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ການປຽ່ນແປງພ້ືນທ່ີຈາກການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ
ເມອືງ ວຽງຄາໍ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ

ໂດຍ: ມະນທີາຍທິບ ເທບພະວນັ1,2, ອດຸເທວີ ວງົມະນ2ີ, Amandine BOUCARD3,
O SS 3 4 C C S 3 5Manuel BOISSIERE3,4, Jean-Christophe CASTELLA3,5

1 ສຄກປ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄ ົວ້າກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດ – ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ
2 ມ.ຊ ,ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ສປປ ລາວ
3 ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ປ່າໄມສ້າກນົ- ບໍຼກ,ໍ ອນິໂດເນເຊຍ
5 ສນູການຮວ່ມມສືາກນົເພ່ືອການຄ ົນ້ຄວາ້ດາ້ນກະສກິາໍ ແລະ ການພດັທະນາ, ປະເທດຝຮ ັງ່
4 ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອການພດັທະນາ, ປະເທດຝຮ ັງ່

ີີພາກສະເໜີ
ທກຸໆກດິຈະກາໍລວ້ນແລວ້ແຕສ່າມາດເຮັດໃຫເ້ກດີມກີານປ່ຽນແປງຫຼາຍໆຢາ່ງ, ເຊິ່ ງມນັອາດຈະເປັນຜນົ
ກະທບົທາງລບົ ຫືຼ ບວກ. ໃນນີກ້ານເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນກໍ່ ເປັນສາເຫດທ່ີ
ກໍ່ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງຫຼາຍໆຢາ່ງ. ຕ່ໍກບັບນັຫານີທ້າງທິມງານໂຄງການ ຈິ່ງໄດທ້າໍການສກຶສາ
ຄ ົນ້ຄວາ້ ຈາກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົບາງຊະນດິທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິຂອງຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ນ
ເຊິ່ ງຈດຸປະສງົຫຼກັແມນ່ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈການປ່ຽນແປງຂອງພ້ືນທ່ີຈາກການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ
ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການຈດັການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. 

ພາກສະເໜີ
ທກຸໆກດິຈະກາໍລວ້ນແລວ້ແຕສ່າມາດເຮັດໃຫເ້ກດີມກີານປ່ຽນແປງຫຼາຍໆຢາ່ງ, ເຊິ່ ງມນັອາດຈະເປັນຜນົ
ກະທບົທາງລບົ ຫືຼ ບວກ. ໃນນີກ້ານເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນກໍ່ ເປັນສາເຫດທ່ີ
ກໍ່ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງຫຼາຍໆຢາ່ງ. ຕ່ໍກບັບນັຫານີທ້າງທິມງານໂຄງການ ຈິ່ງໄດທ້າໍການສກຶສາ
ຄ ົນ້ຄວາ້ ຈາກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົບາງຊະນດິທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິຂອງຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ນ
ເຊິ່ ງຈດຸປະສງົຫຼກັແມນ່ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈການປ່ຽນແປງຂອງພ້ືນທ່ີຈາກການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ
ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການຈດັການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. 

ິ ີ ັ ໍ ໍ ້ິ ີ ັ ໍ ໍ ້ວທການເກບກາຂມນູ
ການລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູພາກສະໜາມແມນ່ດາໍເນນີ 4 ຂ ັນ້ຕອນຄ:ື
1. ຈດັກອງປະຊຸມບາ້ນ
2. ຈດັຕ ັງ້ການສນົທະນາເປັນກຸມ່ (5ກຸມ່ຄ:ື ກຸມ່ອງົການຈດັຕ ັງ້, 
ກຸມ່ເຖົາ້ແກແ່ນວໂຮມຍງິ-ຊາຍ, ກຸມ່ຊາວໜຸມ່ຊາຍ-ຍງິ)
3. ລງົສາໍພາດແຕລ່ະຄວົເຮອືນ
4. ສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິ

ວທການເກບກາຂມນູ
ການລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູພາກສະໜາມແມນ່ດາໍເນນີ 4 ຂ ັນ້ຕອນຄ:ື
1. ຈດັກອງປະຊຸມບາ້ນ
2. ຈດັຕ ັງ້ການສນົທະນາເປັນກຸມ່ (5ກຸມ່ຄ:ື ກຸມ່ອງົການຈດັຕ ັງ້, 
ກຸມ່ເຖົາ້ແກແ່ນວໂຮມຍງິ-ຊາຍ, ກຸມ່ຊາວໜຸມ່ຊາຍ-ຍງິ)
3. ລງົສາໍພາດແຕລ່ະຄວົເຮອືນ
4. ສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີຕວົຈງິ
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ຜາ່ນການສກຶສາຕວົຢາ່ງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ຈາກການປຽບທຽບ
ຜນົຂອງການສກຶສາໃນສີ່ ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີປະຕບິດັໂຄງການ ພວກເຮົາ
ສາມາດສະຫຸຼບໄດສ້ະຖານທ່ີ ຫືຼ ພ້ືນທ່ີແບບໃດທ່ີເປັນແຫຼງ່ກາໍເນດີຂອງ
ຊະນດິພນັທ່ີຖກືຄດັເລືອກ ໂດຍອງີໃສຄ່າໍຖາມຫຼກັຄ:ື ປະເພດການນາໍ
ໃຊທ່ິ້ດນິ, ຄນຸລກັສະນະຂອງດນິ ແລະ ລກັສະນະພມູສນັຖານ.
ການນາໍໃຊທ່ິ້ດນິ: ດນິໄຮແ່ມນ່ປະເພດດນິອນັດບັທາໍອດິທ່ີປະຊາຊນົ
ທອ້ງຖິ່ນໄດນ້ຍິມົໄປເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃນຫຼາຍໆຊະນດິທ່ີເລືອກມາ
ສກຶສາ, ທງັນີອ້າດເປັນຍອ້ນວ່າ່(1)ບນັດາເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີປະຊາຊນົ
ນຍິມົໃຊເ້ຊິ່ ງເຮົາໄດເ້ລືອກມາສກຶສານ ັນ້ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ມກັເກດີຕາມພ້ືນ

ຜນົໄດຮບັ
ຜາ່ນການສກຶສາຕວົຢາ່ງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ຈາກການປຽບທຽບ
ຜນົຂອງການສກຶສາໃນສີ່ ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີປະຕບິດັໂຄງການ ພວກເຮົາ
ສາມາດສະຫຸຼບໄດສ້ະຖານທ່ີ ຫືຼ ພ້ືນທ່ີແບບໃດທ່ີເປັນແຫຼງ່ກາໍເນດີຂອງ
ຊະນດິພນັທ່ີຖກືຄດັເລືອກ ໂດຍອງີໃສຄ່າໍຖາມຫຼກັຄ:ື ປະເພດການນາໍ
ໃຊທ່ິ້ດນິ, ຄນຸລກັສະນະຂອງດນິ ແລະ ລກັສະນະພມູສນັຖານ.
ການນາໍໃຊທ່ິ້ດນິ: ດນິໄຮແ່ມນ່ປະເພດດນິອນັດບັທາໍອດິທ່ີປະຊາຊນົ
ທອ້ງຖິ່ນໄດນ້ຍິມົໄປເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃນຫຼາຍໆຊະນດິທ່ີເລືອກມາ
ສກຶສາ, ທງັນີອ້າດເປັນຍອ້ນວ່າ່(1)ບນັດາເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີປະຊາຊນົ
ນຍິມົໃຊເ້ຊິ່ ງເຮົາໄດເ້ລືອກມາສກຶສານ ັນ້ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ມກັເກດີຕາມພ້ືນ

້ ່ ່ເສ້ັນສະແດງ1: ລກັສະນະພມູສນັຖານຂອງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີເລອືກມາສກຶສາ, ໄດຈ້າກການສາໍຫຼວດຄວົເຮອືນຢູ່
ບາ້ນເປ້ົາໝາຍສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້

0 ຈອມພູ
ຜາ

ການປ່ຽນແປງກດິຈະກາໍການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົນຍມໃຊເຊງເຮາໄດເລອກມາສກສານນສວນໃຫຍແມນມກເກດຕາມພນ
ທ່ີເປີດແປນ ແລະ ມແີສງສະຫວາ່ງເຊ່ັນ: ເປືອກເມອືກ ແລະ ແຂມ.
(2)ດນິໄຮເ່ປັນດນິທ່ີປະຊາຊນົໃຊໃ້ນການຜະລິດ ສະນ ັນ້ໃນແຕລ່ະຄ ັງ້
ພາຍຫຼງັທ່ີເລີກຈາກກດິຈະກາໍການຜະລດິເຂົາເຈົາ້ຈ ິ່ງຖໂືອກາດນີໃ້ນ
ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົກບັບາ້ນພອ້ມ. (3)ຍອ້ນວາ່ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີ
ສວ່ນໃຫຍຂ່ອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການແມນ່ເປັນເຂດທ່ີປ່າໄມຖ້ກືທາໍລາຍ
ດວ້ຍລະບບົການປກູຝງັແບບການຖາງ ແລະ ຈດູເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ຄນຸລກັສະນະຂອງດນິ: ໃນຈາໍນວນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີເລອືກມາສກຶສາ
ສວ່ນໃຫຍມ່ກັຢູໃ່ນເຂດນເິວດທ່ີມດີນິຊຸມ່ (ຕວົຢາ່ງ: ແຄມຫວ້ຍ)

ນຍມໃຊເຊງເຮາໄດເລອກມາສກສານນສວນໃຫຍແມນມກເກດຕາມພນ
ທ່ີເປີດແປນ ແລະ ມແີສງສະຫວາ່ງເຊ່ັນ: ເປືອກເມອືກ ແລະ ແຂມ.
(2)ດນິໄຮເ່ປັນດນິທ່ີປະຊາຊນົໃຊໃ້ນການຜະລິດ ສະນ ັນ້ໃນແຕລ່ະຄ ັງ້
ພາຍຫຼງັທ່ີເລີກຈາກກດິຈະກາໍການຜະລດິເຂົາເຈົາ້ຈ ິ່ງຖໂືອກາດນີໃ້ນ
ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົກບັບາ້ນພອ້ມ. (3)ຍອ້ນວາ່ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີ
ສວ່ນໃຫຍຂ່ອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການແມນ່ເປັນເຂດທ່ີປ່າໄມຖ້ກືທາໍລາຍ
ດວ້ຍລະບບົການປກູຝງັແບບການຖາງ ແລະ ຈດູເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ຄນຸລກັສະນະຂອງດນິ: ໃນຈາໍນວນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີເລອືກມາສກຶສາ
ສວ່ນໃຫຍມ່ກັຢູໃ່ນເຂດນເິວດທ່ີມດີນິຊຸມ່ (ຕວົຢາ່ງ: ແຄມຫວ້ຍ)

ຽ ງ ງ ງ ງ
ຕາຕະລາງລຸມ່ນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນແມນ່ຫນັມາສນົໃຈໃນການປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາ
ກອນປ່າໄມຫຼ້າຍຂຶນ້ຖາ້ທຽບໃສໃ່ນເມ ື່ອກອ່ນ ແລະ ຍງັມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະເພ່ີມຂຶນ້ອກີໃນອະນາຄດົ (ເບິ່ ງຈາກ
ຕວົເລກແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 0.3 ເປັນ 4 ) ທງັນີອ້າດເປັນຍອ້ນວາ່ໃນປດັຈບຸນັຈາໍນວນປ່າໄມກ້ໍ່ຄຊືບັພະຍາ
ກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃນຂອບເຂດບໍລເິວນບາ້ນຂອງເຂົາເຈົາ້ແມນ່ໄດຫຸຼ້ດໜອ້ຍຖອຍລງົ
ເລື້ອຍໆ.
ກງົກນັຂາ້ມ, ໃນຕ່ໍໜາ້ອດັຕາການຊມົໃຊໄ້ມທ້ອ່ນ ແລະ ໄມຟື້ນຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນແມນ່ຈະຫຸຼດລງົ, ເຊິ່ ງ
ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ ງຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ກຽ່ວພນັເຖງິການປ່ຽນແປງຂອງພ້ືນທ່ີທ່ີມຜີນົຕ່ໍການຕດິຕາມສາໍຫຼວດ
ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຂະບວນການອອກແບບຈດັສນັການວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຂອງປະຊາຊນົໃນອະນາຄດົ.

ປ່ ປ່ ປ້ ັ ່ ໍ ້

ສຂີາວ: 0
ສເີຫືຼອງ:     <=2
ສບີວົ:        3-5
ສສີ ົມ້:   6-10
ສແີດງ:         >10
1ຫອ້ງ= 0.25 ກມ2

ມາດຕາສວ່ນ: 8.5
ມມ/0.5ກມ 

ປາສະຫງວນ ປາປອງກນັແຫຼງນາໍ

ບາ້ນ/ເວລາ ອະດດີ ປດັຈບຸນັ ອະນາຄດົ ອະດດີ ປດັຈບຸນັ ອະນາຄດົ

ເມອືງໝວ້ຍ 1.28 2.55 3.36 2.81 3.37 3.88

ວງັມາດ 2.11 3.56 4.67 0.91 2.26 3.08

ບວມມ ີ້ 1.37 2.72 3.67 1.21 3.9 5.44

ຜາແດງ 0.34 3.87 4.91 0.99 2.97 3.79ຜ ແດງ

ລາຍລະອຽດຕດິຕ່ໍພວົພນັ::
ດຣ. ມານເູອລ ໄບເຊ,, m.boissiere@cgiar.org
ຫວົໜາ້ໂຄງການການຕິດຕາມສາໍຫຼວດຊວີະນາໆພນັ(CIFOR-CIRAD))
ທາ່ນ ວງົວໄິລ ວງົຄາໍຊາວ, vongvilay_v@nafri.org.la
ຜູປ້ະສານງານໂຄງການ, ສຄກປ

ດຣ. ຈອນ ຄຣດິສະໂຕບ ຄາສແຕລາ, j.castella@cgiar.org
ຜູປ້ະສານງານສນູຄນົຄວາ້ປ່າໄມສ້ປປ ລາວ (CIFOR-IRD)
ທາ່ນນາງ ອາແມນດນິ ບກູາດ, boucard_amandine@yahoo.fr
ຜູປ້ະສານງານການເຄື່ ອນໄຫວພາກສະໜາມ(CIFOR)

ເສັ້ນສະແດງ2 ແຜນທ່ີເຂດເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຂອງປະຊາຊນົບາ້ນບວມມ ີ້ເສັ້ນສະແດງ2: ແຜນທ່ີເຂດເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຂອງປະຊາຊນົບາ້ນບວມມ ີ້


