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ອັກສອນH: 

ຄປດ: ເຄອງປາຂອງດົງ 
AFC: Agro-Forestry Consultant Company Limited ບໍລິສັດທປຶກສາ ກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ 
FRC: Forestry Research Center ສູນຄນຄວາປາໄມ. 
FSRC: Forest Science Research Center ສູນຄນຄວາວິທະຍາສາດປາໄມ 
HNN: Hin Nam No ຫີນໜາມໜ 
MONRE: Ministry of Natural Resource and Environment ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ແລະ ສງແວດລອມ 
NTFPs: Non-Timber-Forest Products: ຄປດ 
 
 



 

ຄຳຂອບໃຈ: 

ພວກຂາພະເຈາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸນຄຸນເປັນຢາງສູງ ຕບໍລິສັດທປຶກສາ ກະສິກຳ ແລະ 
ປາໄມ (AFC) ທໃຫການສະໜັບສະໜູນທຶນ ເພອດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ການສຳວດ ແລະ ປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງ ກຽວກັບການສຳວດ ແລະ ປະເມີນເຄອງປາຂອງດົງ (ຄປດ) ເວາລວມ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແມນ 
ໄມປອງ ແລະ ໝາກຕາວ ທເປັນສວນນງຂອງທາແຮງ ໃນການພັດທະນາ ຄປດ ຂອງເມືອງ ບົວລະພາ 
ໃນອານາຄົດ ແລະ ຂໍສງຄວາມຂອບໃຈ ໄປເຖິງທິມງານພາກສະໜາມ ຊງເປັນຜູຈັດຕງປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ໃນການເກັບກຳຂມູນ ຄປດ ແລະ ສຳວດຕົວຈິງ ແລະ ຜູມີສວນກຽວຂອງທຸກໆທານ ທໄດປະກອບ 
ສວນແຮງງານ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ຈົນເຮັດໃຫພວກຂາພະເຈາ ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ໃນຂະບວນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານສຳວດຢູພາກສະໜາມໃນຄງນ ໂດຍສະເພາະຢາງຍງ 
ແມນທານ ກາຊຳ ລັດທະຍົດ, ທານ ສຸວັນເພັງ ພົມມະສານ, ທານ ໂຢສ ຟອບແປສ ຫົວໜາ ແລະ ຄະນະ 
ບໍລິສັດທປຶກສາ ກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ (AFC) ທໄດອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊວຍເືອ ຢາງສະໝ 
ສະເໝີ ຕການດຳເນີນ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳວດພາກສະໜາມ ເປັນຕນແມນອຸປະກອນການສຳວດ, 
ການປອງກັນແຮງງານ ຄືຜາກັນຝົນ, ຢາກັນທາກ ກັນຍູງ ເພາະແມນຕນລະດູຝົນ. ຫອງການກະສິກຳ ແລະ 
ປາໄມ, ຫອງການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສງແວດລອມ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບານ ພອມທັງຊາວບານ 
ຂອງສອງບານເປາໝາຍໂຄງການ ໂດຍສະເພາະໃນຄງນ ແມນບານ ໜອງປີງ ແລະ ບານ oາແວດ 
ທໄດໃຫການປະກອບສວນ ທາງດານຂມູນ, ບຸກຂະລາກອນ ໃນເວລາດຳເນີນງານ ການສຳວດ 
ປາໄມປອງ ແລະ ປາໝາກຕາວ ຈົນເຮັດໃຫພວກຂາພະເຈາມີຂມູນທພຽງພໍ ສາມາດວິເຄາະບັນຫາ 
ກຽວກັບສະພາບ ຄປດ ເວາລວມ ທມີໃນຂອບເຂດບານ ໄດຢາງໃກຄຽງຕາມຄວາມເປັນຈິງ 
ເພອຮັບປະກັນໃຫການວາງແຜນ ຄຸມຄອງນຳໃຊຊັບພະຍາກອນ ຄປດ ແບບຍືນຍົງ ມີລັກສະນະ ເໝາະສົມ 
ກັບທອງຖນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊໄດຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ນອກຈາກການປະກອບສວນທາງດານ 
ຂມູນວິຊາການແລວ, ພະນັກງານທປະກອບສວນໃນທິມງານ ຍັງມີຄວາມສາມັກຄີ ຕງໃຈສຶກສາຮຮຽນ 
ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດຕາມຄາດໝາຍ, ອຳນາດການປົກຄອງບານ, ຊາວບານໃຫຄວາມອົບອຸນ, ປະກອບ 
ສວນທພັກພາອາໃສ ໃນການປະຕິບັດງານຄງນ ຢາງສະເໝີຕນສະເໝີປາຍ. 
ທາງດານວິຊາການ ຂອບໃຈສະເພາະທານ ສົມຄິດ ປັນຍາສິລິ ເປັນຫົວໜາແລວສຳວດພອມທັງບັນທຶກ 
ລະຍະຫາງຢາງຖືກຕອງທັງມີຫົວຄິດປະດິດສາງໃນການນຳແລວ, ທຫອງການກໍນຳພາເຂາຂມູນ. ມື GPS 
ແລະ ແຜນທ ທານ ສຸພານິດ ພົມຈັນດີ, ແມກ ທຽມມະນີວົງ ແລະ ສີພະນົມ ແກວວັນຄຳ. ຄຳາ, ແສງຈັນ 
ແລະ ເອມໃສ ຜູບັນທຶກ ແລະ ນັບ ຮວມກັບຊາວບານ ແລະ ເຂາຂມູນ. ທານ ສີພະນົມ (ໂກ) ແລະ ແສງຈັນ 
ຍັງມີບົດບາດໃນການຕິດຕພົວພັນອຳນາດການປົກຄອງ, ອາຫານການກິນ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫທິມງານ. ທານ ທະນູສອນ ຫອງການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສງແວດລອມ 



 

ເມືອງບົວລະພາ ໄດປະກອບສວນຢາງຕງໜາ ທັງພາກສະໜາມ, ຂມູນທອງຖນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ 
ໃຫແກການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມຄງນຢາງມີຄວາມໜັກແໜນ ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ. 
 

ບົດສະບH: 

ການຝຶກອົບຮົມ ການສຳວດ ຄປດ 
ພອມທັງການປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທປຶກສາກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ (AFC) 
ພອມທັງພະນັກງານທກຽວຂອງກັບການພັດທະນາເຂດປາສະyວນຫີນ ໜາມໜ 
ແມນໄດຜານການຝຶກອົບຮົມເຕັມນງວັນທຫອງການ Giz ເມືອງບົວລະພາ ໂດຍບມີຊາວບານ 
ເຂາຮວມເພາະວາການເດີນທາງມີຄວາມoຸງຍາກ ແລະ ກໍເປັນເວລາທຳການຜະລິດກະສິກຳ. 
ພະນັກງານວິຊາການເຂາຮວມມີ 10 ທານ. ເນອໃນການຝຶກອົບຮົມ ແມນແນໃສເຄອງປາຂອງດົງ (ຄປດ) ຄື 
ຄວາມເຂາໃຈລວມຕ ຄປດ ວາແມນoັງ ແລວມາລົງເລິກ ຄປດ ເປາໝາຍເຊນ ໄມປອງ, ໝາກຕາວ 
ຊງຕອງຮູ ແລະ ເຂາໃຈ ລັກສະນະ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ການກະຈາຍພັນ. ເຕັກນິກການ 
ສຳວດແມນແນໃສໃຫເກັບກຳຂມູນກໍຄືບັນທຶກພາກສະໜາມ ພຽງພໍເພອການປະເມີນສະຖິຕິອອກມາ 
ໃຫໃກກັບຄວາມເປັນຈິງ ຊງຂມູນດງກາວແມນເພອຕອບສະໜອງ ການວາງແຜນທຸລະກິດໃນອານາຄົດ. 
ການຝຶກອົບຮົມ ໄດປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ 2 ບານເປາໝາຍ ຄືບານ ໜອງປີງ ແລະ ບານ oາແວດ. ທບານ 
ເປາໝາຍ ກອນການສຳວດຕົວຈິງ ແມນໄດຜານການເອົາຂມູນເພມກັບແຕລະບານ ຊງສະບ ໄດວາ 
ທບານ ໜອງປີງ ມີແຕໄມປອງ (ໄມພາງ) ເປັນທາແຮງ, ທບານ oາແວດ ມີປາໄມເຮຽ ແລະ ປາໝາກຕາວ 
ຕາມທຂມູນການເກັບກຳຂມູນເບອງຕນຂອງໂຄງການປາສະyວນຫີນໜາມໜ. ໝາກແໜງ ແລະ ແຂມ 
ຕາມທຄາດຄະເນໄວນນ ແມນບເຫັນໃນປາ, ຊາວບານກໍບອກວາບພໍເປັນ ເສດຖະກິດ ນນກໍຄືວາມີໜອຍ. 
ສະນນ ຈງໄດທຳການສຳວດແຕປາໄມປອງ ແລະ ປາໝາກຕາວ. 
ໃນພາກການຝຶກອົບຮົມດານທິດສະດີ ແລະ ເຕັກນິກ, ຕີລາຄາໄດວາ ພະນັກງານທັງໝົດ ໄດເຂາ 

ໃຈວິທີການອອກແບບການສຳວດ, ເຂາໃຈເຫດຜົນການກຳນົດເປີເຊັນການສຳວດ, ການນຳໃຊ 
ຕາຕະລາງ. ພະນັກງານເຂາໃຈການອານແຜນທພູມມິປະເທດ, ພາບຖາຍທາງອາກາດ ແລະ ກຳນົດ 
ເຂດປາໄມປອງ, ປາໄມຈິງ ໃນພາບຖາຍໄດຢາງຖືກຕອງ ຊງການກຳນົດນ ແມນຊວຍວາງແຜນຢູພາກ 
ຫອງການ ແລະ ວາງແຜນຮວມກັບຊາວບານ. ພະນັກງານໄດຝຶກການໃຊ ເຂັມທິດ, GPS ຮວມກັນ. 
ທບານເປາໝາຍ ໄດມີການສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງເປັນທເຂາໃຈ ເຖິງຈຸດປະສົງ ແລະ 

ເປາໝາຍຂອງການລົງມາເຮັດວຽກ ຈງໄດມີ ຊາວບານເປາໝາຍເຂາຮວມຢາງພຽງພໍ ຄືແຕລະຄງມີຊາວ 
ບານເຂາຮວມວຽກນຳປະມານ 10 ຄົນ. ຊາວບານໄດຮັບການຝືກອົບຮົມແບບກະທັດລັດ ໃຫປະຕິບັດໄດ 
ກິດຈະກຳ ຕາມເປາໝາຍຄື ການກຳນົດເຂດ ຄປດ, ການນັບໄມປອງ, ນັບຕນຕາວ, ຖາງແລວ. 



 

ຜົນໄດຮັບຄື: 
1. ທບານ ໜອງປີ, ສຳວດປາໄມພາງໃນເນອທປະມານ 100 ເຮັກຕາ, ສຳວດ 3% ຊງເປັນເນຶອທ 3 

ຮຕ. ເປັນເສນແລວສຳວດ 40 ມ x 750 ມ. ປະເມີນໄດຂມູນດງນ: 

1.1 ໃນນງເຮັກຕາ ມີໄມພາງສະເລຽ 125 ສຸມ/ຮຕ, 4117ລຳ/ຮຕ 

1.2 ຂະໜາດ ສະເລຽ: ລຳຍາວສຸດ 15 ມ, ຍາວນຳໃຊໄດ 10 ມ, ປອງຍາວ 90 ຊມ, ລວງອອມ 21 ຊມ 

ແລະ ໜາ 2.3 ມມ. 

2. ທບານ oາແວດ, ສຳວດໄມເຮຽໃນເນອທປະມານ 100 ຮຕ, ສຳວດ 3% 

2.1 ໃນນງເຮັກຕາມີໄມເຮຍສະເລຽ  

2.2 ຂະໜາດສະເລຽ: ລຳຍາວສຸດ 8.7 ມ, ຍາວນຳໃຊ 5 ມ, ປອງຍາວ 47 ຊມ, ລວງອອມ 11 ຊມ, ໜາ 

1 ມມ. 

2.3 ທບານ oາແວດ, ສຳວດປາໝາກຕາວ ໃນເນອທປະມານ 3.6 ຮຕ. ສຳວດ 3%  

ໃນ 1 ເຮັກຕາມີຈຳນວນຕນຕາວສະເລຽ 300 ຕນ ແຕວາມີຈຳນວນທສາມາດໃຫໝາກທັງໃນປະ 

ຈຸບັນ ແລະ ໃນອານາຄົດອັນໃກແມນປະມານ 60 ຕນ/ຮຕ. ປະຈຸບັນມີປະມານ 12 ຕນ/ຮຕ ໃຫໝາກ 

ໃນນສະເລຽໄດ 2 ແຊງຕຕນຕປີ, ແຊງນງໄດແກນສົດໂດຍສະເລຽ 50 ກິໂລ. ສະນນ 

ໃນເຂດສຳວດນປະເມີນອອກໄດປະມານ: 12 ຕນໄດ 24 ແຊງ= 1200 ກິໂລແກນສົດ. 

ຕາມຕົວຈິງທປະເມີນຜານເຫັນປາຕາວປະມານ 3.5 ເຮັກຕາ ຊງກໍເປັນສະພາບດຽວກັນ ສະນນ 

ໃນເຂດນ ສາມາດໄດແກນຕາວສົດປະມານ 3600 ກິໂລ/ປີ. 

ຜານການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວາພະນັກງານສາມາດ ວາງແຜນໄດເອງ 
ທັງການອອກແບບສຳວດ, ການສຳວດຕົວຈິງ, ການສັງລວມຂມູນ, ວິເຄາະຂມູນຕາມຕາຕະລາງ 
ທໄດມາຈາກພາກສະໜາມ. ຊາວບານຮູຊວຍກຳນົດປາທມີ ຄປດ ເປາໝາຍ ແລະ ຮວມສຳວດນຳນັກ 
ວິຊາການ ຊງທັງໝົດນແມນລວມຢູໃນພາລະກິດຄງນ. 
 
 
 
 



 

1. ຄວາມເປັນມາ: 

ໂຄງການຄຸມຄອງ ແລະ ອານຸລັກປາສະyວນຫີນໜາມໜ ຊງເປັນເຈາການໂດຍ ອົງການພັດທະນາເຢັຍ 
ລະມັນ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສງແວດລອມ (GIZ/MONRE) ໄດວິເຄາະຂ 
ມູນເບອງຕນກຽວກັບເຄອງປາຂອງດົງ (ຄປດ) ທຢູໃນ ແລະ ເຂດກັນຊົນຂອງປາສະyວນຫີນໜາມໜ, 
ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄຳມວນ ວາເປັນປັດໃຈສຳຄັນຕຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະ 
ແມນກຸມຊນຄົນທທຸກຍາກ ຊງ ຄປດ ນນເປັນທັງອາຫານລຽງຊີບປະຈຳ ແລະ ທັງເປັນແງລາຍຮັບ ກໍຄື 
ເປັນສິນຄາຂອງທອງຖນ. ໃນເຂດດງກາວ ໄດຄນພົບເຫັນາຍຊະນິດ ຄປດ ເຊນວາ ໄມປອງ 
(າຍຊະນິດ), ໝາກແໜງ, ແຂມ, ໝາກຕາວ, ເຫັດ, ດອກເອອງ, ສັດນ-ສັດປາ ຢາງອຸດົມສົມບູນ. 
ຊາວບານໄດມີມູນເຊອໃນການນຳໃຊ ຄປດ ນນເພອການຢງຊີບ ແລະ ນຳໃຊເປັນສິນຄາດວຍການປຸງ ແຕງ 
ໂດຍສະເພາະແມນການຈັກສານ ແຕວາການປຸງແຕງດງກາວນນແມນຍັງເປັນແບບພນບານ ໝາຍ 
ວາບທັນໄດມີການຍົກລະດັບສີມື ໃຫມີຜະລິດຕະພັນາຍຮູບແບບ. ການຕະາດ ກໍຍັງແມນຂາຍໃຫກັນ 
ແລະ ກັນພາຍໃນກຸມບານ ແລະ ຕະາດໃກຄຽງ. ເຄອງປາຂອງດົງບາງຊະນິດ ແມນອາໃສພຄາມືກາງ 
ມາໃຫຂມູນ, ໃຫລາຄາ ຈງຮູຈັກວາມີຄຸນຄາ. ອີງຕາມຂມູນເບອງຕນຂອງໂຄງການຄຸມຄອງປາສະyວນ 
ຫີນໜາມໜໃຫຊາບວາ ໃນເຂດນມີບາງຊະນິດ ຄປດ ທອາດເປັນທາແຮງທາງດານ ເສດຖະກິດໃນອານາ 
ຄົດເຊນວາ ໄມປອງ, ໝາກແໜງ, ແຂມ ແລະ ໝາກຕາວ ຈງມີແຜນການສຳວດ ແລະ ຄຸມຄອງ ຄປດ 
ກໍຄືແຜນການປຸງແຕງ ແລະ ການຕະາດໄມປອງ ເພອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ 
ໃຫໄດມາດຕະຖານ ຊງອີງຕາມເງອນໄຂບາງດານດງນ: 
- ຊາວບານມີປາໄມປອງ ແລະ ມີຈຸດປະສົງນຳໃຊໃຫເກີດປະໂ�ດຍາວນານ 

- ຊາວບານມີສີມືພນຖານໃນການປຸງແຕງ-ຈັກສານ (ໄມປອງ) 

- ໄມປອງ ເປັນປັດໃຈພນຖານ ໃນການເຮັດຈັກສານ ເພມມູນຄາຢູລະດັບບານ/ຄອບຄົວ ໃນ 2 

ບານຕົວແບບ (ບານ ໜອງປີງ ແລະ ບານ oາເວດ) 

- ຜະລິດຕະພັນໄມປອງ ມີຕະາດຮອງຮັບ ທັງຕະາດພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ (ອີງໃສ 

ການສຶກສາການຕະາດ (ພຶດສະພາ 2013) 

ຈາກການສຶກສາຂມູນເບອງຕນຂອງເຂດນ ຍັງໃຫສັນຍານອີກວາ ແຕລະປີແງ ຄປດ (ໄມປອງ) ໄດມີ 
ລັກສະນະລົດນອຍຖອຍລົງຢາງວອງໄວ ຍອນການຖາງປາປູກພືດເນີນສູງຊະນິດຕາງໆ. ການເກັບກູ ແລະ 
ນຳໃຊ ຄປດ ຂອງທອງຖນຍັງບມີທັດສະນະ ແລະ ວິທີການແບບຍືນຍົງ. 
ເພອຜົນປະໂ�ດອັນຍາວນານຈາກການນຳໃຊໄມປອງ ກໍຄື ຄປດ ທວໄປ ຊງຈະໄດນຳມາທຳການປຸງ 
ແຕງນນ ມັນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທຈະຕອງຮູ ແລະ ເຂາໃຈເຖິງແງສະໜອງວັດຖຸດິບ ພອມ 



 

ທັງການຈະຕອງຄຸມຄອງໃຫໄດການສະໜອງວັດຖຸດິບນນແບບຍືນຍົງ. ການຈັດສັນຄຸມຄອງນຳໃຊໄມປອງ 
ແບບຍືນຍົງ ຈະເປັນຜົນປະໂ�ດໃຫແກ ຄປດ ອນໆອີກດວຍ. 

2. ຈຸດປະສົງ: 

ອີງໃສການສຶກສາພາກສະໜາມເບອງຕນຂອງທິມງານທປຶກສາ ຫີນໜາມໜ ກັບບໍລິສັດທປຶກສາ ກະສິກຳ 
ແລະ ປາໄມ (2013 HNN-AFC) ສົມທົບກັບການສຶກສາອນໆກອນນນ ໃຫຊາບວາໄດມີາຍພາກສວນ 
ກຽວຂອງມີຈຸດປະສົງເຂາຮວມພັດທະນາເຄອງປາຂອງດົງ ໂດຍສະເພາະແມນໄມປອງ ສະນນຈງໄດມີ 
ການວາງແຜນຈັດຕງການຄຸມຄອງ ແລະ ໜາທຮັບຜິດຊອບພາຍໃນຂອບເມືອງ. 
ເພອຈັດສັນ-ຄຸມຄອງ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ ຄປດ ໃຫເປັນລະບົບໄດ ຈງມີຄວາມຕອງການ ທຳການ 
ສຳວດ ປະເມີນ ຄປດ ທເປັນທາແຮງ ຊງຈະເປັນປັດໃຈໃຫແກການວາງແຜນຢາງມີປະສິດທິຜົນ, 
ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູໃຫທຸກຝາຍ. ສະນນຈງມີຄວາມຮຽກຮອງໃຫມີການອອກແບບ ການສຳວດ ແລະ 
ຈັດສັນ ຄປດ ແບບງາຍ-ສະດວກໃນການຈັດຕງປະຕິບັດ ຊງຈະໃຊເຂາຈຸດປະສົງດງນ: 

Ü ສາງຄວາມສາມາດໃຫຊາວບານ, ພະນັກງານ ກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ-ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 

ແລະ ສງແວດລອມ-ທດິນ ໃນການສຳວດແບບມີສວນຮວມຊງເລມຢູ 2 ບານ (ໜອງປີງ, oາ 

ເວດ), ຄປດ ເປາໝາຍແມນ ໄມປອງ, ໝາກແໜງ, ໝາກຕາວ ແລະ ແຂມ. 

Ü ເພອໃຫຊາບວາ ຂມູນການສຳວດ ແມນມີຄວາມສຳຄັນໃນການວິເຄາະ ແລະ ວາງແຜນຄຸມ ຄອງ 

ແລະ ພັດທະນາການຕະາດຂອງບານ. 

Ü ທຳການສຳວດຕົວຈິງ ໂດຍມີການເຂາຮວມຂອງຕົວແທນບານ ແລະ ເມືອງ 

Ü ທຳການວິເຄາະຂມູນ ຈາກການສຳວດ ແລະ ອອກແບບແຜນການຄຸມຄອງ ໃຫແກບານ ແລະ 

ເມືອງ 

3. ຄາດຄະເນຜົນໄດຮັບ 

ຈຸດປະສົງຕນຕໍຂອງພາລະກິດຄງນແມນການຝຶກອົບຮົມກຽວກັບການສຳວດ ແລະ ຈັດສັນປາໄມປອງ 
ແລະ ເຄອງປາຂອງດົງໃຫແກຊາວບານ ແລະ ໃຫຄຳແນະນຳແກພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທປຶກສາ ກະສິ ກຳ 
ແລະ ປາໄມ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງເມືອງ (ຫອງການກະສິກຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ 
ແລະ ສງແວດລອມ-ຄຸມຄອງທດິນກະສິກຳ). ຜົນໄດຮັບທຄາດຄະເນໄວຄື: 

Ü ສາງຄວາມສາມາດໃຫແກຊາວບານ (ສອງບານ), ພະນັກງານທກາວຂາງເທິງນ ໃຫມີສວນຮວມ 

ສຳວດປາໄມປອງ/ຄປດ ແລະ ການວາງແຜນັງຈາກການຝຶກອົບຮົມແລວ 



 

Ü ສຳເລັດການສຳວດ ຄປດ ຢູສອງບານ 

Ü ພະນັກງານຂອງຫອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ ແລະ ພະນັກງານຂອງຫອງການ 

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສງແວດລອມ ສາມາດທຳການສຳວດ ຄປດ ແລະ ສາງແຜນ 

ຈັດສັນໃນອີກ 22 ບານທຍັງເືອ 

Ü ສາງຄູມືທກະທັດລັດ ສຳລັບການສຳວດ ແລະ ແຜນຈັດສັນ ຄປດ (ທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ) 

Ü ພະນັກງານເມືອງ ແລະ ຊາວບານ ສາມາດຮວມກັນພັດທະນາປາໄມປອງແບບຍືນຍົງ ແລະ 

ລະບົບການເກັບກູ ຄປດ ອນໆ, ຈັດສັນການເກັບກູໄມປອງ ທັງລຳ, ໜ ແບບລະບົບໝູນວຽນ. 

4. ທີມງານ ແລະ ຕາຕະລາງວຽກ: 

ທິມງານທເຂາຮວມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຄງນ ແມນມາຈາກາຍພາກສວນ ຊງສັງລວມ 
ໃນຕາຕະລາງຂາງລຸມນ: 
ຕາຕະລາງ 1: ລາຍຊພະນັກງານເຂາຮວມຝຶກອົບຮົມ 
ລ/ດ ຊ ແລະ ນາມສະກຸນ ໜາທ ພາກສວນ ໂທລະສັບ 

1 ທ. ສົມຄິດ ປັນຍາສີລິ ພ/ງ AFC AFC 96609538 
2 ທ. ສຸພານິດ ພົມຈັກດີ ວິຊາການ ຂະແໜງຄຸມຄອງ 

ຊັບພະຍາກອນປາໄມ 
97175101 

3 ທ. ແມກ ທຽມມະນີວົງ ວິຊາການ ຊັບພະຍາກອນປາໄມ 22322201 
4 ທ. ສີພະນົມ ແກວວັນຄຳ ວິຊາການ ຊັບພະຍາກອນປາໄມ 23489952 

5 ທ. �ນຄຳ ຄຳພາດີ ວິຊາການ ຊັບພະຍາກອນປາໄມ 58849695 
6 ທ. ເອມໃສ ວິຊາການ ປາໄມເມືອງ 

ບົວລະພາ 
55656200 

7 ທ. ຄຳໄຜ ໄຊລາວັນ ຮອງຫົວໜາ ຫອງການ ປມ ເມືອງ 
ບົວລະພາ 

22192225 

8 ທ. ແສງຈັນ ວິຊາການ ກະສິກຳ, ບົວລະພາ 58455551 

9 ທ. ຄຳາ ໄຊຍະສາວ ວິຊາການ AFC 22661667 
10 Paul David HNN IP 59138929 

11 ນາງ ສຸກສະ�ັນ HNN ບໍລິຫານ 99962179 



 

ຕາຕະລາງ 2: ວຽກງານພາກສະໜາມ 

ວັນທີ ສະຖານທ ກິດຈະກຳ 

7/7/2013 ວຽງຈັນ-ຄຳມວນ ເດີນທາງ 

8/7/2013 ຫອງການ Giz ບົວລະພາ ກະຕຽມອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກວດກາແຜນທ 

9/7/2013 ຫອງການ Giz ບົວລະພາ 
ຝຶກອົບຮົມ: ຄວາມເຂາໃຈຕ ຄປດ, ວິທີການສຳວດ ແລະ 
ວາງແຜນສຳວດ 

10/7/2013 ບານ ໜອງປີງ 

ກວດກາຄວາມພອມ ອອກພາກສະໜາມ, ເຮັດວຽກກັບ 

ຊາວບານ 

11/7/2013	 ບານ ໜອງປີງ ສຳວດ ປາໄມປອງ 

12/7/2013	 ບານ ໜອງປີງ ສືບຕສຳວດ ປາໄມປອງ 

13/7/2013	 ບານ ໜອງປີງ ສຳພາດຊາວບານ: ຄປດ ແລະ ຍາງປາ 

14/7/2013	 ບານ oາແວດ ເກັບກຳຂມູນເພມ ແລະ ວາງແຜນພາກສະໜາມ 

15/7/2013	 ບານ oາແວດ ສຳວດປາໄມເຮຽ 

16/7/2013	 ບານ oາແວດ 
ວາງແຜນການສຳວດໝາກຕາວ, ໃຫຊາວບານ 
ອອກຄັດເລືອກ ເຂດປາຕາວ 

17/7/2013	 ບານ oາແວດ ສຳວດປາໝາກຕາວ 

18/7/2013	 ຫອງການ Giz ບົວລະພາ ຕຽມບົດສະເໜີຜົນຈາກພາກສະໜາມ 

19/7/2013	 ຫອງການ Giz ບົວລະພາ 
ສະເໜີຜົນພາກສະໜາມ ແລະ 
ການປະເມີນການສຳວດເບອງຕນ 

20/7/2013	 ຄຳມວນ 		

21/7/2013	 ວຽງຈັນ 		
 

5. ການຝຶກອົບຮົມ ສຳວດ ຄປດ: 

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳວດພາກສະໜາມຄງນ ແມນການປະຍຸກເຕັກນິກການສຳວດ ທກົມປາໄມ, 
ສູນຄນຄວາວິທະຍາສາດປາໄມ (FSRC) ແລະ ອົງການອານຸລັກທຳມະຊາດໂລກ (WWF) ໄດນຳໃຊ 
ສຳວດ�າຍ, ໄມປອງ ແລະ ຄປດ ບາງຊະນິດ. ການຝຶກອົບຮົມ ແມນໄດໃຫຄວາມເຂາໃຈຕເປາ   
ໝາຍການສຳວດ ແລະ ບໍລິມາດການສຳວດ ກໍຄືກຽວກັບເປີເຊັນການເອົາຂມູນ ຊງຈະຕອງໄດ 
ໃຫຄວາມກະຈາງແຈງເຂາໃຈຕປັດໃຈທຕອງການ. 
ກ. ຈຸດປະສົງ 



 

ເພອເຮັດໃຫພະນັກງານວິຊາການຂອງໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານທກຽວຂອງ ມີທັກສະ, ມີພິກໄວ 

ໃນການໝູນໃຊເຕັກນິກຈາກການຖາຍທອດອອກຈາກ ການຝຶກອົບຮົມນ ຢາງກະທັດລັດ ແລະ 

ມີປະສິດທິຜົນ ກໍຄືເຮັດໃຫຜົນການສຳວດ ມີການຄິດໄລ-ປະເມີນໄດ ໃນເຊີງ ວິທະຍາສາດ, 

ໝູນໃຊຂມູນໄດເຂາໃນການວາງແຜນ ໂດຍສະເພາະແມນ ແຜນການຈັດສັນ- 

ຄຸມຄອງນຳໃຊແບບຍືນຍົງ. 

ຂ. ນິຍາມ ຄປດ:  
ກອນທຳການສຳວດ ື ປະເມີນຄວາມາກາຍ ກໍຄືບໍລິມາດຂອງ ຄປດ ນັກສຳວດ ກໍຄື 
ນັກວິຊາການຕອງຮູ ແລະ ເຂາໃຈເຖິງເປາໝາຍການສຳວດນນແມນoັງ, ລັກສະນະ ຮູບຮາງ, 
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ອຸປະນິໃສຂອງ ຄປດ ນນໆ. 
ເຄອງປາຂອງດົງ (ຄປດ) ແມນຊັບພະຍາກອນປາໄມ ກໍຄືຜະິດຕະຜົນຈາກປາໄມ ນອກຈາກໄມທອນ. 
ໃນພາສາທວໄປ ຍັງເອນອີກວາ ເຄອງປາຂອງນາ. ໃນພາສາ ສາກົນ ກໍມີຄຳເອນ ຄປດ ດງນ: 

- ໂດຍທວໄປມັກໃຊ Non-Timber-Forest Products (NTFPs) 
- ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ/FAO ມັກໃຊ Non-Wood-Forest Products 
- ບາງອົງການ ື ບາງໂອກາດ ມີຜູໃຊ Minor Forest Products 
- ພາສາໄທເອນສນໆວາ: ເຄຣືອງປາ 
- ພາສາວຽດນາມ: ດັກສານຣງ (Dac San Rung). 

   ຄ. ເນອແທຂອງ ຄປດ: ກໍຄືດງຄຳນິຍາມ, ຄປດ ແມນຜະລິດຕະຜົນຈາກປາ, ຈາກທງໄຮ-ທງນາ 
ແຕບລວມເອົາໄມທອນ. ຄປດ ທວານ ໄດຖືກຈັດອອກເປັນກຸມ: 

Ø ອາຫານ: ໜໄມ, ໝາກໄມ, ຜັກ, ເຫັດ, ສັດນ-ສັດປາ, ຫົວມັນຕາງໆ   
Ø ຢາ: ໝາກແໜງ, ຢາຫົວ, ເຄືອແ�, ຫົວ�ານຕາງໆ, ດອກເຜງ, ແຂຫອມ, �ານ 
Ø ເສນໃຍ: ເຕີຍ, ປໍສາ, oາຕາງໆ, ເປືອກໄມ ື ເປືອກເຄືອໄມ, �າຍ, ແຂມ, ເປືອກໄມບາງຊະນິດ 
Ø ນມັນ, ສີ: ນມັນຍາງ, ຂຊີ, ຂຄງ, ຍານ 
Ø ພືດປະດັບ: ດອກເຜງ, �ານ 
Ø ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນຈາກສັດ: ນເຜງ, ປູ ປາ ຫອຍ ກົບ ຂຽດ ກຸງ ຊິວ, …. 

ດວຍເຫັນວາ ຄປດ ມີລັກສະນະາຍຮູບາຍແບບ ເຖິງແມນວາຈະຢູໃນກຸມດຽວກັນ ຄືເປັນລຳຕນ, ເປັນ 
ເຄືອ, ພຸມ ື ສຸມ, oາ, ຫົວ, ດອກ, ໝາກ, ຢາງ, ກາຝາກ, ພອມທັງສັດປາ. ສະນນ ວິທີການ ສຳວດ ື 
ປະເມີນບໍລິມາດ ຈງຈະບຄືກັນ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນ ກໍຄືຜົນທຈະໄດຮັບຈາກການສຳວດ 
ແມນຈະມີຄວາມຊັດເຈນດລນກັນ. ສະເພາະການອອກແບບການສຳວດ ໃຫແຕລະຊະນິດ ຄປດ ື 



 

ຄປດ ຊະນິດດຽວກັນ ກໍຍັງແບບຕາງກັນ ຊງແລວແຕຈຸດປະສົງວາ ຈະເອົາຄວາມຊັດເຈນໜອຍ-າຍ 
ຂະໜາດໃດ. 
ຄຳວາຄວາມຊັດເຈນໜອຍ-າຍ ຂະໜາດໃດນນ ໃນເຕັກນິກການສຳວດ ເພນເອນວາເປີເຊັນ (%) 
ການສຳວດ. 
ຕົວຢາງ: 
- ການສຳວດປາໄມທວປະເທດ ສວນາຍຈະເອົາພຽງແຕ 0.5% 

- ການສຳວດຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນປາໄມ 5% 

- ການສຳວດຂຸດຄນໄມ 100% ແຕຈະກຳນົດເອົາແຕ ຊະນິດ ແລະ ໜາຕາງ ທກຳນົດຂຸດຄນ 

- ການສຳວດເພອ ຈັດສັນ-ອານຸລັກ 2 ເປີເຊັນ (%) 

5.1 ເຕັກນິກການສຳວດໄມປອງ 

ກ. ນິຍາມ ແລະ ລັກສະນະຂອງໄມປອງ: 
ໄມປອງ ື ຄຳສັບທວໄປ ເອນວາໄມໄຜ. ໄມປອງເປັນພືດໃນຕະກຸນoາ (Poaceae/Graminea) 
ຕະກຸນສຳຮອງ Bambusoideae. ໄມປອງເປັນoາທໃ�ທສຸດໃນໂລກ, ໃນໂລກມີໄມປອງຢູປະມານ 
1250 ຊະນິດ ແຍກອອກເປັນ 75 ສະກຸນ. ໃນ ສປປ ລາວເຮົາ ເຫັນວາມີ ປະມານ 50 ກວາຊະນິດ. 
ລັກສະນະການເກີດ ແມນເກີດເປັນສຸມ ແລະ ເກີດດຽວ, ທາງກາຍະພາບ ແມນມີໜາມ ແລະ ບມີໜາມ, 
ເປັນລຳຕນ ແລະ ເປັນເຄືອ. ແຕລະລຳ ມີປອງ-ຂ-ກາບຫຸມລຳ ແລະ ມີງາ 
ສັບຊອນຢູຕາມລະດັບຕາງໆຂອງລຳຕນ ແລວແຕລະຊະນິດ. ໄມປອງ ມີອາຍຸຈຳກັດ ຂອງແຕລະຊະນິດ ຄື 
ເມອເວລາເຖິງອາຍຸແລວ ແມນຈະຕາຍໄປທັງໝົດພອມກັນ ໂດຍມີປາກົດການອອກດອກ 
ເປັນໝາກແລວກໍຕາຍໄປ ປະໃຫເມັດທນລົງນນ ອອກແມແຜລູກ ສືບຕໄປ ຊງລັກສະນະດງກາວນ 
ເພນເອນວາໄມໃຜຕາຍຂີ ພາສາອັງກິດວາ Gregarious flowering. ຕາມເກນອາຍຸທຳມະດາ, 
ໄມປອງແຕລະຊະນິດຈະຂະoາຍອານາຈັກຂອງ ຕົນດວຍການອອກໜ, ລຳທມີອາຍຸແຕ 3 
ປີຂນໄປຈະບໃຫໜ ື ໃຫໜແຕກໍຈະບາຍເທາກັບລຳ ທມີອາຍຸ 2 ແລະ 1ປີ. 
ຂ. ການກຳນົດດອນສຳວດ 
ກອນການກຳນົດ ອອກແບບດອນສຳວດ ື ແລວສຳວດ ຕອງມີ ື ຮູຈັກປັດໃຈເບືອງຕນດງນ: 
ຂ1: ເນອທຂອບເຂດຂອງປາໄມປອງຊະນິດເປາໝາຍ ໂດຍຄຳນວນເປັນເນອທ ເຮັກຕາ. ແງຂອງຂມູນ 
ແມນໄດຈາກ 2 ແງຕນຕໍຄື ປະຊາຊົນ ກໍຄືຊາວບານ ແລະ ໄດຈາກການຄຳນວນອອກຈາກແຜນທ. 
ັງຈາກໄດຂມູນເບອງຕນ ຈາກຊາວບານ ແລະ ແຜນທແລວ, ໃນທິມງານ ຈະສະເໜີໃຫຊາວບານ 
ພາໄປເຂດທຄາດຄະເນໄວ ພອມທັງຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານວິຊາການ ດານແຜນທ (1 ຄົນ) ດານ GPS 



 

(1-2 ຄົນ) ອອກໄປກຳນົດເນອທຕົວຈິງ ຊງຈະໃຊເວລາຢາງໜອຍແມນ 1 ວັນ. ທິມນ ຈະກຳນົດຂອບເຂດ 
ເນອທ ຂອງປາໄມປອງ ເພອມາກຳນົດເປີເຊັນການສຳວດ ແລະ ວາງແຜນແລວສຳວດ. 
 
ຂ2: ຊະນິດພັນ ໄມປອງ ເພອອອກແບບ ຕາຕະລາງ ເກັບກຳຂມູນ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງການສຳວດ 
(ສຳວດ ເພອອານຸລັກ, ຂຸດຄນລຳ/ໜ). 
ໃນຂອບເຂດການຄຸມຄອງຂອງບານ ຈະມີາຍຊະນິດພັນໄມປອງ ແຕວາ ທຸກຊະນິດຈະບໄດສຳວດ. 
ຊະນິດພັນບູລິມະສິດຈະຖືກກຳນົດ. ຊະນິດພັນບູລິມະສິດຄື: ມີາຍ, ເປັນເສດຖະກິດ ື 
ຫາກເປັນຈຸດປະສົງໃດນງ ເຊນ ຊະນິດໃກຈະສູນພັນ, ຫາຍາກ ມີຄຸນຄາລາຄາແພງ ແລະ ອນໆ. 
 
ຂ3: ລະບົບການສຳວດ: ເມອກຳນົດໄດເນອທ ແລະ ຊະນິດພັນແລວ ກໍສາມາດອອກແບບ 
ລະບົບການສຳວດ ເພອໃຫແທດເໝາະ ຊງໃນນນ ກໍໃຫກຳນົດຄວາມໜາແໜນຂອງການສຸມຕົວຢາງ 
ຊງເອນວາ ເປີເຊັນ (%) ການສຳວດ. ສະເພາະການສຳວດຄງນ ແມນຈະກຳນົດເອົາ 3% 
ອີງຕາມຄວາມຕອງ ການຂອງບໍລິສັດ ທປຶກສາ ກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ (AFC). 
 
ລະບົບການສາງດອນຕົວຢາງ: ການສາງດອນຕົວຢາງທຖືກຮັບຮູ ແລະ ຮອງຮັບຈາກ ກົມປາໄມ ແມນມີ 2 
ລະບົບຄື  

• ການສາງເປັນດອນ 4 ຽມຍາວ (Line plot survey) ຂະໜາດ 10 ມ x 40 ມ = 400ມ2. ສວນວາ 
ຈຳນວນດອນທັງໝົດນນ ແມນຈະມີການຄິດໄລ ຕາມເນອທ ແລະ ເປີເຊັນ. 

• ການສາງເປັນແລວດຽວໄປເລີຍ (transect line) ໝາຍວາ ກຳນົດຈຳນວນແລວ, ຄວາມຍາວ ແລະ 
ຄວາມກວາງ ຊງລະບົບນລະ ທຈະຖືກນຳໃຊໃນຄງນ. 

• ວິທີການຄິດໄລ ລວງຍາວ ແລະ ລວງກວາງຂອງເສນແລວ ຊງຈະໃຊວິທີງາຍໆຄືດງນ: 
ຕົວຢາງ: 1 ຮຕ = 10,000 ມ2, 3% ຂອງ 10,000 ມ2 ແມນ 300 ມ2 

ຊງອອກມາຈາກ: 10,000 x 3 = 300 ມ2.  
                  100     
ຖາຫາກວາ ເນອທປາໄມປອງຕົວຈິງ ຖືກກຳນົດອອກມາຈາກແຜນທ ແລະ ເປັນທເຫັນດີ 
ຈາກຊາວບານວາມີເນອທທັງໝົດ 1,200 ເຮັກຕາ, ເນອທສຳວດ 3% ຈະເປັນ: 
1200 x 3  = 36 ຮຕ ື ເທາກັບ 360,000 ມ2 

   100 
ການວາງເສນແລວການສຳວດ: ຖາຫາກວາ ກຳນົດການສຳວດ ເບອງລະ 15ມ, 
ສອງເບອງຈະເປັນ 30ມ, ລວງຍາວຂອງແລວສຳວດ ຈະເປັນ: 



 

360,000= 12,000 ແມດ ື ເທາກັບ 12 ກິໂລແມດ 
   30 

 
ຕາຕະລາງ 3: ຕາຕະລາງ ສຳວດໄມປອງ (ຕົວຢາງ) 
 

 
ຕາຕະລາງທ…ີ……... ສຳວດປາໄມປອງ 

       

 
ທິມງານ: …………….. 

ບານ:……
.. ເມືອງ:… ແຂວງ:……….. 

 ນເ
ບີ 
ແລວ 

ຊເຂດສຳວດ:…………. ປະເພດປາ:………… 
 

ລະດັບນທະເລ:……. ຄວາມຄອຍຊັນ (ອົງສາ ື ເປີເຊັນ):….. 
 

  

ຊະນິດ ສຸມທ ີ

ຈ/ນໜ 
ອາຍຸລຳ ແລະ 
ລຳຖືກເກັບກູ ປອງ(ຊຕມ) ລຳ(ແມັດ) 

  
ໃ
ໝ 

ຕາ
ຍ ເກັບກູ 1 2 3 ເກັບກູ 

ລວງອອ
ມ 

ລວງຍາ
ວ 

ລວງຍາວສຸ
ດ 

ຍາວນຳໃ
ຊ 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              

 
ວັນທີ: …………….. 

          

 
ຜູບັນທຶກ: …………………….. 

        ການນຳໃຊຕາຕະລາງ: 
1) ຊເຂດສຳວດ: ແມນຊເອນຕາມທອງຖນ ເຊນວາເຂດ “ເປນພູຕາກອມ” 

2) ປະເພດປາ: ດົງດິບ, ປະສົມ, ໄມປອງ (ຄາດຄະເນ ໄມປອງກວມເຖິງ 70%) 



 

3) ລະດັບນທະເລ: ອານຄາຈາກ GPS  

4) ຄວາມຄອຍຊັນ: ໃຊເຄອງມືວັດແທກ 

5) ຂສັງເກດ ອາຍຸຂອງໄມປອງ: 

 
ຕາຕະລາງ 4: ກຳນົດອາຍຸໄມປອງ 

ອາຍຸ 1 ປີ ລຳຂຽວ, າຍຊະນິດ ຍັງມີກາບລຳ/ກາບລາງຕິດຢູກັບລຳ (leave sheet) ຊງຢາງໜອຍ 
ແມນຢູລະດັບ ກົກໆຂອງລຳ, ສວນາຍຈະເປັນສີຂຽວເອມ, ບາງຊະນິດຍັງມີ 
ແປງຕິດຢູຕາມລຳ 

ອາຍຸ 2 ປີ ບປາກົດເຫັນກາບລາງ, ມີຮອຍດາງທເກີດຈາກເຊອລາຕາງໆ (lichen) 
ພຽງເລັກໜອຍຢູທາງເບອງກົກ ຄືຢູປອງທີ 1-2-3 ເທານນ; 

ອາຍຸທີ 3 
ຂນໄປ 

ລຳຕນມີຮອງຮອຍເຊອລາ ເປັນຈຸດໆຂນໄປຕາມລຳ, າຍຊະນິດມີການແຕກງາ ແລະ 
ຢູກົກການງາ ມັກມີຮາກອອກມາ (hairy root). 

6) ວິທີການນັບລຳໄມປອງ 

Ü ຖາວາສຸມໄມປອງຫາກຕຶບໜາ, ມີາຍລຳຈີບກັນ, ຂວາຍກັນ: ໃຫໃຊໄມສອດເຂາ 

ເຄງກາງໃຫເປັນ 2 ສວນ ື 3 ສວນກໍໄດ, ແລວນັບແຕລະສວນ (ໃນກໍລະນີນ 

ອາດຈະເພມຖັນ ໃນຕາຕະລາງ) 

Ü ຖາວາສຸມໃດຫາກບຕຶບ, ໂລງ ກໍສາມາດນັບໄປເລີຍ 

Ü ລະວັງຕອງແຍກອອກຕາມອາຍຸ 

Ü ການກຳນົດໜ ແລະ ລຳ ທຖືກເກັບກູ ແມນໃຫເອົາໃຈໃສ ຕາມຮອຍຫັກໜ/ຂຸດໜ, ຕໍໄມ 

ປອງທຖືກຕັດອອກໄປກອນການສຳວດ 

7) ການວັດແທກປອງ ແລະ ລຳ: 

Ü ໃນຂະບວນການສຳວດ, ຜູນັບລຳໄມປອງ ຈະໃຊເວລາ ວັດແທກລວງອອມ ແລະ 

ລວງຍາວຂອງປອງ ທຢູລະດັບສູງພຽງຕາ ື ປອງທີ 4-5 ຂອງແຕລະສຸມ (ື 

ອາດຈະແທກແຕຈຳນວນ 30 ລຳກໍໄດ ໃນເຂດສຳວດນງ ຂອງແຕລະຊະນິດ. 

Ü ຫົວໜາທິມງານ ຈະໃຊເວລາຕັດໄມປອງລົງ ຕສຸດ 6 ລຳ (ເລືອກເອົາລຳສະເລຍ 

ໃນເຂດສຳວດ) ເພອວັດແທກລວງອອມ ແລະ ລວງຍາວຂອງປອງ ທກຳນົດເອົາ 



 

ຢູເຄງກາງລຳ, ວັດແທກລວງຍາວຂອງລຳ: ຍາວສຸດ ແລະ ຍາວຕາມການນຳໃຊ 

(ກໍລະນີສຸດທາຍນ ແມນໃຫສົມທົບກັບຊາວບານທຮວມການສຳວດ) 

5.2 ເຕັກນິກການສຳວດປາໝາກຕາວ 

ກ. ນິຍາມ ແລະ ລັກສະນະຂອງຕນໝາກຕາວ 
ຕນໝາກຕາວ, ພາສາໄທເອນວາ ລູກຊິດ, ພາສາອັງກິດ ື ຊການຄາເອນວາ Sugar palm fruit, 
ຊວິທະຍາສາດ Arenga pinnata Merr.; syn: A. saccharifera. ຈັດຢູໃນຕະກຸນ Palm ຊງໃນ ສປປ 
ລາວເຮົາ ມີາຍຊະນິດທຢູໃນຕະກຸນນ ເຊນ ຕນໝາກ, ຕນພາວ, ຕນຕານ, ຕາວຕາດ, ຕາວຄວາຍ, 
ຕາວຮາງ, ຕາວແດງ ແລະ hາຍທຸກຊະນິດ. ມີຈຳນວນນງ ຖືກນຳເຂາ ເພອປູກເປັນໄມປະດັບ 
ຕາມແຄມທາງ ແລະ ຕາມບານເຮືອນ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຫອງການຕາງໆ. ລັກສະນະວິໃສຂອງຕນຕາວ 
ຄືເກີດເປັນສຸມ, ດຽວ, ມີງາ ແລະ ບມີງາ; ໃບມີລັກສະນະ ເປັນແຜນ ື ໃບປະສົມເປັນກາງ, 
ໝາກອອກເປັນພວ ື ແຊງ. ໃນຕະກຸນນ າຍຊະນິດ ອອກດອກ ເປັນໝາກ ຂນໄປທາງຍອດ ື ປາຍ 
ແຕວາ ໃນສະກຸນ ໝາກຕາວ Arenga ນ າຍຊະນິດກໍອອກດອກ-ໝາກ ຢູທາງປາຍຂນໄປເໝືອນກັນ 
ແຕວາ ສະເພາະຊະນິດ ຕນໝາກຕາວ Arenga pinnata (Sugar palm fruit) ນແມນອອກດອກ-
ອອກໝາກແຕປາຍລົງມາຫາກົກ ື ອອກດອກ-ອອກໝາກແຕເທິງລົງລຸມ. 
ເມອອອກໝາກສຸດລົງມາຮອດຕສຸດ ກໍຄືປະມານ 1 ແມັດ ຈາກໜາດິນ ຕນຕາວນກໍຈະໝົດອາຍຸ 
ໝາຍວາຈະຕາຍໄປ. ຕນຕາວບາງຊະນິດ ໃນສະກຸນນ ຍັງມີໃນປາຂອງລາວເຮົາ ເຊນ ຕາວຮາງ ແລະ 
ອີກຈຳນວນນງ ຖືກນຳເຂາມາປູກເປັນໄມປະດັບ ແຕວາພວກນ ແມນເກີດເປັນສຸມ. 
ນິເວດວິທະຍາ ຂອງປາໝາກຕາວນ ແມນເກີດຢູຕາມຮອມພູ-ເປນພູ ປະສົມກັບປາດົງດິບເປັນສວນາຍ, 
ບາງຄງກໍຢູກັບປາປະສົມ ແຕຕອງມີຫວຍນ, ມີຄວາມຊຸມຊນສູງ. ຈະບເຫັນປາຕາວນ 
ຢູກັບປາປະສົມແຫງແລງ. ລະດັບສູງຈາກໜານທະເລສະເລຽ 300 ຫາ 1500 ມ. 
ຂ. ການກຳນົດດອນສຳວດ 
ການກຳນົດດອນຕົວຢາງ ຈະເປັນຂະບວນການຄືກັນກັບ ທກຳນົດປາໄມປອງ (ເບງຄືນຂາງເທິງນ). 
ຕາຕະລາງ 5: ເກັບກຳຂມູນຕນໝາກຕາວ 
ບານ: …………………ເມືອງ…………………………….ແຂວງ……………………………. 
ຊທອງຖນຂອງປາ: ………………………….ຈຸດດອນສຳວດ……………………….ປະເພດປາ ……… 
ລະດັບສູງຈາກໜານທະເລ (SL)………………………ຄວາມຄອຍຊັນ…………………………… 
ລ/ດ I II III IV V 
ດອນທີ…… ຕົ້ນ ແຊງ ຕົ້ນ ແຊງ ຕົ້ນ ຕົ້ນ ຕົ້ນ 
        
        



 

        
        
        
        
ວັນທີ: …… ຜ0້ບັນທຶກ: …………….. 

ອະທິບາຍຕາຕະລາງ: ນອກຈາກການບັນທຶກຈຸດທຕງ 
ກໍຄືສະພາບຂອງປາຕາມພາກຫົວຂຂອງຕາຕະລາງຈະແມນການບັນທຶກ ການນັບ ແລະ ປະເມີນຕນຕາວ 
ທໄດຈັດເປັນປະເພດ ື ລະດັບ ຂອງຕນຕາວ ຊງໄດແບງອອກເປັນ 5 ລະດັບ 
ຊງຈະໄດນັບໄປເທອລະກາວໃນໄລຍະທໄດກຳນົດໄວ ຄື ໃນໄລຍະ ເທອລະ 20 ມ ື 
ອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຄືຈະນັບໄປ ເທອລະ 10 ມ ກໍໄດ. 
ຕາຕະລາງ 6: ກຳນົດລະດັບຂອງຕນໝາກຕາວ 
ລະດັບ I 
(mature I) 

ແມ່ນຕົ້ນຕາວ ທີ່ເຫັນມີ ແຊງດອກ, ແຊງໝາກ ແຕ່ເຄິ່ງກາງລໍາຕົ້ນຂຶ້ນໄປ. ບັນທຶກຈໍານວນຕົ້ນ ແລະ ຈໍານວນແຊງຕໍ່ຕົ້ນ 

ລະດັບ II 
(mature II) 

ແມ່ນຕົ້ນຕາວ ທີ່ເຫັນມີ ແຊງດອກ, ແຊງໝາກ ທີ່ອອກລົງເຖິງ ເຄິ່ງກາງລໍາຕົ້ນ ເຖິງວ່າຈະຍັງມີແຊງ 
ຢ0Iກາຍກາງລໍາຕົ້ນຂຶ້ນໄປກໍຕາມ. ບັນທຶກຈໍານວນຕົ້ນ ແລະ ຈໍານວນແຊງຕໍ່ຕົ້ນ. 

ລະດັບ III 
(premature) 

ແມ່ນຕົ້ນຕາວ ທີ່ມີລວງສ0ງ ເທົ່າທຽມກັບ ບັນດາຕົ້ນໃນລະດັບ I ແລະ II ແລະ ມີລໍາໃຕ້ກົກກ້ານໃບ ສ0ງປະມານ 5 ແມັດ 
ຂຶ້ນໄປ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ທັນເຫັນມີແຊງ ດອກ/ໝາກ. 

ລະດັບ IV 
(Juvenile) 

ແມ່ນຕົ້ນຕາວທີ່ມີລໍາຕົ້ນໃຕ້ກ້ານໃບແຕ່ 5 ແມັດລົງມາ ເຖິງ 1 ແມັດ. ບໍ່ມີແຊງດອກ/ໝາກ 

ລະດັບ V 
(wildling) 

ແມ່ນຕົ້ນຕາວ ຫຼ ືເບ້ຽຕາວ ທີ່ມີລໍາຕົ້ນໃຕ້ກ້ານໃບ ແຕ່ 1 ແມັດລົງມາ. 

5.3 ເຄອງມືການຮັບໃຊການສຳວດ 

ການສຳວດປາໄມເວາລວມ, ການສຳວດເຄອງປາຂອງດົງໂດຍສະເພາະ ແມນຕອງມີເຄອງມືອຸປະ ກອນ 
ແລະ ການກະຕຽມດງນ: 

1) ແຜນທກວມຂອບເຂດເປາໝາຍ, ສະເພາະ ຄປດ ແມນຕສຸດຄວນຈະແມນມາດຕາສວນ 25,000. 

ຖາຫາກວາມີພາບຖາຍທາງອາກາດ ໃນມາດຕາສວນ 15,000-20,000 ຍງດີ. 

ສະເພາະພາບຖາຍທາງອາກາດ ໃຫລະວັງສັງເກດວັນ-ເດືອນ-ປີ ທຖາຍ. 

2) ເຂັມທິດ, GPS, ເຊືອກແມັດ 30 ື 50 ແມັດ, ແມັດ 5 ແມັດ, ສີສະເປ, ພາ 

3) ເຈຍຟອມບັນທຶກຂມູນພາກສະໜາມ, ເຈຍ A0, ບິກເຝີດ, ສໍດຳ 

4) ເຄອງປອງກັນແຮງງານ ແລະ ຖົງຢາສຸກເສີນ (ຢາກັນທາກ ກັນຍູງກໍຄວນມີ) 



 

5.4 ບາດກາວປະຕິບັດການສຳວດພາກສະໜາມ 

5.4.1 ການວາງແຜນຮວມກັບຊາວບານ 

ອີງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປາໝາຍການພັດທະນາ ຄປດ ແມນຕອງມີສວນຮວມຂອງຊາວບານ, 
ຊາວບານຈະເປັນຜູຮູດີກຽວກັບຊັບພະຍາກອນຂອງຂະເຈາເອງ ພຽງແຕວາ ໃນທາງດານການປະເມີນ, 
ການວິເຄາະໃນເຊີງຄະນິດສາດ ແມນຂະເຈາຈະບສາມາດໃຫຕົວເລກນນໄດ. ໃນທຜານມາ ການປະເມີນ 
ບໍລິມາດການຂຸດຄນ ຄປດ ເພອເປັນສິນຄານນ ແມນການປະເມີນລາດເລົາ ໝາຍວາຄາດເດົາເອົາ. ສະນນ 
ເພອເປັນການວາງແຜນທໃກກັບຄວາມເປັນຈິງ ໃນການພັດທະນາອັນໃດອັນນງ ແມນຕອງຜານ 
ການສຳວດ ື ຢາງໜອຍກໍແມນຜານການປະເມີນມີແບບແຜນ ແລະ ວິທະຍາສາດ. 
 
ັງຈາກການສະເໜີຈຸດປະສົງກັບອຳນາດການປົກຄອງບານ, ການນັດປະຊຸມກັບຕາງໜາບັນດາຄອບຄົວ ື 
ສະມາຊິກທໄດຖືກຈັດຕງມາກອນແລວນນ ແມນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພອໃຫສະມາຊິກຮູ ແລະ ເຂາໃຈ 
ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳແຕລະຄງ. ສະເພາະການປະຊຸມຄງນ ແມນເພອແນໃສການສຳວດ ປະເມີນຊັບ 
ພະຍາກອນວາດວຍ ຄປດ. ກອນການວາງແຜນການສຳວດຕົວຈິງຢູແຕລະບານ ຄວາມຮູດານຄວາມ 
າກາຍຂອງ ຄປດ ແມນມີຄວາມຈຳເປັນ, ຂອບເຂດ, ພູມສັນຖານ ແລະ ໄລຍະຫາງຈາກບານ. 
ເຄອງມືໃນການປະເມີນ ຄປດ ທຈະໄດຈາກການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບບານແມນ: 

Ü ການສຳພາດ ແບບທາງການ ແລະ ບທາງການ: ໄດຈຳນວນຊະນິດ ຄປດ ແລະ ຄວາມບມຊອນ 

Ü ດວຍການສັງເກດ: ການມາຈາກປາຂອງຊາວບານວາເຂົາເກັບoັງແດມາ, ເຂົາຂາຍoັງ, 

ເຂົາໃຊoັງໃນຄອບຄົວ: ໄດການຢງຢືນຕົວຈິງ 

Ü ນຳໃຊແຜນທ ແລະ ແຜນວາດ ກຳນົດ ຄປດ ທຊາວບານສະໜອງຂມູນໃຫ: ໄດແຜນວາດເບອງ ຕນ 

ກຳນົດເຂດຈະທຳການສຳວດ 

Ü ຈັດອັນດັບ ຄປດ ທສຳຄັນພາຍໃນບານ: ແນໃຈຕຂມູນຊັບພະຍາກອນ 

ັງຈາກທໄດຂມູນເບອງຕນນນແລວ ແມນວາງແຜນການໄປສຳວດເບອງຕນ (ເບງຄືນຂ ຂ. ເຕັກນິກ 
ການສຳວດ) 

5.4.2 ຝຶກການສຳວດໃຫຊາວບານ ື ຜູມີສວນຮວມຢູບານ 

ການຝຶກວິທີການສຳວດ ຄປດ (ໄມປອງ ແລະ ປາໝາກຕາວ) ໃຫຊາວບານ ແມນໃຫປະຕິບັດແບບ 
ກະທັດລັດ, ເຂາໃຈງາຍ, ເຮັດໄດງາຍ ຊງໃນນນໄດແກ: 



 

Ü ມອບໜາທໃຫແຕລະຄົນ: ຖາງແລວແມ-ຕັດັກປັກແລວ ຕາມການແນະນຳຂອງວິຊາການ 

Ü ນຳພາ ພະນັກງານວິຊາການໄປຈັບຂອບເຂດປາໄມປອງ ື ປາຕາວ(GPS) 

Ü ກຳນົດສຸມໄມປອງ-ນັບລຳໄມປອງ ຕາມເກນອາຍຸ, ກຳນົດຕນໝາກຕາວ ຕາມລະດັບ ຊງຕອງໄດ 

ເປັນເອກະພາບກັນຕາມທກຳນົດໄວໄນຕາຕະລາງ 4 ແລະ 5 

Ü ທົດສອບການວາງຕຳແໜງ ແລະ ປະຕິບັດໜາທຕາມຕົກລົງ 

6. ຜົນໄດຮັບການສຳວດພາກສະໜາມ: 

ອີງຕາມພາລະກິດລະບຸໂດຍບໍລິສັດທປຶກສາ ກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ (AFC) ແມນໃຫເນນໃສການສຳ ວດ 
ຄປດ 4 ຊະນິດຄື ໄມປອງ, ໝາກແໜງ, ແຂມ ແລະ ໝາກຕາວ ແຕວາຜານການກວດກາຂມູນ 
ກໍຄືການສຳພາດຂມູນແບບກະທັດລັດ ຈາກກຸມສະມາຊິກ ຄປດ ແລະ ຊາວບານທວໄປ ບວກກັບ ການ 
ສັງເກດສະພາບພູມິປະເທດ ແລະ ນິເວດວິທະຍາແລວ ໃນຂອບເຂດ 2 ບານຄືບານ ໜອງປີງ ແລະ ບານ 
ຍາແວດ ພໍສະບເບອງຕນໄດ: 
ຕາຕະລາງ 7: ຂມູນການສຳພາດ ຄປດ ລວມ ທບານ ໜອງປີງ ແລະ ຍາເວດ: 
  ຈັດເປັນ 3 ອັນດັບຄື 1: າຍ 2: ປານກາງ 3: ໜອຍ 

ລ/ດ ຄປດ ເຂດກະຈາຍພັນ ຈັດອັນດັບ ການນຳໃຊຕນຕໍ ໝາຍເຫດ 
 ໄມປອງ:  ໜອງປີງ ຍາແວດ   

1 ພາງ ເປນພູ, ສັນພູ 1 3 ໜ, ລຳເຮັດຮວ ປາເກາແກ 
2 ແທ ເປນພູ 3 3 ໜ, ຈັກສານ  

3 ໄລ ເປນພູ 3 3 ໜ  
4 ກະແສນ ເປນພູ 3 3 ໜ  

5 ເຮຍ ເປນພູ, ສັນພູ 2 1 ໜ, ຝາເຮືອນ ປາເຮຍປານ 
ກາງ (ັງຈາກ 
ໄຟໃໝ ປີ 
2000) 

6 ບົງ ດິນພຽງ 2 2 ໜ, ລຳຈັກສານ ເປັນຂີປີທີສອງ 

7 ກະຊະ ດິນພຽງ ໃກຫວຍ 3 3 ໜ  
8 ຮວກ ເປນພູ 3 3 ໜ  

9 ຊອດ ເປນພູ 3 3 ໜ, ຈັກສານ  
10 ໄຜໜາມ ແຄມນ (ແມນ, 2 2 ໜ, ລຳເຮັດຮາ  



 

ຫວຍ) 

11 ເຫັດພາງ ຢູປະສົມກັບປາໄມພາງ 1 3 ຂາຍໃຫພຄາ 
ມືກາງ 

ເຫັດລິນຈ 
(Ganog 
terma sp) 

12 ເຫັດປວກ ປາປະສົມທວໄປ 3 3 ບໍລິໂພກ ຕນລະດູຝົນ 
13 ໝາກແໜງ ປາປະສົມ-ຫາງ 3 3 ບໄດເກັບ  

14  ແຂມ ປາເາອອນ, ແຄມທາງ 3 3 ບໄດເກັບ  
15 ໝາກຕາວ ປາດົງດິບ, ຕາມຮອມພູ 2 3 ບໄດເກັບ  

16 ດອກເອອງ ປາດົງທວໄປ 3 3 ເຄີຍເກັບຂາຍ ໃນ 
2-3 ປີຜານມາ 

 

17 �າຍທູນ ປາດົງດິບ 3 3 ບໄດນຳໃຊ ມີຂຸດຄນ 
ໂດຍບໍລິສັດ 
ນາມ. 5 
ປີຜານມາ 

18 ນເຜງ ປາດົງ, ຜາ 3 3 ພໍແຕເອົາໂດຍບັງ 
ເອີນ, ບເອົາ 
ເປັນສິນຄາ 

 

19 �າຍທອກ, 
ຫາງໜ ູ

ປາປະສົມ, ດົງ 3 3 ພໍແຕໃຊ 
ບາງຄງຄາວ 

 

ການຕີລາຄາຜົນການສຳພາດ: 
Ü ໄມພາງ: ຜານການສຳພາດເບອງຕນຢູບານ ໜອງປີງ ໄດເປັນເອກະພາບວາ ໄມພາງ 

ເປັນຊະນິດໄມປອງທມີຈຳນວນາຍ ຢູເປັນລະບົບກວາໄມປອງຊະນິດອນ. ໄມປອງຊະນິດ 

ອນໆກໍພໍມີແຕວາຢູກະແຈກກະຈາຍ ື ຢາງາຍກໍແມນ ໄມໃຜປາທຢູເລາະຕາມແຄມຫວຍ. 

Ü ປາໝາກຕາວ ຖືກກາວໃນເບອງຕນວາມີາຍ ແຕເມອເຈາະຈມລົງໄປ ເລິກໆແມນໄດຄຳຕອບວາ 

ມີຢູຕາມຮອມພູອອມບານ ພຽງແຕວາເປັນຍອມໆ, ຊາວບານເອງບເຄີຍອອກ ເກັບ-ຕມ 

ໝາກຕາວຈັກເທອ ມີແຕວາ ໃນປີ 2010 ໄດມີພວກຊຽງຂວາງ ມາເຂາປາເຂດນ ຕມໝາກ 

ຕາວໄດປະມານ 4-5 ວັນກໍກັບ ສັງເກດເຫັນວາໄດໝາກຕາວກັບບານຜູລະ 50 ກິໂລ (ປະມານ 10 

ຄົນ) ແຕຈາກນນມາກໍບເຄີຍເຫັນໃຜມາອີກ.  



 

Ü ໝາກແໜງ ເປັນພືດໃນຕະກຸນຂີງ-ຂາ, ນິເວດວິທະຍາຂອງມັນ ແມນຕອງການແສງແດດເພອ 

ຂະoາຍຕົວ. ຊາວບານໃຫຂມູນວາ ຜານມາບເຄີຍມີໃຜມາຖາມຊໝາກແໜງຢາງຈິງຈັງ, 

ບາງປີກໍມີຄົນມາຖາມ, ຖາມແລວບກັບມາອີກ. ຖາຖາມວາໄປເກັບໝາກແໜງຈະພໍໄດບໍ 

ຊາວບານຕອບວາ ໄປໝົດມກໍຊິໄດຢູ 1 ກິໂລ (ໝາຍເຖິງລະດູໝາກແໜງ). ຜານການສັງເກດ 

ຕີລາຄາຕົວຈິງ ຈາກນັກວິຊາການກໍຕີລາຄາໄດວາ ຢູຂອບເຂດ 2 ບານ ຄືບານໜອງປີງ ແລະ 

ຍາແວດນ ປາທຳມະຊາດຍັງຕຶບໜາ ສະນນຈງບມີເງອນໄຂໃຫໝາກແໜງ ຂະoາຍຕົວໄດ. 

ທິມງານສຳວດຄງນຈງບມີປັດໃຈນໃຫສຳວດ. 

Ü ແຂມ ເປັນພືດໃນຕະກຸນoາ ມັກແສງສະ�າງເພອຂະoາຍຕົວ, ຖາບອນໃດປາຖືກຖາງ-ຈູດ 

ແມນບອນນນຈະມີແຂມ. ໃນກໍລະນີ 2 ບານທກາວນ ເຫັນວາມີແຂມຢູແຄມທາງປະຈຸບັນ ແລະ 

ທາງລາກໄມທອນໃນທຜານມາເທານນ. ຈງເຫັນວາແຂມຈະຖືກປະເມີນບໄດ. ສັງເກດເຫັນວາ 

ຢູແຕລະຄອບຄົວກໍມີຟອຍຫຽນໆ ທຊມາຈາກເຂດອນ. 

6.1 ຜົນການສຳວດໄມປອງ 
 

ການສຳວດປາໄມພາງຂອງເຂດບານ ໜອງປີງ ແມນຢູເຂດພູຍາເວ, ກຳນົດເນອທໄດປະມານ 100 
ເຮັກຕາ, ສຳວດເອົາເປີເຊັນ 3% ໝາຍວາເນອທຜານການສຳວດ 3 ຮຕ, ໃຊລະບົບແລວຍາວ ຊງ 
ມີລວງກວາງ 40 ມ, ຍາວ 750 ມ. ໃຊການຍິງແລວແມແລວ ແບງການສຳວດອອກເບອງລະ 20 ມ.  
ທບານ oາແວດ ແມນສຳວດປາໄມເຮຍ ຊງກໍໃຊເຕັກນິກດຽວກັນ, ເນອທຄາຍຄືກັນ. 

6.1.1 ຜົນໄດຮັບຈາກການສຳວດປາໄມພາງ: 

ທິມງານສຳວດໄດກຳນົດເນຶອທສຳວດ ປະມານ 100 ຮຕ ຊງ3% ກໍແມນຕົກໃນເນອທ 30000 ມ2  
ຂມູນທຈະສະເໜີຕລົງໄປນ ແມນຜົນຂອງການສຳວດຕົວຈິງ ແລວຜານການປຸງແຕງຂມູນຕາມທາງ 
ຄະນິດສາດ ຊງສະບໄດດງນ: 

 
ຕາຕະລາງ 8: ສັງລວມຜົນການສຳວດໄມພາງ ບານ ໜອງປີງ, 3% 

 ເນອທ ຈ/ນ ສຸມ ໜໃໝ ໜຕາຍ ໜຖຶກເກັບ ລຳ 1 ປ ີ ລຳ 2 ປ ີ ລຳ 3 ປ ີ ລວມລຳ 

3 ຮຕ 377 180 1398 31 2654 4134 5565 12353 

ສະເລຍ/ຮຕ 125.667 60 466 10.3333 884.667 1378 1855 4117.67 

ໝາຍເຫດ: ຕາຕະລາງສຳວດພາກສະໜາມຢູພາກ ຕາຕະລາງຕິດຄັດ (Annex) 



 

 

    
       ສຳວດເດືອນກໍລະກົດ: ໜຫາກໍເລມອອກ  
 
ຕາຕະລາງ 9: ຂະໜາດຕາງໆຂອງໄມພາງ 

ລ/ດ ໄມພາງ 
ຍາວສຸດລຳ 
(ມ) 

ຍາວນຳໃຊ 
(ມ) 

ປອງຍາວ 
(ຊມ) 

ລວງອອມປອງ 
(ຊມ) 

ຄວາມໜາ 
(ມມ) 

1 
 

15 10 66 19 2.4 

2   14 9.6 60 18 2.3 

3   14 11 108 22 2.5 

4   16 9 102 22 2.3 

5   15.5 10 103 22 2.4 

6   16.2 11 104 23 2.4 

 
  90.7 60.6 543 126 14.3 

ສະເລຽ 15.11667 10.1 90.5 21 2.38333 

1) ຍາວສຸດລຳ: ແທກແຕປອງກົກ ຮອດປອງທມີໜາຕາງປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດ 

2) ຍາວນຳໃຊ: ແທກແຕປອງກົກ ຮອດປອງທຊາວບານເຫັນດີວາ ຂະເຈາຈະຕັດແຕຈຸດນເພອໃຊ 

ຊງລວງອອມປອງກໍຢູໃນລະດັບ 20 ຊັງຕີແມັດ 

3) ປອງຍາວ/ຄວາມຍາວຂອງປອງ: ແມນແທກເອົາຢູລະດັບເຄງກາງຂອງລຳ 

4) ລວງອອມປອງ: ແທກເອົາຢູເຄງກາງປອງທໄດວັດແທກຄວາມຍາວນນ 

5) ຄວາມໜາ: ແມນໄດຜາປອງທຖືກວັດແທກຄວາມຍາວ ແລະ ລວງອອມນນ ແລວແທກຄວາມໜາ 
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6.1.2 ການວິເຄາະຄວາມສາມາດ ການນຳໃຊປາໄມພາງ 

ປາໄມພາງທຜານການສຳວດຢູທບານ ໜອງປີງນ ເປັນປາທຍັງສົມບູນ ບທັນໄດມີການຂຸດຄນຜານມາ 
ຈົນກະທງໜກໍໄດຮັບການລາຍງານວາ ບເຄີຍມາເກັບໜພາງຈາກເຂດນໄປບໍລິໂພກ, ການທມີຈຳນວນໜ 
ທປາກົດໃນຕາຕະລາງສຳວດນນ ແມນການມາເກັບໂດຍບັງເອີນຕອນທທິມງານສຳວດມາເຖິງ ເພອ 
ປະກອບອາຫານໃຫແກທິມງານສຳວດ. ການໃຊລຳໄມປອງໂດຍລວມຂອງບານໜອງປີງ ແມນໃຊໄມ 
ໃຜປາທຢູແຄມຫວຍໃກບານ ເພອສອມແປງຮວ ແລະ ເຮືອນເປັນບາງຄງຄາວ. ການໃຊໜ ແມນເກັບໜ ບົງ 
ແລະ ໜໃຜປາໃກບານເພອບໍລິໂພກເທານນ. ບມີຂມູນວາ ເກັບໜໄມໄປຂາຍ, ເຮັດໜແຫງ ື 
ໜໄມສມໄປຂາຍ. ສະພາບປາໄມພາງນ ຢູໃນສະພາບຂອນຂາງສົມດູນກັນ ໝາຍວາການກະຈາຍ ສຸມບ 
ແຕກຕາງກັນາຍໃນທວປາ ສະນນ ໃນໂອກາດໜາ ສາມາດທຳການສຳວດໄດໃນອັດຕາສວນ 2%. 
ລະບົບການຂຸດຄນໄມພາງ ແມນຈະແຕກຕາງກັບ ການຂຸດຄນໄມທອນ (ໄມຈິງ) ເພາະວາການສືບພັນ 
ກໍຄືການຂະoາຍຕົວຂອງໄມປອງແມນຕາງກັບໄມຈິງ, ໄມປອງແມນໄມທຂະoາຍຕົວາຍ ແລະ ໄວ. 
ແຕລະບົບການຂຸດຄນ ແມນມີຄວາມສຳຄັນເພອຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນການກະຕຸນໃຫໄມພາງ ອອກໜ 
າຍ ແລະ ຂະoາຍຕົວໄວ. 

1) ຄວາມສາມາດໃນການຂຸດຄນລຳໄມພາງ: ຕາມຕົວເລກວິເຄາະຈາກການສຳວດເຫັນວາ ໃນ 1 ປີ 

ໄມພາງ ໃນເຂດນ ສາມາດໃຫລຳໃໝຕສຸດປະມານ 880 ລຳ/ຮຕ/ປີ. 

ສຳລັບໄມປອງແມນສາມາດຂຸດ ຄນອອກໄດ 50-55%ຕປີ/ສຸມ. ສະນນ ໃນ 100 ຮຕ 

ກໍສາມາດຂຸດຄນໄດປະມານ 45000 ລຳ/ປີ. 

2) ການຂຸດຄນລຳແບບຍືນຍົງ:  

2.1) ຖາວາຂຸດຄນລຳອາຍຸນງປີ ື ສອງປີເພອຈັກສານ: ໃຫຕັດລຳແຕປອງທີ 3 ຂນໄປ ເພາະວາ 

ສວນທຍັງເືອ ຈະຍັງສາມາດກະຕຸນໃຫອອກໜໄດອີກໃນປີຕມາ. 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6

ພາງ

ຍາວສuດລ<
(ມ)

ຍາວນ<ໃຊ* (ມ)
0
20
40
60
80

100
120

1 2 3 4 5 6

ປ*ອງຍາວ
(ຊມ)

ລວງອ*ອມ
ປ*ອງ (ຊມ)

ຄວາມໜາ
(ມມ)



 

2.2) ຖາວາຂຸດຄນລຳອາຍຸ 3 ປີຂນໄປເພອເຮັດເຮືອນ, ຮວ ື ເຝີກນີເຈີ ທາງທຸລະກີດ 

ແມນໃຫຕັດຈຳດິນອອກໄປ ເພອປອຍຊອງ�າງໃຫແກໜໃໝເກີດອອກມາຢາງອຸດົມສົມບູນ. 

ໃນກໍລະນີນ ສາມາດຂຸດຄນລຳໄມປອງອາຍຸ 3 ປີຂນໄປໄດເຖິງ 70% ສະນນ ໃນ 1ຮຕ 

ສາມາດຂຸດຄນໄດເຖິງ 1,300 ລຳ/ຮຕ. (ຕາມການສຳວດ ໄມພາງຕາຍຕາມທຳມະຊາດ 466 

ລຳ/ຮຕ ໝາຍວາ 1/3 ຂອງລຳທຕາຍເອງທຸກປີ). 

3) ໄມພາງຍາວສຸດລຳ ສະເລຽ: 15 ມ 

4) ໄມພາງຍາວສະເລຽໃນການໃຊໄດ (ສະດວກໃນການຂົນສງ, ເຄອນຍານ): 10 ມ 

5) ຄວາມຍາວຂອງປອງ: 100 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ລວງອອມຂອງປອງປະມານ 20 ຊມ ແລະ ຄວາມໜາ 

ປະມານ 1 ຊມ. 

ການສະເໜີຂະໜາດຕາງໆຂອງໄມພາງ ເພອໃຫເປັນຂມູນແກຜູທຈະມາທຳທຸລະກິດໄມພາງໃນເຂດນ ວາ 
ຄວາມສາມາດສະໜອງລຳໄມພາງແຕລະຂນອາຍຸຈະໄດເທາໃດ, ຂະໜາດຂອງລຳ, ປອງ ແລະ ຄວາມໜາ 
ແມນມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການວາງແຜນນຳໃຊ ແລະ ການນຳເຂາເຄອງມື ື ເຄອງຈັກເພອ ທຳການປຸງແຕງ 
ໃຫໄດຕາມຈຸດປະສົງ ຂອງຜະລິດຕະພັນ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ຄວາມສຳຄັນເພມຂອງປາໄມພາງ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຕອນບາຍຂອງມທຳອິດທມາເຖິງບານ ໜອງປີ, ທິມງານໄດຂນພັກເຊົາທເຮືອນຂອງທາວ ແອຄຳ, 
ຫົວໜາກຸມ ບານ ໜອງປີງ, ຜູກຽວກໍຟາວມາແຕໄຮເພອຕອນຮັບພະນັກງານ ແຕຍັງບທັນເຫັນຄອບຄົວ 
ຂອງລາວ. ພໍຮອດເວລາປະມານ 5 ໂມງແລງ ພັນລະຍາຂອງລາວກໍມາເຖິງພອມກັບຖົງພາຍ 
ທເຕັມໄປດວຍເຫັດ ແລະ ໜໄມ, ລາວໄດຖອກເຫັດລົງໃສຊາມ ແບງໜໄມທປອກແລວ ອອກລາງ, ໃສໝ, 
ແລວຟາວຕມ. ລາວບອກວາມນ ພະນັກງານມາ ຢານບມີoັງໃຫກິນ ກໍເຫັນແຕໜໄມນລະຕມຈແຈມ. 
ແຕຄວາມຂອງໃຈຂອງພວກເຮົາແມນແນໃສເຫັດ ເພາະວາບແມນເຫັດທຳມະດາ, ຈະເອົາມາຕມ-ແກງ 
ກິນບໄດ ເພາະມັນເປັນເຫັດ ດຳໆ ແຂງໆ. ຖາມວາແມນເຫັດoັງ, ກໍໄດຄຳຕອບວາ ”ເຫັດພາງ” ຊງແມນຊ 
ມາຈາກຖນກຳເນີດຂອງເຫັດເກີດຈາກປາໄມພາງ. ເມອມາວິເຄາະໄປແລວ ມັນແມນເຫັດ “ລິນຈ” 

ທາງຊວິທະສາດ ແມນ “ Ganogterma sp” 
ທາວ ແອຄຳ ຜູເປັນຜົວຟາວໃຫຂມູນວາ ເລມແຕຝົນມານ ເມັຽລາວໄດເງິນເຖິງ 2 ລານກີບແລວຍອນ 
ຂາຍເຫດນ. ຕບັນຫານ ທິມງານໄດສືບຕຕິດຕາມການເກັບເຫດ, ຕິດຕາມພຄາມືກາງ ແລະ ສັງເກດ 
ພາກສະໜາມ (ປາໄມພາງ) ຈງພໍສະບໄດວາ: ເຫັດພາງ ື ລິນຈນ ທບານ ໜອງປີງ ແມນເກີດ ໃນ 
ສະພາບແວດລອມຂອງປາໄມພາງ, ລະດູການແມນອີງໃສແຕລະດູຝົນເທານນ ຄືຈະເກັບເຫັດພາງໄດ 
ລະ�າງເດືອນ ກໍລະກົດ ເຖິງເດືອນ ຕຸລາ (4ເດືອນ). ໃນບານມີປະມານ 15 ຄົນອອກເກັບເຫັດແຕ ລະວັນ, 
ຜູນງໄດປະມານ 0.5 ກິໂລ/ວັນ, ລວມມນງໄດ 7.5 ກິໂລ. ໃນນງລະດູ 120 ວັນ x 7.5 ກລ x 50,000 ກີບ = 
45,000,000 ກີບ. ນແມນຂມູນຈາກບານ ໜອງປີງກາງ ແຕວາຍັງມີບານ ໜອງປີງ ເໜຶອ ແລະ ໜອງປີງໃຕ 
ຊງຂມູນເພມເຕີມແມນມາຈາກພຄາມືກາງ 3 ຄົນ (ຈຊນງຄົນຄື ທາວ ວອນ) ທບອກວາ ຂະເຈາມາເກັບ 

ຊເຫັດແຕລະວັນ ໄດຜູນງປະມານ 8 ກິໂລ ສະນນທັງໝົດ ຈະເປັນ 24 ກິໂລ/ວັນ. ມູນຄາແຕລະວັນ ຈະເປັນ 
1,200,000 ກີບ, ໃນ 1 ລະດູຈະເປັນ 120 ວັນ x 1,200,000 ກີບ = 144,000,000 ກີບ 
ແຕລາຄາຈະບຢຸດເທານ, ພວກເຮົາຍັງໄດຂມູນອີກວາ ລາຄາເຫັດພາງນ ຢູຊາຍແດນ�ຽດນາມ ແມນ 
600,000-700,000 ກີບ/ກລ. 
ຄວາມເຫັນຈາກຊາວບານ ຊງເປັນຕນແມນຜູຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ, ທັງຍມແລະຫົວບອກວາ ຢາກໃຫມີ 
ການອານຸລັກປາໄມພາງໄວຕະລອດໄປ ຕາບໃດທຍັງມີຕະາດເຫັດດງກາວ.  
ຮູບ1: ເຫັນລິນຈ/ເຫັດພາງ   ຮູບ2: ພະນັກງານສຳວດ ກຳລັງປອກໜໄມ 

    
 
 



 

6.2 ຜົນໄດຮັບຈາກການສຳວດປາໄມເຮຍ: 

ທິມງານສຳວດໄດກຳນົດເນຶອທສຳວດ ປະມານ 100 ຮຕ ຊງ3% ກໍແມນຕົກໃນເນອທ 30000 ມ2  
ຂມູນທຈະສະເໜີຕລົງໄປນ ແມນຜົນຂອງການສຳວດຕົວຈິງ ແລວຜານການປຸງແຕງຂມູນຕາມທາງ 
ຄະນິດສາດ ຊງສະບໄດດງນ: 
ຕາຕະລາງ 10: ຜົນການສຳວດປາໄມເຮຍ ທບານ ຍາແ�ດ, 3% 
ເນອທ ຈ/ນ ສຸມ ໜໃໝ ໜຕາຍ ຖຶກເກັບ ລຳ 1 ປ ີ ລຳ 2 ປ ີ ລຳ 3 ປ ີ ລວມລຳ 

3 ຮຕ 545 426 336 0 3012 3390 2999 9401 

ສະເລຍ/ຮຕ 181.667 142 112 0 1004 1130 999.667 3133.67 

ໝາຍເຫດ: ຕາຕະລາງສຳວດພາກສະໜາມຢູພາກ ຕາຕະລາງຕິດຄັດ (Annex) 
 

   
ຕາຕະລາງ 11: ຂະໜາດຕາງໆຂອງໄມເຮຍ 

ລ/ດ ເຮຽ 
ຍາວສຸດລຳ 
(ມ) 

ຍາວນຳໃຊ 
(ມ) 

ປອງຍາວ 
(ຊມ) ລວງອອມປອງ (ຊມ) ຄວາມ ໜາ (ມມ) 

1 ເຮຽ 9.8 7.3 51 14 1 

2   6.8 3 35 8 1 

3   7.2 4 36 10 1 

4   5.8 3.8 54 9 0.9 

5   10.4 5.5 51 12 1.2 

6   12.5 6.5 58 15 1.1 

  52.5 30.1 285 68 6.2 

ສະເລຽ 8.75 5.016667 47.5 11.3333333 1.03333 
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6.2.1 ການວິເຄາະຄວາມສາມາດ ການນຳໃຊປາໄມເຮຽ 

ປາໄມເຮຽທບານ oາແວດ ກໍມີສະພາບຄາຍຄືກັນກັບສະພາບປາໄມພາງທບານໜອງປີງ ຄືບມີການ 
ຂຸດຄນໜ ແລະ ລຳເພອເປັນສິນຄາ ແລະ ການນຳໃຊກໍບເຫັນຮອງຮອດການຂຸດຄນ. ປາໄມເຮຽເຂດນ 
ກໍເປັນສະພາບເກືອບວາເປັນປາໄມເຮຽລວນ ຊງມີໄມເຮຽກວມເຖິງ 80% ແຕວາເປັນປາອອນ ຍອນວາ 
ເຂດນຖືກໄຟໃໝຢາງໜັກໃນປີ 2000 ສະນນຈງຍັງຖືວາເປັນເຮຽອອນ, ສັງເກດເຫັນວາ ໄມເຮຽອາຍຸແກ 
ກວາ 3 ປີຂນໄປມີໜອຍກວາ ອາຍຸ 1-2 ປີ. ໃນສະພາບນ ພວກເກີດກອນຈະຕາຍໄວ, ລຳຈະມີຂະ 
ໜາດນອຍ ເພອປອຍໃຫລຳເກີດຕໆມາມີໂອກາດຂະoາຍຕົວ ແລະ ໃຫໜອອກາຍ. ຍອນສະພາບຄື 
ດງກາວຈງສັງເກດໄດອີກວາ ຂະໜາດຕາງໆຂອງລຳໄມເຮຽຈງບຂອນຂາງສະໝສະເໝີກັນຕາມ ແຕລະ 
ຈຸດທຕງຂອງປາ. ຄວາມສາມາດການຂຸດຄນປາໄມເຮຽ ພໍມີຄວາມເຫັນໄດດງນ: 

1) ຄວາມສາມາດໃນການຂຸດຄນລຳໄມເຮຽ: ຕາມຕົວເລກວິເຄາະຈາກການສຳວດເຫັນວາ ໃນ 1 ປີ 

ໄມເຮຽ ໃນເຂດນ ສາມາດໃຫລຳໃໝຕສຸດປະມານ 1000 ລຳ/ຮຕ/ປີ. 

ສຳລັບໄມປອງແມນສາມາດຂຸດ ຄນອອກໄດ 50-55%ຕປີ/ສຸມ. ສະນນ ໃນ 100 ຮຕ 

ກໍສາມາດຂຸດຄນໄດປະມານ 50,000 ລຳ/ປີ. 

2) ການຂຸດຄນລຳແບບຍືນຍົງ:  

2.1) ຖາວາຂຸດຄນລຳອາຍຸນງປີ ື ສອງປີເພອຈັກສານ: ໃຫຕັດລຳແຕປອງທີ 3 ຂນໄປ ເພາະວາ 

ສວນທຍັງເືອ ຈະຍັງສາມາດກະຕຸນໃຫອອກໜໄດອີກໃນປີຕມາ. 

2.2) ຖາວາຂຸດຄນລຳອາຍຸ 3 ປີຂນໄປເພອເຮັດເຮືອນ, ຮວ ື ເຝີກນີເຈີ ທາງທຸລະກີດ 

ແມນໃຫຕັດຈຳດິນອອກໄປ ເພອປອຍຊອງ�າງໃຫແກໜໃໝເກີດອອກມາຢາງອຸດົມສົມບູນ. 
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ໃນກໍລະນີນ ສາມາດຂຸດຄນລຳໄມປອງອາຍຸ 3 ປີຂນໄປໄດເຖິງ 70% ສະນນ ໃນ 1ຮຕ 

ສາມາດຂຸດຄນໄດເຖິງ 800 ລຳ/ຮຕ. 

3) ໄມເຮຽຍາວສຸດລຳ ສະເລຽ: 8.5 ມ 

4) ໄມເຮຽຍາວສະເລຽໃນການໃຊໄດ (ສະດວກໃນການຂົນສງ, ເຄອນຍານ): 5 ມ 

5) ຄວາມຍາວຂອງປອງ: 47 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ລວງອອມຂອງປອງປະມານ 11 ຊມ ແລະ ຄວາມໜາ 

ປະມານ 1 ຊມ. 

ການຂຸດຄນໄມເຮຽ ແມນສາມາດຂຸດຄນໄດໃນເນອທສຳວດດງກາວ ໂດຍທບຈຳເປັນຕອງໄດ 
ຈັດເປັນເຂດໝູນວຽນ ມີແຕວາ ໃຫປະຕິບັດການຂຸດຄນເໝືອນດງທໄດກາວມາ ກຽວກັບໄມພາງນນ. 

6.3 ຜົນການສຳວດປາໝາກຕາວ 

ຕາຕະລາງ 12: ບັນທຶກຜົນສํາລວດ 
    

ບ້ານ: ຫຍ່າແວດ 
ເມືອງ: 
ບົວລະພາ ແຂວງ: ຄໍາມ່ວນ 

   

 
ຈຸດທີ່ຕັ້ງ: 

 
ຊື່ຂອງປ່າ: ພູຫຼວງ ປະເພດປ່າ: ປ່າດົງດິບ 

  

 
ທິດ: ຕາເວັນອອກ ລະດັບນໍ້າທະເລ: 380 ມ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ: 35 ອົງສາ 

 
ແລວສໍາຫຼວດ/ດອນທີ…່………………….ໄກຈາກບ້ານ: 5 ກມ/ຊມ (ຍ່າງ ) 

  ລ/ດ  I                II III IV V 
 A ຕ້ົນ ແຊງ ຕ້ົນ ແຊງ ຕ້ົນ ຕ້ົນ ຕ້ົນ 
 ດອນທີ: 1 0 0 2 3 1 4 2 
 ດອນທີ: 2 0 0 1 4 4 2 7 
 ດອນທີ: 3 0 0 0 0 0 3 11 
 ດອນທີ: 4 0 0 1 1 4 0 10 
 ດອນທີ: 5 0 0 1 1 3 0 10 
 ດອນທີ: 6 0 0 0 0 1 3 11 
 ດອນທີ: 7 0 0 0 0 3 5 4 
 ດອນທີ: 8 0 0 1 1 1 0 15 
 



 

ດອນທີ: 9 0 0 0 0 1 0 1 
 ດອນທີ:10 0 0 0 0 1 0 1 
 ດອນທີ:11 0 0 0 0 1 1 6 
 B               
 ດອນທີ: 1 0 0 1 1 2 3 10 
 ດອນທີ: 2 0 0 0 0 4 0 22 
 ດອນທີ: 3 0 0 0 0 1 1 6 
 ດອນທີ: 4 0 0 1 5 1 1 5 
 ດອນທີ: 5 0 0 0 0 2 1 9 
 ດອນທີ: 6 0 0 0 0 1 1 6 
 ດອນທີ: 7 0 0 0 0 3 3 6 
 ດອນທີ: 8 0 0 0 0 4 3 11 
 ດອນທີ: 9 0 0 2 5 3 0 3 
 ດອນທີ:10 0 0 0 0 0 2 5 
 ດອນທີ:11 0 0 0 0 0 0 5 
 ລວມ 0 0 10 21 41 33 166 
 

         ສະເລັ່ຍ/ຮຕ 0 0 12.5 26.25 51.25 41.25 207.5 
 ລວມຕົ້ນ/ຮຕ 312 

 
ເນ້ືອທ່ີສະຫຼວດຕົວຈິງ: 40ມ x 200 ມ = 8000 ມ2 
ຖ້າວ່າ 1 ແຊງ = 200 ກລ ຈະໄດ້ (21 ແຊງ x 200 ກລ) = 4200 ກລ 
ຈະໄດ້ແກ່ນສົດ: 4200/4 = 1050 ກລ (ໝາກ 4 ກລ ຈະໄດ້ ແກ່ນ 1 ກລ) 
ລະດັບການແຍກປະເພດຕ້ົນຕາວ ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 5. 

 

 

 

 



 

 

ແຜນທສະແດງທຕງ ການສຳວດປາໄມປອງ ແລະ ປາໝາກຕາວ 
 

 
ພນທປາໄມປອງທບານ ໜອງປີງນ ແມນໄດກຳນົດອອກໄດໂດຍອີງຕາມພາບຖາຍທາງອາກາດ 
ມາດຕາສວນ 10.000 ແລະ ແຜນທພູມມິປະເທດມາດຕາສວນ 50.000. ປາໄມປອງເຂດດງກາວ 
ແມນຢູເທິງພູວງ, ເປັນປາໄມປອງປະສົມໄມຈິງ ແຕເປີເຊັນໄມປອງມີເຖິງ 70%, ຄວາມຄອຍຊັນ ປະມານ 
10-20 ອົງສາ. ນອກຈາກຈາກ ເຂດ ໄມປອງທກຳນົດທນແລວ ຍັງມີໄມປອງກະແຈກກະຈາຍ 
ປະສົມກັບໄມຈິງ ຊງກວມໄມປອງປະມານ 40-50% ແລະ ເຂດທບໄດເຂາໃນແຜນທນ ແມນມີຄວາມ 
ຄອຍຊັນປະມານ 45 ອົງສາ. 



 

 
ປາໄມປອງທບານ oາແວດ ເປັນປາໄມເຮຍ, ເຂດສຳວດແມນປາປະສົມ ຊງກວມໄມເຮຍ ເຖິງ 70% 
ຄວາມຄອຍຊັນປະມານ 25-30 ອົງສານອກຈາກເຂດນແລວ ຍັງມີປາໄມເຮຍ ກະແຈກກະຈາຍປະສົມກັບ 
ໄມຈິງ. 
ປາໝາກຕາວທຖືກກຳນົດສຳວດຄງນ ແມນເຂດທເຂາໄດງາຍກວາາຍບອນທຊາວບານໄດສະເໜີໃຫ 
ຊາບ. ຜານມາວາມີພວກມາຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ມາຕມໝາກຕາວກໍແມນເຂດນ. ປາໝາກຕາວນ 
ກະຈາຍກັນຢູຕາມຮອມພູ, ປາດົງດິບ ມີຄວາມຄອຍຊັນປະມານ 45 ອົງສາ. ນອກຈາກເຂດທກາວນ 
ຊາວບານບອກໃຫຊາບວາ ຍັງອີກເຂດອນ ແຕບາຍ ແລະ ມີຄວາມຄອຍຊັນທຸລະກັນດານກວາ. 
ປາໝາກຕາວ ທບານ oາແວດ ມີຕາມຮອງຫວຍພູລົມ ຊງເປັນສວນນງຂອງພູວງ, ຫາງຈາກບານ 
ປະມານ 4-5 ກິໂລແມັດ. ເຂດນເປັນປາດົງດິບ ຜານມາມີການຕັດໄມທອນ ຊງເຫັນຮອງຮອຍເສດເືອ 
ຂອງຕໍໄມ, ທາງລາກໄມ ແລະ ໄມທອນໃ�ທເອົາອອກໄປບໄດ ຢາງກະແຈກ ກະຈາຍ. ເຂດທມີປາຕາວ 
ແມນເຂດຊັນທຸລະກັນດານ ຈງບມີການຕັດໄມໄປເຖິງ. ຕົວຈິງແລວປາໝາກຕາວກໍເປັນ 
ຕາມຮອມຫວຍຄືທກາວ ແລະ ກໍກະແຈກກະຈາຍໄປເປັນຍອມໆ. ການສຳວດປະເມີນຄງນ ໄດເຫັນ 2 
ຍອມ ແຕລະຍອມປະມານ 3-4 ເຮັກຕາ. ຜົນການສຳວດເຫັນວາ (ເບງເພມຕາຕະລາງ 10): 



 

1) ປາຕາວຢູຕາມເປນພູທມີຄວາມຊັນ 30-40 ອົງສາ, ໄກຈາກບານ 4-5 ກິໂລແມັດ, ເສນທາງຍັງ 

ທຸລະກັນດານ, 

2) ປາຕາວໃນເຂດດອນສຳວດ ມີແຕປະເພດ II ທໃຫໝາກ ໝາຍວາອອກໝາກຢູເຄງກາງ 

ລຳຕນຂນໄປ (ນອກເຂດສຳວດເຫັນຈຳນວນນງທອອກແຊງໝາກລົງຮອດກາງລຳຕນລົງມາ 

ຊງໝາຍວາ ເປັນຕນທໃກຈະໝົດອາຍຸແລວ). 

3) ເຫັນຕນຕາວປະເພດ I ແລະ II ລມຈຳນວນນງ ໂດຍສະເພາະແມນຕນກຳລັງມີແຊງໝາກ ນນກໍ 

ເພາະວາຕນຕາວຢູເປນພູຊັນ ແລະ ຍອນຄວາມໜັກຂອງແຊງໝາກຈງເຮັດໃຫຕນຕາວຄນລມ ເອງ. 

4) ໃນ 1 ເຮັກຕາມີຈຳນວນຕນຕາວສະເລຽ 300 ຕນ ແຕວາມີຈຳນວນທສາມາດໃຫໝາກທັງໃນປະ 

ຈຸບັນ ແລະ ໃນອານາຄົດອັນໃກແມນປະມານ 60 ຕນ/ຮຕ. ປະຈຸບັນມີປະມານ 12 ຕນ/ຮຕ ໃຫໝາກ 

ໃນນສະເລຽໄດ 2 ແຊງຕຕນຕປີ, ແຊງນງໄດແກນສົດໂດຍສະເລຽ 50 ກິໂລ. ສະນນ 

ໃນເຂດສຳວດນປະເມີນອອກໄດປະມານ: 12 ຕນໄດ 24 ແຊງ= 1200 ກິໂລແກນສົດ. 

ຕາມຕົວຈິງທປະເມີນຜານເຫັນປາຕາວປະມານ 3.5 ເຮັກຕາ ຊງກໍເປັນສະພາບດຽວກັນ ສະນນ 

ໃນເຂດນ ສາມາດໄດແກນຕາວສົດປະມານ 3600 ກິໂລ/ປີ. 

 
 

7. ປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະຕິບັດພາກສະໜາມ 

ຜານການຝຶກອົບຮົມນງວັນກອນອອກພາກສະໜາມ ຊງຜູເຂາຮວມມີແຕພະນັກງານ ເຫັນວາຜູເຂາຮວມ 
ທັງໝົດ 11 ຄົນມີຄວາມເຂາໃຈຕຈຸດປະສົງ ແລະ ເຕັກນິກທໄດວາງອອກເພອທຳການສຳວດເປາໝາຍ 
ຕາມທວາງໄວ. ນອກຈາກການສະເໜີເຕັກນິກຕາມທິດສະດີແລວ ຍັງເຫັນວາພະນັກງານມີຫົວຄິດປະດິດ 
ສາງປັບຕາຕະລາງການເກັບກຳຂມູນພາກສະໜາມໃຫແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ. ເຫັນວາພະນັກງານເຂາໃຈ 
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ໄວ ແລະ ຖືກຕອງກຽວກັບເປາໝາຍ ຄປດ ທຂະເຈາຍັງບທັນຮູມາກອນ ເຊນວາ ລັກສະນະ, ສາລິລະ ແລະ 
ນິເວດວິທະຍາຂອງແຕລະ ຄປດ ເປາໝາຍ (ໝາກແໜງ, ໝາກຕາວ, ແຂມ ແລະ ໄມປອງ). 
ໃນວຽກງານພາກສະໜາມ, ນອກຈາກຈະປະຕິບັດຕາມເຕັກນິກວາງໄວ, ພະນັກງານຍັງມີຫົວຄິດປະດິດ ສາງ 
ປັບວິທີການເດີນສຳວດ, ການແບງງານກັນພາຍໃນ, ການນັບ ແລະ ບັນທຶກຂມູນ ໄດຢາງມີປະ ສິດທິຜົນ. 
ພາຍັງສຳເລັດວຽກງານພາກສະໜາມ, ພະນັກງານໄດຮວມກັນເຂາຂມູນຕາມຕາຕະລາງວາງ ອອກ, 
ສັງລວມຂມູນ ແລະ ສະເລຽຂມູນອອກຕາມັກວິຊາການໄດຢາງວອງໄວ ແລະ ຖືກຕອງ. 
ໃນຕອນປະຊຸມປະເມີນຜົນຄງສຸດທາຍທຫອງການ Giz, ພະນັກງານທຸກຄົນໄດຮວມກັນປະກອບຄຳເຫັນ 
ຕການປະເມີນເບອງຕນຂອງທປຶກສາ ຊງເປັນຂປັບປຸງ ແລະ ເຮັດໃຫວຽກງານຊຸດຕໄປມີຄວາມຊັດເຈນ ຕມ 
ຊງມີບາງຂສຳຄັນດງນ: 

Ü ກອນພາທິມງານທັງໝົດອອກທຳການສຳວດຕົວຈິງ, ຫົວໜາທິມງານ ພອມດວຍຊາວບານ 

ຕອງອອກກວດກາ-ກຳນົດທຕງພາກສະໜາມໃຫແນນອນເສັຽກອນ ຈງຍົກທິມໄປທນນໂລດ 

Ü ແຜນທ ແລະ ພາບຖາຍທາງອາກາດ ຄວນໃຫກວມເຂດເປາໝາຍ 

Ü GPS ຄວນໃຫມີ 3 ເຄອງ 

Ü ສະເພາະການກຳນົດ ອາຍຸໄມປອງ ແລະ ວິທີການນັບ ແມນໃຫເປັນເອກະພາບກັນຢູພາກສະ ໜາມ 

ໝົດທັງທິມງານ ດວຍການກຳນົດ ແລະ ຮຽນນັບຮວມກັນໃນດອນທຳອິດ ື ຢາງໜອຍ 

ແມນໃຫຮວມກັນກຳນົດ ແລະ ນັບຮວມກັນຈັກ 3-4 ສຸມ ແລວຈງຍາຍກັນອອກໄປ ຕາມຈຸດທ 

ຕງຂອງໃຜລາວ ນນກໍເພອຄວາມເປັນເອກພາບກັນແທຈິງໃນເຊີງເຕັກນິກ. 

Ü ກຽວກັບການກຳນົດ ລະດັບຂອງຕນໝາກຕາວກໍເໝືອນກັນ, ຢາຟາວແຍກກັນໄວໂພດ, ໃຫຮວມກັນ 

ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນກຽວກັບ ຕົວຈິງຂອງຕນຕາວ ວາແຕລະ ລະດັບນນ ເປັນຕນຄືຢາງໃດແທ 

(ໃນຕາຕະລາງ ມີ 5 ລະດັບ) ແລະ ໃນເວລາພາກສະໜາມ ກໍຢາຟາວໄປໄວາຍ ໃຫລໍຖາກັນ 

ນັບເປັນໜາກະດານໄປ ຖາບດງນນ ຕນນງອາດຖືກນັບ 2 ເທອ ື ບຖືກນັບ ຍອນຄິດວາ 

ຜູໄປກອນນັບແລວ. 

Ü ການຕຽມຕາຕະລາງ ການບັນທຶກພາກສະໜາມແມນໃຫເຮັດເພອໄວໂລດ ບຕອງປະຢັດ 

(ເພາະຖາຕາຕະລາງບພໍ ໄປໃຊເຈຽເພມແມນພາໃຫົງລືມບາງລາຍການ). 

Ü ການແບງງານພາກສະໜາມ ແມນຂໍໃຫຄົງທ ເພາະວາຈະບມີການົງລືມ ື ສັບສົນກັນ 

ສະເພາະຊາວບານ ທັງສອງບານຄື ບານ ໜອງປີງ ແລະ oາແວດ, ປະຊາຊົນແມນມີຄວາມກະຕືລືລນ 
ໃຫຂມູນຕາມຄວາມເປັນຈິງຕສະພາບ ແລະ ທຕງຂອງ ຄປດ ແຕລະຊະນິດ. ຊາວບານມີຄວາມຮູຕກັບ ຄປດ 
ຂອງຂະເຈາ ແຕວາ ສຳລັບໝາກຕາວ ບາງຄົນກໍບຮູວາ ຕນໝາກຕາວ (Sugar palm fruit) 



 

ເປັນດອກອອກໝາກແຕເທິງລົງລຸມ ເມອເປັນໝາກລົງສຸດລຳຕນຄືປະມານ 1 ແມດຈະຮອດດິນ ຕນຕາວ 
ນນກໍຈະໝົດອາຍຸ. ການສຳວດ ກໍໄດໃຊວິທີງາຍ ເພອສະດວກໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ສະນນຊາວບານ 
ກໍຮຽນຮູໄວ ແລະ ຮວມກັນປະຕິບັດກັບພະນັກງານຢາງຄອງແຄວ. 
ຈງປະເມີນໄດວາ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການສຳວດ ໄມປອງ ແລະ ໝາກຕາວ 
ຄງນ ແມນສາມາດຕີລາຄາວາ ທິມງານ ແລະ ຊາວບານສາມາດນຳເອົາໄປປະຕິບັດໄດ ໃນຂນຕໄປ. 
 

8. ເອກະສານອາງອີງ 
- 2009, ສະຖາບັນຄນຄວາ ກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ, ເຄອງປາຂອງດົງ 100 ຊະນິດ ທສຳຄັນ ໃນ ສປປ ລາວ 

- May 2013, Draft First Interim Report NTFP sustainable management mission GIZ Hin 

Nam No Project 

-  

9. ເອກະສານແນບທາຍ:  
1. ToR:	

TOR:	Pilot	activity	on	(NTFP)	Inventory	2	villages	(Ban	Nongping	and	Ban	Yavet)	Burapha	District,	
Khamouane	Province	

	
1. Back	ground		

	
Bamboo,	Cardamom,	Bloom-grass	and	Palm	 fruits	 are	an	 important	non	 timber	 forest	product	 (NTFP)	
especially	 in	 the	 context	 of	 the	 livelihood	 of	 the	 poor	 in	 Lao	 PDR	 in	 general	 and	 specific	 Integrated	
Nature	Conservation	Hin	Nam	No,	National	Park	Area,	Burapha	district,	Khammouane	Province.	Next	to	
self-sustaining	 purpose	 (home	 consumption	 of	 NTFP	 products)	 it	 has	 an	 additional	
economic/commercial	value.	The	bamboo	and	NTFP	value	chain	development	has	as	such	the	potential	
to	 foster	 pro-poor	 economic	 growth.	 The	 NTFP	 sub-sector	 is	 however	 characterized	 by	 traditional	
techniques,	 supplying	 traditional	 markets	 and	 lacks	 in	 general	 innovative	 dynamics.	 Moreover,	
sustainability	issues	do	threaten	the	emerging	NTFP	sub-sector.		
	
The	 technical	 assistance	 is	 fielded	 by	 GIZ/MONRE	 project	 for	 Integrated	 Natural	 Conservation	 and	
sustainable	use	and	management	of	natural	resources	in	Hin	Nam	No	National	Protected	Area	from	May	
to	 August	 2013.	 	 The	 main	 aims	 to	 build	 capacity	 of	 district/provincial	 staff	 and	 villagers	 to	 co-
management	Non-Timber	Forest	Products	 (NTFP)	resource	 in	sustainable	manner	with	positive	 impact	
on	livelihood.	
	



 

The	NTFPs	inventory	and	management	plan	as	well	as	processing	and	marketing	bamboo	are	identified	
as	 a	 promising	 activity	 to	 raise	 livelihood	 standards	 in	 a	 sustainable	 and	 climate	 responsive	 way	 for	
several	reasons:	

- Villagers have access to NTFP (bamboo) resources and are willing to invest in their sustainable 
management as to safeguard future resources 

- Villagers have existing basic skills in NTFP (bamboo) processing. 
- Bamboo is an ideal product for processing and value adding at village/household level in the 2 pilot 

villages (Ban Nong Ping and Ban Yavet) 
- Bamboo products have promising market potentials in domestic and international markets after the team 

done fact finding for market research in the last month (May 2013) 
2.	Rationale	for	inventory:	
Each	 year	NTFPs	 (bamboo)	 resources	 are	decreasing	 rapidly	because	of	 slash	 and	burn	 for	 cultivation	
such	as:	crops	growing	and	upland	rice.	NTFPs	harvested	and	used	by	local	communities	in	the	pasted	it	
is	not	sustainable.			
	
To	 benefit	 from	 the	 development	 of	 bamboo	 and	NTFP	 production	 and	 processing	 it	 is	 important	 to	
understand	the	supply	of	resources	available	as	well	as	how	to	manage	this	supply	in	the	long	term.	The	
need	for	sustainable	management	for	bamboo	would	also	benefit	other	NTFPs.		
	
To	help	ensure	a	sustainable	supply	of	bamboo	and	other	resources	to	the	value	chain	the	objective	of	
the	AFC	assignment	is,	to	develop	a	good	knowledge	on	what	and	how	NTFP	resources	are	available	as	
to	develop	a	method	of	how	to	manage	and	harvest	them.	
	
3.	Objective	
According	to	a	field	study	was	done	by	HNN-AFC	advisors	team	on	May	2013	and	previous	studies,	it	
was	found	that	many	actors	will	be	involved	a	long	the	NTFPs	X	bamboo)	VCD.			Hence,	AFC-HNN	team	
has	identified	a	list	of	potential	LCB	and	the	details	of	their	roles	following	are:		
	

a. DAFO,	District	Agriculture	and	Forestry	Office	will	have	the	following	responsibilities:	(1)	Raising	
awareness	on	sustainable	of	bamboo	and	land	allocation,	(2)	Enforcement	of	rules	and	
regulation,	(3)	Support	in	participatory	NTFP	inventory	and	forest	management	plan	to	DONRE	

b. DMONRE	-DLMA,	District	Natural	Resource	and	Environment	-District	Land	Management	
Administration	is	will	have	the	following	responsibilities:	(1)	Support	land	use	planning	that	
clearly	demarcate	bamboo	production	areas,	(2)	Support	to	develop	clear	rules	for	NTFP	
management	plan	and	use	of	bamboo	production	

c. District	Lao	Women	Union	is	the	main	actor	or	better	to	say	is	a	key	provider	of	bamboo	value	
chain	capacity	building	services	to	the	women	and	children	in	22	target	villages	of	HNN	project.		
DLWU-DONRE	will	have	the	role	to	organize	collaboration	among	all	stakeholders	aimed	at	
leading	to	sustainable	exploitation	of	NTFPs	(bamboo)	resource	and	benefitting	communities	
whose	life	depends	on	natural	resources.	

d. AFC	will	be	a	co-Trainer	and	co-facilitator	in	terms	of	training	inventory	and	management	plan	
for	the	two	pilot	villages	NFTP	(bamboo)	inventory	and	expected	to	completed	before	ending	
2013.	

	
To	start	with,	inventory	of	resources	is	needed	and	the	results	will	be	used	by	district	and	village	NTFP	
(bamboo)	management	 plans.	 Plans	 are	 needed	 to	 ensure	 sustainable	 harvesting	 practices	 and	 raise	



 

awareness	with	villagers	 to	participate	 in	effective	NTFP	management.	Consultant	assists	 to	develop	a	
simple	inventory	and	management	plan	field	(manual)	training	materials,	which	will	be	used	to:					
	

• Build	capacity	of	Villagers,	DAFO,	DONRE-DLMA-MONRE	in	conducting	participatory	bamboo	&	
NTFP	 resource	 inventories	 in	 2	 villages	 (Ban	 Nongping	 and	 Ban	 Yavet)	 for	 NTFP	 (bamboo,	
Cardamoms,	Palm	fruits	and	Bloom-grass)	in	Burapha	District,	Khammouane	Province.		

• To	 demonstrate	 the	 importance	 of	 acquiring	 data	 and	 data	 analysis	 for	 planning	 and	
management	purposes	for	village	marketing	development	and	conversation	purposes.	

• To	carry	out	field	practice	inventory	with	district	and	village	representatives	
• To	 carry	 out	 a	 data	 analysis	with	 data	 from	 inventories	 and	 develop	management	 plans	 for	

villages	and	district,	and	help	the	district	to	clearly	demarcate	the	bamboo,	cardamoms,	palm	
fruits	and	bloom-grass	production	areas		

• Back-stopping	with	high	quality	advisory	services	to	DAFO-DONRE-PONRE	and	district	technical	
staff	 in	 term	of	 inventory	and	harvest	&	management	plans	 (detail	of	activities	 see	 the	work	
plans	annex)	

	
4.	Outputs:	
The	main	objective	of	the	consultancy	will	provide	training	on	inventory	and	management	on	bamboo,	
and	NTFPs	to	villagers	and	advice	to	AIMA	and	district	technical	staff	(DAFO	and	DMONRE-	DLMA).	The	
following	expected	outputs	are:	
	

• Built	 capacity	 of	 villagers	 (two	 villages),	 DAFO	 and	DONRE-DLMA-MONRE	 staff	 to	 conduct	
participatory	(bamboo/NTFP)	resource	inventories	and	management	plans	after	training			

• Completed	NTFP	inventory	in	2	villages		
• DAFO	 and	DONRE-DLMA-MONRE	 are	 able	 to	 conduct	NTFP	 inventories	 and	 develop	NTFP	

management	plans	with	22	remaining	villages.		
• Written	 field	manual	 on	 the	 simple	 inventory	 and	management	 plans	method	 (both	 Lao-

English	languages)	
• District	in	participation	with	villages	is	able	to	develop	a	sustainable	bamboo	and	other	NFTP	

harvesting	model	 and	 zoning	 in	 bamboo	 rotation	 areas	 for	 the	 bamboo	 canes	 and	 shoots	
harvesting	

	

4.	 Consultant	Team:		

One	 forestry	 expert	 on	 NTFP	 inventory	 and	 management	 plan	 from	 FRC,	 and	 AFC	 will	 provide	 one	
technical	forest	experts			
		

5.	 Time	frame		

The	duration	of	the	activity	is	2	months	and	totally	15	working	days	over	period	of	2	months		

Work	plan	

	

	

 

 

Preparation	Inventory	
Training	materials	
	
4	July	13	

Carry	out	inventory	training	and	
conducting	field	inventory	
	
7-2	1	July	

Analysis	and	development	
Management	Plan	and	submitted	
report	writing			
	25	July	13	



 

2. ແຜນວາດຈໍາລອງ ການສໍາຫຼວດ (ໄມ້ປIອງ ແລະ ປIາຕາວ). 
	
	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 GPS	

 ນັບໄມປອງ/ຕນຕາວ      
	 	 	

	 	 ບັນທຶກ	

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

  ນັບ 
   
    
 ນັບ  ຖາງແລວ-ດຶງເຊອືກ (2 ຄົນ)  
GPS ແລະ ເຂັມທິດ  ຖາງແລວ 

   ນັບ 

  
   
                     ………………���………………………………………………… …………………….. 

ບັນທຶກ 
 

 
��� 

           GPS	

 

20m 
mm 

20m 
m 

 

 


