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ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ Malheur/Umatilla/Wallowa-Whitman

ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ຄູ່າທ ານຽມຕູ່າງໆ 

ການບັນທຶກການເຄືື່ອນຍ້າຍປະລິມານຜະລິດຕະພັນ 
ຜ ້ດ າເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດແມູ່ນຈ າເປັນຕ້ອງໄດມ້ກີານຈົດບັນທຶກ ວັນ, ເວລາ ແລະ 
ຈ ານວນແກນລອນທີື່ນ າອອກຈາກພືື້ນທີື່ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດລວມທັງປະລິ
ມານການຜະລິດເຫັດຂອງຕົນທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ຂ ໍ້ກ ານົດສະບັບດັັ່ງກູ່າວນີື້ຈະມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້. ຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕມີເບິື່ງ ສານກະເອ ໜ້າທ ີ2 ຂອງປ ື້ມຄ ູ່ມສືະບບັນີື້. 

ນ າໃຊ-້ຟຣ ີ
ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດໃນການເກັບກູ່ຽວ, ການຄອບຄອງ, ການຂົນ
ສົັ່ງທີື່ໜ້ອຍກວູ່າໜຶື່ງ ແກຣລອນ ໃນໂອເລກອນ (Oregon) ຫລື ໜ້ອຍກວູ່າ 5 ແກຣ
ລອນ ໃນວ ຊິງຕັນ. ເຫັດທີື່ເກັບໄດໂ້ດຍບ ໍ່ເສຍຄູ່າແມູ່ນບ ໍ່ສາມາດເອົາໄປຂາຍໄດ້, ແລກ
ປ່ຽນ ຫລື ເອົາໄປທີື່ອືື່ນໄດ້ . 

ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຄ້າຂາຍ 
ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດແມູ່ນຈ າເປັນຕ້ອງ ຖ້າຫາກວູ່າ: 
♦ ທູ່ານ ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂືື້ນໄປ ແລະ ເກັບກ້ຽວເຫັດເພືື່ອ:

ຂາຍ, ຫລື;
♦ ທູ່ານເກັບກ້ຽວ, ຄອບຄອງ, ຫລື ຂນົສົັ່ງຫລາຍກວູ່າ 1 ແກຣລອນ ໃນ ໂອລ

ກອນ ຫລື ຫລາຍກວູ່າ 5 ແກຣລອນ ໃນວ ຊິງຕັນ.
ບັດປະຈ າຕົວທີື່ອອກໃຫ້ໂດຍ ລັດຖະບານ (ID) ຕ້ອງຢ ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະກ າ
ມະການການອະນຸຍາດດ າເນີນໃນຄະນະທີື່ທູ່ານມີການເກັບເຫດັ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຜະ
ລິດຕະພັນເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ. 

ລາຄາອະນຍຸາດທາງການຄາ້: 
ວັນຕິດຕ ໍ່ກັນ (ຍົກເວັື້ນ ຢ ່ໃນ/Malheur NF): 

2 ໂດລາສາຫະລັດ ຕ ໍ່ວັນ, ຕ ່າສຸດ 10 ໂດລາສາຫະລັດຕ ໍ່ວັນ = 20 ໂດລາສາຫະລັດ 
(ຕົວຢ່າງ: ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນ 14-ວັນ = 28 ໂດລາສາຫະລັດ) 

ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນເປັນປີ: ວັນທີ 1 ເດືອນ ມັງກອນ - ວັນທີ 31  ເດືອນ ທັນວາ = 100 
ໂດລາສາຫະລັດ 
ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນຂອງຜ ້ຊືື້ແມູ່ນບ ໍ່ສາມາດຊືື້ໄດ້ດົນ. 

ໃບອະນຍຸາດດ າເນີນການຕັື້ງຄາ້ຍອຸດສາຫະກ າ: 
ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຕັື້ງຄ້າຍຸດສະຫະກ າແມູ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ ຫາກທູ່ານ
ວາງແຜນເພືື່ອຈະຕັື້ງຄ້າຍພັກຄ້າງຄືນ ຢ ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດນັື້ນ. 
ການເກັບເຫັດດ າເນນີການຄ້າຂາຍ. ນັກເກັບເຫັດດ າເນີນການຄ້າ ແມູ່ນຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ຕັື້ງ
ຄ້າຍໃນເຂດຕັື້ງຄ້າຍທີື່ໄດມ້ກີານພັດທະນາແລ້ວ. ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຕັື້ງຄ້າຍອຸດ
ສາຫະກ າສາມາດ ສາມາດຮບັໄດທ້ີື່ຫອ້ງການເມອືງ ສະຖານທີື່ທູ່ານຕອ້ງການຈະຕັື້ງ    

ຄ້າຍ. ແຕູ່ລະເມືອງອາດມີຂ ໍ້ກ ານົດໃນການຕັື້ງຄ້າຍທີື່ແຕກຕູ່າງກັນ, 
ຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ພົວພັນຫາຫ້ອງການເມືອງ. 

ໂຄງການເກບັເຫັດ BLUE MOUNTAINS 

ຄູ່າ ທ ານຽມ ຕ ່າສຸດຂອງໃບອະນຸຍາດດ າເນິນຜະລິດຕະພັນເຄືື່ອງປ່າຂອງດງົທຸກຊະ
ນິດແມູ່ນ 20 ໂດລາສະຫະລດັ. ຄູ່າໃຊຈູ້່າຍໃນການດ າເນີນການເກັບເຫດັແມູ່ນ 2 ໂດ
ລາສະຫາລັດ ຕ ໍ່ວັນ ແລະ  ທູ່ານ ຈະຕ້ອງໄດຊ້ືື່ ຕ ື່າສຸດ ແມູ່ນ 10 ວັນຕິດຕ ໍ່ກັນ (ຍັກ
ເວັື້ນຢ ່ Malheur NF) ແມູ່ນ  20 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນເປັນປີ 
ແມູ່ນ 100 ໂດລາສາຫະລັດ. 

ສິື່ງທີື່ຕອ້ງຈດົຈ າ: 

♦ ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດພ  Blue Mountains National Forests  ບ ໍ່ ຈ າເປັນ
ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດໂດຍເສຍຄູ່າສ າລັບບຸກຄົນທີື່ເກບັເຫດັໃນ"ຈ ານວນໜ້ອຍ".
ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄອ້ງກນັກົດໝາຍຂອງລັດ, "ການດ າເນີນການເກັບຈ ານວນໜ້ອຍ"
ແມູ່ນ ໄດກ້ ານົດວູ່າ "ເປັນການຄອບຄອງ ຫລື ການຂົນສົັ່ງຈ ານວນ 1 ແກຣລອນ
ຫລື ໜ້ອຍກວູ່າ ໃນ ໂອເລກອນ ແລະ 5 ແກຣລອນ ຫລື ໜ້ອຍກວູ່າໃນວ ຊິງ
ຕັນ."

♦ ການດ າເນນີການເກບັເຫດັທາງການຄາ້ຂາຍແມູ່ນຖກືຫາ້ມໃນພືື້ນທີື່ ຂອງ 
wilderness. ການຄອບຄອງຫລາຍກວູ່າ 1 ແກຣລອນຂອງເຫັດພາຍໃນທີື່ 
Oregon wilderness ຫ ື ຈ ານວນ 5 ແກຣລອນພາຍໃນເຂດພືື້ນທີື່ ວ ຊິຕັງ(
Washington wilderness areas)
ຖືກວູ່າເປັນການດ າເນີນທາງການຄ້າ ດັັ່ງນັື້ນຈິື່ງຖຶກຫ້າມ.

♦ ຖ້າທູ່ານມີອາຍຸ 18 ປີ ຂືື້ນໄປ ແລະ ມີແຜນຈະດ າເນີນການເກັບເຫັດເພືື່ອ
ຂາຍອອກ, ທູ່ານຈ າເປັນຕ້ອງໄດຊ້ືື້ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດ.

♦ ບັດປະຈ າຕົວທີື່ອອກໃຫ້ໂດຍ ລັດຖະບານ (ID) ຕ້ອງຢ ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະ
ນະກ າມະການ ການອະນຸຍາດໃນຄະນະທີື່ມີການເກັບກ້ຽວ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຜະລິດ
ຕະພັນຈາກປ່າ. ສ າເນົາ ແມູ່ນປີກັອບ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

♦ ຖ້າທູ່ານວາງແຜນຈະດ າເນີນການເກັບເຫັດໃນເຊິງການຄ້າຂາຍ ແລະ ຕັື້ງຄ້າຍ ຢ ່
ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ, ທູ່ານ ຈະຕ້ອງໄດຮ້ັບໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຕັື້ງ
ຄ້າຍອຸດສາຫະກ າຢ ່ເຂດປົກຄອງຂອງຫ້ອງການເມືອງ.
ບາງຫ້ອງການເມືອງຈະກ ານົດໃຫ້ທູ່ານຢ ່ໃນຕັື້ງຄ້າຍອຸດສະຫະກ າຢ ່ທີື່ກ ານົດໄວ້.

♦ ສ າລັບການເຂົື້າຮູ່ວມການເດີນທາງຢ ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ  ຢ ທັທລິາ
ແລະ ວາໂລວາ-ວິດເມີນ.(Umatilla and Wallowa-Whitman National
Forest.)ຈ າເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດໃນການພັກຜູ່ອນ ບ ໍ່ແມູ່ນທຸກຄົນຕ້ອງການ
ໃບອະນຸຍາດໃນການພັກຜູ່ອນ ແລະ ສິື່ງເຫ ົັ່ານີື້ ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງນາມຕາມນັື້ນ. ຢ ່ເຂດ
ປ່າສະຫງວນ Malheur ແມູ່ນບ ໍ່ໄດຜູ້່ານສະຖານທີື່ທູ່ອງທູ່ຽວແບບຜູ່ອນຄາຍໃດໆ

♦ ປ່າໄມ້ ເລັດເທີນ ຟ ເມົາຣ ບ  (Blue Mountains Forests) ແມູ່ນຈະໄດ້ເຮັດ
ວຽກຮູ່ວມກັນເພືື່ອສະໜອງໂຄງການເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກ
ຄົນ.
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 "ຄະນະກ າມະການອະນຸຍາດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສ າເລັດໃນການບັນທຶກປະລິມານຜະລິດຕະພັນທີື່ອອກກູ່ອນການຂົນສົັ່ງຜະລິດຕະພັນ.”   
 
 
 

 
ຄ າຖາມທີື່ມກັພບົເລືື່ອຍໆ 

ໃຜຕອ້ງການໃບອະນຍຸາດເພືື່ອດ າເນນີການເກບັເຫດັ? 
A: ຈ າເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດ ຖ້າທູ່ານມີ ອາຍຸ 18 ປີ ຂືື້ນໄປ ແລະ ເກັບເຫັດ   ເພືື່ອຂາຍອອກ, 

ຫລື ຖ້າທູ່ານວາງແຜນເພືື່ອດ າເນີນເກັບເຫັດ ແລະ ຄອບຄອງ, ຫລື ຂົນສົັ່ງຫລາຍກວູ່າ 1 ກາລອນ ໃນໂອລິກອນ ຫລື 
ຫລາຍກວູ່າ 5 ກາລອນ ໃນ ວ ຊິງຕັນ. 

ຂອ້ຍສາມາດເກບັເຫດັຢ ໃ່ສ? 
A: ໃບອະນຸຍາດແມູ່ນດີໃນປ່າແຫູ່ງຊາດຢ ່ ມາເຮີ, ຢ ມາທີລາ, ແລະ ວາໂລວາ-ວິດເມີນ(Malheur, Umatilla, and Wallowa-
Whitman forest) 

ປ່າໄມ້. ທູ່ານສາມາດເລືອກສິນຄ້າໄດທຸ້ກທີື່ໃນເຂດສາທາລະນະເຫລົັ່ານີື້ຍກົເວັື້ນ: 
(1) ໃນພືື້ນທີື່ wilderness , ແລະ  
(2) ພືື້ນທີື່ເຂດອືື່ນໆຕາມໜູ່ວຍບ ລິການປ່າໄມ້ກ ານົດໃຫ້. 

ເຂດພືື້ນທີື່ດິນ Wilderness ອາດຈະ ຫລື ບ ໍ່ໄດລ້ົງນາມ. ກວດຕາມແຜນທີປ່າໄມ້ຂອງທູ່ານເພືື່ອກວດເບິື່ງຂ ໍ້ມ ນກູ່ຽວກັບຂອບ
ເຂດພືື່ນທີໃນ Wilderness. ການດ າເນີນການເກັບເຫັດທີື່ບ ໍ່ຖຶກອະນຸຍາດໃນພືື້ນທີື່ສະນະພຶດສາດໃດໆ, ພືື່ນທີື່ຄົື້ນຄວ້າວິໄຈ 
ຫລື ເຂດພືື່ນທີື່ອືື່ນໆ ທີື່ທາງໜູ່ວຍງານບ ລິການປ່າໄມ້ກ ານົດໃຫ້. ຫ້ອງການທີື່ອອກອະນຸຍາດແມູ່ນຕ້ອງສະໜອງບັນຊີພືື້ນທີື່
ປິດໃຫ້, ຖ້າມີ. ແລະໃຫ້ຈ າໄວ້ວູ່າ, ປ່າໄມ້ແຫູ່ງຊາດແມູ່ນເຂດພືື້ນທີື່ດິນຂອງສາທາລະນະ, ນັກເກັບເຫດັທຸກຄົນມີສິດເລືອກຢ ່ໃນ
ພືື້ນທີື່ຂອງ "ຂອງທູ່ານ" ໄດ້. 

ຂອ້ຍຊືື້ໃບອະນຍຸາດດ າເນີນໄດແ້ລວ້ຫລງັຈາກນັື້ນໄດຕ້ດັສິນໃຈວູ່າຈະບ ໍ່ຊືື້ ຫລ ື ເກບັ. ຂອ້ຍສາມາດເອາົເງນິຂອງຂອ້ຍຄນືໄດ້
ບ ໍ່? 
A: ບ ໍ່. ຄູ່າທ ານຽມອະນຸຍາດແມູ່ນບ ໍ່ສາມາດສົັ່ງຄືນໄດ້. 

ຂອ້ຍສາມາດຕັື້ງຄາ້ຍຢ ໃ່ສ ຖ້າຂອ້ຍເລອືກດ າເນນີການເກບັເຫດັໃນທາງຄາ້ຂາຍ? 
A: ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກ າແມູ່ນມີຢ ່ເຂອປົກຄອງຫ້ອງການປະຈ າເມືອງ ສ າລັບຜ ້ທີື່ເລືອກເກັດເຫດັໃນທາງ

ການຄ້າຂາຍ. ທູ່ານຕ້ອງໄດຮ້ັບໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກ າໃໝູ່ໄດທຸ້ກຄັື້ງທີື່ທູ່ານປ່ຽນຈຸດຕັື້ງຄ້າຍຂອງ
ທູ່ານ. ຫລາຍເຂດປກົຄອງຂອງເມືອງຈະໄດກ້ ານົດເຂດພືື້ນທີື່ຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກ າສ າລັບນັກເກັບເຫັດແບບການຄ້າຂາຍ. 

ເສັື້ນທາງທກຸເສັື້ນສາມາດເປດີໃຫຂ້ບັຂີື້ໄດ ້ຫລ ືບ ໍ໋? 
A: ບ ໍ່. ເສັື້ນທາງເປດີຈາກພືື້ນທີື່ໜຶື່ງໄປຍັງອິກພືື້ນທີື່ໜຶື່ງແມູ່ນແຕກຕູ່າງກັນ. ຫ້າມນັກທູ່ອງທູ່ຽວຂັບຂີື້ໃນເສັື້ນທາງທີື່ມີນ ້າ, 

ທາງມຂີີື້ຕົມໃນລະດ ໃບໄມ້ປົົ່ງ ແລະ ຕົື້ນລະຮ້ອນ. ພະຫະນະໜັກ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວພາໃຫ້ເສັື້ນທາງເກີດຄວາມ
ເສຍຫາຍຊິື່ງເຮັດໃຫກ້ານບ າລຸງຮັກສາທາງພົບຄວາມຫຍຸູ່ງຍາກ 
ຊວູ່ງລະດ ຮ້ອນ. ສອບຖາມກັບຫ້ອງການປົກຄອງທ້ອງຖິື້ນສ າລັບການປັບປຸງກູ່ຽວກັບສະພາບການ, ແຜນທີການໃຊຍ້ານພະ
ຫະນະ (MVUMs) ແລະ ພືື້ນທີື່ປິດ. 

ຈະເກດີຫຍັງຂືື້ນຖາ້ຂອ້ຍບ ໍ່ປະຕບິດັຕາມເງືື່ອນໄຂໃບອະນຍຸາດຂອງຂອຍ້? 
A: ໜູ່ວຍບ ລິການທາງປ່າໄມ້ສະຫງວນສິດທິເພືື່ອຖອດຖອນໃບອະນຸຍາດສ າລັບການບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງໃບອະນຸ

ຍາດ. ນອກຈາກນີື້, ທູ່ານອາດຈະຮັບຂັື້ນຊົດເຊີຍ, ເຊິື່ງອາດເຮັດໃຫ້ທູ່ານໄດຂ້ືື້ນສານ, ແລະ/ ຫລືຈູ່າຍຄູ່າປັບໃໝຫາກ
ຖ້າພົບເຫັນວູ່າທູ່ານມີຄວາມຜິດ. 

ຂອ້ຍຈະເຮດັແນວໃດກບັຂີື້ເຫຍືື້ອຂອງຂອ້ຍ? 
A: ຈະເກັບມັນໄວ້ ຫລື ຈະເອົາມັນອອກໄປ. ກະລນຸາ! 

 
 
 
 
 
 

   ໃນເຂດພືື່ນທີື່ກັນດານ  
 

ການບນັທຶກປະລມິາດຈ ານວນຜະລິດຕະພັນອອກ 

ຜ ້ຈ າໜູ່າຍເຫັດໃນທາງການຄ້າຂາຍແມູ່ນຈ າເປັນຕ້ອງໄດມ້ີການບັນທຶກ ວັນທີ, ເວລາ ແລະ ຈ ານວນຂອງກາລອນທີື່ນ າອອກຈາກ
ພືື້ນທີື່ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດກູ່ຽວກັບການຈ າກັດປະລິມານການຜະລິດອອກ. ຂ ໍ້ກ ານົດສະບັບນີື້ຈະມີຜົນສັກສິດນ າໃຊ້. ເມືື່ອທູ່ານ 
ຊືື້ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນ, ທູ່ານເຊັນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ຕ ໍ່ທຸກເງືື່ອນໄຂທັງຂອງໃບອະນຸຍາດດ າເນີນ. ທົັ່ວໄປ 
ເງືື່ອນໄຂ# 15, ຢ ່ດ້ານຫັລງຂອງໃບອະນຸຍາດດ າເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດ, ກ້າວໄວ້: 

ຢ່າລືມປາກກາຂຽນ! 

 
 

 
 

ຮ ຈ້ກັກບັເຫດັຂອງທູ່ານບ ໍ່! 
ການລະບຸ ແລະ ການກ ານົດຢ່າງເໝາະ

ສົມວູ່າເຫັດນັື້ນກນິໄດ້ ຫລື ບ ໍ່ນັື້ນ ແມູ່ນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ເ້ກັບ. ຄ າ
ຖາມຫລາຍຄາຖາມທີື່ຜ ເ້ກບັມືໃໝູ່ມັກ
ຖາມຄື: 
♦ ມນັແມູ່ນຫຍັງ? 
♦ ມນັກນິໄດຫ້ລບື ໍ່? 
♦ ທູ່ານເຮດັແນວໃດກນິ? 
 
ປ ື້ມຄ ູ່ມືແນະນ າກູ່ຽວກັບພືດສວູ່ນຫລາຍ

ແມູ່ນເພືື່ອຊູ່ວຍໃນການລະບຸຕົວຕົນຂອງພຶດ 
ແລະ ສາມາດພົບໄດຢ້ ່ຕາມຮ້ານໜັງສືຕູ່າງໆ. 
ແຫ ູ່ງຂ ໍ້ມ ນອືື່ນໆ ລວມທັງຫ ສະໝຸດຢ ່ພືື້ນທີື່
ຂອງທູ່ານ, ແລະ ຫ້ອງການຂະຫຍາຍເຂດປົກ
ຄອງເມືອງ.ຄ າເວົື້າຂອງພວກເຮົາຕ ໍ່ຜ ູ່ທີື່ມີຄວາມ
ຮັບຮ ແ້ມູ່ນ: 

"ເມອືມຂີ ໍ້ສງົໃສ, 
ຖິື້ມມັນອອກໄປ!" 

 

ຫ້າມເກບັ
ເຫດັຂາຍສະຊາຍເດັດຂາດ 

 



 
 

ການດ າເນີນການເກັບເຫັດໃນທາງການຄ້າ, ຊືື້ ຫລື ຂາຍເຫັດ ຢ ່ເຂດທີື່ຕ້ອງຫ້າມໃນພນືທີື່ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ ເຂດພືື້ນທີື່ Wilderness. ການຄອບ
ຄອງເຫັດຫລາຍກວູ່າ 1 ກາລອນຢ ໃ່ນພືື້ນທີື່ Wilderness ໂອເລກອນ ຫລື ຈ ານວນ 5 ກາລອນທີື່ພາຍໃນພືື້ນທີ Wilderness ວ ຊິງຕັນ ແມູ່ນຖຶວູ່າເປັນການ
ດ າເນີນການຄາ້ຂາຍທາງການຄ້າ ແລະ, ດັັ່ງນັື້ນ ຈິື່ງຖຶກຫ້າມ. ການດ າເນນີການເກັບເຫັດທີື່ບ ໍ່ຖຶກອະນຍຸາດໃນພືື້ນທີື່ສະນະພດຶສາດໃດໆ, ພືື່ນທີື່ຄົື້ນຄວ້າວິໄຈ ຫລ ື
ເຂດພືື່ນທີື່ອືື່ນໆ ທີື່ທາງໜູ່ວຍງານບ ລິການປ່າໄມກ້ ານດົໃຫ້. 

ໃບອະນຍຸາດດ າເນນີການຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກ າແມູ່ນຄວາມຈ າເປັນໃນເວລາຕັື້ງຄ້າຍຢ ພ່ືື້ນທີື່ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ ເມືື່ອມີການດ າເນນີການເກບັເຫດັ ຫລື 
ການເກບັຊືື້ເຫັດໃນທາງກນຄ້າຂາຍ. ຕ້ອງໄດຮ້ັບໃບອະນຍຸາດດ າເນນີການຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກ າຢ ່ເຂດປົກຄອງຂອງຫ້ອງການເມືອງສະຖານທີື່ທີື່ທູ່ານຈະຕັື້ງຄ້າຍ. 

  
 

ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ Wallowa-
Whitman 

ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ Malheur  

ໂທຕິດຕ ໍ່ຍັງທີ........ 
 

 
 
 
 

ໂທຕິດຕ ໍ່ຍັງທີ............... 

ໜູ່ວຍອະນ ລັກປ່າ La Grande ເມືອງ 
3502 HWY 30 

La Grande, Oregon 97850 
(541) 962-8500 

 

ຫ້ອງການພ  Wallowa  201 East 

2nd Street Joseph, Oregon 
97846 

(541) 426-5546 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການປ່າສະຫງວນ Malheur  
431 Patterson Bridge Road 

P.O. Box 909 
John Day, Oregon 97845 
(541) 575-3000 

 

ພະນັກງານອະນຸລັກ 
Blue Mountain  
431 Patterson Bridge Road 

P.O. Box 909 
John Day, Oregon 97845 
(541) 575-3000 

 

Prairie City Ranger District 
Box 337, 327 S.W. Front St. 
Prairie City, Oregon 97869 
(541) 820-3800 

 
 
 
 
 

 
ໜູ່ວຍອະນຸລັກປ່າ 
Emigrant Creek 
265 Hwy 20 South 
Hines, Oregon 97738 

(541) 573-4300 

 
 

www.fs.usda.gov/malheur/ 

 

ຫ້ອງການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ເຂດ Whitman: 
ຫ້ອງການເມືອງ Baker 
1550 Dewey Ave 

Baker City, Oregon 97814 
(541) 523-6391 

 

ຫ້ອງການອະນຸລັກເສັື້ນທາງຫ ວງ  
(ຫ້ອງການເປີດແຕູ່ ພືກສະພາ 1 - ທັນວັນ 20) 
38470 Pine Town Lane 
Halfway, Oregon 97834 

ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ Umatilla  

ໂທຕິດຕ ໍ່ຍັງທີ............... 

ປ່າສະຫງວນ Umatilla  

72510 Coyote Road 
Pendleton, Oregon 97801 
(541) 278-3716 

(541) 742-7511 

 
www.fs.usda.gov/wallowa-whitman/ 

ໜູ່ວຍອະນຸລັກປ່າ Heppner  
P.O. Box 7, 117 S. Main 
Heppner, Oregon 97836 
(541) 676-9187 

 

ໜູ່ວຍອະນຸລັກປ່າ ປະຈ າເມືອງ 
North Fork John Day  
P.O. Box 158 
Ukiah, Oregon 97880 
(541) 427-5308 

ໜູ່ວຍອະນ ລັກປ່າຂອງເມືອງ Pomeroy 
71 West Main 
Pomeroy, WA 99347 
(509) 843-1891 

ໜູ່ວຍອະນ ລັກປ່າຂອງເມືອງ Walla Walla  
1415 West Rose 
Walla Walla, WA 99362 
(509) 522-6290 

www.fs.usda.gov/umatilla/ 

 

ຂ ໍ້ມ ນຂູ່າວສານກູ່ຽວກັບປ່າໄມ ້



ທູ່ານຕອ້ງການ 
ຜູ່ານທາງທດິຕາເວັນອອກຊຽງເໜອືຂອງປ່າ

ໄມຫ້ລບື ? 
ນັກປ ກເຫັດຢ ່ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ ຢ ມາຕິລາ ແລະ ວາໂລວາ-ວິດເທີນ 

(Umatilla and Wallowa-Whitman National Forests) ແມູ່ນຕ້ອງສະ
ແດງໃບອະນຸຍາດຜູ່ານທາງທິດເໜືອຂອງປ່າໄມ້ ຢ ່ໜ້າແວ້ນລົດຂອງພາຫະນະຂອງ
ພວກເຂົາ ເມືື່ອນ າໃຊ້ຄູ່າທ ານຽມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້. ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ ມາເຮີ( The 
Malheur National Forest) ໃນເວລານີື້ບ ໍ່ຕ້ອງນ າໃຊໃ້ບອະນຸຍາດຜູ່ານ ທິດເໜືອ
ຂອງປ່າໄມ້. 

ຄູ່າຜູ່ານ 5.ໂດລາສະຫະລັດສ າລັບແດູ່ລະມືື້ ຫລື  30 ໂດລາ ສ າລັບຜູ່ານເປັນປີ. 
ການຜູ່ານ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຂອງຜ ້ອາວຸໂສແມູ່ນຈະຕ້ອງໄດຜູ້່ານທາງທິດຕາເວັນອອກຊ
ຽງເໜືອປ່າໄມ້. 

ຈະບ ໍ່ແມູ່ນຜ ້ເດີນທາງທຸກຄົນທີື່ເຂົື້າຮູ່ວມໄປຜູ່ານທາງທິດຕາເວັນອອກຊຽງເໜືອ
ຂອງປ່າໄມ້ ຜ ້ເດີນທາງເຫລົັ່ານີື້ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຜູ່ານທາງທິດຕາເວັນອອກຊຽງເໜືອ
ຂອງປ່າໄມ້. ສ າລັບລາຍຊືື່ຜ ້ທີື່ເຂົື້າຮູ່ວມເດີນທາງ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ຫາຫ້ອງການໜູ່ວຍບ ລິ
ການປ່າໄມ້ຢ ່ໃກ້ທູ່ານ. 

 
ຄວາມພອ້ມກຽມ ! 

ທຸກໆປີນັກເກັບເຫັດຫ າຍຄນົພົບວູ່າເອງໄດ້ຫົລງທາງ. ໂຊກດີ, ຄົນສູ່ວນໃຫູ່ຍ
ໄດ້ພບົທາງອອກຂອງຕນົເອງ, ເຖິງແມວູ້່າບ ໍ່ໄດ້ເຮັດກ ໍ່ຕາມ. ນີື້ແມູ່ນຂ ໍ້ແນະນ າທີື່
ເປັນປະໂຫຍກເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫທູ້່ານວາງແຜນການອອກເຫັດໃນຄັື້ງຕ ໍ່ໄປຂອງ
ທູ່ານ: 

 
ຮ ຈ້ກັພືື້ນທີື່: ສຶກສາການຈັດສນັພືື້ນທີື່ດນີກູ່ອນທູ່ານຈະເລີື່ມຕົື້ນ. ດ າເນນີແຜນ
ທີ ແລະ ເຂັມທດິ ແລະ ການຮຽນຮ ກ້ານນ າໃຊພ້ວກເຂົາ. ຊອກຫາຈຸດທີື່ສ າຄນັ 
ເຊັັ່ນ:  ໜູ່ວຍພ , ຫົນທາງ ຫລື ສາຍນ ້າ.  

 
ແຕູ່ງກາຍໃຫຖ້ກືຕອ້ງ: ທູ່ານຕອ້ງຄິດສະເໜີວູ່າມນັຈະບ ໍ່ກັບມາກູ່ອນຈະມດື 
ແລະ ອາກາດອາດຈະຮາ້ຍແຮງຂືື້ນ. ນຸູ່ງເຄືື່ອງຫລາຍຊັື້ນ. ນຸູ່ງເຄືື່ອງຂນົສດັແມູ່ນ
ເປັນທາງເລອືກທີື່ດີເພາະມນັຈະຮັກສາຄວາມອົບອຸູ່ນເຖິງແມ້ວູ່າເວລາປຽກ ຊ ູ່
ມກ ໍ່ຕາມ.  

 
ພບົພາສິື່ງທີື່ຈ າເປນັ: ຫ ໍ່ອາຫານທູ່ຽງ ຫລື ອາຫານຫວູ່າງຈ ານວນໜອ້ຍໜຶື່ງ. ນ າ
ໄມ້ຂິດໄຟ ຫລື ກັບໄຟ, ມິດ, ແລະ ໝາກຫວິດໄປນ າ.  ສຽງໝາກຫວິດຈະ
ດັງໄກກວູ່າສຽງຂອງຄົນຮອ້ງ ຫລື ໃຊ້ພະລັງງານໜອ້ຍກວູ່າຄົນຮອ້ງ.  

 
ມແີຜນການ: ໃຫບຸ້ກຄົນໃດໜຶື່ງໃຫຮ້ ້ສະຖານທີື່ຕົນເອງຢ ຈຸ່ດໃດ ແລະ  
ໃນເວາລາທີື່ທູ່ານຈະກັບຄືນມາ. ລາຍງານການມາຮອດຊັກຊາ້ໂດຍທນັທີ. 

 
ກຽມພອ້ມທາງຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ: ຢ່າບັງຄັບເກີນໄປ. ຮ ້ຂິດຈ າກດັທາງຮູ່າງ
ກາຍຂອງທູ່ານ. ກຽມຕົວໃຫພ້້ອມຕ ໍ່ສະຖານະການເພືື່ອເອົາຕົວລອດ. ຄດິລວູ່ງ
ໜ້າໄວກູ້່ອນໃນສິື່ງທີື່ມັນຈະເກດີຂືື້ນ.  

 
ທູ່ານຈະເຮດັແນວໃດຖາ້ທູ່ານກາຍເປນັຫລົງທາງ: 
ນັັ່ງໜິື່ງ, ລ ຖ້າ ແລະ ຢ ່ຢ່າງສະຫງົບ. ຮັກສາຄວາມອບົອຸູ່ນ ແລະ ແຫ້ງ. ສ້າງທີື່
ພັກພາອາໃສ ແລະ ໄຟ ກູ່ອນ ທີື່ມນັຈະມດື. ເພືື່ອເຮດັໃຫ້ຈດຸທີື່ຢ ່ຂອງທູ່ານສາ
ມາດເບິື່ງເຫັນ. ສົັ່ງສັນຍານເພືື່ອຂ ຄວາມຊູ່ວຍເຫ ອືດ້ວຍການເປົົ່າໝາກຫວິດ 3 
ຄັື້ງ. ໄຟທີື່ຄອບຄຸມ້ດ້ວຍກິງໄມສ້ຂີຽວ ຫລື ແວ້ນ ເພືື່ອສົັ່ງສນັຍານໃຫສ້າມາດ
ເບິື່ງເຫນັທາງອາກາດໄດ້. ປະເບາະແສໄວຫ້ລາຍຈຸດເຊັັ່ນ; ບນັທຶກຂ ໍ້ຄວາມໄວ້
ໃນຂີື້ຝຸ່ນ ແລະ ຮອຍຕນິໄວ້.  ຢ ່ຕາມເສັື້ນທາງ ຫລື ຖະໜນົ. 

 
 
 
 
 

ສງີຈ າເປນັທີື່ນກັເກບັເຫັດຕອ້ງມ ີ
 
 
 
 

 

 

 

USDA ແມູ່ນຜ ທ້ີື່ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ຜ ້ມອບເໝົາ ແລະ ຜ ໃ້ຫ້ການກ ້ຢ ມ. 

ຊູ່ວຍໃຫ້ລະດ ການນີື້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ມູ່ວນຊືື່ນ.  ຕ້ອງຄ ານຶງເຖິງ: 

♦ ສະຖານທີື່ຈອດລົດຢ ນ່ອກສະຖານທີື່ຕັື້ງຄ້າຍທີື່ກ ານດົ.  
    ບນັທຶກສິື່ງເຫລົັ່ານີື້ສະຖານທີື່ສ າລັບນັກຜູ່ອນຄາຍ. 
♦ ປະຕິບດັເອົາເຫັດໃສູ່ໃນຖົງ, ປ່ອຍໃຫເ້ຫັດເພືື່ອກະ       
    ຈາຍເຊືື່ອເຫັດເພືື່ອການຜະລດິເຫັດໃນອະນາຄົດ. 
♦ ເກັບ ແລະ ເອາົຂີື້ເຫືື້ຍອໄປຖິື້ມ. 
♦ ເຄົາລບົນັກປ ກເຫັດຄົນອືື່ນດ້ວຍກັນ! 
♦ ໃຫພ້ືື້ນທີື່ສັດປ່າບາງເຂດ. ປ່ອຍໃຫ້ເຫດັເກີດໃໝູ່ຕາມລະລັງພັງ! 
♦ ລາຍງານການລະເມີດຕູ່າງໆໃຫໜູ້່ວຍບ ລິການປ່າໄມ້. 

ຈະວາງແຜນການຄຸມ້ຄອງການທູ່ອງທູ່ຽວແນວໃດຕ ໍ່ຜນົກະທບົຈາກ
ການເກບັເຫດັ? 

ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການທູ່ອງທູ່ຽວໃນປີ 2005 ກ ານົດໃຫ້ປ່າໄມ້ສະຫງວນແຫູ່ງຊາດແຕູ່ລະ
ແຫູ່ງໃຫ້ລະບຸ ແລະ  ກ ານົດເສັື້ນທາງ, ພືື້ນທີື່ ທີື່ເໝາະສົມສ າລັບ ການນ າໃຊ້ລົດຈັກ ແລະ 
ຫ້າມໃຊ້ເຄືື່ອງພາຫະນະນອກລະບົບທີື່ກ ານົດໄວ້. 
ພ ແຕູ່ລະແຫູ່ງ (Each Blue Mountain forest) ແມູ່ນຢ ່ໃນຂັື້ນຕອນການວະເຄາະວິໄຈ ແລະ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດວູ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການທູ່ອງທູ່ຽວ.ມັນແມູ່ນຄວາມຮບັຜດິ
ຊອບຂອງທູ່ານໃນການຄົື້ນຄວ້າຂ ໍ້ມ ນກູ່ຽວກບັພືື້ນທີື່ ແລະ ເຂົື້າໃຈວູ່າເສັື້ນທາງງໃດເປດີໃຫກ້ານ
ເດນີທາງສ າລັບລດົຈກັ. ແຜນທີື່ແຜນການເດີນທາງແບບບ ໍ່ເສຍຄູ່າ ຫລື ແຜນທີື່ໃນການໃຊ້ພາຫະ
ນະ (MVUMS) ອາດຈະມີໃຫ້ຕາມຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງ. ສ າລັບຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມແມູ່ນຕິດຕ ໍ່ຫາໜູ່ວຍບລິ
ການຫ້ອງການປ່າໄມ້ທີື່ຢ ່ໃກ້ທູ່ານ (ເບິື່ງໜ້າ 3 ສ າລັບການຕິດຕ ໍ່ຂ້ມ ນ.)ໄດ້ມີການປິດເສັນທາງ
ພືື້ນດີນຫລາຍແຫູ່ງ ແລະ ອາດຈະປິດຊົັ່ວຄາວ, ຖາວອນ, ຫລື ຕາມລະດ ການດ້ວຍເຫດຜົນຫລາຍ
ຢ່າງລວມທັງ: 

♦ ການປົກປັກຮັກສາທີື່ຢ ່ອາໃສຂອງສັດປ່າ ♦ ຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງການນ າໄຊ້ 
♦ ການຄຸ້ມຄອງທາງຊັບພະຍາກອນ ♦ ສິດທິທາງກົດໝາຍ 
♦ ຄວາມປອດໄພທາງສາທາລະນະ ♦ ແຫລູ່ງຊັບພະຍາກອນທີື່ດິນທີື່ມີ   
                                                              ຄວາມລະອຽດອອູ່ນ 

ການປິດເສັື້ນທາງສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຫລາຍຢ່າງ.  
ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາກ ໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດຖ້້າທູ່ານປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຈ າກັດ. 
ກະລຸນາຊູກຍ ້ຄົນອືື່ນໆເພືື່ອຊູ່ວຍສົັ່ງເສີມສະໜັບສະໜຸນການຄຸ້ມຄອງການທູ່ອງທູ່ຽວໃນ
ພືື້ນທີື່ຂອງທູ່ານ ແລະ 
ລາຍງານການລະມີດໄປຍັງໜູ່ວຍບ ລິການຫ້ອງການປ່າໄມ້ທີື່ຢ ່ໃກ້ທູ່ານ. 
ຕ້ອງຮ ວູ້່າຖະໜນົເສັື້ນໃດເປດີ ແລະ ປດິ! 

 

ແວ້ນໃຫ້ສັນຍາ 
ໄຟສາຍ 
ຖົງຢາປະຖົມພະຍາບານເບືື່ອງຕົື້ນ 
ເຈ້ຍ ແລະ ປາກກາ  
ກ ໍ້ຜ້າບັັ່ງຍາວ 50 ft.  
ກຽມເຄຶື້ອງນ ງແຮໄວ້ 
ຖົງໃສູ່ຂີື້ເຫຍືື້ອ 
ເຈ້ຍອານາໄມ 
ຢາຕາມໃບສັັ່ງຂອງແພດ 

ກັບໄຟ/ໄຟສາຍ  
ອຸປະກອນກັນຝົນ/ ຖົງພຣະສະຕິກ 
ອາຫານທີື່ມີພະລັງງານສ ງ 
ປ ື້ມຄ ູ່ມືເຫັດ & ປ ື້ມປະຈ າຕົວ 
ມິດ ຫລື ເລືື້ອຍ 
ແຜນທີື່ ແລະ ໂມງເຂັມທິດ 
ໝາກຫວິດ 

 


