບົ້ານຕົ້ອງໄປຫາຫົ້ອງການເມ  ອງ ເພ ໍ່ ອສະເໜີຂ ສດິໃນການຂ ດຄ ົົ້ນຈາກຫົ້ອງການ

ປກົຄອງແຂວງ. ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງ ແລະ ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ

ສາມາດນ  າໃຊົ້ ພ ົ້ນທີໍ່ ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວເພ ໍ່ ອຂ ດຄ ົົ້ນທາງການຄົ້າອງີຕາມການຕກົລງົກບັນາຍບົ້ານ.  

4.3 ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ (ປໍ່າປກູ) 

ການລງົທຶນເຂົົ້າໃສໍ່ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າໂດຍບນັດາບ ລິສດັເອກະຊນົ ພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່າງປະເທດ 

ແມ ໍ່ນຖ ກຊ ກຍູົ້ເປັນຢໍ່າງດໃີນປະເທດ. ດ  າລດັນາຍກົເລກທີ 46/ນຍ (2001) ໄດົ້ເປັນສິໍ່ ງກະຕ ກຊ ກຍູົ້ ແລະ 

ເປັນມາດຕະການສ  າລບັອ ດສາຫະກ  າ ໄມ ົ້ທງັໝດົໃຫົ້ຮບັໄມ ົ້ທີມາຈາກແຫ ໍ່ງສວນປກູ. ເປົົ້າໝາຍລວມຂອງນະໂຍ 

ບາຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັວໍ່າ: ການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່ ນອກເໜ ອຈາກຈ  ານວນທີໍ່ ຍ ນຍງົຈາກປໍ່າຜະລິດຂອງ 

ລດັພາຍໃຕົ້ແຜນການຄ ົ້ມຄອງ ແມ ໍ່ນຈະໄດົ້ຈາກປໍ່າສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ. 

ໃນປີ 2005, ເນ ົ້ອທີໍ່ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ທງັໝດົຂອງປະເທດແມ ໍ່ນ 146,600 ຮຕ ຊຶໍ່ ງໄມ ົ້ສກັເປັນພນັໄມ ົ້ອ ດສາຫະ 

ກ  າຕ ົົ້ນຕ ທີໍ່ ຊາວກະສກິອນລາຍຍໍ່ອຍຫ າຍຄນົປກູ (ບດົລາຍງານກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ 2005) ອງີຕາມ

ລາຍງານຂອງ ມດິເລ (Midgley 2006), ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ສກັໃນແຕໍ່ລະປີອາດສງູເຖງິ 40,000 ມ
3 ຕ ໍ່ ປີຈນົ

ຮອດ 2012. ໄມ ົ້ວກິ ແລະ ໄມ ົ້ຢາງພາລາ ກ  າລງັມກີານປກູເພ ໍ່ ອສະໜອງເຫຍ ົ້ອເຈ ົ້ຍ ແລະ ນ  ົ້າຢາງ. ຕາມ

ປກົກະຕ ິພ ົ້ນທີໍ່ ປກູຢາງພາລາທີໍ່ ປກູໃນໄລໍ່ຍະຜໍ່ານມາສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນພາຍໃຕົ້ຮອດວຽນ 25 ປີ.  
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ຮບູທີໍ່  2 ແຜນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ, ປໍ່າສະຫງວນ ແລະ ປໍ່າປົ້ອງກນັໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ SOUFORD)  
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5. ການສະໜອງໄມ ົ້ 

5.1 ລະບບົໂກຕົ້າໃນການຈດັສນັໄມ ົ້ 

ປະເທດລາວໄດົ້ສົ້າງຕ ັົ້ງລະບບົໂກຕົ້າໃນການຈດັສນັຈ  ານວນໄມ ົ້ ທີໍ່ ອອກໂດຍລດັຖະບານຂ ັົ້ນສນູກາງໃຫົ້ແກໍ່ 

ແຂວງຕໍ່າງໆ ທີໍ່ ສາມາດຖ ກຈດັສນັຕ ໍ່ ໃຫົ້ແກໍ່ເມ  ອງຕໍ່າງໆເພ ໍ່ ອດ  າເນນີການຂ ດຄ ົົ້ນ. ລະບບົໂກຕົ້າສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນ

ຖ ກອອກ ແບບໃຫົ້ເປັນການຈດັສນັປະຈ  າປີ ສ  າລບັເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ຍງັສາມາດກວມເອົາພ ົ້ນທີໍ່ ອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ໄມ ົ້

ສາມາດຂ ດຄ ົົ້ນໄດົ້. ປໍ່າຜະລິດ ສໍ່ວນຫ າຍຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນໂດຍອງີໃສໍ່ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ທີໍ່ ອອກໂດຍລດັຖະບານຂ ັົ້ນສນູ

ກາງ. ພ ົ້ນທີໍ່  ຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງອ ໍ່ ນໆເຊັໍ່ ນ: ການກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ ອນ, ບ ໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ຫນົທາງ, 

ໄດົ້ນ  າໃຊົ້ໂກ ຕົ້າພິເສດ ຊຶໍ່ ງອາດບ ໍ່ ນອນຢູໍ່ໃນບນັດາຂ ົ້ຫົ້າມຂອງລະບບົໂກຕົ້າປະຈ  າປີ. ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ແລະ 

ພິເສດທີໍ່ ອອກ ໃຫົ້ແກໍ່ແຂວງ, ໃນກ ລະນຂີ ດຄ ົົ້ນບ ໍ່ ສ  າເລັດນ ັົ້ນສາມາດຍກົຍອດໄປປີຕ ໍ່ ໄປແລົ້ວກາຍເປັນ ຍອດ

ເຫ  ອໂກຕົ້າ. ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ແລະ ພິເສດທີໍ່ ອອກໂດຍລດັຖະບານຂ ັົ້ນສນູກາງ ບ ໍ່ ໄດົ້ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງໂດຍກງົກບັພ ົ້ນທີໍ່

ຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ມ ີແຜນການສະເພາະ. ໃນປະຈ ບນັ, ເຂດປໍ່າຜະລິດສໍ່ວນຫ າຍໃນ ສປປ ລາວ ຍງັບ ໍ່ ທນັມແີຜນການ

ຄ ົ້ມຄອງເປັນທາງການ. ປະຈ ບນັມໂີຄງການ SUFORD ໄດົ້ຮບັທຶນຊ ກຍູົ້ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ລດັຖະ 

ບານຟີນແລນ ໄດົ້ປະຕບິດັແຜນຈດັສນັສໍ່ວນໜຶໍ່ ງແລົ້ວ ແລະ ສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຍງັກ  າລງັຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັ. 

ໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຜໍ່ານໂກຕົ້າທີໍ່ ຈດັສນັໃຫົ້ ຈະຖ ກວດັແທກ ແລະ ບນັທຶກຢູໍ່ໃນສະໜາມ 2 ໂດຍພະນກັງານພະ 

ແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແລະ ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ຊຶໍ່ ງ

ເປັນຜູົ້ສົ້າງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມ 2 ເປັນທາງການມອບໃຫົ້ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ເພ ໍ່ ອຂາຍ 

ແລະ ຊ  າລະຄໍ່າພນັທະສະໜານສອງສະຖານທີໍ່ ຊ ົໍ່ວຄາວ ສໍ່ວນຫ າຍມກັຢູໍ່ໃກ ົ້ພ ົ້ນທີໍ່ ຕດັໄມ ົ້ພາຍໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ 

ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ ຂອງໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ເພ ໍ່ ອວດັແທກ ແລະ ຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນເພ ໍ່ ອ

ຂາຍພາຍໃນ ຫ   ເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງອອກ. ອງີຕາມບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ, ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ກະກຽມການ

ຂາຍໄມ ົ້ຜໍ່ານຂ ັົ້ນຕອນການປະເມນີລາຄາ ຫ   ຂາຍໂດຍກງົໃຫົ້ກບັບນັດາໂຮງງານແລົ້ວກະກຽມໃບອະນ ຍາດ

ຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ເອກະສານຕໍ່າງໆພາຍຫ ງັການຊ  າລະຄໍ່າໄມ ົ້ທໍ່ອນໃຫົ້ພະແນກການເງນິ. 

ການຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນແມ ໍ່ນເອົາແຕໍ່ໄມ ົ້ທີໍ່ ມມີນູຄໍ່າທາງການຄົ້າເທົໍ່ ານ ັົ້ນ ແຕໍ່ພນັໄມ ົ້ຊະນດິອ ໍ່ ນໆບ ໍ່ ຄໍ່ອຍໄດົ້ຖ ກໃຊົ້. 

ພາຍຫ ງັການແທກ ແລະ ຈດັສນັຄ ນນະພາບໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງແລົ້ວ, ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຈະຖ ກສ ົໍ່ງໄປຫາຂະແໜງ 

ການຄົ້າຂອງແຂວງກ ໍ່ຄ ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງເພ ໍ່ ອຄດິໄລໍ່ລາຄາໄມ ົ້. ການຄດິໄລໍ່ໄດົ້ອງີໃສໍ່ 

ແຈ ົ້ງການຂອງກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ວໍ່າດົ້ວຍການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັຄດິໄລໍ່ມນູຄໍ່າໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະ 

ໜາມສອງ, ວນັທີໍ່  27/1/2010 ຜູົ້ຊ ົ້ຕົ້ອງວາງເງນິມດັຈ  າກບັພະແນກການເງນິທີໍ່ ເປັນບໍ່ອນອອກໃບຮບັເງນິ. 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າອອກໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກສະໜາມສອງໄປຫາໂຮງງານ ຫ   

ສ ົໍ່ງອອກ. ບນັດາເອກະສານໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງປະກອບມ:ີ ໃບຂຶົ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິ, ສ  າເນົາບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ 

ຂອງສະໜາມສອງທີໍ່ ຮບັຮອງໂດຍພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, ສ  າເນົາສນັຍາຊ ົ້-ຂາຍໄມ ົ້ (ທີໍ່ ເຊັນໂດຍ 
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ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້, ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ແລະ ຜູົ້ຊ ົ້), ໃບຮບັເງນິ (ຄໍ່າພນັທະ, 

ອາກອນ ແລະ ຄໍ່າທ  ານຽມ) ທີໍ່ ອອກໂດຍພະແນກການເງນິແຂວງ, ແລະ ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນອອກ 

ໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ. 

ຕາຕະລາງທີໍ່  1: ການຈດັສນັໂກຕົ້າໄມ ົ້ແຫໍ່ງຊາດ ຈາກສນູກາງໃຫົ້ແກໍ່ບນັດາແຂວງ 2010/2011 (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: 

ກມົປໍ່າໄມ ົ້ 2011) 

ແຂວງ ສວນປກູ 

(ມ3) 

ປໍ່າທ  າມະຊາດ (ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ) ໂກຕົ້າພິເສດ ຕ ໄມ ົ້ ຈ  ານວນ

ທງັ 

ໝດົ 

(ບ ໍ່ ລວມຕ 

ໄມ ົ້) 

PFA 

(ມ3) 

ຕ ົົ້ນໄມ ົ້

ຖອນ

ຮາກ 

(ມ3) 

ຍອດເຫ  ອ 

2009/2010 

(ມ3) 

ສນູກາງ 

(ມ3) 

ແຂວງ 

(ມ3) 

ຫ ວງນ  ົ້າທາ 500       500 

ອ ດມົໄຊ 500 100      600 

ຫ ວງພະບາງ 4,000    1,505  1,000 5,505 

ໄຊຍະບລູ ີ 1,850      1,900 1,850 

ບ ໍ່ ແກ ົ້ວ 1,000       1,000 

ຊຽງຂວາງ    24,000    24,000 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 1,000    1,754 300  3,054 

ບ ລຄິ  າໄຊ 150   80,020 4,048 2,626 525 86,844 

ຄ  າມ ໍ່ວນ 10,000 9,722   1,105 4,900 3,800 25,727 

ສະຫວນັນະເຂດ 200 4,400   15,015 570  20,185 

ສາລາວນັ 1,120 3,034   264 2,430 150 6,848 

ຈ  າປາສກັ 500, 709 5,799   492  7,500 

ເຊກອງ 780   11,137   295 11,917 

ອດັຕະປ  200   17,664   330 25,920 

ລວມ 21,800 17,965 5,799 132,821  11,318 8,000 221,450 

 

ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ແມ ໍ່ນເປັນໄປຕາມຂ ັົ້ນຕອນຕ ົົ້ນຕ ດ ັໍ່ງລ ໍ່ມນີົ້: 

 ໂກຕົ້າໄມ ົ້ປະຈ  າປີ ອອກໂດຍລດັຖະບານ 

 ໂກຕົ້າໄມ ົ້ພິເສດ ອອກໂດຍລດັຖະບານ 

 ລະບບົໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນ ອອກໂດຍອ  ານາດການປກົຄອງທົ້ອງຖິໍ່ນ 

5.1.1 ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ 

ລະບບົໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ຄ  າຮົ້ອງຈາກພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ທີໍ່ ສ ົໍ່ງໃຫົ້ສນູກາງເພ ໍ່ ອ

ສງັລວມບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຈະຂ ດຄ ົົ້ນ ທຽບໃສໍ່ງບົປະມານ ແລະ ການປະເມນີໄມ ົ້ທີໍ່ ມໃີນແຂວງ ສ  າລບັແຕໍ່ລະປີ. 
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ໄມ ົ້ທີໍ່ ຍງັມ ີກວມເອົາຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ, ພ ົ້ນທີໍ່ ກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ (ບ ໍ່ ແຮໍ່, ຫນົທາງ, ເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້າ, 

ສາຍສ ົໍ່ງໄຟຟົ້ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ), ການບ ກເບກີພ ົ້ນທີໍ່ ເພ ໍ່ ອການປກູສວນຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ເຮັດກະສກິ  າ, 

ຊະນດິ ພນັໄມ ົ້ປກູເຊັໍ່ ນ: ຕ ົົ້ນໄມ ົ້ສກັ, ໄມ ົ້ວກິ, ໄມ ົ້ກະຖນິ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ອາດເປັນພ ົ້ນທີໍ່ ຂະໜາດໃຫຍໍ່ ຫ   ນົ້ອຍ. 

ໂກຕົ້າທີໍ່ ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ສະເໜີໄປນ ັົ້ນ ບ ໍ່ ໄດົ້ຕດິພນັໂດຍກງົກບັພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນສະເພາະ ແຕໍ່ຍງັ

ພິຈາລະນາເອົາຈ  ານວນ ໄມ ົ້ທີໍ່ ຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ສົ້າງຄວາມຍ ນຍງົໃຫົ້ອ ດສາຫະກ  າປ ງແຕໍ່ງ

ໄມ ົ້ໃນແຕໍ່ລະແຂວງ. 

ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ສງັລວມໜງັສ ສະເໜີໂກຕົ້າປະຈ  າປີຂອງແຂວງ ເພ ໍ່ ອນ  າສະເໜີໃຫົ້ຄະນະນ  າ 

ຂອງກະຊວງ ພິຈາລະນາທບົທວນ ແລະ ນ  າສະເໜີຕ ໍ່ ສະພາແຫໍ່ງຊາດໃຫົ້ຮບັຮອງ. ຫ ງັຈາກທີໍ່ ສະພາແຫໍ່ງຊາດ 

ຮບັຮອງ, ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ກ ໍ່ອອກແຈ ົ້ງການໂກຕົ້າທີໍ່ ຜໍ່ານການຮບັຮອງໃຫົ້ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ 

ປໍ່າໄມ ົ້. ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ຈະອອກໃບອະນ ຍາດຕດັໄມ ົ້ໃນພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຕໍ່າງໆ ໂດຍອງີຕາມໂກຕົ້າທີໍ່ ຖ ກ

ຮບັຮອງ. 

5.1.2 ໂກຕົ້າພິເສດ 

ລະບບົໂກຕົ້າພິເສດ ແມ ໍ່ນອງີຕາມຄວາມຕົ້ອງການທນັທີໍ່  ໂດຍກງົຈາກສນູກາງ ຫ   ຈາກແຂວງ. ໂກຕົ້າພິເສດ 

ທີໍ່ ອອກໂດຍສນູກາງ ສໍ່ວນຫ າຍອງີໃສໍ່ບນັດາໂຄງການທີໍ່ ຊີົ້ນ  າໂດຍສນູກາງ. ລດັຖະບານສາມາດອອກໂກຕົ້າພິ 

ເສດ ຜໍ່ານກອງເລຂາລດັຖະບານ ໃຫົ້ແກໍ່ເຈົົ້າແຂວງ ແລົ້ວສ ົໍ່ງຕ ໍ່ ໃຫົ້ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອຈດັຕ ັົ້ງ 

ປະຕບິດັ. 

ອ  ານາດການປກົຄອງຂ ັົ້ນແຂວງ ສາມາດສ ົໍ່ງຄ  າຮົ້ອງໃຫົ້ສນູກາງເພ ໍ່ ອອອກໂກຕົ້າພິເສດອງີຕາມຄວາມຕົ້ອງການ 

ໃນການພດັທະນາສງັຄມົ, ຊຶໍ່ ງກອງເລຂາລດັຖະບານສາມາດຮບັຮອງເອົາໄດົ້ໂດຍກງົ. ກອງເລຂາລດັຖະບານ 

ຈະແຈ ົ້ງໃຫົ້ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໂກຕົ້າພິເສດທີໍ່ ຜໍ່ານການຮບັຮອງ. 

5.1.3 ໂກຕົ້າໄມ ົ້ຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນ 

ຂ ົ້ມນູການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ລາຍງານໃນບດົສກຶສານີົ້ບ ໍ່ ໄດົ້ສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນໂດຍກງົເຖງິບ ລິມາດໄມ ົ້ຂອງໂກຕົ້າປະຈ  າປີ 

ຫ   ໂກຕົ້າພິເສດ. ບ ລິມາດການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກລາຍງານ ຜໍ່ານມານ ັົ້ນແມ ໍ່ນຫ າຍກວໍ່າບ ລິມາດ ຫ   ຈດັສນັໂດຍ 

ໂກຕົ້າ ຫ   ບ ໍ່ ໄດົ້ສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນບ ລິມາດໄມ ົ້ຂອງໂກຕົ້າໄມ ົ້ປະຈ  າປີ ຫ   ພິເສດທີໍ່ ຮບັຮອງໂດຍສນູກາງ. ພະແນກ 

ກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ຍງັສາມາດອອກໃບອະນ ຍາດຕດັໄມ ົ້ອງີຕາມການຮບັຮອງຈາກເຈົົ້າແຂວງ ສ  າລບັ 

ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແລະ ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານທີໍ່ ບ ໍ່ ອາດກໍ່ຽວຂົ້ອງໂດຍກງົກບັໂກຕົ້າພິເສດ. ຕ ົົ້ນໄມ ົ້ 

ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນດົ້ວຍລະບບົນີົ້ ຖ ກຄ ົ້ມຄອງພາຍໃຕົ້ການຮບັຮອງເປັນທາງການຈາກອ  ານາດການປກົຄອງຂ ັົ້ນແຂວງ ຫ   

ຂ ັົ້ນເມ  ອງ, ຊຶໍ່ ງພິຈາລະນາເປັນການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ ຖ ກກດົໝາຍພາຍໃຕົ້ ໂກຕົ້າໄມົ້ຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນ. 
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ໃບອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນ ຍງັສາມາດຕດິພນັກບັບນັດາບົ້ານ ຫ   ຊ ມຊນົ ທີໍ່ ເຮັດກະສກິ  າ, ຊຶໍ່ ງໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກ 

ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ໃຫົ້ຕດັຕ ົົ້ນໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອນ  າໃຊົ້ໃນຄອບຄວົເຊັໍ່ ນ: 5ມ
3/ຄອບຄວົ (ມາດຕາ 41, 

ກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ 2007). ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແລະ ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ 

ສາມາດອອກໃບອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ, ຊຶໍ່ ງສາມາດຖ ກໃຊົ້ເພ ໍ່ ອການຜະລິດເປັນສນິຄົ້າ. 

ບນັທຶກຂອງບ ລິມາດຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຕວົຈງິທຽບໃສໍ່ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ແລະ ພິເສດ ສະແດງເຖງິຄວາມແຕກຕໍ່າງ, ຊຶໍ່ ງ 

ສາມາດໄດົ້ຈາກການສະໜອງໄມ ົ້ໂດຍໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນ (ຕາຕະລາງທີໍ່  2).  

ຕາຕະລາງທີໍ່  2: ໂກຕົ້າຂອງແຂວງ (ມ
3) ແລະ ບນັທຶການຜະລິດໄມ ົ້ທໍ່ອນ (ມ

3) 

ແຂວງ  PFA ພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສະຫະກ  າ 

 ໂກຕົ້າ ຕວົຈງິ ໂກຕົ້າ ຕວົຈງິ ໂກຕົ້າ ຕວົຈງິ 

ສາລາວນັ 2,366 1,925 4,160 10,141 1,050 744 

ເຊກອງ 14,780 9,876 6,000 18,614  0 

ໄຊຍະບລີູ 0 0 0 3,255 1,100 520 

ຫ ວງພະບາງ 0 0 1,505 3,327 4000 2052 

ລວມ 17,146 

 

11,801 11,665 35,307 6,150 3,316 

 

5.1.4 ບນັທຶກການຜະລິດແຫໍ່ງຊາດ 

ບນັທຶກຂອງການຈດັສນັໂກຕົ້າ ແລະ ການຜະລິດຕວົຈງິແມ ໍ່ນກມົປໍ່າໄມ ົ້ໄດົ້ເກບັຮກັສາໄວົ້ອງີຕາມຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ຈາກ 

ແຂວງ (ເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍ 5: ໂກຕົ້າທີໍ່ ອອກໂດຍບນັດາແຂວງ). ຂ ົ້ມນູບ ລິມາດຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິຄວນມາຈາກ 

ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັຢູໍ່ໃນສະໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບໍ່ອນທີໍ່ ໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຕດັມາ ຖ ກວດັແທກ ແລະ ບນັທຶກເຂົົ້າໃສໍ່ບນັ 

ຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນໂດຍພະນກັງານຂອງພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແລະ ຫົ້ອງການ

ກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ (ຕາຕະລາງທີໍ່  3). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  3:  ຂ ົ້ມນູສງັລວມຈາກໂກຕົ້າແຫໍ່ງຊາດ (ປະຈ  າປີ ແລະ ພິເສດ) ອອກໃຫົ້ແກໍ່ແຂວງອງີຕາມ 

ແຫ ໍ່ງໄມ ົ້ທີໍ່ ມ ີ(ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: ກມົປໍ່າໄມ ົ້, 2008-2010)  

 

ແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

ໂກຕົ້າ  

(ມ3) 

ບ ລມິາດຂ ດຄ ົົ້ນ 

ຕວົຈງິ (ມ3) 

ໂກຕົ້າ  

(ມ3) 

ບ ລມິາດຂ ດຄ ົົ້ນ 

ຕວົຈງິ( ມ3) 

ໂກຕົ້າ  

(ມ3) 

ບ ລມິາດ

ຂ ດຄ ົົ້ນ 

ຕວົຈງິ 

(ມ3) 

ຕ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ປກູ 17,000 6,068 35,000 9,007 21,800 6,060 

ເຂດປໍ່າຜະລດິ 133,000 71,429 21,181 17,234 17,965 10,870 
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ຍອດຄງົເຫ  ອໂກຕົ້າເຂົົ້າສູໍ່ລະບບົຈາກ 

ປີກອໍ່ນ 

  59,127 39,807 132,821 112,826 

ໂກຕົ້າພິເສດ (ໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງ

ພ ົ້ນຖານ) 

492,055 271,379 431,382 250,750 48,864 59,577 

ຕ ໄມ ົ້ 1,000 132 6,700 2,860 8,000 2,287 

ລວມ 643,055 354,828 553,390 319,658 229,450 191,620 

 

5.1.5 ໂກຕົ້າທຽບໃສໍ່ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ແບບຍ ນຍງົ 

ລະບບົໂກຕົ້າ ແມ ໍ່ນຕດິພນັໂດຍກງົກບັຄວາມຕົ້ອງການສ  າລບັການສະໜອງໄມ ົ້ໃຫົ້ແກໍ່ອ ດສາຫະກ  າ ພົ້ອມທງັ 

ຄວາມຕົ້ອງການສົ້າງລາຍຮບັຂອງສນູກາງ ແລະ ທົ້ອງຖິໍ່ນ. ລະບບົໂກຕົ້າແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ບ ລິມາດໄມ ົ້ພຽງຢໍ່າງດຽວ 

ແລະ ສໍ່ວນຫ າຍບ ໍ່ ຕດິພນັກບັພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນສະເພາະ ຫ   ການຄ ົ້ມຄອງທີໍ່ ຍ ນຍງົຂອງຊບັພະຍາກອນໄມ ົ້. ໄມ ົ້ສໍ່ວນ 

ຫ າຍໄດົ້ຈາກແຫ ໍ່ງໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງເຊັໍ່ ນ: ບ ໍ່ ແຮໍ່, ກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ອນ ແລະ ຫນົທາງ, ແລະ ບ ໍ່ ໄດົ້ມາຈາກ 

ເຂດປໍ່າຜະລິດ. ຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ົ້ສາມາດປະເມນີຜນົຜໍ່ານລະບບົການຮບັຮອງພາຍໃຕົ້ໂກ 

ຕົ້າປະຈ  າປີ, ພິເສດ ຫ   ທົ້ອງຖິໍ່ນຄ ົ້ມຄອງ ໂດຍມກີານບນັທຶກເອກະສານໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ, ຖ ກວດັແທກຢູໍ່ສະ  

ໜາມສອງ ແລົ້ວຖ ກຂາຍເພ ໍ່ ອການແປຮບູ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກ. ໄມ ົ້ສໍ່ວນຫ າຍທີມາຈາກການອານາໄມທີໍ່ ດນິເພ ໍ່ ອກ ໍ່ສົ້າງ 

ໂຄງລໍ່າງນ ັົ້ນ. ຜນົຜະລິດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຍ ນຍງົແມ ໍ່ນບ ໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ. ໂກຕົ້າປະຈ  າປີສ  າລບັເຂດປໍ່າຜະລິດ ຄວນອງີໃສໍ່ 

ການສົ້າງແຜນການຄ ົ້ມຄອງທີໍ່ ເຂັົ້ມແຂງໃນໄລໍ່ຍະຍາວ, ຊຶໍ່ ງພິຈາລະນາເຖງິຄວາມຍ ນຍງົຂອງໂກຕົ້າເພ ໍ່ ອຂ ດຄ ົົ້ນ 

ປະຈ  າປີ. ແຕໍ່ມພີຽງໄມ ົ້ບາງສໍ່ວນເທົໍ່ ານ ັົ້ນຂອງເຂດປໍ່າຜະລິດ ທີໍ່ ມກີານບນັທຶກຊບັພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ສົ້າງ 

ແຜນການຄ ົ້ມຄອງເພ ໍ່ ອຜນົຜະລິດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຍ ນຍງົ.  

ບນັດາສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ ຂອງບດົສກຶສາ: ລະບບົໂກຕົ້າ 

 ລດັຖະບານອອກໂກຕົ້າທີໍ່ ອງີໃສໍ່ບ ລິມາດເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້. ໂກຕົ້າຂອງລດັຖະບານ ສາມາດເປັນໂກ 

ຕົ້າປະຈ  າປີເພ ໍ່ ອເຂດປໍ່າຜະລິດ ຫ   ໂກຕົ້າພິເສດເພ ໍ່ ອໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. ອ  ານາດການປກົ 

ຄອງຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ນ ສາມາດຍ ໍ່ ນຄ  າຮົ້ອງຫາສນູກາງເພ ໍ່ ອໂກຕົ້າພິເສດຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການພດັ 

ທະນາທາງສງັຄມົ, ຊຶໍ່ ງສາມາດອານ ມດັໂດຍກງົຈາກກອງເລຂາລດັຖະບານ. ກອງເລຂາລດັຖະບານຈະ 

ແຈ ົ້ງໃຫົ້ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໂກຕົ້າພິເສດທີໍ່ ຖ ກຮບັຮອງ.  

 ໄມ ົ້ສໍ່ວນຫ າຍຖ ກວາງແຜນເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ບ ລິມາດຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິໃນ 2008-2011 ແມ ໍ່ນມາ 

ຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງພາຍໃຕົ້ໂກຕົ້າພິເສດອອກໂດຍລດັຖະບານ. 

 ບດົສກຶສາໄດົ້ພບົການນ  າໃຊົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ສອດຄອງຂອງໂກຕົ້າພິເສດ ໃນການຂ ດຄ ົົ້ນຢູໍ່ແຂວງຕວົຢໍ່າງທີໍ່ ໄດົ້ລງົ 

ສ  າຫ ວດ. ບ ລິມາດໄມ ົ້ຫ າຍສມົຄວນທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຜໍ່ານໃບອະນ ຍາດທີໍ່ ອອກໂດຍອ  ານາດການປກົຄອງ

ຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ນ ເປັນໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນເອງ. 

 ການສະໜອງໄມ ົ້ໃນປະຈ ບນັຢູໍ່ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ ຕດິພນັໂດຍກງົທງັໝດົກບັໂກຕົ້າທີໍ່ ອອກໂດຍສນູກາງ 

ຍົ້ອນຂ ົ້ມນູບ ລິມາດໄມ ົ້ສະແດງເຖງິອດັຕາສໍ່ວນຫ າຍສມົຄວນມາຈາກໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນ ດ ັໍ່ງທີໍ່ ກ  ານດົ 
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ໃນຕາຕະລາງທີໍ່ ສອງ. 

 ລະບບົໂກຕົ້າທີໍ່ ອງີໃສໍ່ບ ລິມາດ ບ ໍ່ ໄດົ້ຕດິພນັໂດຍກງົກບັພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນສະເພາະທີໍ່ ມແີຜນການ ຫ   ມຜີນົ 

ຜະລິດຈາກໄມ ົ້ທີໍ່ ຍ ນຍງົຂອງຊບັພະຍາກອນໄມ ົ້ ຈຶໍ່ງເຮັດໃຫົ້ຄວາມສາມາດໃນການຕດິຕາມໄມ ົ້. 

5.2 ເຂດປໍ່າຜິລິດ 

5.2.1 ເຂດປໍ່າຜະລິດແຫໍ່ງຊາດ 

ປະເທດມເີຂດປໍ່າຜະລິດແຫໍ່ງຊາດ ທາງໝດົ 51 ແຫໍ່ງ ອງີຕາມລ  າດບັ ແລະ ກວມເອົາພ ົ້ນທີໍ່ ທງັໝດົ 

3,089,423 ຮຕ ໃນນ ັົ້ນ 16 ແຫໍ່ງ ພາຍໃຕົ້ການຄ ົ້ມຄອງໂຄງການ SOFORD (ຮບູທີໍ່  3). ຈ ດປະສງົຂອງ 

ໂຄງການ SOUFORD ແມ ໍ່ນການຄ ົ້ມຄອງເຂດປໍ່າຜະລິດໃຫົ້ມກີານນ  າໃຊົ້ລະບບົຄ ົ້ມຄອງຜນົຜະລິດຂອງໄມ ົ້ 

ແບບຍ ນຍງົ ໃນເວລາທີໍ່ ເຂດປໍ່າຜະລິດອ ໍ່ ນໆ ຍງັເປັນພ ົ້ນທີໍ່ ສ  າລບັການຕດັໄມ ົ້ແຕໍ່ພຽງຢໍ່າງດຽວ. ການພດັທະນາ

ການສົ້າງແຜນການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ ໃນພ ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການ SOUFORD ແມ ໍ່ນຂ ັົ້ນຕອນທີໍ່ ໃຊົ້ເວລາຍາວ ແລະ ຫ ົ້າ

ຊົ້າ ຍົ້ອນມວີຽກກະກຽມທີໍ່ ສ  າຄນັຂອງການວດັແທກຂ ົ້ມນູການຂຶົ້ນບນັຊປີໍ່າໄມ ົ້, ການວເິຄາະ, ການປະເມນີສງັຄມົ 

ແລະ ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ ຫ   ອ ໍ່ ນໆອກີ. ໃນໄລໍ່ຍະຜໍ່ານມາ, ມພີ ົ້ນທີໍ່ ຍໍ່ອຍຂອງການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ພຽງແຕໍ່ 10 ແຫໍ່ງ 

ມເີນ ົ້ອທີໍ່ ທງັໝດົ 82,760 ຮຕ ຢູໍ່ພາຍໃຕົ້ເຂດປໍ່າຜະລິດທີໍ່ ຕໍ່າງກນັນ ັົ້ນ ໄດົ້ຮບັການອອກໃບຢັົ້ງຢ ນຈາກສະພາ 

ອານ ລກັປໍ່າ ຫ   FSC ພາຍໃຕົ້ກມົປໍ່າໄມ ົ້ (ຕາຕະລາງທີໍ່  4)  

ຕາຕະລາງທີໍ່  4: FSC ອອກໃບຢັົ້ງຢ ນໃຫົ້ເຂດປໍ່າຜະລິດໄມ ົ້ ແລະ ຫວາຍ 

ແຂວງ ເຂດປໍ່າຜະລິດຍໍ່ອຍ ຮຕ 

ບ ລິຄ  າໄຊ 

ບ ລິຄ  າໄຊ 

ບ ລິຄ  າໄຊ 

ບ ລິຄ  າໄຊ 

ສາຫວນັນະເຂດ 

ສາຫວນັນະເຂດ 

ຄ  າມ ໍ່ວນ 

ສາຫວນັນະເຂດ 

ສາຫວນັນະເຂດ 

ສາຫວນັນະເຂດ 

ລວມ 

ບົ້ານບ ໍ່ງປໍ່າຕາວ 

ບົ້ານດອນຊາດ 

ບົ້ານໂພນທອງ 

ບົ້ານສບົພວນ 

ບົ້ານແກົ້ງແປ 

ກະທອງເໜ ອ 

ນາຜາແກົ້ວ 

ໂນນຈານ 

ໜອງກນັ 

ທໍ່າພີ 

 

210 

207 

376 ຫວາຍ 

349 

12,452 

26,422 

10,741 

11,289 ໄມ ົ້ 

8,346 

12,368 

82,760 
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ຮບູທີໍ່  3: ເຂດປໍ່າຜະລິດໃນປະເທດລາວ 2010 (ໂຄງການ SOUFORD 2011) 
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ພ ົ້ນທີໍ່ ຂອງປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ຍງັສາມາດຜະລິດດົ້ວຍປະລິມານທີໍ່ ຍ ນຍງົນ ັົ້ນ ແມ ໍ່ນມຈີ  າກດັຫ າຍຍົ້ອນເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າມກີານຊ ດ 

ໂຊມລງົຈາກເຫດການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ການຖາງປໍ່າເຮັດໄຮໍ່ຂອງຊ ມຊນົຢູໍ່ໃນທົ້ອງຖິໍ່ນໃນໄລໍ່ຍະຜໍ່ານມາ. ອງີຕາມ 

ໂຄງການ SOUFORD, ປະມານ 15% ເທົໍ່ ານ ັົ້ນຂອງປໍ່າຜະລິດທງັໝດົທີໍ່ ຍງັຢູໍ່ໃນສະພາບປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ມຄີ ນນະ 

ພາບດ ີມຕີ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ມມີນູຄໍ່າທາງການຄົ້າຢໍ່າງໜົ້ອຍ 60 ມ
3/ຮຕ  ກວມເອົາ 465,000 ຮຕ. 

5.3 ພ ົ້ນທີໍ່ ຂອງປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ຫ ວງພະບາງ 

ທີມສກຶສາໄດົ້ລງົຢົ້ຽມຢາມ 4 ແຂວງ (ຄ : ສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ຫ ວງພະບາງ) ເພ ໍ່ ອການປະ 

ເມນີຜນົລະບບົສ  າລບັການຂນົສ ົໍ່ງການສະໜອງໄມ ົ້, ການບນັທຶກເອກະສານ, ການຜະລິດ ແລະ ການສ ົໍ່ງອອກ 

ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ຈາກແຕໍ່ລະແຂວງ. ຈ ດປະສງົແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອບນັທຶກຂ ົ້ມນູ ແລະ ປະເມນີຜນົຄວາມສອດຄໍ່ອງຂອງ 

ລະບບົການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຕ ັົ້ງປະຕບິດັຈາກແຫ ໍ່ງຕໍ່າງເຊັໍ່ ນ: ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ພ ົ້ນທີໍ່ ກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ, 

ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງກບັຜນົຂອງກາຜະລິດສນິຄົ້າ ແລະ 

ສ ົໍ່ງອອກຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ຂອງແຕໍ່ລະແຂວງ. ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກແຕໍ່ລະແຂວງ ກໍ່ຽວກບັພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ພາຍໃຕົ້

ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຂົ້າງເທິງນ ັົ້ນ ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກຈດັປະເພດ ໃນສາມປະເພດຕ ົົ້ນຕ ຂອງປໍ່າໄມ ົ້. 

ບດົສກຶສາອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ຈດັຂຶົ້ນໃນປະເທດລາວໂດຍບນັດາອງົການຈດັຕ ັົ້ງຕໍ່າງໆສະແດງໃຫົ້ເຫັນວໍ່າ: ການສະໜອງໄມ ົ້ 

ແມ ໍ່ນມາຈາກປໍ່າຫ າຍປະເພດໂດຍຜໍ່ານໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແລະ ກດິຈະກ  າບ ກເບກີພ ົ້ນທີໍ່ , ຊຶໍ່ ງຖ ກອານ  

ຍາດຕາມປະເພດປໍ່າທີໍ່ ກ  ານດົໄວົ້ ໃຫົ້ເປັນພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກນັ ແລະ ເປັນພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າສະຫງວນ. ສະນ ັົ້ນ, ຄວາມຮູົ້ຕ ໍ່ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົໃນແຕໍ່ລະແຂວງຈຶໍ່ງມຄີວາມສ  າຄນັ ຍົ້ອນປະເພດປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົເປັນແຫ ໍ່ງໄມ ົ້ທີໍ່ ມທີໍ່າແຮງ, ຊຶໍ່ ງ

ສາມາດສະໜອງເພ ໍ່ ອຈ ດປະສງົທາງການຄົ້າ ແລະ ສ ົໍ່ງອອກໄດົ້. 

5.3.1 ແຂວງສາລະວນັ 

ແຂວງສາລາວນັມພີ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົປະມານ 570,427 ຮຕ ກວມເອົາ 138,679 ຮຕ ຂອງເຂດປໍ່າຜະລິດ, 

107,959 ຮຕ ຂອງປໍ່າປົ້ອງກນັ, 240,163 ຮຕ ຂອງປໍ່າສະຫງວນ, ສວນປກູຕ ົົ້ນສກັ 1,892 ຮຕ ແລະ ປະ 

ມານ 81,000 ຮຕ ຂອງປໍ່າຊມົໃຊົ້ບົ້ານ ທີໍ່ ຕ ັ ົ້ງຢູໍ່ແບບກະແຈກກະຈາຍ (ຮບູທີໍ່  4 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່  5). 
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ຮບູທີໍ່  4: ແຜນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງສາລາວນັ. 

 

ຕາຕະລາງທີໍ່  5: ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງສາລາວນັ 

ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້ ພ ົ້ນທີໍ່  (ຮຕ) 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ 138,679 

ປກົປົ້ອງປໍ່າ 107,959 

ປໍ່າອານ ລກັ (NCBA) 240,163 

ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ 1,892 

ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງ 81,734 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົ 570,427 

 

5.3.2 ແຂວງເຊກອງ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງເຊກອງ ຕາມການບນັທຶກແມ ໍ່ນມທີງັໝດົ 425,222 ຮຕ, ໃນນ ັົ້ນປໍ່າຜະລິດມ ີ190,923 

ຮຕ, ປໍ່າປົ້ອງກນັມ ີ141.350 ຮຕ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນມ ີ92,949 ຮຕ. ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກບນັ 

ທຶກຂ ົ້ມນູໂດຍຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້, ສ  າລບັພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ນອນໃນ 3 ປະເພດປໍ່າຕ ົົ້ນຕ ທີໍ່ ສາມາດສະໜອງໄມ ົ້ໄດົ້

ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກບນັທຶກ (ຮບູທີໍ່  5 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່  6). 
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ຮບູທີໍ່  5: ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງເຊກອງ 

 

ຕາຕະລາງທີໍ່  6: ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງເຊກອງ 

ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້ ພ ົ້ນທີໍ່  (ຮຕ) 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ 190,923 

ປກົປົ້ອງປໍ່າ 141,350 

ປໍ່າອານ ລກັ 92,949 

ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ ຮຕ 

ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງ ຮຕ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົ 425,222 

 

5.3.3 ແຂວງໄຊຍະບລີູ 

ແຂວງໄຊຍະບລີູມເີນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າທີໍ່ ກວົ້າງໃຫຍໍ່ ແຕໍ່ບ ໍ່ ທນັມກີານບນັທຶກຄບົຊ ດ. ທີມງານສກຶສາໄດົ້ຮບັຂ ົ້ມນູບນັທຶກພ ົ້ນ 

ທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຈາກແຜນທີໍ່  GIS ແລະ ບນັທຶກປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງທີໍ່ ມຄີວາມແຕກຕໍ່າງກນັຫ າຍໃນບນັດາປະເພດຂອງ 

ປໍ່າໄມ ົ້. ຄວາມແຕກຕໍ່າງຕ ົົ້ນຕ ລະຫວໍ່າງບນັທຶກທາງການ ແລະ ແຜນທີໍ່  GIS ແມ ໍ່ນປໍ່າປົ້ອງກນັທີໍ່ ມຄີວາມແຕກ 
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ຕໍ່າງເກນີ 700,000 ຮຕ ໃນຂະໜາດ 997,000 ຮຕ ແລະ 261.000 ຮຕ. ປໍ່າຜະລິດມຢີູໍ່ເກນີ 12,000 ຮຕ 

ຊຶໍ່ ງປະມານ 3% ຂອງພ ົ້ນທີໍ່  (ຮບູທີໍ່  6 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່  7). 

ຮບູທີໍ່  6: ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບລີູ (ໂຄງການ SOUFORD 2011) 

 

ຕາຕະລາງທີໍ່  7: ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບລີູ (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: ໂຄງການ SOUFORD 2011). 

ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້ ແຜນທີໍ່  GIS ພຶົ້ນທີໍ່  (ຮຕ) ບນັທຶກຢູໍ່ແຂວງ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ 349,187 336,277 

ປກົປົ້ອງປໍ່າ 997,605 261,252 

ປໍ່າອານ ລກັ 188,166 177,045 

ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ ຮຕ  

ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງ ຮຕ 29,527 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົ 1,534,960 843,668 
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ທີມງານຍງັໄດົ້ລງົສງັເກດພ ົ້ນທີໍ່ ໃນແຜນທີໍ່ ເປັນປໍ່າປົ້ອງກນັນ ັົ້ນ ແຕໍ່ສໍ່ວນຫ າຍມກັຖ ກໃຊົ້ເພ ໍ່ ອການຜະລິດກະສກິ  າ 

ແລະ ບນັຈ ເອົາພ ົ້ນທີໍ່ ຕວົເມ  ອງພົ້ອມ. ສະນ ັົ້ນ, ອດັຕາສໍ່ວນຂອງພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າປົ້ອງກນັທີໍ່ ເປັນແຜນທີໍ່ ໄດົ້ກາຍເປັນທາງ 

ເລ ອກຂອງການນ  າໃຊົ້ທີໍ່ ດນິແລົ້ວ. ບນັຫາດ ັໍ່ງກ ໍ່າວເກດີຢູໍ່ເມ  ອງຫງົສາ, ຊຶໍ່ ງພ ົ້ນທີໍ່ ຂອງເມ  ອງແມ ໍ່ນຂຶົ້ນແຜນທີໍ່ ເປັນ 

ປໍ່າປົ້ອງກນັ ແລະ ປໍ່າຜະລິດ, ແຕໍ່ໃນຄວາມເປັນຈງິແຜນທີໍ່ ນ ັົ້ນກວມເອົາຕວົເມ  ອງຫງົສາພົ້ອມ ແລະ ທົໍ່ງພຽງ

ເພ ໍ່ ອເຮັດກະສກິ  າ ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ ສ  າປະທານບ ໍ່ ແຮໍ່ ໃນຫງົສາ. (ຮບູທີໍ່  7). 

ຮບູທີໍ່  7: ເມ  ອງຫງົສາຂອງແຂວງໄຊຍະບລີູທີໍ່ ຂຶົ້ນແຜນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ເປັນປໍ່າປົ້ອງກນັ. 

 

 

 

 

5.3.4 ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງຫ ວງພະບາງກວມເອົາທງັໝດົ 1,186,868 ຮຕ, ຊຶໍ່ ງພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດມ ີ147,060 ຮຕ, 

ປໍ່າປົ້ອງກນັມ ີ 498,217 ຮຕ ແລະ ປໍ່າສະຫງວນມ ີ 121,403 ຮຕ. ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານທີໍ່ ເປັນພ ົ້ນທີໍ່ ກວົ້າງ 

ໃຫຍໍ່ໄດົ້ມກີານບນັທຶກຂ ົ້ມນູໂດຍຂະແໜງການໄມ ົ້ ແຕໍ່ມປີະມານ 379,083 ຮຕ ຍງັບ ໍ່ ທນັໄດົ້ສົ້າງເປັນແຜນທີໍ່  

ເທ ໍ່ ອ. ການສົ້າງແຜນທີໍ່ ນ  າໃຊົ້ທີໍ່ ດນິສະບບັພາສາອງັກດິບ ໍ່ ມຢີູໍ່ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້. ແຂວງຫ ວງພະບາງມພີ ົ້ນທີໍ່  

ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າຫ າຍ ສໍ່ວນຫ າຍເປັນຄອບຄວົລາຍຍໍ່ອຍທີໍ່ ມປີໍ່າໄມ ົ້ສກັເປັນການລງົທຶນໄລຍະຍາວ 

(ຮບູທີໍ່  8 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່  8). 

 

ຕາຕະລາງທີໍ່  8: ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງຫ ວງພະບາງ  

ປະເພດຂອງປໍ່າໄມ ົ້ ພ ົ້ນທີໍ່  (ຮຕ) 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ 147,060 

ປກົປົ້ອງປໍ່າ 498,217 

ປໍ່າອານ ລກັ 121,403 

ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ 41,105 

ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງ 379,083 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົ 1,186,868 
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ຮບູທີໍ່  8: ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງຫ ວງພະບາງ (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: PFS ຫ ວງພະບາງ 2011) 

 

5.4 ການສະໜອງໄມ ົ້ຢູໍ່ຂ ັ ົ້ນແຂວງ (ຕ ລາ 2010-ພຶດສະພາ 2011) 

ການສະໜອງໄມ ົ້ຢູໍ່ໃນປະເທດລາວ ສໍ່ວນຫ າຍຖ ກຄ ົ້ມຄອງລະບບົໂກຕົ້າ ຫ   ສນູກາງເປັນຜູົ້ອອກໂກຕົ້າປະ ຈ  າປີ 

ຫ   ພິເສດໃຫົ້ແຕໍ່ລະແຂວງ, ຊຶໍ່ ງຈະຈດັສນັໃບອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຢູໍ່ບນັດາພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ໄດົ້ກ  າໄວົ້ ຫ   ຜໍ່ານ

ບນັດາໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. ໄລຍະເວລາທີໍ່ ມກີານຂ ດຄ ົົ້ນຕ ົົ້ນຕ ແມ ໍ່ນລະຫວໍ່າງລະດແູລົ້ງເລີໍ່ ມຈາກ ເດ ອນ

ຕ ລາ ຮອດເດ ອນພຶດສະພາ. ແຕໍ່ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ອງີຕາມຄ  າຄດິເຫັນໃນກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ ຄ ັົ້ງສ ດທົ້າຍ

ທີໍ່ ຈດັຂຶົ້ນໃນວນັທີໍ່  9/1/2012 ທີໍ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົໍ່ງ ໃຫົ້ຄ  າຄດິເຫັນວໍ່າ: 

ການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນແມ ໍ່ນລະດຝູນົ ແລະ ເປັນສາເຫດພາໃຫົ້ລະບບົຫນົທາງເປເພໍ່ໜກັໜໍ່ວງ. ການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້

ຄວນຕດິພນັກບັກດິຈະກ  າຕດັໄມ ົ້ ແລະ ບ ໍ່ ຄວນຂນົສ ົໍ່ງຫ ົ້າຊົ້າຈນົຮອດລະດຝູນົ. 
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5.4.1 ເຂດປໍ່າຜະລິດ 

ການສະໜອງໄມ ົ້ສໍ່ວນໃຫຍໍ່ແມ ໍ່ນຄາດວໍ່າຈະມາຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ, ສະນ ັົ້ນ ທີມງານໄດົ້ເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຢູໍ່ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າ 

ຜະລິດ, ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ແລະ ພິເສດທີໍ່ ອອກໃຫົ້ເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ເປັນບນັທຶກບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດ 

ຄ ົົ້ນຢູໍ່ແຕໍ່ລະແຂວງໃນລະດຂູ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ເລີໍ່ ມຈາກເດ ອນຕ ລາ 2010 ຫາ ເດ ອນພຶດສະພາ 2011(ຕາຕະລາງທີໍ່  9) 

ຕາຕະລາງທີໍ່  9: ການສະໜອງໄມ ົ້ຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ຫ ວງພະ 

ບາງ (ຕ ລາ 2010 ຫາ ພຶດສະພາ 2011) 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ 

ແຂວງສາລາວນັ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 

ໂກຕົ້າ ມ
3 ມ ີ 

(PFS ລາຍ

ງານ)      

( ມ3) 

ມ ີ 

(PFS ລາຍ

ງານ)  

(ຮຕ) 

ປະເພດ 

ໂກຕົ້າ 

ພຕູາລາວນັ 63,818   300  200 ປະຈ  າປີ 

ເລົາງາມ 74,856   1125  448 ປະຈ  າປີ 

ລວມ 138,679 2,366 1,425 648  

 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ   

ແຂວງເຊກອງ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 

ໂກຕົ້າ ມ
3 ມ ີ 

(PFS ລາຍ

ງານ)  (ມ3) 

ມ ີ 

(PFS 

ລາຍງນ)  

(ຮຕ) 

ປະເພດ 

ໂກຕົ້າ 

ຫົ້ວຍເປັນ 91,853 0  NA NA 

ພງົ 16,990 0  NA NA 

ດາກຈງຶ 38,472 0  NA NA 

ພກູະຕຽງ 21,338 7,731 NA NA ປະຈ  າປີ 

ຊຽງຫ ວງ 5,396 3,120 NA NA ປະຈ  າປີ 

ນ  ົ້າດ ີ 11,760 1,932 NA NA ປະຈ  າປີ 

ດາກມອງ 5,028 1,997 NA NA ປະຈ  າປີ 

ລວມ 190,923 14,780 9,876  NA ປະຈ  າປີ 
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ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ 

ແຂວງໄຊຍະບລູ ີ

ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 

ໂກຕົ້າ ມ
3 ມ ີ 

(PFS ລາຍ

ງານ)  (ມ3) 

ມ ີ 

(PFS ລາຍ

ງານ)  

(ຮຕ) 

ປະເພດ 

ໂກຕົ້າ 

ປໍ່ານາງນວນ 29,135  0 0 0 NA 

ປໍ່ານາງນົ້ອຍ 48,173 0 0 0 NA 

ຫົ້ວຍຍາງ 36,717 0 0 0 NA 

ແກົ້ງຈກົນ  ົ້າຫງົ 104,926 0 0 0 NA 

ພຜູາດ  າ 112,842 0 0 0 NA 

ພຜູາແດງ 16,393 0 0 0 NA 

ລວມ 348,187 0 0 NA NA 

 

ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຜະລິດ  

ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 

ໂກຕົ້າ ມ
3 ມ ີ 

(PFS ລາຍ

ງານ)  (ມ3) 

ມ ີ 

(PFS ລາຍ

ງານ)  

(ຮຕ) 

ປະເພດ  

ໂກຕົ້າ 

ສາຍນ  ົ້າຄານ 64,043 0 0 0 NA 

ພຫູ ວງໃຕົ້ 83,017 0 0 0 NA 

ລວມ 147,060 0 0 NA NA 

 

ລວມທງັໝດົ 4 ແຂວງ  ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 

ໂກຕົ້າ ມ
3 ມ ີ 

(PFS 

Reports)  

(ມ3) 

ມ ີ 

(PFS 

Reports)  

(ຮຕ) 

ປະເພດ 

ໂກຕົ້າ 

ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າຜະລດິ 824,849  17,146  11,801  NA ປະຈ  າປີ 

 

ອງີຕາມຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຢູໍ່ແຂວງມສີອງແຂວງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດົ້ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ຫ   ພິເສດກໍ່ຽວຂົ້ອງກບັເຂດປໍ່າຜະລິດ 

2010-2011 ທີໍ່ ເປັນລະດກູານຂ ດຄ ົົ້ນ ແຕໍ່ PFS ແຂວງໄຊຍະບລີູ ລະບ ວໍ່າ: ແຂວງບ ໍ່ ໄດົ້ມໂີກຕົ້າປະຈ  າປີສ  າ 

ລບັເຂດປໍ່າຜະລິດມາເປັນເວລາ 5 ປີແລົ້ວ. ແຂວງທີໍ່ ມໂີກຕົ້າຂ ດຄ ົົ້ນຢູໍ່ເຂດປໍ່າຜະລິດ (ແຂວງສາລາວນັ ແລະ 
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ແຂວງເຊກອງ), ແຕໍ່ບ ໍ່ ສາມາດບນັລ ເປົົ້າໝາຍບ ລິມາດໄມ ົ້ຕາມໂກຕົ້າໄດົ້. ພ ົ້ນທີໍ່  ແລະ ບ ລິມາດໄມ ົ້ ທີໍ່ ຖ ກຂ ດ 

ຄ ົົ້ນຈາກປໍ່າຕໍ່າງໆແມ ໍ່ນສໍ່ວນຫ າຍບ ໍ່ ຄໍ່ອຍສອດຄໍ່ອງກນັ. 

ເຂດປໍ່າຜະລິດພາຍໃນ 4 ແຂວງ ກວມເອົາພ ົ້ນທີໍ່ ທງັໝດົ 824,849 ຮຕ ທີໍ່ ອະນ ຍາດໃຫົ້ຕດັໄດົ້ ອງີຕາມໂກ

ຕົ້າ ທງັໝດົ 17,146 ມ3. ແຕໍ່ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມ ີ2 ແຂວງທີໍ່ ສາມາດຂ ດຄ ົົ້ນໄດົ້ພຽງແຕໍ່ 11,301 ມ
3 ໃນ

ຊໍ່ວງ ລະດຂູ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. ຂ ົ້ມນູການຂ ດຄ ົົ້ນຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ ແມ ໍ່ນ 1,425 ມ
3 ຈາກພ ົ້ນທີໍ່  648 ຮຕ

, ຄດິ ສະເລໍ່ຍຜນົຜະລິດຂອງໄມ ົ້ ແມ ໍ່ນ 2,2 ມ
3 ຕ ໍ່ ຮຕ, ຊຶໍ່ ງຍງັຕ  ໍ່າຫ າຍຈາກອດັຕາການຂ ດຄ ົົ້ນເພ ໍ່ ອການຄົ້າທີໍ່

ແມ ໍ່ນ 20-40 ມ
3 ຕ ໍ່ ຮຕ ແລະ ຍງັບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ແມ ໍ່ນຊ ດໂຊມຫ າຍ ຫ   ອງີໃສໍ່ແຕໍ່ລະພ ົ້ນທີໍ່ ການ

ຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ມຈີ  າກດັ ສະເພາະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ມມີນູຄໍ່າທາງການຄົ້າເທົໍ່ ານ ັົ້ນ. ໜຶໍ່ ງໃນຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການ 

SOUFORD ແມ ໍ່ນເພີໍ່ ມອດັຕາການຟ ົ້ນຟຂູອງພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ມກັມໃີຜຮູົ້ໃຫົ້ມຄີ ນຄໍ່າທາງເສດຖະກດິເພ ໍ່ ອການຄ ົ້ມ

ຄອງປໍ່າໄມ ົ້. 

ຂ ົ້ມນູການຂ ດຄ ົົ້ນຈາກແຂວງເຊກອງ ບ ໍ່ ມພີຽງພ ເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃຫົ້ມຄີວາມສາມາດປະເມນີຜນົ ຍົ້ອນຂາດຂ ົ້ມນູທາງ

ດົ້ານບ ລິມາດ ຫ   ການຕດັໄມ ົ້ໃນພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຂອງແຕໍ່ລະປະເພດປໍ່າ ເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍຢັົ້ງຢ ນຕວົເລກການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່

ໄດົ້ຖ ກລາຍງານ ຍງັເປັນສິໍ່ ງທີໍ່ ໜົ້າສນົໃຈເຊັໍ່ ນ: ແຂວງທີໍ່ ມເີຂດປໍ່າຜະລິດໃຫຍໍ່ທີໍ່ ສ ດ ແຕໍ່ບ ໍ່ ມໂີກຕົ້າປະຈ  າປີ ຫ   

ພິເສດ ເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ມາຕ ັົ້ງ 5 ປີແລົ້ວ. ສິໍ່ ງທີໍ່ ສ  າຄນັທີໍ່ ສ ດຄ ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າຈາກການບນັທຶກເຂດປໍ່າຜະລິດ 

ທີໍ່ ກ ົ້ວາງຂົ້ວາງ ແຕໍ່ບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ສາມາດຂ ດຄ ົົ້ນໄດົ້ແມ ໍ່ນຢູໍ່ໃນລະດບັຕ  ໍ່າ. 

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນຕ ົົ້ນຕ : ເຂດປໍ່າຜະລິດ 

 ການປະກອບສໍ່ວນຂອງເຂດປໍ່າຜະລິດ ເຂົົ້າໃນການສະໜອງໄມ ົ້ນ ັົ້ນ ຍງັບ ໍ່ ທນັມຄີວາມສອດຄໍ່ອງກນັຢູໍ່ 

ແຕໍ່ລະແຂວງ ແລະ ມພີຽງ 2 ແຂວງຈາກ 4 ແຂວງທີໍ່ ໃຊົ້ເຂດປໍ່າຜະລິດເປັນແຫ ໍ່ງໄມ ົ້ທີໍ່ ມຢີູໍ່. 

 ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດຢູໍ່ 4 ແຂວງ ທີໍ່ ຖ ກປະເມນີຜນົນ ັົ້ນມທີງັໝດົ 

11,301 ມ3, ຊຶໍ່ ງເປັນຈ  ານວນທີໍ່ໜົ້ອຍຫ າຍທຽບໃສໍ່ເນ ົ້ອທີໍ່ ທງັໝດົຂອງເຂດປໍ່າຜະລິດ (824,800 

ຮຕ). 

 ລະດບັຂອງການຜະລິດຢູໍ່ໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ (2,2 ມ
3/ຮຕ ຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ) ບ ໍ່ ໄດົ້ສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນ 

ເຖງິລະບບົເສດຖະກດິທ ົໍ່ວໄປ ແລະ ລະບບົທີໍ່ ສະໜອງຜນົໄດົ້ຮບັແບບຍ ນຍງົ, ແລະ ບອກໃຫົ້ຮູົ້ອກີວໍ່າ: 

ປໍ່າໄມ ົ້ແມ ໍ່ນຊ ດໂຊມຫ າຍ ແລະ ການຂ ດຄ ົົ້ນແມ ໍ່ນຈ  າກດັຊະນດິພນັ ທີໍ່ ມມີນູຄໍ່າທາງເສດຖະກດິບາງພນັ

ເທົໍ່ ານ ັົ້ນ.  

 

5.4.2 ບນັດາໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ 

ຈ  ານວນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຜະລິດ ເປັນຜະລິດຕະພນັຄູໍ່ຂອງໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແມ ໍ່ນປະກອບດົ້ວຍ: ການກ ໍ່ສົ້າງ 

ຫນົທາງ, ເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້າ, ບ ໍ່ ຖ ໍ່ານຫີນ ແລະ ຫີນກາວ, ແລະ ການບ ກເບກີທີໍ່ ດນິອ ໍ່ ນໆເຊັໍ່ ນ: ການບ ກເບກີພ ົ້ນທີໍ່

ເພ ໍ່ ອ ໂຄງການສວນປກູໄມ ົ້ ແລະ ການພດັທະນາອ ໍ່ ນໆ. ຕ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກການບ ກເບກີເພ ໍ່ ອກ ໍ່ສົ້າງໂຄງລໍ່າງ 
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ສາມາດ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງພາຍໃນໃຫົ້ແກໍ່ໂຮງງານທົ້ອງຖິໍ່ນ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກໂດຍກງົເປັນໄມ ົ້ທໍ່ອນ

ໃຫົ້ປະເທດ ເພ ໍ່ ອນບົ້ານເຊັໍ່ ນ: ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຈນີ. ທີມງານໄດົ້ເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຈາກແຕໍ່ລະແຂວງເປົົ້າ  

ໝາຍເພ ໍ່ ອປະ ເມນີຜນົປະລິມານຂອງໄມ ົ້ທີມາຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງຕໍ່າງໆ ແລະ ກ  ານດົຄວາມສ  າຄນັ

ທີໍ່ ຕດິພນັກບັ ການສະໜອງໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ມາຈາກແຕໍ່ລະແຂວງ (ຕາຕະລາງທີໍ່  10). 

ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ເກບັກ  ານ ັົ້ນກວມເອົາບ ລິມາດຈາກການຈດັສນັໂກຕົ້າ ພົ້ອມທງັບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິຈາກ 

ບນັດາໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງທີໍ່ ມກີານລາຍງານ. ທີມງານຍງັສງັເກດເຖງິຂ ົ້ມນູທີໍ່ ມໃີນພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ 

ຂໍ່າວສານທີໍ່ ມຢີູໍ່ໃນຂ ັົ້ນແຂວງຊຶໍ່ ງຕດິພນັກບັຄວາມສາມາດໃນການກວດຄ ນຫາແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້. 

ຕາຕະລາງທີໍ່  10: ການສະໜອງໄມ ົ້ຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ໂຄງລໍ່າງພ ົ້ນຖານຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ 

ຫ ວງພະບາງ (ຕ ລາ 2010 ຫາ ພຶດສະພາ 2011) 

ແຂວງສາລາວນັ 
ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 
ໂກຕົ້າ ມ

3 

ບ ລິມາດໄມ ົ້

ຂ ດຄ ົົ້ນ ຈາກ

ປໍ່າຜະລິດທີໍ່  

ລາຍງານ (ມ

3) 

ພ ົ້ນທີໍ່ ເຂດຂ ດ

ຄ ົົ້ນ (ຮຕ) 

2010/2011 

ປະເພດ   

ໂກຕົ້າ 

ລວມການເຮັດບ ໍ່ ແຮໍ່   38,500 4,160 10,141 151.1  

ພອນສກັ 36,000 NA 6,524 100 ພິເສດ(ພ ົ້ນທີໍ່ ) 

ບ ໍ່ ຫີນປນູ – ຖໍ່ານຫີນ ແລະ ຫີນປນູ 1,125 4,160 3,617 51.1 
ປະຈ  າປີ 

ແລະ ພິເສດ 

      

ລວມເຂ ໍ່ອນ 0 NA NA NA NA 

ບ ໍ່ ມເີຂ ໍ່ ອນ      

ການບ ກເບກີ ແລະ ຫນັປໍ່ຽນ NA 7,007 4,575 NA ໃນປະເທດ 

ບ ໍ່ ມຂີ ົ້ມນູຊດັເຈນ      

      

ຫນົທາງ NA 12,238 1,289.4 NA 
ປະຈ  າປີ 

ແລະ ພິເສດ 

ບ ໍ່ ມລີາຍລະອຽດຂອງທາງ      

ສິໍ່ ງປກູສົ້າງ NA 331 213 NA ໃນປະເທດ 

ບ ໍ່ ມລີາຍລະອຽດຂອງພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ      

ລວມ (ແຂວງສາລາວນັ) 38,500 ha 23,498  16,218  NA  
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ແຂວງໄຊຍະບລູ ີ ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 

ໂກຕົ້າ ມ
3 PFS 

ລາຍງານ    

(ມ3) 

ການຂ ດຄ ົົ້ນ 

(ຮຕ) 

2010/2011 

ປະເພດ  

ໂກຕົ້າ 

ແຂວງເຊກອງ ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 

ໂກຕົ້າ ມ
3 PFS 

ລາຍງານ    

(ມ3) 

ເຂດຂ ດຄ ົົ້ນ 

(ຮຕ) 

2010/2011 

ປະເພດໂກຕົ້າ 

ບ ໍ່ ແຮໍ່ 54,000  1,044  NA ພິເສດ 

ພອນສກັ 54,000 NA 1,044 ບ ໍ່ ມກີານສ  າຫ ວດ (ພ ົ້ນທີໍ່ ) 

      

ເຂ ໍ່ ອນ 25,192   17,570    

ເຊກອງ 5 3,200 
ການສົ້າງ

ແຜນການ 
NA  

ການສົ້າງ 

ແຜນການ 

ເຊຂະໝາມ 3 
516.5 ນ  ົ້າ

ຖ ົ້ວມ 
ກ ໍ່ສົ້າງ 

2000 prior 

to 2010 
0  NA 

ດາກມອນ NA MOU ບ ໍ່ ມກີານບ ກເບກີ  MOU 

ເຊກອງ 4 17,000 NA 11,339  NA ພິເສດ 

ເຊກອງ 3a 2080  NA ບ ໍ່ ມກີານບ ກເບກີ  
ການສົ້າງ 

ແຜນການ 

ເຊກອງ 3b 1,517  NA ບ ໍ່ ມກີານບ ກເບກີ  
ການສົ້າງ 

ແຜນການ 

ຫົ້ວຍລ  າພນັເໜ ອ 870  6000 6,231  NA 
ຮກັສາ ໂກຕົ້າ 

2009-2010 

ການບ ກເບກີ NA 16,175 
ລວມຢູໍ່ໃນຂ ົ້ມນູ 

ຂ ດຄ ົົ້ນປໍ່າຜະລິດ 
 NA 

ຕ ໄມ ົ້ NA 295    

ກ ໍ່ສົ້າງພາຍຫ ງັພະຍ ເກດສະໜາ NA 15,330    

ໝູໍ່ບົ້ານໃໝໍ່ NA 550    

ຫນົທາງ NA  NA   

      

ລວມ (ແຂວງເຊກອງ) 79,192  ບ ໍ່ ຊດັເຈນ 18,614  NA  
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ລວມບ ໍ່ ແຮໍ່  6,743 0 NA 0 ໂກຕົ້າທົ້ອຖິໍ່ນ 

ເມ  ອງຫງົສາ (ຖໍ່ານຫີນ) 6,743 NA 0  0   

      

ລວມເຂ ໍ່ອນ 49.2  0  49  NA  

ພ ົ້ນທີໍ່ ຖ ົ້ວມຂອງເຂ ໍ່ ອນນ  ົ້າຂອງ NA 
ການສົ້າງແຜນ 

ການ 
NA 

ບ ໍ່ ມກີານ 

ສ  າຫ ວດ 

ການສົ້າງແຜນ 

ການ 

ສາຍສ ົໍ່ງໄຟຟົ້າ 49.2 0  49 49.2 ໂກຕົ້າທົ້ອງຖິໍ່ນ 

ການບ ກເບກີດນິ 29,527  0     

ບົ້ານ ຫ   ການກ ໍ່ສົ້າງ  0     

ລວມຫນົທາງ  174   3,758  105   

ເມ  ອງຫງົສາ 105  NA 3255  105  ໂກຕົ້າທົ້ອງຖິໍ່ນ 

ຫນົທາງເຂົົ້າເຂ ໍ່ອນນ  ົ້າຂອງ 69 NA 503 69 ໂກຕົ້າທົ້ອງຖິໍ່ນ 

ລວມ 6,966  0  3,807  223   

 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 

ໂກຕົ້າ ມ
3 PFS 

ລາຍງານ     

(ມ3) 

ການຂ ດຄ ົົ້ນ 

(ຮຕ) 

2010/2011 

ປະເພດ 

ໂກຕົ້າ 

ລວມບ ໍ່ ແຮໍ່  0 0 0  NA  

      

ລວມເຂ ໍ່ອນ   2963   280  963  ໂກຕົ້າທົ້ອງຖິໍ່ນ 

ນ  ົ້າຄານ  2000 ການສົ້າງ

ແຜນການ 

NA ບ ໍ່ ມກີານ ສ  າ

ຫ ວດ 

ການສົ້າງ 

ແຜນການ 

ນ  ົ້າຕິໍ່ ງ 963 NA 280  NA ການກ ໍ່ສົ້າງ 

ນ  ົ້າອ ູ NA NA NA NA ການສົ້າງ 

ແຜນການ 

ການບ ກເບກີດນີ NA 0  0    

ໝູໍ່ບົ້ານ ຫ   ການກ ໍ່ສົ້າງ  0  0   

ລວມຫນົທາງ  830   3047  830  ໂກຕົ້າທົ້ອງຖິໍ່ນ 

ໂພນທອງຫາປາກແບໍ່ງ   150   434    150   

ປາກອ ູ 105   650  105   

ຫົ້ວຍອ  60   350  60   

ບອກຄວາຍ 65   383  65   
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ດອນຄນູຫາທໍ່າບກັ 115   486  115   

ຫົ້ວຍຕ  260   629  260   

ປາກບກັຫາປາກຟານ 75   115  75   

ລວມ (ແຂວງຫ ວງພະບາງ) 3 793   3,327  1,793   

 

ການສະໜອງໄມ ົ້ຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງທງັໝດົໃນ 4 ແຂວງ ມທີງັໝດົ 44,414 ມ3 ໃນຊໍ່ວງລະດ ູ

ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກຕ ລາ 2010 ຮອດພິດສະພາ 2011,  

ໂຄງການບ ໍ່ແຮໍ່: 

ມພີຽງແຕໍ່ແຂວງຫ ວງພະບາງທີໍ່ ບ ໍ່ ມສີ  າເນົາສ  າປະທານບ ໍ່ ແຮໍ່. ແຂວງສາລາວນັ ແລະ ເຊກອງມທີງັໝດົ 90,000 

ຮຕ ສ  າລບັພ ົ້ນທີໍ່ ສ  າປະທານບ ໍ່ ແຮໍ່ຂອງບ ລິສດັພອນສກັຊຶໍ່ ງອອກໂດຍໂກຕົ້າພິເສດ ອງີຕາມພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ 

ບ ໍ່ ອງີໃສໍ່ໂກຕົ້າລະບບົໂກຕົ້າທ ົໍ່ວໄປທີໍ່ ອອກເປັນຈ  ານວນໄມ ົ້. ແຂວງໄຊຍະບລີູກວມເອົາ 6,700 ຮຕ ສ  າລບັພ ົ້ນທີໍ່  

ສ  າປະທານບ ໍ່ ແຮໍ່ຢູໍ່ເມ  ອງຫງົສາ. ພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນສ  າລບັໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ຖ ກລາຍງານ. ບ ລິມາດໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່  

ມາຈາກໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່ໃນ 4 ແຂວງ ແມ ໍ່ນ 11,185 ມ
3, ຊຶໍ່ ງໄມ ົ້ສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນມາຈາກແຂວງສາລາວນັ. ບນັ 

ທຶກຂ ົ້ມນູບ ລິມາດໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່ ຕາມປກົກະຕແິມ ໍ່ນບນັທຶກຢູໍ່ສະໜາມສອງ. 

ໂຄງການເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້ານ  ົ້າຕກົ: 

ບນັດາໂຄງການເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້ານ  ົ້າຕກົ ສາມາດສະໜອງບ ລິມາດໄມ ົ້ໄດົ້ຫ າຍຜໍ່ານການອານາໄມອໍ່າງໂຕໍ່ງເພ ໍ່ ອກ ໍ່ 

ສົ້າງ ແລະ ກ  ານດົພ ົ້ນທີໍ່ ສົ້າງເຂ ໍ່ອນ. ແຂວງເຊກອງ ມໂີຄງການເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້າຫ າຍແຫໍ່ງ ແລະ ແຂວງສາລາວນັ 

ແລະ ໄຊຍະບລີູ ບ ໍ່ ມບີນັທຶກຂ ົ້ມນູໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ ອນໄຟຟົ້ານ  ົ້າຕກົ, ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງມ ີ 2 ໂຄງ 

ການຂະໜາດນົ້ອຍທີໍ່ ກ  າລງັດ  າເນນີງານຢູໍ່ ແລະ ອກີໂຄງການໜຶໍ່ ງແມ ໍ່ນກ  າລງັຢູໍ່ໃນໄລຍະການສົ້າງແຜນການ. 

ແຂວງເຊກອງ ໃຫົ້ຂ ົ້ມນູລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການເຂ ໍ່ອນ, ຊຶໍ່ ງພ ົ້ນທີໍ່ ຖ ກອານາໄມ ແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ໂກຕົ້າພິເສດ 

(ຕາຕະລາງງ 11). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  11: ໂຄງການເຂ ໍ່ ອນໄຟຟົ້າຢູໍ່ແຂວງເຊກອງ 

ໂຄງການກ ໍ່ 

ສົ້າງເຂ ໍ່ອນ 

ທີໍ່ ຕ ັ ົ້ງ 

GPS ຂອງເຂ ໍ່ອນ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ນ  ົ້າຖ ົ້ວນ 

ຮຕ 
ສະຖານະພາບ 

ພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ 

2010/2011 

ບ ລິມາດໄມ ົ້ ທີໍ່

ຂ ດຄ ົົ້ນ 

2010/2011 

(ມ3) 

ເຊກອງ 4 
15 30’ 50” 

106 47’ 16” 
17,000  

ບ ໍ່ ມວີນັທີໍ່ ບ ກເບກີດນິ 

ເພ ໍ່ ອກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ ອນ 
NA 

 

11,339  
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UTM 1715966.1 

691759.94 

ເຊກອງ 5 

15 58’ 30” 

106 55’ 50” 

UTM 1767128.2 

706611.6 

3200  
ການບ ກເບກີດນິ 

ສ  າເລັດ 2009 
NA NA 

ເຊຂະໝານ 3 

15 22’ to 15 26’ 

107 20’  - 107 

25’ 

UTM 1703962.2 

754017.9 

525  
ການບ ກເບກີດນິ 

ສ  າເລັດ 2009 
NA 

NA  

2000  

in 2009 

ດາກອມີອນ 
15 58’ 30” 

106 55’ 50” 
NA 

MOU 

ບ ໍ່ ມກີານບ ກເບກີດນິ 
NA NA 

ເຊກອງ 3a 

16 13’ 50” 

105 34’ 58” 

UTM 1794527.0 

562281.3 

2080  

ບດົປະເມນີຜນົ ກະທບົ

ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ: ບ ໍ່ ມ ີ

ການບ ກເບກີດນິ 

NA NA 

ເຊກອງ 3b 
16 13’ 50” 

105 34’ 58” 
1,517  

ບດົປະເມນີຜນົ ກະທບົ

ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ: ບ ໍ່ ມ ີ

ການບ ກເບກີດນິ 

NA NA 

ຫົ້ວຍລະພນັເໜ ອ 

N 15 23.286’ 

E 106 22.966 

UTM 1701661.1 

648400.75’ 

870  ບ ໍ່ ມວີນັທີໍ່ ບ ກເບກີທີໍ່ ດນິ NA 

6231 

(7000 2011 

/ 2012) 

ລວມ  25,192    17,570  

 

ແຂວງເຊກອງມບີ ລິມາດໄມ ົ້ຫ າຍທີມາຈາກໂຄງການເຂ ໍ່ ອນ ໂດຍມ ີ17,570 ມ
3 ຂອງໄມ ົ້ທງັໝດົ 17,889 ມ3 

ໃນໄລໍ່ຍະເດ ອນຕ ລາ 2010 ຫາເດ ອນພຶດສະພາ 2011. ໂດຍທົໍ່ວໄປແລົ້ວ, ຂ ົ້ມນູຍງັບ ໍ່ ທນັຄບົຖົ້ວນເທ ໍ່ ອ 

ສ  າລບັພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຈາກສ  າປະທານເຂ ໍ່ອນໃນແຕໍ່ລະແຫໍ່ງ. ໂຄງການເຂ ໍ່ອນເຊກອງ 4 ແລະ ຫົ້ວຍລະພນັ  

ເໜ ອກ  າລງັມກີານຕດັໄມ ົ້ ແຕໍ່ພດັບ ໍ່ ມກີານບນັທຶກໄມ ົ້ໃນພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ. ໂຄງການເຂ ໍ່ ອນເຊກອງ 4 ເປັນໂຄງ 

ການເຂ ໍ່ອນທີໍ່ ໃຫໍ່ຍທີໍ່ ສ ດໃນ 4 ແຂວງ ເປົົ້າໝາຍການສກຶສານີົ້, ກວມເອົາພ ົ້ນທີໍ່ ປະມານ 17,000 ຮຕ ແຕໍ່ຂ ົ້ 

ມນູການຕດັໄມ ົ້ຢູໍ່ໃນພ ົ້ນທີໍ່ ຕວົຈງິ ຮອດປະຈ ບນັຍງັບ ໍ່ ທນັມເີທ ໍ່ ອ. 
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ໂຄງການເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້າໄດົ້ຖ ກວາງແຜນຢູໍ່ແຂວງເຊກອງ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບລີູເຖງິວໍ່າ: ທີໍ່ ຕ ັ ົ້ງຂອງ 

ເຂ ໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກວາງແຜນ ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ ຍງັບ ໍ່ ທນັຖ ກກ  ານດົເທ ໍ່ ອ ແມ ໍ່ນພວມກ  າລງັມກີານສກຶສາຢູໍ່. ການສະໜອງໄມ ົ້

ໃນຕ ໍ່ໜົ້າ ຈາກໂຄງການເຂ ໍ່ອນທີໍ່ ວາງໄວົ້ນີົ້ ອາດສາມາດສະໜອງໄມ ົ້ພາຍໃນໄດົ້ຢໍ່າງຫ ວງຫ າຍ.  

ໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງທາງ: 

ແຂວງສາລະວນັໄດົ້ບນັທຶກໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກການກ ໍ່ສົ້າງທາງມ ີ 1,289 ມ3, ແຂວງໄຊຍະບລີູ ບນັທຶກໄມ ົ້ມ ີ

3,758 ມ3 ແລະ ຫ ວງພະບາງມ ີ 3,047 ມ3. ແຂວງເຊກອງບ ໍ່ ໄດົ້ລາຍງານໄມ ົ້ທີມາຈາກການກ ໍ່ສົ້າງຫນົທາງ. 

ບ ລິມາດທງັໝດົຂອງໄມ ົ້ຈາກການກ ໍ່ສົ້າງຫນົທາງໃນ 4 ແຂວງແມ ໍ່ນ 8,094 ມ
3. ພ ົ້ນທີໍ່ ບ ກເບກີເພ ໍ່ ອກ ໍ່ສົ້າງຫນົ 

ທາງ ແມ ໍ່ນຍງັບ ໍ່ ທນັມກີານບນັທຶກຢໍ່າງຄບົຖົ້ວນຢູໍ່ແຂວງເປົົ້າໝາຍທງັໝດົ. ແຂວງສາລະວນັ ບ ໍ່ ມບີນັທຶກຂ ົ້ມນູພ ົ້ນ 

ທີໍ່ ຕດັໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອກ ໍ່ສົ້າງທາງ ແລະ ແຂວງເຊກອງບ ໍ່ ໄດົ້ລາຍງານການຂ ດຄ ົົ້ນ ທີໍ່ ຕດິພນັກບັການກ ໍ່ສົ້າງທາງເລີຍ. 

ໂຄງການບ ກເບກີເນ ົ້ອທີໍ່ ດນິ:  

ໂຄງການບ ກເບກີເນ ົ້ອທີໍ່ ດນິ ທີໍ່ ນອກເໜ ອຈາກການກ ໍ່ສົ້າງຫນົທາງ ແລະ ຕດິຕ ັົ້ງສາຍສ ົໍ່ງໄຟຟົ້າ, ຊງຶສາມາດ 

ເປັນໂຄງການເຂ ໍ່ອນ ຫ   ບ ໍ່ ແຮໍ່ນ ັົ້ນ ບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກບນັທຶກ, ຍກົເວັົ້ນມບີນັທຶກຂອງແຂວງເຊກອງ ທີໍ່ ມໂີກຕົ້າອອກໃຫົ້ 

16,175 ມ3, ສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນການຕດັໄມ ົ້ໃຫົ້ກ ົ້ຽງໝດົ ສ  າລບັພ ົ້ນທີໍ່ ກ ໍ່ສົ້າງທີໍ່ ຖ ກກະທບົຈາກລມົພາຍ  ເກດສະໜາ 

ບ ລິມາດໄມ ົ້ຕວົຈງິທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນນ ັົ້ນ ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ມ ີຍົ້ອນນອນຢູໍ່ໃນຂ ົ້ມນູເຂດປໍ່າຜະລິດ ທີໍ່ ມໄີມ ົ້ທງັໝດົ 9,876 ມ3 ໃນ

ຊວງລະດຂູ ດຄ ົົ້ນເດ ອນຕ ລາ 2010 ຫາເດ ອນພຶດສະພາ 2011. 

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ : ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ 

 ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ຈາກແຂວງຕໍ່າງໆຕ ໍ່ ກບັໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແມ ໍ່ນແຕກຕໍ່າງກນັຫ າຍເຊັໍ່ ນ: ໂກຕົ້າປະ 

ຈ  າປີ, ພິເສດ ແລະ ຄ ົ້ມຄອງໂດຍທົ້ອງຖິໍ່ນ, ບ ລິມາດຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິ ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນພາຍໃນແຕໍ່ລະ 

ໂຄງການ. 

 ການສະໜອງໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ມກີານລາຍງານຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງໃນ 4 ແຂວງ ເປົົ້າໝາຍ 

ແມ ໍ່ນ 44,414 ມ
3 ຊຶໍ່ ງເປັນຈ  ານວນປະມານ 4 ເທ ໍ່ ອຂອງບ ລິມາດທີໍ່ ມກີານລາຍງານຈາກເຂດປໍ່າຜະ 

ລິດ. 

 ໂກຕົ້າທີໍ່ ອອກໃຫົ້ບນັດາໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແມ ໍ່ນແຕກຕໍ່າງກນັຍົ້ອນສໍ່ວນໃຫຍໍ່ອງີໃສໍ່ບ ລິມາດ 

ແຕໍ່ບາງໂຄງການອງີໃສໍ່ພ ົ້ນທີໍ່ , ຕວົຢໍ່າງ: ພ ົ້ນທີໍ່ ບ ໍ່ ແຮໍ່ຂອງບ ລິສດັ ພງົສກັ ທີໍ່ ອງີໃສໍ່ພ ົ້ນທີໍ່ ສ  າປະທານບ ໍ່ 

ແມ ໍ່ນບ ລິມາດປະຈ  າປີ. 

 ໂກຕົ້າສາມາດອອກເພີົ້ມບ ລິມາດໄດົ້ຖ ົ້າຈ  ານວນໄມ ົ້ທີໍ່ ຫ າຍຂຶົ້ນກວໍ່າຈ  ານວນຕວົຈງິທີໍ່ ໄດົ້ຈາກໂຄງການ. 

ຕວົຢໍ່າງ: ໂກຕົ້າສ  າລບັການກ ໍ່ສົ້າງທາງຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ ແມ ໍ່ນ 12,238 ມ
3 ແຕໍ່ບ ລິມາດຕວົຈງິແມ ໍ່ນ

ພຽງແຕໍ່ 1,289 ມ
3. ໂກຕົ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ຖ ກນ  າໃຊົ້ ສາມາດຍກົຍອດມາປີຕ ໍ່ ມາເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນ. 

 ແຂວງເຊກອງ ມໂີຄງການກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້ານ  ົ້າຕກົ ແລະ ປະກອບສໍ່ວນຈ  ານວນໄມ ົ້ຫ າຍທີໍ່ ສ ດ      

( 17,570ມ3) ໃນເວລາດຽວກນັ, ບ ໍ່ ແຮໍ່ກວມເອົາ 11,185 ມ
3 ແລະ ຫນົທາງມ ີ8,094 ມ3. 

 ອກີດົ້ານໜຶໍ່ ງ, ໄມ ົ້ອາດມາຈາກຜນົກະທບົຂອງພາຍ ເກດສະໜາທີໍ່ ມໂີກຕົ້າ 15,000 ມ
3. ແຕໍ່ວໍ່າ: ບ ລິ 
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ມາດຕວົຈງິທີໍ່ ໄດົ້ຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ບ ໍ່ ຖ ກບນັທຶກ ແລະ ປນົກບັເຂດປໍ່າຜະລິດທງັໝດົ 9,876 ມ3. 

 ຕ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຕດັໃນເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກກ  ານດົຢໍ່າງຈະແຈ ົ້ງ ຊຶໍ່ ງຈ  າກດັຄວາມສາ 

ມາດໃນການຕດິຕາມຄ ນເຖງິແຫ ໍ່ງທີມາ. 

      

5.4.3 ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງເມ  ອງ ແລະ ບົ້ານ 

ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແມ ໍ່ນຖ ເປັນທີໍ່ ດນິປໍ່າຢູໍ່ໃນແຂວງ ແລະ ເມ  ອງ, ແລະ ບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກຈດັປະເພດເປັນປໍ່າຜະລິດ, 

ປໍ່າປົ້ອງກນັ ຫ   ປໍ່າສະຫງວນ . ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານເປັນພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ຕ ັ ົ້ງຢູໍ່ໃນພ ົ້ນທີໍ່ ຂອງບົ້ານ ແລະ ຖ ກຈດັ 

ສນັເພ ໍ່ ອການຄ ົ້ມຄອງ, ການອານ ລກັ ແລະ ການນ  າໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ອງຕາມແຜນມອບດນິ ແລະ ປໍ່າ. ການນ  າ 

ໃຊົ້ໄມ ົ້ພາຍໃຕົ້ກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ 2007 ແມ ໍ່ນອະນ ຍາດເພ ໍ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງບົ້ານ ໂດຍນ  າໃຊົ້ມາດຕາ 40, 

ການກ ໍ່ສົ້າງ ແລະ ສົ້ອມແປງບົ້ານພາຍໃຕົ້ມາດຕາ 41 ແລະ ການນ  າໃຊົ້ໄມ ົ້ຕາມປະເພນພີາຍໃຕົ້ມາດຕາ 42. 

ບນັດາບົ້ານມສີດິຂ ດຄ ົົ້ນຮອດ 5 ມ
3 ຕ ໍ່ ຄອບຄວົ ພາຍຫ ງັໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ 

ເມ  ອງເພ ໍ່ ອປບັປ ງສົ້ອມແປງເຮ ອນ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການອ ໍ່ ນໆຂອງບົ້ານ. ປະຊາຊນົບ ໍ່ ມສີດິຂາຍໄມ ົ້ທີໍ່ ມທີະບຽນ 

ແຍກອອກເພ ໍ່ ອການຊມົໃຊົ້ ດ ັໍ່ງທີໍ່ ກ  ານດົໃນມາດຕາ 41 ແລະ 42. 

ພາຍໃຕົ້ມາດຕາ 43, ການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ການຂ ດຄ ົົ້ນຜະລິດຕະພນັປໍ່າໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອຈ ດປະສງົທາງການຄົ້າ ແມ ໍ່ນໄດົ້ 

ຮບັອະນ ຍາດທາງໃນພ ົ້ນທີໍ່ ມກີານກ ໍ່ສົ້າງໂຄງລໍ່າງ ແລະ ທາງໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ, ແລະ ຈະຕົ້ອງປະຕບິດັຕາມ 

ບນັດາຫ ກັການທີໍ່ ກ  ານດົໃນມາດຕາ 49 ຂອງກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້. ສະນ ັົ້ນ, ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງສາມາດມ ີ

ໃບທະບຽນພາຍໃນເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ສາມາດຖ ກນ  າໃຊົ້ເພ ໍ່ ອຂາຍທາງການຄົ້າ. ຂ ົ້ຫົ້າມຍງັບ ໍ່ ທນັຊດັ 

ເຈນໃນກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ (2007), ຊຶໍ່ ງການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຈາກເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ບ ໍ່ ສາມາດຖ ກໃຊົ້ເຂົົ້າໃນຕໍ່ອງ 

ໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ທາງການຄົ້າໄດົ້. 

ກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ (2007) ລະບ ໄວົ້ວໍ່າ: ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອນ  າໃຊົ້ພາຍໃນບົ້ານ, ສະນ ັົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກ 

ຂ ດຄ ົົ້ນນ ັົ້ນ ບ ໍ່ ໄດົ້ມກີານບນັທຶກເປັນລະບບົຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໄມ ົ້ສາມາດສ ົໍ່ງໃຫົ້ໂຮງງານປ ງ 

ແຕໍ່ງໄມ ົ້ໃນທົ້ອງຖິໍ່ນເພ ໍ່ ອການປ ງແຕໍ່ງ ແລະ ສາມາດນ  າໄມ ົ້ກບັເຂົົ້າມາໃນບົ້ານ ຫ   ສ ົໍ່ງຕ ໍ່ ເພ ໍ່ ອຂາຍທາງການຄົ້າ. 

ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ ບ ໍ່ ມລີະບບົເກບັຮກັສາໄມ ົ້ທີໍ່ ເປັນລະບບົ, ຊຶໍ່ ງສາມາດກວດຄ ນໄມ ົ້ທີໍ່ ໃຊົ້ໃນການ

ຜະລິດຂອງຕນົຈນົກາຍເປັນສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູໄດົ້ ຍກົເວັົ້ນຈະມກີານອອກໃບອະນ ຍາດຂອງສາກນົ. ສະນ ັົ້ນ, 

ໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານເຂົົ້າສູໍ່ຂະບວນການຜະລິດ ສາມາດປນົກບັວດັຖ ດບິທີມາຈາກເຂດປໍ່າໄມ ົ້ອ ໍ່ ນໆ 

ມາປ ງແຕໍ່ງໄດົ້ງ ໍ່າຍ. (ຕາຕະລາງທີໍ່  12) 
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ຕາຕະລາງທີໍ່  12: ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ 

ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ແຂວງສາລາວນັ 
ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 

ໂກຕົ້າ   

ມ3 

PFS 

ລາຍງານ 

(ມ3) 

ການຂ ດຄ ົົ້ນ 

(ຮຕ) 

2010/2011 

ປະເພດ ໂກ

ຕົ້າ 

ສາລາວນັ NA 2569 NA NA ພິເສດ 

ຕະໂອົ້ຍ NA NA NA NA  

ສະມ ົ້ວຍ NA NA NA NA  

ຕ ົ້ມລານ NA NA NA NA  

ຄງົເຊໂດນ NA NA NA NA  

ວາປີ NA NA NA NA  

ລະຄອນເພັງ NA NA NA NA  

ລວມ (ປະເມນີ) 81,734  NA NA  NA 

ປໍ່າໄມ ົ້ບົ້ານ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ແຂວງເຊກອງ 

ດາກຈງຶ NA NA NA NA  

ກາລ ມ NA NA NA NA  

ລະມາມ NA NA NA NA  

ທໍ່າແຕງ NA NA NA NA  

ລວມ NA NA   NA 

ປໍ່າໄມ ົ້ບົ້ານ ແຂວງໄຊຍະບລີູ 

ໄຊຍະບລີູ 0 NA NA NA  

ຫງົສາ 3,207 ບົ້ານ NA NA NA  

ແກໍ່ນທົ້າວ 26,220 ໄມ ົ້ໄຜໍ່ NA NA NA  

ຊຽງຮໍ່ອນ 0 NA NA NA  

ເງນິ 0 NA NA NA  

ຄອບ 0 NA NA NA  

ບ ໍ່ ແຕນ 0 NA NA NA  

ປາກລາຍ 100 ຕ ົົ້ນຢາງ NA NA NA  



59 
 

 

ໂດຍທົໍ່ວໄປ, ຂ ົ້ມນູຂອງປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານແມ ໍ່ນບ ໍ່ ມກີານບນັທຶກໃນຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ຂ ັົ້ນແຂວງ. ບ ໍ່ ມທີງັຂ ົ້ມນູ

ປໍ່າໄມ ົ້ຂອງບົ້ານພາຍໃນເມ  ອງ ແລະ ຂ ົ້ມນູບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກແຍກອອກຈາກບົ້ານ. ແຜນທີໍ່ ຂອງປໍ່າໄມ ົ້ຂອງ

ບົ້ານໃນບນັດາແຂວງແມ ໍ່ນບ ໍ່ ມ.ີ ວດັຖ ດບິທີໍ່ ໄດົ້ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ເຂດບົ້ານແມ ໍ່ນບ ໍ່ ຖ ກບນັທຶກຢູໍ່ໃນບນັຊສີະ

ໜາມ 2. ວດັຖ ດບິທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນພາຍໃນປໍ່າໄມ ົ້ຂອງບົ້ານຖ ວໍ່າເປັນໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ຈຶໍ່ງຄວນ

ຖ ກວດັແທກ ແລະ ຂ ົ້ນທະບຽນບນັຊໄີມ ົ້ສະໜາມ 2 ຊ ົໍ່ວຄາວ ກໍ່ອນຂາຍໃຫົ້ບ ລິສດັປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ທົ້ອງຖິໍ່ນ. ເຖງິ

ຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ວດັຖ ດບິທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນພາຍໃນປໍ່າໄມ ົ້ຂອງບົ້ານ ແມ ໍ່ນຖ ວໍ່າມກີານອອກເອກະສານທີໍ່ ບ ໍ່ ຊດັເຈນ 

ແລະ ກ ໍ່ສາມາດປະກອບສໍ່ວນຈ  ານວນໄມ ົ້ອນັຫ ວງຫ າຍໃຫົ້ແກໍ່ໂຮງເລ ໍ່ ອຍໄມ ົ້ທົ້ອງຖິໍ່ນ.   

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ : ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ 

 ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານພາຍໃນແຕໍ່ລະແຂວງເປົົ້າໝາຍ ມກີານກ  ານດົ ແລະ ບນັທຶກເອກະສານທີໍ່ ບ ໍ່ 

ທນັຄບົຖົ້ວນເທ ໍ່ ອ. ທີມງານບ ໍ່ ໄດົ້ເຫັນເອກະສານໃດເລີຍຂອງການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຢູໍ່ພາຍໃນເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ 

ຂອງບົ້ານ ແລະ ຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງຂອງ 4 ແຂວງ ທີໍ່ ລງົສກຶສາຂ ົ້ມນູ. 

 ອງີຕາມກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ (2007), ໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອນ  າໃຊົ້ພາຍໃນບົ້ານ 

ແລະ ບ ໍ່ ສາມາດຂາຍໄດົ້, ແຕໍ່ວໍ່າ: ພ ົ້ນທີໍ່ ພາຍໃນເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານສາມາດມໃີບທະບຽນຂ ດຄ ົົ້ນ 

ເພ ໍ່ ອໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແລະ ໄມ ົ້ທີມາຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ນີົ້ກ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ 

ເພ ໍ່ ອການຄົ້າໄດົ້. 

ພຽງ 0 NA NA NA  

ລວມ 29,527  NA NA  NA 

ປໍ່າໄມ ົ້ບົ້ານ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

ຫ ວງພະບາງ  NA NA NA NA  

ຊຽງເງນິ NA NA NA NA  

ນານ NA NA NA NA  

ປາກອູໍ່ NA NA NA NA  

ນ  ົ້າບາກ NA NA NA NA  

ງອຍ NA NA NA NA  

ປາກແຊງ NA NA NA NA  

ໂພນໄຊ NA NA NA NA  

ຈອມເພັດ NA NA NA NA  

ວຽງຄ  າ NA NA NA NA  

ພຄູນູ NA NA NA NA  

ລວມ 379,083  NA   NA 
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 ບນັທຶກຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານເພ ໍ່ ອຊມົໃຊົ້ພາຍໃນບົ້ານ ບ ໍ່ ມກີານຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະ  

ໜາມສອງ, ຍກົເວັົ້ນເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນເພ ໍ່ ອໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງໂຄງລໍ່າງ. 

 ໄມ ົ້ທີໍ່ ມາຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ສາມາດສ ົໍ່ງເຂົົ້າໂຮງເລ ໍ່ ອຍຢູໍ່ທົ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ອາດນ  າໃຊົ້ບ ລິມາດຫ າຍ

ສມົຄວນໃນຕໍ່ອງໂສົ້ງການສະໜອງໄມ ົ້ຂອງປະເທດລາວ, ຊຶໍ່ ງໃນປະຈ ບນັ ຍງັບ ໍ່ ມກີານບນັທຶກເອກະ 

ສານ ແລະ ຍງັບ ໍ່ ອາດສາມາດຢັົ້ງຢ ນວໍ່າໄມ ົ້ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຖ ກກດົໝາຍ. 

 

5.4.4 ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ 

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການລງົທຶນເຂົົ້າໃນການປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າຢູໍ່ ສປປ ລາວ ແມ ໍ່ນມຢີໍ່າງກົ້ວາງຂວາງ

ໃນໄລໍ່ຍະຜໍ່ານມາ, ໂດຍບນັດາບ ລິສດັເອກະຊນົທງັໝດົພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່າງປະເທດ ທີໍ່ ໄດົ້ຮບັການຊ ກຍູົ້ສ ົໍ່ງເສມີ

ຢໍ່າງຫ ວງຫ າຍ. ດ  າລດັເລກທີ 46/ນຍ (2001) ໄດົ້ສົ້າງສິໍ່ ງກະຕ ກຊ ກຍູົ້ໃຫົ້ອ ດສາຫະກ  າໄດົ້ນ  າໃຊົ້ໄມ ົ້ທີມາຈາກ

ແຫ ໍ່ງສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້. ຕວົຢໍ່າງ: ການລງົທຶນຂອງຕໍ່າງປະເທດໂດຍກງົໃນອ ດສາຫະກ  າໄມ ົ້ແມ ໍ່ນອານ ຍາດໃຫົ້ໄດົ້

ພຽງແຕໍ່ການໃຊົ້ໄມ ົ້ທີມາຈາກສວນປກູຂອງຕນົເທົໍ່ ານ ັົ້ນ (ດ  າລດັເລກທີ 18/ນຍ, 2002). ເປົົ້າໝາຍລວມຂອງ

ນະໂຍບາຍນີົ້ ແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັວໍ່າ: ໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ມາຈາກປໍ່າຜະລິດຂອງລດັທີໍ່ ມແີຜນການຄ ົ້ມຄອງແບບຍ ນຍງົນ ັົ້ນ

ຈະບ ໍ່ ຕດິພນັກບັປໍ່າປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ. 

ອງີຕາມບດົສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍຂອງໄມ ົ້ໃນ 4 ແຂວງ, ພ ົ້ນທີໍ່ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າສໍ່ວນຫ າຍປະກອບ 

ດົ້ວຍໄມ ົ້ສກັ (Tectona grandis) ທີໍ່ ມກັປກູໂດຍເຈົົ້າຂອງທີໍ່ ດນິ ທີໍ່ ມພີ ົ້ນທີໍ່ ຂະໜາດນົ້ອຍຢູໍ່ບົ້ານ. ພ ົ້ນທີໍ່ ສໍ່ວນ

ຫ າຍແມ ໍ່ນຕ  ໍ່າກວໍ່າ 5 ຮຕ ແລະ ຄວນມໃີບທະບຽນສວນປກູ, ຊຶໍ່ ງມລີາຍລະອຽດຂອງເຈົົ້າຂອງສວນ, ພ ົ້ນທີໍ່  

ແລະ ພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ປກູ. ເປັນສິໍ່ ງທີໍ່ ໜົ້າສນົໃຈໃນການຂະຫຍາຍພ ົ້ນທີໍ່ ປກູໄມ ົ້ສກັ ແລະ ໄມ ົ້ຢາງພາລາ (Hevea 

Brasiliensis). ພ ົ້ນທີໍ່ ປກູຢາງພາລາ ສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນປກູໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜໍ່ານມາ ແລະ ບ ໍ່ ມກີານບນັທຶກການ

ຂ ດຄ ົົ້ນຕ ົົ້ນຢາງພາລາ ໃນແຂວງທີໍ່ ມກີານສກຶສາເທ ໍ່ ອ (ຕາຕະລາງທີໍ່  13). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  13: ພ ົ້ນທີໍ່ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ຫ ວງພະ 

ບາງ  

ພ ົ້ນທີໍ່ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ 

(ໄມ ົ້ສກັ) 

ພ ົ້ນທີໍ່ ລວມ 

(ຮຕ) 
ໂກຕົ້າ ມ

3 

PFS 

ລາຍງານ  

(ມ3) 

ການຂ ດຄ ົົ້ນ 

(ຮຕ) 

2010/2011 

ປະເພດ  

ໂກຕົ້າ 

ແຂວງສາລາວນັ 1,892 1,050 744.4 NA ປະຈ  າປີ 

ແຂວງເຊກອງ NA NA NA NA  

ແຂວງໄຊຍະບລູ ີ NA 1,100  520 NA ປະຈ  າປີ  

ແຂວງຫ ວງພະບາງ 27,000 4,000 2,052  NA ປະຈ  າປີ 

ລວມ 28,892  6,150  3,316.4    
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ຕ ໄມ ົ້ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນເພ ໍ່ ອການປ ງແຕໍ່ງຢູໍ່ພາຍໃນສ  າລບັເຄ ໍ່ ອງຕບົແຕໍ່ງພາຍໃນອາຄານເຊັໍ່ ນ: ໂຕະ ແລະ ຕ ັໍ່ງ. ປະລິ 

ມານຂອງຕ ໄມ ົ້ຍງັບ ໍ່ ທນັຫ າຍ ແລະ ນ  າໃຊົ້ສະເພາະບາງໂຮງງານທີໍ່ ປ ງແຕໍ່ງວດັຖ ດບິປະເພດນີົ້ເທົໍ່ ານ ັົ້ນ. ໄມ ົ້ທງັ 

ໝດົທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນໄດົ້ມກີານບນັທຶກຢູໍ່ສະໜາມສອງເປັນບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ ໂດຍພະນກັງານພະແນກກະສກິ  າ ແລະ 

ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, ແລະ ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ. ກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ເປັນຜູົ້ອອກ

ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ. 

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ : ພ ົ້ນທີໍ່ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ 

 ສວນປກູສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນໄມ ົ້ສກັ ທີໍ່ ປກູໂດຍບນັດາເຈົົ້າຂອງທີໍ່ ດນິຂະໜາດນົ້ອຍ. 

 ໄມ ົ້ທີໍ່ ມາຈາກສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າເຂົົ້າສູໍ່ການສະໜອງໄມ ົ້ ແມ ໍ່ນມາຈາກແຂວງຫ ວງພະບາງເທົໍ່ າ 

ນ ັົ້ນ. 

 ຂ ົ້ມນູພ ົ້ນທີໍ່ ສວນປກູ ບ ໍ່ທນັໄດົ້ຖ ກບນັທຶກຂ ົ້ມນູຢໍ່າງຄບົຖົ້ວນຕາມທີໍ່ ຕ ັົ້ງ ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ , ຊຶໍ່ ງສວນປກູມກັກະ 

ແຈກກະຈາຍຢູໍ່ພາຍໃນເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເຂດທີໍ່ ດນິກະສກິ  າ. ການຂ ົ້ນທະບຽນພ ົ້ນທີໍ່ ສວນ 

ປກູຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງຍົ້ອນຂ ັົ້ນຕອນຍງັຖ ເປັນສິໍ່ ງທີໍ່ ໃໝໍ່. 

 ການປກູຕ ົົ້ນຢາງພາລາ ແມ ໍ່ນພວມເພີໍ່ ມຂຶົ້ນ ແຕໍ່ໂດຍລວມຍງັເປັນຂ ັົ້ນຕອນເລີໍ່ ມຕ ົົ້ນ ແລະ ບ ໍ່ທນັປົ້ອນ

ໄມ ົ້ເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງຈນົກໍ່ວາຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຈະໃຫຍໍ່ພ  (20-25 ປີ). 

 

6.ໄມ ົ້ນ  າເຂົົ້າ 

ໃນໄລໍ່ຍະທີໍ່ ທີມງານລງົຢົ້ຽມຢາມແຂວງສາລາວນັ, ເຊກອງ ແລະ ໄຊຍະບລີູນ ັົ້ນ, ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ 

ການຄົ້າແຂວງໄດົ້ບອກວໍ່າ: ບ ໍ່ ມບີນັທຶກເອກະສານໄມ ົ້ນ  າເຂົົ້າທີໍ່ ໃຊົ້ພາຍໃນແຂວງ. ອງີຕາມກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ 

ແລະ ການຄົ້າ, ບ ໍ່ ມຂີ ົ້ມນູກ ໍ່ຽວການນ  າເຂົົ້າໄມ ົ້ທໍ່ອນ ຫ   ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ ໃນ ສປປ ລາວ. 

7. ການຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ພາຍໃນ ສປປ ລາວ 

ການຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນພາຍໃນ ສປປ ລາວ ສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ 2 ຂະບວນການຕ ົົ້ນຕ ຄ : 1) ການຂາຍ 

ໄມ ົ້ຢ ນຕ ົົ້ນລໍ່ວງໜົ້າອງີໃສໍ່ການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຈາກການສ  າຫ ວດກໍ່ອນການຂ ດຄ ົົ້ນ ຫ   2) ການຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນ

ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ວດັແທກຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ການຂາຍຕ ົົ້ນໄມ ົ້ລໍ່ວງໜົ້າຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ, ຊຶໍ່ ງມກີານນ  າໃຊົ້ລະ 

ບບົບນັທຶກຕ ົົ້ນໄມ ົ້ກ ໍ່ອນການຂ ດຄ ົົ້ນໂດຍພະນກັງານປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງ ແລະ ເມ  ອງ, ໄດົ້ຖ ກຂາຍຜໍ່ານຂ ັົ້ນຕອນ

ການປະມນູໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ກ ໍ່ສົ້າງໂຄງລໍ່າງ

ພ ົ້ນຖານ ແລະ ບ ກເບກີທີໍ່ ດນິ ສໍ່ວນໃຫຍໍ່ແມ ໍ່ນຖ ກຂາຍພາຍຫ ງັການວດັແທກຢູໍ່ສະໜາມສອງ.  

ສະໜາມສອງ ແມໍ່ນຈ ດສ ມເພ ໍ່ ອການບນັທຶກ ແລະ ຂາຍໄມົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ມໃີບທະບຽນບນັຊີ

ໃນ ສປປ ລາວ:  ສະໜາມສອງບ ໍ່ ໄດົ້ເປັນດໍ່ານກວດກາໄມ ົ້ຖາວອນແຕໍ່ເປັນດໍ່ານກວດຊ ົໍ່ວຄາວເພ ໍ່ ອການວດັ 

ແທກ ແລະ ການບນັທຶກໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ໄດົ້ຈາກເຂດຂຶົ້ນທະບຽນ (ອະນ ຍາດ) ທງັໝດົ. ສະໜາມສອງສໍ່ວນຫ າຍມກັ

ຕ ັົ້ງຢູໍ່ໃກ ົ້ ຫ   ຢູໍ່ພາຍໃນພ ົ້ນທີໍ່  ທີໍ່ ມກີານຕດັໄມ ົ້ ເພ ໍ່ ອຫ  ດຜໍ່ອນຕ ົົ້ນທຶນການຜະລິດ. ພະນກັງານຈາກທງັພະແນກ
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ກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, ແລະ ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງກວດ (ວດັແທກ ແລະ ຈດັຄ ນ

ນະພາບ) ໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ ສົ້າງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນເພ ໍ່ ອຂາຍ ໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ 

ແລະ ການຄົ້າແຂວງ, ຊຶໍ່ ງຈດັການປະມນູ ຫ   ຂາຍໂດຍກງົເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານຕໍ່າງໆ. ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ 

ການຄົ້າແຂວງ ອອກໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ບນັດາໃບຮບັເງນິຈາກການຊ  າລະຄໍ່າໄມ ົ້ທໍ່ອນໃຫົ້ພະແນກການ

ເງນິ. ການຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ໄດົ້ຈາກໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງໂຄງລໍ່າງແມ ໍ່ນພຽງແຕໍ່ພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ມຄີໍ່າທາງການຄົ້າເທົໍ່ ານ ັົ້ນ 

ແລະ ພນັໄມ ົ້ອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນແມ ໍ່ນບ ໍ່ ມກັຖ ກນ  າມາໃຊົ້. 

ການຂາຍໄມ ົ້ຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ ແລະ ເຊກອງ ແມ ໍ່ນການຂາຍຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຢ ນຕ ົົ້ນທີໍ່ ມກີາໝາຍ 

ແລະ ຂຶົ້ນເລກທີໃສໍ່ນ  ົ້າເບ ີໃນເວລາທີໍ່ ມກີານສ  າຫ ວດກໍ່ອນການຂ ດຄ ົົ້ນ, ຊຶໍ່ ງມກີານວດັແທກ, ໝາຍກາເພ ໍ່ ອການ 

ຊ  າລະເງນິ ແລະ ຂນົສ ົໍ່ງຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ການຂາຍໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ການກ ໍ່ສົ້າງໂຄງລໍ່າງພ ົ້ນຖານ ແລະ 

ສວນປກູໄມ ົ້ສກັນ ັົ້ນ ແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ເຂດປໍ່າຜະລິດຮອດ

ສະໜາມສອງແມ ໍ່ນຄ ົ້ມຄອງໂດຍບດົແນະນ  າວໍ່າດົ້ວຍຕໍ່ອງໂສົ້ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ (COC) ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ຂນົສ ົໍ່ງ

ຈາກປໍ່າຜະລິດທີໍ່ ກ  ານດົໂດຍກມົປໍ່າໄມ ົ້. 

7.1 ການບ ັໍ່ນທໍ່ອນ ແລະ ການໝາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ຫ   ສະໜາມໜຶໍ່ ງ 

ການບ ັໍ່ນທໍ່ອນຈະຕົ້ອງປະຕບິດັຕາມເຕັກນກິທີໍ່ ກ  ານດົສະເພາະໃນບດົແນະນ  າເລກທີ 2157/ກປມ, ລງົວນັທີໍ່  

6/11/2006 ວໍ່າດົ້ວຍ ຫ ກັການຂອງການຕດັໄມ ົ້ຢູໍ່ປໍ່າຜະລິດ. ຕ ໍ່ ມາໄມ ົ້ຈະຖ ກຂຶົ້ນເລກທີລະຫດັໂດຍໃຊົ້ສ ສພິີ 

ເສດຂຽນໃສໍ່ເຊັໍ່ ນ: ນ  ົ້າເບຄີ ົ້ມຂ ດຄ ົົ້ນ, ນ  ົ້າເບແີລວແມ ໍ່ຂ ດຄ ົົ້ນ, ນ  ົ້າເບແີລວປີກ, ເລກທີຕ ົົ້ນໄມ ົ້ ແລະ ເລກທີໄມ ົ້

ທໍ່ອນ (ເບິໍ່ ງ ຮບູທີໍ່  2). ຖົ້າຕ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນມຫີ າຍກໍ່ວາໜຶໍ່ ງທໍ່ອນການໝາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນຈະຂຽນແຕົ້ມຕວົເລກເຊັໍ່ ນ: 

(01.1.02.03.1),(01.1.02.03.2) ແລະ ຕ ໍ່ ໆໄປ (ຮບູທີໍ່  9). 

ຮບູທີໍ່  9: ການໝາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ບໍ່ອນຂ ດຄ ົົ້ນ ຫ   ສະໜາມໜຶໍ່ ງ 

 

ນ  ົ້າເບແີລວແມ ໍ່ 

ແມ ໍ່ No.È ນ  ົ້າເບແີລວປີກ 
ເລກທີ 

ຕ ົົ້ນໄມ ົ້. 

ເລກທີໄມ ົ້ທອນ 

ທໍ່ອນ 

ນ  ົ້າເບຄີ ົ້ມຂ ດຄ ົົ້ນ 

01-1- 02- 03- 1 
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ຄໍ່ຽງຄູໍ່ກບັບນັດາຂ ັົ້ນຕອນທີໍ່ ກ  ານດົຂົ້າງເທິງເພ ໍ່ ອຢ ັົ້ງຢ ນໄມ ົ້ທໍ່ອນ, FSC ຈະຕົ້ອງຖ ກໝາຍໂດຍສ ສພິີເສດ ເພ ໍ່ ອ

ອ  ານວຍຄວາມສະດວກການກ  ານດົໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ຕວົເລກຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ ຈາກການບ ັໍ່ນທໍ່ອນຈະຕົ້ອງຖ ກ

ບນັຈ ລງົໃນແບບຟອມທີໍ່ 1. 

7.2 ການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນໄປສະໜາມສອງ 

ບນັດາໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຈະຂນົສ ົໍ່ງຈາກບໍ່ອນຂ ດຄ ົົ້ນ ຫ   ສະໜາມໜຶໍ່ ງ ຈະຕົ້ອງມປີີົ້ໃບຕດິຕາມການຂນົສ ົໍ່ງ (ແບບຟອມ

ທີໍ່  2). ປີົ້ຂນົສ ົໍ່ງ ຖ ກແບໍ່ງອອກເປັນສາມສໍ່ວນທີໍ່ ມຂີ ົ້ມນູອນັດຽວກນັ. ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ 

ແລະ ສະມາຊກິຂອງບົ້ານທີໍ່ ໄມ ົ້ມາຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຈະເປັນຜູົ້ຕ ໍ່ ມປີົ້ຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ນີົ້. ສໍ່ວນທ  າອດິແມ ໍ່ນເຈົົ້າໜົ້າ

ທີໍ່ ຄ ົ້ມຄອງຕດັໄມ ົ້ເກບັຮກັສາໄວົ້, ສໍ່ວນທີໍ່ ສອງແມ ໍ່ນຄນົຂບັລດົບນັທ ກເກບັໄວົ້ ແລະ ສໍ່ວນທີໍ່ ສາມແມ ໍ່ນເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່

ຮບັຜິດຊອບສະໜາມສອງເກບັໄວົ້. 

7.3 ການຂຶົ້ນບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ມາຮອດສະໜາມສອງ 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກຂນົສ ົໍ່ງຈາກບໍ່ອນຂ ດຄ ົົ້ນ ຫ   ສະໜາມໜຶໍ່ ງ ຈະຕົ້ອງກອງທົ້ອນຂຶົ້ນບນັຊຢີູໍ່ສະໜາມສອງ ດ ັໍ່ງທີໍ່ ກ  າ 

ນດົສະເພາະຢູໍ່ໃນບດົແນະນ  າເລກທີ 2157/ກປມ. ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຈະຕົ້ອງມ:ີ  

1) ໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ມໃີບອະນ ຍາດກອງກນັຢູໍ່ໂດຍແຍກຈາກໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ບ ໍ່ ມໃີບອະນ ຍາດ. 

2) ການໝາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງນ ັົ້ນ ແມ ໍ່ນອງີຕາມແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ມສີອງກ ໍ່ມເລກທີແຍກກນັຕາມ 

ເສັົ້ນທາງຂວາງ. 

 ກ ໍ່ມເລກທີຢູໍ່ເທິງເສັົ້ນປະກອບດົ້ວຍ 4 ລະຫດັ (7ຕວົເລກ) ເຊັໍ່ ນ:  

o ລະຫດັຂອງເຂດປໍ່າຜະລິດ: ມ ີ2 ຕວົເລກ 

o ລະຫດັຂອງເຂດປໍ່າຄ ົ້ມຄອງ: ມ ີ1 ຕວົເລກ 

o ລະຫດັຂອງເຂດປໍ່າຍໍ່ອຍ: ມ ີ2 ຕວົເລກ 

o ລະຫດັຂອງຕອນຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້: ມ ີ2 ຕວົເລກ 

 ກ ໍ່ມເລກທີຢູໍ່ກ ົ້ອງເສັົ້ນປະກອບດົ້ວຍ 4 ລະຫດັ (6 ຕວົເລກ) ເຊັໍ່ ນ:  

o ລະຫດັຂອງແລວແມ ໍ່ຂ ດຄ ົົ້ນ: ມ ີ1 ຕວົເລກ 

o ລະຫດັຂອງແລວປີກ: ມ ີ2 ຕວົເລກ 

o ລະຫດັຂອງຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຢ ນຕ ົົ້ນ: ມ ີ2 ຕວົເລກ 

o ລະຫດັຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ: ມ ີ1 ຕວົເລກ 
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ການໃສໍ່ຕວົເລກໜົ້າຕດັ ແລະ ຄວາມຍາວຈະຕົ້ອງຖ ກໝາຍໄມ ົ້ເພີໍ່ ມເຕມີໃສໍ່ໄມ ົ້ທໍ່ອນແຕໍ່ລະທໍ່ອນຢູໍ່ດ ົ້ານຂົ້າງທາງ

ເທິງຂອງກາເລກລະຫດັ. ການີົ້ຈະຕົ້ອງບ ໍ່ ຊ  ົ້າກບັຕວົເລກລະຫດັ ແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ (ຮບູທີໍ່  10). ການ   

ໝາຍຈະຕົ້ອງໃຊົ້ສນີ  ົ້າມນັເທົໍ່ ານ ັົ້ນ. 

3) ໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ກອງໄມ ົ້ທີໍ່ ໃບອະນ ຍາດຈະຖ ກໝາຍໄມ ົ້ໂດຍໃຊົ້ຄົ້ອນກາ “ປມລ” ແລະ ກມົປໍ່າໄມ ົ້ໃຫົ້ຄົ້ອນກາແກໍ່ 

ພະນກັງານປໍ່າໄມ ົ້ຮບັຜິດຊອບເປັນຜູົ້ໃຊົ້. 

4) ສ  າລບັເລກລະຫດັຂອງໄມ ົ້ຈາກ PFA, FMA ແລະ SFMA, ກມົປໍ່າໄມ ົ້ຈະໃຫົ້ເລກທີດ ັໍ່ງກ ໍ່າວແກໍ່ແຕໍ່ລະຂະ 

ແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ. 

5) ພາຍຫ ງັການໝາຍໄມ ົ້, ໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົຈະຖ ກສງັລວມໃນບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງ (ໃບແບບຟອມທີໍ່ 3) 

ໂດຍນ  າໃຊົ້ຂ ັົ້ນຕອນນີົ້. 

ຮບູທີໍ່  10: ການໝາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງ 

 

                         

                 84 x 750 

 

 

 

7.4 ການຂຶົ້ນບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງ 

ການວດັແທກ ແລະ ການຈດັຄ ນນະພາບໄມ ົ້ທໍ່ອນຈະຕົ້ອງຖ ກສງັລວມເນ ົ້ອໃນຢູໍ່ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ສະໜາມສອງ 

(ໃບແບບຟອມທີໍ່  4), ຊຶໍ່ ງບດົແນະນ  າໃນການປະຕບິດັບນັດາເອກະສານ ແລະ ບນັທຶກທີໍ່ ຕດິພນັກບັຕໍ່ອງໂສົ້ 

ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ (COC), ການກ  ານດົໄມ ົ້ ແລະ ການກວດກາຄ ນໄມ ົ້ທໍ່ອນປະກອບດົ້ວຍ: 

 ແຜນການຂ ດຄ ົົ້ນປະຈ  າປີທີໍ່ ກວມເອົາບນັຊຕີ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກເລ ອກ (ແບບຟອມທີໍ່  1) ແລະ ແຜນທີໍ່ ກ  ານດົທີໍ່  

ຕ ັົ້ງຂອງຕ ົົ້ນໄມ ົ້. 

 ການອະນ ຍາດເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນ. 

 ສນັຍາການຂ ດຄ ົົ້ນ. 

 ບນັຊຄີວບຄ ມການຂ ດຄ ົົ້ນ (ແບບຟອມທີໍ່  1) 

  

01-2-02-01 

1-02-03.1 
-S.N. 

- ລະຫດັຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ  

ໜົ້າຕດັ 

 

ຄວາມຍາວ 
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 ບຂີນົສ ົໍ່ງຮອດສະໜາມສອງ (ແບບຟອມທີໍ່  2) 

 ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນມາຮອດສະໜາມສອງ (ແບບຟອມທີໍ່  3) 

 ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງ (ແບບຟອມທີໍ່  4) 

 ການປະມນູ ແລະ ການຂາຍ 

7.5 ໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຢູໍ່ພ ົ້ນທີໍ່ ກ ໍ່ສົ້າງໂຄງລໍ່າງຫາສະໜາມສອງ 

ບ ໍ່ ມກີານບນັທຶກ ຫ   ໝາຍຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຢ ນຕ ົົ້ນທີໍ່ ເປັນທາງການ ຊຶໍ່ ງຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຢູໍ່ພາຍໃນເຂດພ ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການພ ົ້ນຖານ 

ໂຄງລໍ່າງ. ໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຄວນຈະມາໂຮມຢູໍ່ສະໜາມສອງເພ ໍ່ ອການວດັແທກ ແລະ ການຂຶົ້ນທະບຽນ

ໂດຍຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນຜູົ້ສົ້າງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ. 

7.6 ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າຫາສະໜາມສອງ 

ບ ໍ່ ມກີານບນັທຶກ ຫ   ໝາຍຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຢ ນຕ ົົ້ນທີໍ່ ເປັນທາງການ ຊຶໍ່ ງຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຢູໍ່ພາຍໃນສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້. ຕ ົົ້ນໄມ ົ້ທງັໝດົ 

ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ ຄວນສ ົໍ່ງໄປສະໜາມສອງເພ ໍ່ ອວດັແທກ ແລະ ຂຶົ້ນທະບຽນບນັຊໂີດຍຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ 

ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ (ແບບຟອມທີໍ່  4), ຊຶໍ່ ງເປັນຜູົ້ສົ້າງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ. 

7.7 ສະໜາມສອງຫາໂຮງເລ ໍ່ ອຍ 

ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ສົ້າງຢູໍ່ສະໜາມສອງຖ ກໃຊົ້ໂດຍພະນກັງານຂອງພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງໃຊົ້

ເພ ໍ່ ອຄດິໄລໍ່ລາຄາຂອງໄມ ົ້, ຄໍ່າພນັທະ ແລະ ອາກອນອ ໍ່ ນໆ. ຜູົ້ຊ ົ້ຊ  າລະຄໍ່າທ  ານຽມ ແລະ ອາກອນໃຫົ້ພະແນກ 

ການເງນິ, ແລະ ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ຈະອອກໃບອະນ ຍາດໃຫົ້ເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ເຂົົ້າສູໍ່

ການປ ງແຕງພາຍໃນ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກ. 

ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຈະຖ ກນ  າໃຊົ້ໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ເພ ໍ່ ອຄດິໄລໍ່ມນູຄໍ່າຂອງໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອການຊ  າ

ລະ, ເສຍພາສ ີແລະ ອາກອນຕໍ່າງໆ. ການຊ  າລະເງນິຂອງຜູົ້ຊ ົ້ແມ ໍ່ນຈ ໍ່າຍໃຫົ້ພະແນກການເງນິຂອງແຂວງ. ຫ ງັ

ຈາກເສຍຄໍ່າທ  ານຽມ ແລະ ພາສຕີໍ່າງໆແລົ້ວ ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ຈະອອກໃບອະນ 

ຍາດເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອນ  າໄປເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງທົ້ອງຖິໍ່ນ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກ. 

ທງັພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ແລະ ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ເກບັຮກັສາບນັທຶກຂອງ

ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ທີມງານຍງັສງັເກດເຫັນຄວາມ

ແຕກຕໍ່າງຂອງບນັທຶກບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ (56,583 ມ
3) ແລະ ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ (19,545 ມ

3) ທີໍ່ ຂຶົ້ນ

ທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ (ຕາຕະລາງທີໍ່  14). ໄມ ົ້ທໍ່ອນພຽງແຕໍ່ 34% ຈາກແຫ ໍ່ງປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົໄດົ້ຖ ກຂຶົ້ນ

ທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. 
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ຕາຕະລາງທີໍ່  14: ຂ ົ້ມນູ (ມ3) ຢູໍ່ສະໜາມສອງທຽບໃສໍ່ຂ ົ້ມນູການຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ມລີາຍງານ (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: PAFO 

2011). 

ແຂວງ ສະໜາມສອງ 

ລາຍງານ 

(ມ3) 

ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ 

PFA 

(ມ3) 

ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ 

ພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ 

(ມ3) 

ການຂ ດຄ ົົ້ນສວນ

ປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້

ອ ດສາຫະກ  າ 

(ມ3) 

ລວມ(ມ3) 

PFA, ສວນປກູຕ ົົ້ນ 

ໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ ແລະ 

ພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ 

ສາລາວນັ 640 1,425 16,218 744 18,387 

ເຊກອງ 13,425 9,876 18,614 NA 28,490 

ໄຊຍະບລູີ 381 (ຕ ໄມ ົ້) 0 3,807 520 4,327 

ຫ ວງພະບາງ 5,099 0 3,327 2,052 5,379 

ລວມ 19,545 11,301 41,966 3,316 56,583 

7.8 ການກ  ານດົໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ໂຮງເລ ໍ່ ອຍ 

ອງີຕາມການລງົຢົ້ຽມຢາມ 6 ໂຮງເລ ໍ່ ອຍຢູໍ່ໃນ 3 ແຂວງ, ຍງັບ ໍ່ ທນັມຫີ ກັຖານທີໍ່ ໄມ ົ້ສ ົໍ່ງເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງເລ ໍ່ ອຍນ ັົ້ນຖ ກ

ຂຶົ້ນທະບຽນໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. ບ ໍ່ ມບີນັທຶກໄມ ົ້ທີໍ່ ສະໜອງໃຫົ້ແກໍ່ໂຮງເລ ໍ່ ອຍ ການ

ກ  ານດົໄມ ົ້ທໍ່ອນຍງັບ ໍ່ ທນັຊດັເຈນ ຍົ້ອນທີມງານບ ໍ່ ສາມາດສງັເກດຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນ ທີໍ່ ບ ໍ່ ມກີານໝາຍເລກນ  ົ້າເບີ

ຢໍ່າງຖ ກຕົ້ອງ ແລະ ມຄີວາມຈ  າເປັນຕົ້ອງມກີານກວດກາຄ ນຜະລິດຕະພນັຫາແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ ຫ   ໃນພ ົ້ນທີໍ່

ໂຄງລໍ່າງພ ົ້ນຖານທີໍ່ ມໃີບທະບຽນ/ໃບອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນ (ຮບູທີໍ່  11) 
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ຮບູທີໍ່  11: ຕວົຢໍ່າງຂອງການກ  ານດົໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ໂຮງເລ ໍ່ ອຍຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງໄຊ

ຍະບລີູ 

ແຂວງສາລາວນັ 

 

 

 

 

 

ແຂວງໄຊຍະບລີູ 

 

 

 

 

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ : ການຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ 

 ສະໜາມສອງແມ ໍ່ນຈ ດສ ມເພ ໍ່ ອການບນັທຶກ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກພ ົ້ນທີໍ່ ມ ີ ໃບ

ທະບຽນ/ໃບອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນໃນປະເທດລາວ. 

 ໄມ ົ້ທໍ່ອນຖ ກວດັແທກ ແລະ ຈດັຄ ນນະພາບໂດຍພະນກັງານ DAFO ແລະ PAFO ເພ ໍ່ ອສົ້າງບນັຊ ີ

ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຈະຂຶົ້ນທະບຽນແຕໍ່ລະໄມ ົ້ທໍ່ອນໂດຍມເີລກທີ, ພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ກ  ານດົໄວົ້ໜົ້າຕດັ ແລະ ຄວາມຍາວ 

ເພ ໍ່ ອການຄດິໄລໍ່ບ ລິມາດ. 

 ທີມງານສງັເກດເຫັນຄວາມແຕກຕໍ່າງສ  າຄນັ ຂອງຂ ົ້ມນູບນັທຶກບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ບ ລິມາດໄມ ົ້ 

ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນບນັຊຢີູໍ່ສະໜາມສອງ. 

 ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ນ  າໃຊົ້ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຄດິໄລໍ່ລາຄາຂອງໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອການຊ  າລະ 

ຄໍ່າໄມ ົ້, ຄໍ່າພນັທະ ແລະ ອາກອນຕໍ່າງໆ. ຜູົ້ຊ ົ້ຊ  າລະຢູໍ່ພະແນກການເງນິທີໍ່ ອອກໃບຮບັເງນິໃຫົ້. 

ພາຍຫ ງັຈ ໍ່າຍຄໍ່າທ  ານຽມ ແລະ ອາກອນທງັໝດົ, ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງອອກໃບ 

ອະນ ຍາດເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ເຂົົ້າສູໍ່ການປ ງແຕໍ່ງພາຍໃນ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກ. 

 ຍງັບ ໍ່ ທນັມຫີ ກັຖານພຽງພ ໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ໄມ ົ້ທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ 

ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. ການກ  ານດົໄມ ົ້ທໍ່ອນຍງັບ ໍ່ ທນັຊດັເຈນ ຍົ້ອນທີມງານສງັເກດເຫັນຈ  ານວນ ໄມ ົ້
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ທໍ່ອນທີໍ່ ບ ໍ່ ມເີລກທີນ  ົ້າເບຖີ ກຕົ້ອງ ຈ  າເປັນຕົ້ອງກວດຄ ນຜະລິດຕະພນັຫາແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ ຫ   ພ ົ້ນທີໍ່

ໂຄງລໍ່າງພ ົ້ນຖານທີໍ່ ມໃີບທະບຽນ/ໃບອະນ ຍາດ. 

 

8. ການຜະລິດ ແລະ ການສ ົໍ່ງອອກ 

8.1 ການຜະລິດພາຍໃນ 

ທີມງານໄດົ້ເກບັຂ ົ້ມນູຂໍ່າວສານຕ ົົ້ນຕ ຈາກແຕໍ່ລະແຂວງທີໍ່ ມກີານສກຶສາ, ຊຶໍ່ ງຕດິພນັກບັບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະ 

ບຽນບນັຊຢີູໍ່ສະໜາມສອງ. ຂ ົ້ມນູດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຊໍ່ວຍໃຫົ້ເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ໄມ ົ້ທີໍ່ ມໃີນທ ົໍ່ວປະເທດລາວ ພົ້ອມທງັຍງັໃຫົ້ຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ທີໍ່

ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງເລ ໍ່ ອຍ ແລະ ບ ລິມາດຂອງຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູທີໍ່ ໄດົ້ຈາກໂຮງເລ ໍ່ ອຍ. ຂ ົ້ມນູຂໍ່າວສານຊໍ່ວຍ

ໃຫົ້ສາມາດວເິຄາະພາບລວມຂອງການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນປະເທດລາວ. 

8.1.1  ແຂວງສາລາວນັ 

ແຂວງສາລາວນັມໂີຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ 23 ແຫໍ່ງ, ຊຶໍ່ ງປະເມນີວໍ່າ: ແຕໍ່ລະໂຮງງານມຂີດີຄວາມສາມາດຜະລິດ 

ລາຍເດ ອນສະເລໍ່ຍປະມານ 150 ມ
3 ແລະ ອາດເທົໍ່ າກບັຄວາມຕົ້ອງການວດັຖ ດບິທງັໝດົ 86,000 ມ3 ຕ ໍ່ ປີ 

ຂອງ 23 ໂຮງງານ ໂດຍການສມົມ ດເອົາການຜະລິດ 10 ເດ ອນ ແລະ ອດັຕາຟ ົ້ນຟທູ ົໍ່ວໄປ 40% ຈາກໄມ ົ້

ທໍ່ອນມາເປັນຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ. ໂດຍທົໍ່ວໄປແລົ້ວ, ການຜະລິດໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍຈາກໄມ ົ້ທໍ່ອນມອີດັຕາລະຫວໍ່າງ 

40-60%. ສ  າລບັຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ ເຊັໍ່ ນ: ໄມ ົ້ປພູ ົ້ນປາເກົ້ທີໍ່ ຜະລິດຈາກໄມ ົ້ທໍ່ອນມອີດັຕາການຟ ົ້ນຟ ູ35-

45% (ຕາຕະລາງທີໍ່  15). 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າຂອງແຂວງສາລາວນັລາຍງານວໍ່າ: ໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຖ ກຂາຍຜໍ່ານຂະບວນ 

ການປະມນູໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ, ອງີຕາມບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ສົ້າງໂດຍ PAFO ແລະ DAFO. 

ພາຍຫ ງັການຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນໃຫົ້ຜູົ້ຊ ົ້ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງອອກໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງເພ ໍ່ ອຂນົ 

ໄມ ົ້ສູໍ່ໂຮງເລ ໍ່ ອຍ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກໂດຍກງົ. 

ທີມງານໄດົ້ລງົຢົ້ຽມຢາມໂຮງງານສອງແຫໍ່ງຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ, ຊຶໍ່ ງໂຮງງານທ  າອດິແມ ໍ່ນໂຮງເລ ໍ່ ອຍ ແລະ ອກີ 

ໂຮງງານໜຶໍ່ ງຜະລິດໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍ ແລະ ໄມ ົ້ປພູ ົ້ນເພ ໍ່ ອຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສ ົໍ່ງອອກ. ທງັສອງໂຮງງານແມ ໍ່ນຄ ົ້ມ 

ຄອງໂດຍຄນົຫວຽດນາມທີໍ່ ອາໃສຢູໍ່ໃນລາວ ຫ   ຄ ົ້ມຄອງໂດຍກງົຈາກປະເທດຫວຽດນາມ. ໂຮງງານໜຶໍ່ ງມຂີດີ 

ຄວາມສາມາດຜະລິດໄດົ້ 200 ມ
3 ຕ ໍ່ ເດ ອນ ແຕໍ່ໂກຕົ້າອອກໃຫົ້ມພີຽງແຕໍ່ 600 ມ3 ຕ ໍ່ ປີ. ໂຮງງານບນັທຶກໄມ ົ້ 

ທໍ່ອນທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານໂດຍປະກອບມພີຽງແຕໍ່ສອງບນັທຶກສະບບັບນັຊເີທົໍ່ ານ ັົ້ນ ໃນເດ ອນພຶດສະພາ 2011 

ທີໍ່ ມໄີມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົ 823 ທໍ່ອນ ແລະ ໄມ ົ້ 316 ມ
3. ໂຮງງານທີໍ່ ສອງສົ້າງຕ ັົ້ງຂຶົ້ນໃນປີ 2008 ແລະ ໄດົ້ໂກົ້

ຕົ້າ 4,000 ມ
3 ສກົປີ 2009-2010 ແຕໍ່ໂກຕົ້າທີໍ່ ໄດົ້ຮບັມພີຽງ 300 ມ

3 ສ  າລບັສກົປີ 2010-2011. ບ ລິສດັ

ຜະລິດໄມ ົ້ປາເກົ້ 600 ມ3 ເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງອອກໄປຫວຽດນາມ ແລະ 400 ມ3 ເພ ໍ່ ອນ  າໃຊົ້ພາຍໃນ 2010. ການ
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ຜະລິດ 4,000 ມ3 ຂອງໄມ ົ້ປາເກົ້ຕົ້ອງການໄມ ົ້ທໍ່ອນປະມານ 2,500 ມ
3 . ທີມງານສງັເກດເຫັນວໍ່າ: ປະມານ 

1,000-2,000 ມ3 ຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຍງັເກບັໄວົ້ໃນສາງຂອງໂຮງງານຈະກາຍເປັນໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດົ້ນ  າໃຊົ້ໃນທີໍ່ ສ ດ. ບນັທຶກ

ໄມ ົ້ທໍ່ອນ ຫ   ບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ການຜະລິດຂອງແຕໍ່ລະໂຮງງານ ຍງັບ ໍ່ ທນັເປັນລະບບົເທ ໍ່ ອ. 

ຕາຕະລາງທີໍ່  15: ຂ ົ້ມນູການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: PolC ແຂວງສາລາວນັ 2011, ການ

ຄດິໄລໍ່ອງີໃສໍ່ການປະເມນີຂອງ PolC ລາຍເດ ອນ, 10 ເດ ອນຂອງການຜະລິດ ແລະ ມ ີ23 ໂຮງງານ). 

ຈ  ານວນຂອງໄມ ົ້ຢູໍ່ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງທ  າອດິ   23 

ກ  າລງັຜະລດິເປັນຜະລດິຕະພນັໃນແຕໍ່ລະປີ (ປະເມນີ) 34,000 ມ3/ປີ 

ບ ລມິາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ປົ້ອນໃຫົ້ໂຮງງານທງັໝດົ (2010/2011) NA 

ລວມຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ ແລະ ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ 2010/2011 6,382 ມ3 

ສະໜາມສອງ: ລວມບ ລມິາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ 2010/ 2011 640 ມ3 

ສະໜາມສອງ: ລວມຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ 2010/ 2011  32,885 ໄມ ົ້ທໍ່ອນ 

 

ບ ໍ່ ມບີນັທຶກຂອງໄມ ົ້ແຕໍ່ລະໂຮງງານໄດົ້ຮບັຢູໍ່ PAFO ຫ   ຢູໍ່ PolC ຂອງແຂວງ. ໂຮງງານທີໍ່ ທີມງານໄປຢຽົ້ມ 

ຢາມຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັບອກວໍ່າ: ໄມ ົ້ມກັຖ ກຊ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງຈາກການຂາຍຜໍ່ານ PolC ແຕໍ່ວໍ່າ: PolC ບອກ 

ຍົ້ອນສາເຫດຝນົຕກົ ຈຶໍ່ງມປີະມານໄມ ົ້ 1,000 ທໍ່ອນຍງັເຫ  ອຢູໍ່ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ສະໜາມສອງທີໍ່ ຍງັບ ໍ່ ສາມາດ 

ຂນົສ ົໍ່ງເຂົົ້າໂຮງງານໄດົ້. 

ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກການສະໜອງໄມ ົ້ຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັມທີງັໝດົ 16,218 ມ3, ຊຶໍ່ ງຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງກບັຈ  າ 

ນວນ 640ມ3 ທີໍ່ ບນັທຶກໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງລາຍງານ. ໂກຕົ້າທີໍ່ ຈດັສນັໃຫົ້ແຂວງສາລາວນັທີໍ່ ມ ີ23,498 ມ
3 

ຍງັບ ໍ່ ສອດຄໍ່ອງກບັຂ ົ້ມນູການຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິ ຫ   ບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອຮກັສາລະດບັການຜະລິດທີໍ່ ມກີານ 

ລາຍງານສກົປີ 2010-2011. 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ, ແລະ ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງສາລາວນັຍງັຂາດບນັ 

ທຶກການຜະລິດໄມ ົ້ຂອງແຕໍ່ລະໂຮງງານ ຍົ້ອນບ ໍ່ ທນັມລີະບບົຕດິຕາມກວດກາບ ລິມາດຂອງຜນົຜະລິດທີໍ່ ເປັນຜະ 

ລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ, ມພີຽງແຕໍ່ບນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກບນັທຶກຂອງ PolC ຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ ສ  າລບັໂຮງງານ 

ທງັໝດົໄດົ້ລະບ ລະດບັການຜະລິດແມ ໍ່ນ 6,382 ມ
3 ຈາກ 23 ໂຮງງານ, ຊຶໍ່ ງຕົ້ອງການໄມ ົ້ທໍ່ອນປົ້ອນໂຮງງານ 

ເກ ອບປະມານ 16,000 ມ3 ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນບນັຊປີະຈ  າປີຢູໍ່ສະໜາມສອງມພີຽງແຕໍ່ 640 

ມ3 ຊຶໍ່ ງເປັນຈ  ານວນທີໍ່ ບ ໍ່ ພຽງພ ໃນການຜະລິດຫ າຍກວໍ່າ 6,000 ມ
3 ຂອງຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ. ພົ້ອມກນັ

ນ ັົ້ນຂ ົ້ມນູຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ (32,885 ທໍ່ອນ) ອາດສ ົໍ່ງຜນົຕ ໍ່ ຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ມ ີ
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ໜົ້ອຍກວໍ່າ 0,02 ມ3 ຕ ໍ່ ທໍ່ອນ. ໄມ ົ້ທໍ່ອນເຫ ົໍ່ ານີົ້ບ ໍ່ ເໝາະສມົໃນການເຮັດໄມ ົ້ປພູ ົ້ນນອກຈາກໃຊົ້ສ  າລບັເປັນໄມ ົ້ຂີົ້

ເລ ໍ່ ອຍໄມ ົ້ຟານເທົໍ່ ານ ັົ້ນ. ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກບນັທຶກຢູໍ່ສະໜາມສອງ ພົ້ອມທງັຕວົເລກການຜະລິດທີໍ່ ລາຍ

ງານຍງັຖ ວໍ່າຕ  ໍ່າຫ າຍສ  າລບັຄວາມຕົ້ອງການຮກັສາລະດບັການຜະລິດຂອງອ ດສາຫະກ  າ, ຊຶໍ່ ງຕົ້ອງການປະມານ 

86,000 ມ3 ເພ ໍ່ ອການຜະລິດເຕັມກ  າລງັ ຫ   ໃກົ້ຄຽງ. 

8.1.2 ແຂວງເຊກອງ 

ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ 13 ແຫໍ່ງຂຶົ້ນທະບຽນ. ໂຮງງານແຕໍ່ລະແຫໍ່ງຄາດວໍ່າຄວາມສາມາດຜະລິດລາຍເດ ອນສະ 

ເລໍ່ຍປະມານ 150 ມ
3 ຊຶໍ່ ງຕົ້ອງການໄມ ົ້ທໍ່ອນສງູສ ດ 48,000 ມ

3 ຕ ໍ່ ປີ. ທີມງານລງົຢົ້ຽມຢາມໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງ 

ໄມ ົ້ 2 ແຫໍ່ງຢູໍ່ແຂວງເຊກອງ, ຊຶໍ່ ງທງັ 2 ໂຮງງານຜະລິດໄມ ົ້ປພູ ົ້ນສ  າເລັດຮບູ. ໂຮງງານທ  າອດິມໄີມ ົ້ຄົ້າງໃນສາງ 

ໜົ້ອຍແຕໍ່ມອີດັຕາສໍ່ວນໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ບ ໍ່ ມເີລກທີນ  ົ້າເບຫີ າຍສມົຄວນ. ໂຮງງານທີໍ່ ສອງມຂີະໜາດໃຫຍໍ່ກ ໍ່ວາ ແລະ 

ຜະລິດໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍ ແລະ ໄມ ົ້ປພູ ົ້ນປາເກົ້ໄດົ້ປະມານ 3,000ມ
3 ໃນຊໍ່ວງສກົປີ 2010-2011 ໂຮງງານບອກວໍ່າ: 

ເຂົາເຈົົ້າມໂີກຕົ້າພິເສດສ  າລບັ 5,000ມ3 ຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີມາຈາກໂຄງການເຂ ໍ່ອນຫົ້ວຍລ  າພນັຢູໍ່ແຂວງເຊກອງ. 

ການຜະລິດລາຍເດ ອນຂອງໄມ ົ້ປາເກົ້ມປີະມານ 200ມ
3 ຕ ໍ່ ເດ ອນ ຍງັບ ໍ່ ມລີະບບົບນັທຶກຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນ ຫ   ບ ລິ

ມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ການຜະລິດຂອງ 2 ໂຮງງານ (ຕາຕະລາງທີໍ່  16). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  16: ຂ ົ້ມນູການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ໃນແຂວງເຊກອງ (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: PolC ແຂວງເຊກອງ 2011) 

ຈ  ານວນຂອງໄມ ົ້ຢູໍ່ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງທ  າອດິ   13 

ສະມດັຕະພາບການຜະລິດເປັນຜະລດິຕະພນັໃນແຕໍ່ລະປີ (ປະເມນີ) 18,000 ມ3/ປີ 

ບ ລມິາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ປົ້ອນໃຫົ້ໂຮງງານທງັໝດົ (2010/2011) 15,874 ມ3 

ລວມຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ ແລະ ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ 2010/2011 23,851 ມ3 

ສະໜາມສອງ: ລວມບ ລມິາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ 2010/ 2011 13,425 ມ3 

ສະໜາມສອງ: ລວມຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ 2010/ 2011  21,083 ໄມ ໍ່ທໍ່ອນ 

 

ແຂວງເຊກອງໄດົ້ໃຫົ້ຂ ົ້ມນູສງັລວມບນັທຶກການຜະລິດຂອງ 13 ໂຮງງານທງັໝດົ. ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ 

ການຄົ້າແຂວງເຊກອງ ມບີນັທຶກລະດບັການຜະລິດທງັໝດົແມ ໍ່ນ 23,851 ມ3 ຊຶໍ່ ງຕົ້ອງການບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນ 

ເກ ອບ 59,000ມ3 ແຕໍ່ວໍ່າ: ບນັທຶກບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ໂຮງງານ 13 ແຫໍ່ງໄດົ້ຮບັມທີງັໝດົພຽງແຕໍ່ 15,874ມ
3, 

ຊຶໍ່ ງມພີຽງແຕໍ່ 30% ຂອງຈ  ານວນທີໍ່ ຕົ້ອງການສ  າລບັການຜະລິດສກົປີ 2010-2011 ບ ລິມາດປະຈ  າປີຂອງໄມ ົ້ 

ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງມພີຽງແຕໍ່ 13,425 ມ
3 ໃນນ ັົ້ນ 5,000 ມ3 ແມ ໍ່ນຕ  ໍ່າກວໍ່າບ ລິມາດການຂ ດຄ ົົ້ນ 

ທີໍ່ ມກີານລາຍງານຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ຈາກເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງສກົປີ 2010-2011 ບ ລິມາດ 



71 
 

ໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ມອີງີໃສໍ່ຂ ົ້ມນູການສະໜອງແມ ໍ່ນ 18,614 ມ
3 ແລະ ຂ ົ້ມນູຢູໍ່ສະໜາມສອງມພີຽງແຕໍ່ 13,425 ມ

3. 

ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມບ ລິມາດທງັສອງຢໍ່າງບ ໍ່ ໄດົ້ສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນເຖງິບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຕົ້ອງການນ ັົ້ນ (59,000ມ3) 

ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ສອດຄໍ່ອງກນັກບັບ ລິມາດຂອງການຜະລິດ. 

8.1.3 ແຂວງໄຊຍະບລີູ 

ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ 95 ແຫໍ່ງ ໄດົ້ຂຶົ້ນທະບຽນ. ແຕໍ່ລະໂຮງງານມຄີວາມສາມາດຜະລິດລາຍເດ ອນສະເລໍ່ຍລະ 

ຫວໍ່າງ 50-150 ມ
3, ຊຶໍ່ ງຕົ້ອງການບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນເປັນວດັຖ ດບິ 235,000ມ

3. ທີມງານໄດົ້ຢົ້ຽມຢາມ 2 ໂຮງ 

ງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ຢູໍ່ໄຊຍະບລີູ ໂຮງງານທີໍ່  1 ຜະລິດໄມ ົ້ແປົ້ນປພູ ົ້ນສ  າເລັດຮບູ ແລະ ໂຮງງານທີໍ່  2 ຜະລິດໄມ ົ້

ເປັນເຄ ໍ່ ອງຕບົແຕໍ່ງ. ໂຮງງານທ  າອດິມໄີມ ົ້ທໍ່ອນບ ໍ່ ຫ າຍຢູໍ່ເດີໍ່ ນເກບັໄມ ົ້ ແລະ ບ ໍ່ ມກີານດ  າເນນີງານແຕໍ່ໂຮງງານ

ບອກວໍ່າ: ປະມານ 800ມ3 ຂອງຜະລິດຕະພນັແມ ໍ່ນສ ົໍ່ງອອກ ໂຮງງານຜະລິດເຄ ໍ່ ອງເຟີນເິຈ ີ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງ

ຫດັຖະກ  າອ ໍ່ ນໆຈາກຕ ໄມ ົ້ເຊັໍ່ ນ: ໂຕະ ແລະ ຕ ັໍ່ງ ຍງັບ ໍ່ ທນັຍງັມລີະບບົບນັທຶກຈ  ານວນຂອງໄມ ົ້, ບ ລິມາດຂອງ

ວດັຖ ດບິທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ການຜະລິດໃນ 2 ໂຮງງານ ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ມກີານວດັແທກບ ລິມາດຂອງຜະລິດຕະພນັສ  າເລັບຮບູ 

(ຕາຕະ ລາງທີໍ່  17). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  17: ຂ ົ້ມນູການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ໃນແຂວງໄຊຍະບລີູ (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: PolC ແຂວງໄຊຍະບລີູ 2011) 

ຈ  ານວນຂອງໄມ ົ້ຢູໍ່ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງທ  າອດິ   95 

ສະມດັຕະພາບການຜະລິດເປັນຜະລດິຕະພນັໃນແຕໍ່ລະປີ (ປະເມນີ) 95,000 ມ3/ປີ 

ບ ລມິາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ປົ້ອນໃຫົ້ໂຮງງານທງັໝດົ (2010/2011) 266 ມ3 (ຕ ໄມົ້ເທົໍ່ ານ ັ ົ້ນ) 

ລວມຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ ແລະ ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ 2010/2011 27,074 ມ3 

ສະໜາມສອງ: ລວມບ ລມິາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ 2010/ 2011 381 ມ3 (ຕ ໄມົ້ເທົໍ່ ານ ັ ົ້ນ) 

ສະໜາມສອງ: ລວມຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ 2010/ 2011  NA   

 

ພຽງແຕໍ່ເປັນການແຕົ້ມໝາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແຕໍ່ກ ໍ່ຍງັບ ໍ່ ແມ ໍ່ນຂ ົ້ມນູທີໍ່ ຂຶົ້ນບນັຊຢີູໍ່ສະໜາມສອງເປັນທາງ 

ການ ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການວດັຖ ດບິໃຫົ້ 95 ໂຮງງານທີໍ່ ຕ ັົ້ງຢູໍ່ໃນແຂວງ. ບ ລິມາດທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນແມ ໍ່ນ 

4,327 ມ3 ຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ພາຍໃຕົ້ໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນບ ໍ່ ໄດົ້ບນັຈ ເຂົົ້າຂ ົ້ມນູຢູໍ່ສະໜາມສອງ. 

ອງີຕາມຂ ົ້ມນູການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຮບັຈາກຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງ ສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນໄດົ້ຈາກໂຄງການກ ໍ່ 

ສົ້າງຫນົທາງຢູໍ່ເມ  ອງຫງົສາ. ຂ ົ້ມນູບ ລິມາດໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແມ ໍ່ນແຕກຕໍ່າງຫ າຍຈາກຂ ົ້ມນູການສະໜອງໄມ ົ້, 

ຊຶໍ່ ງຄວນມກີານລາຍງານບ ລິມາດທງັໝດົຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຕົ້ອງການ (ມປີະມານ 67,000ມ3) ເພ ໍ່ ອຜະລິດເປັນ

ສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ 27,000ມ
3 ໃນສກົປີ 2010-2011. ໂຮງງານ 95 ແຫໍ່ງຜະລິດສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ 27,000 
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ມ3 ໃນລະຫວໍ່າງ 2010-2011 ຈະຕົ້ອງການ 284 ມ
3 ຕ ໍ່ ໂຮງງານທີໍ່ ສາມາດຜະລິດໃນປີໜຶໍ່ ງ, ຊຶໍ່ ງຍງັຢູໍ່ບ ໍ່ ຕ  ໍ່າ

ກວໍ່າສະມດັຕະພາບການຜະລິດຂອງໂຮງງານ. 

8.1.4 ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ 20 ແຫໍ່ງ ຂຶົ້ນທະບຽນ ແລະ ມຄີວາມສາມາດຜະລິດລາຍເດ ອນສະເລໍ່ຍ 150 ມ
3, ຊຶໍ່ ງ 

ຕົ້ອງການບ ລິມາດໄມ ົ້ປະມານ 30,000 ມ
3 ຕ ໍ່ ປີ, ໂດຍສມົມ ດເອົາຮອບວຽນການຜະລິດ 10 ເດ ອນ. ທີມງານບ ໍ່ 

ໄດົ້ມໂີອກາດລງົຢົ້ຽມຢາມໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ ແຕໍ່ໄດົ້ຮບັຂ ົ້ມນູການຜະລິດຂອງໂຮງງານ 

ຈາກພະະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ (ຕາຕະລາງທີໍ່  18). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  18: ຂ ົ້ມນູການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: PolC ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

2011) 

ຈ  ານວນຂອງໄມ ົ້ຢູໍ່ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງທ  າອດິ   20 

ສະມດັຕະພາບການຜະລິດໃນແຕໍ່ລະປີ (ປະເມນີ) 28,000 ມ3/ປີ 

ບ ລມິາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ປົ້ອນໃຫົ້ໂຮງງານທງັໝດົ (2010/2011) 7,248 ມ3 

ລວມຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ ແລະ ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ 2010/2011 3,230 ມ3 

ສະໜາມສອງ: ລວມບ ລມິາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ 2010/ 2011 5,099 ມ3 

ສະໜາມສອງ: ລວມຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ 2010/ 2011 ບ ໍ່ ມໄີມ ົ້ທໍ່ອນ 

 

ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ຈາກແຂວງຫ ວງພະບາງໄດົ້ສະແດງໃຫົ້ເຫັນຄວາມແຕກຕໍ່າງຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະ 

ໜາມສອງ ແລະ ຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໃນທົ້ອງຖິໍ່ນໄດົ້ຮບັ.  

ຄວາມແຕກຕໍ່າງນີົ້ອາດເກດີຍົ້ອນໂຮງງານໄດົ້ຮບັໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກແຂວງອ ໍ່ ນ. ຂ ົ້ມນູການສະໜອງໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກຂະ 

ແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງທີໍ່ ມທີງັໝດົ 3,327 ມ3 ຈາກໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງຫນົທາງ ແລະ 2,052 ມ
3 ຂອງໄມ ົ້ 

ຈາກສວນປກູໄມ ົ້ສກັ. ຈ  ານວນດ ັໍ່ງກ ໍ່າວແມ ໍ່ນເກ ອບຖ ກທງັໝດົກບັຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ຈາກສະໜານສອງ. 

ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ຢູໍ່ແຂວງຫ ວງພະບາງໄດົ້ຮບັໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ເປັນບ ລິມາດ 7,248 ມ
3 ແລະ ບ ໍ່ທນັຕອບສະໜອງ 

ໄດົ້ຕາມຄວາມຕົ້ອງການວດັຖ ດບິປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ 20 ແຫໍ່ງທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນເພ ໍ່ ອຮກັສາຜນົໄດົ້ຮບັ 

ທາງເສດຖະກດິ. ຈ  ານວນໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຮບັແມ ໍ່ນພຽງແຕໍ່ວດັຖ ດບິທີໍ່ ກ  ົ້ມສ  າລບັການຜະລິດພຽງ 2-3 ເດ ອນເທົໍ່ ານ ັົ້ນ. 
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8.1.5 ສະພາບລວມຂອງການຜະລິດໄມ ົ້ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການວດັຖ ດບິໄມ ົ້ທໍ່ອນ 

ຂ ົ້ມນູຈາກ 4 ແຂວງທີໍ່ ມກີານສກຶສາໄດົ້ຖ ກປະເມນີຜນົເພ ໍ່ ອຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ຄວາມຕົ້ອງການໄມ ົ້ທໍ່ອນຊຶໍ່ ງສມົທຽບ 

ໃສໍ່ກບັຕວົເລກການຜະລິດທີໍ່ ໄດົ້ລາຍງານ ແລະ ບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນບນັຊຢີູໍ່ສະໜາມສອງ. ຄວາມ

ແຕກຕໍ່າງຢໍ່າງຊດັເຈນລະຫວໍ່າງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ບນັທຶກຢູໍ່ສະໜາມສອງ (19,545 ມ3 ) ແລະ ວດັຖ ດບິທີໍ່

ຕົ້ອງການເຂົົ້າສູໍ່ການຜະລິດສ  າເລັດຮບູທີໍ່ ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງລາຍງານ (60,537 ມ
3). 

ວດັຖ ດບິທີໍ່ ຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຕ ໍ່ ຜນົຜະລິດ 60,535 ມ3 ແມ ໍ່ນປະມານ 151,000 ມ
3 ຂອງວດັຖ ດບິທີໍ່

ເປັນໄມ ົ້ທໍ່ອນ. ການຄາດຄະເນນີົ້ ແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ອດັຕາການຟ ົ້ນຟຜູນົຜະລິດຂອງໂຮງງານ ທີໍ່ ມລີະດບັສະເລໍ່ຍ 

50% ຈາກໄມ ົ້ທໍ່ອນໃຫົ້ກາຍມາເປັນໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍ ແລະ 70-85% ຂອງໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍມາເປັນຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ, 

ຊຶໍ່ ງມອີດັຕາຟ ົ້ນຟສູະເລໍ່ຍ 40% ຈາກວດັຖ ດບິກາຍມາເປັນຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ (ຕາຕະລາງທີໍ່  19). ຂ ົ້ມນູ

ຈາກພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ຕວົເລກການສ ົໍ່ງອອກ ຍົ້ອນຕວົເລກການ

ຜະລິດພາຍໃນຍງັບ ໍ່ ທນັມກີານບນັທຶກຢໍ່າງສອດຄໍ່ອງເທ ໍ່ ອ. 

ຕາຕະລາງທີໍ່  19: ຂ ົ້ມນູບດົສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ (2010/2011): ການປຽບທຽບຂ ົ້ມນູຂອງບນັຊ/ີວດັຖ ດບິ

ສະໜາມສອງ, ບ ລິມາດເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານ, ບນັທຶກການຜະລິດ ແລະ ວດັຖ ດບິທີໍ່ ຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງ

ການ ຜະລິດ (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: PolC 2011). 

ແຂວງ ສະໜາມສອງ 

(ມ3) 

ຈ  ານວນ 

ໂຮງງານ 

ຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນ 

ປົ້ອນໃຫົ້ໂຮງງານ 

(ມ3) 

ບນັທຶກສນິ ຄົ້າ

ສ  າເລັດຮບູ   (ມ

3) 

ບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່  

ຕົ້ອງການ (ມ
3) ຢູໍ່

ລະດບັຟ ົ້ນຟ ູ40%  

ສາລາວນັ 640 23 NA 6,382 15,900 

ເຊກອງ 13,425 13 15,874 23,851 59,600 

ໄຊຍະບລູ ີ 381 (stumps) 95 266 (ຕ ໄມ ົ້) 27,074 67,600 

ຫ ວງພະບາງ 5,099 20 7,248 3,230 8,000 

ລວມ 19,545 151 NA 60,537 151,000 

 

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ : ການຜະລິດພາຍໃນ 

 ບນັທຶກປະລິມານຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ໂຮງງານໄມ ົ້ຂອງແຕໍ່ລະແຂວງໄດົ້ຮບັຍງັບ ໍ່ ທນັ 

ມກີານບນັທຶກເປັນລະບບົ.  

 ຂ ົ້ມນູບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນບນັຊຢີູໍ່ສະໜານສອງຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງກບັບນັທຶກຂ ົ້ມນູວດັຖ ດບິທີໍ່

ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານ. 
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 ບນັທຶກບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນອງີໃສໍ່ຂ ົ້ມນູຢູໍ່ສະໜາມສອງທີໍ່ ຍງັບ ໍ່ ທນັສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່  

ຕົ້ອງການຕ ໍ່ ການຮກັສາລະດບັການຜະລິດທີໍ່ ແຕໍ່ລະແຂວງລາຍງານ. 

 ຄວາມແຕກຕໍ່າງລະຫວໍ່າງຂ ົ້ມນູຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຍງັມຢີູໍ່ ແລະ ລະດບັການຜະລິດບອກໃຫົ້ຮູົ້ເຖງິຈ  ານວນ

ຫ າຍສມົຄວນທີໍ່ ຍງັບ ໍ່ ທນັໄດົ້ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. 

 ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ຍງັບ ໍ່ ທນັມຂີ ົ້ມນູຊດັເຈນກໍ່ຽວກບັຄວາມສາມາດຂອງໂຮງ 

ງານ ແລະ ບນັທຶກການຜະລິດຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງກບັສະມດັຕະພາບການຜະລິດສະເລໍ່ຍທີໍ່ ປະເມນີໄວົ້ 

(PolC 2011). 

8.2 ການສ ົໍ່ງອອກ 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນໃນປະເທດລາວ ສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນນ  າມາປ ງແຕໍ່ງເປັນເຄ ໍ່ ອງເຟີນເິຈທີາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍ

ນອກແລົ້ວສ ົໍ່ງອອກ, ຊຶໍ່ ງຂຶົ້ນກບັຄ ນນະພາບຂອງໄມ ົ້. ອດັຕາສໍ່ວນການສ ົໍ່ງອອກຕ ົົ້ນຕ ແມ ໍ່ນໄປປະເທດຫວຽດນາມ 

ພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ມມີນູຄໍ່າສງູເຊັໍ່ ນ: ໄມ ົ້ດູ ໍ່ (ພາສາຫວຽດນາມເອີົ້ນ: ກຽງຮງັ), ໄມ ົ້ຂະຍ ງ (ພາສາຫວຽດນາມເອີົ້ນ: ທກັ), 

ໄມ ົ້ແດງ (ພາສາຫວຽດນາມເອີົ້ນ: ຄ  າເຊ) ມກັຖ ກໃຊົ້ເປັນເຟີນເິຈຕີບົແຕໍ່ງພາຍໃນ, ຊຶໍ່ ງສໍ່ວນຫ າຍສ ົໍ່ງອອກໄປ 

ປະເທດຈນີ, ຮອງກງົ, ໃຕົ້ຫວນັ ແລະ ສງິກາໂປ. ຜະລິດຕະພນັເຟີນເິຈພີາຍນອກມກັຜະລິດຈາກພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ມມີນູ 

ຄໍ່າຖ ກກວໍ່າເຊັໍ່ ນ: ໄມ ົ້ຫານ (ພາສາຫວຽດນາມເອີົ້ນ: ດ ) ແລະ ໄມ ົ້ບກັ (ພາສາຫວຽດນາມເອີົ້ນ: ເວນເວນ) 

ແລະ ສໍ່ວນຫ າຍສ ົໍ່ງອອກໄປປະເທດເຢຍລະມນັ, ຝລງັ, ອດົສະຕາລີ ແລະ ທາງອາເມລີກາເໜ ອ. 

ລະບຽບຫ ກັການຂອງລດັຖະບານ ແມ ໍ່ນຕົ້ອງການໃຫົ້ມກີານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ກມົຢູໍ່ພາຍໃນປະເທດລາວ, ຊຶໍ່ ງຂຶົ້ນທະ 

ບຽນໄມ ົ້ທໍ່ອນພາຍໃຕົ້ລະບບົໂກຕົ້າປກົກະຕທີິໍ່ ອອກໃຫົ້ສ  າລບັເຂດປໍ່າຜະລິດ. ໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດປໍ່າທີໍ່ ບ ໍ່ 

ແມ ໍ່ນປໍ່າຜະລິດອາດຖ ກຍກົເວັົ້ນການປ ງແຕໍ່ງພາຍໃນຍກົເວັົ້ນແຕໍ່ວໍ່າ: ຖົ້າໂຄງການດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຢູໍ່ພາຍໃຕົ້ການຊີົ້ນ  າ

ຂອງສນູກາງ ແລະ ຕ ັົ້ງຢູໍ່ແຂວງກ ໍ່ຖ ກຍກົເວັົ້ນ. ການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນແມ ໍ່ນຖ ກຄ ົ້ມຄອງໂດຍກງົຈາກສນູກາງ, 

ຊຶໍ່ ງອອກໃບອະນ ຍາດສ ົໍ່ງອອກ ແລະ ການບນັທຶກເອກະສານທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ. ແຂວງສາລາວນັ ແລະ ເຊກອງໄດົ້

ຮບັອະນ ຍາດໃຫົ້ສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກເຂດໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ອນ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ຂ ັົ້ນສນູກາງ, ແຕໍ່ໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກ

ເຂດໂຄງການຂ ັົ້ນແຂວງບ ໍ່ ໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດໃຫົ້ສ ົໍ່ງອອກ. ສ  າລບັແຂວງໄຊຍະບລີູບ ໍ່ ມໄີມ ົ້ທໍ່ອນໃດໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດ

ໃຫົ້ສ ົໍ່ງອອກ ແລະ ວດັຖ ດບິທງັໝດົຖ ກສ ົໍ່ງໃຫົ້ໂຮງງານໃດໜຶໍ່ ງໃນ 95 ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງພາຍໃນທງັໝດົ. ພະ 

ແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງຄວບຄ ມການສ ົໍ່ງອອກຜະລິດຕະພນັສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ ແລະ ອອກໃບ

ອະນ ຍາດສ ົໍ່ງອອກໃຫົ້ບນັດາໂຮງງານ ແລະ ມບີນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກຂອງແຕໍ່ລະແຂວງ. ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກແມ ໍ່ນ

ແຕກຕໍ່າງກນັໃນແຕໍ່ລະແຂວງ. ຕວົຢໍ່າງ: ແຂວງສາລະວນັ ສາມາດສະໜອງຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກທງັໝດົ ແລະ 

ແຂວງອ ໍ່ ນຮກັສາຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກທີໍ່ ມລີາຍລະອຽດຫ າຍກໍ່ວາ.  
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8.2.1 ສະຖຕິກິານສ ົໍ່ງອອກແຫໍ່ງຊາດ 

ກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າໃຫົ້ສະຖຕິກິານສ ົໍ່ງອອກປະຈ  າປີຂອງກ ໍ່ມຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ໃນຊໍ່ວງໄລໍ່ຍະ 

2006-2011 (ຕາຕະລາງາທີໍ່  20-24). ຂ ົ້ມນູແຫໍ່ງຊາດກໍ່ຽວກບັຜະລິດຕະພນັຍງັບ ໍ່ ທນັມ ີ ແຕໍ່ທີມງານສງັເກດ 

ເຫັນໄມ ົ້ທີໍ່ ຜະລິດໃນແຂວງ. 
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ຕາຕະລາງທີໍ່  20:  ມນູຄໍ່າການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້, ແບໍ່ງເປັນແຕໍ່ລະປະເພດຂອງຜະລິດຕະ ພນັ 2006-2011 (ຫວົໜໍ່ວຍ US ໂດລາ) 

 

 2006/2007           

 ໄມ ົ້ທໍ່ອນ ຫ   

ໄມ ົ້ກມົ 

ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ ສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ           

ປະເທດອາຊຽນ 

(US ໂດລາ) 
 3,016,649  24,665,742 

90,642,343 
 6,753,835  7,487,031 

151,311,987 
 2,578,725   22,245,126  

17,529,370 
 264,997 

32,901,560 
 37,275,892 

23,546,834 

ກ  າບເູຈ ົ້ຍ  -     -    26,820     -   -  21,303  6,914   

ມາເລເຊຍ  -     -    40,701  -     -    80,145  -   -  18,704     

ສງິກາໂປ  -     -    18,036    -    2,474        

ໄທ  816,611  16,096,275  44,079,424  2,792,193  1,070,228 24,446,055  11,221   9,614,538  9,851,310  99,488 24,702,725  27,475,761 11,586,273 

ຫວຽດນາມ  2,200,038  8,569,467  46,477,362  3,961,642  6,416,803 126,783,313  2,567,504   12,630,588  7,638,053  165,509 8,191,921  9,800,131 11,960,561 

ຈນີ  709,666  575,626 3,018,904  148,077  43,839 4,132,895  356,682   75,269  1,107,264  23,659  2,862,936  632,634 10,699,815 

ຍີໍ່ປ ໍ່ນ  -     -    813,092  -     -    1,378,950  -   885  873,661   631,070  653,624 3,861,613 

ເກາົຫ ີ (ເໜ ອ+ໃຕົ້)  -     -    170,112  60,704  -    268,386  -   -  117,693  -    214,866  -    878,906 

ສະຫະພາບເອຣີບົ  -     -    242,789  -     21,035  578,630  -   -  274,357  -    88,097  28,090 119,489 

ອາເມລກິາ  -     -    62,001  -     -    47,983  -   -  478,934   36,141  -    0 

ອອດສະເຕເລຍ  -     61,892 48,657  -     -    26,264  -   -  37,628  -    22,862  147,999 3,692 

ລວມ  (USໂດລາ) 3,726,315 25,303,260 94,997,898  6,962,616  7,551,905  157,745,095  2,935,407   22,321,280  20,418,907  288,656 36,757,532  38,738,239  39,110,349 

ລວມທງັໝດົ   124,027,473   172,259,616   45,675,594  37,046,188  77,848,588 
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ສະຖຕິກິານສ ົໍ່ງອອກແຫໍ່ງຊາດອງີຕາມກ ໍ່ມຜະລິດຕະພນັ ຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງໃນຊໍ່ວງ 2006-2011, ໂດຍສະ 

ເພາະກ ໍ່ມສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ. ມນູຄໍ່າຂອງການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນສກົປີ 2006-2007 ແມ ໍ່ນ 3,7 ລົ້ານໂດລາ, 

ແຕໍ່ສກົປີ 2007-2008 ແມ ໍ່ນ 6,9 ລົ້ານໂດລາ, ເປັນເກ ອບສອງເທົາຕວົຂອງລະປີ 2006-2007. 

ມນູຄໍ່າຫ  ດລງົທນັທີໍ່ ໃນສກົປີ 2008-2009 ມາເຫ  ອ 2,9 ລົ້ານໂດລາ. ສ  າລບັສກົປີ 2010-2011 ຍງັບ ໍ່ ມບີນັ 

ທຶກຍອດຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນສ ົໍ່ງອອກເທ ໍ່ ອ. 

8.2.2 ແຂວງສາລາວນັ 

ແຂວງສາລາວນັສ ົໍ່ງອອກບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນຫ າຍ,! ກວມເອົາຫ າຍກໍ່ວາ 50% ຂອງບ ລິມາດການສ ົໍ່ງອອກທງັໝດົ. 

ແຂວງສາລາວນັຜະລິດ 6,382 ມ3 ຂອງສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ ແລະ ສ  າເລັດຮບູໃນສກົປີ 2010-2011. 

ການສ ົໍ່ງອອກທງັໝດົແມ ໍ່ນ 6,381 ມ3, ຊຶໍ່ ງສະແດງວໍ່າ: ສນິຄົ້າສໍ່ວນຫ າຍທີໍ່ ຜະລິດແມ ໍ່ນຖ ກສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ຕວົ 

ເລກການຜະລິດແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ຕວົເລກການສ ົໍ່ງອອກ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ບນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກຂອງແຂວງສາລາ 

ວນັບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກກບັສະຖຕິກິານສ ົໍ່ງອອກແຫໍ່ງຊາດສ  າລບັສກົປີ 2010-2011 (ຕາຕະລາງທີໍ່  25). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  25: ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ແຫໍ່ງຊາດທຽບໃສໍ່ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກຂອງແຂວງສາລາວນັ 

ສນິຄົ້າ ໄທ ຫວຽດນາມ ລວມທ ກປະເພດ 

ປະລິມານ (ມ3) ໂດລາ  

 

ປະລິມານ (ມ3) ໂດລາ 

 

ປະລິມານ (ມ3) ໂດລາ 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນ - - - - 8,620 - 

ສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ - - - - 4,101 - 

ສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ - - - - 2,280 - 

ລວມ - - - - 15,001 - 

 

8.2.3 ແຂວງເຊກອງ 

ແຂວງເຊກອງສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ມບີ ລິມາດໜົ້ອຍຫ າຍ, ຊຶໍ່ ງມຕີ  ໍ່າກ ໍ່ວາ 2% ຂອງບ ລິມາດສ ົໍ່ງອອກທງັໝດົ. 

ແຂວງເຊກອງຜະລິດໄດົ້ 27,042 ມ3 ຂອງສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ ແລະ ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູໃນສກົປີ 2010-2011 

ການສ ົໍ່ງອອກທງັໝດົແມ ໍ່ນ 27,463 ມ
3, ຊຶໍ່ ງສະແດງວໍ່າ: ສນິຄົ້າສໍ່ວນຫ າຍທີໍ່ ຜະລິດແມ ໍ່ນຖ ກສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ຕວົ 

ເລກການຜະລິດແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ຕວົເລກການສ ົໍ່ງອອກໃນປີ 2010-2011 ເກນີຕວົເລກການຜະລິດ 3,600ມ
3 ໃນ 
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ຊໍ່ວງເວລາດຽວກນັ ຊຶໍ່ ງອາດສະທົ້ອນເຖງິໄມ ົ້ຄົ້າງໃນສາງຈາກການຜະລິດໃນປີຜໍ່ານມາ. ບ ລິມາດການສ ົໍ່ງອອກມ ີ

27,463 ມ3 ຫ າຍກໍ່ວາຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ມໃີນເວລາດຽວກນັ, ຊຶໍ່ ງບນັທຶກໄດົ້ພຽງແຕໍ່ 13,425 ມ
3 ຂອງໄມ ົ້ຈາກ 

ສະໜາມສອງ ແລະ ບ ໍ່ ມອີດັຕາສນູເສຍໄມ ົ້ໃນເວລາການຜະລິດ (ຕາຕະລາງທີໍ່  26). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  26: ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ແຫໍ່ງຊາດທຽບໃສໍ່ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກຂອງແຂວງເຊກອງ 2010-2011 

ສນິຄົ້າ ໄທ ຫວຽດນາມ ລວມທ ກປະເພດ 

ປະລິມານ 

(ມ3) 

US ໂດລາ ປະລິມານ 

(ມ3) 

US ໂດລາ ປະລິມານ 

(ມ3) 

US ໂດລາ 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນ 0 0 421.6 $24,744 
      421        24,744  

ສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ 16,805  $1,697,402 9,152 $910,684 
 25,957   2,608,086  

ສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ 0 0 1,085  $272,256 
   1,085      272,256  

ລວມ 16,805  
1,697,402 

ໂດລາ 
10,658  

1,207,684 ໂດ

ລາ 
 27,463  $2,905,086  

 

8.2.4 ແຂວງໄຊຍະບລີູ 

ແຂວງໄຊຍະບລີູບ ໍ່ ໄດົ້ບນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນໃນລະຫວໍ່າງລະດກູານຜະລິດ 2010-2011 ແຂວງໄຊຍະບ ູ

ລີຜະລິດໄດົ້ 27,074 ມ
3 ຂອງສນິຄົ້າພະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ ແລະ ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູໃນສກົປີ 2010-2011, 

ຊຶໍ່ ງການສ ົໍ່ງອອກທງັໝດົແມ ໍ່ນ 22,243 ມ
3, ອກີຄ ັົ້ງໜຶໍ່ ງຕວົເລກບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ສນິຄົ້າສໍ່ວນຫ າຍຖ ກຜະລິດເພ ໍ່ ອ

ສ ົໍ່ງອອກ. ບ ລິມາດໃນການຜະລິດໃນສກົປີ 2010-2011 ເກນີຕວົເລກການສ ົໍ່ງອອກໃນຊໍ່ວງເວລາດຽວກນັ

4,800 ມ3 ຊຶໍ່ ງອາດສະທົ້ອນເຖງິການຂາຍພາຍໃນ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ບ ລິມາດການສ ົໍ່ງອອກ 22,243 ມ
3 

ແມ ໍ່ນຫ າຍກໍ່ວາຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ມໃີນເວລາດຽວກນັ, ຊຶໍ່ ງບນັທຶກໄດົ້ພຽງແຕໍ່ 381 ມ
3 ຂອງຕ ໄມ ົ້ຈາກສະໜາມສອງ 

(ຕາຕະລາງທີໍ່  27). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  27: ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ແຫໍ່ງຊາດທຽບໃສໍ່ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກຂອງແຂວງເຊກອງ 2010-2011 

ສນິຄົ້າ ໄທ ຫວຽດນາມ ລວມທ ກປະເພດ 

ປະລິມານ 

(ມ3) 

US ໂດລາ       

($000) 

ປະລິມານ  

(ມ3) 

US ໂດລາ        

($000) 

ປະລິມານ 

(ມ3) 

US ໂດລາ       

($000) 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນ 0 0 0 0 0 0 
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ສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ 5208  $ 733  97 $ 18 13,976 $ 1,653 

ສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ 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 ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

ແຂວງຫ ວງພະບາງບ ໍ່ ໄດົ້ບນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນໃນລະຫວໍ່າງລະດກູານຜະລິດ 2010-2011 ແຂວງຫ ວງ 

ພະບາງຜະລິດໄດົ້ 3,230 ມ
3 ຂອງສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ ແລະ ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູໃນສກົປີ 2010-2011, ຊຶໍ່ ງຕວົ 

ເລກການສ ົໍ່ງອອກແມ ໍ່ນຄ ກນັ (3,230 ມ
3), ອກີຄ ັົ້ງໜຶໍ່ ງຕວົເລກບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ສນິຄົ້າສໍ່ວນຫ າຍຖ ກຜະລິດເພ ໍ່ ອ 

ສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ຕວົເລກການຜະລິດແມ ໍ່ນຂຶົ້ນກບັຕວົເລກການສ ົໍ່ງອອກ. ບ ລິມາດການສ ົໍ່ງອອກໃນສກົປີ 2010-

2011 ບ ໍ່ ໄດົ້ເກນີບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ໂຮງງານໄດົ້ຮບັ ຊຶໍ່ ງຕໍ່າງຈາກແຂວງອ ໍ່ ນ (ຕາຕະລາງທີໍ່  28) 

ຕາຕະລາງທີໍ່  28: ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ແຫໍ່ງຊາດທຽບໃສໍ່ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກຂອງແຂວງຫ ວງພະບາງ (ຂ ົ້ມນູ

ຈາກ PolC) 

ສນິຄົ້າ ໄທ ຫວຽດນາມ ລວມທ ກປະເພດ 

ປະລິມານ 

 (ມ3) 

US ໂດລາ        

($000) 

ປະລິມານ 

(ມ3) 

US ໂດລາ       

($000) 

ປະລິມານ 

 (ມ3) 

US ໂດລາ      

($000) 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນ 0 0 0 0 0 0 

ສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ 0 0 1071 $4,229 2,246 9,581 

ສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ 193 $469 0  0 984 4,101 

ລວມ 193 $469 1071 $4,229 3,230 13,682 

 

ການສ ົໍ່ງອອກສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນໄປປະເທດເພ ໍ່ ອນບົ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ ໍ່ນປະເທດຫວຽດນາມ, ໄທ, ພົ້ອມການ

ເພີໍ່ ມຂຶົ້ນຂອງຄວາມຕົ້ອງການຢູໍ່ປະເທດຈນີ. ດໍ່ານສ ົໍ່ງອອກພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສາກນົມຫີ າຍໂດຍສະເພາະ 

ແມ ໍ່ນລຽບຕາມຊາຍແດນທີໍ່ ຕດິຈອດກບັຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ (ຮບູທີໍ່  10 ແລະ ຕາຕະລາງທີໍ່  19). ພະແນກ

ອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງອອກໃບເອກະສານອະນ ຍາດສ ົໍ່ງອອກ, ຊຶໍ່ ງຕ ໍ່ ມາຖ ກກວດກາຢູໍ່ດ ໍ່ານກມົພາສີ

ຂອງບນັດາປະເທດທີໍ່ ນ  າເຂົົ້າຮບັເອົາໄມ ົ້ທີໍ່ ສ ົໍ່ງອອກ ແລະ ອອກເອກະສານນ  າເຂົົ້າໃໝໍ່ໂດຍເຮັດໃຫົ້ວດັຖ ດບິຖ ກ 

ຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍຜໍ່ານເຂົົ້າໃນປະເທດນ  າເຂົົ້າ. ສະນ ັົ້ນ, ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດົ້ທີໍ່ ໄມ ົ້ອາດມາຈາກການຂ ດຄ ົົ້ນ

ທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍ ແລົ້ວ ກາຍເປັນໄມ ົ້ຖ ກກດົໝາຍໂດຍຜໍ່ານຂະບວນການສ ົໍ່ງອອກ.  



80 
 

8.2.6 ສະພາບລວມຂອງການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ຈາກແຂວງ ແລະ ການສະໜອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ 

ຂ ົ້ມນູຈາກ 4 ແຂວງທີໍ່ ມກີານສກຶສາໄດົ້ຖ ກວເິຄາະເພ ໍ່ ອປະເມນີຜນົບ ລິມາດການສ ົໍ່ງອອກທີໍ່ ຕດິພນັກບັບ ລິມາດ 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງໄດົ້ຖ ກລາຍງານ. ການວເິຄາະເຫັນໄດົ້ຄວາມແຕກຕໍ່າງຢໍ່າງຊດັເຈນ ລະຫວໍ່າງບ ລິມາດ 

ໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງຕວົຈງິກບັຂ ົ້ມນູລາຍງານ ແລະ ບ ໍ່ ສາມາດສ ົໍ່ງອອກສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູທີໍ່  ພະແນກອ ດສາຫະ 

ກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງລາຍງານ (68,036 ມ
3) (ຕາຕະລາງທີໍ່  29). ຂ ົ້ມນູຈາກພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ 

ການຄົ້າແຂວງ ສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນຂຶົ້ນກບັຕວົເລກການສ ົໍ່ງອອກ ຍົ້ອນຕວົເລກການຜະລິດພາຍໃນ ຍງັບ ໍ່ ທນັໄດົ້ມ ີ

ການບນັທຶກຢໍ່າງສອດຄໍ່ອງ. 

ຕາຕະລາງທີໍ່  29: ຂ ົ້ມນູບດົສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ (2010-2011), ການປຽບທຽບໄມ ົ້ສະໜາມສອງກບັບ ລິ 

ມາດການສ ົໍ່ງອອກທີໍ່ ລາຍງານໃນແຕໍ່ລະແຂວງ (ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: PolC 2011) 

ແຂວງ 

ສະໜາມສອງ 

ບນັທຶກບ ລິມາດ   

(ມ3) 

ການສ ົໍ່ງອອກ  

ໄມ ົ້ທໍ່ອນ (ມ
3) 

 ການສ ົໍ່ງອອກ 

ສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດ 

ຮບູ(ມ3) 

ການສ ົໍ່ງອອກ ສນິຄົ້າ

ສ  າເລັດ ຮບູ(ມ3) 

ລວມການສ ົໍ່ງ

ອອກ (ມ3) 

ສາລາວນັ 640 8,620 4,101 2,280 15,101 

ເຊກອງ 13,425 421 25,957 1,085 27,463 

ໄຊຍະບລູີ 381 (ຕ ໄມ ົ້) 0 13,976 8,267 22,243 

ຫ ວງພະບາງ 5,099 0 2,246 984 3,230 

ລວມ 19,545 9,042 46,280 12,616 67,937 

8.3 ດໍ່ານສ ົໍ່ງອອກ 

ທີມງານສກຶສາການສະໜອງໄມ ົ້ ສງັເກດເຫັນເອກະສານການສ ົໍ່ງອອກ ທີໍ່ ອອກໃຫົ້ບນັດາໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງເພ ໍ່ ອ 

ຊໍ່ວຍໃຫົ້ສາມາດສ ົໍ່ງອອກຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ ແຕໍ່ບ ໍ່ ມໂີອກາດລງົໄປຢົ້ຽມຢາມດໍ່ານສ ົໍ່ງອອກຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ, ເຊ 

ກອງ ແລະ ໄຊຍະບລີູ ເພ ໍ່ ອປະເມນີຂ ັົ້ນຕອນ ແລະ ລະບບົການບນັທຶກຂ ົ້ມນູ. ທີມງານມບີນັດາລາຍຊ ໍ່ ດ ໍ່ານ 

ຕໍ່າງໆທີໍ່ ຢູໍ່ລຽບກບັຊາຍແດນອງີຕາມດໍ່ານສາກນົ ແລະ ດໍ່ານທົ້ອງຖິໍ່ນ (ຮບູທີໍ່  12 ຕາຕະລາງທີໍ່  30) 

 

 

 

 

 



81 
 

ຮບູທີໍ່  12: ແຜນທີໍ່ ຂອງດໍ່ານກວດກາຢູໍ່ຊາຍແດນ 

 

ເຄ ໍ່ ອງໜາຍ:  ດໍ່ານສາກນົ (ດໍ່ານລະຫວໍ່າງປະເທດ) 

 ດໍ່ານລະຫວໍ່າງແຂວງ (ທົ້ອງຖິໍ່ນ) 

ຕາຕະລາງທີໍ່  30: ບນັຊລີາຍຊ ໍ່ ດ ໍ່ານສາກນົ ແລະ ດໍ່ານທົ້ອງຖິໍ່ນ 

ຈ ດກວດສອບຊາຍແດນລະຫວໍ່າງປະເທດ 

ລດ ລາຍຊ ໍ່ຂອງຈ ດກວດສອບ ສະຖານທີໍ່  (ແຂວງ) ປະເທດ 

1 ບ ໍ່ ແຕນ ຫ ວງນ  ົ້າທາ ຈນີ 

2 ປາງເຫາະ ຜ ົົ້ງສາລ ີ ຫວຽດນາມ 

3 ນ  ົ້າໂສຍຫານ  ົ້າແມ ົ້ວ ຫວົພນັ ຫວຽດນາມ 

4 ນ  ົ້າຄານ ສຽງຂວາງ ຫວຽດນາມ 

5 ນ  ົ້າພົ້າວ ບ ລິຄ  າໄຊ ຫວຽດນາມ 

6 ນ  ົ້າເພົົ້າ ຄ  າມ ໍ່ວນ ຫວຽດນາມ 
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7 ລາວບ  ສະຫວນັນະເຂດ ຫວຽດນາມ 

8 ສະມ ົ້ວຍ ສາລາວນັ ຫວຽດນາມ 

9 ພເູກ ອ ອດັຕະປ  ຫວຽດນາມ 

10 ຫົ້ວຍຊາຍຫາຊຽງຂອງ ບ ໍ່ ແກ ົ້ວ ໄທ 

11 ນ  ົ້າເຫ ໍ່ ອງ ໄຊຍະບລູ ີ ໄທ 

12 ຂວົມດິຕະພາບ (ຂວົມດິຕະພາບ) ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໄທ 

13 ປາກຊນັ ບ ລິຄ  າໄຊ ໄທ 

14 ທໍ່າແຂກ ຄ  າມ ໍ່ວນ ໄທ 

15 ຂວົມດິຕະພາບ 2 (ຂວົມດິຕະພາບ 2) ສະຫວນັນະເຂດ ໄທ 

16 ວງັເຕົໍ່ າ-ຊໍ່ອງເມກັ ຈ  າປາສກັ ໄທ 

 

ຈ ດກວດສອບຊາຍແດນລະຫວໍ່າງແຂວງ 

ລດ ລາຍຊ ໍ່ຂອງຈ ດກວດສອບ ສະຖານທີໍ່  (ແຂວງ) ປະເທດ 

1 ບົ້ານດານຫາຊຽງຂວາງ ຫວົພນັ ຫວຽດນາມ 

2 ປາຫາງຫາລໍ່ອງຊບັ ຫວົພນັ ຫວຽດນາມ 

3 ສມົຫວງັຫາແທນເຕັນ ຫວົພນັ ຫວຽດນາມ 

4 ນາຊອນຫາຫົ້ວຍເພາະ ຫ ວງພະບາງ ຫວຽດນາມ 

5 ນ  ົ້າອນົ ບ ລິຄ  າໄຊ ຫວຽດນາມ 

6 ໜອງມາກຫາກະລໍ່ອງ ຄ  າມ ໍ່ວນ ຫວຽດນາມ 

7 ສາໄລໍ່ຫາສະລ  ສາລາວນັ ຫວຽດນາມ 

8 ກະໄຕຫາຮອງເວນີ ສາລາວນັ ຫວຽດນາມ 

9 ຕາວງັຫາອະດອດ ສາລາວນັ ຫວຽດນາມ 

10 ຕາອກົ ເຊກອງ ຫວຽດນາມ 

11 ປາຄາຫາບົ້ານຈອນ ຜ ົົ້ງສາລ ີ ຈນີ 

12 ປາຈາງຫາສນິໃຈ ຜ ົົ້ງສາລ ີ ຈນີ 

13 ພລູາຄ  າ ອ ດມົໄຊ ຈນີ 

14 ບົ້ານກົ້ວາງ ອ ດມົໄຊ ຈນີ 

15 ປາງໄຮຫາເມ  ອງນານ ຫ ວງນ  ົ້າທາ ຈນີ 

16 ຕ ົົ້ນເຜິົ້ງ ບ ໍ່ ແກ ົ້ວ ໄທ 

17 ຄອນເພັງຫາຫົ້ວຍກົ້ອມ ໄຊຍະບລູ ີ ໄທ 

18 ນ  ົ້າເງນິຫາຫົ້ວຍກົ້ອມ ໄຊຍະບລູ ີ ໄທ 

19 ແກໍ່ນທົ້າວ ໄຊຍະບລູ ີ ໄທ 

20 ຊະນະຄາມ ວຽງຈນັ ໄທ 



83 
 

21 ບົ້ານຫວງັຫາບົ້ານໂຄກໄຜໍ່ ວຽງຈນັ ໄທ 

22 ທໍ່າເດ ໍ່ ອ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໄທ 

23 ເຊບ ັົ້ງໄຟ ຄ  າມ ໍ່ວນ ໄທ 

24 ທໍ່າເຮາະ ສະຫວນັນະເຂດ ສະຫວນັນະເຂດ ໄທ 

25 ທໍ່າປະທ ມ ສະຫວນັນະເຂດ ໄທ 

26 ດໍ່ານໄຫວຫາຍົ້າຄໍ່າ ສະຫວນັນະເຂດ ໄທ 

27 ບົ້ານຫວົຫີນຫາບົ້ານຢາກຄ ູ ສະຫວນັນະເຂດ ໄທ 

28 ພກັທໍ່າພານ ສາລາວນັ ໄທ 

29 ບົ້ານຄນັທ ງໄຊ ສາລາວນັ ໄທ 

 

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ : ການສ ົໍ່ງອອກ 

 ການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ສາມາດກ  ານດົໄດົ້ໃນ 2 ແຂວງຈາກ 4 ແຂວງຂອງການສກຶສານີົ້ໃນລະຫວໍ່າງ 

2010-2011. ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ມຫີ າຍໃນ 1 ແຂວງ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຍງັບ ໍ່ ມບີນັທຶກການສ ົໍ່ງ 

ອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນ ອງີຕາມສະຖຕິແິຫໍ່ງຊາດໃນຊໍ່ວງເວລາດຽວກນັ. 

 ໃນຫ າຍແຂວງ ມບີນັທຶກບ ລິມາດການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ຫ າຍກວໍ່າບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນ ທີໍ່ ຂ ົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມ 

ສອງທີໍ່ ຈ  າເປັນຕ ໍ່ ການຜະລິດສນິຄົ້າສ ົໍ່ງອອກດ ັໍ່ງກ ໍ່າວໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ 

ເປັນຜູົ້ບນັທຶກ. 

 ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງອອກເອກະສານການສ ົໍ່ງອອກໃຫົ້ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ຜໍ່ານ 

ການປ ງແຕໍ່ງ, ຊຶໍ່ ງອາດປໍ່ຽນສະຖານະພາບຂອງຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ໃຫົ້ຖ ກກດົໝາຍໄດົ້ຢໍ່າງມປີະສດິຕຜິນົ. 

 ບນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກຍງັບ ໍ່ ມກີານບນັທຶກທີໍ່ ສອດຄໍ່ອງໃນແຕໍ່ລະແຂວງ ແຕໍ່ໂດຍທົໍ່ວໄປບນັຈ ເອົາບ ລິມາດ. 

ແຕໍ່ວໍ່າ: ບນັທຶກແຫໍ່ງຊາດພຽງແຕໍ່ລາຍງານມນູຄໍ່າການສ ົໍ່ງອອກເປັນຫວົໜໍ່ວຍ US ໂດລາ ແລະ ບ ໍ່ 

ງ ໍ່າຍທີໍ່ ຈະປໍ່ຽນມາເປັນຫວົໜໍ່ວຍບ ລິມາດ ທີໍ່ ຊໍ່ວຍໃຫົ້ມຄີວາວມສາມາດປຽບທຽບໄດົ້.  

 ດໍ່ານສາກນົມ ີ 16 ແຫໍ່ງ ແລະ ດໍ່ານທົ້ອງຖິໍ່ນໃນແຂວງມ ີ 29 ແຫໍ່ງ ທີໍ່ ເປັນບໍ່ອນຊໍ່ວຍໃຫົ້ໄມ ົ້ສາມາດ 

ຂົ້າມຊາຍແດນເຂົົ້າສູໍ່ບນັດາປະເທດເພ ໍ່ ອນບົ້ານ.  

9. ຮບູແບບການສະໜອງໄມ ົ້ 

9.1 ໂຄງສົ້າງຂອງການສະໜອງ ແລະ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ 

ບດົສກຶສາຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ໃນປະເທດລາວ ແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານ

ໂຄງລໍ່າງ, ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ. ສາຍພວົພນັຂອງແຫ ໍ່ງໄມ ົ້ຕ ົົ້ນຕ ເຫ ົໍ່ ານີົ້ 

ແລະ ຕະຫ າດ ມສີອງລະບບົຕ ົົ້ນຕ ຄ : 1) ຜໍ່ານການຂຶົ້ນທະບຽນທາງການຂອງໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງໂດຍ

ພະນກັງານຈາກຫົ້ອງ ການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ທີໍ່ ບນັທຶກໄມ ົ້ທງັໝດົຢູໍ່ສະໜາມສອງ ຫ   2) ໄມ ົ້ທີໍ່ ອອກ

ຢູໍ່ນອກລະບບົສະໜາມ ສອງທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ (ຮບູທີໍ່  13) 



84 
 

ຜນົການສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນປະເທດລາວ ສາມາດສງັລວມໄດົ້ໃນຮບູທີໍ່  13, ຊຶໍ່ ງກ  ານດົ 4 ແຫ ໍ່ງໄມ ົ້ຕ ົົ້ນ 

ຕ  ແລະ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍຂອງຕໍ່ອງໂສົ້ໄມ ົ້ຜໍ່ານສະໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບໍ່ອນໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົຄວນຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນ 

ພາຍໃຕົ້ລະບບົຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ທາງການທີໍ່ ໃຊົ້ໃນ ສປປ ລາວ. ໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງບ ໍ່ ສາ 

ມາດກວດຄ ນແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາໄດົ້, ຫ   ບ ໍ່ ສາມາດຢັົ້ງຢ ນໄດົ້ວໍ່າ: ໄມ ົ້ນ ັົ້ນຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍ. ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກ 

4 ແຂວງ ສະແດງໃຫົ້ເຫັນຄວາມແຕກຕໍ່າງຢໍ່າງຊດັເຈນທາງດົ້ານບ ລິມາດ ລະຫວໍ່າງບນັທຶກຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ 

ແລະ ການຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງ (ຕາຕະລາງທີໍ່  14). 

ຈາກສະໜາມສອງ, ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນພາຍໃຕົ້ໂກຕົ້າພິເສດທີໍ່ ອອກໃຫົ້ບນັດາໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ, 

ຊຶໍ່ ງຄ ົ້ມຄອງໂດຍລດັຖະບານສາມາດສ ົໍ່ງອອກຢໍ່າງເປັນທາງການເຂົົ້າສູໍ່ຕະຫ າດສາກນົ ຫ   ເພ ໍ່ ອການປ ງແຕໍ່ງພາຍ

ໃນ. ການຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ທໍ່ອນໂດຍພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ຫ   ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້

ເມ  ອງ, ໂດຍການສົ້າງເປັນບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ຕມີນູຄໍ່າໄມ ົ້ໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ

ເພ ໍ່ ອຂາຍ ແລະ ຊ  າລະຄໍ່າພນັທະ ຫ   ອາກອນຕໍ່າງໆທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ, ແລະ ສົ້າງລະບບົທາງການທີໍ່ ກວດຄ ນໄມ ົ້

ຈາກ ເຂດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ມໃີບທະບຽນພາຍໃຕົ້ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ, ໂກຕົ້າພິເສດ ຫ   ໂກຕົ້າທົ້ອງຖິໍ່ນ. 

ບນັດາສິໍ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ພາຍໃນ ສາມາດໄດົ້ຮບັໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກແຫ ໍ່ງຕໍ່າງໆທີໍ່ ແຕກ 

ຕໍ່າງກນັ, ລວມທງັໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ຫ   ໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກແຫ ໍ່ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດົ້ຂຶົ້ນທະບຽນ. ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ 

ທີໍ່ ຜະລິດຈາກແຫ ໍ່ງດ ັໍ່ງກ ໍ່າວສາມາດສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ຈ  າໜໍ່າຍໃຫົ້ບນັດາຕະຫ າດພາຍໃນ, ແລະ ປໍ່ຽນເປັນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກ 

ກດົໝາຍ ໂດຍຜໍ່ານໃບອະນ ຍາດສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງພາຍໃນ.  

ຮບູລ ໍ່ມນີົ້ສະແດງເຖງິການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ ແລະ ການສະໜອງໄມ ົ້ໃນປະເທດລາວ. 
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ຮບູທີໍ່  13: ຮບູແບບການສະໜອງ ແລະ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນປະເທດລາວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 ລາຍລະອຽດຂອງການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍ ແລະ ການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ 

1)ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີມາຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດໄປຫາສະໜາມສອງ: 

ການອະນ ຍາດໃຫົ້ຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ໃນເຂດປໍ່ານີົ້ ແມ ໍ່ນໂດຍລດັຖະບານເທົໍ່ ານ ັົ້ນຜໍ່ານລະບບົໂກຕົ້າປະຈ  າປີ. ເອກະສານ 

ຊົ້ອນທົ້າຍ 4 ມເີນ ົ້ອໃນຂອງແຕໍ່ລະແຂວງ. ການຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ການຄວບຄ ມໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແມ ໍ່ນປະຕບິດັຕາມບດົ 

ແນະນ  າວໍ່າດົ້ວຍຕໍ່ອງໂສົ້ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້, ການຄ ົ້ມຄອງການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ ແລະ ການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ 

(ລາຍລະອຽດໃນຂ ົ້ 6.1-6.4). ອງີໃສໍ່ຜນົຂອງການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຢູໍ່ 4 ແຂວງ, ມພີຽງໄມ ົ້ຈ  ານວນໜົ້ອຍດຽວທີມາ 

ຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ ເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້. ມພີຽງແຕໍ່ 2 ແຂວງຄ : ສາລາວນັ ແລະ ເຊກອງ ມໂີກ

ຕົ້າ ທີໍ່ ຈດັສນັເພ ໍ່ ອຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ຖ ກຈດັສນັຕາມໂກຕົ້າມຫີ າຍກວໍ່າບ ລິມາດໄມ ົ້ຕວົ

ຈງິ ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນໃນສກົປີ 2010-2011 . 

ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້

ອ ດສາຫະກ  າ 

ໂຄງການພ ົ້ນຖານ 

ໂຄງລໍ່າງ 

 

ເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າຜະ 

ລິດ 

ຖ ກຍດຶ 

ປໍ່າໄມ ົ້ບົ້ານ 

ສະໜາມສອງ 

ໂຮງງານໄມ ົ້ແປ 

ຮບູ 

ນ  າໃຊົ້ພາຍໃນ 

ສ ົໍ່ງອອກ ໄມ ົ້ທີລະບ ບ ໍ່ ໄດົ້ 

1 2 3 4 

5 

6 

7 8 

9 

10 
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ແຂວງສາລາວນັໄດົ້ລາຍງານຈ  ານວນໄມ ົ້ທງັໝດົ 1,425 ມ3 ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ພຽງແຕໍ່ 640 

ມ3 ຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ແຂວງເຊກອງໄດົ້ລາຍງານຈ  ານວນໄມ ົ້ທງັໝດົ 9,876 ມ3 

ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ, ພຽງແຕໍ່ 13,425 ມ
3 ຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ແຂວງໄຊ 

ຍະບລີູ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ບ ໍ່ ໄດົ້ຮບັໂກຕົ້າສ  າລບັການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ບ ໍ່ ມໄີມ ົ້ຖ ກ 

ລາຍງານວໍ່າມກີານຂ ດຄ ົົ້ນ, ສິໍ່ ງເຫ ົໍ່ ານີົ້ບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ບນັດາໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດຍງັບ ໍ່ ທນັໄດົ້ຖ ກ 

ຂຶົ້ນທະບຽນຂຶົ້ນບນັຊຢີູໍ່ສະໜາມສອງ. 

2) ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີມາຈາກເຂດໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງໄປຫາສະໜາມສອງ: 

ການພດັທະນາພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງສາມາດແມ ໍ່ນຈດັເປັນສອງລະດບັຄ : ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທົ້ອງຖິໍ່ນ. ການ

ພດັທະນາໂຄງລໍ່າງໃນລະດບັຊາດ ສໍ່ວນໃຫຍໍ່ເປັນໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້ານ  ົ້າຕກົ ແລະ ໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່ 

ຕ ັົ້ງແຕໍ່ຕອນທົ້າຍຂອງຊ ໍ່ມປີ 1990, ປໍ່າໄມ ົ້ທ  າມະຊາດພາຍໃນເຂດໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້ານ  ົ້າຕກົ ໄດົ້ກາຍ 

ເປັນແຫ ໍ່ງໄມ ົ້ຕ ົົ້ນຕ ຂອງການສະໜອງໄມ ົ້ທໍ່ອນໃນປະເທດລາວ. ໃນລະຫວໍ່າງ 1997-1998, ປໍ່າໄມ ົ້ໃນພ ົ້ນທີໍ່

ໂຄງການດ ັໍ່ງກ ໍ່າວສະໜອງໄມ ົ້ໄດົ້ຫ າຍກວໍ່າເຄິໍ່ ງໜຶໍ່ ງ ຂອງການສະໜອງໄມ ົ້ທງັໝດົໃນປະເທດ, ມປີະມານ 

600,000 ມ3 ຈາກເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້ານ  ົ້າເທີໍ່ ນ, ເຂ ໍ່ອນນ  ົ້າງ  ໍ່ມ, ເຂ ໍ່ອນນ  ົ້າລີກ, ເຂ ໍ່ອນເຊນ  ົ້ານ ົ້ອຍ ແລະ ເຂ ໍ່ອນເຊປຽນ 

(ສ ທະວໄິລໍ່ ແລະ ຄາດເທນ 1999, EU ແລະ  FAO 2002). ໃນຊ ມປີ 1990, ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ທໍ່ອນ

ປະຈ  າປີສະເລໍ່ຍຈາກປໍ່າໄມ ົ້ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວແມ ໍ່ນ 303,500 ມ3 ຄດິເປັນ 57,5% ຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນໃນ

ປະເທດ (ທະນາຄານໂລກ, ອງົ ການຊດີາ 2001). ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຖົ້າບນັຈ ເອົາການສະໜອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ

ຈາກເຂດໂຄງການພດັທະນາອ ໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ ນ: ເຂດກ ໍ່ສົ້າງໂຄງລໍ່າງພ ົ້ນຖານ, ເຂດສ  າປະທານເພ ໍ່ ອເຮັດກະສກິ  າ 

ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່, ການສະໜອງໄມ ົ້ຄາດວໍ່າຈະມສີງູກວໍ່ານີົ້, ໂດຍສະເພາະໃນໄລໍ່ຍະ 5 ປີຜໍ່ານມາ. ກມົສ ົໍ່ງເສມີ 

ແລະ ພດັທະນາພະລງັງານ ບອກວໍ່າ: ລດັຖະບານໄດົ້ເຊັນບດົບນັທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈເພ ໍ່ ອສະໜອງໄຟຟົ້າ 7,000 

MW ໃຫົ້ປະເທດໄທພາຍຫ ງັ 2015, ປະເທດຫວຽດນາມ 3,000 MW ຫ ງັ 2020, ແລະ 5 MW ໃຫົ້ກ  າບູ

ເຈ ົ້ຍໃນຕອນທົ້າຍປີ 2009. ຍົ້ອນເຫດຜນົເຫ ົໍ່ ານີົ້, ລດັຖະບານຈຶໍ່ງຊອກຫາບໍ່ອນທີໍ່ ມທີໍ່າແຮງ ເພ ໍ່ ອກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ອນ

ໄຟຟົ້ານ  ົ້າຕກົເພີົ້ມ. ມາຮອດ 2008, ລດັຖະບານໄດົ້ເຊັນບດົບນັທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈເພ ໍ່ ອການພດັທະນາໂຄງການ

ເຂ ໍ່ອນໄຟຟົ້ານ  ົ້າຕກົ 74 ແຫໍ່ງ (EPD 2008). 

ຜນົຂອງການສກຶສາການສະໜອງໄມ ົ້ໃນ 4 ແຂວງ ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວໍ່າ: 

ແຂວງສາລາວນັ: ໄມ ົ້ 10,141 ມ3 ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່, ຊຶໍ່ ງມໂີກຕົ້າຂ ດຄ ົົ້ນພຽງແຕໍ່ 3,922 ມ
3 

ແລະ 5,864 ມ3 ໄມ ົ້ຈາກໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງຫນົທາງ, ແລະ ການບ ກເບກີພ ົ້ນທີໍ່ ຕໍ່າງໆທີໍ່ ມໂີກຕົ້າ 19,245 ມ
3. 

ສະນ ັົ້ນ, ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຈດັສນັໂດຍລະບບົໂກຕົ້ານີົ້ ບ ໍ່ ໄດົ້ສອດຄໍ່ອງກບັບ ລິມາດໄມ ົ້ຕວົຈງິທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນໃນ

ແຂວງສາລາວນັ. ຂ ົ້ມນູສະໜາມສອງຂອງແຂວງສາລາວນັສະແດງໃຫົ້ເຫັນວໍ່າ: ບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນມພີຽງແຕໍ່ 

640 ມ3 ຈາກໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົ 8,620 ມ3 ທີໍ່ ລາຍງານເພ ໍ່ ອການສ ົໍ່ງອອກ ແລະ ບ ໍ່ ໄດົ້ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມ



87 
 

ສອງ. ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງມພີຽງແຕໍ່ 3% ຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ລາຍງານ

ວໍ່າມກີານຂ ດຄ ົົ້ນໃນລະດກູານຂ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. 

-ແຂວງເຊກອງ: ຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ 1,044 ມ3 ຈາກໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່, ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ມໂີກຕົ້າ ແລະ ໄມ ົ້ 17,570 ມ
3 ຈາກໂຄງ 

ການກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ ອນທີໍ່ ມໂີກຕົ້າພຽງແຕໍ່ 6,000 ມ
3 ສະນ ັົ້ນ, ບ ລິມາດທີໍ່ ຖ ກຈດັສນັຈາກລະບບົໂກຕົ້າດ ັໍ່ງກ ໍ່າວບ ໍ່ ສອດ 

ຄໍ່ອງກບັບ ລິມາດຕວົຈງິທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນໃນແຂວງ. ບ ລິມາດທງັໝດົຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງ 

ໂຄງລໍ່າງແມ ໍ່ນ 18,614 ມ
3, ຊຶໍ່ ງຫ າຍກວໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ລາຍງານຢູໍ່ສະໜາມສອງທີໍ່ ມ ີ 13,425 ມ3 ສ  າລບັຂ ົ້ມນູຂອງ 

ແຂວງເຫັນວໍ່າຍງັເປັນຕວົເລກທີໍ່ ຕ  ໍ່າຫ າຍຖົ້າທຽບໃສໍ່ໄມ ົ້ 34,745 ມ3 ຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ລາຍງານ

ວໍ່າມກີານຂ ດຄ ົົ້ນ. ບ ລິມາດໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງມພີຽງແຕໍ່ 38,6% ຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັ 

ໝດົທີໍ່ ລາຍງານວໍ່າມກີານຂ ດຄ ົົ້ນໃນຊໍ່ວງລະດກູານຂ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. 

-ແຂວງໄຊຍະບລີູ: ໄດົ້ລາຍງານວໍ່າບ ໍ່ ໄດົ້ມໂີກຕົ້າມາໄດົ້ 5 ປີຜໍ່ານມາ. ສະນ ັົ້ນ, ບ ລິມາດໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນອງີ 

ໃສໍ່ລະບບົໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນ. ຍງັບ ໍ່ ມລີາຍງານການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຈາກໂຄງການບ ໍ່ ແຮໍ່ ຫ   ໂຄງການເຂ ໍ່ ອນ ແລະ 

ໄມ ົ້ແມ ໍ່ນມາຈາກໂຄງການທາງເທົໍ່ ານ ັົ້ນໂດຍບ ລິມາດການຂ ດຄ ົົ້ນທງັໝດົ 3,758 ມ3. ແຂວງໄຊຍະບລີູ ມຈີ  າ 

ນວນໄມ ົ້ທີໍ່ ຍດຶໄວົ້ຫ າຍ ( 4,971 ມ
3), ໃນນ ັົ້ນໄມ ົ້ 2,489 ມ

3 ມາຈາກປໍ່າສະຫງວນນ  ົ້າປ ຍ. ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ 

ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງແມ ໍ່ນ 3,754 ມ
3, ຊຶໍ່ ງຫ າຍກວໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ລາຍງານ 

ຢູໍ່ສະໜາມສອງທີໍ່ ມ ີ 381 ມ3 ຂອງຕ ໄມ ົ້ຢູໍ່ແຂວງໄຊຍະບລີູ. ໂຮງງານ 95 ແຫໍ່ງຢູໍ່ໃນແຂວງໄດົ້ລາຍງານການ 

ຮບັເອົາຕ ໄມ ົ້ທີໍ່ ມບີ ລິມາດ 266 ມ3, ແຕໍ່ວໍ່າ: ສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູຈາກການຜະລິດທງັໝດົທີໍ່ ລາຍງານຈາກ 95 

ໂຮງງານ ແມ ໍ່ນຫ າຍກວໍ່າ 27,000 ມ
3. ວດັຖ ດບິໄມ ົ້ທໍ່ອນແມ ໍ່ນຄາດວໍ່າຈະເປັນ 40% ຂອງອດັຕາການຟ ົ້ນຟ ູ

ຈາກໄມ ົ້ທໍ່ອນກາຍມາເປັນຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູຊຶໍ່ ງອາດມາເປັນຈ  ານວນໄມ ົ້ 67,000 ມ3 ຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ 

ທງັໝດົທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ລວມເອົາພຽງແຕໍ່ຕ ໄມ ົ້, ຊຶໍ່ ງມ ີ10% ຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ລາຍ 

ງານໃນລະດກູານຂ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. 

-ແຂວງຫ ວງພະບາງ: ຂ ດຄ ົົ້ນ 280 ມ3 ຈາກໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງເຂ ໍ່ອນ ແລະ 3,047 ມ3 ຈາກເຂດໂຄງການ

ກ ໍ່ສົ້າງທາງ, ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ໄດົ້ເປັນສໍ່ວນໃດສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງໂກຕົ້າທີໍ່ ຈດັສນັຂ ົ້ມນູນີົ້ເຮັດໃຫົ້ບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຈດັສນັໃນໂກຕົ້າບ ໍ່

ເຂົົ້າກບັບ ລິມາດຕວົຈງິທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງຢູໍ່ໃນແຂວງ. ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້

(3,327 ມ3) ຈາກເຂດໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງທາງ ແລະ ເຂ ໍ່ອນມ ີ 61% ຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ລາຍງານ 

(5,429 ມ3) ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນໃນແຂວງສ  າລບັລະດກູານຂ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ

ຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແມ ໍ່ນໜົ້ອຍກວໍ່າຈ  ານວນໄມ ົ້ທີໍ່ ລາຍງານຢູໍ່ສະໜາມສອງ (5,099 ມ3) ແລະ 

ກວມເອົາບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຫ າຍ (2,052 ມ3) ຈາກສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ສກັ. ບ ລິມາດທງັໝດົທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະ 

ໜາມສອງແມ ໍ່ນ 95% ຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຖ ກລາຍງານໃນຊໍ່ວງລະດຂູ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. 



88 
 

ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ແຍກອອກຈາກເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ບ ໍ່ ໄດົ້ມກີານບນັທຶກຢໍ່າງຖ ກຕົ້ອງ. ຜນົ 

ຂອງການສກຶສາໄມ ົ້ທີໍ່ ສະໜອງຜໍ່ານໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງສະແດງວໍ່າ ໄມ ົ້ທີໍ່ ມສີໍ່ວນຫ າຍມາຈາກບນັດາໂຄງ 

ການດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ. ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງຍງັບ ໍ່ ທນັຕດິພນັກບັໂກຕົ້າປະຈ  າປີ 

ແລະ ໂກຕົ້າພິເສດທີໍ່ ອານ ມດັໂດຍລດັຖະບານ ແຕໍ່ກວມເອົາໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ ອອກໂດຍອ  ານາດການປກົ 

ຄອງໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ. ການບນັທຶກຂ ົ້ມນູຕ ົົ້ນຕ ຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງ, ຊຶໍ່ ງສະທົ້ອນເຖງິຄວາມແຕກຕໍ່າງຊດັເຈນລະ 

ຫວໍ່າງບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ມກີານລາຍງານ ແລະ ບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ຂ ົ້ມນູຈາກ

ສະໜາມສອງບນັທຶກໄດົ້ພຽງແຕໍ່ 34% ຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກ 4 ແຂວງ ສະແດງເຖງິອດັຕາ

ສໍ່ວນທີໍ່ ສ  າຄນັຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດົ້ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. 

3) ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີມາຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານໄປຫາສະໜາມສອງ: 

ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຍງັບ ໍ່ ທນັມຄີວາມຮບັຮູົ້ຢໍ່າງກວົ້າງຂວາງເທ ໍ່ ອ ແລະ ບ ໍ່ ນອນຢູໍ່ໃນ 3 ປະເພດຂອງປໍ່າ, ດ ັໍ່ງທີໍ່  

ລະບ ໄວົ້ໃນກດົໝາຍວໍ່າດົ້ວຍປໍ່າໄມ ົ້ ສະບບັປະຈ ບນັ. ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ສໍ່ວນຫ າຍຖ ກນ  າ 

ໃຊົ້ເພ ໍ່ ອການນ  າໃຊົ້ພາຍໃນບົ້ານ. ຂ ັົ້ນຕອນການອະນ ຍາດໃຫົ້ປະຊາຊນົຕດັໄມ ົ້ ແມ ໍ່ນແຕກຕໍ່າງກນັອງີຕາມຈ ດ 

ປະສງົຄວາມຕົ້ອງການນ  າໃຊົ້ຜນົຜະລິດ. ປະຊາຊນົທີໍ່ ຕົ້ອງການຢາກຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອການກ ໍ່ສົ້າງເຮ ອນຊານ ແລະ 

ເພ ໍ່ ອສົ້ອມແປງນ ັົ້ນຕົ້ອງໄດົ້ປຶກສາຫາລ ກບັນາຍບົ້ານ, ຊຶໍ່ ງຈະເປັນຜູົ້ຂຽນຄ  າຮົ້ອງຂ ອະນ ຍາດຈາກຫົ້ອງການເມ  ອງ. 

ຖົ້າໄມ ົ້ຈະຖ ກນ  າໃຊົ້ເພ ໍ່ ອການປບັປ ງໃນຊ ມຊນົເຊັໍ່ ນ: ກ ໍ່ສົ້າງຫົ້ອງການບົ້ານ, ໂຮງຮຽນ ຫ   ວດັວາອາຣາມ, 

ນາຍບົ້ານຈະຕົ້ອງເຂົົ້າໄປຫົ້ອງການເມ  ອງ ແລະ ຂຽນຄ  າຮົ້ອງຂ ອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນນ  າຫົ້ອງການປກົຄອງແຂວງ.  

ໃນຫ າຍກ ລະນ,ີ ການຂ ດຄ ົົ້ນໃນປໍ່ານີົ້ ແມ ໍ່ນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງໂກຕົ້າພິເສດຂອງແຂວງ. ຕວົຢໍ່າງ: ການກ ໍ່ສົ້າງວດັຢູໍ່

ເມ  ອງສາລາວນັຂອງແຂວງສາລາວນັ ທີໍ່ ໃຊົ້ໄມ ົ້ຈາກປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານທີໍ່ ໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດຈາກເຈົົ້າແຂວງ. ພາຍ

ໃຕົ້ມາດ 43 ຂອງກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ (2007), ການຕດັໄມ ົ້ ຫ   ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອຈ ດປະສງົທາງການຄົ້າ ແມ ໍ່ນ

ໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດຢູໍ່ເຂດກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແລະ ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ແລະ ຈະຕົ້ອງປະຕບິດັ ຕາມບນັດາ

ຫ ກັການທີໍ່ ລະບ ໄວົ້ໃນມາດຕາ 49. ສະນ ັົ້ນ, ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງກ ສາມາດມໃີບທະບຽນ ຫ   ໃບ

ອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນຢູໍ່ໃນເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ສາມາດເປັນໄມ ົ້ທີໍ່ ໃຊົ້ເພ ໍ່ ອການຄົ້າ. ໃນກດົໝາຍປໍ່າໄມ ົ້ 

(2007) ຍງັບ ໍ່ ທນັມຂີ ົ້ຫົ້າມທີໍ່ ຊດັເຈນວໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຈະຖ ກໃຊົ້ໃນຕໍ່ອງໂສົ້ງການ

ສະໜອງການຄົ້າ. ທີມງານພບົວໍ່າ: ຂອບເຂດ ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກກ  ານດົ 

ແລະ ສກຶສາຢໍ່າງຊດັເຈນໂດຍຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ. 

- ແຂວງສາລາວນັສາມາດປະເມນີໄດົ້ວໍ່າປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງ 81,734 ຮຕ, ແຕໍ່ບ ໍ່ ມຂີ ົ້ມນູຈາກ

ຂ ັົ້ນເມ  ອງ. ບ ໍ່ ມກີານຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຢູໍ່ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງຕາມລາຍງານ. 

- ແຂວງເຊກອງບ ໍ່ ມຂີ ົ້ມນູກ ໍ່ຽວກບັປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງແຕໍ່ມກີານລາຍງານກໍ່ຽວກບັໂກຕົ້າ ຫ   ບ ລິ

ມາດການຂ ດຄ ົົ້ນ. 
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- ແຂວງໄຊຍະບລີູລາຍງານວໍ່າ: ມປີໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງເມ  ອງຄ  3,207 ຮຕ ຢູໍ່ເມ  ອງຫງົສາ ແລະ 26,200 ຮຕ 

ຂອງປໍ່າໄຜໍ່ຢູໍ່ເມ  ອງແກໍ່ນທົ້າວແຕໍ່ບ ໍ່ ມຂີ ົ້ມນູປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງ ສ  າລບັຢູໍ່ເມ  ອງອ ໍ່ ນ. 

- ແຂວງຫ ວງພະບາງລາຍງານວໍ່າມປີໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເມ  ອງ 379,083 ຮຕ ແລະ ບ ໍ່ ມຂີ ົ້ມນູຈາກ

ເມ  ອງອ ໍ່ ນ ແລະ ບ ໍ່ ມໂີກຕົ້າອອກອະນ ຍາດໃຫົ້ຂ ດຄ ົົ້ນປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຢູໍ່ເມ  ອງ. ແລະ ບ ໍ່ ມກີານລາຍງານ 

ເຖງິບ ລິມາດການຂ ດຄ ົົ້ນ. 

ບນັດາໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງສາມາດດ  າເນນີໄດົ້ໃນເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ຈະຕົ້ອງຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້

ຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມບດົສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ບ ໍ່ ໄດົ້ມກີານບນັທຶກໄມ ົ້ທໍ່ອນ ທີໍ່ ມາຈາປໍ່າຊມົໃຊົ້

ຂອງບົ້ານທີໍ່ ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງຂອງ 4 ແຂວງທີໍ່ ມກີານສກຶສາ.  

4) ໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າໄປຫາສະໜາມສອງ: 

ໃນປີ 2005, ພ ົ້ນທີໍ່ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າທງັໝດົໃນປະເທດ ມປີະມານ 146,600 ຮຕ ຂອງໄມ ົ້ສກັທີໍ່  

ເປັນພນັໄມ ົ້ຕ ົົ້ນຕ ປກູໂດຍປະຊາຊນົທີໍ່ ມດີນິຂະໜາດນົ້ອຍຫ າຍຄນົ (MOAF 2005). ອງີຕາມການສກຶສາຂອງ 

ມດິລີ (2006), ການຂ ດຄ ົົ້ນປະຈ  າປີຂອງໄມ ົ້ສກັອາດໄດົ້ຮອດໄດົ້ 40,000 ມ
3 ຕ ໍ່ ປີ ຈນົຮອດ 2012. ຕ ົົ້ນວກິ 

ແລະ ຕ ົົ້ນຢາງພາລາຍງັກ  າລງັພວມປກູເພ ໍ່ ອເຫຍ ົ້ອໄມ ົ້ ແລະ ນ  ົ້າຢາງພາລາ. ຕ ົົ້ນຢາງພາລາສໍ່ວນຫ າຍຫາກ ໍ່ເລີໍ່ ມ 

ປກູໃນໄລໍ່ຍະປະມານ…ປີຜໍ່ານມາ ແລະ ຄາດໝາຍໄວົ້ສ  າລບັຮອດວຽນ 25 ປີ ຕາມປກົກະຕ.ິ 

ຂ ັົ້ນຕອນຂອງການຂ ອະນ ຍາດ ເພ ໍ່ ອຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ສວນປກູປໍ່າ ທີໍ່ ເອກະຊນົເປັນເຈົົ້າຂອງແມ ໍ່ນມຄີວາມກະທດັຮດັ. 

ໂດຍນ  າໃຊົ້ສດິຖ ກຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍ, ເຈົົ້າຂອງສາມາດນ  າໃຊົ້ໄມ ົ້ຈາກສວນປກູຂອງຕນົ ຫ   ຈາກທີໍ່ ດນິຂອງຕນົ. 

ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຖົ້າເຂົາເຈົົ້າຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ໃນສວນປກູເພ ໍ່ ອເຫດຜນົທາງການຄົ້າ, ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າ 

ໄມ ົ້ແຂວງຕົ້ອງອອກໃບອະນ ຍາດ ແລະ ໃຫົ້ບນັຈ ເຂົົ້າໃນລະບບົໂກຕົ້າປະຈ  າປີ. ບນັດາເອກະສານທີໍ່ ຕດິພນັກບັ

ສວນປກູຢູໍ່ແຂວງຫ ວງພະບາງປະກອບດົ້ວຍ:  

ກ. ໃບຂຶົ້ນທະບຽນສວນປກູ 

ຂ. ໃບອະນ ຍາດຕດັ 

ຄ. ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ 

ງ. ເອກະສານຈາກກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ (ຫ   ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ) 

ຈ. ໃບອະນ ຍາດການຂນົໄມ ົ້ສກັຂຶົ້ນພາຫານະຂນົສ ົໍ່ງຈາກສວນປກູຢູໍ່ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ 

ສ. ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຈາກຜູົ້ສວນປກູ (ອານ ມດັໂດຍລດັຖະບານລາວ) 
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ແຂວງໄຊຍະບລີູໄດົ້ຮບັໂກຕົ້າໄມ ົ້ສກັຈາກສວນປກູຂະໜາດນົ້ອຍປະຈ  າປີ 1,100 ມ
3 ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ

ໄດົ້ຮບັໄມ ົ້ສກັຈາກສວນປກູໂກຕົ້າປະຈ  າປີ 4,000 ມ
3. ທີໍ່ ມເີນ ົ້ອທີໍ່ ປະມານ 27,000 ຮຕ ແລະ ໄດົ້ດ  າເນນີການ

ຂ ດຄ ົົ້ນ 2,052 ມ3 ໃນສກົປີ 2010-2011. 

ການປະເມນີຄດິໄລໍ່ເນ ົ້ອທີໍ່ ທງັໝດົຂອງສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າໃນແຂວງໄຊຍະບລີູແມ ໍ່ນບ ໍ່ ມກີານຄດິໄລໍ່, 

ແຕໍ່ມ ີ520 ມ
3 ຂອງໄມ ົ້ສກັໄດົ້ຖ ກບນັທຶກ ຍົ້ອນຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນໂດຍມໂີກຕົ້າ 1.100 ມ

3. ໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກ

ສວນປກູຄວນຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ກໍ່ອນການຂນົສ ົໍ່ງເຂົົ້າໂຮງເລ ໍ່ ອຍ.  

5) ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ 

- ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງຂອງ 4 ແຂວງ ທີໍ່ ມກີານສກຶສານ ັົ້ນຍງັບ ໍ່ 

ທນັສອດຄໍ່ອງກບັບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ລາຍງານໂດຍໂຮງງານໄດົ້ຮບັໄມ ົ້ ຫ   ຄວາມຕົ້ອງການວດັຖ ດບິທີໍ່ ບ ໍ່ ຕອບສະ 

ໜອງໄດົ້ ແລະ ບ ໍ່ ໄປຕາມລະດບັການຜະລິດຕາມທີໍ່ ລາຍງານ. ມຄີວາມແຕກຕໍ່າງຢໍ່າງຊດັເຈນຂອງບນັທຶກຈາກ 

ສະໜາມສອງ ຊຶໍ່ ງເປັນບໍ່ອນທີໍ່ ໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົຄວນຂຶົ້ນທະບຽນ ແລະ ເປັນການຄາດຄະເນທາງການຂອງການ

ສະໜອງໄມ ົ້ໃນປະເທດລາວ. ສິໍ່ ງດ ັໍ່ງກ ໍ່າວອາດບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ອດັຕາສໍ່ວນຂອງວດັຖ ດບິທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານ 

ຫ   ສ ົໍ່ງອອກໄປປະເທດປາຍທາງ ອາດຍງັມຈີ  ານວນຫ າຍທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັຂຶົ້ນທະບຽນບນັຊ ີ ແລະ ມກີານບນັທຶກ 

(ຕາຕະລາງທີໍ່  14). 

- ຂ ົ້ມນູເກບັກ  າໄດົ້ຈາກການສະໜອງໄມ ົ້ຢູໍ່ແຂວງສາລາວນັ (16,218 ມ3) ບ ໍ່ທນັສອດຄໍ່ອງກບັໄມ ົ້ 640 ມ3 

ຈາກບນັທຶກຂອງສະໜາມສອງ. ໂກຕົ້າ (23,498 ມ
3) ທີໍ່ ໃຫົ້ແກໍ່ແຂວງສາລາວນັ ບ ໍ່ ຖ ກກບັການຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິ 

ຫ   ບ ລິມາດທີໍ່ ຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອຮກັສາລະດບັການຜະລິດຂອງໂຮງງານທີໍ່ ມກີານລາຍງານຂອງສກົປີ 2010-2011. 

ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງຂອງແຂວງສາລາວນັ ແມ ໍ່ນພຽງແຕໍ່ 3% ຂອງບ ລິ

ມາດໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ລາຍງານໃນລະດຂູ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. ຂ ົ້ມນູນີົ້ບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: 97% ຂອງໄມ ົ້

ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ເຂົົ້າສູໍ່ການສະໜອງໄມ ົ້ຍງັບ ໍ່ ທນັຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. 

- ອງີຕາມຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກການສະໜອງໄມ ົ້ຢູໍ່ແຂວງເຊກອງ, ມຄີວາມແຕກຕໍ່າງຂອງໄມ ົ້ 5,000 ມ
3 ລະ 

ຫວໍ່າງບ ລິມາດທີໍ່ ຖ ກລາຍງານຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ, ແລະ ບ ລິມາດທີໍ່ ຖ ກ 

ບນັທຶກຢູໍ່ສະໜາມສອງ ສ  າລບັລະດກູານຂ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ມ ີແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ຂ ົ້ມນູ 

ການສະໜອງທີໍ່ ເປັນໄມ ົ້ 18,614 ມ
3 ແລະ ບນັທຶກຢູໍ່ສະໜາມສອງສະແດງຈ  ານວນພຽງແຕໍ່ 13,425 ມ

3. ທງັ 

ສອງບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ ຍງັບ ໍ່ ທນັພຽງພ ເພ ໍ່ ອຊ ກຍູົ້ບ ລິມາດການຜະລິດ ສ ດທົ້າຍທີໍ່ ຖ ກບນັທຶກໃນລະດກູານຂ ດຄ ົົ້ນ

ນ ັົ້ນ, ຊໍ່ຶໍ່ ງມເີກ ອບ 19,000 ມ
3 ຕ ໍ່ ປີ ບ ລິມາດທງັໝດົທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງມແີຕໍ່ 38,6% ຂອງບ ລິມາດ

ໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ລາຍງານໃນລະດກູານຂ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. 61,4% ຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ 

ແລະ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ນ ັົ້ນຍງັບ ໍ່ ທນັຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. 
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- ມພີຽງແຕໍ່ຂ ົ້ມນູສ  າລບັຕ ໄມ ົ້ທີໍ່ ບນັທຶກຢູໍ່ສະໜາມສອງໃນແຂວງໄຊຍະບລີູ. ບ ໍ່ທນັມຂີ ົ້ມນູທາງການສ  າລບັຕ ໍ່ ໄມ ົ້ທີໍ່

ບນັທຶກຢູໍ່ສະໜາມສອງ ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການວດັຖ ດບິສ  າລບັໂຮງງານທີໍ່ ຫ າຍກວໍ່າ 90 ແຫໍ່ງຢູໍ່ໃນ 

ແຂວງ. ບນັທຶກການຜະລິດທີໍ່ ເປັນທາງການແມ ໍ່ນ 27,074 ມ
3 ຂອງຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ ຊຶໍ່ ງຶຕົ້ອງການໄມ ົ້ 

ທໍ່ອນເປັນວດັຖ ດບິປະມານ 67,000 ມ
3. ສະນ ັົ້ນ, ຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ການຂ ດຄ ົົ້ນຈຶໍ່ງບ ໍ່ ຕງົກນັ, ຄວນມກີານ 

ບນັທຶກໃນເວລາທີໍ່ ມກີານວດັແທກ ແລະ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ 

ສະໜາມສອງມພີຽງແຕໍ່ 10% ຂອງບ ລິມາດຂ ດຄ ົົ້ນທງັໝດົທີໍ່ ລາຍງານໃນຊໍ່ວງລະດຂູ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. 

90% ຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ບ ໍ່ ທນັຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜານສອງ. 

- ຂ ົ້ມນູຈາກແຂວງຫ ວງພະບາງ ສະແດງເຖງິຄວາມແຕກຕໍ່າງບ ໍ່ ຫ າຍລະຫວໍ່າງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນ ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່

ສະໜາມສອງ ແລະ ບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ຢູໍ່ທົ້ອງຖິໍ່ນໄດົ້ຮບັ. ບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂຶົ້ນ

ທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງມ ີ 95% ຂອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ລາຍງານໃນຊໍ່ວງລະດຂູ ດຄ ົົ້ນ 

2010-2011. 

ບ ລິມາດໄມ ົ້ຫ າຍສມົຄວນທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັກ  ານດົໄດົ້ເຂົົ້າໄປສູໍ່ຂະແໜງການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ຖ ກຜະລິດຢໍ່າງ 

ພຽງພ ກາຍເປັນຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ ແລະ ຖ ກສ ົໍ່ງອອກໄປບນັດາຕະຫ າດຢູໍ່ສາກນົ (EIA 2010, ລາຍ 

ງານປະຈ  າປີຂອງກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ 2011). ທີມງານຍງັບ ໍ່ ພບົຫ ກັຖານການສ ົໍ່ງອອກໂດຍກງົຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ສາ 

ມາດກ  ານດົໄດົ້ໃນແຂວງທີໍ່ ມກີານສກຶສາ. ບນັທຶກການຂ ດຄ ົົ້ນສະແດງເຖງິການຂ ດຄ ົົ້ນທງັໝດົແມ ໍ່ນ 56,583 ມ
3  

ຊຶໍ່ ງມບີ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງພຽງແຕໍ່ 19,545 ມ
3 ນີົ້ບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ພຽແຕໍ່ 34% ຂອງ 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກແຫ ໍ່ງປໍ່າໄມ ົ້ຕໍ່າງໆໄດົ້ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. 

ຜນົຂອງການວເິຄາະແມ ໍ່ນຈ  ານວນຫ  ດລ ໍ່ ນກນັຫ າຍ ລະຫວໍ່າງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກບນັທຶກຢູໍ່ສະໜາມສອງ        

(19,545 ມ3) ແລະ ບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຕົ້ອງການປ ງແຕໍ່ງຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູທງັໝດົທີໍ່ ລາຍງານໂດຍພະແນກ 

ອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ (60,537 ມ3). ວດັຖ ດບິທີໍ່ ຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອການຜະລິດທີໍ່ ມຂີ ົ້ມນູແມ ໍ່ນ 

60,537 ມ3 ຂອງຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູຄາດວໍ່າຈະມປີະມານ 151,000 ມ
3 ອງີຕາມອດັຕາການຟ ົ້ນຟສູະ 

ເລໍ່ຍຂອງອ ດສາຫະກ  າ (ຕາຕະລາງທີໍ່  19). 

ນີົ້ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວໍ່າ: ວດັຖ ດບິຍງັບ ໍ່ ທນັຖ ກບນັທຶກຂ ົ້ມນູຢໍ່າງພຽງພ  ພາຍໃຕົ້ລະບບົໃນປະຈ ບນັຊຶໍ່ ງຂ ດຂ ົົ້ນມາ 

ຈາກມາຈາກເຂດປໍ່າໄມ ົ້ຕໍ່າງໆລວມເຖງິເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ.  

6) ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກຍດຶໃນລະຫວໍ່າງການຂນົສ ົໍ່ງໄປສະໜາມສອງ 

ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ຮບັຜິດຊອບການກວດກາຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍ. ຕ ັົ້ງແຕໍ່ກມົສົ້າງຕ ັົ້ງຂຶົ້ນໃນ 

ປີ 2008, ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ໄດົ້ຍດຶໄມ ົ້ຫ າຍກວໍ່າ 70,000 ມ
3 ລວມມໄີມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພນັອ ໍ່ ນໆທີໍ່  

ເປັນເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ, ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ມກີານກ  ານດົທີໍ່ ຖ ກຕົ້ອງ (ເບິໍ່ ງຂ ົ້ທີໍ່  10.1). ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຈ  ານວນດ ັໍ່ງກ ໍ່າວບ ໍ່ 
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ໄດົ້ກວມເອົາໄມ ົ້ເຖ ໍ່ອນທງັໝດົ ຍົ້ອນທງັກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ກອງກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ຢູໍ່ແຂວງຍອມຮບັວໍ່າ: ມ ີ

ການສມົຮູົ້ຮ ໍ່ວມຄດິລະຫວໍ່າງນກັລງົທຶນ, ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ທົ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ປະຊາຊນົໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ ທີໍ່ ເປັນຜູົ້ຕດັໄມ ົ້ ໄດົ້ 

ນ  າເຂົົ້າສູໍ່ການຄົ້າໄມ ົ້ຜິດກດົໝາຍໃນທົໍ່ວປະເທດ.  

ໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ໄມ ົ້ເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ ທີໍ່ ຖ ກຍດຶໄດົ້ກາຍເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ໃນປະເທດ

ລາວ ໂດຍຜໍ່ານຂະບວນການ ຂາຍເປັນທາງການຄົ້າຍຄ ກບັໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພນັເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູທີໍ່ ໄດົ້

ຈາກໄມ ົ້ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ສົ້າງບນັຊໄີມ ົ້ທີໍ່ ຍດຶມາໄດົ້ເພ ໍ່ ອ

ການຂາຍຜໍ່ານຂະບວນການປະມນູພາຍໃຕົ້ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. 

7) ໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກສະໜາມສອງໄປຫາບ ລິສດັປ ງແຕໍ່ງ 

ສະໜາມສອງ: ແມ ໍ່ນຈ ດຕ ົົ້ນຕ ເພ ໍ່ ອການບນັທຶກ ແລະ ຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດທີໍ່ ມໃີບທະບຽນ 

ຂ ດຄ ົົ້ນໃນລາວ. ສະໜາມສອງຢູໍ່ໃຕົ້ການຄ ົ້ມຄອງໂດຍພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, ແລະ ຫົ້ອງການ 

ກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ພົ້ອມທງັພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. ສະໜາມສອງບ ໍ່ ໄດົ້ເປັນ 

ດໍ່ານກວດຖາວອນແຕໍ່ຄວາມຈງິແລົ້ວເປັນພຽງສະຖານທີໍ່ ເພ ໍ່ ອວດັແທກ ແລະ ບນັທຶກໄມ ົ້ທໍ່ອນ. ສະໜາມສອງ 

ສໍ່ວນຫ າຍມກັຢູໍ່ໃກ ົ້ກບັເຂດຕດັໄມ ົ້ ເພ ໍ່ ອຫ  ດຜໍ່ອນຕ ົົ້ນທຶນການຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ລວມທງັຕ ົົ້ນທຶນການຂນົສ ົໍ່ງຮອດຈ ດ

ທີໍ່ ມ ີ ການວດັແທກ, ຊຶໍ່ ງສາມາດເອີົ້ນວໍ່າ: “ປະຕປູໍ່າ”. (ແມ ໍ່ນສະໜາມສອງຊຶໍ່ ງເປັນຈ ດທີໍ່ ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ 

ມອບບນັຊໄີມ ົ້ໃຫົ້ຂະແໜງການຄົ້າເພ ໍ່ ອຂາຍ ແລະ ດ  າເນນີເປັນຂ ັົ້ນຕອນຕ ໍ່ ໄປ). 

ຢູໍ່ສະໜາມສອງ, ພະນກັງານຈາກ PAFO ແລະ  DAFO ວດັແທກ ແລະ ຈດັໄມ ົ້ຊ ັົ້ນຄ ນນະພາບໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັ

ໝດົ (ອງີຕາມຂ ົ້ຕກົລງົຂອງ MAF ເລກທີ 0116/ກກປ ວໍ່າດົ້ວຍຫ ກັການສ  າລບັການວດັແທກ ແລະ ຈດັຄ ນ

ນະ ພາບໄມ ົ້ທໍ່ອນ, ໄມ ົ້, ຕ ໄມ ົ້ ແລະ ປດູໄມ ົ້ ລງົວນັທີໍ່  17/05/2007) ເພ ໍ່ ອສົ້າງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນໃຫົ້ພະແນກອ ດ 

ສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. 

ອງີຕາມບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນນີົ້, ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງຈດັແຈງການຂາຍຜໍ່ານຂ ັົ້ນຕອນການປະ 

ມນູ ຫ   ຜໍ່ານການຂາຍໂດຍກງົໃຫົ້ບນັດາໂຮງງານ ແລະ ອອກໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ເອກະສານການຊ  າ 

ລະໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ພະແນກການເງນິແຂວງ. 

ມ ີ2 ວທີິໃນການຂາຍໄມ ົ້ໃນປະເທດລາວຄ : 1) ການຂາຍໄມ ົ້ຢ ນຕ ົົ້ນ (ຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຖ ກຄດັເລ ອກ) ທີໍ່ ກ  ານດົໃນເວລາ

ການສ  າຫ ວດກໍ່ອນການຂ ດຄ ົົ້ນໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ຖ ກວດັແທກຢູໍ່ສະໜາມສອງຫ ງັການຂ ດຄ ົົ້ນເພ ໍ່ ອການ

ຊ  າລະ ແລະ ອານ ມດັໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ, ຫ   2) ການຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງຊຶໍ່ ງໄມ ົ້ໄດົ້ຈາກການ

ບ ກເບກີທີໍ່ ດນິ (ດນິສ  າປະທານ), ເຂດ ກ ໍ່ສົ້າງຫນົທາງ ຫ   ເຂດທີໍ່ ມກີານພດັທະນາພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. 

ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຖ ກສ ົໍ່ງໃຫົ້ຂະແໜງການຄົ້າແຂວງ ຫ   ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ເພ ໍ່ ອຄດິໄລໍ່ 

ລາຄາໄມ ົ້ທໍ່ອນ. ການຄດິໄລໍ່ແມ ໍ່ນອງີໃສໍ່ບນັດາຂ ັົ້ນຕອນທີໍ່ ກ  ານດົໃນໃບແຈ ົ້ງການຂອງກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ 
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ແລະ ການຄົ້າ ວໍ່າດົ້ວຍການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັລາຄາໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງເລກທີ 27/01/2010. ຜູົ້ຊ ົ້ຈະຕົ້ອງ 

ຈ ໍ່າຍເງນິຢູໍ່ພະແນກການເງນິແຂວງ ຊຶໍ່ ງຈະອອກໃບຮບັເງນິໃຫົ້. 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງອອກໃບອະນ ຍາດເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອຂນົສ ົໍ່ງຈາກສະໜາມສອງໄປ 

ຫາໂຮງງານ. ບນັດາເອກະສານທີມາພົ້ອມກບັໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງປະກອບດົ້ວຍ: ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ສ  າ 

ເນົາບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຂອງສະໜາມສອງ ທີໍ່ ຮບັຮອງໂດຍພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, ສ  າເນົາສນັຍາຊ ົ້-

ຂາຍໄມ ົ້ (ເຊັນສນັຍາໂດຍ PAFO, PolC ແລະ ຜູົ້ຊ ົ້), ໃບຮບັເງນິການຊ  າລະຄໍ່າຕໍ່າງໆ (ຄໍ່າພນັທະ, ອາ 

ກອນ ແລະ ຄໍ່າທ  ານຽມ) ອອກໂດຍພະແນກການເງນິແຂວງ, ແລະ ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນອອກໂດຍພະ 

ແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. ໄມ ົ້ຖ ກກດົໝາຍທີໍ່ ມາຈາກແຫ ໍ່ງປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານສາມາດນ  າເຂົົ້າສູໍ່

ໂຮງງານໂດຍປາດສະຈາກໃບອະນ ຍາດ. ຄວນຕດັອອກເພາະໃນກ ລະນນີີົ້ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຈະມກີານເຊ ໍ່ ອມ

ໂຊມໄວ. 

8) ໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກສະໜາມສອງໄປບນັດາຫາຕະຫ າດໃນສາກນົ 

ປະເທດລາວໄດົ້ມກີານຄົ້າຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ກບັບນັດາປະເທດເພ ໍ່ ອນບົ້ານຕ ັົ້ງແຕໍ່ສະໄໝລໍ່າເມ  ອງຂຶົ້ນ ໃນຊໍ່ວງ 

ເລີໍ່ ມຕ ົົ້ນຂອງສດັຕະວດັທີໍ່  20 (ຈນັທິລາດ 1998; CPI, NSC 2006), ທີໍ່ ມບີດົບາດສ  າຄ ັນັຕ ໍ່ ເສດຖະກດິຂອງ 

ປະເທດລາວ. ໃນຊ ມປີ 1990, ການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ກວມເອົາປະມານ 40% ຂອງສນິຄົ້າສ ົໍ່ງອອກທງັໝດົຈາກປະ 

ເທດລາວ, ຫ   ປະມານ 30% ຂອງເງນິຕາຕໍ່າງປະເທດທີໍ່ ໄດົ້ຮບັ (EU ແລະ FAO 2002; CPI, NSC 

2006). ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ຕ ົົ້ນຕ ທີໍ່ ຄົ້າຂາຍໃນໄລໍ່ຍະນ ັົ້ນ ແມ ໍ່ນໄມ ົ້ທໍ່ອນ, ໄມ ົ້ແປົ້ນ, ຜະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮບູ 

ເຊັໍ່ ນ: ເຟີນເິຈ,ີ ໄມ ົ້ປພູ ົ້ນ ແລະ ກອບຮບູ, ຕ ໄມ ົ້ ແລະ ໄມ ົ້ອດັ (MAF 2005). ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ 

ເປັນຕະຫ າດທີໍ່ ສ  າຄນັທີໍ່ ສ ດ. ໃນປີ 2007, ປະເທດໄທເປັນຕະຫ າດໃຫຍໍ່ສ  າລບັໄມ ົ້ແປົ້ນ ແລະ ໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກ 

ລາວ, ຊຶໍ່ ງການສ ົໍ່ງອອກກວມເອົາ 47,8% ຂອງການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທງັໝດົ. ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີເປັນ 

ຕະຫ າດໃໝໍ່ທີໍ່ ສ  າຄນັສ  າລບັໄມ ົ້ທີມາຈາກລາວ (EIA ແລະ ທີໍ່ ລະພກັ 2008). 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ໄດົ້ຈາກເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດໃຫົ້ສ ົໍ່ງອອກໄດົ້ໂດຍກງົ ແຕໍ່ໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກ 

ເຂດປໍ່າຜະລິດຈະຕົ້ອງຖ ກປ ງແຕໍ່ງຢູໍ່ພາຍໃນໃຫົ້ເປັນສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ ຫ   ສ  າເລັດຮບູ. ຕວົເລກການສ ົໍ່ງ 

ອອກແຫໍ່ງຊາດເປັນພຽງຫວົໜໍ່ວຍ US ໂດລາ ແລະ ບ ໍ່ ສາມາດນ  າໃຊົ້ຄດິໄລໍ່ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຖ ກສ ົໍ່ງ 

ອອກ. ຕວົເລກການສ ົໍ່ງອອກແຫໍ່ງຊາດປະຈ  າປີ 2006-2007 ສະແດງເຖງິການຫ  ດລງົຂອງການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ 

ທໍ່ອນຢໍ່າງຊດັເຈນ (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 

ແຂວງສາລາວນັສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ 8,620 ມ
3 ແລະ ແຂວງເຊກອງສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ພຽງແຕໍ່ 421 ມ

3 ຂອງຈ  ານວນໄມ ົ້ 

ທໍ່ອນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກນັນ ັົ້ນ, ແຂວງໄຊຍະບລີູ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງບ ໍ່ ໄດົ້ລາຍງານການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ 

ທໍ່ອນໃນຊໍ່ວງລະດກູານຂ ດຄ ົົ້ນ 2010-2011. ຕວົເລກການສ ົໍ່ງອອກແຫໍ່ງຊາດສະແດງໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ບ ໍ່ ມສີນິຄົ້າໃດ 

ຖ ກສ ົໍ່ງອອກໃນຊໍ່ວງ 2010-2011, ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ສອດຄໍ່ອງກບັຂ ົ້ມນູຂອງແຂວງຕໍ່າງໆ. 

9) ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກບ ລິສດັປ ງແຕໍ່ງເຂົົ້າສູໍ່ບນັດາຕະຫ າດຢູໍ່ພາຍໃນ 

ບນັດາຕະຫ າດໄມ ົ້ພາຍໃນຂອງປະເທດລາວ ສໍ່ວນຫ າຍເປັນຟ ນ, ໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອການກ ໍ່ສົ້າງບົ້ານເຮ ອນ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງ

ເຟີນເິຈ.ີ ຕວົເລກຂອງການບ ລິໂພກໄມ ົ້ໃນການກ ໍ່ສົ້າງ ແລະ ເຟີນເິຈ ີ ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ຊດັເຈນຍົ້ອນຂາດການຄ ົົ້ນຄົ້ວາ

ເພ ໍ່ ອປະເມນີການນ  າໃຊົ້ໄມ ົ້ຢູໍ່ລະດບັຄວົເຮ ອນ. ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ ປະເມນີວໍ່າ: ການບ ລິໂພກໄມ ົ້

ເລ ໍ່ ອຍຢູໍ່ພາຍໃນແມ ໍ່ນປະມານ 200,000 ມ
3 ຕ ໍ່ ປີ ຫ   37 ມ3 ຕ ໍ່ ປີຕ ໍ່ 1,000 ຄນົ (MAF 2005) ສໍ່ວນຫ າຍ

ແມ ໍ່ນກ ໍ່ສົ້າງເຮ ອນ ແລະ ເຟີນເິຈ.ີ ໄມ ົ້ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອການບ ລິໂພກພາຍໃນຈະຕົ້ອງມເີອກະສານ

ຄ : ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ສ  າເນົາຊ ົ້-ຂາຍໄມ ົ້ (ເຊັນໂດຍ PAFO, PolC ແລະ ຜູົ້ຊ ົ້), ໃບຮບັເງນິການສ  າ

ລະຄໍ່າອ ໍ່ ນໆ (ເຊັໍ່ ນ: ຄໍ່າພນັທະ, ອາກອນ ແລະ ຄໍ່າທ  ານຽມ) ອອກໂດຍພະແນກການເງນິແຂວງ, ໃບອານ ຍາດ

ຂນົສ ົໍ່ງອອກໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. ຖົ້າໄມ ົ້ຖ ກຂນົສ ົໍ່ງພາຍໃນເມ  ອງ, ສ  າເນົາໃບ

ທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ໃບຮບັເງນິທີໍ່ ເປັນທາງການແມ ໍ່ນຈ  າເປັນ. 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງບ ໍ່ ສາມາດສະໜອງຂ ົ້ມນູການຜະລິດສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ ຫ   ເຄິໍ່ ງສ  າ 

ເລັດຮບູຢູໍ່ຕະຫ າດພາຍໃນ. ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງເກບັຮກັສາບນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກແຕໍ່ບ ໍ່ 

ມບີນັທຶກຂອງການຜະລິດປະຈ  າປີໃນໂຮງງານເພ ໍ່ ອສະແດງຂ ົ້ມນູຢໍ່າງຊດັເຈນ. 

10) ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກບ ລິສດັປ ງແຕໍ່ງເຂົົ້າສູໍ່ບນັດາຕະຫ າດຢູໍ່ສາກນົ 

ບນັດາເອກະສານທີໍ່ ຈ  າເປັນເພ ໍ່ ອການສ ົໍ່ງອອກຜະລິດຕະພນັປ ງແຕໍ່ງປະກອບດົ້ວຍ: ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ໃບ 

ອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງອອກໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ, ບນັຊຜີະລິດຕະພນັໄມ ົ້, ໃບອນິວອຍ 

ອາກອນສ ົໍ່ງອອກ, ໃບຍກົເວັົ້ນອາກອນສ ົໍ່ງອອກໃນກ ລະນຜີະລິຕະພນັໄມ ົ້ສ  າເລັດຮບູ. ສ  າເນົາໃບສນັຍາຊ ົ້-ຂາຍ 

ກບັບ ລິສດັຢູໍ່ປາຍທາງ ແລະ ສ  າເນົາການຊ  າລະເງນິລໍ່ວງໜົ້າສ  າລບັຄໍ່າໃຊົ້ຈ ໍ່າຍອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ລະບ ໃນກດົໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ. 

ສະຖຕິແິຫໍ່ງຊາດມຂີ ົ້ມນູສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ ແລະ ສ  າເລັດຮບູ ທີໍ່ ສ ົໍ່ງອອກໄປແຕໍ່ລະປະເທດເປັນພຽງຫວົ 

ໜໍ່ວຍ US ໂດລາເທົໍ່ ານ ັົ້ນ (ຕາຕະລາງທີໍ່  20-24) 
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ໄລໍ່ຍະເວລາ ສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ 

(USໂດລາ) 

ສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ 

(USໂດລາ) 

    ທງັໝດົ 

   (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               0                   36,757,532          36,757,532 

2010/2011       38,738,239           39,110,349           77,848,588 

 

ບນັທຶກຢູໍ່ແຂວງສ  າລບັການສ ົໍ່ງອອກສນິຄົ້າເຄິໍ່ ງສ  າເລັດຮບູ ແລະ ສ  າເລັດຮບູຢູໍ່ແຕໍ່ລະແຂວງ ແມ ໍ່ນມຢີູໍ່ນ  າພະ 

ແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ສກົປີ 2010-2011 (ຕາຕະລາງທີໍ່  25-28). 

9.3 ສະຫ  ບລວມຮບູແບບການສະໜອງໄມ ົ້ 

ບດົສກຶສາການສະໜອງໄມ ົ້ກ  ານດົໄດົ້ຄ : ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ແລະ ໂກຕົ້າພິເສດທີໍ່ ອານ ມດັໂດຍລດັຖະບານ ບ ໍ່ ໄດົ້ 

ສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນຊດັເຈນເຖງິບ ລິມາດຕວົຈງິຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ໄມ ົ້ທີໍ່ ມໃີນຕະຫ າດພາຍໃນ. ຍງັຂາດຂ ົ້ 

ມນູຂໍ່າວສານຫ າຍຢູໍ່ສະໜາມສອງຂອງແຂວງຕໍ່າງໆທີໍ່ ມກີານສກຶສາ, ຊຶໍ່ ງນ  າໄປສູໍ່ຄວາມບ ໍ່ ສອດຄໍ່ອງລະຫວໍ່າງບ ລິ 

ມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນຂອງການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ບນັທຶກຂອງການຜະລິດໃນໂຮງງານ. ທີມງານໄດົ້ສງັເກດເຫັນບນັດາ 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ບ ໍ່ ມເີລກນ  ົ້າເບຢີູໍ່ຫ າຍໂຮງງານ, ຊຶໍ່ ງເຂົົ້າໃຈວໍ່າ: ເປັນໄມ ົ້ຈາກເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເປັນໄມ ົ້

ຈາກແຫ ໍ່ງທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັຖ ກກ  ານດົ. ຍົ້ອນບນັດາໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ບ ໍ່ ມລີະບບົຕໍ່ອງໂສົ້ການຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້ ນອກຈາກວໍ່າ: 

ໂຮງງານຈະໄດົ້ຮບັອະນ ຍາດພາຍໃຕົ້ FSC, ໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ຈາກແຫ ໍ່ງໄມ ົ້ທງັໝດົຈະຖ ກປນົກນັເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງຂະ 

ບວນການຜະລິດ. ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ຈາກແຫ ໍ່ງສະໜອງໄມ ົ້ອ ໍ່ ນໆ ສາມາດຖ ກສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ຈ  າໜໍ່າຍໃຫົ້ຕະຫ າດ

ພາຍໃນ ອງີຕາມໃບອະນ ຍາດທີໍ່ ອອກໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. 

ວດັຖ ດບິທີໍ່ ຈະຖ ກສ ົໍ່ງອອກນ ັົ້ນ ຈະຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ, ຊຶໍ່ ງອະນ ຍາດ 

ຢໍ່າງເປັນທາງການໃຫົ້ບນັດາຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ ເພ ໍ່ ອການສ ົໍ່ງອອກທີໍ່ ຖ ກຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍສູໍ່ບນັດາປະເທດເພ ໍ່ ອນ 

ບົ້ານ. ປະເທດທີໍ່ ນ  າເຂົົ້າສາມາດອອກເອກະສານການນ  າເຂົົ້າໃຫົ້ກບັຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ຢູໍ່ເຂດຊາຍແດນ, ຊຶໍ່ ງສົ້າງ 

ຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍໃຫົ້ວດັຖ ດບິທີມາຢູໍ່ດ ໍ່ານກວດກາຕາມຊາຍແດນ (ຮບູທີໍ່  12). ສິໍ່ ງດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຊໍ່ວຍໃຫົ້ 

ໄມ ົ້ທີໍ່ ຜໍ່ານການປ ງແຕໍ່ງທີໍ່ ອາດມາຈາກການຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍໃຫົ້ກາຍເປັນສິໍ່ ງຖ ກກດົໝາຍ ຜໍ່ານການປ ງແຕໍ່ງ 

ແລົ້ວສ ົໍ່ງອອກໄປຫາປະເທດເພ ໍ່ ອນບົ້ານ. 

ການນ  າໃຊົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ຄບົຖົ້ວນ ຂອງໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ແລະ ໂກຕົ້າພິເສດທີໍ່ ອານ ມດັຈາກລດັຖະບານບ ໍ່ ໄດົ້ບອກວໍ່າ: ໄມ ົ້ 

ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນນ ັົ້ນແມ ໍ່ນຜິດກດົໝາຍ. ໄມ ົ້ອາດຖ ກອານ ມດັພາຍໃຕົ້ໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ ອອກໂດຍອ  ານາດການ 

ປກົຄອງຂ ັົ້ນແຂວງ ຫ   ຂ ັົ້ນເມ  ອງ. ສະໜາມສອງ ແມ ໍ່ນຈ ດຕ ົົ້ນຕ ເພ ໍ່ ອການຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ ຊໍ່ວຍໃຫົ້ 
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ສາມາດກວດຄ ນແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ພົ້ອມກບັໃບອະນ ຍາດເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນ. ພະນກັງານຈາກຫົ້ອງການກະສກິ  າ 

ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ ສົ້າງບນັຊໄີມທໍ່ອນທີໍ່ ຊໍ່ວຍໃນດົ້ານສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ນ  າ

ໃຊົ້ໂດຍບນັດາບ ລິສດັປ ງແຕໍ່ງພາຍໃນ ອງີຕາມໃບອະນ ຍາດທີໍ່ ອອກໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ

ແຂວງທີໍ່ ມຫີ ກັຖານຊດັເຈນ ກໍ່ຽວກບັການນ  າລະບບົໃຊົ້ໃນປະເທດລາວນ ັົ້ນ ບ ໍ່ທນັຍງັມກີານນ  າໃຊົ້ຢໍ່າງພຽງພ ເທ ໍ່ ອ 

ຍົ້ອນມຄີວາມແຕກຕໍ່າງຂອງຕວົເລກຫ າຍລະຫວໍ່າງບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ ບ ລິ

ມາດການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ລາຍງານ. ຄຽງຄູໍ່ກນັນ ັົ້ນ, ຍງັມຄີວາມແຕກຕໍ່າງລະຫວໍ່າງຕວົເລກການຜະລິດປະຈ  າປີ 

ແລະ ໄມ ົ້ທີໍ່ ມຂີ ົ້ມນູຢູໍ່ສະໜາມສອງ, ພົ້ອມທງັບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ມກີານຄດິໄລໍ່ ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງໄດົ້ຕາມບ ລິ

ມາດການຜະລິດຂອງໂຮງງານດ ັໍ່ງທີໍ່ ມກີານລາຍງານຈາກພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. 

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ : ຮບູແບບການສະໜອງໄມ ົ້ 

 ແຫ ໍ່ງສະໜອງໄມ ົ້ສໍ່ວນໃຫຍໍ່ມາຈາກ 4 ແຫໍ່ງຕ ົົ້ນຕ ຄ : ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດພ ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງ

ລໍ່າງ, ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ. 

 ສະໜາມສອງແມ ໍ່ນຈ ດຕ ົົ້ນຕ , ຊຶໍ່ ງເປັນບໍ່ອນທີໍ່ ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, ແລະ ຫົ້ອງການ 

ກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງວດັແທກ ແລະ ຂຶົ້ນທະບຽນຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ບ ລິມາດໄມ ົ້. ສິໍ່ ງດ ັໍ່ງ 

ກໍ່າວສົ້າງພ ົ້ນຖານຂອງການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຄ ົ້ມຄອງໃນປະເທດລາວ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ອງີຕາມຂ ົ້ 

ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກ 4 ແຂວງທີໍ່ ມກີານສກຶສາ, ມພີຽງແຕໍ່ 34% ຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ເຂົົ້າສູໍ່ການສະໜອງໄມ ົ້ທີໍ່  

ມກີານຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ນີົ້ອາດໝາຍຄວາມວໍ່າ: ອດັຕາສໍ່ວນຂອງໄມ ົ້ຫ າຍສມົຄວນທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັ 

ໄດົ້ຖ ກກ  ານດົ. 

 ການສະໜອງໄມ ົ້ໃນປະເທດລາວ ບ ໍ່ ໄດົ້ຖ ກຫົ້າມເມ  ໍ່ອມໂີກຕົ້າປະຈ  າປີ ແລະ ໂກຕົ້າພິເສດທີໍ່ ອານ ມດັ 

ຈາກລດັຖະບານ ແລະ ໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນກ ໍ່ ເປັນອກີລະບບົທີໍ່ ອານ ມດັໂດຍອ  ານາດການປກົຄອງຂ ັົ້ນ 

ແຂວງ ຫ   ເມ  ອງ. 

 ໄມ ົ້ສໍ່ວນຫ າຍທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ ບ ໍ່ ໄດົ້ມາຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດແຕໍ່ມາຈາກໂຄງການ 

ກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ຊຶໍ່ ງໄມ ົ້ທໍ່ອນສາມາດສ ົໍ່ງອອກໂດຍປດັສະຈາກການປ ງແຕໍ່ງພາຍໃນ.  

 ຍງັມຄີວາມແຕກຕໍ່າງຂອງຕວົເລກຢໍ່າງຊດັເຈນລະຫວໍ່າງຕວົເລກການຜະລິດ, ບນັທຶກບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນ 

ທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານ ແລະ ຂ ົ້ມນູຢູໍ່ສະໜາມສອງ. 

 ບາງໂຮງງານມໄີມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ບ ໍ່ ມກີານໝາຍເລກທີ ຊຶໍ່ ງຈ  າເປັນຕ ໍ່ ການກວດຄ ນແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມ 

ສອງ ແລະ ກວດກາຄ ນຫາແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຈາກປໍ່າ. 

 ບນັດາໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ຫ   ໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັຂຶົ້ນທະບຽນສາມາດເຂົົ້າສູໍ່ລະບບົປ ງແຕໍ່ງ 

ແລະ ເປັນສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ ແລະ ສາມາດສ ົໍ່ງອອກຢໍ່າງຖ ກກດົໝາຍໄດົ້ໂດຍມໃີບອະນ ຍາດສ ົໍ່ງອອກ 

ຈາກລດັຖະບານ. 

 ໄມ ົ້ທີໍ່ ຍງັບ ໍ່ ທນັຖ ກກ  ານດົ ອາດຕດິພນັກບັໂກຕົ້າໄມ ົ້ຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນ ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ມກີານຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມ 

ສອງແຕໍ່ສາມາດຖ ເປັນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກກດົໝາຍຍົ້ອນມໃີບທະບຽນຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ອອກໂດຍແຂວງ. 
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10 ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ 

10.1 ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ 

ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ຖ ກສົ້າງຕ ັົ້ງຂຶົ້ນໃນປີ 2008 ໂດຍມພີາລະບດົບາດໃນການກວດກາຢໍ່າງເປັນທາງການຂອງ 

ໄມ ົ້, ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ ແລະ ສດັປໍ່າ. ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ມໜີົ້າທີໍ່ ໃນການກວດກາກດິຈະການຕດັໄມ ົ້ພົ້ອມທງັຈດັ 

ການກວດກາການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ການຂາຍໃນທົໍ່ວປະເທດ ລວມທງັໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ ໂດຍບ ໍ່ ມເີອກະ 

ສານຮບັຮອງ ແລະ ສາມາດລະບ ໄມ ົ້ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວເປັນໄມ ົ້ທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ກດິຈະການຕດັໄມ ົ້ບ ໍ່ 

ໄດົ້ໝາຍຄວາມວໍ່າຈະໃຫົ້ມກີານກວດກາເປັນປະຈ  າ ແລະ ຈ ດສ ມແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອກວດກາການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ 

ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້. ຕ ັົ້ງແຕໍ່ກມົສົ້າງຕ ັົ້ງຂຶົ້ນໃນປີ 2008, ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ໄດົ້ບນັທຶກຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍມ ີ

70,000 ມ3 ໃນຊໍ່ວງ 2 ປີ ທ  າອດິຂອງການເຄ ໍ່ ອນໄຫວວຽກງານ (ຕາຕະລາງທີໍ່  31). 

ຕາຕະລາງທີໍ່  31: ໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຍດຶໂດຍກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ 

ຜະລດິຕະພນັ 
2008/2009 2009/2010 2010 ຫາຕ ລາ 2011 

ສິົ້ນສໍ່ວນ ມ3 ສິົ້ນສໍ່ວນ ມ3 ສິົ້ນສໍ່ວນ ມ3 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນ NA NA 65,843 32,422 NA NA 

ໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍ NA NA 324,218 11,165 NA NA 

ຕ ໄມ ົ້ NA NA 615 347 NA NA 

ລວມ NA 26,069 390,676 43,934 NA 9,249 

 

ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍຖ ກກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ຍດຶມາໄດົ້ນ ັົ້ນ ແມ ໍ່ນຫ  ດລງົຢໍ່າງຫ ວງຫ າຍຈາກທີໍ່ ຜໍ່ານມາ

ຫ າຍກວໍ່າ 40,000 ມ
3 ມາເຫ  ອຕ  ໍ່າກວໍ່າ 10,000 ມ

3 ໃນຊໍ່ວງລະດຂູ ດຄ ົົ້ນປີກ ໍ່ອນ. ການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຍງັບ ໍ່ ທນັ

ສອດຄໍ່ອງ ຍົ້ອນລາຍລະອຽດຂອງຕວົເລກທີໍ່ ລາຍງານຍງັບ ໍ່ ທນັມ.ີ 

ອງີຕາມການສງັເກດພາກສະໜາມຢູໍ່ 4 ແຂວງ, ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ຍງັບ ໍ່ ທນັມພີະນກັງານພາກສະໜາມທີໍ່

ພຽງພ  ແລະ ອ ປະກອນຈ  າເປັນຕ ໍ່ ການປະຕບິດັໜົ້າທີໍ່ . ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ຍອມຮບັວໍ່າ: ມກີານສມົຮູົ້ຮ ໍ່ວມຄດິລະ

ຫໍ່ວາງນກັລງົທຶນ, ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່  ແລະ ປະຊາຊນົທົ້ອງຖິໍ່ນ, ຜູົ້ທີໍ່ ຕດັໄມ ົ້ ຊຶໍ່ ງເປັນການຄົ້າໄມ ົ້ເຖ ໍ່ອນຢູໍ່ທ ົໍ່ວແຂວງ 

(ພອນເງນິ 2009). ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ຢູໍ່ແຂວງໄຊຍະບລີູລາຍງານວໍ່າ: ເຂົາເຈົົ້າສາມາດຈບັກ ມໄດົ້ຫ າຍຄະດ,ີ ສໍ່ວນ

ແຂວງຫ ວງພະບາງ 50-60% ຂອງຄະດ ີສາມາດນ  າໄປສູໍ່ການຈບັກ ມ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງ

ເຊກອງຍອມຮບັວໍ່າ: ໜົ້ອຍກວໍ່າ 30% ຂອງກດິຈະກ  າຜິດກດົໝາຍຖ ກພບົເຫັນແຕໍ່ບ ໍ່ ຖ ກຈບັກ ມ. 
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10.2   ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ 

ພາລະໜົ້າທີໍ່ ຂອງພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ເປັນຜູົ້ອະນ ມດັໂກຕົ້າການຕດັໄມ ົ້ຢູໍ່ພາຍໃນແຂວງ, ໃຫົ້

ຄ  າແນະນ  າວຊິາການໃນການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້, ວດັແທກ ແລະ ຈດັຄ ນນະພາບໄມ ົ້ທໍ່ອນ, ແລະ ສົ້າງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່

ສະໜາມສອງ. ພະແນກມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ໍ່ ກດິຈະການປໍ່າໄມ ົ້ໄປຮອດປະຕປູໍ່າ (ສະໜາມສອງ). ພະແນກ 

ກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ຕດິຕາມກວດກາການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ, ແລະ ບນັດາ

ເອກະສານທີໍ່ ກຽໍ່ວຂົ້ອງ. 

10.3 ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ 

ພາລະໜົ້າທີໍ່ ຂອງຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແມ ໍ່ນເພ ໍ່ ອສງັລວມໂກຕົ້າການຕດັໄມ ົ້ຈາກບນັດາເມ  ອງຕໍ່າງຢູໍ່ພາຍ

ໃນແຂວງ ແລົ້ວສ ົໍ່ງໃຫົ້ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, ໃຫົ້ຄ  າແນະນ  າທາງວຊິາການໃນການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້, 

ວດັແທກ ແລະ ຈດັຄ ນນະພາບຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ສົ້າງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້

ຂອງແຂວງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ໍ່ ກດິຈະການປໍ່າໄມ ົ້ໄປຮອດປະຕປູໍ່າ (ສະໜາມສອງ). ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້

ຂອງແຂວງຕດິຕາມກວດກາການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ,  ແລະ ບນັດາເອກະສານທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ. 

10.4 ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ 

ພາລະໜົ້າທີໍ່ ຂອງຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ແມ ໍ່ນຜໍ່ານການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັແຜນການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າ

ໄມ ົ້. ໃຫົ້ຄ  າແນະນ  າວຊິາການໃນການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ສົ້າງແຜນການດ  າເນນີງານປະຈ  າປີ ແລົ້ວສ ົໍ່ງໃຫົ້ພະແນກກະ

ສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ພິຈາລະນາ. ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ຕຕິາມກວດກາການຕດັໄມ ົ້ ແລະ 

ແຫ ໍ່ງທີໍ່ ມາຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນ, ແລະ ບນັດາເອກະສານທີໍ່ ກຽໍ່ວຂົ້ອງ ແລະ ເຮັດບດົສະຫ  ບລາຍງານການຈດັຕ ັົ້ງປະຕ ິ

ບດັແຜນດ  າເນນີງານປະຈ  າປີສ ົໍ່ງໃຫົ້ພະນກັງານຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ວດັແທກໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະ 

ໜາມສອງ ແລະ ອອກບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນເປັນທາງການ (ຟອມທີໍ່ 4) ເພ ໍ່ ອໃຊົ້ໃນການຂ ົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກ

ເຂດຕໍ່າງໆ (ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດກ ໍ່ສົ້າງໂຄງລໍ່າງ, ສວນປກູໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ, ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ), ຊຶໍ່ ງ

ສາມາດເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ ຫ   ເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງອອກ. 

10.5 ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ຮບັຜິດຊອບການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ຈາກສະໜາມສອງໄປຫາໂຮງງານ

ປ ງແຕໍ່ງ ແລະ ຈນົຮອດການສ ົໍ່ງອອກ, ຕດິຕາມກວດກາການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກສະໜາມສອງໄປຮອດຈ ດປ ງ

ແຕງໄມ ົ້, ນ  າໃຊົ້ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ, ບນັທຶກເອກະສານເພ ໍ່ ອຄ ົ້ມຄອງການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກສະ  

ໜາມສອງໄປຫາບນັດາໂຮງງານ ແລະ ການກວດກາໂຮງງານ ໂດຍອງີຕາມການຂ ົ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້

ເພ ໍ່ ອການສ ົໍ່ງອອກ. 
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ຍງັບ ໍ່ ທນັມກີານກວດກາ ແລະ ຂ ົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ທີໍ່ ສ ົໍ່ງໃຫົ້ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງ, ນອກເໜ ອຈາກບນັທຶກໄມ ົ້ທີໍ່ ໂຮງານໄດົ້

ຮບັຜໍ່ານໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງນ ັົ້ນແມ ໍ່ນຍງັບ ໍ່ ທນັເປັນລະບບົທາງການ. 

10.6 ປໍ່າສະຫງວນນ  ົ້າປ ຍ 

ປໍ່າສະຫງວນນ  ົ້າປ ຍ ແມ ໍ່ນເຂດປໍ່າສະຫງວນແຫໍ່ງຊາດ ທີໍ່ ມເີນ ົ້ອທີໍ່  191,200 ຮຕ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ພ ົ້ນທີໍ່  

ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຍງັຖ ກບນັດາບົ້ານ ແລະ ປະຊາຊນົຖາງປໍ່າເຮັດໄຮໍ່ພົ້ອມທງັຕດັໄມ ົ້ໂດຍບ ໍ່ ໄດົ້ຄ ົ້ມຄອງ. ປໍ່າສະຫງວນນ  ົ້າ

ປ ຍ ມລີະບບົການຕດິຕາມກວດກາທີໍ່ ເປັນການເຝົົ້າຍາມຢູໍ່ພາກສະໜາມເປັນປະຈ  າ. ປົ້ອມຍາມ 3 ແຫໍ່ງ ຖ ກ

ສົ້າງຂ ົ້ນຢູໍ່ບນັດາຈ ດເຂົົ້າຫາປໍ່າ ແລະ ມແີຜນສົ້າງຕ ໍ່ ມອກີ 5 ປົ້ອມ ໃນປີ 2012. ແຕໍ່ລະປົ້ອມມພີະນກັງານ

ປະຈ  າ 6 ທໍ່ານຄ : ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ 2 ທໍ່ານ, ທະຫານ 2 ທໍ່ານ ແລະ ປະຊາຊນົ 2 ທໍ່ານ. ການເຝົົ້າຍາມ

ແມ ໍ່ນ 15 ວນັໃນໜໍ່ຶງເດ ອນພົ້ອມການລາຍງານປະຈ  າເດ ອນ. ໃນກ ລະນມີກີດິຈະກ  າຜິດກໝົາຍຢໍ່າງຮົ້າຍແຮງ 

ພະນກັງານຈະລາຍງານໂດຍກງົໃຫົ້ຫົ້ອງການພາກສະໜາມ ແລະ ຫົ້ອງການໃຫໍ່ຍ. ໄມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍ 

2,489 ມ3 ທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍໄດົ້ຖ ກຍດຶໄດົ້ໃນສກົປີ 2010-2011 (ບດົລາຍງານປະຈ  າປີຂອງຫົ້ອງການພາກສະ

ໜາມປໍ່າສະຫງວນນ  ົ້າປ ຍ, 2010-2011). 

ສິໍ່ ງທີໍ່ ພບົເຫັນໄດົ້ຕ ົົ້ນຕ : ການຕດິຕາມກວດກາ. 

 ປະເທດລາວມໜີໍ່ວຍງານລດັຫ າຍໜໍ່ວຍງານ ທີໍ່ ມກີານຕດິຕາມກວດກາກດິຈະການປໍ່າໄມ ົ້ຈນົຮອດການ

ວດັແທກໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງ. 

 ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ເປັນກມົໜຶໍ່ ງ ທີໍ່ ກວດກາໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມໜຶໍ່ ງ ແລະ ສອງ ພົ້ອມທງັຢູໍ່ໂຮງງານປ ງ

ແຕໍ່ງ. ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ຍງັບ ໍ່ ທນັມພີະນກັງານ ແລະ ອ ປະກອນພຽງພ ເທ ໍ່ ອໃນການຈດັການກວດກາຢູໍ່

ທ ົໍ່ວປປະເທດ. ອງີຕາມຫ ກັຖານທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກ 4 ແຂວງທີໍ່ ມກີານສກຶສາ, ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ສາມາດ

ກ  ານດົໄດົ້ໄມ ົ້ທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍ ລະຫໍ່ວາງ 30%-80% ຂອງໄມ ົ້……. 

 ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ແມ ໍ່ນໜໍ່ວຍງານລດັຕ ົົ້ນຕ ທີໍ່ ຕດິຕາມກວດກາການດ  າເນນີການຂ ດຄ ົົ້ນ ຈນົຮອດສະ  

ໜາມສອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນບໍ່ອນທີໍ່ ໄມ ົ້ທງັໝດົຖ ກວດັແທກ ແລະ ບນັທຶກ (ຟອມທີໍ່  4), ຊຶໍ່ ງໃຊົ້ໂດຍພະແນກ 

ອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງໃນການຕລີາຄາ ດ  າເນນີການຂາຍ ແລະ ອອກໃບອະນ ຍາດຂນົ

ສ ົໍ່ງ. ຂ ົ້ມນູ ແລະ ບນັທຶກທີໍ່ ໄດົ້ຈາກຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ແລະ ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ 

ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ຕົ້ອງໄດົ້ມກີານແລກປຽໍ່ນ ແລະ ສງັລວມໄວົ້ຢູໍ່ທງັ 2 ອງົການຈດັຕ ັົ້ງ. 

 ຂ ົ້ມນູການຕດິຕາມກວດກາ ຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງ ບ ໍ່ທນັສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນເຖງິການມໄີມ ົ້ທີໍ່ ສະໜອງເຂົົ້າສູໍ່

ຕະຫ າດ ເພ ໍ່ ອຮກັສາລະດບັການຜະລິດເປັນສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູທີໍ່ ມກີານບນັທຶກ. 

  

11 ບນັດາພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກຽໍ່ວຂອງໃນປະເທດລາວ 

ຂະບວນການຂ ົ້ຕກົລງົວໍ່າດົ້ວຍ: ການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກນັດົ້ວຍຄວາມສະມກັໃຈຂອງ EU FLEGT ຕົ້ອງການໃຫົ້

ປະເທດທີໍ່ ເປັນຄູໍ່ຮ ໍ່ວມງານ ເອົາໃຈໃສໍ່ການກ  ານດົ ແລະ  ຊ ກຍູົ້ການຮໍ່ວມມ  ຂອງບນັດາພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກຽໍ່ວຂົ້ອງທງັ

ຂ ັົ້ນສນູກາງ ແລະ ຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ນ ທີໍ່ ມຄີວາມສນົໃຈຕ ໍ່ ເລ ໍ່ ອງໄມ ົ້ ແລະ ການຄົ້າໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ. VPA 
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ປະກອບດົ້ວຍບນັດາພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກຽໍ່ວຂົ້ອງ ໃນໄລໍ່ຍະຂອງການເຈລະຈາ ແລະ ຂ ັົ້ນຕອນການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັ 

ແລະ ຄວນປະກອບດົ້ວຍບນັດາໜໍ່ວຍງານຂອງລດັ, ສະມາຄມົອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັົ້ງທີໍ່ ບ ໍ່ ຂ ົ້ນກບັ

ລດັຖະບານ. ຄວາມໜົ້າເຊ ໍ່ ອຖ ຂອງ VPA ຂ ົ້ນກບັການມສີໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງບນັດາພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ ແລະ 

ການນ  າໃຊົ້ລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍ, ຊຶໍ່ ງຈະຕົ້ອງຖ ກພດັທະນາຂ ົ້ນເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງ

ຂ ັົ້ນຕອນ VPA ເພ ໍ່ ອຂ ົ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ສ ົໍ່ງອອກເຂົົ້າຫາສະຫະພາບເອຣີບົ. ພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ

ຕ ົົ້ນຕ ບາງຂະແໜງການມຄີ ລ ໍ່ມນີົ້: 

11.1 ບນັດາສະມາຄມົອ ດສາຫະກ  າ 

ສະມາຄມົ ອ ດສາຫະກ  າໄມ ົ້ລາວ 

ສະມາຄມົ ເຟີນເີຈລີາວ 

ສະພາ ການຄົ້າ ແລະ ອ ດສາຫະກ  າແຫໍ່ງຊາດລາວ 

11.2 ອງົການຈດັຕ ັົ້ງທີໍ່ ບ ໍ່ ຂ ົ້ນກບັລດັຖະບານ 

ສະມາຄມົໂລກເພ ໍ່ ອປະຊາຊນົ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ 

ທີໍ່ ຢູໍ່: ບົ້ານກາງ ຕູົ້ໄປສະນ ີ860 ປາກເຊ, ແຂວງຈ  າປາສກັ 

ຕດິຕ ໍ່ : ທໍ່ານ ເກລີີ ດກັກດິ , ຜູົ້ຈດັການແຜນງານ, ທໍ່ານ ແລນດ ີອານ , ຜູົ້ອ  ານວຍການໃຫຍໍ່ 

ເບໂີທລະສບັ: (856)-(031) 251427  ແຟັກ: (856)-(031) 251427 

ທີໍ່ ຢູໍ່ອີໍ່ ເມວ :  gerryduckitt@yahoo.com 

      ເວບໄຊ: http://www.gapeinternational.org 

 

ອອກຟາມ ອອດສະເຕເລຍ 

ທີໍ່ ຢູໍ່: 073/06 ຖະໜນົສສີງັວອນ, ບົ້ານ ທາດຫ ວງໃຕົ້  ຕູົ້ໄປສະນ ີ2927 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

ຕດິຕ ໍ່ : ຄ  າຫ ວງ ແກົ້ວລາ, ຜູົ້ຕໍ່າງໜົ້າຂອງອງົການ, ພອນທິບແກໍ່ນນະວງົ  

ຫວົໜົ້າຫົ້ອງການ 

ເບໂີທລະສບັ: (856)-(021) 450870  ແຟັກ: (856)-(021) 414660 

ທີໍ່ ຢູໍ່ອເີມວ: oauslaoadm@oxfam.org.au 

 

ອອກຟາມ ຮອງກງົ 

ທີໍ່ ຢູໍ່: 60/5 ຖະໜນົສສີງັວອນ, ບົ້ານ ທາດຫ ວງໃຕົ້  , ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

ຕດິຕ ໍ່ : ລດັສະໜີ ສ ວນັນະທີໍ່ , ຜູົ້ຈດັການແຜນງານ 

ເບໂີທລະສບັ: (856)-021-453075 

http://www.gapeinternational.org/
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ທີໍ່ ຢູໍ່ອເີມວ: ratsamys@oxfam.org.hk 

 

ອອກ ຟາມ ເບນຊກິ (Belgium) 

ທີໍ່ ຢູໍ່: 60/5 ຖະໜນົສສີງັວອນ, ບົ້ານ ທາດຫ ວງໃຕົ້  ຕູົ້ໄປສະນ ີ4723 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

ຕດິຕ ໍ່ : Mr. Bong Munsayaphom, ຜູົ້ປະສານງານໂຄງການ ນາງ. ວດັສະໜາ ເພັດດາວງົ,  

ຫວົໜົ້າຫົ້ອງການ 

ເບໂີທລະສບັ: (856)-(021) 450863    ແຟັກ: (856)-(021) 414660 

ທີໍ່ ຢູໍ່ອເີມວ: oxfamsol@laopdr.com 

 

ວນິເລກໂຟກດັອນິເຕເີນເຊນີນ  Village Focus International 

ທີໍ່ ຢູໍ່: 207, ບົ້ານ ພອນສະຫວນັໃຕົ້ , ໜໍ່ວຍ 2 ຕູົ້ໄປສະນ ີ4697 ເມ  ອງສສີດັຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

ຕດິຕ ໍ່ : Richard L. Reece, ອ  ານວຍການປະຈ  າພາກພ ົ້ນ, ດຣ ບວົລາເພັດ ເຈົົ້າທະວງົ, ຜູົ້ຈດັການ 

ເບໂີທລະສບັ: (856)-(021) 312519  ແຟັກ: (856)-(021) 350740 

ທີໍ່ ຢູໍ່ອເີມວ: lao@villagefocus.org 

ເວບໄຊ: http://www.villagefocus.org 

 

WWF 

ທີໍ່ ຢູໍ່: ເຮ ອນເລກທີ. 39, ໜໍ່ວຍ 05, ບົ້ານສາຍລມົ ຕູົ້ໄປສະນ ີ7871 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ,  

ຕດິຕ ໍ່ : ທໍ່ານ ໂລແລນ ອວີ,ີ ອ  ານວຍການໃຫຍໍ່  ນາງ ແສງເດ ອນ ວທິະມາໄລໍ່, ຜູົ້ຈດັການ, ການເງນິ ແລະ 

ບ ລິຫານ  

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

ທີໍ່ ຢູໍ່ອເີມວ: wwflaos@wwfgreatermekong.org 

ເວບໄຊ http://www.panda.org/laos 

12. ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ບນັດາຄ  າແນະນ  າ 

12.1 ສະຫ  ບສງັລວມ 

ບດົສກຶສາການສະໜອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ ຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນໃນລະຫວໍ່າງ ເດ ອນສງິຫາ ຫາ ເດ ອນພະຈກິ 2011 

ໂດຍອງີຕາມຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກບນັດາໜໍ່ວຍງານຂອງລດັຢູໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ແຂວງສາລະວນັ, ແຂວງ

ເຊກອງ, ແຂວງໄຊຍະບລີູ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ. ຈ ດປະສງົຕ ົົ້ນຕ ຂອງວຽກສກຶສານີົ້ ແມ ໍ່ນປບັປ ງຄວາມ

ເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພ ໍ່ ອເຂົົ້າໃຈເຖງິບດົບາດພາລະໜົ້າທີໍ່ ຂອງໜໍ່ວຍງານລດັ

ຕໍ່າງໆທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງກບັຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ ຈາກເຂດປໍ່າໄມ ົ້ຈນົຮອດການປ ງແຕໍ່ງ. 

mailto:oxfamsol@laopdr.com
mailto:lao@villagefocus.org
http://www.villagefocus.org/
mailto:wwflaos@wwfgreatermekong.org
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ປະເທດລາວມລີະບບົທາງການເພ ໍ່ ອຄ ົ້ມຄອງການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ທີໍ່ ອງີໃສໍ່ລະບບົໂກຕົ້າທາງບ ລິມາດທີໍ່ ແບໍ່ງເປັນໂກຕົ້າ

ປະຈ  າປີ ແລະ ໂກຕົ້າພິເສດ, ຊຶໍ່ ງອານ ມດັຈາກລດັຖະບານ ຫ   ຜໍ່ານໂກຕົ້າທີໍ່ ທົ້ອງຖິໍ່ນຄ ົ້ມຄອງໂດຍແຂວງ ຫ   

ອ  ານາດການປກົຄອງເມ  ອງເປັນຜູົ້ອານ ມດັ. ລະບບົໂກຕົ້າທາງບ ລິມາດ ບ ໍ່ ໄດົ້ຕດິພນັໂດຍກງົກບັເຂດຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ 

ທີໍ່ ມກີານກ  ານດົ, ຊຶໍ່ ງຈ  າກດັປະສດິທິຜນົຂອງການຄ ົ້ມຄອງແບບຍ ນຍງົຂອງບນັດາຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມ 

ສາມາດໃນການກວດກາຄ ນທີມາຂອງໄມ ົ້ ຫາເຂດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ມໃີບທະບຽນ. ອງົການຈດັຕ ັົ້ງຕ ົົ້ນຕ ທີໍ່ ກຽໍ່ວຂົ້ອງກບັລະ 

ບບົການສະໜອງໄມ ົ້ປະກອບດົ້ວຍ: ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້, ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ, 

ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ, ຊຶໍ່ ງເປັນຜູົ້ຮບັຜິດຊອບການຂ ດຄ ົົ້ນໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ໃນເຂດໂຄງ 

ການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ, ແລະ ຂ ົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າຄດິໄລໍ່ 

ລາຄາຂອງວດັຖ ດບິເພ ໍ່ ອການຂາຍ ແລະ ການຊ  າລະຄໍ່າພນັທະ ຫ   ອາກອນຕໍ່າງໆ, ແລະ ອອກໃບອານ  ຍາດ

ຂນົສ ົໍ່ງວດັຖ ດບິ ເພ ໍ່ ອການປ ງແຕໍ່ງ ຫ   ສ ົໍ່ງອອກ. 

ບດົສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ ໄດົ້ກ  ານດົອງົປະກອບຕ ົົ້ນຕ ທີໍ່ ຕດິພນັກບັການສະໜອງໄມ ົ້, ການຂນົສ ົໍ່ງ, ການ

ຂາຍ, ການຜະລິດ ແລະການສ ົໍ່ງອອກ, ຮບູແບບການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ, ຊຶໍ່ ງເປັນ 

ພ ົ້ນຖານ ເພ ໍ່ ອການພິຈາລະນາໃຫົ້ທບົທວນຄ ນ ແລະ ຍກົລະດບັລະບບົທີໍ່ ໃຊົ້ໃນປະຈ ບນັຢູໍ່ປະເທດລາວ ເພ ໍ່ ອ

ຕອບສະໜອງໄດົ້ຕາມຄວາມຮຽກຮົ້ອງຕົ້ອງການຂອງສາກນົ ໃນຄວາມສາມາດກວດຄ ນແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ ແລະ 

ຄວາມໂປໍ່ງໃສໃນລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ົ້. 

12.2 ການສະໜອງໄມ ົ້ 

ລະບບົໂກຕົ້າ : ລດັຖະບານ ອອກໂກຕົ້າໂດຍອງີໃສໍ່ບ ລິມາດທີໍ່ ອະນ ຍາດໃຫົ້ການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ ໂກຕົ້າທີໍ່ ອອກໂດຍ

ລດັຖະບານສາມາດເປັນໂກຕົ້າປະຈ  າປີສ  າລບັເຂດປໍ່າຜະລິດ ຫ   ໂກຕົ້າພິເສດ ສ  າລບັໄມ ົ້ໃນເຂດໂຄງການ

ພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. ອ  ານາດການປກົຄອງຂ ັົ້ນແຂວງສາມາດສະເໜີຂ ໂກຕົ້າພິເສດ ຈາກສນູກາງເພ ໍ່ ອຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້

ໃນເຂດ ພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາອ ໍ່ ນໆ, ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ໄດົ້ສ ົໍ່ງຫາ ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້

ໂດຍກງົ. ບດົສກຶສາຄວາມບ ໍ່ ສອດຄໍ່ອງໃນການນ  າໃຊົ້ໂກຕົ້າພິເສດຢູໍ່ແຂວງນີົ້ສາມາດພບົເຫັນ ບ ລິມາດຫ າຍ

ສມົຄວນຂອງໄມ ົ້ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນຜໍ່ານໂກຕົ້າຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນ, ຊຶໍ່ ງອອກອະນ ຍາດໂດຍອ  ານາດການປກົຄອງຂ ັົ້ນທົ້ອງຖິໍ່ນ. 

ບນັຫາຕ ົົ້ນຕ ທີໍ່ ຕດິພນັກບັໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ແມ ໍ່ນລະບບົໂກຕົ້າທີໍ່ ອງີໃສໍ່ບ ລິມາດເປັນຫ ກັ ບ ໍ່ ໄດົ້ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງໂດຍກງົກບັ 

ເຂດຂ ດທີໍ່ ມແີຜນການ ຫ   ອງີໃສໍ່ຜນົໄດົ້ຮບັທີໍ່ ຍ ນຍງົຂອງຊບັພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ສ ົໍ່ງຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດກວດ 

ຄ ນແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ພບົຄວາມຫ ົ້ຍງຍາກຂ ົ້ນຕ ໍ່ ມ. ທີມງານສງັເກດເຫັນຂ ົ້ມນູຂໍ່າວສານຂອງເຂດຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ 

ພາຍໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ ບ ໍ່ ໄດົ້ມກີານບນັທຶກຢໍ່າງສອດຄໍ່ອງ. 

ໂກຕົ້າພິເສດບ ໍ່ ທນັມຄີວາມສອດຄໍ່ອງ, ບາງຈ  ານວນແມ ໍ່ນອງີຕາມບບ ລິມາດ ແລະ ອກີຈ  ານວນໜຶໍ່ ງຂ ົ້ນກບັເຂດ 

ສ  າປະທານ. ສິໍ່ ງດ ັໍ່ງສົ້າງຄວາມຫ ົ້ຍງຍາກໃນການກ  ານດົພ ົ້ນທີໍ່  ໃນການສະໜອງບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຈດັສນັພາຍໃຕົ້ໂກ

ຕົ້າ ຫ   ບ ລິມາດໄມ ົ້ໃນເຂດສ  າປະທານ, ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ກຽໍ່ວຂົ້ອງກບັການອອກໃບທະບຽນປະຈ  າປີເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນພາຍ
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ໃນເຂດໂຄງການສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງ. ໂກຕົ້າພິເສດ, ຊຶໍ່ ງອານ ມດັໂດຍປາສະຈາກການມສີໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງກະຊວງ

ກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ນ ັົ້ນ ແມ ໍ່ນສົ້າງຄວາມຫ ົ້ຍງຍາກໃນການຄວບຄ ມ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ. 

ໂກຕົ້າທົ້ອງຖິໍ່ນ ແມ ໍ່ນໃບອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ອານ ມດັຈາກອ  ານາດການປກົຄອງແຂວງ ແລະ ເມ  ອງ. ທີມງານ 

ສງັເກດເຫັນຄວາມແຕກຕໍ່າງຂອງຕວົເລກຊດັເຈນ ລະຫໍ່ວາງຈ  ານວນໄມ ົ້ທີໍ່ ບນັທຶກເປັນໄມ ົ້ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ, ໂກຕົ້າ

ພິເສດ ຫ   ໂກົ້ຕົ້າປະຈ  າປີ, ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ສ  າລບັບ ລິສດັຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ມລີາຍຮບັເຂົົ້າລດັຖະບານ ທີໍ່ ກຽໍ່ວຂົ້ອງ

ກບັໄມ ົ້. ຕວົຢໍ່າງ: ແຂວງໄຊຍະບລີູມໂີຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ 95 ແຫໍ່ງທີໍ່ ຂ ົ້ນທະບຽນ, ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ໄດົ້ຮບັໂກ ຕົ້າໄມ ົ້ຈາກ

ສນູກາງມາໄດົ້ຫ າຍກໍ່ວາ 5 ປີແລົ້ວ ແລະ ບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ການນ  າໃຊົ້ໂກຕົ້າໄມ ົ້ຂອງທົ້ອງຖິໍ່ນອາດ ເປັນແຫ ໍ່ງສະ

ໜອງວດັຖ ດບິຕ ົົ້ນຕ ໃຫົ້ບນັດາໂຮງງານ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຍງັບ ໍ່ ທນັມຫີ ກັຖານບອກວໍ່າ: ໂກຕົ້າໄມ ົ້ຂອງ

ທົ້ອງຖິໍ່ນກຽໍ່ວຂອົ້ງໂດຍກງົກບັເຂດຂ ດຄ ົົ້ນສະເພາະທີໍ່ ມໃີບທະບຽນ ແລະ ໃບອະນ ຍາດ. 

ຈ ດອອໍ່ນໂດຍລວມໃນລະບບົໂກຕົ້າ ແມ ໍ່ນການຂາດສາຍພວົພນັໂດຍກງົລະຫວໍ່າງບ ລິມາດຈດັສນັ ໃນເຂດຂ ດ

ຄ ົົ້ນທີໍ່ ມແີຜນການພາຍໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ, ໃນເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ຫ   ໃນເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ, 

ຫາກການດດັສມົໂກຕົ້າບ ໍ່ ດ ໍ່ນດໍ່ຽງກບັບ ລິມາດທີໍ່ ຕົ້ອງການ, ການຈດັຕ ັົ້ງທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງຂ ັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມ  ອງຕົ້ອງ 

ໄດົ້ຊອກຫາພ ົ້ນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ເພີໍ່ ມເຕມີໃຫົ້ພາກສໍ່ວນຜະລິດ. 

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ລະບບົໂກຕົ້າ 

ການອອກໃບທະບຽນທີໍ່ ຊດັເຈນໃຫົ້ເຂດຂ ດຄ ົົ້ນພາຍໃນປໍ່າຜະລິດ, ໃນເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ແລະ 

ເຂດ ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແມ ໍ່ນມຄີວາມຈ  າເປັນ. ການຈດັສນັໂກຕົ້າຕົ້ອງກໍ່ຽວຂົ້ອງໂດຍກງົກບັເຂດທີໍ່ ມໃີບ

ທະບຽນສະເພາະເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ ຕາມທີໍ່ ກ  ານດົໄວົ້ໃນແຜນຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ ຫ   ໃນການສົ້າງແຜນການ

ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງທີໍ່ ໄດົ້ຮບັອານ ມດັ. 

 

ເຂດປໍ່າຜະລິດ: ອງີຕາມຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ໃນ 4 ແຂວງ ສກົປີ 2010-2011, ເຂດປໍ່າຜະລິດສະໜອງໄມ ົ້ພຽງ 

ບາງສໍ່ວນເທົໍ່ ານ ັົ້ນທຽບໃສໍ່ຂະໜາດຂອງເນ ົ້ອທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ທງັໝດົ. ອດັຕາການຂ ດຄ ົົ້ນຖ ກບນັທຶກແມ ໍ່ນຍ ໍ່ ມຫີ າຍ, 

ປະມານ 2.2 ມ3 ຕ ໍ່ ຮຕ ເທົໍ່ ານ ັົ້ນ, ຊຶໍ່ ງອາດບ ໍ່ ຄ ົ້ມຄໍ່າທາງເສດຖະກດິ. ຂ ົ້ມນູເຂດຂ ດຄ ົົ້ນຍງັບ ໍ່ ທນັມກີານເກບັຮກັ 

ສາ ຫ   ລາຍງານຢໍ່າງສອດຄໍ່ອງສ  າລບັພ ົ້ນທີໍ່ ຢູໍ່ນອກໂຄງການ SUFORD ຄ ົ້ມຄອງ. ເຂດປໍ່າຜະລິດຄວນຖ ກ 

ຄ ົ້ມຄອງໂດຍອງີໃສໍ່ຜນົໄດົ້ຮບັໃນໄລໍ່ຍະຍາວ ແລະ ກວມເອົາການລງົບນັທຶກປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ໜົ້າເຊ ໍ່ ອຖ  ແລະ ການ 

ສົ້າງແຜນການຄ ົ້ມຄອງໄລໍ່ຍະຍາວ. ຊບັພະຍາກອນເຂດປໍ່າຜະລິດ ຄວນຊ ກຍູົ້ຕໍ່ອງໂສົ້ການຕອບສະໜອງໄມ ົ້ໃນ 

ປະເທດລາວແລະສ ົໍ່ງເສມີຄວາມຍ ນຍງົຂອງປໍ່າໄມ ົ້. 

 

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ເຂດປໍ່າຜະລິດ 

ບນັດາເຂດປໍ່າຜະລິດຄວນປະກອບສໍ່ວນເຂົົ້າໃນການສະໜອງໄມ ົ້ໃນໄລໍ່ຍະຍາວຈາກການຄ ົ້ມຄອງຊບັພະຍາ 

ກອນໄມ ົ້ແບບຍ ນຍງົໄປສູໍ່ບນັດາໂຮງງານໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ. ການຈດັການປໍ່າໄມ ົ້ແບບຍ ນຍງົແມ ໍ່ນມຄີວາມສ  າຄນັເພ ໍ່ ອ
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ຮກັສາແຫ ໍ່ງທ  າມະຊາດ ດ ັໍ່ງສນົທິສນັຍາການຕດັໄມ ົ້ ແລະ ຫ  ດຜໍ່ອນການສ ມໃສໍ່ພຽງແຕໍ່ບາງແນວພນັໄມ ົ້ ເຊິໍ່ ງ

ເປັນຜນົເຮັດໃຫົ້ແຫ ໍ່ງທ  າມະຊາດເຊ ໍ່ ອມໂຊມ. ຄວນເພີໍ່ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂະຫຍາຍເຂດປໍ່າຜະລິດໃຫົ້

ຫ າຍກໍ່ວາເກົໍ່ າ ແລະ ຖ ກຄ ົ້ມຄອງແບບຍ ນຍງົ. 

ບນັດາໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ: ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ຈາກບນັດາແຂວງທີໍ່ ຕດິພນັກບັໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງແມ ໍ່ນ 

ແຕກຕໍ່າງກນັອງີຕາມການນ  າໃຊົ້ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ, ພິເສດ, ໂກຕົ້າທົ້ອງຖິໍ່ນ, ບ ລິມາດຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິ ແລະ ບນັດາ

ເຂດຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້. ການສະໜອງໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ມລີາຍງານຈາກໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງຢູໍ່ 4 ແຂວງ ແມ ໍ່ນ 

44,414 ມ3, ປະມານ 4 ເທ ໍ່ ອ ຂອງບ ລິມາດທີໍ່ ລາຍງານຈາກເຂດປໍ່າຜະລິດ. ໂກຕົ້າສາມາດອອກໄດົ້ສ  າ ລບັບ 

ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຫ າຍກໍ່ວາຈ  ານວນໄມ ົ້ທີໍ່ ຕົ້ອງການບ ກເບກີເພ ໍ່ ອພ ົ້ນທີໍ່ ໂຄງການ. ການອະນ ຍາດໃຫົ້ຈ  ານວນໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດ 

ຄ ົົ້ນບ ໍ່ ສ  າເລັດສາມາດຍກົຍອດໄປຂ ດຄ ົົ້ນໃນປີຕ ໍ່ ໄປຢູໍ່ພ ົ້ນທີໍ່  ຫ   ໂຄງການຕໍ່າງໆ. ເຫັນວໍ່າບ ໍ່ ເໝາະ ແລະ ຍງັບ ໍ່ ມ ີ

ຫ ກັຖານພຽງພ ຂອງການຂຶົ້ນທະບຽນເຂດຂ ດຄ ົົ້ນ ສະເພາະພາຍໃນໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງໃນປີຕ ໍ່ ໄປ,  

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ບນັດາໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ:  

ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີໍ່ ກ  າລງັພດັທະນາຢໍ່າງວໍ່ອງໄວ, ຊຶໍ່ ງຕົ້ອງການຍກົລະດບັສິໍ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ 

ທາງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງຂອງປະເທດ ທີໍ່ ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມກີານສົ້າງແຜນ ແລະ ການຮບັຮອງບນັດາໂຄງການພດັທະ 

ນາ. ພ ົ້ນທີໍ່ ສະເໜີເພ ໍ່ ອການບ ກເບກີພາຍໃຕົ້ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ຄວນມແີຜນທີໍ່ ເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງຂ ັົ້ນ 

ຕອນການຮບັຮອງໂຄງການນ ັົ້ນ ຊຶໍ່ ງຈະຕດິພນັກບັການອອກທະບຽນໃຫົ້ຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຕາມແຜນການໂຄງການພ ົ້ນ 

ຖານໂຄງລໍ່າງທີໍ່ ໄດົ້ຮບັອານ ມດັ. ວດັຖ ດບິທີໍ່ ໄດົ້ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ຈະຕົ້ອງຖ ກຂຶົ້ນຖະ 

ບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ ສາມາດກວດຄ ນຫາໃບທະບຽນຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ຮອດທີໍ່ ຕ ັົ້ງຂອງໂຄງການ. 

ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ: ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານໃນແຕໍ່ລະແຂວງຍງັບ ໍ່ ທນັຖ ກກ  ານດົ ແລະ ບນັທຶກເອກະສານ 

ຢໍ່າງພຽງພ ເທ ໍ່ ອ. ທີມງານບ ໍ່ ສາມາດມບີນັທຶກໃດໆຂອງການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ໃນເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານທີໍ່ ເປັນຂ ົ້ມນູໄມ ົ້ 

ຈາກສະໜາມສອງໃນ 4 ແຂວງ. ໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນເພ ໍ່ ອນ  າໃຊົ້ພາຍໃນບົ້ານ ບ ໍ່ ຈ  າເປັນຕົ້ອງຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມ 

ສອງ, ນອກຈາກເຂດດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຈະມກີານຂ ດຄ ົົ້ນ ເພ ໍ່ ອໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. ໄມ ົ້ທີມາຈາກເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ 

ຂອງບົ້ານ ສາມາດຖ ກສ ົໍ່ງເຂົົ້າໂຮງງານທົ້ອງຖິໍ່ນໂດຍກງົ ເພ ໍ່ ອການປ ງແຕໍ່ງ ແລະ ອາດມບີ ລິມາດໄມ ົ້ຫ າຍສມົ 

ຄວນທີມາຈາກໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໃນທົ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ ປະຈ ບນັຍງັບ ໍ່ ມກີານບນັທຶກ.  

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ:  

ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຄວນຖ ກກ  ານດົ ແລະ ສົ້າງເປັນແຜນທີໍ່ ໃນແຕໍ່ລະແຂວງ ຍົ້ອນປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານເປັນ 

ອດັຕາສໍ່ວນເນ ົ້ອທີໍ່ ຕ ົົ້ນຕ ຂອງພ ົ້ນທີໍ່ ຊບັພະຍາກອນປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ. ການອອກໃບທະບຽນເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ທາງ 

ການຄົ້າ ຄວນກວມເອົາເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຄວາມເປັນຈງິ ໃນການເຮັດວທີິໍ່ ນີົ້, ໄມ ົ້ທງັໝດົ

ຈາກເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ຕົ້ອງມກີານຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງຊຶໍ່ ງອາດຊໍ່ວຍໃຫົ້ມຄີວາມສາມາດກວດຄ ນ

ແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ຈາກປໍ່າໄມ ົ້ຈນົຮອດຂ ັົ້ນຕອນການປ ງແຕໍ່ງ. 

ການຮບັຮູົ້ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຄວນເປັນທາງການໃນທົໍ່ວ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນແຕໍ່ລະແຂວງວໍ່າ ເປັນປໍ່າ 

ປະເພດໜຶໍ່ ງທີໍ່ ຖ ກບນັຈ ເຂົົ້າຍ ດທະສາດການນ  າໃຊົ້ທີໍ່ ດນິປໍ່າໄມ ົ້. 
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ເຂດສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ: ສໍ່ວນຫ າຍແມ ໍ່ນໄມ ົ້ສກັ ແລະ ປກູໂດຍບນັດາເຈົົ້າຂອງສວນປກູຂະໜາດ

ນົ້ອຍ. ການປະກອບສໍ່ວນຂອງເຂດສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າເຂົົ້າສູໍ່ການສະໜອງໄມ ົ້ມຫີ າຍຢູໍ່ແຂວງຫ ວງພະ

ບາງ (ໄມ ົ້ສກັ). ຂ ົ້ມນູສ  າລບັສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ ຍງັບ ໍ່ ທນັມກີານບນັທຶກໄດົ້ເທົໍ່ າທີໍ່ ຄວນສ  າລບັທີໍ່ ຕ ັ ົ້ງ 

ແລະ ເນ ົ້ອທີໍ່ ປກູຍົ້ອນສວນປກູສໍ່ວນຫ າຍຢູໍ່ກະແຈກກະຈາຍລະຫວໍ່າງເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເຂດ

ກະສກິ  າ. ການພດັທະນາສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າເຊັໍ່ ນ: ໄມ ົ້ສກັ, ໄມ ົ້ວກິ ແລະ ຕ ົົ້ນຢໍ່າງພາລາ ແມ ໍ່ນພວມ

ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ອາດມທິີດທາງສະໜອງໄມ ົ້ໄດົ້ຫ າຍເຂົົ້າສູໍ່ຕະຫ າດພາຍໃນໆອານາຄດົຕ ໍ່ໜົ້າ. ການຂຶົ້ນ

ທະບຽນສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອາດຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງແຕໍ່ອາດສາມາດຖ ກໃຊົ້ເປັນວທີິໍ່ ໃນການກ  ານດົ ແລະ ຄດິໄລໍ່

ຈ  ານວນເນ ົ້ອທີໍ່ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າໃນແຕໍ່ລະແຂວງ. 

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ:  

ປະເມນີຜນົທໍ່າແຮງໃນການຂຶົ້ນທະບຽນສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້ອ ດສາຫະກ  າ ພາຍໃນແຕໍ່ລະແຂວງເພ ໍ່ ອກ  ານດົບນັດາ 

ເຈົົ້າຂອງ, ທີໍ່ ຕ ັ ົ້ງ ແລະ ພ ົ້ນທີໍ່ ປກູໄມ ົ້ຊະນດິພນັທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງກນັ. 

12.3 ການຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ການຂາຍໄມ ົ້ 

ສະໜາມສອງ: ເປັນຈ ດສ ມເພ ໍ່ ອບນັທຶກ ແລະ ຂາຍໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນຈາກເຂດທີໍ່ ມໃີບທະບຽນໃນປະເທດ 

ລາວ. ສະໜາມສອງແມ ໍ່ນສະໜາມເກບັໄມ ົ້ຊ ົໍ່ວຄາວ, ຊຶໍ່ ງເປັນບໍ່ອນທີໍ່ ພະນກັງານຈາກຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ 

ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ, ແລະ ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງວດັແທກ ແລະ ຈດັຄ ນນະພາບໄມ ົ້ທໍ່ອນ, ແລົ້ວໃຊົ້ຂ ົ້ 

ມນູດ ັໍ່ງກ ໍ່າວສົ້າງບນັຊລີາຍຊ ໍ່ ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ມເີລກທີໄມ ົ້ທໍ່ອນ, ພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ໄດົ້ກ  ານດົ, ແລະ ໜົ້າຕດັພົ້ອມຄວາມຍາວທີໍ່  

ວດັແທກໄດົ້ເພ ໍ່ ອການຄດິໄລໍ່ບ ລິມາດ. ໃນປະຈ ບນັ, ເລກທີນ  ົ້າເບຂີອງໄມ ົ້ທໍ່ອນບ ໍ່ ສາມາດຖ ກໃຊົ້ເພ ໍ່ ອກວດຄ ນ

ແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ຫາເຂດຂ ດຄ ົົ້ນສະເພາະທີໍ່ ມໃີບທະບຽນອະນ ຍາດ. 

ທີມງານສງັເກດເຫັນຄວາມແຕກຕໍ່າງທີໍ່ ສ  າຄນັໃນບ ລິມາດໄມ ົ້ທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນທງັໝດົທີໍ່ ມກີານບນັທຶກໃນ 4 ແຂວງ 

(56,583 ມ3) ແລະ ບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ (19, 545 ມ3), ຊຶໍ່ ງສະທົ້ອນເຖງິການ 

ເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ ແລະ ການຮກັສາບນັທຶກເອກະສານທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັພຽງພ . ມພີຽງແຕໍ່ 34% ຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະ 

ໜາມສອງນີົ້ອາດບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ອດັຕາສໍ່ວນຂອງໄມ ົ້ຫ າຍສມົຄວນ ອາດບ ໍ່ທນັໄດົ້ຖ ກກ  ານດົ ແລະ ສນູເສຍລາຍ 

ຮບັທີໍ່ ໄດົ້ຈາກໄມ ົ້ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ. 

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ສະໜາມສອງ: 

ໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນທງັໝງົດເພ ໍ່ ອປົ້ອນຕະຫ າດຄວນຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢໍ່າງເປັນທາງການຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ ຂ ົ້ 

ມນູຄວນຖ ກເກບັກ  າເພ ໍ່ ອກ  ານດົໄມ ົ້ທໍ່ອນທງັໝດົ, ວດັແທກ ແລະ ຄດິໄລໍ່ບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນພົ້ອມທງັກວດຄ ນແຫ ໍ່ງ 

ທີມາຂອງໄມ ົ້ຫາເຂດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ມທີະບຽນ. ບນັທຶກຂອງບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນສົ້າງຢູໍ່ສະໜາມສອງນ ັົ້ນ ຄວນເກບັຮກັສາໄວົ້ 

ຢູໍ່ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ແລະ ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ພົ້ອມທງັເນ ົ້ອໃນ

ສະຫ  ບສງັລວມຫຍ ົ້ເຂດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ມໃີບທະບຽນຢູໍ່ພາຍໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ, ເຂດປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານ ແລະ ເຂດ

ໂຄງການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. 
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ບນັດາເອກະສານຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ອອກໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ເພ ໍ່ ອເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ຈາກສະ 

ໜາມສອງຕົ້ອງກ  ານດົຢໍ່າງຊດັເຈນຈ  ານວນໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ກ  າລງັຂນົສ ົໍ່ງໂດຍລດົບນັທ ກ ຫ   ພາຫະນະສະເພາະ, 

ເອກະສານຕົ້ອງອງີໃສໍ່ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ ພົ້ອມທງັສະແດງເຖງິການຊ  າລະຄໍ່າທ  ານຽມຕໍ່າງໆທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງເຊັໍ່ ນ: ຄໍ່າ 

ພາກຫ ວງ ແລະ ອາກອນທີໍ່ ຊ  າລະຄໍ່າໄມ ົ້. ເອກະສານຂນົສ ົໍ່ງຍງັຄວນລະບ ປາຍທາງເຊັໍ່ ນ ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ 

ສະເພາະໃດໜຶໍ່ ງ ຫ   ປາຍທາງເພ ໍ່ ອການຂນົສ ົໍ່ງ. 

ການຂາຍໄມ ົ້: ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງນ  າໃຊົ້ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນເພ ໍ່ ອຄດິໄລໍ່ລາຄາຂອງໄມ ົ້ລວມ 

ທງັຕ ົົ້ນທຶນຂອງໄມ ົ້, ຄໍ່າພນັທະ ແລະ ອາກອນອ ໍ່ ນໆ. ຜູົ້ຊ ົ້ຊ  າລະເງນິຢູໍ່ພະແນກການເງນິແຂວງ, ພາຍຫ ງັການ

ຊ  າລະຄໍ່າທ  ານຽມ ແລະ ອາກອນທງັໝດົແລົ້ວ, ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງຈະອອກໃບ 

ອະນ ຍາດເພ ໍ່ ອການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ໄປໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງຢູໍ່ທົ້ອງຖິໍ່ນ ຫ   ເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງອອກ. ຍງັບ ໍ່ ທນັມຫີ ກັຖານເຖງິໄມ ົ້ທີໍ່  

ປົ້ອນໃຫົ້ບນັດາໂຮງງານ ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນໂດຍພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ຍົ້ອນບ ໍ່ ມບີນັທຶກ ໄມ ົ້

ທີໍ່ ຖ ກສະໜອງໃຫົ້ແຕໍ່ລະໂຮງງານ. ການກ  ານດົໄມ ົ້ທໍ່ອນແມ ໍ່ນບ ໍ່ ສອດຄໍ່ອງ, ຍົ້ອນທີມງານສງັເກດເຫັນເລກທີ ນ  ົ້າ

ເບຕີາມໜົ້າໄມ ົ້ທໍ່ອນຍງັບ ໍ່ ທນັຖ ກ, ຊຶໍ່ ງຈ  າເປັນຕ ໍ່ ການກວດຫາແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ຫາປໍ່າໄມ ົ້ທີໍ່ ມໃີບທະບຽນ ຫ   ຫາ

ເຂດໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. 

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ການຂາຍໄມ ົ້:  

ແຕໍ່ລະໂຮງງານຄວນເກບັຮກັສາທະບຽນໄມ ົ້ທໍ່ອນຢໍ່າງເປັນທາງການ, ຊຶໍ່ ງບນັທຶກວດັຖ ດບິເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານຈາກ 

ສະໜາມສອງ ແລະ ຊໍ່ວຍໃຫົ້ສາມາດກວດຫາແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ທໍ່ອນແຕໍ່ລະທໍ່ອນຄ ນໄດົ້ຫາເຂດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ມໃີບ 

ທະບຽນ. ການຂຶົ້ນທະບຽນແມ ໍ່ນຕົ້ອງການບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນ ແລະ ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງສ  າລບັໄມ ົ້ທໍ່ອນຕວົຈງິທີໍ່ ກ  າ 

ລງັຂນົສ ົໍ່ງໄປຫາໂຮງງານ. ສ  າເນົາເອກະສານໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ບນັຊໄີມ ົ້ທໍ່ອນຄວນຖ ກເກບັຮກັສາໄວົ້ 

ຢູໍ່ໂຮງງານ ແລະ ຢູໍ່ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ເພ ໍ່ ອເປັນຫ ກັຖານການຮບັວດັຖ ດບິ ແລະ 

ເພ ໍ່ ອຢ ັົ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ົ້. 

12.4 ການຜະລິດໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ 

ບນັທຶກຂອງຈ  ານວນ ແລະ ບ ລິມາດຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງມໃີນແຕໍ່ລະແຂວງນ ັົ້ນ ຍງັບ ໍ່ ທນັຖ ກເກບັຮກັສາ 

ຢໍ່າງພຽງພ ເທ ໍ່ ອ ແລະ ບ ໍ່ທນັສະທົ້ອນເຖງີບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານເພ ໍ່ ອຮກັສາລະດບັການຜະລິດ 

ເປັນສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູທີໍ່ ແຕໍ່ລະແຂວງລາຍງານ. ຂ ົ້ມນູທີໍ່ ໄດົ້ຈາກພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ 

ໃນ 4 ແຂວງບອກໃຫົ້ຮູົ້ວ ໍ່າ: ບ ລິມາດສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູໃນ 2010-2011 ແມ ໍ່ນ 60,537 ມ
3, ຊຶໍ່ ງອາດຕົ້ອງ 

ການໄມ ົ້ທໍ່ອນເຂົົ້າສູໍ່ການຜະລິດປະມານ 151,000 ມ
3 ອງີຕາມອດັຕາຟ ົ້ນຟສູະເລໍ່ຍຂອງອ ດສາຫະກ  າ (50% 

ຈາກໄມ ົ້ທໍ່ອນມາເປັນໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍ ແລະ 70-85% ຈາກໄມ ົ້ເລ ໍ່ ອຍມາເປັນສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ). ວດັຖ ດບິທີໍ່ ຍງັມອີງີ 

ຕາມການຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ບນັທຶກຂອງສະໜາມສອງ ແມ ໍ່ນຍງັມຕີວົເລກຕ  ໍ່າກ ໍ່ວາຕວົເລກເລົໍ່ ານີົ້ຫ າຍ. 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງບ ໍ່ ມຂີ ົ້ມນູທີໍ່ ຊດັເຈນຕ ໍ່ ກບັຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ບນັທຶກກ  າລງັພະ 

ລິດຂອງໂຮງງານ ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ສອດຄໍ່ອງກບັກ  າລງັຜະລິດສະເລໍ່ຍທີໍ່ ປະເມນີໄວົ້ (PolC 2011) ສິໍ່ ງທີໍ່ ສ  າຄນັແມ ໍ່ນບ ລິ 

ສດັປ ງແຕໍ່ງສວນຫ າຍອງີໃສໍ່ໄມ ົ້ທີມາຈາກແຫ ໍ່ງໄມ ົ້ທີໍ່ ກ  ານດົບ ໍ່ ໄດົ້. ສິໍ່ ງດ ັໍ່ງກ ໍ່າວບອກໃຫົ້ເຫັນເຖງິລະບບົການບນັ 
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ທຶກທີໍ່ ບ ໍ່ ທນັພຽງພ  ຫ   ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງຍງັຂາດຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄ ມ 

ການປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ. 

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ການຜະລິດໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ: 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງຄວນເກບັກ  າຂ ົ້ມນູລະດບັກ  າລງັຜະລິດຂອງໂຮງງານ ແລະ ຮຽກ 

ຮົ້ອງໃຫົ້ບນັດາໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງຢູໍ່ທົ້ອງຖິໍ່ນສ ົໍ່ງບນັທຶກການຜະລິດປະຈ  າເດ ອນ ແລະ ບດົລາຍງານການຜະລິດ 

ປະຈ  າປີ. ບດົລາຍງານຄວນປະກອບດົ້ວຍເນ ົ້ອໃນໆການໃຊົ້ວດັຖ ດບິ ເພ ໍ່ ອການຜະລິດ, ບ ລິມາດຂອງຜະລິດຕະ 

ພນັທີໍ່ ຜະລິດໄດົ້ໃນແຕໍ່ລະເດ ອນ ພົ້ອມທງັບ ລິມາດຂອງຜະລິດຕະພນັທີໍ່ ສ ົໍ່ງອອກ. 

12.5 ການສ ົໍ່ງອອກ 

ຂ ົ້ມນູບນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກຍງັບ ໍ່ ທນັຖ ກເກບັກ  າຢໍ່າງສອດຄໍ່ອງໃນແຕໍ່ລະແຂວງ, ຊຶໍ່ ງລວມທງັຂ ົ້ມນູບ ລິມາດ ເມ  ໍ່ອຂ ົ້ 

ມນູແຫໍ່ງຊາດລາຍງານເປັນຫວົໜໍ່ວຍມນູຄໍ່າ US ໂດລາ, ທີໍ່ ບ ໍ່ ສາມາດຖ ກໃຊົ້ເພ ໍ່ ອຢ ັົ້ງຢ ນບ ລິມາດຂອງຜະລິດຕະ 

ພນັສ ົໍ່ງອອກໄດົ້. ຢູໍ່ໃນຫ າຍແຂວງນ ັົ້ນ, ບນັທຶກຂ ົ້ມນູບ ລິມາດການສ ົໍ່ງອອກຍິໍ່ ງມຕີວົເລກເກນີບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່  

ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ພົ້ອມທງັບ ລິມາດໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອຜະລິດໃຫົ້ໄດົ້ຕາມລະດບັການສ ົໍ່ງ 

ອອກ ໂດຍຂ ົ້ມນູໄດົ້ຈາກພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. ມດີໍ່ານສາກນົ 16 ແຫໍ່ງ ແລະ ອກີ 29 

ດໍ່ານທົ້ອງຖິໍ່ນ ທີໍ່ ເປັນບໍ່ອນໃຫົ້ໄມ ົ້ສາມາດຂົ້າມຊາຍແດນເຂົົ້າສູໍ່ບນັດາປະເທດເພ ໍ່ ອນບົ້ານໄດົ້.  

ການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນຖ ກກ  ານດົໄດົ້ໃນ 2 ຈາກ 4 ແຂວງທີໍ່ ມກີານສກຶສາໃນສກົປີ 2010-2011. ເຖງິຢໍ່າງໃດ 

ກ ໍ່ຕາມ, ສະຖຕິແິຫໍ່ງຊາດບ ໍ່ ມກີານບນັທຶກການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ທໍ່ອນໃນແຕໍ່ລະໄລໍ່ຍະໃນເວລາດຽວກນັ. ເອກະສານ

ການສ ົໍ່ງອອກ ແມ ໍ່ນໄດົ້ຈາກພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງເພ ໍ່ ອຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ປ ງແຕໍ່ງ, ຊຶໍ່ ງ

ອາດໃຊົ້ໄມ ົ້ທີໍ່ ກ  ານດົບ ໍ່ ໄດົ້ປນົກບັໄມ ົ້ທໍ່ອນທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລົ້ວກ ໍ່ກາຍເປັນຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ຄົ້າ 

ຂາຍຢໍ່າງຖ ກກດົໝາຍໄດົ້ ໂດຍຜໍ່ານການອອກໃບອະນ ຍາດສ ົໍ່ງອອກ. 

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ການສ ົໍ່ງອອກ: 

ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ແລະ ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະການຄົ້າແຂວງຄວນຕດິຕາມກວດກາການຜະລິດ ແລະ 

ການສ ົໍ່ງອອກຂອງໂຮງງານ ແລະ ເກບັຮກັສາບນັທຶກເອກະສານຂອງໄມ ົ້ສ ົໍ່ງອອກ, ລວມທງັຂ ົ້ມນູຂໍ່າວສານທີໍ່

ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງກບັບ ລິມາດ ແລະ ມນູຄໍ່າຂອງຜະລິດຕະພນັທີໍ່ ສງັລວມໂດຍຫຍ ົ້ເພ ໍ່ ອແຕໍ່ລະແຂວງ. 

ຂ ົ້ມນູການສ ົໍ່ງອອກທີໍ່ ກະຊວງອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າມນີ ັ ົ້ນຄວນປະກອບດົ້ວຍທງັບ ລິມາດໄມ ົ້ ແລະ ທງັ 

ເປັນຫວົໜໍ່ວຍມນູຄໍ່າ US ໂດລາ ເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃຫົ້ມຄີວາມສາມາດສງັລວມບ ລິມາດການຜະລິດ, ການສ ົໍ່ງອອກໄມ ົ້ 

ແລະ ບ ລິມາດວດັຖ ດບິທີໍ່ ຍງັເຫ  ອໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງ.  

12.6 ການຕດິຕາມກວດກາ 

ປະເທດລາວມໜີໍ່ວຍງານຂອງລດັຫ າຍໜໍ່ວຍງານທີໍ່ ມໜີົ້າທີໍ່ ໃນການຕດິຕາມກວດກາກດິຈະການປໍ່າໄມ ົ້, ການວດັ 

ແທກໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ຮອດການຜະລິດໃນໂຮງງານ. ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ເປັນໜໍ່ວຍງານຕ ົົ້ນຕ ໜຶໍ່ ງຂອງ

ລດັທີໍ່ ກວດກາໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ຂ ັ ົ້ນຕອນຕໍ່າງໆທີໍ່ ແຕກຕໍ່າງກນັເຊັໍ່ ນ: ກວດກາສະໜາມໜຶໍ່ ງ ແລະ ສອງ, ແລະ ກວດຢູໍ່
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ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງ. ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ບ ໍ່ ມພີະນກັງານ ແລະ ອ ປະກອນທີໍ່ ພຽງພ ເທ ໍ່ ອໃນການກວດກາຢູໍ່ທ ົໍ່ວ

ປະເທດໃດຢໍ່າງມປີະສດິທິຜນົ. ອງີຕາມຂ ົ້ມນູທີໍ່ ເກບັກ  າໄດົ້ຈາກ 4 ແຂວງ, ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ມຄີວາມສາມາດຢຶດໄດົ້ 

30% ຫາ 80% ຂອງໄມ ົ້ຜິດກດົໝາຍ. ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ຕົ້ອງອງີໃສໍ່ການປະສານງານກບັຫົ້ອງການກະສກິ  າ 

ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ແລະ ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງ ເພ ໍ່ ອການຊ ກຍູົ້ການເດນີທາງໄປສະໜາມ 

ແລະ ໄປດໍ່ານກວດກາຖາວອນຕໍ່າງໆ (ຕາມການສະເໜີຂອງກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້) 

ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ເມ  ອງ ແລະ ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງເປັນໜໍ່ວຍງານທີໍ່ ສ  າຄນັທີໍ່  

ສ ດ ຍົ້ອນທງັສອງໜໍ່ວຍງານມສີໍ່ວນຮໍ່ວມໃນການຕດິຕາມກວດກາໄມ ົ້ທໍ່ອນຈາກກດິຈະກ  າຢູໍ່ພາກສະໜາມຮອດ 

ສະໜາມໜຶໍ່ ງ ແລະ ສອງ, ຕ ໍ່ ມາກ ໍ່ແມ ໍ່ນພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງທີໍ່ ອອກໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ. 

ຂ ົ້ມນູສະໜາມສອງ ແມ ໍ່ນຈ  າເປັນຕົ້ອງຢ ັົ້ງຢ ນການຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດກວດຄ ນ

ແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ຫາເຂດຂ ດຄ ົົ້ນທີໍ່ ມໃີບທະບຽນ. ຂ ົ້ມນູການຕດິຕາມກວດກາຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງ ແລະ ບ ໍ່ ທນັ

ເປັນການສະໜອງໄມ ົ້ຕວົຈງິທີໍ່ ຕົ້ອງການນ  າມາຜະລິດ ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງລະດບັການຜະລິດເປັນສນິຄົ້າສ  າເລັດ

ຮບູຂອງໂຮງງານ. 

ຄ  າແນະນ  າຕ ໍ່ ການຕດິຕາມກວດກາ 

ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ໃນການຄ ົ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາລະບບົທງັໝດົຜໍ່ານການ 

ສະໜອງອ ປະກອນທີໍ່ ຈ  າເປັນແກໍ່ພະນກັງານຢູໍ່ພາກສະໜາມ ເພ ໍ່ ອນ  າໄປຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ  າຕໍ່າງໆທີໍ່ ສ  າ 

ຄນັ. ສ ົໍ່ງເສມີການແລກປໍ່ຽນຄວາມຮູົ້ລະຫວໍ່າງໜໍ່ວຍງານຂອງລດັກຽໍ່ວກບັຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ພດັ 

ທະນາວທີິໍ່ ການສງັລວມຂ ົ້ມນູ ແລະ ສົ້າງຄວາມສາມາດຢໍ່າງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ອງໃຫົ້ພະນກັງານຂອງກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້. 

ຕົ້ອງໄດົ້ຮບັປະກນັການຮກັສາຂ ົ້ມນູວດັຖ ດບິເປັນທາງການທີໍ່ ເຂົົ້າມາໂຮງງານ, ໃບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ບນັຊີ

ໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃຫົ້ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ ແລະ ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ສາມາດຕດິຕາມ

ກວດກາວດັຖ ດບິທີໍ່ ໂຮງງານທິໍ່ ໄດົ້ຮບັໂດຍທຽບໃສໍ່ບນັທຶກເອກະສານ.  

12.7 ສະພາບລວມ 

ໂດຍທົໍ່ວໄປແລົ້ວ, ຂ ັົ້ນຕອນການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ ຍງັບ ໍ່ ທນັສອດຄໍ່ອງກບັບນັທຶກໄມ ົ້ທີໍ່ ມເີຊັໍ່ ນ: ການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້, 

ການຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ການຜະລິດໄມ ົ້. ໃນຫ າຍແຂວງຍງັຂາດຂ ົ້ມນູເຂດປໍ່າຜະລິດ ແລະ ຂ ົ້ມນູການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ຢູໍ່

ເຂດໂຄງການກ ໍ່ສົ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ. 

ອງົປະກອບທີໍ່ ສ  າຄນັ ຂອງລະບບົສະໜອງໄມ ົ້ໃນປະເທດລາວ ແມ ໍ່ນການຂຶົ້ນທະບຽນໄມ ົ້ທໍ່ອນຢູໍ່ສະໜາມສອງທີໍ່  

ຊໍ່ວຍໃຫົ້ໜໍ່ວຍງານລດັສາມາດວດັແທກວດັຖ ດບິທງັໝດົທີໍ່ ຖ ກຂ ດຄ ົົ້ນເຂົົ້າສູໍ່ການສະໜອງໄມ ົ້ ຫ   ເພ ໍ່ ອການສ ົໍ່ງ

ອອກ. ເຖງິຢໍ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການວເິຄາະບນັດາບນັທຶກທີໍ່ ມລີາຍລະອຽດໄມ ົ້ຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ແລະ 

ຈ  ານວນໄມ ົ້ທີໍ່ ເຂົົ້າໂຮງງານ ຍງັມຄີວາມແຕກຕໍ່າງກນັຫ າຍ ຈາກບ ລິມາດວດັຖ ດບິທີໍ່ ຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອຮກັສາລະດບັ

ການຜະລິດສນິຄົ້າສ  າເລັດຮບູ ທີໍ່ ມກີານລາຍງານນ ັົ້ນ. 
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ຜນົຂອງການສກຶສາບອກໃຫົ້ຮວູໍ່າ: ບ ລິມາດໄມ ົ້ຫ າຍສມົຄວນທີໍ່ ບ ໍ່ ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ. ໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ມເີອກະ 

ສານສາມາດເຂົົ້າສູໍ່ໂຮງງານ ແລະ ສ ົໍ່ງອອກໄດົ້ ພົ້ອມທງັມເີອກະສານຜໍ່ານຂ ັົ້ນຕອນອອກໃບອະນ ຍາດສ ົໍ່ງອອກ

ຂອງໜໍ່ວຍງານລດັ. ທີມງານບ ໍ່ ໄດົ້ກ  ານດົວໍ່າ: ໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ ເປັນໄມ ົ້ທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍ ແຕໍ່

ໄມ ົ້ດ ັໍ່ງກ ໍ່າວຈະບ ໍ່ ມເີອກະສານທີໍ່ ພຽງພ ເພ ໍ່ ອສະແດງໃຫົ້ເຫັນເຖງິແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກກ  ານດົເທົົ້ານ ັົ້ນ. 

ບນັດາອງົປະກອບພ ົ້ນຖານເພ ໍ່ ອຄວາມໂປໍ່ງໃສ ແລະ ຄວາມສາມາດກວດຄ ນແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້: 

 ການອອກໃບທະບຽນທີໍ່ ຊດັເຈນຂອງເຂດທີໍ່ ກ  ານດົໄວົ້ເພ ໍ່ ອການຂ ດຄ ົົ້ນໄມ ົ້ພາຍໃນເຂດປໍ່າຄ ົ້ມຄອງ, ໂຄງ 

ການພ ົ້ນຖານໂຄງລໍ່າງ ຫ   ປໍ່າຊມົໃຊົ້ຂອງບົ້ານຄວນປະກອບດົ້ວຍແຜນທີໍ່ ຂອງເຂດທີໍ່ ວາງແຜນຂ ດຄ ົົ້ນ. 

 ການອອກອະນ ຍາດຂ ດຄ ົົ້ນຄວນກວມເອົາການປະເມນີວດັຖ ດບິ ທີໍ່ ຍງັມຢີູໍ່ຕວົຈງິຢູໍ່ໃນເຂດທີໍ່ ຂຶົ້ນທະບຽນ. 

ມຄີວາມເປັນໄປໄດົ້ທີໍ່ ຈະໃຊົ້ເຕັກໂນໂລຢີທີໍ່ ທນັສະໄໝ ເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃນການກ  ານດົຕ ົົ້ນໄມ ົ້ຈະຕດັ ແລະ 

ການບນັທຶກຂ ົ້ມນູ. 

 ຮບັປະກນັໃຫົ້ໄດົ້ວໍ່າ: ໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ຂ ດຄ ົົ້ນພາຍໃນເຂດທີໍ່ ມທີະບຽນນ ັົ້ນ ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງ 

ແລະ ມເີອກະສານອົ້າງອງີເຖງິເລກທະບຽນຂ ດຄ ົົ້ນ. 

 ເກບັຮກັສາບນັທຶກການຂາຍທີໍ່ ມລີາຍລະອຽດຄບົຖົ້ວນ ແລະ ມກີານສະຫ  ບສງັລວມ ສ  າລບັໄມ ົ້ທີໍ່ ຂຶົ້ນທະ 

ບຽນຢູໍ່ສະໜາມສອງພົ້ອມທງັກ  ານດົຈ ດປາຍທາງຂອງໄມ ົ້ ແລະ ມໃີບອະນ ຍາດຂນົສ ົໍ່ງທີໍ່ ອອກໂດຍພະ

ແນກອ ດສາຫາກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງ. 

 ຕົ້ອງໃຫົ້ມກີານຂຶົ້ນທະບຽນບນັຊໄີມ ົ້ເປັນທາງການ ທີໍ່ ປົ້ອນເຂົົ້າໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ, ຊຶໍ່ ງໜໍ່ວຍ

ງານລດັສາມາດກວດກາໄດົ້. 

12.8 ຂ ົ້ຕກົລງົວໍ່າດົ້ວຍການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກນັດົ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ (VPA): 

ບດົສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ນີົ້ຖ ກອອກແບບໃຫົ້ສະໜອງຂ ົ້ມນູກ ໍ່ຽວກບັລະບບົໃນປະຈ ບນັ ແລະ ບນັດາຂ ັົ້ນ 

ຕອນໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ກ  ານດົບນັດາອງົປະກອບທີໍ່ ຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍ 

ຂອງການສະໜອງໄມ ົ້ໃນລາວ. ສະຫະພາບເອລີບົໄດົ້ສົ້າງຕ ັົ້ງລະບຽບການວໍ່າດົ້ວຍການຄົ້າໄມ ົ້ທີໍ່ ເປັນສິໍ່ ງໃໝໍ່, ຊຶໍ່ ງ 

ຈະມຜີນົສກັສດິໃນເດ ອນມນີາ 2013 ໂດຍຈະຫົ້າມໃຫົ້ມຜີະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍຢູໍ່ຕະຫ າດເອຣີບົ. ເຖງິ

ແມ ໍ່ນວໍ່າສະຫະພາບເອຣີບົຈະນ  າເຂົົ້າໄມ ົ້ພຽງແຕໍ່ 10% ເທົໍ່ ານ ັົ້ນ, ຄາດວໍ່າມປີະມານ 20% ຂອງໄມ ົ້ນ  າເຂົົ້າມາ

ຈາກແຫ ໍ່ງທີໍ່ ຜິດກດົໝາຍ. ປະເທດລາວສະໜອງໄມ ົ້ຈາກປໍ່າຝນົໃຫົ້ປະເທດຈນີ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ທີໍ່ ເປັນ

ສນູກາງປ ງ ແຕໍ່ງໄມ ົ້ທງັໝດົ ສະໜອງໃຫົ້ຕະຫ າດຢູໍ່ເອຣີບົ. ໂດຍທົໍ່ວໄປແລົ້ວ, ໄມ ົ້ຈາກປໍ່າຝນົມພີາບພດົທີໍ່ ບ ໍ່ ດີ

ດ ົ້ານຄວາມ ຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍ, ຊຶໍ່ ງເປັນສາເຫດພາໃຫົ້ບນັດາຜູົ້ສະໜອງໄມ ົ້ຕົ້ອງມລີະບບົກວດກາ ຫ   ໄມ ົ້ທີໍ່

ຂຶົ້ນທະບຽນ ຜໍ່ານ VPA ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຕາມລະບຽບການໄມ ົ້ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. 

ການມສີໍ່ວນຮໍ່ວມເຂົົ້າໃນຂ ົ້ຕກົລງົວໍ່າດົ້ວຍການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກນັດົ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ ຈະຊໍ່ວຍເປັນພນັທະທາງ 

ການແກໍ່ປະເທດລາວ ໃນການກ  ານດົບນັດາຈ ດອໍ່ອນທີໍ່ ລະບ ໃນບດົສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ນີົ້ ທີໍ່ ສາມາດເປັນ 
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ບາດກົ້າວທ  າອດິຂອງຂະບວນການທີໍ່ ນ  າໄປສູໍ່ທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ມທີະບຽນ. ຂະບວນການ VPA ເລີໍ່ ມຕ ົົ້ນ 

ຈາກຂ ົ້ຕກົລງົທາງການລະຫວໍ່າງປະເທດລາວ ແລະ ເອຣີບົ, ຊຶໍ່ ງຈະກ  ານດົພນັທະຂອງປະເທດໃນການເຂົົ້າຮໍ່ວມ 

ການພດັທະນາລະບບົຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ົ້ (TLAS) ຢໍ່າງເປັນທາງການ ແລົ້ວຈະ 

ຊໍ່ວຍໃຫົ້ມຄີວາມສາມາດອອກໃບທະບຽນຂອງຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້.  

ລກັສະນະຂ ັົ້ນຕອນຂອງ VPA ກວມເອົາການມສີໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງນບັທງັຢູໍ່ພາຍໃນເອງ 

ແລະ ພາຍໃນສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ສາມາດສະໜອງໂຄງສົ້າງເພ ໍ່ ອການພດັທະນາຂະບວນການທີໍ່ ໂປໍ່ງໃສ

ໃນ ການສົ້າງຕ ັົ້ງຄ  ານຍິາມທີໍ່ ເປັນທາງການ ແລະ ໜົ້າເຊ ໍ່ ອຖ ຂອງຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍ ແລະ TLAS 

ສ  າລບັປະເທດລາວ. 

ການເຈລະຈາລະຫວໍ່າງສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ປະເທດລາວ ສ  າລບັ VPA ຕົ້ອງການໃຫົ້ມກີານມສີໍ່ວນຮໍ່ວມ 

ຂອງພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງທາງດົ້ານສງັຄມົ, ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ, ການຜະລິດ ແລະ ອງົການບ ລິຫານຂອງລດັທີໍ່  ຄ ົ້ມ

ຄອງປໍ່າໄມ ົ້. ລາຍຊ ໍ່ ຂອງບນັດາພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງຊຶໍ່ ງຮູົ້ແລົ້ວນ ັົ້ນ ມຢີູໍ່ 11 ຂ ົ້ກວມເອົາທງັອງົການຈດັຕ ັົ້ງ 

ຂອງລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັົ້ງທີໍ່ ບ ໍ່ ຂຶົ້ນກບັລດັຖະບານ. ສະຫະພາບເອຣີບົຕົ້ອງຮບັຮູົ້ເຖງິພາລະບດົບາດຂອງ 

ໜໍ່ວຍງານທີໍ່ ມກີານທບົທວນຄ ນໃນໄລໍ່ຍະຜໍ່ານມາ ແລະ ຂະບວນການ VPA ຕົ້ອງການພິຈາລະນາບດົບາດດ ັໍ່ງ 

ກໍ່າວ ຍົ້ອນເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງຂ ັົ້ນຕອນການເຈລະຈາ. 

ສະຫະພາບເອຣີບົໄດົ້ເຂົົ້າຮໍ່ວມການເຈລະຈາ VPA ກບັຫ າຍປະເທດ, ຊຶໍ່ ງ 6 ປະເທດແມ ໍ່ນສ  າເລັດການເຈລະ 

ຈາແລົ້ວ ແຕໍ່ຍງັບ ໍ່ ທນັມໄີມ ົ້ຖ ກຂຶົ້ນທະບຽນເທ ໍ່ ອຮອດປະຈ ບນັ. ບນັດາປະເທດທີໍ່ ເຊັນຂ ົ້ຕກົລງົສາມາດໃຊົ້ຂ ັົ້ນຕອນ 

ທາງການນີົ້ເພ ໍ່ ອຮບັເອົາທ ນມາຊ ກຍູົ້ຂະບວນການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັ VPA. ຄ  າຄດິເຫັນຈາກພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ 

ແມ ໍ່ນຈ  າເປັນໃນການພດັທະນາຄ  ານຍິາມຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ົ້ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ຄວນ 

ມສີະພາແຫໍ່ງຊາດລາວເປັນອງົການຈດັຕ ັົ້ງຕ ົົ້ນຕ  ແລະ ມຈີ ດປະສານງານສ  າລບັການຮໍ່ວມມ  ລະຫວໍ່າງປະເທດ 

ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ. 

ການພດັທະນາ TLAS ຕົ້ອງການໆມສີໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງໜໍ່ວຍງານລດັຂ ັົ້ນສນູກາງ ແລະ ທົ້ອງຖິໍ່ນ, ແລະ ບນັດາ 

ພາກສໍ່ວນຕໍ່າງໆທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັຄວາມໜົ້າເຊ ໍ່ ອຖ . ການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັ TLAS ຍງັຕົ້ອງການໆຢັົ້ງ 

ຢ ນຈາກບ ກຄນົທີໍ່  3 (ການຕດິຕາມກວດກາທີໍ່ ເປັນເອກະລາດ) ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮົ້ອງຕົ້ອງການ 

ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົສ  າລບັຄວາມໜົ້າເຊ ໍ່ ອຶຖ  ແລະ ຄວາມໂປໍ່ງໃສ. ການຮບັຮອງ TLAS ໂດຍສະຫະພາບ 

ເອຣີບົຈະຊໍ່ວຍໃຫົ້ລດັຖະບານລາວ ມຄີວາມສາມາດອອກທະບຽນສ ົໍ່ງອອກຂອງບນັດາຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ທີໍ່ ສະຫະ 

ພາບເອຣີບົຍອມຮບັໃຫົ້ນ  າເຂົົ້າໄດົ້. ອກີຄວາມໝາຍໜຶໍ່ ງ: ໄມ ົ້ຈາກລາວສາມາດນອນໃນໝວດ “ໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ມຄີວາມ 

ສໍ່ຽງ” ຢູໍ່ຕະຫ າດເອຣີບົ. 
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ບນັດາເອກະສານທີມງານຄ ົົ້ນຄົ້ວາ:  

ກມົປໍ່າໄມ ົ້: ບດົແນະນ  າຕໍ່ອງໂສົ້ຄ ົ້ມຄອງໄມ ົ້, ການຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ການຂນົສ ົໍ່ງໄມ ົ້ໃນເຂດປໍ່າຜະລິດ 2007 

ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້: ບດົລາຍງານປະຈ  າປີ 2010-2011 

ກດົໝາຍວໍ່າດົ້ວຍປໍ່າໄມ ົ້ 2007 

ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງຫ ວງພະບາງ : ບດົລາຍງານການຕດັໄມ ົ້ປະຈ  າປີ 2010 

ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້: ລະບຽບການເລກທີ 0240/ກກປ 2003 ວໍ່າດົ້ວຍການສົ້າງຕ ັົ້ງ ແລະ ການຄ ົ້ມ 

ຄອງແບບຍ ນຍງົຂອງປໍ່າຜະລິດ  

ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້: ຍ ດທະສາດຂອງຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ຮອດປີ 2020 

ດ  າລດັເລກທີ 59/ນຍ ວໍ່າດົ້ວຍການຄ ົ້ມຄອງແບບຍ ນຍງົຂອງປໍ່າຜະລິດ 

ໜໍ່ວຍງານກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງສາລາວນັ: ບດົລາຍງານປະຈ  າປີ 2010 

ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ຂອງແຂວງສາລາວນັ: ບດົລາຍງານການຕດັໄມ ົ້ 2011 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງສາລາວນັ: ບດົລາຍງານປະຈ  າປີ 2010 

ໜໍ່ວຍງານກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງເຊກອງ: ບດົລາຍງານປະຈ  າປີ 2010 

ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງເຊກອງ: ບດົລາຍງານການຕດັໄມ ົ້ 2010 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງເຊກອງ: ບດົລາຍງານປະຈ  າປີ 2010 

ພະແນກອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າແຂວງໄຊຍະບລີູ: ບດົລາຍງານປະຈ  າປີ 2010 
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ບນັດາເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍ: 

ເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍທີໍ່  1: ກອບໜົ້າວຽກຂອງທີມງານຂອງບດົ 

ກອບໜົ້າວຽກຂອງທີມງານຊໍ່ຽວຊານພາຍໃນ 23 ສງິຫາ 2011 

1. ພາກແນະນ  າ 

ບດົສກຶສານີົ້ເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງແຜນວຽກໃນແຜນງານ FLEGT ປະຈ  າພາກພ ົ້ນອາຊ ີ ໂດຍມເີປົົ້າໝາຍລວມໃນ 

ການສ ົໍ່ງເສມີການຄ ົ້ມຄອງປໍ່າໄມ ົ້ໃຫົ້ດປີະກອບສໍ່ວນເຂົົ້າໃນການຫ  ດຜໍ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງຊບັ 

ພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີໍ່ ຍ ນຍງົໃນອາຊ.ີ ແຜນງານ FLEGT ໃນອາຊຖີ ກຈດັຕ ັົ້ງໂດຍ EFI ແລະ ຊ ກຍູົ້ໂດຍ 

ກງົການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັແຜນວຽກ EU FLEGT. ຍ ດທະສາດເພ ໍ່ ອບນັລ ເປົົ້າໝາຍນີົ້ສ ມໃສໍ່ການສ ົໍ່ງເສມີ ແລະ 

ອ  ານວຍຄວາມສະດວກການຄົ້າສາກນົທີໍ່ ມໄີມ ົ້ຖ ກກດົໝາຍພາຍໃນອາຊ ີ ແລະ ສ ົໍ່ງອອກຈາກອາຊໄີປຕະຫ າດຜູົ້ 

ບ ລິໂພກໂດຍສະເພາະ, ແຜນງານທີໍ່ ແນໍ່ໃສໍ່ສົ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ ຄວາມຕົ້ອງການຂອງຕະຫ າດທີໍ່ ບ ລິໂພກໄມ ົ້ 

ແລະ ຊ ກຍູົ້ການນ  າໃຊົ້ລະບບົທີໍ່ ຊໍ່ວຍໃຫົ້ຜູົ້ຊ ົ້ ແລະ ຜູົ້ຂາຍໄມ ົ້ອາຊ ີ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ໃຫົ້ຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຕົ້ອງການ ສ  າລບັ ສປປ ລາວ, ການກະກຽມການເຈລະຈາ VPA ກບັ EU ການສກຶສາຂ ົ້ມນູຈະຕົ້ອງ 

ຊໍ່ວຍໃຫົ້ຂ ົ້ມນູແກໍ່ລດັຖະບານລາວ ແລະ EU ກໍ່ຽວກບັການຕດິຕາມການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ, ຄ ນນະ 

ພາບການຄ ົ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການປຶກສາຫາລ ພາຍໃນກອບວຽກ FLEGT VPAs. ບດົສກຶສາຈະມາ 

ຈາກການເຮັດວຽກຮໍ່ວມກນັຢໍ່າງໃກົ້ຊດິກບັໜໍ່ວຍງານລດັ ແລະ ຈ ດປະສານງານ FLEGT ຢູໍ່ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້.  

2. ຈ ດປະສງົຂອງການສກຶສາຂ ົ້ມນູ 

ບດົສກຶສາຈະຊໍ່ວຍໃຫົ້ເຂົົ້າໃຈການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງຜໍ່ານກມົປໍ່າໄມ ົ້, ກະຊວງ 

ອ ດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄົ້າ ແລະ ໜໍ່ວຍງານອ ໍ່ ນໆຄ : ກມົກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ ພົ້ອມກນັນ ັົ້ນ, ບດົສກຶສານີົ້ຈະຊໍ່ວຍ 

ໃຫົ້ລດັຖະບານເຂົົ້າໃຈແນວຄວາມຄດິ FLEGT VPA ດຂີຶົ້ນກໍ່ວາເກົໍ່ າ ແລະ FLEGT TLAS ທີໍ່ ເປັນທາງ 

ເລ ອກໜຶໍ່ ງໃນການກ  ານດົຄວາມຕົ້ອງການໃໝໍ່ໃນຕະຫ າດໄມ ົ້ຢູໍ່ EU. ຈ ດປະສງົຫ ກັມຄີ ລ ໍ່ມນີົ້:  

1. ກ  ານດົ ແລະ ຂຶົ້ນແຜນເປັນລະບບົຕ ໍ່ ກບັຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ ອງີຕາມນຕິກິ  າ 

ແລະ ກອບວຽກສະຖາບນັໃນລາວເພ ໍ່ ອຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ຕ ົົ້ນຕ  (ທີມງານກ  ານດົຊ ມໃສໍ່ໄມ ົ້ທງັໝດົທີໍ່ ໃຊົ້ 

ແລະ ສ ົໍ່ງອອກໂດຍອ ດສາຫະກ  າປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ຂອງລາວ) ແລະ ແຫ ໍ່ງທີມາໄມ ົ້ທງັໝດົ (ເຂດປໍ່າຜະລິດ, 

ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້, ເຂດຫນັປໍ່ຽນທີໍ່ ດນິ ຫ   ໂຄງລໍ່າງ, ເຂດບ ໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ຄວົເຮ ອນຕໍ່າງໆ). ຕໍ່ອງໂສົ້ການ 

ສະໜອງໄມ ົ້ຕົ້ອງຖ ກກ  ານດົເພ ໍ່ ອການຂາຍໄມ ົ້ຢູໍ່ຕະຫ າດພາຍໃນພົ້ອມທງັໄມ ົ້ທີໍ່ ຖ ກສ ົໍ່ງອອກ. 

2. ພາຍໃຕົ້ເງ  ໍ່ອນໄຂທີໍ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການລະບຽບການຂອງ EU ວໍ່າດົ້ວຍການຄົ້າໄມ ົ້ ແລະ 

ເພ ໍ່ ອກະກຽມການເຈລະຈາ VPA, ບດົສກຶສາຈະໃຫົ້ລາຍລະອຽດເຖງິລະບບົຕດິຕາມໄມ ົ້ໃນລາວທີໍ່ ມໃີນ 

ປະຈ ບນັ ແລະ ເອກະສານການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ເຊັໍ່ ນ:  ແຫ ໍ່ງປໍ່າໄມ ົ້ (ສວນ 
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ປກູ, ເຂດຫນັປໍ່ຽນທີໍ່ ດນິ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ), ຈນົຮອດຈ ດສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ປາຍທາງຂອງການຂາຍພາຍໃນ. 

ອາດກວມເອົາທ ກຈ ດທີໍ່ ມກີານປ ງແຕໍ່ງຊຶໍ່ ງມກີານປນົຜະລິດຕະພນັໄມ ົ້ຈາກແຫ ໍ່ງຕໍ່າງໆ, ທີໍ່ ມກີານປໍ່ຽນ 

ເຈົົ້າຂອງ ແລະ ການກ  ານດົເສັົ້ນທາງການຂນົສ ົໍ່ງ. ບດົສກຶສາຈະຕົ້ອງກ  ານດົຊໍ່ອງຫວໍ່າງທີໍ່ ອາດເປັນໄປ 

ໄດົ້ໃນລະບບົປະຈ ບນັ (ເຊັໍ່ ນ: ຈ ດທີໍ່ ໄມ ົ້ບ ໍ່ ມກີານຢັົ້ງຢ ນເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງ ແລະ ໃຫົ້ຄ  າຄດິ 

ເຫັນເພ ໍ່ ອປບັປ ງ. 

3. ໃຫົ້ລາຍລະອຽດການຢັົ້ງຢ ນ ແລະ ບດົບາດຂອງໜໍ່ວຍງານລດັທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ 

ໂດຍສະເພາະການຕດິຕາມກວດກາ, ການເກບັຂ ົ້ມນູຕວົຈງິ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງ. ບດົສກຶສາຈະຕົ້ອງ 

ກ  ານດົຊໍ່ອງຫວໍ່າງທີໍ່ ອາດມ ີ (ເຊັໍ່ ນ: ຈ ດອໍ່ອນໃນການຄ ົ້ມຄອງ ແລະ ຊໍ່ອງຫວໍ່າງອ ໍ່ ນໆ) ແລະ ໃຫົ້ຄ  າ 

ແນະປບັປ ງໂດຍຍດຶເອົາຄ  າຄດິເຫັນຈາກຊໍ່ຽວຊານເປັນຫ ກັ. 

4. ອງີໃສໍ່ການວເິຄາະຂົ້າງເທິງ, ສະແດງໃຫົ້ເຫັນເຖງິຊໍ່ອງຫວໍ່າງທຽບໃສໍ່ FLEGT TLAS ແລະ ນ  າສະ 

ເໜີອງົປະກອບຕ ົົ້ນຕ ສ  າລບັແນວຄວາມຄດິ VPA ໂດຍສະເພາະຄວາມຕົ້ອງການໆມສີໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງ 

ພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງເພ ໍ່ ອພດັທະນາ FLEGT TLAS ໃນ ສປປ ລາວ. 

ບດົສກຶສາຈະຕົ້ອງບນົພ ົ້ນຖານການຄ ົົ້ນຄົ້ວາອ ໍ່ ນໆພາຍໃຕົ້ແຜນງານ FLEGT ຢູໍ່ຫວຽດນາມ ແລະ ປະ 

ເທດໄທ (ເບິໍ່ ງຂົ້າງເທິງ). ປະສານກບັຄູໍ່ຮ ໍ່ວມພດັທະນາໃນລາວທີໍ່ ມບີດົຄ ົົ້ນຄົ້ວາແລົ້ວ ໂດຍສະເພາະ 

ໂຄງການ SOUFORD (ທະນາຄານໂລກ), ແຜນງານ CliPAD ເຢຍລະມນັ (GIZ) ແລະ 

WWF/KfW, REDD, ໂຄງການ NBCA ເຊເຊັດ. 

3.ຂອບເຂດການສກຶສາ ແລະ ໜົ້າວຽກ 

3.1 ກອບເຂດການສກຶສາ 

ການວເິຄາະຈະກວມເອົາໄມ ົ້ເພ ໍ່ ອອ ດສາຫະກ  າປ ງແຕໍ່ງໄມ ົ້ ແລະ ຊໍ່ອງທາງໃນການເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງ 

ຮອດຈ ດສ ົໍ່ງອອກ ຫ   ຜູົ້ບ ລິໂພກສ ດທົ້າຍຢູໍ່ປະເທດອ ໍ່ ນ ຜໍ່ານຈ ດປ ງແຕໍ່ງ, ຂນົສ ົໍ່ງ ແລະ ການປໍ່ຽນເຈົົ້າຂອງ. 

ບດົສກຶສາຈະກວມເອົາແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ທງັໝດົ (ເຊັໍ່ ນ: ເຂດທີໍ່ ມກີານຫນັປໍ່ຽນທີໍ່ ດນິ) ແລະ ຜະລິດຕະພນັ. 

ພົ້ອມກນັນ ັົ້ນກ ໍ່ຈະສະໜອງຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມຕົ້ອງການ FLEGT TLAS. 

3.2 ວທີິໍ່ ເຮັດວຽກ ແລະ ກດິຈະກ  າຕ ົົ້ນຕ  

ບດົສກຶສາຈະເກບັກ  າຂ ົ້ມນູ ແລະ ກ  ານດົແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູມ  ສອງ, ຄວາມຮູົ້ຂອງຊໍ່ຽວຊານ, ການສ  າພາດ ແລະ ປະສບົ 

ການເພ ໍ່ ອການວເິຄາະການສະໜອງໄມ ົ້ ແລະ ກ  ານດົຈ ດທີໍ່ ອາດມຄີວາມສໍ່ຽງໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງເພ ໍ່ ອຕອບ 

ສະໜອງຕາມລະບຽບການໄມ ົ້ຂອງ EU ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການ FLEGT TLAS. 

ທີມງານຂຽນບດົຈະປະຕບິດັຕາມບາດກົ້າວລ ໍ່ມນີົ້:  

1. ການຄ ົົ້ນຄົ້ວາຢູໍ່ຫົ້ອງການກໍ່ຽວກບັການຜະລິດໄມ ົ້ ແລະ ເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນບ ລິມາດ ແລະ 

ເປັນມນູຄໍ່າ, ກ  ານດົການເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຈາກ DOF/DOFI/MolC/ພາສໃີນໄລໍ່ຍະ 3 ປີຜໍ່ານມາ, ຂ ົ້ມນູມ   2, 

ສະຖຕິອິ ໍ່ ນໆຈາກການຄ ົົ້ນຄົ້ວາເພີໍ່ ມເຕີໍ່ ມເຊັໍ່ ນ: ບດົລາຍງານເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນ FLEGT Asia ແຫ ໍ່ງທີມາຂອງຂ ົ້ມນູ 
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ແລະ ວທີິໍ່ ວທິະຍາທີໍ່ ໃຊົ້ເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຄວນມລີາຍລະອຽດ ແລະ ມກີານປະເມນີ. ເອົາໃຈໃສໍ່ພິເສດຕ ໍ່ ການສ ົໍ່ງ 

ອອກໄມ ົ້ (ບ ລິມາດ, ມນູຄໍ່າ, ຈ ດສ ົໍ່ງອອກ) ແລະ ລກັຖານຢັົ້ງຢ ນຄວາມຖ ກຕົ້ອງທາງກດົໝາຍທີໍ່ ນ  າໃຊົ້ໂດຍ 

ພາກລດັ. ບດົບາດການນ  າເຂົົ້າ ແລະ ຜໍ່ານເພ ໍ່ ອສ ົໍ່ງຕ ໍ່ ໄມ ົ້ໄປປາຍທາງກ ໍ່ຄວນລະບ ໄວົ້. 

2. ການພດັທະນາຮບູແບບທີໍ່ ກ  ານດົຫ ກັການຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບອກບ ລິມາດ ຫ   

ມນູຄໍ່າໄມ ົ້ ໂດຍລວມທີໍ່ ມກີານຄົ້າຂາຍໃນແຕໍ່ລະຕໍ່ອງໂສົ້ຈາກແຫ ໍ່ງປໍ່າຮອດຈ ດນ  າໃຊົ້ສ ດທົ້າຍ (ການບ ລິ 

ໂພກພາຍໃນ ແລະ ສ ົໍ່ງອອກ). 

3. ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານ, ການຢັົ້ງຢ ນຢູໍ່ສະໜາມ, ການອອກໃບທະບຽນ (ເຊັໍ່ ນ: ໃບຂນົສ ົໍ່ງ, ໃບແຈ ົ້ງ 

ພາສ)ີ ແລະ ການຄ ົ້ມຄອງຂອງໜໍ່ວຍງານລດັຕ ໍ່ ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງໄມ ົ້, ຂ ັົ້ນຕອນພາສນີ  າເຂົົ້າ ແລະ ສ ົໍ່ງ 

ອອກ. ການວເິຄາະຈະຕົ້ອງຍກົໃຫົ້ເຫັນເຖງິຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງທີໍ່ ມຄີວາມສໍ່ຽງສງູຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ຖ ກກ  ານດົ 

ຜໍ່ານຂ ັົ້ນຕອນການຄ ົ້ມຄອງ, ເຮັດໃຫົ້ລະບບົບ ໍ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງ EU. ແນະນ  າການ 

ປບັປ ງວຽກ. 

4. ອງີຕາມການວເິຄາະຂົ້າງເທິງ, ກ  ານດົແຫ ໍ່ງທີມາຂອງໄມ ົ້ຈາກແຫ ໍ່ງທີໍ່ ບ ໍ່ ມກີານຢັົ້ງຢ ນຊຶໍ່ ງອາດສະໜອງໄມ ົ້ 

ເຂົົ້າສູໍ່ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງ, ຜໍ່ານການຂ ັົ້ນຕອນການຄ ົ້ມຄອງ (ວເິຄາະຊໍ່ອງຫວໍ່າງລະບບົການຄ ົ້ມຄອງ 

ຂອງລດັ ແລະ ການຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັ). 

5. ຢັົ້ັ ົ້ງຢ ນຂ ົ້ມນູເອກະສານທີໍ່ ມໂີດຍການໄປເບິໍ່ ງຕວົຈງິຢູໍ່ສະໜາມຢໍ່າງໜົ້ອຍ 3 ແຂວງ ( 5 ຕວົຢໍ່າງ ຂອງ 

ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງ, ໜຶໍ່ ງຕວົຢໍ່າງຂອງແຫ ໍ່ງໄມ ົ້ຈາກປະເພດປໍ່າ: ເຂດປໍ່າຜະລິດ, ສວນປກູຕ ົົ້ນໄມ ົ້, ໂຄງ 

ລໍ່າງພ ົ້ນຖານ, ບ ໍ່ ແຮໍ່ ແລະ ນ  າໃຊົ້ໃນຄວົເຮ ອນ). ເອົາໃຈໃສໍ່ຕ ໍ່ ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງທີໍ່ ມເີປົົ້າໝາຍຕະຫ າດ 

ສ ົໍ່ງອອກ. ຕວົຢໍ່າງ ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງຈະຖ ກໃຊົ້ເພ ໍ່ ອຍກົໃຫົ້ເຫັນຈ ດຕໍ່າງໆໃນຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງ 

(ເຊັໍ່ ນ: ພາສ,ີ ປໍ່າໄມ ົ້, ການປ ງແຕໍ່ງ ແລະ ຂນົສ ົໍ່ງ) ທີໍ່ ໃຫົ້ເຫັນຄວາມສໍ່ຽງຂອງໄມ ົ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ມກີານກ  ານດົໃນຕໍ່ອງ 

ໂສົ້ການສະໜອງ. ທີໍ່ ຕ ັ ົ້ງຂອງໂຄງການມ:ີ  

ກ. ໂຄງການ KfW/WWF ຢູໍ່ແຂວງເຊກອງ ຫ   ແຂວງສາລາວນັ (ຄົ້າຂາຍກບັຫວຽດນາມ) ໂຄງການອາຍ 

ກາກບອນຂອງ KfW/WWF. 

ຂ. ໂຄງການທດົລອງຂອງ GIZ ຢູໍ່ແຂວງໄຊຍະບລີູ, ເຂດກນັຊນົປໍ່າສະຫງວນແຫໍ່ງຊາດນ  ົ້າຜ ຍ. 

ຄ. ອກີຕ ໍ່ ມໜຶໍ່ ງແຂວງ ຫ   ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ.  

6. ຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ ກບັພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງຢູໍ່ 3 ແຂວງກໍ່ຽວກບັ FLEGT ແລະ ລະບບົຕດິຕາມ 

ໄມ ົ້ໃນປະຈ ບນັຮໍ່ວມກບັ MolC/DOFI/DOF ແລະ ອ ໍ່ ນໆ. 

7. ທບົທວນຄ ນຮບູແບບຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງອງີຕາມຜນົໄດົ້ຮບັຈາກຕວົຢໍ່າງຕໍ່ອງໂສົ້ ແລະ ການວເິຄາະເພ ໍ່ ອ 

ກ  ານດົຕໍ່ອງໂສົ້ໃນການຕດິຕາມໄມ ົ້ໃນລາວ. ພິຈາລະນາເງ  ໍ່ອນໄຂເພ ໍ່ ອການຢັົ້ງຢ ນການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ຫາແຫ ໍ່ງ 

ຂ ດຄ ົົ້ນ ແລະ ຕໍ່ອງໂສົ້ການສະໜອງທີໍ່ ມຄີວາມສໍ່ຽງສງູເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕົ້ອງການຂອງ EU ຍົ້ອນ 
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ລະບບົທີໍ່ ບ ໍ່ ມປີະສດິຕພິາບ ຫ   ຂາດການຢັົ້ງຢ ນ. ຄ  າແນະນ  າເພ ໍ່ ອການປບັປ ງລະບບົຕດິຕາມໄມ ົ້ຖ ົ້າມຄີວາມ    

ເໝາະສມົ.  

8. ສະເໜີບນັດາທາງເລ ອກເພ ໍ່ ອກ  ານດົສໍ່ອງຫວໍ່າງສ  າລບັທາງເລ ອກ VPA (ລວມທງັການເຮັດວຽກຂອງຜູົ້ປະ 

ກອບການ) ແລະ ທາງແກົ້ໄຂໂດຍເອກະຊນົ (ລະບບົຢ ັົ້ງຢ ນດົ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈທີໍ່ ຕດິພນັກບັອາຊຽນ. ຍກົ 

ຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ສິໍ່ ງທົ້າທາຍຂອງແຕໍ່ລະທາງເລ ອກໂດຍເບິໍ່ ງຄວາມຕົ້ອງການຂອງລະບບົ, ການແກົ້ໄຂ 

ສິໍ່ ງທົ້າທາຍ ແລະ ສົ້າງຄວາມອາດສາມາດ. VPA ຈະມກີານກະກຽມແນວໃດໃນ ສປປ ລາວ ເພ ໍ່ ອລະບຽບ 

ການຂອງ EU. 

9. ນ  າໃຊົ້ວທີິໍ່ ເຮັດວຽກ “ດທີີໍ່ ສ ດ” ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການປຶກສາຫາລ ກບັພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງພາຍ 

ໃຕົ້ FLEGT VPA/FLEGT TLAS ໃນ ສປປ ລາວ. 

ກ. ສະແດງໃຫົ້ເຫັນເຖງິວທີິໍ່ ທີໍ່ ໃຊົ້ໂດຍອງົການລດັໃນຂ ັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ  VPA. 

ຂ. ຍກົໃຫົ້ເຫັນຄວາມຕົ້ອງການເພ ໍ່ ອຮບັປະກນັຂ ັົ້ນຕອນການມສີໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງທີໍ່ ສະທົ້ອນ 

ໃຫົ້ເຫັນສະພາບທົ້ອງຖິໍ່ນ. 

ຄ. ກ  ານດົບາດກົ້າວຕ ໍ່ ຂ ັ ົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ແຫໍ່ງຊາດທີໍ່ ຕອບສະໜອງຕາມຄາດໝາຍຂອງ EU. 

ງ. ກ  ານດົການມສີໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງສະພາແຫໍ່ງຊາດ ແລະ ຊ ກຍູົ້ຂ ັ ົ້ນຕອນ. 

10. ນ  າສະເໜີຜນົໄດົ້ຮບັຕ ົົ້ນຕ ຂອງການສກຶສາຢູໍ່ກອງປະຊ ມ (ຈດັໂດຍຈ ດປະສານງານ FLEGT ຢູໍ່ ສປປ 

ລາວ) ແລະ ປບັປ ງບດົລາຍງານສ ດທົ້າຍອງີຕາມຄ  າແນະນ  າທີໍ່ ໄດົ້ຮບັ. 

4. ວທີິວທິະຍາ ແລະ ການກະກຽມ 

ຫວົໜົ້າທີມທີໍ່ ເປັນຕໍ່າງປະເທດ 1 ທໍ່ານ ແລະ 2 ທໍ່ານຊໍ່ຽວຊານພາຍໃນຈະປະກອບເປັນທີມທີໍ່ ປຶກສາ. ທີມງານ 

ຈະປະສານງານຢໍ່າງໃກົ້ຊດິກບັ EFI. 

ການວເິຄາະຈະມາຈາກຄວາມຮູົ້ຂອງຊໍ່ຽວຊານ, ຂ ົ້ມນູມ  ໜຶໍ່ ງ ແລະ ມ ສອງ (ສະຖຕິ ິແລະ ອ ໍ່ ນໆ) ພົ້ອມຈດັການ 

ປຶກສາຫາລ ກບັພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ (ອ ດສາຫະກ  າ, ລດັຖະບານ, ອງົການທາງສງັຄມົ, ຄູໍ່ຮ ໍ່ວມພດັທະນາ). ກ  

ລະນສີກຶສາຈະມາຈາກການສ  າພາດ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກບັພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງໃນທົ້ອງຖິໍ່ນ.  

ຜນົການສກຶສາຈະຖ ກນ  າສະເໜີ ແລະ ປ ກສາຫາລ ຢູໍ່ກອງປະຊ ມທີໍ່ ຈດັໂດຍຈ ດປະສານງານ FLEGT. 

ລດັຖະບານ ແລະ FLEGT ອາຊ ີຈະຕ ັົ້ງຄະນະກ  າມະການທີໍ່ ມຊີ ໍ່ຽວຊານປະຈ  າພາກພ ົ້ນ FLEGT ອາຊ ີແລະ 

ຫວົໜົ້າຈ ດປະສານງານ FLEGT ຢູໍ່ລາວເພ ໍ່ ອຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັການສກຶສາຂ ົ້ມນູຄະນະກ  າມະການຈະຈດັກອງປະ 

ຊ ມເມ  ໍ່ອທີມຂຽນໝດົສກຶສາຈະເລີົ້ມວຽກ. 
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ລດັຖະບານຈະຊໍ່ວຍທີມງານຂຽນບດົສກຶສາ: 

- ສະໜອງຂ ົ້ມນູການຜະລິດ ແລະ ສະຖຕິກິານສ ົໍ່ງອອກ (ຕາມຜະລິດຕະພນັ ແລະ ແຫ ໍ່ງທີມາ) ໃນໄລໍ່

ຍະ 3 ປີຜໍ່ານມາ 

- ເກບັກ  າຂ ົ້ມນູຢູໍ່ພາກສະໜາມເພ ໍ່ ອການສກຶສາຂ ົ້ມນູ. 

- ສະໜອງວຊິາການ 1 ທໍ່ານຈາກຂະແໜງການທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ. 

- ສະຖານທີໍ່ ເຮັດວຽກໃຫົ້ທີມງານ. 

ຈ ດປະສານງານ FLEGT ຈະຈດັກອງປະຊ ມທງັໝດົ (ຮໍ່ວມມ  ກບັທີໍ່ ປຶກສາ) ແລະ ຊໍ່ວຍເລ ົ້ອງພາຫະນະໄປ 

ພາກສະໜາມ. ຄໍ່າເດນີທາງ ແລະ ກນິຢູໍ່ຂອງພະນກັງານລດັຈະແມ ໍ່ນທີໍ່ ປຶກສາຮບັຜິດຊອບ. 

6. ການສ ົໍ່ງບດົສກຶສາ ແລະ ສະເໜີຜນົການສກຶສາ 

6.1 ບດົລາຍງານເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນ 

ພາຍຫ ງັທີມງານເຮັດວຽກໄດົ້ 7 ມ ົ້, ຫວົໜົ້າທີມຕົ້ອງສ ົໍ່ງບດົລາຍງານເບ ົ້ອງຕ ົົ້ນໃຫົ້ຜູົ້ຈດັການໂຄງການຂຽນບດົ

ສກຶສາການເຄ ໍ່ ອນຍົ້າຍໄມ ົ້ທີໍ່ ຈະຢ ັົ້ງຢ ນຄ ນນະພາບຂອງເອກະສານ ແລະ ສ ົໍ່ງຕ ໍ່ ໃຫົ້ສ  າມາຊກິຂອງຄະນະກ  າມະ 

ການ. ດ ັໍ່ງທີໍ່ ກ  ານດົໃນກອບໜົ້າວຽກ, ບດົລາຍງານຕົ້ອງໃຫົ້ເຫັນພາບລວມຕໍ່ອງໂສົ້ໄມ ົ້ (ຮບູແບບທົໍ່ວໄປ), 

ອະທິບາຍແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ ແລະ ບາດກົ້າວຕ ໍ່ ໄປເພ ໍ່ ອການໃຫົ້ຄ  າປຶກສາ, ໂດຍສະເພາະວຽກສະໜາມ ແລະ ເອກະ 

ສານໃຊົ້ຢ ັົ້ງຢ ນ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂການຄ ົ້ມຄອງຂອງໜໍ່ວຍງານ. ບນັຫາໃດທີໍ່ ກ  ານດົໄດົ້ຕ ໍ່ ການຈດັຕ ັົ້ງການສກຶສາຂ ົ້ 

ມນູຈະຕົ້ອງຍກົໃຫົ້ຄະນະກ  າມະການເພ ໍ່ ອພິຈາລະນາແກົ້ໄຂ.  

6.2 ຮໍ່າງບດົລາຍງານສ ດທົ້າຍ 

ຫວົໜົ້າທີມຕົ້ອງສ ົໍ່ງຮໍ່າງບດົລາຍງານສ ດທົ້າຍໃຫົ້ຜູົ້ຈດັການໂຄງການ LTS ໃນວນັທີໍ່  03/11/2011 ຊຶໍ່ ງເປັນຜູົ້ 

ຮບັປະກນັຄ ນນະພາບ ແລະ ສ ົໍ່ງໃຫົ້ EFI FLEGT ອາຊ ີ ແລະ ຈ ດປະສານງນ FLEGT ໃນວນັທີໍ່  

07/11/2011. ບດົລາຍງານນີົ້ຕົ້ອງກ  ານດົຜນົການສກຶສາທງັໝດົ (ເຊັໍ່ ນ: ການວເິຄາະຂ ົ້ມນູການຄົ້າ, ຕໍ່ອງໂສົ້ 

ການສະໜອງ, ຕວົຢໍ່າງຂ ົ້ມນູຕໍ່ອງໂສົ້, ລາຍລະອຽດລະບບົຕດິຕາມໄມ ົ້ຂອງລດັຖະບານພົ້ອມຂ ັົ້ນຕອນຢັົ້ງຢ ນ, 

ແລະ ຄ  າແນະນ  າທງັໝດົ). ຮໍ່າງບດົລາຍງານຈະຕົ້ອງນ  າສະເໜີຢູໍ່ກອງປະຊ ມໂດຍທີໍ່ ປຶກສາພະນກັງານປະສານ 

ງານຂອງພາກລດັ. 

6.3 ບດົລາຍງານສະບບັສ ດທົ້າຍ 

ຫວົໜົ້າທີມຕົ້ອງສ ົໍ່ງບດົລາຍງານສະບບັສ ດທົ້າຍໃຫົ້ຜູົ້ຈດັການໂຄງການ LTS ໃນວນັທີໍ່  02/12/2011 ຊຶໍ່ ງເປັນ 

ຜູົ້ຮບັປະກນັຄ ນນະພາບ ແລະ ສ ົໍ່ງຕ ໍ່ ໃຫົ້ກ ໍ່ອນ 07/12/2011 ບດົລາຍງານຈະຕົ້ອງເປັນພາສາອງັກດິ ແລະ ບ ໍ່ 

ເກນີ 60 ໜົ້າບວກເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍ ແລະ ບດົສະຫ  ບສງັລວມຂອງແຕໍ່ລະບດົ. ບດົລາຍງານສະບບັສ ດ 
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ທົ້າຍນີົ້ຕົ້ອງມຄີ  າຄດິເຫັນຈາກ EFI, ລດັຖະບານລາວ, ຊໍ່ຽວຊານ ແລະ ພາກສໍ່ວນທີໍ່ ກ ໍ່ຽວຂົ້ອງ. ໂຄງຮໍ່າງການ 

ລາຍງານຂອງ EFI ຈະຕົ້ອງຖ ກນ  າໃຊົ້ 

ເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍ 2. ຕາຕະລາງລງົເຄ ໍ່ ອນໄຫວຢູໍ່ແຂວງ 

ແຂວງສາລາວນັ:     

ວນັທີໍ່  ກດິຈະກ  າ ໜໍ່ວຍງານ ຕດິຕ ໍ່ 

19/ກນັຍາ ປະຊ ມກບັພະແນກກະສກິ  າ 

 

 

 

1. PAFO 

2. ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ແຂວງສາລາວນັ 

(PFS) 

1. ທໍ່ານ ສມົຄດິ  ແສນທະວ ີ,  

ຮອງຫວົໜົ້າພະແນກ 

2. ທໍ່ານ ຫີນແກົ້ວ ປໍ່າຊ ັົ້ນສກັ, 

ຮອງຫວົໜົ້າຂະແໜງການ 

20/ກນັຍາ ສ  າພາດ  1. ຂະແໜງການກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ 

2. ຫົ້ອງການບ ໍ່ ຖ ໍ່ານຫີນ 

 

3. WWF  

1. ທໍ່ານ ທດັສນິ ພມົມາສາທິດ 

2. ທໍ່ານ ສໜີວຍ ພມົສ ພາ, ຫວົ

ໜົ້າ 

3. ທໍ່ານ ວນັວງົເພັດ  

    ທໍ່ານ ພອນໄຊ 

21/ກນັຍາ ສ  າພາດ 1. ພະແນກການຄົ້າ 

2. ຂະແໜງນ  າເຂົົ້າສ ົໍ່ງອອກ. 

3. ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້

ເມ  ງສາລາວນັ (DAFO) 

4. ພະແນກບ ໍ່ ແຮໍ່ 

5. ຂະແໜງການບ ໍ່ ແຮໍ່ 

1. ທໍ່ານ ຈນັທະວອນ- ຫວົໜົ້າ  

 

2. ທໍ່ານ ສ ກໄຊ- ຫວົໜົ້າ 

 

3. ທໍ່ານ ສະກ ນສ ີແກົ້ວພິລາວນັ 

ຫວົໜົ້າ 

4. ທໍ່ານ ທອງໄຊ ວ ດທິສະວດັ 

ຮອງຫວົໜົ້າ 

5. ທໍ່ານ ສ ກນັ ສສີະມ ດ 

22/ກນັຍາ ສ  າພາດ 1. ໂຮງງານໄມ ົ້ Q/S. 

2. ໂຮງງານໄມ ົ້ ວນັດາ 

1. ທໍ່ານ ອ ດມົສກັ, ອ  ານວຍການ 

2. ທໍ່ານ ວນັດາ ທນັ,ອ  ານວຍການ 

23/ກນັຍາ ຈດັກອງປະຊ ມ  PAFO ສາລາວນັ   

24/ກນັຍາ ຂ ົ້ມນູ ແລະ ສງັລວມ ສາລາວນັ  

25/ກນັຍາ ເດນີທາງໄປແຂວງເຊກອງ   
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ແຂວງເຊກອງ :     

ວນັທີໍ່  ກດິຈະກ  າ ໜໍ່ວຍງານ ຕດິຕ ໍ່ 

26/ກນັຍາ ສ  າພາດ 1. ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ 

 

2. ຂະແໜງກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ 

- ທໍ່ານ ກອງສ ກ ເມ  ອງໂຄດ- 

ຮອງຫວົໜົ້າ 

- ທໍ່ານ ຄ  າວງັ ຈນັທະວງົ -ຮອງ

ຫວົໜົ້າ 

2. ທໍ່ານ ບ ນທະນດັ ພະທະນາ - 

ຮອງຫວົໜົ້າ  

27/ກນັຍາ ສ  າພາດ 1. ໂຮງງານໄມ ົ້ບົ້ານຝນົ 

2. ໂຮງງານໄມ ົ້ຄ ນມໄີຊ 

1. ທໍ່ານ ຂນັທະລ-ີຜູົ້ຈດັການ 

 

2. ທໍ່ານ ຄ  າແດງ- ຜູົ້ຈດັການ 

28/ກນັຍາ ສ  າພາດ 1. ຂະແໜງບ ໍ່ ແຮໍ່ 

2. ຫົ້ອງການຊບັພະຍາກອນນ  ົ້າ 

ແລະ ສິໍ່ ງແວດລົ້ອມ ແຂວງເຊກອງ 

(WREA) 

3. SUFORD-ແຂວງເຊກອງ 

1. ທໍ່ານ ບ ນຮຽງ-ຫວົໜົ້າ 

2. ທໍ່ານ ເພັດດາວງົ- ຫວົໜົ້າ 

 

 

 

3. ທໍ່ານ ສ ລສິກັ- ທີໍ່ ປຶກສາ 

29/ກນັຍາ ຈດັກອງປະຊ ມ ແລະ ເດນີ 

ທາງໄປປາກເຊ 

ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້  

30/ກນັຍາ ເດນີທາງຈາກປາກເຊໄປ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

  

 

ໄຊຍະບລີູ :     

ວນັທີໍ່  ກດິຈະກ  າ ໜໍ່ວຍງານ ຕດິຕ ໍ່ 

17/ຕ ລາ ເດນີທາງໄປໄຊຍະບລູ ີໄປ

ຫ ວງພະບາງ 

  

18/ຕ ລາ ສ  າພາດ 1. ພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້

ແຂວງໄຊຍະບລູ ີ(PAFO) 

 

 

- ທໍ່ານ ສມົຈດິ ຈນັທະວງົ- ຫວົ

ໜົ້າພະແນກ 

ທໍ່ານ ກອງທອງ- ຮອງຫວົໜົ້າ 

- ທໍ່ານ ສ ກປະເສດີ-ຫວົໜົ້າ 
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2. ຫົ້ອງການ Clipad (GIZ)  

ທໍ່ານ ທອງສວນ, ຜູົ້ປະສານງານ 

19/ຕ ລາ ສ  າພາດ 1. ຂະແໜງກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ 

2. ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ 

1. ທໍ່ານ ແສງເພັດ ສລິສິມົບດັ-

ຮອງຫວົໜາ 

2. ທໍ່ານ ນາງ ພອນປະເສດີ-ເຈົົ້າ

ໜົ້າທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ 

ທໍ່ານ ພວູຽງ-ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ 

ທໍ່ານ ສ ນນັ-ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ 

20/ຕ ລາ ສ  າພາດ 1. ໂຄງການບ ໍ່ ຖ ໍ່ານຫີນຫງົສາ  

 

 

2. ຫົ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປໍ່າໄມ ົ້

ເມ  ອງຫງົສາ (DAFO) 

1. ທໍ່ານ ນາງ ຫາລ ໄທ- 

ພະນກັງານ 

 - ທໍ່ານ ນາງ ສມົຫະໄທ ຫວົໜົ້າ

ຂະແໜງການ 

- ທໍ່ານ ນດິອນແກົ້ວ ພະນກັງານ 

2. ທໍ່ານ ທອງພນັ ຮອງຫວົໜົ້າ  

- ທໍ່ານ ສ ລຍິາ- ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ 

21/ຕ ລາ ສ  າພາດ 1. ພະແນກການຄົ້າ 

2. ໂຮງງານໄມ ົ້ບານສວນ 

3. ໂຮງງານປ ງແຕໍ່ງຕ ໄມ ົ້ 

1. ທໍ່ານ ບ ນຊໍ່ວຍ ວໄິລໍ່ສກັ - 

ຮອງຫວົໜົ້າ 

2. ທໍ່ານ ນາງ ແສງ- ຜູົ້ຊໍ່ວຍ 

3. ຜູົ້ຈດັການ 

22/ຕ ລາ ຂ ົ້ມນູ ແລະ ສງັລວມ ໄຊຍະບລູ ີ  

23/ຕ ລາ ຂ ົ້ມນູ ແລະ ສງັລວມ ໄຊຍະບລູ ີ  

24/ຕ ລາ ສ  າພາດ ຫົ້ອງການ NBCA ຢູໍ່ນ  ົ້າຜ ຍ  ທໍ່ານ ຈນັດ ີຈນັທະວງົ-ຮອງຫວົ

ໜົ້າຂະແໜງການ 

25/ຕ ລາ ປະຊ ມ ຂະແໜງການປໍ່າໄມ ົ້ຂອງ ແຂວງໄຊ

ຍະບລູ ີ

- ທໍ່ານ ສ ກປະເສດີ -ຫວົໜົ້າ 

-  ທໍ່ານ ພອນປະເສດີ-ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່

ປໍ່າໄມ ົ້ 

- ທໍ່ານ ພວູຽງ-ເຈົົ້າໜົ້າທີໍ່ ປໍ່າໄມ ົ້ 

26/ຕ ລາ ເດນີທາງໄປຫ ວງພະບາງ   

 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ: 

ວນັທີໍ່  ກດິຈະກ  າ ໜໍ່ວຍງານ ຕດິຕ ໍ່ 

27/ຕ ລາ ສ  າພາດ 1. ຂະແໜງການກວດກາປໍ່າໄມ ົ້ 1. ທໍ່ານ ບ ນມາ ມາລ ີ- ຫວົໜົ້າ 
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2. ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ 

3. ພະແນກການຄົ້າ 

4. ໂຄງການສວນໄມ ົ້ສກັ 

ທໍ່ານ ຮອງແກົ້ວ- ຮອງຫວົໜົ້າ 

2. ທໍ່ານ ໄຊ ຊະນະພອນ 

3. ທໍ່ານ ຫ ມເພັງ- ຫວົໜົ້າ 

4. ທໍ່ານ ບ ນທ  າ- ພະນກັງານ 

ທໍ່ານ ບ ນຈນັ- ຫວົໜົ້າໂຄງການ 

28/ຕ ລາ ປະຊ ມ 1. ຂະແໜງປໍ່າໄມ ົ້ 

2. ບົ້ານກກົງວິ 

 

29/ຕ ລາ ເດນີທາງຈາກຫ ວງພະບາງ 

ໄປນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
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ເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍ 3.  ບນັຊລີາຍຊ ໍ່ ນກັສ  າມະນາກອນ 
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 ເອກະສານຊົ້ອນທົ້າຍ 4: ໂກຕົ້າທີໍ່ ອອກໃຫົ້ແກໍ່ບນັດາແຂວງ ແລະ ການຜະລິດຕວົຈງິຈາກ 

2008-2011 

 

 ໂກົ້ຕົ້າ 2008-2009 ;  (ບ ລິມາດໂກຕົ້າ ມ
3) ແລະ ບ ລິມາດຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິ ມ3 

ແຂວງ ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ໂກຕົ້າພິເສດ ຕ ໄມ ົ້ (ມ

3) 

ລວມ 

(ມ3) ໄມ ົ້ປກູ PFA (ມ3) ໄມ ົ້ຖອນ 

ຮາກ 

(ມ3) 

ຍອດເຫ  ອ 

ປີຜໍ່ານມາ (ມ
3) 

ສນູກາງ 

(ມ3) 

ແຂວງ   (ມ3) 

ຜ ົົ້ງສາລີ 200 

(500) 

1,301 

(1,000) 

  6,973  

(7,458) 

  8,474 

( 8,958) 

ຫວົພນັ 0 (500) 4,664 

(5,500) 

     4,664 

(6,000) 

ຫ ວງນ  າທາ 0 (1,300) 1,221 

(3,000) 

     1,221 

(4,300 ) 

ອ ດມົໄຊ 460 

(1,000) 

0 (800)      460          

(1,800) 

ຫ ວງພະບາງ 2,000 

(4,430) 

2,419 

(8,200) 

     4,419 

(12,630) 

ໄຊຍະບລູີ 0 (0.000) 0 (10,000)      0 (10,000) 

ບ ໍ່ ແກົ້ວ 103 

(1,000) 

6,318 

(6,300) 

     6,421 

(7,300) 

ຊຽງຂວາງ 0 (0.000) 2,516 

(2,500) 

  93,825            

(115,806) 

  96,341         

(118,306) 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 

0 (0.000) 318 

(1,300) 

  2,111  

(31,133) 

  2,429 

(32,433 ) 

ບ ລິຄ  າໄຊ 0 (500) 16,905 

(17,090) 

  3,848 

(12,000) 

 100 

(300) 

20,853 

(29,590) 

ຄ  າມ ໍ່ວນ 0 (2,500) 13,616 

(18,640) 

  4,950 

(5,334) 

  18,566 

(26,474) 

ສະຫວນັນະເຂດ 2,590 

(2,500) 

2,401 

(14,310) 

  800 

(1,154) 

  5,791 

( 17,964) 

ສາລາວນັ 577 

(770) 

5,439 

(20,140) 

    32 

(300) 

6,048            

(21,210) 

ຈ  າປາສກັ 138 

(1,000) 

2,528 

(2,500) 

  26,732 

(42,262) 

  29,398 

(45,762) 

ເຊກອງ 0 (0.000) 7,243 

(10,500) 

  3,247 

(6,033) 

 

 0 (400) 10,490 

(46,933) 

 

ອດັຕະປ  0 (1,000) 10,360 

(11,220) 

  128,893 

(240,875) 

  139,253 

(253,095) 

ລວມ 6,068 

(17,000) 

71,810        

(133,000) 

  271,379 

(492,055) 

 132 

(1,000) 

354,828 

(643,055 ) 

 

(ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: DOF, 2009) 

ໝາຍເຫດ: ຕວົເລກໃນວງົເລັບເປັນບ ລິມາດໂກຕົ້າ (ມ
3), ຕວົເລກທີຢູໍ່ນອກວງົເລັບແມ ໍ່ນບ ລິມາດຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິ(ມ

3). 
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ການຈດັສນັໂກຕົ້າປະຈ  າປີ 2009-2010 

ແຂວງ ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ໂກຕົ້າພິເສດ ຕ ໄມ ົ້ 

 (ມ3) 

ລວມ 

(ມ3) ໄມ ົ້ປກູ PFA   

(ມ3) 

ໄມ ົ້ຖອນ 

ຮາກ 

(ມ3) 

ຍອດເຫ  ອ 

ປີຜໍ່ານມາ  

(ມ3) 

ສນູກາງ (ມ3) ແຂວງ  

(ມ3) 

ຜ ົົ້ງສາລ ິ    491 (485) 6573 

(6,500) 

   

ຫວົພນັ 60 (500) 856 

(856) 

    71 (914) 987 

ຫ ວງນ  ົ້າທາ 24 (500)    988 (977)   1,012 

ອ ດມົໄຊ 1,056 

(500) 

     385 (86) 1,441 

ຫ ວງພະບາງ 3,276 

(4,000) 

   1,041 

(7,572) 

  4,317 

(11,572) 

ໄຊຍະບລູີ        0 

(0) 

ບ ໍ່ ແກ ົ້ວ 223 

(1,000) 

   3,864 

(3,954) 

  4,087 

ຊຽງຂວາງ    893 (987) 38,882 

(62,123) 

  39,775 

ນະຄອນຫ ວງ ວຽງ

ຈນັ 

340 

(3,000) 

   2,757 

(75,961) 

  3,097 

ບ ລິຄ  າໄຊ     41213 

(84,014) 

  41,213 

ຄ  າມ ໍ່ວນ 3,495 

(21,000) 

9,942 

(10,500) 

 389 (384) 27,116 

(34,691) 

 21,96 

(2,000) 

40,942 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 

(2,500) 

4,736 

(5,400) 

 161 (354) 34,405 

(33,071) 

  39,302 

ສາລາວນັ 354 

(950) 

1,122 

(1,425) 

  7,291 

(8,783) 

 31(500) 8,798 

(11,158) 

ຈ  າປາສກັ 149 

(500) 

578 

(3,000) 

 3,888 

(3,850) 

5,810 

(5,851) 

 2,268 

(2,800) 

12,693 

ເຊກອງ 30 (550)   1,380 

(2,785) 

4,203 

(15,330) 

 105 

(400) 

5,718 

(19,065) 

ອດັຕະປ     32,605 

(50,282) 

76,607 

(92,555) 

  109,212 

ລວມ 9,007 

(35,000) 

17,234                    

(21,181) 

 

 39,807                   

(59,127) 

 

250,750           

(431,382) 

 

 2,860                      

(6,700) 

 

319,658 

(553,39

0) 

 

(ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: DOF, 2009) 

ໝາຍເຫດ: ຕວົເລກໃນວງົເລັບເປັນບ ລິມາດໂກຕົ້າ (ມ
3), ຕວົເລກທີຢູໍ່ນອກວງົເລັບແມ ໍ່ນບ ລິມາດຂ ດຄ ົົ້ນຕວົຈງິ(ມ

3). 
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ການຈດັສນັໂກຕົ້າປະຈ  າປີ 2010-2011 

ແຂວງ ໂກຕົ້າປະຈ  າປີ ໂກຕົ້າພິເສດ ຕ ໄມ ົ້  

(ມ3) 

ລວມ 

(ມ3) ໄມ ົ້ປກູ PFA   

(ມ3) 

ໄມ ົ້ຖອນ 

ຮາກ 

(ມ3) 

ຍອດເຫ  ອ 

ປີຜໍ່ານມາ  

(ມ3) 

ສນູກາງ 

(ມ3) 

ແຂວງ  

(ມ3) 

ຫ ວງນ  ົ້າທາ 500       500 

ອ ດມົໄຊ 500 100      600 

ຫ ວງພະບາງ 4,000    1,505  1,000 6,505 

ໄຊຍະບລູີ 1,850      1,900 3,750 

ບ ໍ່ ແກ ົ້ວ 1,000       1,000 

ຊຽງຂວາງ    24,000    24,000 

ນະຄອນຫ ວງ

ວຽງ ຈນັ 

1,000    1,754 300  

3,054 

ບ ລິຄ  າໄຊ 150   80,020 4,048 2,626 525 87,369 

ຄ  າມ ໍ່ວນ 10,000 9,722   1,105 4,900 3,800 29,527 

ສະຫວນັນະ

ເຂດ 

200 4,400   15,015 570  

20,185 

ສາລາວນັ 1,120 3,034   264 2,430 150 6,998 

ຈ  າປາສກັ 500 709 5,799   492  7,500 

ເຊກອງ 780   11,137   295 12,212 

ອດັຕະປ  200   17,664 8,056  330 26,250 

ລວມ 21,800 17,965 5,799 13,2821 31,747 11,318 8,000 229,450 

(ແຫ ໍ່ງຂ ົ້ມນູ: DOF, 2010) 
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