
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດ
ຂອງ ຜົນການປະເມີນຊັບພະ ຍາກອນປ່າໄມ້ສາກົນ (FRA) ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ 2020 
(FAO, 2020 a). ຜ່ານມາ. ນັບແຕ່ປີ 1946 ເປັນຕົ້ນມາ, ອົງການ FAO ໄດ້ຕິດຕາມ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຂອງໂລກ ຜ່ານຮູບການປະເມີນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຮ່ວມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ. ນັບແຕ່ ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ, ແມ່ນໄດ້ ມີການພິມ
ເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ທຸກໆຫ້າປີ. ໃນ ຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການ
ດັ່ງກ່າວ, ກົມປ່າໄມ້ (DoF), ພາຍໃຕ້ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ຂອງ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ສັງລວມ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນປະຈໍາປົກກະຕິ ໃຫ້ກອງ
ເລຂາ FAO FRA. ທັງບົດລາຍງານ FRA ຂອງ ປະເທດ ປະຈໍາປີ (FAO, 2020 b) 
ແລະ ຂໍ້ມູນ (FAO, 2020 a. https://fra-data.fao.org/) ທີ່ນໍາໃຊ້ສ້າງເອກະສານ
ສະບັບນີ້ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ໋ ອ້າງອີງຂອງບົດລາຍງານ FAO FRA.

ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ມີເທົ່າໃດ 

ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຊ້ວິທີໃດໃນການປະເມີນ ເນ້ືອທ່ີ
ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້? 

ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ປະເມີນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຫຼ້າສຸດໃນປີ 2019 ດ້ວຍ
ວິທີການດຳເນີນການປະເມີນສອງບາດກ້າວ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີການປະເມີນແບບທາງໄກ (ຣີໂມດເຊັນຊິງ)ຄື: (1) ໄດ້ສ້າງ
ແຜນທີ່ປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມ້ ໂດຍສົມທຽບເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງ
ປ່າໄມ້ ກັບ ແຜນທີ່ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດສະບັບຫຼ້າ
ສຸດຈາກປີ 2015, (2) ນໍາໃຊ້ວິທີການທາງ ສະຖິຕິແບ່ງຊັ້ນກຸ່ມ
ຕົວແທນ ວິເຄາະແຜນທີ່ການປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມ້ ເພື່ອກວດແກ້
ບັນຫາຜິດດ່ຽງທີ່ອາດມີໃນແຜນທີ່. 
ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ເຮັດການປະເມີນປ່າໄມ້ໃນປີ 2015 ແລະ 2019 
ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ 
(JICA) ເພື່ອປະເມີນເນື້ອທີ່ປ່າທົ່ວປະເທດ ໃນຖານະເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຫຼຸດ 
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ (REDD+). ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ນໍາ
ໃຊ້ຂໍ້ມູນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຈາກຜົນການປະເມີນໃນປີ 2015 ເຂົ້າໃນ
ບົດລາຍງານລະດັບອ້າງອີງປ່າໄມ້ຂອງປະເທດສໍາລັບ REDD+ 
ທີ່ສົ່ງໃຫ້ກອງເລຂາສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNFCCC) ໃນປີ 2018 
ແລະ ຂໍ້ມູນຊຸດດຽວກັນ ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລາຍງານຕໍ່ 
FRA ເພື່ອ ສ້າງບົດລາຍງານ FAO FRA 2020 ຂອງ ສປປ 
ລາວ (ຮູບສະແດງ 2).

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງປະເທດ FRA 2020, ເນື້ອທີ່ປົກ
ຫຸ້ມປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ມີ 16,6 ລ້ານເຮັກຕາໃນປີ 2020, 

ປະມານ 72 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ
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ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວເລກເນື້ອທີ່
ປ່າໄມ້ຈາກບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນ
ຊັບພະຍາກອນປ່າ ໄມ້ ສາກົນ ຂອງ 
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ 
ສປຊ (FAO) ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການ 
ປະເມີນປ່າໄມ້ຂອງ ກົມປ່າໄມ້

ເວັບໄຊ໋ FAO FRA - ທ່າອ່ຽງປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຮູບສະແດງ 1

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://fra-data.fao.org/LAO/
https://fra-data.fao.org/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/


ສາມາດອະທິບາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຈາກການປະເມີນ
ຂອງ ກົມປ່າໄມ້ ໃນປີ 2019 ໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມ
ນີ້ ໃນຮູບສະແດງ 3. 

ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຄໍານິຍາມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ແມ່ນລວມເອົາ: “ເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ
ກາຍເປັນປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າປູກຕ່າງໆ” ຫຼື “ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ” ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:1

ໄລຍະເວລາຂອງການຄິດໄລ່ ແລະ ການລາຍງານເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຮູບສະແດງ 2
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ການປະເມີນຜົນຂອງ ກົມປ່າໄມ້ 
2016-2019

ອີງຕາມການຄາດຄະເນອີງຕາມການປະເມີນຂອງກົມປ່າໄມ້ 2005-2015 (ຕາມທີ່ໄດ້
ລາຍງານໃຫ້ UNFCCC ໃນບົດລາຍງານ REDD+FRL ລາວ)

ການປະເມີນຜົນ
ຂອງກົມປ່າໄມ້

FRA 2020 
ຂອງ FAO

ເລີ່ມ FRA 2020

ບົດລາຍງານຂອງປະເທດ ສໍາລັບ FRA 
2020 ທີ່ໄດ້ສົ່ງ

ລະດັບອ້າງອີງປ່າໄມ້ຂອງ REDD+ ທີ່
ສົ່ງໃຫ້ UNFCCC 

ການປະເມີນຂອງ ກົມປ່າໄມ້ 2005-2015

ເນື້ອທີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າໄມ້ ກວມເອົາ 15,8% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວ
ປະເທດໃນປີ 2019; ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 84,2% ແມ່ນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້.a

ເນື້ອທີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າໄມ້ ກວມເອົາ 15,2%; ເນື້ອທີ່ເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ
ສາມາດກາຍເປັນປ່າໄມ້ ແລະ ປາ່ປ່າປູກ ກວມເອົາ 26,8%; ສ່ວນ
ປ່າຕົວຈິງ ກວມເອົາ 57,5% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດໃນປີ 2019b

ເນື້ອທີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າໄມ້ ກວມເອົາ 15,8%; 
ປ່າໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຂດທີ່ສາມາດກາຍເປັນປ່າ ທັງໝົດກວມເອົາ 26,8%; 
ປ່າປູກ ກວມເອົາ0,9%; 
ປ່າໂຄກ ກວມເອົາ 5,1%; 
ປ່າພັດໃບປະສົມ, ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ, ປ່າໃບເຂັມປະສົມ ໃບກວ້າງ ກວມ
ເອົາ 40,2% ແລະ ປ່າດົງດິບ (ຂຽວຕະຫຼອດປີ) ກວມເອົາ 11,3% 
ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດໃນປີ 2019

c

ການກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດແບ່ງຍ່ອຍໄດ້ຕື່ມອີກຄືດັ່ງນີ້:

ສາມວິທີໃນການສະແດງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ 
ລາວ ສໍາລັບປີ 2019*

ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ

ເຂດທີ່ສາມາດ
ກາຍເປັນປ່າ

ບໍ່ແມ່ນປ່າ
ປ່າໄມ້
ບໍ່ແມ່ນປ່າ
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ເປັນຫຍັງຕົວເລກປະເມີນເນ້ືອທ່ີປ່າປົກຫຸ້ມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມການປະເມີນ ຂອງ ກົມປ່າໄມ້ ໃນປີ 2019 ຈ່ິງ ຕ່າງຈາກ
ຕົວເລກເນ້ືອທ່ີປ່າປົກຫຸ້ມ ຕາມບົດລາຍ ງານ FAO FRA 2020 ທ່ີບອກວ່າມີ  72 ສ່ວນຮ້ອຍ? 
ໄດ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເນື້ອທີ່ປ່າສໍາລັບບົດລາຍງານ FAO FRA 2020 ກ່ອນຈະມີຜົນການປະເມີນເນື້ອທີ່ປ່າໃນປີ 2019 ຂອງກົມປ່າໄມ້. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, 
ບົດລາຍງານ FRA 2020 ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນສ້າງບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນໃນ ໄລຍະ (ໝາຍເຖິງຜົນການປະເມີນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຂອງກົມປ່າໄມ້ໃນປີ 2015) ທີ່
ປະເທດໄດ້ລາຍງານລະດັບອ້າງອີງປ່າໄມ້ຂອງປະເທດ ສໍາລັບ REDD+ (ຫຼື (REDD+ FRL) ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ UNFCCC, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງມີການນໍາໃຊ້
ເຕັກນິກການຄາດຄະເນ ຕ່າງໆ ເພື່ອປະເມີນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020. 
ສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງຕົວເລກປະເມີນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ສໍາລັບປີ 2010, ເພື່ອສົມທຽບຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດລາຍງານ FAO FRA ກັບ ຜົນການປະເມີນຂອງກົມປ່າໄມ້ (ອີງ
ຕາມຂໍ້ມູນ REDD+ FRL ສໍາລັບໄລຍະ 2000-2015) ໃນຕາຕະລາງ 1.

* ຜົນການປະເມີນ ແມ່ນແຫ່ຼງຂໍ້ມູນສໍາຄັນຂອງ ບົດລາຍງານລະດັບອ້າງອີງປ່າໄມ້ຂອງລາວສໍາລັບ 
REDD+ ທີ່ສົ່ງໃຫ້ UNFCCC ໃນປີ 2018. https://redd.unfccc.int/files/lao_2018_
frel_submission_modified.pdf

ບໍ່ແມ່ນປ່າ
ປ່າໄມ້ປ່ອງ / ເຂດ
ທີ່ສາມາດກາຍເປັນ
ປ່າໄດ້

ປ່າໂຄກ
ປ່າປູກ

ປ່າພັດໃບປະສົມ / 
ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ / ປ່າ
ໃບເຂັມປະສົມໃບ
ກວ້າງ
ປ່າດົງດິບ

1 ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄໍານິຍາມປ່າໄມ້ຂອງປະເທດ, ສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງຂໍ້ 1 “ນິຍາມປ່າໄມ້” ຂອງ “ສປປ ລາວ: ລະດັບການປ່ອຍທາດອາຍ ເຮືອນແກ້ວ ແລະ ລະດັບອ້າງອີງປ່າໄມ້ ສໍາລັບການຈ່າຍ
ຕອບແທນເປັນເງິນຕາມຜົນງານ REDD+ ພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ UNFCCC”. https://redd.unfccc.int/files/lao_2018_frel_submission_modified.pdf

ຮູບສະແດງ 3

40.2%

0.9%

11.3%

26.8%

5.1%

15.8%

https://redd.unfccc.int/files/lao_2018_frel_submission_modified.pdf
https://redd.unfccc.int/files/lao_2018_frel_submission_modified.pdf
https://redd.unfccc.int/files/lao_2018_frel_submission_modified.pdf


ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ % ຂອງເນື້ອ 
ທີ່ດິນທັງໝົດ ໝາຍເຫດ

FAO FRA 2020 19,59 ລ້ານ ha 73 %* ປ່າໄມ້ຕາມທີ່ຖືກນິຍາມໂດຍ FAO FRA, ບົນພື້ນຖານ ບົດລາຍງານລາວ 
REDD+ ທີ່ລາຍງານຕໍ່ສົນທິສັນຍາ UNFCCC ໃນປີ 2018

REDD+ FRL 
2000-2015 19,59 ລ້ານ ha 85 %

ທີ່ສົ່ງໃຫ້ສົນທິສັນຍາ UNFCCC ໃນປີ 2018; 
ປ່າໄມ້ ແມ່ນລວມເອົາທັງປະເພດ ປ່າໄມ້ “ຕົວຈິງ” ແລະ “ເຂດທີ່ສາມາດກາຍເປັນ
ປ່າໄມ້” 

ການປະເມີນຂອງກົມ ປ່າໄມ້ 19,59 ລ້ານ ha 85 % ປ່າໄມ້ ແມ່ນລວມເອົາທັງປະເພດ ປ່າໄມ້ “ຕົວຈິງ” ແລະ “ເຂດທີ່ສາມາດກາຍເປັນ
ປ່າໄມ້” 

ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃນປີ 2010 ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນບົດລາຍງານ FAO FRA, ບົດລາຍງານ REDD+ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ບົດລາຍ ງານ
ຜົນການປະເມີນຂອງກົມປ່າໄມ້ໃນປີ 2019

* ໝາຍເຫດ: ສ່ວນຮ້ອຍເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຫຼື ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານສະບັບນີ້, ບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບົດລາຍງານ FAO FRA. 

ການປ່ຽນຜົນການປະເມີນຂອງກົມ
ປ່າໄມ້ ເພື່ອຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຕາມ 

FAO FRA 
ປະເພດຍ່ອຍການປະເມີນ ຂອງກົມປ່າໄມ້

% ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າຕາມ ການ
ປະເມີນຂອງກົມປ່າໄມ້ ທ່ີຖືວ່າ
ເປັນ “ປ່າໄມ້” ພາຍ ໃຕ້ບົດ

ລາຍງານ FAO FRA 2020

ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ 
> ຊັ້ນປົກຫຸ້ມຂອງພືດ 20 % 

• ປ່າດົງດິບ 
• ປ່າພັດໃບປະສົມ
• ປ່າໂຄກ 
• ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ
• ປ່າປະສົມໄມ້ໃບເຂັມ ແລະ ໄມ້ໃບກ້ວາງ
• ປ່າປູກ

ທັງໝົດ 100 %

ເຂດທີ່ສາມາດກາຍເປັນ ປ່າແມ່ນ
ລວມເອົາຊັ້ນປົກຫຸ້ມ ຂອງພືດ <  
20 % 

• ປ່າໄມ້ປ່ອງ
• ເຂດທ່ີສາມາດກາຍເປັນປ່າ

100 %

50 %

ການປ່ຽນຜົນການປະເມີນຂອງກົມປ່າໄມ້ ເພື່ອຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຕາມ FAO FRA 

ຕົວເລກຜິດດ່ຽງທີ່ສັງເກດໄດ້ສໍາລັບຕົວເລກປະເມີນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃນປີ 2010 ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວສາມາດອະທິບາຍ 
ໄດ້ດ້ວຍສອງເຫດຜົນຫຼັກຄື:

• ເຫດຜົນຫັຼກທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດມີຕົວເລກຜິດດ່ຽງດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນຄໍານິຍາມ ‘ປ່າໄມ້’. ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ການສົມທຽບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນທ່ົວໂລກ ແລະ ສັງລວມຂ້ໍມູນທັງໝົດຈາກປະເທດຕ່າງໆ ເພ່ືອ
ສ້າງຕົວເລກ ສະຖິຕິສົມທຽບທ່ົວໂລກ, ບົດລາຍງານ FAO FRA ຈ່ິງນໍາໃຊ້ຄໍານິຍາມປ່າໄມ້ທ່ີເປັນມາດຕະຖານ
ດຽວກັນທ່ົວສາກົນ ໂດຍເອົາເນ້ືອທ່ີຊ້ັນປົກຫຸ້ມຂອງພືດຢ່າງໜ້ອຍ 10% ແລະ ຕ້ົນໄມ້ທ່ີມີລວງສູງ ຢ່າງຕ່ໍາ 5 ແມັດ ເມ່ືອ
ຄົບອາຍຸ ໃນແຫຼ່ງກໍາເນີດ ໃນຖານະເປັນມາດຖານຫັຼກ. ຄໍານິຍາມປ່າໄມ້ຂອງລາວທ່ີນໍາໃຊ້ ໃນການປະເມີນເນ້ືອທ່ີປ່າ ຂອງກົມ
ປ່າໄມ້ ສໍາລັບ “ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ” ແມ່ນນໍາໃຊ້ຖານຊ້ັນປົກຫຸ້ມຂອງພືດທ່ີ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ແຕ່ຕົວເລກດ່ັງກ່າວ ອາດຈະຕ່ໍາກ່ວາຖານ 
20 ສ່ວນຮ້ອຍສໍາລັບ “ເຂດທ່ີສາມາດກາຍເປັນປ່າໄມ້ ແລະ ເຂດປ່າປູກ”.  ຂະບວນການລາຍງານ FRA ລວມເອົາການຈັດປະເພດ
ຄືນຕ່ໍປະເພດປ່າໄມ້ ທ່ີມີການຈັດໃນລະດັບປະເທດ ມາເປັນປະເພດປ່າໄມ້ຕາມ FAO FRA. ການຈັດປະເພດປ່າໄມ້ຄືນ ແມ່ນ ດໍາເນີນ
ການໂດຍຊ່ຽວຊານພາຍໃນທ່ີຮັບຜິດຊອບການສັງລວມບົດລາຍງານ (ຜູ້ປະສານງານພາຍໃນຂອງ FRA).  ບົດລາຍງານຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີ
ສ່ົງໃຫ້ຄະນະສ້າງບົດລາຍງານ FAO FRA 2020 ໄດ້ສະໜອງ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີການຈັດປະເພດປ່າໄມ້ຄືນດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອປ່ຽນປະເພດ
ປ່າ ຕາມການ ປະເມີນຂອງກົມປ່າໄມ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຄໍານິຍາມປ່າໄມ້ ທ່ີເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນທ່ົວສາກົນ ທ່ີນໍາໃຊ້ໃນ ບົດລາຍງານ 
FAO FRA. ຕາຕະລາງ 2 ບອກໃຫ້ຮູ້ວິທີການຈັດປະເພດປ່າໄມ້ຄືນໃໝ່.  

• ຕົວເລກເນ້ືອທ່ີດິນທັງໝົດ ກ່ໍເປັນອີກແຫຼ່ງໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດດ່ຽງ. ບົດລາຍງານ FAO FRA ນໍາ ໃຊ້ຕົວເລກເນ້ືອທ່ີດິນທາງການ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດ2, ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 23 080 000 ເຮັກຕາ ໃນຂະນະ ທ່ີການປະເມີນຂອງ ກົມປ່າໄມ້ ໃນປີ 2019 (ແລະ ບົດ
ລາຍງານ REDD+ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີສ່ົງລາຍງານ ສົນທິສັນຍາ UNFCCC) ນໍາໃຊ້ຕົວເນ້ືອທ່ີດິນທັງໝົດ ຢູ່ທ່ີ 23.054.258 ເຮັກຕາ. 
ຕົວເລກຕ່າງດ່ັງກ່າວ ໄດ້ສ່ົງຜົນ ໜ້ອຍໜ່ຶງຕ່ໍຕົວເລກສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນ້ືອທ່ີປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຕ່ໍເນ້ືອທ່ີດິນທັງໝົດ.

ຈາກຜົນການປະເມີນຂອງ
ກົມປ່າໄມ້ , ທຸກເຂດຖືກ
ຈັດເປັນ ປະເພດປ່າໄມ້ໄຜ່, 
ແລະ ເຄ່ິງໜ່ຶງ ເຂດທ່ີຖືກ
ຈັດເປັນເຂດທ່ີສາມາດ
ກາຍເປັນປ່າໄດ້ ແມ່ນໄດ້
ຖືກ ລວມເຂ້ົາໃນເຂດ 
“ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ” ເພ່ືອລວມ
ເອົາ ຄໍານິຍາມປ່າໄມ້ ຂອງ 
FAO FRA ທ່ີຊ້ັນປົກຫຸ້ມ 
ຂອງພືດ 10%. ນ້ີແມ່ນ
ເອົາຕາມ ຂ້ໍສົມມຸດຖານທ່ີ
ວ່າ ເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງ ເຂດ “ທ່ີ
ສາມາດກາຍເປັນປ່າ” ຈະ
ບ່ໍຟ້ືນຟູເປັນປ່າໄມ້ທ່ີມີຊ້ັນ
ປົກ ຫຸ້ມຂອງພືດກາຍ 10 
ສ່ວນຮ້ອຍ.

2 ຕາມທີ່ມີໃນ FAOSTAT. 
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ຕົວເລກເນ້ືອທ່ີປົກຫຸ້ມ
ຂອງປ່າໄມ້ ໂຕໃດ ທ່ີຄວນນໍາໃຊ້ສໍາລັບ
ບັນດາແຜນງານ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕ່າງໆ ຂອງ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ?
ຕົກເລກປະເມີນເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ທີ່ 57,5 ສ່ວນຮ້ອຍ (“ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ”, DoF 2019) ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ຫຼື 
72 ສ່ວນຮ້ອຍ (FAO FRA 2020), ຫຼື 84,8 ສ່ວນຮ້ອຍ (‘ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້’ ທັງໝົດ, DoF 2019) ແມ່ນລ້ວນແຕ່ເປັນຕົວ ເລກປະເມີນ
ຖືກຕ້ອງທັງໝົດໃນທາງດ້ານເຕັກນິກ.3 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນເວລາວິເຄາະທ່າອ່ຽງ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ຕ່າງໆ, ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການ
ວິທະຍາຂອງການປະເມີນ ແລະ ຄໍານິຍາມ “ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້” ທີ່ສອດຄ່ອງ. 
ຕາຕະລາງ 3: ນໍາສະເໜີວິທີຕ່າງໆທີ່ສາມາດນິຍາມ ຫຼື ຈັດປະເພດປ່າໄມ້, ເຊັ່ນ: “ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ”  (ສີຂຽວ), “ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ” (ສີຟ້າ), “ປ່າໄມ້ ທີ່ລວມເອົາທັງ
ເຂດທີ່ສາມາດເປັນປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ” (ສີສົ້ມ). 

3 ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວ່າ: ຕົວເລກຕ່າງໆສໍາລັບບົດລາຍງານ FAO FRA 2020 ແມ່ນຢູ່ບົນພື້ນຖານການຄາດຄະເນ ຕາມຂໍ້ມູນໄລະຍະ 2010-2015. ຖ້າການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານັ້ນ 
ຫາກຢູ່ບົນພື້ນຖານຜົນການປະເມີນຫຼ້າສຸດຂອງກົມປ່າໄມ້ 2019, ຜົນການຄາດຄະເນ ອາດຈະຕ່າງອອກໄປເຫຼັກນ້ອຍ. 

ລະດັບອ້າງອີງປ່າໄມ້
ຂອງ REDD+ ປະເພດປ່າໄມຢູ່້ລາວ ປະເພດປ່າ 2005 2010 2015 2019 ດິນທັງໝົດ 2015(%) 2019(%)

ປ່າ ປ່າຕົວຈິງ ປ່າດົງດິບ  2 618 169  2 613 226  2 605 557  2 594 961 11.3% 11.3%

ປ່າ ປ່າຕົວຈິງ ປ່າປະສົມໄມ້ປ່ຽນໃບ  9 684 854  9 487 839  9 205 036  9 036 767 39.9% 39.2%

ປ່າ ປ່າຕົວຈິງ ປ່າແປກ  134 055  125 229  124 772  124 009 0.5% 0.5%

ປ່າ ປ່າຕົວຈິງ ປ່າປະສົມໄມ້ແປກ ແລະ ປ່າໄມ້ໃບໃຫຍ່  142 458  108 567  107 880  106 848 0.5% 0.5%

ປ່າ ປ່າຕົວຈິງ ປ່າໂຄກ  1 272 006  1 215 712  1 188 198  1 171 873 5.2% 5.1%

ປ່າ ປ່າຕົວຈິງ ປ່າປູກ  23 880  110 024  137 965  213 585 0.6% 0.9%

ປ່າ ມີທ່າແຮງກາຍເປັນປ່າ ປ່າໄມ້ໄຜ່  68 989  91 143  88 900  84 561 0.4% 0.4%

ປ່າ ມີທ່າແຮງກາຍເປັນປ່າ ປ່າຟື້ນຟູ  6 090 500  5 840 908  6 073 581  6 087 141 26.3% 26.4%

ບໍ່ແມ່ນປ່າ ບໍ່ແມ່ນປ່າ ບໍ່ແມ່ນປ່າ 15.3% 15.8%

ເຂດປ່າທໍາມະຊາດ
13 851 542 13 550 573 13 231 443 13 034 458

23 054 258
60.1% 58.8% 57.4% 56.5%

ເຂດປ່າປະຈຸບັນ
13 875 422 13 660 597 13 369 408 13 248 043

 23 054 258 
60.2% 59.3% 58.0% 57.5%

ເຂດປ່າ (ລະດັບອ້າງອີງປ່າໄມ້ REDD+ 
ຂອງລາວ)

20 034 911 19 592 648 19 531 889 19 419 745
23 054 258

86.9% 85.0% 84.7% 84.2%

ເຂດປ່າ (ບົດລາຍງານຂອງລາວໃຫ້ກັບ 
FRA ຂອງ FAO 2020)

 17 216 000  16 940 500  16 768, 000  16 630 000 
 23 080 000 

74.6% 73.4% 72.7% 72.1%

ພື້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າໄມ້ 13.1% 15.0% 15.3% 15.8%

ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້້ມຂອງປ່າໄມ້ (ເຮັກຕ່າ) ໃນປີ 2005, 2010, 2015 ແລະ 2019 – ອີງຕາມຄໍານິຍາມປ່າໄມ້ ໃນແບບຕ່າງໆ 

ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນ: ຕາຕະລາງ 9 “ເນ້ືອທິ່ີປະເພດດິນ /ປ່າໄມ້ ຈາກແຜນທ່ີປະເພດປ່າໄມ້ 2005, 2010 ແລະ 2015” ຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1  ບົດລາຍງານ ຂ້ໍມູນກິດຈະກໍາຂອງ ສປປ ລາວ: ລະດັບການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ລະດັບ
ອ້າງອີງປ່າໄມ້ ສໍາລັບການຈ່າຍຕອບແທນເປັນເງນິຕາມຜົນງານ REDD+ ພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ UNFCCC (https://redd.unfccc.int/files/lao_2018_frel_submission_modified.pdf); ແລະ ຂ້ໍມູນຈາກ DOF 2019 
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ການຄັດເລືອກນໍາໃຊ້ຄໍານິຍາມປ່າໄມ້ ສ່ົງຜົນຄືແນວ
ໃດຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆ ຂອງ ລັດຖະບານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ີຕ້ອງການບັນລຸຄາດໝາຍເນ້ືອ
ທ່ີປົກຫຸ້ມຂອງ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ?  
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70 
ສ່ວນຮ້ອຍ ດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຂອງຂະ ແໜງ
ປ່າໄມ້ ຮອດປີ 20204, ຄໍາຖາມທໍາອິດທີ່ເຮົາຕ້ອງຖາມຕົນເອງກໍຄື 
“ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ອີງຕາມຄໍານິຍາມເນື້ອທີ່
ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ສະບັບໃດ ແລະ ລວມເອົາປະເພດປ່າໃດແດ່?”

ເປັນໄປໄດ້ ສູງທີ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ ຄໍານຶງເຖິງຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ ໃນເວລາ
ທີ່ມີການກໍານົດຄາດໝາຍ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ປະຈຸບັນ 
ໜ້າຈະເປັນເວລາທີ່ເໝາະ ສົມສໍາລັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຄວນພິຈາລະນາຄືນວິໄສທັດຂອງ
ປະເທດ ທີ່ຢູ່ ເບື້ອງຫຼັງຄາດໝາຍສູ້ຊົນດັ່ງກ່າວ ຕະຫຼອດເຖິງ ຄໍາຖາມ
ທີ່ວ່າ: ຈະໃຊ້ຄໍານິຍາມ ແລະ ວິທີການວິທະຍາແບບໃດ ເພື່ອປະເມີນ
ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຈິ່ງຈະສອດຄ່ອງທີ່ສຸດສໍາລັບການບັນລຸ
ຄາດໝາຍ ສູ້ຊົນດ່ັງກ່າວ. 

ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມ
ຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຄໍາຖາມ
ທໍາອິດທີ່ເຮົາຕ້ອງຖາມຕົນເອງກໍຄື “ເນື້ອທີ່
ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ອີງຕາມຄໍາ
ນິຍາມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ສະບັບໃດ 
ແລະ ລວມເອົາປະເພດປ່າໃດແດ່?”

4 ຄືດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດຂະແໜງປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020, ແລະການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ
ພາຍໃນປີ 2025, ໃນວິໄສທັດ ຮອດ ປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 10 ປີ ສໍາລັບໄລຍະ ປີ 2016-2025. 
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ສະຫຼຸບຫຍໍ້: 
ທຸກຮູບສະແດງ ແມ່ນສະແດງເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ 57,5 ສ່ວນຮ້ອຍ (‘ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ’, ການ
ປະເມີນຂອງກົມປ່າໄມ້ 2019) ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ຫຼື 72 ສ່ວນຮ້ອຍ (ບົດລາຍງານ FAO FRA 2020), ຫຼື 84,8 
ສ່ວນຮ້ອຍ (‘ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ທັງໝົດ’, ການປະເມີນຂອງກົມປ່າໄມ້ 2019). ທັງສາມຮູບສະແດງ ຕາມຄວາມເປັນ
ຈິງແລ້ວ ລ້ວນແຕ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີຕ່າງກັນໃນການນິຍາມເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງ ປ່າໄມ້. 
ສາມາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສົມທຽບ ຕົວເລກ “ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້” ໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ຢູ່ບົນພື້ນຖານ ຄໍານິຍາມ ແລະ 
ການກໍານົດທີ່ຈະແຈ້ງ. ການສົມທຽບເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ຂໍ້ມູນຊຸມປີຜ່ານມາ ຫຼື ສົມທຽບໃສ່ກັບ 
ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຂອງປະເທດອື່ນໆ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄໍານິຍາມປ່າໄມ້ທີ່ສອດຄ່ອງ ເປັນເອກະພາບກັນ. 
ເພື່ອສົນທະນາຄວາມຄືບໜ້າດ້ານຄວາມພະຍາຍາມບັນລຸຄາດໝາຍເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຕ້ອງໄດ້ 
ໃຫ້ຄວາມ ກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ຄໍານິຍາມປ່າໄມ້ ແລະ ອະທິບາຍແຈ້ງກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ຫາກ
ບໍ່ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ສອງຂອດທີ່ກ່າວມານັ້ນແລ້ວ, ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບຄາດໝາຍເນື້ອທີ່ປົກ
ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້, ແລະ ຄວາມຄືບ ໜ້າເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ອາດຈະສ້າງຄວາມສັບສົນ ແລະ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ. 
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ເອກະສານໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະບັບນີ້ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມສາມາດສາກົນ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ (CBIT-Forest)” ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລ້າຂໍ້ລິເລ່ີມສ້າງຄວາມສາມາດເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ (CBIT) ຂອງ ກອງທຶນສ່ິງແວດ ລ້ອມໂລກ (GEF). ©
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