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CSO ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ
FAO ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ
FLR ການຟື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມ້
GEF ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ
GPFLR ອົງການການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການຟື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມ້
ITTO ອົງການໄມ້ເຂດຮ້ອນສາກົນ
IUCN ອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ 
JICA ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ
KfW ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຂອງ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ
Lao PDR ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 
NESDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
REDD+ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍ ເຮືອນແກ້ວຈາກການ ທຳລາຍປ່າ ແລະ 
 ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ
SDG ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
UN ອົງການສະ ຫະ ປະ ຊາ ຊາດ
UNCCD ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານການແປສະພາບເປັນທະເລຊາຍ
UN-REDD ອົງການສະ ຫະ ປະ ຊາ ຊາດເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນການທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການ 
 ທຳລາຍປ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ
WRI ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນໂລກ
WWF ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທຳມະຊາດໂລກ



ຄຳຂອບື້ໃຈ

ປ່ �ມຄ້້� ມນ່້ �ສະທີ່ �ອນໃຫ້ �ເຫ້ນັ ປະສບົັການຫ້ືາຍກວ� າ 30 ປຂ້ອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ໃນການ
ສ �າງຂດ້້ຄ້ວາມສາມາດ້ໃຫ້ �ແກ� ປ� າໄມ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນພິາກພິ່ �ນອາຊ້ຳປ້າຊ້ຳຟ້ຼໍກິ.

ບັນັດ້າຄ້ຳາຖືາມໃນຄ້້� ມແ່ມ� ນມາຈັາກການປກຶສາຫ້າລຂ່ອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ກບັັຜູ້້ �ມສ້� ວນ
ກ� ຽວຂ �ອງໃນໂຄ້ງການ ຟືຼໍຳລດ້້ (FLOURISH) ໃນ ສປປ ລາວ, ໄທີ່ ແລະ ຫ້ວຽດ້ນາມ. ໂຄ້ງການຟືຼໍຳລດ້້ 
(FLOURISH) ແມ� ນນະວດັ້ຕ້ະກຳາໃໝີ� ໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � (FLR) ໃນຊ້ຳ� ວງເວລາ 4ປ ້ທີ່້�
ລເິລ້� ມນຳາໃຊ້ຳ �ກນົໄກຂບັັເຄ້່� ອນທີ່າງການຕ້ະຫ້ືາດ້ປະສມົປະສານກບັັປ� າໄມ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ເພິ່� ອຕ້ �ານການປ� ຽນແປງ
ຂອງດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້, ຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍປ� າໄມ �ທີ່້� ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ ແລະ ປບັັປຸງຄ້ວາມຢ້� ດ້ມ້ສຸ້ກຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່້� ອາໄສຢ້� ໃນ
ປ� າໄມ �.

ທີ່� ານ ລອກ ມະນ ້ຊ້ຳບັັໂກຕ້າ (Lok Mani Sapkota) ແລະ ທີ່� ານ ນາງ ຈັ� າງ ທີ່ ້ຮັ� ວາງ (Trang Thu 
Hoang) ໄດ້ �ກະກຽມຄ້້� ມນ່້ �ໂດ້ຍໄດ້ �ຮັບັັການສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ດ້ �ານວຊິ້ຳາການຈັາກ ທີ່� ານ ເຈັຣ້າລ ແຄ້ບັັ 
(Gerald Kapp) ແລະ ທີ່� ານ ຊ້ຳມ້ອນ ເບັເນດ້ກິເຕ້ ້(Simon Benedikter), ທີ່ງັສອງແມ� ນຢ້� ທີ່້�  
Technische Universität Dresden ມະຫ້າວທິີ່ະຍາໄລເທີ່ກັໂນໂລຊ້ຳ ້ແຫ້� ງເດື້ສເດ້ນິ ແລະ ທີ່� ານ 
ຣນົນະກອນ ທີ່ືຣ້ະການນົ (Ronnakorn Triraganon) ແລະ ທີ່� ານ ນາງ ເຈັນນ� າ ຈັາດ້ນິ (Jenna 
Jadin) ຢ້� ທີ່້� ອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC).

ກະຊ້ຳວງການອະນຸລກັສິ� ງແວດ້ລ �ອມ, ທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້, ຄ້ວາມປອດ້ໄພິດ້ �ານການກຳ� ສ �າງ ແລະ ນວິເຄື້ຍ 
(BMU) ແຫ້� ງສະຫ້ະພິນັເຢຍລະມນັ, ຊ້ຳຶ� ງໃຫ້ �ທີ່ນຶແກ� ໂຄ້ງການຟືຼໍຳລດ້້ (FLOURISH) ຜູ້� ານໂຄ້ງການ
ລເິລ້� ມດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້ສາກນົ (International Climate Initiative, IKI) ໄດ້ �ໃຫ້ �ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້
ໃນການພິມິປ່ �ມເຫ້ື ັ �ມນ້ �ຂຶ �ນມາ.





ບ້ື້ດ ນຳ

ຄ້  ້�     ມເ່ຫ້ື ັ �ມ ນ້ �ມໄ້ວ �ສຳາ ລບັັ ຜູ້້ � ທີ່້� ເຮັດັ້ວຽກ ດ້ �ານ ປ� າ ໄມ � ຈັ າກ ຊຸ້ຳມ ຊ້ຳນົ ທີ່ �ອງ ຖືິ� ນ, ລດັ້ ຖືະ ບັານ, ພິາກ ເອ ກະ ຊ້ຳນົ, 
ອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງສງັຄ້ມົ ແລະ ສະ ຖືາ ບັນັ ການ ສກຶ ສາ ໃນ ອາ ຊ້ຳຕ້້າ ເວນັ ອອກສ� ຽງ ໃຕ້ �. ຄ້້� ມໄ່ດ້ �ອະ ທີ່ ິບັາຍ ເຖືງິ
ຄ້ວາມຮ້ັ �ພິ່ �ນ ຖືານກ� ຽວກບັັການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍພ້ິ ມ ້ທີ່ດັ້ປ� າ ໄມ � (FLR) ແລະ ນຳາໃຊ້ຳ �ເປນັ ຈັດຸ້ ເລ້� ມ ຕ້ົ �ນ ສຳາລບັັ ການ
ສຳາຫ້ືວດ້ ແລະ ອອກ ແບັບັໂຄ້ງ ການລ ິເລ້� ມການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍພ້ິ ມ ້ທີ່ດັ້ປ� າ ໄມ �ໃນ ອະ ນາ ຄ້ດົ້.

ການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍພ້ິ ມ ້ທີ່ດັ້ປ� າ ໄມ �ແມ� ນ ຂະ ບັວນ ການ ທີ່້�  ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົ, ລດັ້ ຖືະ ບັານ ແລະ ກຸ� ມ ຄ້ນົອ່� ນໆ  ສາ ມາດ້ນຳາ ໃຊ້ຳ �
ເ ພິ່� ອ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍການ ເຮັດັ້ ວຽກຂອງ ລະ ບັບົັ ນ ິເວດ້ ແລະ ເພິ້� ມ ສະ ພິາບັຄ້ວາມ  ຢ້�  ດ້ມ້ສຸ້ກ ຂອງ ຄ້ນົໃນພ້ິມ ້ທີ່ດັ້ປ� າ ໄມ �
ທີ່້�  ຖືກ່ ທີ່ຳາ ລາຍ ຫ້ື ່ຊຸ້ຳດ້ ໂຊ້ຳມ. ການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍພ້ິ ມ ້ທີ່ດັ້ປ� າ ໄມ �ບັຳ� ພິຽງແຕ້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັ ການ ປ້ກ ຕ້ົ �ນ ໄມ � ເທີ່ົ� າ ນັ �ນ. 
ແຕ້� ຍງັ ກ� ຽວຂ �ອງ ກບັັ ການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍ ພ້ິ ມ ້ທີ່ດັ້ທີ່ງັ ໝີດົ້  ເພິ່� ອໃຫ້ � ບັນັ ລຸ ໄດ້ �ຕ້າມຄ້ວາມຕ້ �ອງ ການ ໃນ ປດັ້ ຈັ ຸບັນັ ແລະ 
ອະ ນາ ຄ້ດົ້ ແລະ ເພິ່� ອ ໃຫ້ �ຜູ້ນົ ປະ ໂຫ້ຍດ້  ແລະ ການ ນຳາ ໃຊ້ຳ �ດ້ນິທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍເມ່� ອ ເວ ລາ ຜູ້� ານໄປ.

ຄ້້�  ມເ່ຫ້ື ັ �ມນ້ � ຄ້ົ �ນຄ້ �ວາເຖືງິ ການສ �າງ ແຜູ້ນ ທີ່້�  ແລະ ການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ, ຄ້ວາມ ລະ
ອຽດ້ ອ� ອນ ທີ່າງບັດົ້ບັາດ້ຍງິຊ້ຳາຍ, ການ ແບັ� ງ ປນັ ຜູ້ນົ ປະ ໂຫ້ຍດ້, ການຈັດັ້ຫ້າເງນິທີ່ນຶ ແລະ ດ້ �ານອ່� ນໆ ຂອງ
ການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍພ້ິ ມ ້ທີ່ດັ້ປ� າ ໄມ �. ຊ້ຳຶ� ງລວມ ມ ້ຂຳ � ມ້ນ ສຳາ ລບັັຜູ້້ � ທີ່້� ເຮັດັ້ວຽກ ດ້ �ານ ປ� າ ໄມ � ກ� ຽວກບັັເຄ້່� ອງ ມອ່່� ນໆ ສຳາ ລບັັ
ການ ຮັຽນ ຮ້ັ � ແລະ ການ ປະ ຕ້ ິບັດັ້ຕ້ວົຈັງິຂອງການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍພ້ິ ມ ້ທີ່ດັ້ປ� າ ໄມ �,  ລວມທີ່ງັ ການ ຊ້ຳອກອ� ານເບັິ� ງ ຂຳ �ມ້ນ
ເພິ້� ມ ຕ້່� ມ.

ທີ່� ານ ນາງ ຄ້ຳາພິ ້ເພິດັ້ລງັສ,້ ຊ້ຳາວສວນໄມ �ສກັ ເກບັັກ້ �ໄມ �ສກັຈັາກສວນປ້ກຂອງຕ້ນົ ຢ້� ບັ �ານນາກອງ, ແຂວງ ໄຊ້ຳຍະບ້ັລ.້ ສວນປ້ກ
ໄມ �ສກັຂອງຜູ້້ �ປ້ກຂະໜ້າດ້ນ �ອຍ ແມ� ນມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັຫື້າຍຕ້ຳ� ການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ຂອງທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ເພິ່� ອບັນັລຸໄດ້ �ຕ້າມເປົ �າໝີາຍ
ປະກອບັສ� ວນທີ່້� ໄດ້ �ກຳານດົ້ໄວ �ໃນລະດ້ບັັຊ້ຳາດ້ (National Determined Contribution, NDC). ແຂວງ ໄຊ້ຳຍະບ້ັລ,້ ສປປ 
ລາວ, ເດ້ອ່ນມຖຸິືນາ ປ ້2019.



5 ບື້້ດນຳ

ການທີ່ຳາຄ້ວາມ ເຂົ �າ ໃຈັກ� ຽວກບັັການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍພ້ິ ມ ້ທີ່ດັ້ປ� າ ໄມ � ສາ ມາດ້ ສ �າງ ແຮັງ ບັນັ ດ້ານ ໃຈັໃນ ການ ແ ກ � ໄຂ ບັນັ
ຫ້າ ແລະ ກຳ�  ໃຫ້ � ເກດ້້ການ ມ ້ສ� ວນ ຮັ� ວມເພິ່� ອ ກ �າວ ຂ �າມ ວ ິກດິ້ ການ ການ ປ� ຽນ ແປງຂອງ ດ້ນິ ຟຼໍ �າ ອາ ກາດ້ ໂລກ. 
ປ� າ ໄມ �ມ ້ຄ້ວາມຈັຳາ ເປນັ ໃນ ການ ຕ້ຳ� ສ້ �ກບັັການ ປ� ຽນ ແປງ ຂອງດ້ນິ ຟຼໍ �າ ອາ ກາດ້. ປ� າໄມ � ທີ່້�  ອຸດ້ມົສມົບ້ັນຊ້ຳ� ວຍດ້້ດ້
ຊ້ຳມຶ ອາຍພິດິ້ ແລະ ເກບັັກກັກາກບັອນໄວ �. ນອກຈັາກນັ �ນ   ຍງັ ເພິ້� ມຄ້ວາມຍດ່້ຫ້ຍຸ� ນຕ້ຳ� ການ ປ� ຽນ ແປງ ຂອງ
ດ້ນິ ຟຼໍ �າ ອາ ກາດ້ ໃຫ້ � ກບັັສດັ້, ພິດ່້ ແລະ ຜູ້້ �ຄ້ນົ ທີ່້�  ອາ ໄສ ຢ້�  ໃນ ແລະ ຢ້� ອ �ອມ ຂ �າງ.

ປ� າ ໄມ � ທີ່້�  ອຸດ້ມົສມົບ້ັນ  ຊ້ຳ� ວຍເພິ້� ມ ຜູ້ນົ ຜູ້ະ ລດິ້ ກະ ສ ິກຳາ ໂດ້ຍ ການ ເພິ້� ມປະສດິ້ທີ່ພິິາບັໃນ ການ ປະ ສມົ ເກ ສອນ, 
ຄ້ວບັ ຄຸ້ມ ສດັ້ ຕ້້ ພິດ່້, ເພິ້� ມສານ ອາ ຫ້ານ ແລະ ນຳ �າ. ອກ້ ດ້ �ານ ໜ້ຶ� ງ, ການ ທີ່ຳາ ລາຍ ປ� າ ໄມ � ແລະ ການ ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ
ຂອງ ປ� າ ໄມ �ກຳປ� ອຍທີ່າດ້ອາຍ ເຮັອ່ນ ແກ � ວອອກ ມາ, ຊ້ຳຶ� ງເລັ� ງໃຫ້ � ເກດ້້ການປ� ຽນແປງຂອງດ້ນິ ຟຼໍ �າ ອາ ກາດ້. 
ນອກ ຈັາກ ນັ �ນ, ຈັຳານວນປ� າ ໄມ �ທີ່້� ຫ້ືຸດ້ ລງົ ຫ້ື ່ຊຸ້ຳດ້ ໂຊ້ຳມລງົ ແມ� ນ ມ ້ຄ້ວາມ ສ� ຽງ ສ້ງຕ້ຳ�  ການເກດ້້ໄຟຼໍໄໝີ� ປ� າ, ດ້ນິ
ເຊ້ຳາະ ເຈັ່� ອນ, ນຳ �າ ຖື � ວມ, ໄພິ ແຫ້ �ງ ແລ �ງ ແລະ ຜູ້ນົ ກະ ທີ່ບົັ ອ່� ນໆ  ຈັາກ ການ ປ� ຽນ ແປງ ຂອງດ້ນິຟຼໍ �າ ອາ ກາດ້.

ເຖືງິແມ� ນວ� າ ຈັະ ມຂ້ຳ � ຕ້ກົ ລ ົງ ສາກນົຕ້� າງໆກຳຕ້າມ, ຈັຳານວນປ� າ ໄມ � ກຳຍງັຖືກ່ ຕ້ດັ້ ແລະ ຊຸ້ຳດ້ ໂຊ້ຳມ ລງົ ໃນ ອດັ້ ຕ້າ
ທີ່້� ໜ້ �າ ເປນັຫ້� ວງ ແລະ ການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍ ແມ� ນຍງັມຄ້້ວາມຊ້ຳກັ  ຊ້ຳ �າ. ປະ ມານ 30 ເປ ້ເຊ້ຳນັ ຂອງເນ່ �ອ ທີ່້�  ປ� າ ໄມ � ດ້ັ �ງ ເດ້ມ້
ຂອງ ໂລ ກໄດ້ � ສ້ນ ເສຍ ໄປ ແລະ 20 ເ ປ ້ເຊ້ຳນັແມ� ນ ຢ້� ໃນສະພິາບັຊຸ້ຳດ້ ໂຊ້ຳມ. ອງ້ ຕ້າມ ຂຳ �ມ້ນຈັາກອງົ ການອາ
ຫ້ານ ແລະ ການ ກະ ເສດ້ ຂອງອງົການສະ ຫ້ະປະ ຊ້ຳາ ຊ້ຳາດ້ (FAO), ສະ ເພິາະອາ ຊ້ຳ ້ຕ້າ ເວນັ ອອກສ� ຽງ ໃຕ້ �  
ແມ� ນສ້ນ ເສຍ ປ� າ ໄມ �ຫ້ືາຍກວ� າ 30 ລ �ານເຮັກັ ຕ້າໃນລະ ຫ້ວ� າງ ປ ້1990 ຫ້າ 2015. ຕ້ວົເລກນ້ �ແມ� ນຫ້ືາຍກ�
ວາ 11 ສ� ວນຮັ �ອຍຂອງເນ່ �ອທີ່້� ປ� າທີ່ງັໝີດົ້.

ເມ່� ອປ� າ ໄມ �ຖືກ່ທີ່ຳາລາຍ, ຄ້ວາມຫ້ືາກຫ້ືາຍດ້ �ານຊ້ຳ ້ວະ ນາໆ ພິນັ, ຊ້ຳວ້ດິ້ການ ເປນັ ຢ້�  ແລະ ການປກົ ປ�ອງ ການ
ປ� ຽນ ແປງ ຂອງດ້ນິ ຟຼໍ �າ ອາ ກາດ້ກຳ ຖືກ່ທີ່ຳາລາຍ ເຊ້ຳັ� ນ ກນັ. ຊຸ້ຳມ ຊ້ຳນົ ທີ່້�  ທຸີ່ກຍາກທີ່້�  ສຸດ້ ແລະ ອ� ອນ ໄຫ້ວ ຫ້ືາຍ ທີ່້�
ສຸດ້ແມ� ນມ ້ຄ້ ວາມ ສ� ຽງ ສ້ງ ຕ້ຳ�  ກບັັ ໄພິ ທີ່ຳາ ມະ ຊ້ຳາດ້ທີ່້�  ເກດ້້ ຈັາກ ການ ປ� ຽນ ແປງ ຂອງ ດ້ນິຟຼໍ �າ ອາ ກາດ້, ເຮັດັ້ໃຫ້ �
ເກດ້້ຄ້ວາມບັຳ�  ໝີັ �ນ ຄ້ງົ ດ້ �ານສະບັຽງ ອາ ຫ້ານ ແລະ ມກ້ານເຄ້່� ອນຍ �າຍຖືິ� ນຖືານ. ຢ� າງ ໃດ້ ກຳ ຕ້າມ, ພິວກ ເຮັາົ
ທຸີ່ກ ຄ້ນົ ລ �ວນແຕ້� ສ້ນ ເສຍ: ການ ສ້ນ ເສຍຕ້ົ �ນ ທີ່ນຶ ປ� າ ໄມ � ທີ່ົ�  ວ ໂລກ ແມ� ນ 2–5 ຕ້່ �ໂດ້ ລາ ສະ ຫ້ະ ລດັ້ຕ້ຳ�  ປ.້

ຂຳ � ຕ້ກົ ລງົຕ້� າງໆ  ຂອງ ອງົ ການ ສະ ຫ້ະ ປະ ຊ້ຳາ ຊ້ຳາດ້ ກ� ຽວ ກບັັ ການ ປ� ຽນ ແປງຂອງ ດ້ນິ ຟຼໍ �າ ອາ ກາດ້ ແລະ ຄ້ວາມ
ຫ້ືາກຫ້ືາຍດ້ �ານຊ້ຳ ້ວະ ນາໆ ພິນັຮັຽກ ຮັ �ອງໃຫ້ � ມກ້ານ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍທີ່້�  ດ້ນິ ປ� າ ໄມ � ທີ່້�  ຖືກ່ທີ່ຳາ ລາຍ ແລະ ຊຸ້ຳດ້ ໂຊ້ຳມນັ �ນ ຄ້ນ່  
ໃໝີ� . ເນ່ �ອ ທີ່້�  ດ້ນິ ທີ່ົ� ວ ໂລກ ປະ ມານ 2 ຕ້່ �ເຮັກັ ຕ້າ ຈັະ ໄດ້ � ຮັບັັ ຜູ້ນົ ປະ ໂຫ້ຍດ້ ຈັາກ ການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍນ້ �. ໂຄ້ງການ ບັອນ 
ຊ້ຳາເລັ �ນ (Bonn Challenge)  ໃນປ ້2011ມ ້ຈັດຸ້ ປະ ສງົ ເພິ່� ອ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍເນ່ �ອທີ່້� ປ� າໄມ � 350 ລ �ານ ເຮັກັ ຕ້າ ພິາຍ
ໃນ ປ ້2030, ຊ້ຳຶ� ງເປນັເປົ �າ ໝີາຍທີ່້� ໄດ້ � ຮັບັັ ຮັອງ ໂດ້ຍ ຖືະ ແຫ້ືງ ການ ນວິ ຢອກ ວ� າດ້ �ວຍ ປ� າ ໄມ �  ໃນ ປ ້2014. 
ເປົ �າ ໝີາຍດ້ັ� ງກ� າວ  ແມ� ນໄດ້ �ຮັບັັການ ຮັບັັຮັອງ ໂດ້ຍ ປະ ເທີ່ດ້ໄທີ່ ໃນ ເດ້ອ່ນ ມງັ ກອນ ປ ້2016 ແລະ ໂດ້ຍ
ຫ້ວຽດ້ ນາມ  ໃນ ປ ້2014.

ຂຳ � ຕ້ກົ ລ  ົງ ສາກນົຕ້� າງໆ ໄດ້ �ເນັ �ນໜ້ກັໃສ� ຄ້ວາມສນົໃຈັຂອງຊຸ້ຳມ ຊ້ຳນົ ທີ່ �ອງ ຖືິ� ນ ໃນ ການຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍ ແລະ ປກົປກັຮັກັ
ສາ ພ້ິ ມທ້ີ່ດັ້ປ� າ ໄມ � ຂອງ ຕ້ນົ. ຜູ້ນົ ປະ ໂຫ້ຍດ້ ແມ� ນ ໄດ້ � ຮັບັັທີ່ງັໃນປດັ້ຈັບຸັນັທີ່ນັທີ່ ້ແລະ ໃນໄລ ຍະ ຍາວ: 

ການ ດ້ຳາ ລງົ ຊ້ຳ ້ວດິ້ ທີ່້�  ໄດ້ � ຮັບັັ ການ ປບັັ ປຸງດ້ຂ້ຶ �ນ, ແຫ້ື� ງທີ່້�  ຢ້�  ອາ ໄສໄດ້ � ຮັບັັ ການ ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍ, ການ ດ້້ດ້ ຊ້ຳມຶ ທີ່າດ້ອາຍ
ເຮັອ່ນ ແກ �ວ ແລະ ຄ້ວາມຍດ່້ຫ້ຍຸ� ນທີ່້� ດ້ກ້ວ� າໃນການຕ້ �ານທີ່ານ ກບັັ ຜູ້ນົ ກະ ທີ່ບົັ ຈັາກການ ປ� ຽນ ແປງ ຂອງດ້ນິ
ຟຼໍ �າ ອາ ກາດ້ໄດ້ �.

ການຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາ ລາຍ ປ� າ  ແລະ ການເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ຊຸ້ຳດ້ ໂຊ້ຳມ ແມ� ນເກດ້້ ຂຶ �ນຮັ �າຍ ແຮັງ ໂດ້ຍ ສະ ເພິາະ ໃນ ອາ ຊ້ຳ້
ຕ້າ ເວນັ ອອກ ສ� ຽງ ໃຕ້ �. ຫ້ືາຍໆ ປະ ເທີ່ດ້ ແລະ ຫ້ືາຍອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງ  ໄດ້ �  ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ ໂຄ້ງການລເິລ້� ມການ
ຟຼໍ່ �ນ ຟ້ຼໍປ� າໄມ � ທີ່້� ເຮັດັ້ໃຫ້ � ມ ້ປ� າໄມ �ປກົ ຫຸ້ �ມ ເພິ້� ມຂຶ �ນ . ການລເິລ້� ມເຫ້ື ົ� ານ້ �ຈັຳານວນໜ້ຶ� ງໄດ້ �ຖືກ່ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ເພິ່� ອ

https://www.bonnchallenge.org/
https://www.bonnchallenge.org/
https://www.bonnchallenge.org/
https://forestdeclaration.org/
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ແສງຕ້າເວນັລອດ້ຜູ້� ານຍອດ້ໄມ �ທີ່້� ປ� າໃນເຂດ້ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ໂອຕ້າເນອ່ງ (O Taneung), ເຂດ້ປ� າໄມ �ທີ່້�ໄດ້ �ຮັບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍໃໝີ� ໃນແຂວງ
ກະືແຈັະ (Kratie), ປະເທີ່ດ້ກຳາປ້ເຈັຍ, ເດ້ອ່ນສງິຫ້າ ປ ້2019.

ຜູ້ະລດິ້ໄມ �ແທີ່ນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍປ� າໄມ � ແລະ ອະນຸລກັລະບັ  ົບັນເິວດ້ ແລະ ການບັຳລກິານຕ້� າງໆຂອງລະບັບົັນິ
ເວດ້. ບັນັດ້າແຜູ້ນງານເຫ້ື ົ� ານ້ �ໄດ້ �ສຸມໃສ� ພິ່ �ນທີ່້� ພິາຍໃນເຂດ້ປ� າສະຫ້ງວນເປນັສ� ວນໃຫ້ຍ� . ບັນັດ້າແຜູ້ນງານ
ດ້ັ� ງກ� າວ ບັຳ� ໄດ້ �ນຳາໃຊ້ຳ �ຄ້ວາມອາດ້ສາມາດ້ຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນໃນການຄຸ້ �ມຄ້ອງ ແລະ ຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍປ� າໄມ �ຂັ �ນຕ້ົ �ນ 
ແລະ ຂັ �ນທີ່ສ້ອງ, ການປ້ກໄມ � ແລະ ທີ່້� ດ້ນິກະສກິຳາ ແລະ ທີ່້� ດ້ນິຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ.

ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ສາມາດ້ຊ້ຳ� ວຍແກ �ໄຂຊ້ຳ� ອງຫ້ວ� າງເຫ້ື ົ� ານ້ �ໄດ້ �. ຜູ້� ານການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �, ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ
ທີ່ �ອງຖືິ� ນ, ລດັ້ຖືະບັານ, ພິາກເອກະຊ້ຳນົ, ອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງສງັຄ້ມົ ແລະ ສະຖືາບັນັການສກຶສາ ໃນນາມຜູ້້ �ມ້
ສ� ວນກ� ຽວຂ �ອງດ້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ຈັະລະບຸັ, ພິຈິັາລະນາ ແລະ ເຈັລະຈັາທີ່າງເລອ່ກໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ ແລະ ການ
ແລກປ� ຽນການນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິຢ� າງໂປ� ງໃສ. ໃນການເຮັດັ້ວຽກປ� າໄມ �ເພິ່� ອສົ� ງເສມ້ການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງພິາກ
ສ� ວນຕ້� າງໆທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ, ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ສ �າງຄ້ວາມສມົດຸ້ນໃຫ້ �ແກ� ເປົ �າໝີາຍທີ່າງສງັຄ້ມົ, 
ເສດ້ຖືະກດິ້ ແລະ ສິ� ງແວດ້ລ �ອມ ພິ �ອມທີ່ງັຮັບັັປະກນັວ� າ ຕ້ົ �ນທີ່ນຶ ແລະ ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ ໄດ້ �ຮັບັັການ
ແບັ� ງປນັຢ� າງເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັ. ດ້ �ວຍວທິີ່ນ້້ �, ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ໃຫ້ �ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍແກ� ຜູ້້ �ມ້
ສ� ວນກ� ຽວຂ �ອງ: ລາຍໄດ້ �, ການເກບັັກກັກາກບັອນ, ໄມ �, ນຳ �າມນັເຊ້ຳ່ �ອໄຟຼໍ, ອາຫ້ານ, ການອະນຸລກັຊ້ຳວ້ະ
ນາໆພິນັ ແລະ ອ່� ນໆອກ້ຫ້ືາຍຢ� າງ.

ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ແມ� ນມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັເປນັພິເິສດ້ໃນອາຊ້ຳຕ້້າເວນັອອກສ� ຽງໃຕ້ � ຊ້ຳຶ� ງຫ້ືາຍບັນັຫ້າ
ກ� ຽວກບັັການຄ້ອບັຄ້ອງທີ່້້� ດ້ນິຍງັບັຳ� ທີ່ນັໄດ້ �ຮັບັັການແກ �ໄຂ ຊ້ຳຶ� ງກຳ� ໃຫ້ �ເກດ້້ຄ້ວາມແຕ້ກຕ້� າງດ້ �ານອຳານາດ້
ລະຫ້ວ� າງບັນັດ້າຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງດ້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້. ຜູ້ນົກະທີ່ບົັຕ້ຳ� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນທີ່້� ອາໄສປ� າໄມ �ເພິ່� ອລ �ຽງ
ຊ້ຳບ້ັ ແລະ ການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ອາດ້ ໄດ້ �ຮັບັັຄ້ວາມເສຍຫ້າຍຢ� າງຮັ �າຍແຮັງ.



7 ບື້້ດນຳ

ແຕ້� ໜ້ �າເສຍດ້າຍ, ລດັ້ຖືະບັານຂອງຫ້ືາຍປະເທີ່ດ້ ໃນອາຊ້ຳຕ້້າເວນັອອກສ� ຽງໃຕ້ �ມຄ້້ວາມສາມາດ້ທີ່້� ຈັຳາກດັ້. 
ພິວກເຂາົບັຳ� ມຊ້້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່້� ຈັະນຳາໃຊ້ຳ �ເພິ່� ອຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ກດົ້ໝີາຍວ� າດ້ �ວຍປ� າໄມ � ຢ� າງມປ້ະສດິ້ຕ້ຜິູ້ນົ
ເພິ່� ອຢຸດ້ການລກັລອບັຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່້� ຜູ້ດິ້ກດົ້ໝີາຍ ແລະ ແກ �ໄຂສາເຫ້ດ້ອ່� ນໆຂອງການຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າ ແລະ 
ເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ ເຊ້ຳັ� ນ: ສດັ້ຕ້້ພິດ່້ ແລະ ເຊ້ຳ່ �ອພິະຍາດ້, ໄຟຼໍໄໝີ�ປ� າ ແລະ ການຫ້ນັປ� ຽນປ� າໄມ �ເພິ່� ອ
ການເຮັດັ້ກະສກິຳາ.

ພິາກຕ້� າງໆໃນຄ້້� ມນ່້ � ປະກອບັມປ້ະມານ 10 ຄ້ຳາຖືາມ ຄ້:່

. 1 ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນຫ້ຍງັ?
. 2 ເປນັຫ້ຍງັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ຈັ ຶ� ງມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັ?
. 3 ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນໃຜູ້ ແລະ ພິວກເຂາົຈັະໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້

ແນວໃດ້?
. 4 ພິວກເຮັາົສາມາດ້ລະບຸັ ແລະ ຈັດັ້ລຳາດ້ບັັຄ້ວາມສຳາຄ້ນັຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງໃນກາຟຼໍ່ �ຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້

ປ� າໄມ � ໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ສະເພິາະໃດ້ໜ້ຶ� ງໄດ້ �ແນວໃດ້?
. 5 ພິວກເຮັາົຈັະພິດັ້ທີ່ະນາ ແລະ ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ໂຄ້ງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ໄດ້ �ແນວໃດ້?
. 6 ບັນັດ້າສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍຫ້ືກັໃນຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ມຫ້້ຍງັແດ້� ?
. 7 ພິວກເຮັາົຄ້ວນພິຈິັາລະນາຄ້ວາມສະເໝີພ້ິາບັລະຫ້ວ� າງຍງິ-ຊ້ຳາຍໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແນວ

ໃດ້ ແລະ ຍ �ອນຫ້ຍງັ?
. 8 ບັນັດ້າແຫ້ື� ງເງນິທີ່ນຶສຳາລບັັ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ມຫ້້ຍງັແດ້� ?
. 9 ການລເິລ້� ມ, ນະໂຍບັາຍ ແລະ ຄ້ວາມຕ້ັ �ງໃຈັຕ້� າງໆ ທີ່້� ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ມ້

ຫ້ຍງັແດ້� ?
. 10 ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ຄ້ວນປະສານສມົທີ່ບົັກບັັ ການຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນທີ່າດ້ອາຍ ເຮັອ່ນແກ �ວຈັາກການ 

ທີ່ຳາລາຍປ� າໄມ � ແລະ ເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ (REDD+) ແນວໃດ້ ແລະ ຍ �ອນຫ້ຍັ
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 ກ່ານຟື້້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ� 
ແມນ່ຫຍໍ້ງັ?

ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ແມ� ນເຂດ້ທີ່້� ມກ້ານນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍເຊ້ຳັ� ນ: ປ� າໄມ �ທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້, ປ� າຂັ �ນສອງ, ການປ້ກໄມ �, 
ທີ່້� ດ້ນິກະສກິຳາ ແລະ ທີ່້� ດ້ນິຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ.

ໃນປ ້1999, ກອງທີ່ນຶອະນຸຮັກັທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ໂລກ (WWF) ແລະ ອງົການສາກນົເພິ່� ອການອະນຸລກັ
ທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ (IUCN) ໄດ້ �ເລ້� ມກວດ້ກາວ� າ ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ທີ່້� ມຄຸ້້ນນະພິາບັສ້ງ ຈັະສາມາດ້ຕ້ອບັສະໜ້ອງ
ຄ້ວາມຕ້ �ອງການຂອງມະນຸດ້ໄດ້ �ແນວໃດ້, ອະນຸລກັຄ້ວາມຫ້ືາກຫ້ືາຍດ້ �ານຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັ ແລະ ໃຫ້ �ລະບັບົັ
ນເິວດ້ ເຮັດັ້ວຽກສຳາລບັັທຸີ່ກຊ້ຳວ້ດິ້ໃນໂລກ. ຂະບັວນການໃໝີ� ດ້ັ� ງກ� າວ ຖືກ່ຮັຽກວ� າ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ັ
ປ� າໄມ �.

ໃນປຕ້້ຳ� ມາ, ກອງທີ່ນຶອະນຸຮັກັທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ໂລກ (WWF) ແລະ ອງົການສາກນົເພິ່� ອການອະນຸລກັ
ທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ (IUCN) ໄດ້ �ຈັດັ້ກອງປະຊຸ້ຳມສຳາມະນາ ທີ່້� ລະບຸັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ວ� າເປນັ 
“ຂະບັວນການທີ່້� ມກ້ານວາງແຜູ້ນໄວ �ທີ່້� ແນໃສຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍຄ້ວາມອຸດ້ມົສມົບ້ັນຂອງລະບັບົັນເິວດ້ ແລະ 

 

ຍກົລະດ້ບັັຄ້ວາມຢ້� ດ້ມ້ສຸ້ກຂອງມະນຸດ້ໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ທີ່້� ຖືກ່ທີ່ຳາລາຍ ຫ້ື ່ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ.” ຕ້ັ �ງແຕ້� ນັ �ນມາ, 
 

ຫ້ືາຍອງົການຈັດັ້ຈັດັ້ຕ້ັ �ງໄດ້ �ນຳາໃຊ້ຳ �ແນວຄ້ວາມຄ້ດິ້ດ້ັ� ງກ� າວ ແລະ ມກ້ານປບັັປຸງໃຫ້ �ດ້ຂ້ຶ �ນ.

ຍກົຕ້ວົຢ� າງ, ອງົການການຮັ� ວມມສ່າກນົເພິ່� ອການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � (GPFLR) ລະບຸັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມ້
ທີ່ດັ້ປ� າໄມ �ວ� າເປນັ: “ຂະບັວນການທີ່້� ມຄ້້ວາມກະຕ້ລ່ລ່ົ �ນທີ່້� ນຳາເອາົປະຊ້ຳາຊ້ຳນົມາລວມຕ້ວົກນັເພິ່� ອລະບຸັ, 
ເຈັລະຈັາຕ້ຳ� ລອງ ແລະ ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ຕ້າມແນວທີ່າງໃນການປະຕ້ບິັດັ້ທີ່້� ຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍຄ້ວາມສມົດຸ້ນທີ່້� ດ້ທ້ີ່້� ສຸດ້ທີ່້�
ຕ້ກົລງົກນັໄວ �ກ� ຽວກບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ຕ້� າງໆທີ່າງດ້ �ານນເິວດ້ວທິີ່ະຍາ, ເສດ້ຖືະກດິ້-ສງັຄ້ມົຂອງປ� າໄມ � ແລະ 
ຕ້ົ �ນໄມ � ພິາຍໃນຮ້ັບັແບັບັການນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິທີ່້� ກວ �າງຂວາງຂຶ �ນ.”

ເວົ �າງ� າຍໆວ� າ, ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນກ� ຽວກບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ໃນແບັບັມສ້� ວນຮັ� ວມເພິ່� ອເພິ້� ມ
ຄ້ວາມຢ້� ດ້ມ້ສຸ້ກໃຫ້ �ແກ� ມະນຸດ້.

ໃນປ ້2007, ທີ່� ານ ສະຈັວັດ້ ມາກນ້ດິ້ສ ໌(Stewart Maginnis) ແລະ ທີ່� ານ ວນິລ� ຽມ ແຈັກັສນັ 
(William Jackson) ໄດ້ �ຈັດັ້ພິມິປ່ �ມກ� ຽວກບັັ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ແມ� ນຫ້ຍງັ ແລະ ແຕ້ກຕ້� າງ
ຈັາກວທິີ່ກ້ານໃນປດັ້ຈັບຸັນັແນວໃດ້?. ຊ້ຳຶ� ງໄດ້ �ລະບຸັບັນັດ້າລກັສະນະຕ້ຳ� ໄປນ້ �ຂອງ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �:

■	 ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ແມ� ນຂະບັວນການທີ່້� ສາມາດ້ປບັັປ� ຽນໄດ້ � ໂດ້ຍມ ້3 ຄຸ້ນລກັສະນະຕ້ົ �ນຕ້ຳຄ້:່ 
ການມສ້� ວນຮັ� ວມທີ່້� ຮັຽກຮັ �ອງໃຫ້ �ພິາກສ� ວນກ� ຽວຂ �ອງມສ້� ວນຮັ� ວມນຳາກນັເພິ່� ອຈັະສ �າງຜູ້ນົສຳາເລດັ້ໄດ້ � 
ມນັອງ້ໃສ� ການຄຸ້ �ມຄ້ອງທີ່້� ປບັັຕ້ວົໄດ້ �, ສະນັ �ນ ຈັຶ� ງຕ້ອບັສະໜ້ອງຕ້ຳ� ການປ� ຽນແປງທີ່າງເສດ້ຖືະກດິ້-
ສງັຄ້ມົ ແລະ ສິ� ງແວດ້ລ �ອມ. ແລະ ມນັຮັຽກຮັ �ອງໃຫ້ �ມທ້ີ່ງັໂຄ້ງການຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາທີ່້� ພິຽງພິຳ ແລະ 
ຂັ �ນຕ້ອນການຮັຽນຮ້ັ �ທີ່້� ເໝີາະສມົ.

1
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ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົຈັາກ ບັ �ານທີ່� າ, ແຂວງໄຊ້ຳຍະບ້ັລ ້ໄດ້ �ສ �າງແຜູ້ນທີ່້� ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ໃນການຝຶກຶອບົັຮັມົການວາງແຜູ້ນນຳາໃຊ້ຳ �
ທີ່້� ດ້ນິແບັບັມສ້� ວນຮັ� ວມ ທີ່້� ຈັດັ້ຂຶ �ນໂດ້ຍອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC). ການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງທີ່ງັໝີດົ້ 
ແມ� ນສ� ວນໜ້ຶ� ງທີ່້� ສຳາຄ້ນັຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ແຂວງໄຊ້ຳຍະບ້ັລ,້ ສປປ ລາວ, ເດ້ອ່ນກຳລະກດົ້ ປ ້2019.

■	 ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ພິະຍາຍາມຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍຂະບັວນການທີ່າງນເິວດ້ວທິີ່ະຍາໃນຂອບັເຂດ້ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ເພິ່� ອ
ຮັກັສາຄ້ວາມຫ້ືາກຫ້ືາຍທີ່າງຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັ ແລະ ການເຮັດັ້ວຽກຂອງລະບັບົັນເິວດ້ ແລະ ມອບັຄ້ວາມ
ຍດ່້ຫ້ຍຸ� ນຕ້ຳ� ການປ� ຽນແປງຂອງສິ� ງແວດ້ລ �ອມ.

■	 ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ພິະຍາຍາມທີ່້� ຈັະຍກົລະດ້ບັັຄ້ວາມຢ້� ດ້ມ້ສຸ້ກຂອງມະນຸດ້ໂດ້ຍການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍການ
ບັຳລກິານຕ້� າງໆຂອງລະບັບົັນເິວດ້.

■	 ການຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນຢ້� ໃນລະດ້ບັັພ້ິມທ້ີ່ດັ້, ດ້ັ� ງນັ �ນ ຕ້ �ອງໄດ້ �ຕ້ດັ້ສນິໃຈັໃນ
ລະດ້ບັັພິາກສະໜ້າມໃນສະພິາບັຂອງພ້ິມທ້ີ່ດັ້.

ກ່ານຟ້ື້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�ແຕົ້ກ່ຕ່ົ້າງຈາກ່ວິທີັກ່ານຟ້ື້�ນຟ້ື້ປ່່າໄມ�ອ້�ນໆແນວໃດ?

ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນມຄ້້ວາມກ �ວາງຂວາງກວ� າວທິີ່ກ້ານຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍປ� າໄມ �ທີ່ົ� ວໄປໃນການວເິຄ້າະ
ສະພິາບັການຂອງທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ການອອກແບັບັການເຮັດັ້ກດິ້ຈັະກຳາຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ເພິ່� ອ ຫ້ືາຍຈັດຸ້ປະສງົ. 
ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ພິຈິັາລະນາເຖືງິບັນັດ້າຈັດຸ້ປະສງົດ້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ແລະ ຜູ້ນົກະທີ່ບົັຂອງມນັຕ້ຳ� ຜູ້້ �ມ້
ສ� ວນກ� ຽວຂ �ອງທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ.

ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນເປນັຫ້ລາຍກວ� າການປ້ກຕ້ົ �ນໄມ � ແລະ ການເພິິ� ມຄ້ວາມປກົຫຸ້ �ມຂອງປ� າໄມ �
ເທີ່ົ� ານັ �ນ. ໃນທີ່າງກງົກນັຂ �າມ, ຫ້ືາຍໂຄ້ງການການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍທີ່້� ມຂ້ະໜ້າດ້ໃຫ້ຍ� ໃນອາຊ້ຳໄ້ດ້ �ມຸ� ງເນັ �ນໃສ� ການ
ຂະຫ້ຍາຍຕ້ວົຢ� າງໄວວາ, ແນວພິນັທີ່້� ແປກໃໝີ�  ແລະ ການຜູ້ະລດິ້ໄມ �. ສິ� ງນ້ �ນຳາໄປສ້� ການວພິິາກວຈິັານທີ່້�
ສຳາຄ້ນັຕ້ຳ� ການແອບັອ �າງຂອງເຂາົເຈັ ົ �າໃນການປບັັປຸງຄຸ້ນນະພິາບັປ� າໄມ � ແລະ ຄ້ວາມຢ້� ດ້ມ້ສຸ້ກຂອງມະນຸດ້.
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ຄ້  ຸນລກັສະນະທີ່້� ໂດ້ດ້ເດ້ັ� ນອກ້ອນັໜ້ຶ� ງຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນຢ້� ບັ� ອນວ� າຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ
ໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ໄດ້ �ເຂົ �າຮັ� ວມຕ້ະຫ້ືອດ້ຂະບັວນການ. ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ເຮັດັ້ວຽກຮັ� ວມກບັັຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນ
ກ� ຽວຂ �ອງເພິ່� ອລະບຸັ ແລະ ແກ �ໄຂຕ້ົ �ນເຫ້ດ້ຂອງການຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າ ແລະ ການເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ 
ແລະ ເພິ່� ອຮັ� ວມກນັພິດັ້ທີ່ະນາວທິີ່ແ້ກ �ໄຂບັນັຫ້າ. ຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ເນັ �ນໜ້ກັໃສ� ຄ້ວາມ
ຕ້ �ອງການຂອງທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ບ້ັລມິະສດິ້ແຫ້� ງຊ້ຳາດ້ຢ� າງເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັ. ພິວກເຂາົຍອມຮັບັັວ� າວທິີ່ກ້ານ
ແບັບັຈັາກເທີ່ງິລງົລຸ� ມ ຈັະເປນັການຕ້ຳ� ຕ້ �ານໃນໄລຍະກາງຫ້າໄລຍະຍາວ. ສິ� ງນ້ �ກງົກນັຂ �າມກບັັຫ້ືາຍໆຂຳ �
ລເິລ້� ມໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍແບັບັດ້ັ �ງເດ້ມ້ໃນອາຊ້ຳ ້ທີ່້� ເນັ �ນໜ້ກັໃສ� ການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງບັຳ�
ພິຽງພິຳ, ຖື �າພິຈິັາລະນາໂດ້ຍລວມ.

ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ຍງັແຕ້ກຕ້� າງຈັາກວທິີ່ກ້ານອ່� ນໆ ໃນວທິີ່ກ້ານຮັບັັຮ້ັ �ຄ້ວາມຊ້ຳບັັຊ້ຳ �ອນ ແລະ ຄ້ວາມ
ບັຳ� ແນ� ນອນ. ຄ້ວາມຕ້ �ອງການຂອງທີ່ �ອງຖືິ� ນ, ບ້ັລມິະສດິ້ ແລະ ຮ້ັບັແບັບັການນຳາໃຊ້ຳ �ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນມກ້ານ
ປ� ຽນແປງຕ້າມການເວລາ. ບັນັດ້າອດິ້ທີ່ພິິນົພິາຍນອກເຊ້ຳັ� ນ: ການປ� ຽນແປງຂອງດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້, ກຳາລງັ
ຕ້ະຫ້ືາດ້ ແລະ ນະໂຍບັາຍຕ້� າງໆເຮັດັ້ໃຫ້ �ຍິ� ງສາມາດ້ຄ້າດ້ເດ້າົໄດ້ �ໜ້ �ອຍລງົ. ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � 
ຈັຳາເປນັຕ້ �ອງມພ້ິ່ �ນຖືານໃນຂະບັວນການຄຸ້ �ມຄ້ອງທີ່້� ປບັັຕ້ວົໄດ້ �ຊ້ຳຶ� ງປະກອບັມກ້ານຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາ ແລະ 
ການຮັຽນຮ້ັ �ຊ້ຳຳ �າໆ. ນ້ �ມກັຈັະບັຳ� ແມ� ນທີ່າງເລອ່ກຂອງໂຄ້ງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍຈັາກເທີ່ງິລງົລຸ� ມຂະໜ້າດ້ໃຫ້ຍ�
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ເປ່ນັຫຍັໍ້ງກ່ານຟື້້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ� 
ຈ່�ງມຄີວາມສ່ຳຄັນ?

ອງ້ຕ້າມການປະເມນ້ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນປ� າໄມ �ທີ່ົ� ວໂລກຂອງອງົການອາຫ້ານ ແລະ ການກະເສດ້, ທີ່ະວບ້ັອາ
ຊ້ຳ ້ຕ້າ ເວນັ ອອກສ� ຽງ ໃຕ້ �ໄດ້ �ສ້ນ ເສຍ ປ� າ ໄມ �ຫ້ືາຍກວ� າ 30 ລ �ານເຮັກັ ຕ້າໃນລະ ຫ້ວ� າງ ປ ້1990 ຫ້າ 2015. 
ຕ້ວົເລກນ້ �ແມ� ນຫ້ືາຍກ� ວາ 11 ສ� ວນຮັ �ອຍຂອງເນ່ �ອທີ່້� ປ� າທີ່ງັໝີດົ້. ການສ້ນເສຍດ້ັ� ງກ� າວສົ� ງຜູ້ນົກະທີ່ບົັຫ້ືາຍ
ຕ້ຳ� ເສດ້ຖືະກດິ້-ສງັຄ້ມົ ແລະ ສິ� ງແວດ້ລ �ອມ, ໂດ້ຍສະເພິາະແມ� ນຕ້ຳ� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່້� ທຸີ່ກຍາກ ແລະ ຊ້ຳນົນະບັດົ້.

ການສ້ນເສຍ ແລະ ການຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມຂອງປ� າໄມ �ເຮັດັ້ໃຫ້ �ບັນັຫ້າໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ທີ່ົ� ວໂລກທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັ
ອາຫ້ານ ແລະ ການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ເຊ້ຳັ� ນ: ນຳ �າສະອາດ້, ອາກາດ້ບັຳລສຸິດ້ ແລະ ສະພິາບັອາກາດ້. ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ທີ່້�
ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມຍງັມຄ້້ວາມສ� ຽງຫ້ືາຍຂຶ �ນຕ້ຳ� ໄພິພິບິັດັ້ທີ່າງທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ ແລະ ສະພິາບັດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້ທີ່້� ຮຸັນແຮັງ
ເຊ້ຳັ� ນ: ຝຶນົຕ້ກົໜ້ກັ, ນຳ �າຖື �ວມ ແລະ ດ້ນິເຊ້ຳາະເຈັ່� ອນ.

ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັອນັໃຫ້ຍຫ້ືວງໃນການແກ �ໄຂບັນັຫ້າເຫ້ື ົ� ານ້ �ໂດ້ຍຍກົລະດ້ບັັພ້ິມທ້ີ່ດັ້
ໄປໃນທີ່າງທີ່້� ຮັບັັປະກນັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ຕ້� າງໆໃຫ້ �ຍນ່ຍງົ. ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ຕ້� າງໆນັ �ນລວມມລ້ະບັຽບັການ
ກ� ຽວກບັັສະພິາບັອາກາດ້ທີ່ �ອງຖືິ� ນທີ່້� ດ້ຂ້ຶ �ນ, ການຄ້ວບັຄຸ້ມໄພິນຳ �າຖື �ວມ ແລະ ການເຊ້ຳາະເຈັ່� ອນໄດ້ �ຮັບັັການ
ປບັັປຸງ, ຄ້ວາມຫ້ືາກຫ້ືາຍ ແລະ ການຫ້າມາໄດ້ �ຂອງຜູ້ະລດິ້ຕ້ະພິນັອາຫ້ານ ແລະ ບັຳ� ແມ� ນອາຫ້ານ ແລະ 
ໂອກາດ້ຕ້� າງໆທີ່າງເສດ້ຖືະກດິ້ສຳາລບັັຄ້ນົໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນເພິ້� ມຂຶ �ນ.

ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ສາມາດ້ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການບັນັເທີ່າົ ແລະ ການປບັັຕ້ວົເຂົ �າກບັັການປ� ຽນແປງ
ຂອງດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້, ພິ �ອມທີ່ງັການເພິ້� ມຄຸ້ນຄ້� າທີ່າງນເິວດ້ວທິີ່ະຍາ ແລະ ການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ໃຫ້ �ແກ� ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ 
ແລະ ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົຂອງຕ້ນົ. ໃນທີ່້� ສຸດ້, ສິ� ງນ້ �ສາມາດ້ປ� ຽນໄປເປນັການມຄຸ້້ນນະພິາບັຊ້ຳວ້ດິ້ທີ່້� ດ້ຂ້ຶ �ນ ແລະ 
ຄ້ວາມຍດ່້ຫ້ຍຸ� ນຂອງຄ້ນົທີ່້� ເພິ້� ງພິາອາໄສປ� າໄມ �ເພິ້� ມຂຶ �ນ.

 ຜ້ົນປ່ະໂຫຍໍ້ດຂອງກ່ານຟ້ື້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�

ກ່ານປ້່ກ່ປ່� ອງສ່ິ່ງແວດລ�ອມ
ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ຊ້ຳ� ວຍຍກົລະດ້ບັັການປກົປ�ອງ ແລະ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍປ� າໄມ �, ການອະນຸລກັດ້ນິ, ການ
ປກົປ�ອງແຫ້ື� ງນຳ �າ, ຄຸ້ນນະພິາບັອາກາດ້, ສະພິາບັອາກາດ້ທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ການອະນຸລກັຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັ.

ກ່ານດຳລ້ງຊີີວິດຢ່າງຍໍ້້ນຍໍ້້ງ 
ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ເພິ້� ມການສະໜ້ອງຜູ້ະລດິ້ຕ້ະພິນັດ້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້ຕ້� າງໆ ເຊ້ຳັ� ນ: ອາຫ້ານ, ນຳ �າ, ໄມ � 
ແລະ ຢາຊ້ຳວ້ະພິາບັ. ສະນັ �ນ, ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ໃຫ້ �ໂອກາດ້ແກ� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່້� ເພິ້� ງພິາອາໄສປ� າໄມ �ເພິ່� ອ
ສ �າງລາຍໄດ້ � ແລະ ຊ້ຳວ້ດິ້ການເປນັຢ້� ທີ່້� ຍນ່ຍງົ.
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2. ເປ່ັນຫຍັງກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ�ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? 13

ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົໃນບັ �ານ ທີ່ະບັອງ ດ້ອມເຣ (Thbong Domrey) ເກບັັເຫ້ດັ້ໃນປ� າໄມ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ. ເຫ້ດັ້ແມ� ນໜ້ຶ� ງໃນຫື້າຍໆຜູ້ະລດິ້ຕ້ະພິນັ
ຈັາກປ� າທີ່້� ບັຳ� ແມ� ນໄມ � ທີ່້� ສະມາຊ້ຳກິຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ເກບັັກ� ຽວເພິ່� ອປະກອບັໃນການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ຂອງທີ່ �ອງຖືິ� ນ. ບັ �ານ ທີ່ະບັອງ ດ້ອມເຣ 
(Thbong Domrey)ມ ແຂວງ ກຳາປງົທີ່ມົ, ປະເທີ່ດ້ກຳາປ້ເຈັຍ, ປ ້2019.

ຄວາມຍໍ້້ດຫຍຸໍ້່ນຕ່ໍົ້ສ່ະພູາບື້ອາກ່າດ ແລະ ກ່ານຫຸຼດຜ່ົອນຄວາມສ່່ຽງຕ່ໍົ້ໄພູພູິບັື້ດ
ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ສາມາດ້ຊ້ຳ� ວຍບັນັເທີ່າົ ແລະ ການປບັັຕ້ວົເຂົ �າກບັັການປ� ຽນແປງຂອງດ້ນິຟຼໍ �າ
ອາກາດ້ໃນຂະນະທີ່້� ພິວມເພິ້� ມມ້ນຄ້� າທີ່າງນເິວດ້ວທິີ່ະຍາ ແລະ ການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ໃຫ້ �ແກ� ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ແລະ 
ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົຂອງຕ້ນົ. ການປບັັປຸງປ� າໄມ � ແລະ ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນອ່� ນໆໂດ້ຍຜູ້� ານຂະບັວນການຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ
ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ຍງັສາມາດ້ຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນຄ້ວາມສ� ຽງຕ້ຳ� ໄພິພິບິັດັ້ ເຊ້ຳັ� ນ: ໄພິນຳ �າຖື �ວມ, ໄພິແຫ້ �ງແລ �ງ, ດ້ນິເຊ້ຳາະ
ເຈັ່� ອນ ຫ້ື ່ການລະບັາດ້ຂອງສດັ້ຕ້້ພິດ່້.

ຄວາມໂປ່່ງໃສ່ ແລະ ຄວາມຮັູ້ບື້ຜິົດຊີອບື້
ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ເປດ້້ໂອກາດ້ໃນການປບັັປຸງ ຫ້ື ່ສ �າງໂຄ້ງສ �າງສະຖືາບັນັໃໝີ� ສຳາລບັັການມ້
ສ� ວນຮັ� ວມຂອງຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ. ຊ້ຳ� ວຍຊຸ້ຳກຍ້ �ການປກຶສາຫ້າລ,່ ການມສ້� ວນຮັ� ວມ ແລະ ຄ້ວາມເປນັ
ເຈັົ �າຂອງຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ. ສິ� ງນ້ �ສາມາດ້ນຳາເອາົຄ້ວາມໂປ� ງໃສ ແລະ ຄ້ວາມຮັບັັຜູ້ດິ້ຊ້ຳອບັຫ້ືາຍຂຶ �ນມາສ້�
ຂະບັວນການຕ້ດັ້ສນິໃຈັກ� ຽວກບັັບັນັຫ້າທີ່້� ມກ້ານຖືກົຖືຽງກນັເຊ້ຳັ� ນ: ການຄ້ອບັຄ້ອງທີ່້� ດ້ນິ, ການຄຸ້ �ມຄ້ອງ
ນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິ ແລະ ການເຂົ �າເຖືງິແຫ້ື� ງນຳ �າ.
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ກ່ານບື້ໍ່ ແບ່ື້ງແຍໍ້ກ່ທັາງສັ່ງຄ້ມ
ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ສົ� ງເສມ້ຄ້ວາມສຳາຄ້ນັຂອງການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງກຸ� ມທີ່້� ດ້ �ອຍໂອກາດ້ໃນການ
ຕ້ດັ້ສນິໃຈັ, ການອອກສດິ້ອອກສຽງ ແລະ ການອອກຄ້ວາມຄ້ດິ້ເຫ້ນັຕ້� າງໆມກັຈັະຖືກ່ເບັິ� ງຂ �າມ. ຊ້ຳຶ� ງ
ລວມມປ້ະຊ້ຳາຊ້ຳນົຜູ້້ �ທຸີ່ກຍາກ ແລະ ບັຳ� ມດ້້ນິດ້ອນຕ້ອນຫ້ຍ �າ, ແມ� ຍງິ, ຊ້ຳາວ ໜຸ້� ມ ແລະ ບັນັດ້າຊ້ຳນົເຜູ້ົ� າ
ພິ່ �ນເມອ່ງ (ຊ້ຳນົເຜູ້ົ� າທີ່ �ອງຖືິ� ນ). ກຸ� ມຄ້ນົເຫ້ື ົ� ານ້ �ອາດ້ຈັະກາຍມາມອ້ຳານາດ້ ແລະ ໄດ້ �ຮັບັັການຍອມຮັບັັຢ� າງ
ກວ �າງຂວາງຈັາກຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງອ່� ນໆອນັເປນັຜູ້ນົມາຈັາກຂະບັວນການແບັບັມສ້� ວນຮັ� ວມ, ການສ �າງ
ຂດ້້ຄ້ວາມສາມາດ້ ແລະ ຜູ້ນົຕ້ອບັແທີ່ນຈັາກເສດ້ຖືະກດິ້ ແລະ ສງັຄ້ມົໄດ້ �ຮັບັັການປງັປຸງດ້ຂ້ຶ �ນ ຈັາກແນວ
ທີ່າງການປະຕ້ບິັດັ້ແບັບັຍນ່ຍງົ.

ກ່ານເຊ່້ີອມໂຍໍ້ງກັ່ບື້ ຂະແໜງກ່ານອ່້ນໆທ່ີັປ່ີ່ນອ�ອມ
ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ສົ� ງເສມ້ການຮັ� ວມມທ່ີ່້� ເຂັ �ມແຂງລະຫ້ວ� າງບັນັດ້າຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງດ້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້ 
ແລະ ນຳາເອາົຂະແໜ້ງການຕ້� າງໆມາລວມກນັເພິ່� ອເຈັລະຈັາວທິີ່ກ້ານແກ �ໄຂໃນລະດ້ບັັພ້ິມທ້ີ່ດັ້.

ກ່ານພູັດທັະນາແບື້ບື້ຍໍ້້ນຍໍ້້ງ
ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ສາມາດ້ປະກອບັສ� ວນເຂົ �າໃນການບັນັລຸເປົ �າໝີາຍການພິດັ້ທີ່ະນາແບັບັຍນ່ຍງົຂອງ
ສະຫ້ະປະຊ້ຳາຊ້ຳາດ້ (SDGs), ໂດ້ຍສະເພິາະຕ້ຳ�  SDG1, 2, 5, 6, 13 ແລະ 15.

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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ຜ້ົ�ມສ່ີ່ວນຮູ່້ວມໃນກ່ານຟື້້�ນຟ້ື້ພູ້ມີທັັດ
ປ່່າໄມ�ມີໃຜົແດ່ ແລະ ຈະໄດ�ຮັູ້ບື້ຜ້ົນ
ປ່ະໂຫຍໍ້ດແນວໃດ?

ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງປະກອບັມບຸ້ັກຄ້ນົ ຫ້ື ່ອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງໃດ້ໜ້ຶ� ງທີ່້� ສາມາດ້ສົ� ງຜູ້ນົກະທີ່ບົັທີ່າງກງົ ຫ້ື ່ທີ່າງ
ອ �ອມ ຫ້ື ່ໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົກະທີ່ບົັຈັາກການລເິລ້� ມຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງໃນວງົ
ກວ �າງ ຈັຳານວນ 4 ກຸ� ມ ໄດ້ �ແກ� :

■	 ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນ
■	 ລດັ້ຖືະບັານ
■	 ພິາກເອກະຊ້ຳນົ
■	 ອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ ແລະ ສະຖືາບັນັການສກຶສາ

ກຸ� ມເຫ້ື ົ� ານ້ �ມກັຈັະມຄຸ້້ນຄ້� າ, ຄ້ວາມສນົໃຈັ ແລະ ວທິີ່ກ້ານທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ. ຄ້ວາມສນົໃຈັອາດ້ຈັະແຕ້ກຕ້� າງ
ກນັໄປໃນແຕ້� ລະກຸ� ມ. ຍກົຕ້ວົຢ� າງ, ໜ້� ວຍງານທີ່້� ດ້ນິ ແລະ ນຳ �າ ໃນອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງຂອງລດັ້ຖືະບັານອາດ້ຈັະ
ມກ້ານຂດັ້ແຍ� ງດ້ �ານຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ກບັັໜ້� ວຍງານພິະລງັງານ-ບັຳ� ແຮັ� . ບັາງອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົກຳສຸມ
ໃສ� ການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ, ໃນຂະນະທີ່້� ບັາງອງົການອ່� ນໆເຮັດັ້ວຽກກ� ຽວກບັັການອະນຸລກັຊ້ຳວ້ະ
ນາໆພິນັ.

ຂັ �ນຕ້ອນການອອກແບັບັ ແລະ ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ນຳາເອາົບັນັດ້າຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ
ເຫ້ື ົ� ານ້ �ມາລວມຕ້ວົກນັໃນນາມເປນັຄ້້� ຮັ� ວມງານທີ່້� ເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັເພິ່� ອເຈັລະຈັາຕ້ຳ� ລອງກ� ຽວກບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້
ຮັ� ວມກນັ ແລະ ການຮັ� ວມງານທີ່້� ຮັ� ວມມກ່ນັ. ພິາກຕ້ຳ� ໄປນ້ � ມນັສງັລວມພິາລະບັດົ້ບັາດ້ ແລະ ສດິ້ຜູ້ນົ
ປະໂຫ້ຍດ້ຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງແຕ້� ລະກຸ� ມ, ພິ �ອມທີ່ງັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ຕ້� າງໆທີ່້� ເປນັໄປໄດ້ �ທີ່້�  ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ
ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ສາມາດ້ໃຫ້ �ແກ� ພິວກເຂາົເຈັ ົ �າໄດ້ �.

 ຊຸີມຊ້ີນທັ�ອງຖິິ່�ນ

ຄ້ນົເຫ້ື ົ� ານ້ �ແມ� ນຄ້ນົທີ່້� ອາໄສຢ້� ໃນ ຫ້ື ່ໃກ �ກບັັພ້ິມທ້ີ່ດັ້. ສາມາດ້ຈັຳາແນກຄ້ວາມແຕ້ກຕ້� າງຂອງເຂາົເຈັ ົ �າໄດ້ �ຈັາກ
ແຫ້ື� ງລາຍຮັບັັສຳາລບັັການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ເຊ້ຳັ� ນ: ພິະນກັງານເງນິເດ້ອ່ນ, ຜູ້້ �ທີ່້� ເພິ້� ງພິາອາໄສປ� າໄມ �, ຊ້ຳາວ
ກະສກິອນ ແລະ ພິຳ� ຄ້ �າ ຫ້ື ່ຈັຳາແນກຈັາກຄ້ວາມແຕ້ກຕ້� າງລະຫ້ວ� າງຊ້ຳນົເຜູ້ົ� າ, ຄ້ວາມຮັັ� ງມ ້ແລະ ອຳານາດ້. 
ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ແມ� ນເປນັສ� ວນໜ້ຶ� ງຂອງວດັ້ທີ່ະນະທີ່ຳາ ແລະ ເອກະລກັຂອງພິວກເຂາົ. ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົສະໜ້ອງສນິຄ້ �າ 
ແລະ ການບັຳລກິານ ເຊ້ຳັ� ນ: ອາຫ້ານ, ນຳ �າ, ການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ ແລະ ຄ້ວາມປອດ້ໄພິທີ່້� ພິວກເຂາົເພິ້� ງພິາອາໄສ
ເພິ່� ອການພິດັ້ທີ່ະນາ ແລະ ຄ້ວາມຢ້� ລອດ້.
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ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົເຂົ �າຮັ� ວມກອງປະຊຸ້ຳມກບັັຜູ້້ �ຕ້າງໜ້�າລດັ້ຖືະບັານໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ບັຳລສິດັ້ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ເພິ່� ອປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັ
ຄ້ວາມເປນັໄປໄດ້ �ໃນການຮັ� ວມມສ່ະໜ້ອງວດັ້ສະດຸ້ໄມ �ໄຜູ້� ລຸ �ງ (lung bamboo) ຊ້ຳຶ� ງເປນັສ� ວນໜ້ຶ� ງຂອງ. ໂຄ້ງການຟືຼໍຳຣສິ ໌
(FLOURISH) ຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC). ແຂວງເງະອານ, ປະເທີ່ດ້ຫ້ວຽດ້ນາມ, 2019.

  ຄ້ນົທີ່ �ອງຖືິ� ນ, ໂດ້ຍສະເພິາະແມ� ນກຸ� ມຄ້ນົດ້ �ອຍໂອກາດ້ໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົກະທີ່ບົັຢ� າງໜ້ກັຈັາກການຕ້ດັ້ສນິໃຈັ
ກ� ຽວກບັັພ້ິມທ້ີ່ດັ້ຂອງພິວກເຂາົ. ນອກຈັາກນັ �ນ, ພິວກເຂາົຍງັມຄ້້ວາມສ� ຽງທີ່້� ສຸດ້ຕ້ຳ� ໄພິອນັຕ້ະລາຍທີ່້�
ກ� ຽວຂ �ອງກບັັການຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ �ທີ່້� ບັຳ� ດ້,້ ລວມທີ່ງັໄຟຼໍໄໝີ�ປ� າ, ນຳ �າຖື �ວມ ແລະ ດ້ນິເຊ້ຳາະເຈັ່� ອນ. ໃນຖືານະ
ເປນັກຸ� ມໃຫ້ຍ� ທີ່້� ສຸດ້ຂອງບັນັດ້າຜູ້້ �ນຳາໃຊ້ຳ �ປ� າໄມ �ໂດ້ຍກງົ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນສາມາດ້ສົ� ງຜູ້ນົ
ກະທີ່ບົັໃນທີ່າງບັວກ ແລະ ລບົັຕ້ຳ� ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນຢ� າງມະຫ້າສານ.

ບັນັດ້າຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ມຄ້້ວາມຮ້ັ �ທີ່້� ສຳາຄ້ນັກ� ຽວກບັັການຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ �ທີ່້� ມຄຸ້້ນຄ້� າໃນການອອກແບັບັ, ຈັດັ້ຕ້ັ �ງ
ປະຕ້ບິັດັ້, ຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາ ແລະ ປະເມນ້ຜູ້ນົການລເິລ້� ມຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ດ້ �ວຍເຫ້ດ້ຜູ້ນົເຫ້ື ົ� ານ້ �, 
ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນສາມາດ້ ແລະ ຄ້ວນມບ້ັດົ້ບັາດ້ເປນັໃຈັກາງໃນການຮັບັັປະກນັຄ້ວາມມປ້ະສດິ້ຕ້ພິິາບັ 
ແລະ ຄ້ວາມຍນ່ຍງົຂອງທຸີ່ກຄ້ວາມພິະຍາຍາມຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �.

ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່້� ເປນັໄປໄດ້ �ຂອງ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ຕ້ຳ� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນປະກອບັມຄ້້:່

■	 ການເຂົ �າເຖືງິສນິຄ້ �າ ແລະ ການບັຳລກິານໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ເພິ້� ມຂຶ �ນ, ປະກອບັສ� ວນເຂົ �າໃນການປບັັປຸງ ຊ້ຳວ້ດິ້
ການເປນັຢ້� ໃຫ້ �ດ້ຂ້ຶ �ນ ແລະ ຄ້ວາມໝີັ �ນຂອງສງັຄ້ມົໃນໄລຍະຍາວ

■	 ມໂ້ອກາດ້ທີ່າງເສດ້ຖືະກດິ້ຫ້ືາຍຂຶ �ນ ໂດ້ຍຜູ້� ານວຽກ ແລະ ກດິ້ຈັະກຳາຕ້� າງໆທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ 
ແລະ ຜູ້� ານການຄ້ �າ ແລະ ການເພິ້� ມມ້ນຄ້� າຂອງສນິຄ້ �າ ແລະ ການບັຳລກິານຈັາກປ� າໄມ �

■	 ເປນັການປບັັປຸງໂຄ້� ງຮັ� າງການຈັດັ້ຕ້ັ �ງຂັ �ນຮັາກຖືານ ແລະ ເຄ້ອ່ຂ� າຍຂອງ ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຫ້ືາຍຝຶ� າຍ 
ເປນັເງ ່�ອນໄຂເບັ່ �ອງຕ້ົ �ນ ຫ້ື ່ຜູ້ນົໄດ້ �ຮັບັັຂອງຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �, ຊ້ຳຶ� ງປະກອບັສ� ວນເຂົ �າໃນ
ການແກ �ໄຂຊ້ຳ� ອງຫ້ວ� າງຄ້ວາມບັຳ� ສະເໝີພ້ິາບັທີ່າງດ້ �ານບັດົ້ບັາດ້ຍງິຊ້ຳາຍ, ການເຂົ �າເຖືງິຊ້ຳບັັພິະຍາກອນ 
ແລະ ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້, ການມສ້� ວນຮັ� ວມແລະ ການເປນັຕ້ວົແທີ່ນ

■	 ຍກົລະດ້ບັັຄ້ວາມຍດ່້ຫ້ຍຸ� ນ ແລະ ຄ້ວາມສາມາດ້ໃນການປບັັຕ້ວົທີ່ງັໝີດົ້, ໂດ້ຍສະເພິາະສຳາລບັັກຸ� ມທີ່້�
ດ້ �ອຍໂອກາດ້
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ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົເຂົ �າຮັ� ວມກອງປະຊຸ້ຳມກບັັຜູ້້ �ຕ້າງໜ້�າລດັ້ຖືະບັານໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ບັຳລສິດັ້ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ເພິ່� ອປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັ
ຄ້ວາມເປນັໄປໄດ້ �ໃນການຮັ� ວມມສ່ະໜ້ອງວດັ້ສະດຸ້ໄມ �ໄຜູ້� ລຸ �ງ (lung bamboo) ຊ້ຳຶ� ງເປນັສ� ວນໜ້ຶ� ງຂອງໂຄ້ງການຟືຼໍຳລດ້້ 
(FLOURISH) ຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC). ແຂວງເງະອານ, ປະເທີ່ດ້ຫ້ວຽດ້ນາມ, 2019.

ລ  ດັຖິ່ະບື້ານ

ຜູ້ ້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຂອງລດັ້ຖືະບັານປະກອບັມ ້ບັນັດ້າກະຊ້ຳວງ ແລະ ໜ້� ວຍງານທີ່້� ຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ �, 
ທີ່້� ດ້ນິ, ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນນຳ �າ ແລະ ບັນັຫ້າທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັການ ດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ຢ້� ໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້. ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້
ຂອງພິວກເຂາົສາມາດ້ລວມທີ່ງັບັນັດ້າຂະແໜ້ງການອ່� ນໆ ເຊ້ຳັ� ນ: ກະສກິຳາ, ບັຳ� ແຮັ�  ແລະ ພິ່ �ນຖືານໂຄ້ງລ� າງ. 
ພິວກເຂາົສາມາດ້ຕ້ັ �ງຖືິ� ນຖືານຢ້� ພິາຍໃນ ຫ້ື ່ພິາຍນອກພ້ິມທ້ີ່ດັ້ໄດ້ �.

ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຂອງລດັ້ຖືະບັານ ພິດັ້ທີ່ະນາ ແລະ ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ກດົ້ໝີາຍ ແລະ ນະໂຍບັາຍຕ້� າງໆ. 
ອງ້ຕ້າມທີ່້� ຕ້ັ �ງ, ພິາລະບັດົ້ບັາດ້ ແລະ ຂັ �ນປກົຄ້ອງຂອງພິວກເຂາົ, ການຕ້ດັ້ສນິໃຈັຂອງພິວກເຂາົ ຈັະສົ� ງຜູ້ນົ
ກະທີ່ບົັຕ້ຳ� ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ໃນລະດ້ບັັທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ. ຢ� າງໃດ້ກຳຕ້າມ, ພິວກເຂາົມກັຈັະມຜູ້້ນົກະທີ່ບົັຫ້ືາຍ ທີ່້� ສຸດ້ຕ້ຳ�
ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ແລະ ຕ້ຳ� ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງອ່� ນໆ.

ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່້� ເປນັໄປໄດ້ �ຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ສຳາລບັັຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຂອງລດັ້ຖືະບັານ 
ລວມມ:້

■	 ເພິ້� ມຄ້ວາມຄ້ບ່ັໜ້�າໃຫ້ �ແກ� ບັນັດ້າຄ້າດ້ໝີາຍລະດ້ບັັຊ້ຳາດ້ ແລະ ທີ່ �ອງຖືິ� ນກ� ຽວກບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ, ການ
ອະນຸລກັຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັ ແລະ ການຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນຄ້ວາມທຸີ່ກຍາກ

■	 ຊຸ້ຳກຍ້ �ການພິດັ້ທີ່ະນາເສດ້ຖືະກດິ້ທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ຊ້ຳວ້ດິ້ການເປນັຢ້�  ໂດ້ຍຜູ້� ານການປບັັປຸງຕ້� ອງໂສ �ມ້ນ
ຄ້� າ, ພິາສ ້ແລະ ລາຍຮັບັັ

■	 ຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນຄ້ວາມບັຳ� ສະເໝີພ້ິາບັທີ່າງດ້ �ານບັດົ້ບັາດ້ຍງິຊ້ຳາຍ ແລະ ທີ່າງສງັຄ້ມົ
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ການຈັກັສານຜູ້ະລດິ້ຕ້ະພິນັໄມ �ໄຜູ້� ລຸ �ງ (lung bamboo) ເພິ່� ອສົ� ງອອກໂດ້ຍພິະນກັງານທີ່້� ບັຳລສິດັ້ Duc Phong, ແຂວງແງະ
ອານ, ປະເທີ່ດ້ຫ້ວຽດ້ນາມ. ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນ ກຳາລງັເຮັດັ້ວຽກຮັ� ວມກບັັບັຳລສິດັ້ Duc Phong ເພິ່� ອສະໜ້ອງວດັ້ສະດຸ້ໄມ �ໄຜູ້� ລຸ �ງ 
(lung bamboo), ຊ້ຳຶ� ງໄດ້ �ຮັບັັການສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ ໂດ້ຍໂຄ້ງການຟືຼໍຳລດ້້ (FLOURISH) ຂອງອງົການລຄ້້ອບັ 
(RECOFTC). ແຂວງເງະອານ, ປະເທີ່ດ້ຫ້ວຽດ້ນາມ, 2019.

■	 ການມສ້� ວນຮັ� ວມຢ� າງໃກ �ຊ້ຳດິ້ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງອ່� ນໆໃນຂະນະພິວມ
ພິດັ້ທີ່ະນາ ແລະ ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ບັນັດ້ານະໂຍບັາຍ ແລະ ຍຸດ້ທີ່ະສາດ້ຕ້� າງໆ

■	 ປບັັປຸງຄ້ວາມເຂົ �າໃຈັຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງກ� ຽວກບັັ ແລະ ການປະຕ້ບິັດັ້ຕ້າມບັນັດ້າກດົ້ໝີາຍ ແລະ 
ນະໂຍບັາຍຕ້� າງໆທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ

■	 ເພິ້� ມຜູ້ນົກະທີ່ບົັດ້ �ານນະໂຍບັາຍຕ້ຳ� ຄ້ວາມຍນ່ຍງົຂອງນເິວດ້ວທິີ່ະຍາໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ປະສດິ້ຕ້ພິິາບັ
ດ້ �ານເສດ້ຖືະກດິ້

■	 ຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນຂຳ �ຂດັ້ແຍ� ງກ� ຽວກບັັຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້, ໂດ້ຍສະເພິາະທີ່້� ດ້ນິ ແລະ ປ� າໄມ �
■	 ປະສມົກມົກຽວຄ້ວາມຮ້ັ �ພິ່ �ນເມອ່ງ ແລະ ທີ່ �ອງຖືິ� ນກບັັວທິີ່ະຍາສາດ້ ແລະ ເຕ້ກັໂນໂລຢ້

ພູາ ກ່ເອກ່ະຊ້ີນ

ຜູ້້ �ປະກອບັການພິາກເອກະຊ້ຳນົສາມາດ້ຕ້ັ �ງຖືິ� ນຖືານຢ້� ພິາຍໃນ ຫ້ື ່ພິາຍນອກພ້ິມທ້ີ່ດັ້ໄດ້ �. ສ� ວນໃຫ້ຍ� ແມ� ນ
ດ້ຳາເນນ້ງານໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ເພິ່� ອຫ້າຜູ້ນົກຳາໄລ, ມສ້� ວນຮັ� ວມໃນຕ້� ອງໂສ �ການສະໜ້ອງສນິຄ້ �າ ແລະ ການ
ບັຳລກິານທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັປ� າໄມ � ຫ້ື ່ໃນຂະ ແໜ້ງການອ່� ນໆ ເຊ້ຳັ� ນ: ກະສກິຳາ, ພິະລງັງານ ແລະ ບັຳ� ແຮັ� . 
ນອກຈັາກນັ �ນ, ຍງັມຜູ້້້ �ປະກອບັການພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ລງົທີ່ນຶໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ເພິ່� ອຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່າງສງັຄ້ມົ 
ເຊ້ຳັ� ນ: ສນິເຊ້ຳ່� ອທີ່າງສງັຄ້ມົ, ເຄ້ອ່ຂ� າຍ, ການສະແດ້ງຕ້ວົຕ້ນົແລະ ການສ �າງຍ້� ຫ້ຳ �.

ທຸີ່ລະກດິ້ເອກະຊ້ຳນົມບ້ັດົ້ບັາດ້ສຳາຄ້ນັໃນການປບັັປຸງຕ້� ອງໂສ �ການສະໜ້ອງ ແລະ ເພິ້� ມມ້ນຄ້� າໃຫ້ �ແກ� ສນິຄ້ �າ 
ແລະ ການບັຳລກິານຕ້� າງໆ. ທຸີ່ລະກດິ້ເອກະຊ້ຳນົເຫ້ື ົ� ານ້ �ສ �າງວຽກເຮັດັ້ງານທີ່ຳາ ແລະ ລາຍໄດ້ �ໃຫ້ �ແກ�
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ບັນັດ້າຜູ້້ �ຕ້າງໜ້�າຂອງອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງສງັຄ້ມົ ແລກປ� ຽນທີ່ດັ້ສະນະຂອງພິວກເຂາົໃນກອງປະຊຸ້ຳມກ� ຽວກບັັລະບັບົັຂຳ �ມນ້ຂ� າວສານ
ດ້ �ານການປ�ອງກນັ ການຫຸື້ດ້ຜູ້� ອນກທີ່າດ້ອາຍ ເຮັອ່ນແກ �ວຈັາກການທີ່ຳາລາຍປ� າໄມ � ແລະ ການເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ 
(REDD+). ຊ້ຳຽມຣຽບັ, ປະເທີ່ດ້ກຳາປ້ເຈັຍ, ມຖຸິືນາ 2017. 

ຄ້ນົໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ. ຜູ້້ �ປະກອບັການພິາກເອກະຊ້ຳນົຍງັສາມາດ້ເປນັແຫ້ື� ງທີ່ນຶທີ່້� ສຳາຄ້ນັຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້
ປ� າໄມ �. ຢ� າງໃດ້ກຳຕ້າມ, ການເຄ້່� ອນໄຫ້ວກດິ້ຈັະກຳາຂອງພິວກເຂາົສາມາດ້ສ �າງຂຳ �ຂດັ້ແຍ� ງກນັກບັັ ຫ້ື ່
ລະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ, ໂດ້ຍທີ່ົ� ວໄປສ� ວນໃຫ້ຍ� ແມ� ນຍ �ອນການແບັ� ງປນັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່້� ບັຳ� ຍຸຕ້ທິີ່ຳາ 
ແລະ ການຂາດ້ຄ້ວາມຮ້ັ �ກ� ຽວກບັັສດິ້ຄ້ອບັຄ້ອງນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິຕ້າມປະເພິນ.້

ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່້� ເປນັໄປໄດ້ �ຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ສຳາລບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົປະກອບັມຄ້້:່

■	 ຂະຫ້ຍາຍໂອກາດ້ທີ່າງທຸີ່ລະກດິ້ ແລະ ການຮັ� ວມມຈ່ັາກການຍກົລະດ້ບັັການສະໜ້ອງສນິຄ້ �າ ແລະ 
ການບັຳລກິານຈັາກພ້ິມທ້ີ່ດັ້

■	 ມໂ້ອກາດ້ຫ້ືາຍທີ່້� ຈັະມສ້� ວນຮັ� ວມ ແລະ ໄດ້ �ຮັບັັການຮັບັັຮ້ັ �ເຂົ �າໃຈັຈັາກຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງກບັັພ້ິມ້
ທີ່ດັ້ອ່� ນໆຫ້ືາຍຂຶ �ນ, ສົ� ງຜູ້ນົໃຫ້ �ມສ້ະພິາບັແວດ້ລ �ອມທີ່້� ເປນັມດິ້ກບັັທຸີ່ລະກດິ້ໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ຫ້ືາຍຂຶ �ນ

■	 ສ �າງຄ້ວາມເຂັ �ມແຂງໃຫ້ �ກບັັຄ້ວາມເຊ້ຳ່� ອຖືທ່ີ່າງສງັຄ້ມົຍ �ອນມຄ້້ວາມຍນ່ຍງົ ແລະກດິ້ຈັະກຳາທີ່າງສງັຄ້ມົ
ຕ້� າງໆທີ່້� ພິວກເຂາົເຂົ �າໄປມສ້� ວນຮັ� ວມໃນລະຫ້ວ� າງຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �

ອ້ງ ກ່ານຈັດຕັົ້�ງທັາງສັ່ງຄ້ມ ແລະ ສ່ະຖິ່າບັື້ນກ່ານສ່່ກ່ສ່າ

ຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງເຫ້ື ົ� ານ້ �ສາມາດ້ລວມທີ່ງັອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງທີ່້� ບັຳ� ຫ້ວງັຜູ້ນົກຳາໄລແລະ ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັ
ລດັ້ຖືະບັານ, ອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງທີ່້� ອງ້ໃສ� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົເປນັພິ່ �ນຖືານ ແລະ ສະຖືາບັນັການສກຶສາ-ຄ້ົ �ນຄ້ວ �າຕ້� າງໆ. 
ຄ້ວາມສນົໃຈັຂອງອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງເຫ້ື ົ� ານ້ �ແຕ້ກຕ້� າງກນັໄປນບັັຕ້ັ �ງແຕ້� ສດິ້ທີ່ມິະນຸດ້ໄປຈັນົເຖືງິ ສດິ້ທີ່ຂິອງສດັ້, 
ຕ້ັ �ງແຕ້� ຄ້ວາມຍນ່ຍງົດ້ �ານສິ� ງແວດ້ລ �ອມໄປຈັນົເຖືງິການພິດັ້ທີ່ະນາເສດ້ຖືະກດິ້-ສງັຄ້ມົ.

ພິວກເຂາົມບ້ັດົ້ບັາດ້ໃນສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່, ຊ້ຳຶ� ງມກັຈັະຊ້ຳ� ວຍຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງທີ່ �ອງຖືິ� ນ
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ເພິ່�    ອບັນັລຸເປົ �າໝີາຍໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ໜ້ �າວຽກຂອງພິວກເຂາົແມ� ນນບັັຕ້ັ �ງແຕ້� ການເກບັັກຳາ
ຂຳ �ມ້ນ ແລະ ການຄ້ົ �ນຄ້ວ �າຈັນົເຖືງິການຈັດັ້ຫ້າແຫ້ື� ງທີ່ນຶ ແລະ ການຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ບັນັດ້າກດິ້ຈັະກຳາການ
ຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ການເຂົ �າຮັ� ວມຂອງອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງເຫ້ື ົ� ານ້ �ແມ� ນມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ທີ່້� ຜູ້້ �ດ້ຳາເນນ້
ການໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນຂາດ້ຄ້ວາມສາມາດ້ ແລະ ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່້� ຈັະເລ້� ມຕ້ົ � �

� �
ນບັນັດ້າກດິ້ຈັະກຳາການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມ້

ທີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ເຖືງ້ຢ� າງໃດ້ກຳຕ້າມ, ໃນບັາງກຳລະນ,້ ການສະໜ້ບັັສະໜຸ້ນຈັາກທີ່າງນອກຂອງອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງ
ທີ່າງສງັຄ້ມົ ແລະ ສະຖືາບັນັການສກຶສາທີ່້� ບັຳ� ມກ້ານວາງແຜູ້ນທີ່້� ດ້ ້ສາມາດ້ກຳໃຫ້ �ເກດ້້ຄ້ວາມຂດັ້ແຍ� ງ
ລະຫ້ວ� າງກຸ� ມຜູ້້ �ທີ່້� ໃຫ້ �ຄ້ວາມສນົໃຈັຕ້� າງກນັໄດ້ �.

ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່້� ເປນັໄປໄດ້ �ຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ໃຫ້ �ແກ� ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງເຫ້ື ົ� ານ້ �ລວມມ:້

■	 ໂອກາດ້ທີ່້� ນຳາສະເໜ້ທ້ີ່ດັ້ສະນະຂອງພິວກເຂາົ ແລະ ສ �າງອດິ້ທີ່ພິິນົຕ້ຳ� ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ
ໂດ້ຍຜູ້� ານລະບັບົັທີ່້� ສ �າງຂຶ �ນຜູ້� ານຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �

■	 ປບັັປຸງການເຂົ �າເຖືງິຄ້ວາມຮ້ັ � ແລະ ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່ �ອງຖືິ� ນ
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ພູວກ່ເຮົູ້າສ່າມາດກ່ຳນດ້, 
ຈັດລຳດັບື້ຄວາມສ່ຳຄັນ ແລະ  
ປ່ະສ່ານງານກັ່ບື້ຜ້ົ�ມສ່ີ່ວນກ່່ຽວຂ�ອງໃນ 
ກ່ານຟື້້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�ໃນພູ້ມີທັັດ
ສ່ະເພູາະໃດໜ່�ງ ໄດ�ແນວໃດ?

ສິ� ງທີ່້� ທີ່ �າທີ່າຍສຳາລບັັບັນັດ້ານກັພິດັ້ທີ່ະນາທີ່້� ລເິລ້� ມໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ຄ້ກ່ານກຳານດົ້ຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນ
ກ� ຽວຂ �ອງ ແລະ ຕ້ວົແທີ່ນ ‘ຖືກ່ຕ້ �ອງເໝີາະສມົ’ ໃຫ້ �ແກ� ພິວກເຂາົ, ແລ �ວຈັາກນັ �ນຈັດັ້ລຳາດ້ບັັຄ້ວາມສຳາຄ້ນັ
ໃນການມສ້� ວນຮັ� ວມທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັໄປໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �.

ບັນັດ້າຄ້ຳາຖືາມຕ້ຳ� ໄປນ້ �ສາມາດ້ຊ້ຳ� ວຍໄດ້ �. ບັນັດ້າຄ້ຳາຖືາມເຫ້ື ົ� ານ້ �ແມ� ນອງ້ໃສ� ຜູ້ນົງານຂອງ ຈັອນ ສະແຕ້ນເຕ້ບິັ 
(John Stanturf) ແລະ ບັນັດ້າເພິ່� ອນຮັ� ວມງານ (2017) ຢ້� ທີ່້� ອງົການສາກນົເພິ່� ອອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງທີ່້� ຄ້ົ �ນ
ຄ້ �ວາດ້ �ານປ� າໄມ � (IUFRO).

■	 ຍຸດ້ທີ່ະສາດ້ໃນການດ້ຳາລງົຊ້ຳວິດິ້ທີ່ົ� ວໄປທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັພ້ິມທ້ີ່ດັ້ມຫ້້ຍງັແດ້� ?
■	 ຕ້� ອງໂສ �ສນິຄ້ �າທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັພ້ິມທ້ີ່ດັ້ມຫ້້ຍງັແດ້�  ແລະ ແມ� ນໃຜູ້ແດ້� ທີ່້� ເຂົ �າໄປມສ້� ວນຮັ� ວມໃນແຕ້� ລະ

ຂັ �ນຕ້ອນ?
■	 ສດິ້ຕ້າມກດົ້ໝີາຍ ແລະ ສດິ້ຕ້າມປະເພິນຈ້ັະຖືກ່ອ �າງຈັາກຜູ້້ �ນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ໄດ້ �

ແນວໃດ້?
■	 ແມ� ນໃຜູ້ເປນັຜູ້້ �ຈັ� າຍເງນິ ຫ້ື ່ລງົທີ່ນຶເວລາ ຫ້ື ່ເງນິຢ້� ໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �?
■	 ແມ� ນໃຜູ້ໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົກະທີ່ບົັຈັາກການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ ແລະ ໄດ້ �ຮັບັັຄ້ແ່ນວໃດ້?
■	 ຜູ້້ �ທີ່້� ໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົກະທີ່ບົັມຄ້້ວາມສາມາດ້ເຂົ �າຮັ� ວມບັຳ?
■	 ຖື�າປະຊ້ຳາຊ້ຳນົຕ້ �ອງການການສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ ເພິ່� ອຈັະໄດ້ �ເຂົ �າຮັ� ວມ, ແມ� ນໃຜູ້ຈັະເປນັຜູ້້ �ສະໜ້ອງໃຫ້ �?

ບັນັດ້າຄ້ຳາຖືາມ ເນັ �ນໃສ� ສດິ້ ແລະ ການມສ້ດິ້ຂອງກຸ� ມຄ້ນົຕ້� າງໆ. ນ້ �ແມ� ນສິ� ງທີ່້� ສຳາຄ້ນັໃນອາຊ້ຳຕ້້າເວນັອອກ
ສ� ຽງໃຕ້ � ທີ່້� ມສ້ດິ້ຕ້າມກດົ້ໝີາຍ ແລະສດິ້ຕ້າມປະເພິນທ້ີ່ບັັຊ້ຳ �ອນກນັ ແລະ ສງັເກດ້ເຫ້ນັມຂ້ຳ �ຂດັ້ແຍ� ງຕ້� າງໆ
ທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ.
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4. ພູວກ່ເຮູ້້າສ່າມາດກຳນ້ດ, ຈດັລຳດັບື້ຄວາມສຳຄນັ ແລະ ປ່ະສ່ານງານກັ່ບື້ຜ້�ມສ່ີ່ວນກ່່ຽວຂ້ອງໃນກ່ານຟື້້�ນຟື້ພູ້ມ້ທັີັດປ່າ່ໄມ�ໃນພູມ້ທັີັດສ່ະເພູາະໃດໜຶງ່ ໄດ�ແນວໃດ?   24

ນອກຈັາກນັ �ນ, ຍງັມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັທີ່້� ຈັະຕ້ �ອງເບັິ� ງທີ່້� ຕ້� ອງໂສ �ສນິຄ້ �າໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ເພິ່� ອລະບຸັຜູ້້ �ທີ່້� ບັຳ� ຄ້� ອຍຈັະເຫ້ນັ
ຜູ້� ານທີ່ດັ້ສະນະຂອງການນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິ, ກຳາມະສດິ້ທີ່້� ດ້ນິ ຫ້ື ່ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ໂດ້ຍກງົ ແລະ ຍ �ອນຄ້ວາມ
ສນົໃຈັ, ບັດົ້ບັາດ້ ແລະ ອດິ້ທີ່ພິິນົຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງສາມາດ້ປ� ຽນແປງຕ້າມການເວລາ, ຈັຶ� ງຈັຳາເປນັ
ຕ້ �ອງມກ້ານທີ່ບົັທີ່ວນ ແລະ ການປບັັປຸງຢ້� ເລ່ �ອຍໆ. 

ຂັ �ນຕ້ອນການຈັດັ້ລຳາດ້ບັັຄ້ວາມສຳາຄ້ນັຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງສຳາລບັັການມສ້� ວນຮັ� ວມແມ� ນມບ້ັຳລບິັດົ້ສ້ງ. 
ບັນັດ້າແຜູ້ນງານ ແລະ ໂຄ້ງການການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ອາດ້ຈັະນຳາໃຊ້ຳ �ບັນັທີ່ດັ້ຖືານ, ຫ້ືກັການ ຫ້ື ່
ເຄ້່� ອງມທ່ີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັເພິ່� ອຊ້ຳ� ວຍໃນຂະບັວນການນ້ �. ໂດ້ຍທີ່ົ� ວໄປແລ �ວ, ສາມາດ້ນຳາເອາົລະດ້ບັັຄ້ວາມ
ສນົໃຈັ ແລະ ອດິ້ທີ່ພິິນົມາໃຊ້ຳ �ເພິ່� ອຈັດັ້ລຳາດ້ບັັຄ້ວາມສຳາຄ້ນັຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ ແລະ ພິດັ້ທີ່ະນາ
ຍຸດ້ທີ່ະສາດ້ຕ້� າງໆສຳາລບັັການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງແຕ້� ລະຄ້ນົ.

ຮ້ັບັທີ່ ້1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕາຕະລາງສະພາບທີ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຟື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມ້ສາມາດໃຊ້
ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້. ຊຶ່ງຈັດກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະດັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ອິດທິພົນຂອງພວກເຂົາ. 
ເສັ້ນອ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັນໃດໃນ 4 ຍຸດ້ທີ່ະສາດ້ການມສ້� ວນຮັ� ວມແບັບັງ�າຍດ້າຍອາດ້ຈັະເໝີາະສມົ
ທີ່້� ສຸດ້ສຳາລບັັແຕ້� ລະພິາກສ� ວນກ� ຽວຂ �ອງ.

ຮູ້້ບື້ 1. ຕ້າຕ້ະລາງສະພິາບັລວມທີ່້� ຊ້ຳ້ �ບັອກເຖືງິລະດ້ບັັອດິ້ທີ່ພິິນົ ແລະ ຄ້ວາມສນົໃຈັຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ

ແຫື້�ງຂຳ�ມ້ນ: ດັ້ດ້ແປງມາຈັາກສຳນັກງານການຄ້�າຂອງລັດ້ຖືະບັານອັງກິດ້, 2007

ຕ�າ

ຕ�າ

ກາງ

ກາງ

ສູງ

ສູງ

ລະດັບອິດທິພນົ

ລະດັບ
ຄວາມສົນໃຈ

ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ

ຮັກສາຄວາມເພີ່ງພໍໃຈ

ປກຶສາຫາລື

ມສ່ີວນຮ່ວມໃນນາມ
ເປນັຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີກະຕືລືລ້ົນ
ກິດຈະກຳ



4. ພູວກ່ເຮູ້້າສ່າມາດກຳນ້ດ, ຈດັລຳດັບື້ຄວາມສຳຄນັ ແລະ ປ່ະສ່ານງານກັ່ບື້ຜ້�ມສ່ີ່ວນກ່່ຽວຂ້ອງໃນກ່ານຟື້້�ນຟື້ພູ້ມ້ທັີັດປ່າ່ໄມ�ໃນພູມ້ທັີັດສ່ະເພູາະໃດໜຶງ່ ໄດ�ແນວໃດ?   25

ການຮັບັັປະກນັວ� າກຸ� ມຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງແມ� ນມຄ້້ວາມສມົດຸ້ນ ແລະ ເປນັຜູ້້ �ຕ້າງໜ້�າແມ� ນມຄ້້ວາມ
ສຳາຄ້ນັ. ມນັຍງັເປນັສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍ ແລະ ຍງັມຄ້້ວາມສ� ຽງທີ່້� ຈັະບັຳ� ກວມເອາົກຸ� ມຄ້ນົ ຫ້ື ່ບຸັກຄ້ນົ. ຖື�າຫ້າກ
ພິວກເຮັາົ ບັຳ� ເຮັດັ້ໃຫ້ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນມສ້� ວນຮັ� ວມ ແລະ ຮັບັັປະກນັວ� າພິວກເຂາົໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ຢ� າງ
ເປນັທີ່ຳາຈັາກການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ສາມາດ້ນັ �ນ ມນັຈັະນຳາໄປສ້� ຄ້ວາມຂດັ້ແຍ� ງ ຫ້ື ່ຂາດ້ການປະຕ້ບິັດັ້
ຕ້າມ. ນ້ �ອາດ້ຈັະທີ່ຳາລາຍ ຫ້ື ່ເປນັອນັຕ້ະລາຍຕ້ຳ� ຄ້ວາມພິະຍາຍາມຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ເພິາະ
ສະນັ �ນ, ພິາກລດັ້, ຜູ້້ �ປະກອບັການພິາກເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ ຕ້ �ອງຮັບັັຮ້ັ �, ເຂົ �າຮັ� ວມ 
ແລະ ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົຢ� າງມປ້ະສດິ້ຕ້ພິິາບັ ແລະ ສະເໝີພ້ິາບັ.

ໂດ້ຍສະເພິາະຄ້ນົດ້ �ອຍໂອກາດ້ຈັະພິບົັພິຳ �ປນັຫ້າ ໃນ ການເຈັລະຈັາທີ່້� ມປ້ະສດິ້ຕ້ພິິາບັ ແລະ ສະເໝີພ້ິາບັ. 
ໂຄ້ງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ຄ້ວນພິະຍາຍາມໃນການຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນບັນັດ້າຊ້ຳ� ອງຫ້ວ� າງເຫ້ື ົ� ານ້ �. ຜູ້້ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດ້ວກສາມາດ້ນຳາໃຊ້ຳ �ວທິີ່ກ້ານແບັບັມສ້� ວນຮັ� ວມຕ້ັ �ງແຕ້� ຕ້ົ �ນຂອງຂະບັວນການ ເພິ່� ອດ້ງຶດ້້ດ້ຜູ້້ �ທີ່້� ມຄ້້ວາມ
ສ� ຽງທີ່້� ສຸດ້ຕ້ຳ� ການປ� ຽນແປງພ້ິມທ້ີ່ດັ້. ການສ �າງຂດ້້ຄ້ວາມສາມາດ້ສາມາດ້ຊ້ຳ� ວຍເຮັດັ້ໃຫ້ �ແນ� ໃຈັວ� າກຸ� ມຄ້ນົ
ເຫ້ື ົ� ານ້ �ສາມາດ້ເຂົ �າຮັ� ວມໃນການປກຶສາຫ້າລ ່ແລະ ການເຈັລະຈັາຕ້ຳ� ລອງ.

ຄ້ວາມຊ້ຳບັັຊ້ຳ �ອນ ແລະ ຄ້ວາມສຳາຄ້ນັຂອງຂະບັວນການທີ່້� ມຜູ້້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຫ້ືາຍພິາກສ� ວນໃນການ
ຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ໝີາຍຄ້ວາມວ� າ ຜູ້້ �ປະຕ້ບິັດັ້ງານຕ້ �ອງເຂົ �າໃຈັຂັ �ນຕ້ອນຕ້� າງໆທີ່້� ເຮັດັ້ໃຫ້ �ເກດ້້ມກ້ານມ້
ສ� ວນຮັ� ວມ ແລະ ການປະສານງານ ແລະ ສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍທີ່້� ອາດ້ເກດ້້ຂຶ �ນໃນແຕ້� ລະຂັ �ນຕ້ອນ.

ການຮ່່ວມງານລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົົນ-ອົງການຈັັດຕັ້ັ�ງທາງສັັງຄົົມ ສັຳາລັບພູມີທັດທີ�ຍືືນຍືົງ: ຄົູ�ມືພາກ
ປະຕັ້ິບັດ ສັຳາລັບຜູູ້�ເອີ�ນປະຊົຸມ ໃຫ້ �ຄ້ຳາແນະນຳາລະອຽດ້ກ� ຽວກບັັວທິີ່ກ້ານເຂົ �າຮັ� ວມ ແລະ ປະສານງານກບັັ
ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຈັາກພິາກລດັ້, ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົຕ້ະຫ້ືອດ້ໂຄ້ງການພ້ິມ້
ທີ່ດັ້ທີ່້� ຍນ່ຍງົ.





    ພູວກ່ເຮົູ້າຈະພູດັທັະນາ ແລະ  
ຈັດຕັົ້�ງປ່ະຕິົ້ບັື້ດໂຄງກ່ານຟື້້�ນຟ້ື້ 
ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�ແນວໃດ?

 ເນ່� ອງຈັາກການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນບັຳລບິັດົ້ສ້ງ, ຈັ ຶ� ງບັຳ� ມວ້ທິີ່ກ້ານທີ່້� ແນ� ນອນ. ໂດ້ຍທີ່ົ� ວໄປ, ໂຄ້ງການ
ຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ມຮ້ັອບັວຽນຢ້�  5 ຂັ �ນຕ້ອນ. ສຳາລບັັແຕ້� ລະຂັ �ນຕ້ອນພິວກເຮັາົໄດ້ �ຍກົໃຫ້ �ເຫ້ນັບັາງສິ� ງທີ່້�
ຜູ້້ �ປະຕ້ບິັດັ້ຄ້ວນພິຈິັາລະນາ.

5
1 ການປະເມີືນພູ່ມີືທັັດ

2 ການວາງວິໄສທັັດ

3 ການອອກແບບກິດຈະກຳການຊ່�ວຍເຫຼືືອື4 ການຈັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບດັ

5 ການຕິັ້ດຕັ້າມືກວດກາ, 
ການປະເມືນີຜົນົ ແລະ  
ການຕິັ້ດຕ່ັ້ສື�ສານ



5. ພູວກ່ເຮູ້້າຈະພູັດທັະນາ ແລະ ຈັດຕົ້ັ�ງປ່ະຕົ້ິບື້ັດໂຄງກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ�ແນວໃດ?  28

ຂັ�ນຕົ້ອນທີັ 2

ຂັ�ນຕົ້ອນທີັ 1 ກ່ານປ່ະເມນີພູ້ມທັີັດ
■	 ຮັບັັປະກນັໃຫ້ �ມກ້ອບັກດົ້ໝີາຍ ແລະ ນະໂຍບັາຍທີ່້� ໃຫ້ �ການຮັບັັການ

ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ ເຊ້ຳັ� ນ: ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍປ� າໄມ � ແລະ ການມສ້� ວນຮັ� ວມ
ຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ

■	 ສ �າງແຜູ້ນຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່ �ອງຖືິ� ນ, ໂດ້ຍສະເພິາະໃນເຂດ້ທີ່້� ມຄ້້ວາມ
ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ ຫ້ື ່ບັ� ອນທີ່້� ມຂ້ຳ �ຂດັ້ແຍ� ງກ� ຽວກບັັ

■	 ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນ: ຊ້ຳຶ� ງລວມມ ້ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ເຊ້ຳັ� ນ: 
ປ� າໄມ �, ທີ່້� ດ້ນິ ແລະ ນຳ �າ; ສນິຄ້ �າ ແລະ ການບັຳລກິານຈັາກພ້ິມທ້ີ່ດັ້; 
ເຕ້ກັນກິ ແລະ ເຕ້ກັໂນໂລຢທ້ີ່້� ຈັະເອາົມາໃຊ້ຳ �ໄດ້ �; ພິ່ �ນຖືານໂຄ້ງລ� າງ 
ແລະ ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນດ້ �ານການເງນິ

■	 ກຳານດົ້ ແລະ ສ �າງແຜູ້ນຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງພິ �ອມດ້ �ວຍຄ້ວາມ
ຕ້ �ອງການ ແລະ ຄ້ວາມສນົໃຈັຂອງພິວກເຂາົ

■	 ກຳານດົ້ບັນັຫ້າຄ້ວາມບັຳ� ສະເໝີພ້ິາບັທີ່້� ສຳາຄ້ນັ ແລະ ຕ້ົ �ນເຫ້ດ້ຂອງມນັ 
ເຊ້ຳັ� ນ: ການວເິຄ້າະບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ ເປນັຕ້ົ �ນ

ກ່ານວາງວິໄສ່ທັັດ
■	 ການເຫ້ນັດ້ເ້ຫ້ນັພິ �ອມຢ� າງເປນັອດິ້ສະຫ້ືະໂດ້ຍຮັບັັຮ້ັ �ຂຳ �ມ້ນລ� ວງໜ້�າ

 

ຈັາກຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງທີ່້� ເຂົ �າ ຮັ� ວມໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �
■	 ສ �າງລະບັບົັທີ່້� ມຜູ້້້ �ມສ້� ວນທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງຫ້ືາຍຝຶ� າຍ, ໂດ້ຍສະເພິາະກຸ� ມ

ດ້ �ວຍໂອກາດ້ ເຊ້ຳັ� ນ: ແມ� ຍງິ ແລະ ຄ້ນົທີ່້� ມລ້າຍໄດ້ �ຕ້ຳ� າ, ສາມາດ້
ສະແດ້ງຕ້ນົຢ� າງເປນັທີ່ຳາໃນການປກຶສາຫ້າລ ່ແລະ ການເຈັລະຈັາ

■	 ການນຳາໃຊ້ຳ �ຜູ້ນົການປະເມນ້ຜູ້ນົພ້ິມທ້ີ່ດັ້ມາກຳານດົ້ສາເຫ້ດ້ພິ່ �ນຖືານ
ຂອງການຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມຂອງພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ແລະ ທີ່� າແຮັງໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ

■	 ປກຶສາຫ້າລ ່ແລະ ຕ້ກົລງົ ກ� ຽວກບັັເປົ �າໝີາຍດ້ �ານນເິວດ້ວທິີ່ະຍາ 
ແລະ ເສດ້ຖືະກດິ້-ສງັຄ້ມົຂອງ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້
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ກ່ານອອກ່ແບື້ບື້ກິ່ດຈະກ່ຳກ່ານຊ່ີວຍໍ້ເຫ້ຼອ
■	 ປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັຊ້ຳ� ອງທີ່າງໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ ແລະ ກດິ້ຈັະກຳາ ຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ທີ່້�

ແຕ້ກຕ້� າງກນັ ສຳາລບັັປະເພິດ້ຂອງການນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິໃນປດັ້ຈັບຸັນັທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງ
ກນັ; ເຂົ �າເບັິ� ງອງົການສາກນົເພິ່� ອການອະນຸລກັທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ (IUCN) 
ແລະ ສະຖືາບັນັຊ້ຳບັັພິະຍາກອນໂລກ (WRI) 2014 ຕ້ຳ� ໄປນ້ �: ເບັິ� ງພິາກ
ເອກະສານອ �າງອງ້

■	 ພິດັ້ທີ່ະນາກນົໄກແບັ� ງປນັຕ້ົ �ນທີ່ນຶ ແລະ ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່້� ເປນັທີ່ຳາ
■	 ອອກແບັບັລະບັບົັຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາ, ປະເມນ້ຜູ້ນົ ແລະ ຕ້ດິ້ຕ້ຳ� ສ່� ສານ
■	 ປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັພິາລະບັດົ້ບັາດ້ ແລະ ຄ້ວາມຮັບັັຜູ້ດິ້ຊ້ຳອບັຂອງແຕ້� ລະ

ບຸັກຄ້ນົທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ
■	 ສ �າງກນົໄກການຮັ �ອງທຸີ່ກ ແລະ ການແກ �ໄຂ

ກ່ານຈັດຕັົ້�ງປ່ະຕິົ້ບັື້ດ
■	 ຮັ� ວມກນັພິດັ້ທີ່ະນາແຜູ້ນທີ່້� ມລ້າຍລະອຽດ້ ທີ່້� ປະກອບັມກ້ດິ້ຈັະກຳາ 

ຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່, , ເວລາ ແລະ ຄ້ວາມຮັບັັຜູ້ດິ້ຊ້ຳອບັ
■	 ລະດ້ມົ ແລະ ຈັດັ້ສນັຊ້ຳບັັພິະຍາກອນຕ້າມແຜູ້ນການ

ກ່ານຕິົ້ດຕົ້າມກ່ວດກ່າ, ກ່ານປ່ະເມນີຜ້ົນ ແລະ  
ກ່ານຕິົ້ດຕ່ົ້ສ້່�ສ່ານ
■	 ຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາ ແລະ ປະເມນ້ຄ້ວາມຄ້ບ່ັໜ້�າແບັບັມສ້� ວນຮັ� ວມ
■	 ຮັຽນຮ້ັ �ຈັາກປະສບົັການ ແລະ ດ້ຳາເນນ້ການປບັັປ� ຽນທີ່້� ຈັຳາເປນັຊ້ຳຶ� ງເປນັ

ສ� ວນ ໜ້ຶ� ງຂອງຂະບັວນການຄຸ້ �ມຄ້ອງທີ່້� ປບັັປ� ຽນໄດ້ �
■	 ແຈັ �ງຜູ້ນົໄດ້ �ຮັບັັ ແລະ ບັດົ້ຮັຽນຕ້� າງໆກບັັກຸ� ມທີ່້� ສນົໃຈັອ່� ນໆ

ຂັ�ນຕົ້ອນທີັ 3

ຂັ�ນຕົ້ອນທີັ 4

ຂັ�ນຕົ້ອນທີັ 5
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ຄຳແນະນຳເພູີ�ມຕ້ົ້�ມ

ເພິ່� ອຮັຽນຮ້ັ �ເ ພິ້� ມເຕ້� ມກ� ຽວກບັັການພິດັ້ທີ່ະນາ ແລະ ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �, ເຂົ �າເບັິ� ງ 
ການຟື້ື�ນຟືູ້ ພູມີທັດປ�າໄມ� ສັຳາລັບປ�າໄມ�ໃນອາຊົີ-ປາຊົີຟື້ິກ. ບັດົ້ລາຍງານນ້ �ອະທີ່ບິັາຍເຖືງິ ປະຫ້ວດັ້ສາດ້, 
ນະໂຍບັາຍ ແລະ ໂຄ້ງການທີ່້� ສຳາຄ້ນັໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍປ� າໄມ �ໃນປະເທີ່ດ້ອນິໂດ້ເນເຊ້ຳຍ, ມຽນມາ, ຟຼໍລ້ບິັປນິ, 
ໄທີ່ ແລະ ຫ້ວຽດ້ນາມ. ຊ້ຳຶ� ງໄດ້ �ວເິຄ້າະວທິີ່ກ້ານທີ່າງເຕ້ກັນກິທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ ແລະ ໃຫ້ �ການປະເມນ້ທີ່າງ
ເສດ້ຖືະກດິ້ກ� ຽວກບັັຍຸດ້ທີ່ະສາດ້ໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ. ນອກນັ �ນ, ຍງັຊ້ຳ້ �ໃຫ້ �ເຫ້ນັເຖືງິເງ ່�ອນໄຂ
ແຫ້� ງຄ້ວາມສຳາເລດັ້ ແລະ ໃຫ້ �ຂຳ �ສະເໜ້ແ້ນະທີ່້� ຜູ້້ �ປະຕ້ບິັດັ້ງານສາມາດ້ຮັຽນຮ້ັ �ໄດ້ �.

ບັດົ້ຮັຽນໜ້ຶ� ງທີ່້� ສຳາຄ້ນັຈັາກ ສປປ ລາວ, ໄທີ່ ແລະ ຫ້ວຽດ້ນາມ ແມ� ນເຫ້ນັວ� າການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ຂອງກຸ� ມທີ່້�
ມຄ້້ວາມຂາດ້ເຂນ້ຄ້ວນໄດ້ �ຮັບັັການປບັັປຸງເມ່� ອຊ້ຳກັຊ້ຳວນໃຫ້ �ພິວກເຂາົອຸທີ່ດິ້ຕ້ນົໃສ� ການປກົປ�ອງປ� າໄມ �. 
ການລະບຸັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່້� ສາມາດ້ເຫ້ນັໄດ້ �ຢ� າງໄວວາ ສາມາດ້ຊ້ຳ� ວຍເພິ້� ມຄ້ວາມຕ້ັ �ງໃຈັຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນຮັ� ວມ
ເຫ້ື ົ� ານ້ �.

ອກ້ໜ້ຶ� ງບັດົ້ລາຍງານທີ່້� ເປນັປະໂຫ້ຍດ້ແມ� ນ ເຄົື�ອງມືສັະໜັັບສັະໜັູນການຕັ້ັດສັິນໃຈັ ສັຳາລັບການຟື້ື�ນຟືູ້ 
ພູມີທັດປ�າໄມ�. ຊ້ຳຶ� ງກຳານດົ້ບັນັດ້າຫ້ືກັການຕ້� າງໆຕ້ຳ� ໄປນ້ � ສຳາລບັັຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �.

■	 ເນັ �ນໜ້ກັໃສ� ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ຕ້� າງໆ: ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ກດິ້ຈັະກຳາຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ໃນວງົກວ �າງ ຕ້ຳ� ກບັັການແກ �ໄຂ ການ
ນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິ ແລະການຄ້ອບັຄ້ອງທີ່້� ດ້ນິ, ລວມທີ່ງັລະບັບົັນເິວດ້ທີ່້� ມກ້ານຄຸ້ �ມຄ້ອງ ແລະ ບັຳ� ມກ້ານ
ຄຸ້ �ມຄ້ອງ.

■	 ໃຫ້ �ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງເຂົ �າມສ້� ວນຮັ� ວມແລະ ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການບັຳລຫິ້ານແບັບັມສ້� ວນຮັ� ວມ: ໃຫ້ �ຜູ້້ �
ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງເຂົ �າມສ້� ວນຮັ� ວມຢ� າງແຂງຂນັ, ໂດ້ຍສະເພິາະກຸ� ມທີ່້� ມດ້້ �ອຍໂອກາດ້, ໃນການວາງ
ແຜູ້ນ ແລະ ການຕ້ດັ້ສນິໃຈັ.

■	 ຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍການເຮັດັ້ວຽກທີ່າງດ້ �ານນເິວດ້ວທິີ່ະຍາ: ສິ� ງນ້ �ສາມາດ້ເຮັດັ້ໄດ້ �ໂດ້ຍການປບັັປຸງບັ� ອນຢ້� ອາໄສຂອງ
ພິນັສດັ້ປ� າ; ການຍກົລະດ້ບັັການນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິໃຫ້ �ເກດ້້ດ້ອກອອກຜູ້ນົ; ການປ�ອງກນັການເຊ້ຳາະເຈັ່� ອນ 
ແລະ ນຳ �າຖື �ວມ; ການເພິ້� ມການປບັັຕ້ວົຕ້ຳ� ການປ� ຽນແປງຂອງດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້ ແລະ ການປ� ຽນແປງອ່� ນໆ 
ແລະ ການລວມເອາົການເຮັດັ້ວຽກຂອງປ� າໄມ �ເຂົ �າໃນແຜູ້ນການຄຸ້ �ມຄ້ອງນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິ ເພິ່� ອສົ� ງເສມ້ການ
ອະນຸລກັ ແລະ ການນຳາໃຊ້ຳ �ປ� າໄມ �ແບັບັຍນ່ຍງົ.

■	 ໃຊ້ຳ �ວທິີ່ກ້ານຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍ: ນຳາໃຊ້ຳ �ຍຸດ້ທີ່ະສາດ້ດ້ �ານເຕ້ກັນກິທີ່້� ເໝີາະສມົມາປະສມົປະສານກນັ 
ເຊ້ຳັ� ນ: ການເກດ້້ໃໝີ� ແບັບັທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້, ວນັນະກະເສດ້ (ການປ້ກພິດ່້ກະສກິຳາແບັບັປະສມົປະສານ 
ແລະ ອະນຸລກັປ� າໄມ �) ແລະ ການປ້ກຕ້ົ �ນໄມ �ປະເພິດ້ຕ້� າງໆ.

■	 ອະນຸລກັ ແລະ ຍກົລະດ້ບັັລະບັບົັນເິວດ້ທີ່າງທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້: ຢຸດ້ຕ້ກິານຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າ ແລະ ການ
ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມຂອງປ� າໄມ �ທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ ແລະ ລະບັບົັນເິວດ້ທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ ແລະ ຍກົລະດ້ບັັການຟຼໍ່ �ນຕ້ວົ ແລະ 
ການອະນຸລກັປ� າໄມ �ທີ່້� ເຫ້ືອ່ຢ້� ໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້.

■	 ປບັັໃຫ້ �ເໝີາະສມົກບັັທີ່ �ອງຖືິ� ນ: ປບັັປ� ຽນວທິີ່ກ້ານໃຫ້ �ເຂົ �າກບັັສງັຄ້ມົ, ວດັ້ທີ່ະນະທີ່ຳາ, ເສດ້ຖືະກດິ້
ພິ �ອມທີ່ງັຄຸ້ນຄ້� າ ແລະ ຄ້ວາມຕ້ �ອງການທີ່າງນເິວດ້ວທິີ່ະຍາໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ.

https://www.recoftc.org/sites/default/files/public/publications/resources/recoftc-0000150-0001-en.pdf
https://www.recoftc.org/sites/default/files/public/publications/resources/recoftc-0000150-0001-en.pdf
http://www.cifor.org/knowledge/publication/6792/
http://www.cifor.org/knowledge/publication/6792/
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■	 ຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍການສະໜ້ອງສນິຄ້ �າ ແລະ ການບັຳລກິານທີ່າງນເິວດ້ວທິີ່ະຍາທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍຊ້ຳຶ� ງໃຫ້ �ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ແກ�
ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຫ້ືາຍກຸ� ມ: ສນິຄ້ �າ ແລະ ການບັຳລກິານເຫ້ື ົ� ານ້ � ລວມມກ້ານປບັັປຸງຄ້ວາມອຸດ້ມົ
ສມົບ້ັນຂອງດ້ນິ; ການຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນການເຊ້ຳາະເຈັ່� ອນ; ການໃຫ້ �ຮັົ� ມເງາົ; ໄມ � ແລະ ສນິຄ້ �າຈັາກປ� າໄມ �ທີ່້� ບັຳ�
ແມ� ນໄມ �; ການເກບັັກກັກາກບັອນ ແລະ ເພິ້� ມການສະໜ້ອງ ແລະ ຄຸ້ນນະພິາບັຂອງກະແສນຳ �າ.

■	 ປບັັປ� ຽນວທິີ່ກ້ານຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍເປນັແຕ້� ລະໄລຍະເມ່� ອສະພິາບັແວດ້ລ �ອມ, ຄ້ວາມຮ້ັ �, ຄ້ວາມສາມາດ້, ຄ້ວາມ
ຕ້ �ອງການ ແລະ ຄ້� ານຍິມົທີ່າງສງັຄ້ມົຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງມກ້ານປ� ຽນແປງ: ລວບັລວມເອາົຂຳ �ມ້ນ 
ແລະ ຄ້ວາມຮ້ັ �ຈັາກການເຄ້່� ອນໄຫ້ວຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາ, ການຄ້ົ �ນຄ້ວ �າ ແລະ ຄ້ຳາແນະນຳາຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນ
ກ� ຽວຂ �ອງເຂົ �າໃນແຜູ້ນການ ແລະ ການຕ້ດັ້ສນິໃຈັເມ່� ອການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍມຄ້້ວາມຄ້ບ່ັໜ້�າ





33

ບັື້ນດາສິ່�ງທີັ�ທັ�າທັາຍໍ້ໃນຂະບື້ວນກ່ານ 
ຟື້້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�ມີຫຍໍ້ງັແດ່?

    ມນັບັຳ� ແມ� ນເລ່� ອງງ�າຍທີ່້� ຈັະຢຸດ້ວງົຈັອນທີ່້� ຮັ �າຍແຮັງຂອງການຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມທີ່້� ເກດ້້ຈັາກການເອາົປຽບັຫ້ືາຍເກນ້
ໄປ ແລະ ທີ່ດົ້ແທີ່ນມນັດ້ �ວຍວງົຈັອນທີ່້� ມຄຸ້້ນນະທີ່ຳາຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍຕ້� າງໆ 
ລວມມວ້ທິີ່ກ້ານຮັບັັປະກນັການມສ້� ວນຮັ� ວມທີ່້� ມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັ ໂດ້ຍຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງທີ່້� ດ້ �ອຍໂອກາດ້ 
(ຄ້ຳາຖືາມທີ່ ້4) ແລະ ວທິີ່ກ້ານແກ �ໄຂຄ້ວາມບັຳ� ສະເໝີພ້ິາບັທີ່າງເພິດ້ (ຄ້ຳາຖືາມທີ່ ້7).

ສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍອ່� ນໆທີ່້� ເຫ້ນັທີ່ົ� ວໄປໄດ້ �ແກ� :

ເວລາ

ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນຂະບັວນການທີ່້� ດ້ນົນານ. ຕ້ົ �ນໄມ �ຕ້ �ອງໃຊ້ຳ �ເວລາໃນເຕ້ບ້ັໃຫ້ຍ�  ແລະ ການມ້
ສ� ວນຮັ� ວມຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍແມ� ນຕ້ �ອງໃຊ້ຳ �ເວລາຫ້ືາຍ. ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຕ້ �ອງການ
ໂອກາດ້ໃນການຮັຽນຮ້ັ �ຊ້ຳຶ� ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ໂອກາດ້ໃນການປກຶສາຫ້າລ,່ ເຈັລະຈັາຕ້ຳ� ລອງ ແລະ 
ຕ້ກົລງົກນັກ� ຽວກບັັຮ້ັບັແບັບັຕ້� າງໆຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ສິ� ງເຫ້ື ົ� ານ້ �ປະກອບັມບ້້ັລມິະສດິ້, 
ຂອບັເຂດ້ຊ້ຳາຍແດ້ນ, ງບົັປະມານ, ບັດົ້ບັາດ້ ແລະ ຄ້ວາມຮັບັັຜູ້ດິ້ຊ້ຳອບັ. ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ຍງັ
ກ� ຽວຂ �ອງເຖືງິບັນັຫ້າທີ່້� ລະອຽດ້ອ� ອນ, ທີ່້� ມມ້າແຕ້� ດ້ນົນານ ເຊ້ຳັ� ນ: ສດິ້ກ� ຽວກບັັທີ່້� ດ້ນິ ແລະ ການຄ້ອບັຄ້ອງ
ທີ່້� ດ້ນິ, ການວາງແຜູ້ນນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິ, ການລກັລອບັຕ້ດັ້ໄມ �ຢ� າງຜູ້ດິ້ກດົ້ໝີາຍ ແລະ ການລ� າສດັ້ປ� າ. ບັນັຫ້າ
ຕ້� າງໆເຫ້ື ົ� ານ້ �ຮັຽກຮັ �ອງໃຫ້ �ມຂ້ະບັວນການທີ່້� ດ້ນົນານກວ� າ.

ງບ້ື້ປ່ະມານ

ມງ້ບົັປະມານໂດ້ຍກງົຢ� າງຫ້ືວງຫ້ືາຍທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັການປະສານງານ, ການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນ
ກ� ຽວຂ �ອງ ແລະ ການຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ກດິ້ຈັະກຳາ ຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ຂອງ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ນອກຈັາກນັ �ນ
ຍງັມງ້ບົັປະມານສຳາລບັັໂອກາດ້ທີ່້� ໄດ້ �ຄ້າດ້ໄວ �ລ� ວງໜ້�າເຊ້ຳັ� ນ: ງບົັປະມານທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັຜູ້ນົເກບັັກ� ຽວທີ່້�
ຫ້ືຸດ້ລງົ ຫ້ື ່ສ້ນເສຍລາຍໄດ້ � ຍ �ອນການປ� ຽນແປງການນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິທີ່້� ມຢ້້� . ງບົັປະມານດ້ັ� ງກ� າວແມ� ນ
ແຕ້ກຕ້� າງກນັໄປສຳາລບັັຜູ້້ �ທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງແຕ້� ລະກຸ� ມ.

ຄວາມເປັ່ນທັຳ

ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງກບັັພ້ິມທ້ີ່ດັ້ ແລະ ກຸ� ມຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງທີ່າງອ �ອມອ່� ນໆຈັະໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້
ທີ່ົ� ວໄປຂອງ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ເຖືງ້ຢ� າງໃດ້ກຳຕ້າມ, ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົຜູ້້ �ທຸີ່ກຍາກ ແລະ ກຸ� ມຜູ້້ �ດ້ �ອຍໂອກາດ້
ອ່� ນໆ ຈັະໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົກະທີ່ບົັຢ� າງໜ້ກັໜ້� ວງເພິ້� ມຂຶ �ນຈັາກຂຳ �ຈັຳາກດັ້ ໂດ້ຍກງົໃນການເຂົ �າເຖືງິ  ແລະ
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ອຳານາດ້ການປກົຄ້ອງຂັ �ນທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ສະມາຊ້ຳກິປ� າໄມ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແມ� ນຜູ້້ �ວດັ້ແທີ່ກຊ້ຳວ້ະມວນຂອງຕ້ົ �ນໄມ �. ການຮັ� ວມມກ່ນັຂອງ
ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ ແມ� ນມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັໃນການຮັບັັປະກນັການປະຕ້ບິັດັ້ການຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ � ແລະ ກດິ້ຈັະກຳາຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ ການຟຼໍ່ �ນ
ຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັທີ່້� ດ້ນິອ່� ນໆ ໃຫ້ �ມປ້ະສດິ້ຕ້ພິິາບັ. ເມອ່ງ ໄຄ້ຈັາວ (Quy Chau), ແຂວງ ເງະອານ, ປະເທີ່ດ້
ຫ້ວຽດ້ນາມ, ປ ້2019.

ການນຳາໃຊ້ຳ �ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນ ຊ້ຳຶ� ງເປນັຜູ້ນົມາຈັາກການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ສິ� ງນ້ �ສາມາດ້ເຮັດັ້ໃຫ້ �ຜູ້ນົສຳາ 
ເລດັ້ຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ຕ້ກົຢ້� ໃນຄ້ວາມສ� ຽງ. ການຄ້ດິ້ໄລ� ຕ້ົ �ນທີ່ນຶ ແລະ ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ໃຫ້ �ແກ�
ແຕ້� ລະກຸ� ມ, ໂດ້ຍສະເພິາະແມ� ນກຸ� ມຜູ້້ �ດ້ �ອຍໂອກາດ້ທີ່້� ສຸດ້ແມ� ນຄ້ວນມກ້ານສກຶສາຢ� າງຮັອບັຄ້ອບັ. ຂຳ �ມ້ນ
ເພິ້� ມຕ້່� ມກ� ຽວກບັັເລ່� ອງນ້ �ສາມາດ້ຊ້ຳອກໃນ ກອບັການວເິຄ້າະຕ້ົ �ນທີ່ນຶ ແລະ ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ສຳາລບັັການ
ວເິຄ້າະການຕ້ດັ້ສນິໃຈັຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �.

ສິ່ນຄ�າ ແລະ ກ່ານບື້ລິໍກ່ານທີັ�ບ່ື້ສ່າມາດກ່ຳນດ້ຈຳນວນໄດ�

ປ່ �ມ “ເສດ້ຖືະສາດ້ດ້ �ານການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ” ກ� າວວ� າ ເຄ້່� ອງມທ່ີ່າງເສດ້ຖືະສາດ້ສາມາດ້ຊ້ຳ� ວຍໃນການກຳານດົ້
ຈັຳານວນຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ ແລະ ຄ້� າໃຊ້ຳ �ຈັ� າຍທີ່້� ບັຳ� ແມ� ນເງນິໄດ້ �. ປ່ �ມຫ້ວົນ້ �ຍງັຊ້ຳ້ �ໃຫ້ �ເຫ້ນັວ� າສນິຄ້ �າ ແລະ ການ
ບັຳລກິານທີ່າງລະບັບົັນເິວດ້ຈັຳານວນຫ້ືາຍ ແມ� ນບັຳ� ສາມາດ້ຕ້ອບັສະໜ້ອງຕ້ຳ� ການປະເມນ້ມ້ນຄ້� າຕ້ະຫ້ືາດ້ 
ເຖືງິວ� າຈັະມຄຸ້້ນຄ້� າທີ່າງດ້ �ານນເິວດ້ວທິີ່ະຍາ ຫ້ື ່ສງັຄ້ມົທີ່້� ບັຳ� ສາມາດ້ຫ້ືກ້ລ �ຽງໄດ້ �ກຳຕ້າມ. ສິ� ງນ້ �ກຳໃຫ້ �ເກດ້້ສິ� ງ
ທີ່ �າທີ່າຍອນັໃຫ້ຍ� ຫ້ືວງໃນການປກຶສາຫ້າລ ່ແລະ ການເຈັລະຈັາຕ້ຳ� ລອງລະຫ້ວ� າງບັນັດ້າພິາກສ� ວນກ� ຽວຂ �ອງ
ທີ່້� ເປນັຜູ້້ �ຕ້ດັ້ສນິບ້ັລມິະສດິ້ຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �.

ຄວາມຄິດເຫັນທີັ�ຂັດແຍໍ້ງ່ກັ່ນ

ຂຳ �ຂດັ້ແຍ� ງຕ້າມຄ້ວາມສນົໃຈັລະຫ້ວ� າງກຸ� ມຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງແມ� ນເກອ່ບັຈັະບັຳ� ສາມາດ້ຫ້ືກ້ເວັ �ນໄດ້ �ໃນ
ລະຫ້ວ� າງຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ລດັ້ຖືະບັານອາດ້ຈັະສະແຫ້ວງຫ້າຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່າງດ້ �ານນິ
ເວດ້ວທິີ່ະຍາ ແລະ ສິ� ງແວດ້ລ �ອມ, ໃນຂະນະທີ່້� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນຊ້ຳອກຫ້າຊ້ຳວ້ດິ້ການເປນັຢ້�  ແລະ 
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ທຸີ່ລະກດິ້ທີ່້� ເປນັບຸັລມິະສດິ້ແກ� ເປົ �າໝີາຍທີ່າງເສດ້ຖືະກດິ້. ການປະນປ້ະນອມແມ� ນສິ� ງທີ່້� ຫ້ືກ້ເວັ �ນບັຳ� ໄດ້ �. 
ເພິາະສະນັ �ນ ຈັຶ� ງມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັຫ້ືາຍທີ່້� ຈັະອຳານວຍຄ້ວາມສະດ້ວກໃຫ້ �ແກ� ການເຈັລະຈັາ ແລະ ແກ �ໄຂຂຳ �
ຂດັ້ແຍ� ງ, ດ້້� ທີ່້� ສຸດ້ແມ� ນຄ້ວນມຜູ້້້ �ໄກ� ເກ� ຍທີ່້� ເປນັກາງ. ສາມາດ້ອ� ານເພິ້� ມຕ້່� ມກ� ຽວກບັັຂະບັວນການຕ້� າງໆ
ຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ, ເບັິ� ງ Emborg et al (2012) ແລະ Kusumanto (2005).

ຄ  ວາມສ່ະຫັຼບື້ຊັີບື້ຊີ�ອນ

ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ແມ� ນວທິີ່ກ້ານທີ່້� ມຫ້້ືາກຫ້ືາຍຊ້ຳຶ� ງກ� ຽວຂ �ອງກບັັຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍ. 
ພິວກເຂາົໄດ້ �ນຳາເອາົທີ່ດັ້ສະນະທີ່າງວຊິ້ຳາການ, ຄ້ວາມສນົໃຈັ ແລະ ຄຸ້ນຄ້� າທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍ, ລວມທີ່ງັສດິ້
ກ� ຽວກບັັທີ່້� ດ້ນິ ແລະ ການຄ້ອບັຄ້ອບັຄ້ອງທີ່້� ດ້ນິ, ວດັ້ທີ່ະນະທີ່ຳາ, ຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັ ແລະ ສດັ້ປ� າ, ນຳ �າ, ໄມ � 
ແລະ ການທີ່� ອງທີ່� ຽວແບັບັອະນຸລກັມາສນົທີ່ະນາກນັ. ບັນັຫ້າຕ້� າງໆເຫ້ື ົ� ານ້ �ແມ� ນກ� ຽວພິນັກນັ. ຍກົ
ຕ້ວົຢ� າງ: ສດິ້ກ� ຽວກບັັທີ່້� ດ້ນິ ແລະ ການຄ້ອບັຄ້ອງທີ່້� ດ້ນິຕ້ �ອງມຄ້້ວາມກະຈັ� າງແຈັ �ງ ແລະ ປອດ້ໄພິ ເພິ່� ອ
ຮັບັັປະກນັການປະຕ້ບິັດັ້ການຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ � ແລະ ການອອກແບັບັກດິ້ຈັະກຳາຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມ້
ທີ່ດັ້ປ� າໄມ �ທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັທີ່້� ດ້ນິອ່� ນ ໃໆຫ້ �ມປ້ະສດິ້ຕ້ພິິາບັ.

ຄວາມບ່ື້ແນນ່ອນ

ສິ� ງຕ້� າງໆເຫ້ື ົ� ານ້ � ແມ� ນບັນັດ້າປດັ້ໃຈັທີ່້� ມກ້ານປ� ຽນແປງຕ້ະຫ້ືອດ້ເວລາພິາຍໃຕ້ �ຄ້ວາມກດົ້ດ້ນັຈັາກພິາຍ
ນອກ ເຊ້ຳັ� ນ: ກນົໄກຂບັັເຄ້່� ອນທີ່າງຕ້ະຫ້ືາດ້, ການປ� ຽນແປງຂອງດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້, ໄພິພິບິັດັ້ທີ່າງທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ 
ແລະ ດ້ �ານການເມອ່ງ. ດ້ �ວຍການປ� ຽນແປງທີ່້� ບັຳ� ຄ້ງົທີ່້� , ມນັຈັຶ� ງເປນັສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍທີ່້� ສຸດ້ທີ່້� ຈັະເຂົ �າໃຈັ ແລະ 
ຄຸ້ �ມຄ້ອງຄ້ວາມສະລບັັຊ້ຳບັັຊ້ຳ �ອນຂອງໂຄ້ງການ ຫ້ື ່ແຜູ້ນງານການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ເພິ່� ອໃຫ້ �ໄດ້ �ຜູ້ນົໄດ້ �ຮັບັັ
ໃນທີ່າງບັວກໂດ້ຍສະເພິາະໃນໄລຍະຍາວ.
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    ພູວກ່ເຮົູ້າຄວນພູຈິາລະນາຄວາມ
ສ່ະເໝີພີູາບື້ຂອງບ້ື້ດບື້າດຍໍ້ງິ-ຊີາຍໍ້ ໃນ
ກ່ານຟື້້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�ແນວໃດ ແລະ 
ຍໍ້�ອນຫຍໍ້ງັ?

ຄ້ວາມສະເໝີພ້ິາບັລະຫ້ວ� າງຍງິ-ຊ້ຳາຍ ແລະ ການສ �າງຄ້ວາມເຂັ �ມແຂງຂອງແມ� ຍງິ ແມ� ນມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັ
ຫ້ືາຍຕ້ຳ� ການພິດັ້ທີ່ະນາແບັບັຍນ່ຍງົ. ໃນທີ່ົ� ວອາຊ້ຳຕ້້າເວນັອອກສ� ຽງໃຕ້ �, ມແ້ມ� ຍງິຈັຳານວນຫ້ືາຍເຮັດັ້ວຽກ
ໃນຂະແໜ້ງການກະສກິຳາ ແລະ ການເກບັັກ� ຽວຜູ້ນົຜູ້ະລດິ້ຈັາກປ� າໄມ �. ຄ້ວາມຮ້ັ � ແລະ ຄ້ວາມຊ້ຳຳານຊິ້ຳຳານານ
ຂອງພິວກເຂາົກ� ຽວກບັັການນຳາໃຊ້ຳ � ແລະ ການຄຸ້ �ມຄ້ອງຊ້ຳບັັພິະຍາກອນສາມາດ້ເປນັການປະກອບັສ� ວນທີ່້�
ສຳາຄ້ນັແກ� ການຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ � ແລະ ແກ� ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແບັບັຍນ່ຍງົ.

ແຕ້� ໃນຫ້ືາຍປະເທີ່ດ້, ການອອກສດິ້ ແລະ ຄ້ວາມຄ້ດິ້ເຫ້ນັຂອງແມ� ຍງິມກັຈັະຖືກ່ເບັິ� ງຂ �າມໃນການປກຶສາ
ຫ້າລ ່ແລະ ການຕ້ດັ້ສນິໃຈັໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ. ນອກຈັາກນັ �ນ ການປະຕ້ບິັດັ້ຕ້າມປະເພິນຍ້ງັເປນັຂຳ �ຈັຳາກດັ້ໃນ
ການເປນັເຈັົ �າຂອງທີ່້� ດ້ນິ ຫ້ື ່ການເຂົ �າເຖືງິຊ້ຳບັັພິະຍາກອນ, ລວມທີ່ງັຂຳ �ມ້ນຂ� າວສານ. ການມ ້ສ� ວນຮັ� ວມ 
ຂອງແມ� ຍງິໃນຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແມ� ນເປນັກຸນແຈັສຳາຄ້ນັຍ �ອນການຕ້ດັ້ສນິໃຈັ ທີ່້� ສຳາຄ້ນັ
ຫ້ືາຍຢ� າງຈັະກ� ຽວຂ �ອງເຖືງິບັນັຫ້າຕ້� າງໆທີ່້� ສົ� ງຜູ້ນົກະທີ່ບົັຕ້ຳ� ແມ� ຍງິ, ລວມທີ່ງັການນຳາໃຊ້ຳ � ແລະ ຄ້ວບັຄຸ້ມ
ທີ່້� ດ້ນິ, ວທິີ່ກ້ານ ແລະ ບ້ັລມິະສດິ້ໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ ພິ �ອມທີ່ງັວທິີ່ກ້ານແບັ� ງປນັຕ້ົ �ນທີ່ນຶ ແລະ ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້.
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ແມ� ຍງິທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ ສາມາດ້ປະກອບັສ� ວນເຂົ �າໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍປ� າໄມ �ແບັບັຍນ່ຍງົ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ �ມປ້ະສດິ້ຕ້ຜິູ້ນົ 
ພິ �ອມທີ່ງັຄ້ວາມສະເໝີພ້ິາບັລະຫ້ວ� າງຍງິ-ຊ້ຳາຍ. ແຂວງ ກວາງນາມ, ປະເທີ່ດ້ຫ້ວຽດ້ນາມ, ຕຸ້ລາ 2019.
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ຄວາມສ່່ຽງຂອງກ່ານບ່ື້ຄຳນງ່ເຖິິ່ງບ້ື້ດບື້າດຍໍ້ງິ-ຊີາຍໍ້

ຖື �າຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ບັຳ� ຄ້ຳານງຶເຖືງິບັນັຫ້າຄ້ວາມສະເໝີພ້ິາບັລະຫ້ວ� າງບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ, 
ສາມາດ້ເຮັດັ້ໃຫ້ �ຄ້ວາມບັຳ� ສະເໝີພ້ິາບັຮັ �າຍແຮັງຂຶ �ນ ແລະ ເພິ້� ມການຈັຳາກດັ້ການເຂົ �າເຖືງິທີ່້� ດ້ນິ ແລະ 
ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນຂອງແມ� ຍງິຂຶ �ນຕ້່� ມອກ້. ບັນຫາບົດບາດຍືິງ-ຊົາຍືໃນການຟື້ື�ນຟືູ້ພູມີທັດປ�າໄມ�: ກອບການ
ອອກແບບ ແລະ ການປະເມີນຜູ້ົນ ໃນການກຳານດົ້ຄ້ວາມສ� ຽງຫ້ືາຍປະການ, ຊ້ຳຶ� ງປະກອບັມ:້

■	 ເພິ້� ມຈັຳານວນໜ້�າວຽກໃຫ້ �ແມ� ຍງິໂດ້ຍບັຳ� ໄດ້ �ຮັບັັຄ້� າຊ້ຳດົ້ເຊ້ຳຍ້ທີ່້� ເໝີາະສມົ
■	 ການລະບຸັຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຕ້ົ �ນຕ້ຳຂອງປ� າໄມ �, ຜູ້້ �ເຮັດັ້ໃຫ້ �ມກ້ານຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າ, ການຄຸ້ �ມຄ້ອງ

ປ� າໄມ �, ການເຮັດັ້ກະສກິຳາ ແລະ ທີ່າງເລອ່ກທີ່້� ເໝີາະສມົສຳາລບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍບັຳ� ມຄ້້ວາມຖືກ່ຕ້ �ອງຊ້ຳດັ້ເຈັນ
■	 ຄ້ວາມມປ້ະສດິ້ທີ່ຜິູ້ນົຂອງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍແບັບັຍນ່ຍງົ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວມຄ້້ວາມຈັຳາກດັ້
■	 ເພິ້� ມທີ່ະວຄ້້ວາມດ້ �ອຍໂອກາດ້ຂອງແມ� ຍງິໃນການຕ້ດັ້ສນິໃຈັ
■	 ການສ �າງຕ້ັ �ງ ຫ້ື ່ການເສມ້ສ �າງລະບັບົັທີ່້� ບັຳ� ມຄ້້ວາມສະເໝີພ້ິາບັ ສຳາລບັັການແບັ� ງປນັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້

ຄ້ວາມສ� ຽງຕ້� າງໆເຫ້ື ົ� ານ້ � ສາມາດ້ເປນັໄພິຂົ� ມຂ້� ຕ້ຳ� ຜູ້ນົສຳາເລດັ້ຂອງໂຄ້ງການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ແລະ ການ
ພິດັ້ທີ່ະນາແບັບັຍນ່ຍງົໃຫ້ �ກວ �າງຂວາງຂຶ �ນ. ໃນທີ່າງກງົກນັຂ �າມ, ຄ້ວາມເປນັທີ່ຳາໃນການນຳາໃຊ້ຳ � ແລະ 
ຄ້ວບັຄຸ້ມຊ້ຳບັັພິະຍາກອນ, ບ້ັລມິະສດິ້ໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ແລະ ການແບັ� ງງບົັປະມານ ແລະ ຜູ້ນົ
ປະໂຫ້ຍດ້ສາມາດ້ສົ� ງເສມ້ການການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ຍກົລະດ້ບັັຄ້ວາມຮ້ັ �ຄ້ວາມ
ສາມາດ້ຂອງພິວກເຂາົ. ການມສ້� ວນຮັ� ວມໃນການຕ້ດັ້ສນິໃຈັຢ� າງເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັຈັະນຳາໄປສ້� ການພິດັ້ທີ່ະ ນາ
ເສດ້ຖືະກດິ້-ສງັຄ້ມົ ແລະ ຜູ້ນົໄດ້ �ຮັບັັດ້ �ານສິ� ງແວດ້ລ �ອມທີ່້� ດ້ຂ້່ �ນໃຫ້ �ແກ� ທຸີ່ກຄ້ນົໃນພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �.

ກ່ານມສ່ີ່ວນຮູ່້ວມຂອງບ້ື້ດບື້າດຍໍ້ງິ-ຊີາຍໍ້ ຕ່ົ້ກ່ານຟ້ື້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ� 

ຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ຄ້ວນຮັບັັປະກນັໃຫ້ �ຜູ້້ �ເຂົ �າຮັ� ວມມສ້ດິ້, ໂອກາດ້ ແລະ ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່້�
ເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັໂດ້ຍບັຳ� ຂຶ �ນກບັັເລ່� ອງເພິດ້. ມເ້ຄ້່� ອງມ ່ແລະ ວທິີ່ກ້ານຕ້� າງໆທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍໃນການລວມເອາົ
ຄ້ວາມສະເໝີພ້ິາບັລະຫ້ວ� າງບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ ແລະ ການບັຳ� ແບັ� ງແຍກທີ່າງສງັຄ້ມົເຂົ �າດ້ �ວຍກນັ.ຊ້ຳຶ� ງ
ກ� ຽວຂ �ອງກບັັບັນັດ້າຄ້ຳາຖືາມ ແລະ ບັາດ້ກ �າວພິ່ � �ນຖືານທີ່ົ� ວໄປຕ້� າງໆທີ່້� ຊ້ຳ� ວຍໃນການວເິຄ້າະ ແລະ ແກ �ໄຂ
ບັນັຫ້າຄ້ວາມບັຳ� ສະເໝີພ້ິາບັລະຫ້ວ� າງບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍທີ່້� ຢ້� ຂງົເຂດ້ການອອກແຮັງງານ ການແບັ� ງວຽກງານ, 
ການເຂົ �າເຖືງິ ແລະ ຄ້ວບັຄຸ້ມຊ້ຳບັັພິະຍາກອນ, ອຳານາດ້ ແລະ ອດິ້ທີ່ພິິນົໃນການຕ້ດັ້ສນິໃຈັ, ການມ້
ສ� ວນຮັ� ວມ ແລະ ການແບັ� ງປນັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້.

ຍກົຕ້ວົຢ� າງ: ກອບັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ທີ່້� ຄ້ຳານງຶເຖືງິບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍໃນ ບັນັຫ້າທີ່າງເພິດ້ໃນການຟຼໍ່ �ນ
ຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ກ� າວວ� າ:

■	 ກຸ� ມສງັຄ້ມົທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັຂອງຜູ້້ �ຍງິ ແລະ ຜູ້້ �ຊ້ຳາຍ ຕ້ �ອງມສ້ດິ້ໄດ້ �ການເຫ້ນັດ້ເ້ຫ້ນັພິ �ອມຢ� າງເປນັ
ອດິ້ສະຫ້ືະ ແລະ ໄດ້ �ຮັບັັຮ້ັ �ຂຳ �ມ້ນລ� ວງໜ້�າ 

■	 ຈັະຕ້ �ອງມກ້ານສະເໜ້ກ້ານໃຫ້ �ຄ້� າຊ້ຳດົ້ເຊ້ຳຍ້ທີ່້� ເປນັທີ່ຳາ ແລະ ຖືກ່ຕ້ �ອງຕ້າມກດົ້ໝີາຍໃຫ້ �ແກ� ທຸີ່ກຄ້ນົທີ່້� ໄດ້ �
ຮັບັັຜູ້ນົກະທີ່ບົັຈັາກການເຄ້່� ອນຍ �າຍທີ່້� ດ້ນິ ຫ້ື ່ການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້

■	 ຈັຳາເປນັຕ້ �ອງມລ້ະບັບົັການຮັ �ອງທຸີ່ກທີ່້� ພິຽງພິຳ, ສາມາດ້ເຂົ �າເຖືງິໄດ້ � ແລະ ມປ້ະສດິ້ທີ່ຜິູ້ນົ
■	 ທີ່ງັຜູ້້ �ຍງິ ແລະ ຜູ້້ �ຊ້ຳາຍຕ້ �ອງມສ້ດິ້ອອກຄ້ວາມຄ້ດິ້ເຫ້ນັເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັໃນທຸີ່ກການຕ້ດັ້ສນິໃຈັທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ

ກບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �
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ແມ� ຍງິເປນັຈັດຸ້ໃຈັກາງໃນການເກບັັກ້ � ແລະ ປຸງແຕ້� ງໄມ �ໄຜູ້� ລຸ �ງ (Lung bamboo) ໃນປະເທີ່ດ້ຫ້ວຽດ້ນາມ. ແຂວງ ເງະອານ, 
ປະເທີ່ດ້ຫ້ວຽດ້ນາມ, ສງິຫ້າ 2019.

■	 ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍຕ້ �ອງສະທີ່ �ອນເຖືງິບ້ັລິມະສດິ້, ຄ້ວາມສນົໃຈັ ແລະ ຄ້ວາມຮ້ັ �ຂອງທີ່ງັຍງິ ແລະ ຊ້ຳາຍ
■	 ຄ້ວາມພິະຍາຍາມໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍຕ້ �ອງຮັບັັຮ້ັ � ແລະ ຊ້ຳດົ້ເຊ້ຳຍ້ທີ່ງັຄ້ວາມພິະຍາຍາມຂອງຜູ້້ �ຍງິ ແລະ ຜູ້້ �ຊ້ຳາຍ

ໃນດ້ �ານແຮັງງານ, ການເງນິ ຫ້ື ່ການປະກອບັສ� ວນດ້ �ວຍສິ� ງຂອງຢ� າງເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັ
■	 ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍຕ້ �ອງໄດ້ �ແຈັກຢາຍຢ� າງເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັ

ກ່ານເຊ່້ີອມປ່ະສ່ານຄວາມສ່ະເໝີີພູາບື້ດ�ານບ້ື້ດບື້າດຍໍ້ິງ-ຊີາຍໍ້
ບັາດ້ກ �າວທີ່ຳາອດິ້ໃນບັນັຫ້າກ� ຽວກບັັການເຊ້ຳ່� ອມສານບັນັຫ້າທີ່າງດ້ �ານບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍເຂົ �າໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ
ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ແມ� ນການວເິຄ້າະບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ. ປ່ �ມ ວິທີການເຊົື�ອມສັານບົດບາດຍືິງ-ຊົາຍືໃນປ�າໄມ� 
ແນະນຳາໃຫ້ �ຖືາມບັນັດ້າຄ້ຳາຖືາມກ� ຽວກບັັ ຍງິ ແລະ ຊ້ຳາຍເຫ້ື ົ� ານ້ � ໃນລະດ້ບັັຄ້ວົເຮັອ່ນ, ລະດ້ບັັທີ່ �ອງຖືິ� ນ, 
ລະດ້ບັັຊ້ຳາດ້, ລະດ້ບັັພິາກພິ່ �ນ ແລະ ລະດ້ບັັສາກນົໃນການວເິຄ້າະດ້ັ� ງກ� າວ:

■	 ດ້ �ານແຮັງງານ: ໃຜູ້ເຮັດັ້ຫ້ຍງັ? ເຮັດັ້ແນວໃດ້? ເຮັດັ້ຢ້� ໃສ? ເຮັດັ້ເມ່� ອໃດ້? ຍ �ອນຫ້ຍງັ?
■	 ດ້ �ານການເຂົ �າເຖືງິ: ໃຜູ້ໃຊ້ຳ �ຫ້ຍງັ? ໃຊ້ຳ �ແນວໃດ້? ໃຊ້ຳ �ຢ້� ໃສ? ໃຊ້ຳ �ເມ່� ອໃດ້? ຍ �ອນຫ້ຍງັ?
■	 ອຳານາດ້ເໜ້ອ່ການຕ້ດັ້ສນິໃຈັ ແລະ ການຄ້ວບັຄຸ້ມ: ໃຜູ້ຄ້ວບັຄຸ້ມຫ້ຍງັ? ຄ້ວບັຄຸ້ມແນວໃດ້? ຄ້ວບັຄຸ້ມ

ຢ້� ໃສ? ຄ້ວບັຄຸ້ມເມ່� ອໃດ້? ຍ �ອນຫ້ຍງັ?
■	 ອຳານາດ້ທີ່້� ຢ້� ເໜ້ອ່ຂຳ �ມ້ນຂ� າວສານ: ໃຜູ້ຮ້ັ �ຫ້ຍງັ? ຮ້ັ �ແນວໃດ້? ຮ້ັ �ຢ້� ໃສ? ຮ້ັ �ເມ່� ອໃດ້? ຍ �ອນຫ້ຍງັ?
■	 ການແບັ� ງປນັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້: ໃຜູ້ໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ຈັາກຫ້ຍງັ? ໄດ້ �ຮັບັັແນວໃດ້? ໄດ້ �ຮັບັັຢ້� ໃສ? ໄດ້ �

ຮັບັັເມ່� ອໃດ້? ຍ �ອນຫ້ຍງັ?
■	 ການມສ້� ວນຮັ� ວມ: ໃຜູ້ຖືກ່ລວມເຂົ �າຢ້� ໃນອນັໃດ້ແດ້� ? ຖືກ່ລວມເຂົ �າແນວໃດ້? ຖືກ່ລວມເຂົ �າຢ້� ໃສ? 

ຖືກ່ລວມເຂົ �າເມ່� ອໃດ້ ແລະ ຍ �ອນຫ້ຍງັ?

http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
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ຄ້້   � ມກ່� ຽວກບັັວທິີ່ກ້ານເຊ້ຳ່� ອມະສານດ້ �ານບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍໃນປ� າໄມ �ໄດ້ �ລະບຸັວທິີ່ກ້ານດ້ັ� ງຕ້ຳ� ໄປນ້ � ເພິ່� ອຊ້ຳ� ວຍ
ປດິ້ຊ້ຳ� ອງຫ້ວ� າງດ້ �ານບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ ໃນຂະແໜ້ງປ� າໄມ �ເມ່� ອການວເິຄ້າະບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍປະສບົັຜູ້ນົ 
ສຳາເລດັ້

ກ່ານມສ່ີ່ວນຮູ່້ວມ

ວທິີ່ໜ້້ຶ� ງໃນການໃຫ້ �ອຳານາດ້ແມ� ຍງິ ແມ� ນການເພິ້� ມການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງພິວກເຂາົໃນການເຄ້່� ອນໄຫ້ວ
ວຽກງານຕ້� າງໆ. ການເຄ້່� ອນໄຫ້ວຕ້� າງໆເຫ້ື ົ� ານ້ � ລວມທີ່ງັໃນກຸ� ມຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ, ວສິາຫ້ະກດິ້
ຂະໜ້າດ້ນ �ອຍ ແລະ ຂະໜ້າດ້ກາງ, ອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງທີ່້� ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັລດັ້ຖືະບັານ (NGO) ແລະ ການບັຳລຫິ້ານ
ວຽກງານໃນໝີ້� ບັ �ານ, ການຕ້ະຫ້ືາດ້ ແລະ ການຈັຳາໜ້� າຍຜູ້ະລດິ້ຕ້ະພິນັຈັາກປ� າໄມ �ທີ່້� ບັຳ� ແມ� ນໄມ �. ການ
ກຳານດົ້ຈັຳານວນຍງິ-ຊ້ຳາຍ ໃນການເຄ້່� ອນໄຫ້ວຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ແລະ ການກະຕຸ້ກຊຸ້ຳກຍ້ �ໃຫ້ �ແມ� ຍງິມ້
ສ� ວນຮັ� ວມໃນຕ້ຳາແໜ້� ງຜູ້້ �ນຳາ ແລະ ການຕ້ດັ້ສນິໃຈັແມ� ນຕ້ວົຢ� າງອນັໜ້ຶ� ງ

ກ່ານພູດັທັະນາຂີດຄວາມສ່າມາດ

ບັນັດ້າການເຄ້່� ອນໄຫ້ວເຫ້ື ົ� ານ້ �ສາມາດ້ຍກົລະດ້ບັັຄ້ວາມສາມາດ້ຂອງຜູ້້ �ຍງິ ແລະ ຜູ້້ �ຊ້ຳາຍ ໃນການຮັ� ວມມ່
ກນັຢ� າງເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັ ແລະ ມປ້ະສດິ້ຕ້ຜິູ້ນົ. ໃນຫ້ືາຍກຳລະນ,້ ການເຄ້່� ອນໄຫ້ວສ �າງຂດ້້ຄ້ວາມສາມາດ້
ຄ້ວນຖືກ່ປບັັໃຫ້ �ເຂົ �າກບັັຄ້ວາມຕ້ �ອງການສະເພິາະຂອງແມ� ຍງິ. ອາດ້ຈັະມຄ້້ວາມຈັຳາເປນັຕ້ �ອງມກ້ດິ້ຈັະກຳາ
ຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ເພິ້� ມເຕ້້� ມເພິ່� ອກຳາຈັດັ້ສິ� ງກດ້້ຂວາງຕ້� າງໆຕ້ຳ� ການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງແມ� ຍງິໃນກດິ້ຈັະກຳາເຫ້ື ົ� ານ້ �.

ກ່ານສ່�າງຄວາມອາດສ່າມາດ ແກ່່ອ້ງກ່ານຈັດຕັົ້�ງ

ບັນັດ້າສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍໃນອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງລວມມ ້ຄ້ວາມບັຳ� ສະເໝີພ້ິາບັດ້ �ານບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍທີ່້� ຖືກ່ຝຶງັຢ� າງເລກິ
ເຊ້ຳ້� ງ, ຄ້ວາມສາມາດ້ດ້ �ານເຕ້ກັນກິກ� ຽວກບັັບັນັຫ້າບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ ມຄ້້ວາມອ� ອນດ້ �ອຍ ແລະ ການຈັດັ້
ສນັງບົັປະມານສຳາລບັັບັນັຫ້າທີ່າງບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍທີ່້� ຈັຳາກດັ້. ມນັມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັໃນການສົ� ງເສມ້ການ
ວເິຄ້າະດ້ �ານບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ ຊ້ຳຶ� ງລວມມ ້ການທີ່ບົັທີ່ວນຄ້ນ່ໂຄ້ງສ �າງໃນການຄຸ້ �ມຄ້ອງ ແລະ ການຈັດັ້ການ
ຝຶກຶອບົັຮັມົ ແລະ ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ອ່� ນໆເພິ່� ອປບັັປຸງຄ້ວາມເທີ່ົ� າທີ່ຽມດ້ �ານບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ.

ຂ້ມ້ນທີັ�ແຍໍ້ກ່ຍໍ້ງິ-ຊີາຍໍ້ (ເພູດ) ອອກ່ເປັ່ນລາຍໍ້ລະອຽດ

ການຂາດ້ຂຳ �ມ້ນທີ່້� ແຍກບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍອອກເປນັລາຍລະອຽດ້ເປນັວງົກ �ວາງກຳ� ໃຫ້ �ເກດ້້ຄ້ວາມທີ່ �າທີ່າຍທີ່້�
ສຳາຄ້ນັໃນການວາງແຜູ້ນນະໂຍບັາຍປ� າໄມ �. ຂຳ �ມ້ນທີ່້� ແຍກອອກເປນັລາຍລະອຽດ້ມຄ້້ວາມຈັຳາເປນັ ສຳາລບັັ
ການພິດັ້ທີ່ະນານະໂຍບັາຍ ແລະ ແຜູ້ນງານທີ່້� ຄ້ຳານງຶເຖືງິບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ ແລະ ເພິ່� ອຍກົລະດ້ບັັຄ້ວາມ
ຮັບັັຮ້ັ � ແລະ ຄ້ວາມເຂົ �າໃຈັກ� ຽວກບັັບັດົ້ບັາດ້ຂອງແມ� ຍງິໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �.
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ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�ມຫີຍໍ້ງັແດ່?

ປ່ �ມທີ່້� ຈັດັ້ພິມິໂດ້ຍ ອງົການອາຫ້ານ ແລະ ການກະເສດ້ (FAO) ແລະ ໂຄ້ງການກນົໄກສາກນົ (Global 
Mechanism) ຂອງສນົທີ່ສິນັຍາຂອງສະຫ້ະປະຊ້ຳາຊ້ຳາດ້ເພິ່� ອຕ້ �ານການແປສະພິາບັເປນັທີ່ະເລຊ້ຳາຍ 
(UNCCD) (ປ ້2015) ໄດ້ �ລະບຸັແຫ້ື� ງເງນິທີ່ນຶສຳາລບັັການລເິລ້� ມຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ແຫ້ື� ງເງນິທີ່ນຶຫ້ືກັ
ແມ� ນມຄ້້ດ່້ັ� ງຕ້ຳ� ໄປນ້ �:

ກ່ອງທ່ັນດ�ານສ່ະພູາບື້ອາກ່າດ

ມກ້ານພິດັ້ທີ່ະນາເຄ້່� ອງມຫ່້ືາຍຢ� າງເພິ່� ອສະໜ້ອງດ້ຳາເນນ້ການຈັດັ້ຫ້າເງນິທີ່ນຶກ� ຽວກບັັການປ� ຽນແປງຂອງ
ດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້. ຕ້ວົຢ� າງ: ປະກອບັມ ້ກນົໄກການພິດັ້ທີ່ະນາທີ່້� ສະອາດ້ (Clean Development 
Mechanism), ກອງທີ່ນຶຂອງ REDD+ (ຄ້ຳາຖືາມທີ່ ້10), ກອງທີ່ນຶດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້ສຂ້ຽວ (Green 
Climate Fund), ກອງທີ່ນຶ ເພິ່� ອການປບັັຕ້ວົ (Adaptation Fund), ໂຄ້ງການລງົທີ່ນຶດ້ �ານປ� າໄມ �
ຂອງທີ່ະນາຄ້ານໂລກ ແລະ ກອງທີ່ນຶດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້ແຫ້� ງຊ້ຳາດ້.

ບັື້ນດາທັະນາຄານເພູ້�ອກ່ານພູດັທັະນາ ແລະ ອ້ງກ່ານຈັດຕັົ້�ງສ່າກ້່ນ

ອງົການເຫ້ື ົ� ານ້ �ໃຫ້ �ເງນິຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ລ �າ ແລະ ເງນິກ້ �ບັຳ� ມດ້້ອກເບັ �ຍ ຫ້ື ່ດ້ອກເບັ �ຍຕ້ຳ� າໃຫ້ �ແກ� ບັນັດ້າປະເທີ່ດ້
ກຳາລງັພິດັ້ທີ່ະນາ. ບັນັດ້າຜູ້້ �ໃຫ້ �ທີ່ນຶທີ່້� ສຳາຄ້ນັປະກອບັມ ້ກຸ� ມທີ່ະນາຄ້ານໂລກ, ຄ້ະນະກຳາມາທີ່ກິານເອຣ້ບົັ, 
ທີ່ະນາຄ້ານພິດັ້ທີ່ະນາອາຊ້ຳ,້ ອງົການເພິ່� ອການພິດັ້ທີ່ະນາ ຂອງປະເທີ່ດ້ຝືຶັ� ງ, ອງົການຮັ� ວມມສ່າກນົຍ້� ປຸ� ນ, 
ທີ່ະນາຄ້ານເພິ່� ອການພິດັ້ທີ່ະນາຂອງລດັ້ຖືະບັານເຢຍລະມນັ (KfW) ແລະ ອງົການເພິ່� ອການພິດັ້ທີ່ະນາ
ສາກນົຂອງສະຫ້ະລດັ້ອາເມລກິາ (USAID).

ກ່ອງທ່ັນສິ່�ງແວດລ�ອມ

ເງນິທີ່ນຶເຫ້ື ົ� ານ້ � ມຄ້້ວາມແຕ້ກຕ້� າງກນັຢ� າງຫ້ືວງຫ້ືາຍໃນຮ້ັບັແບັບັຂອງຈັຳານວນເງນິ ແລະ ແຫ້ື� ງທີ່ນຶ.  ກອງ
ທີ່ນຶສິ� ງແວດ້ລ �ອມສາກນົ, ຊ້ຳຶ� ງໄດ້ �ຮັບັັທີ່ນຶຈັາກປະເທີ່ດ້ຕ້� າງໆແມ� ນໜ້ຶ� ງໃນຈັຳານວນແຫ້ື� ງທີ່ນຶທີ່້� ໃຫ້ຍ� ທີ່້� ສຸດ້. 
ການຮັ� ວມມລ່ະຫ້ວ� າງພິາກລດັ້ແລະເອກະຊ້ຳນົເຊ້ຳັ� ນ: ກອງທີ່ນຶກາງ ເພິ່� ອການຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມຂອງດ້ນິ (Land 
Degradation

Neutrality Fund) ແມ� ນອກ້ໜ້ຶ� ງແຫ້ື� ງທີ່້� ສຳາຄ້ນັ. ກອງທີ່ນຶແຫ້� ງຊ້ຳາດ້ ເຊ້ຳັ� ນ: ກອງທີ່ນຶປກົປກັຮັກັສາ 
ແລະ ພິດັ້ທີ່ະນາປ� າໄມ �ຂອງຫ້ວຽດ້ນາມ, ເປນັຊ້ຳ� ອງທີ່າງດ້ �ານການເງນິໃຫ້ �ແກ� ບັນັດ້າເມອ່ງ ແລະ ແຂວງ.
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ບັື້ນດາອ້ງກ່ານຈັດຕັົ້�ງສ່າກ້່ນທີັ�ບ່ື້ຂ່�ນກັ່ບື້ລັດຖິ່ະບື້ານ

ບັນັດ້າອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງສາກນົ ທີ່້� ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ວຽກງານການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ � ໂດ້ຍອງົການຈັດັ້ຕ້ັ �ງ

ສງັຄ້ມົໃນລະດ້ບັັຊ້ຳາດ້ ແລະ ທີ່ �ອງຖືິ� ນ ປະກອບັມ:້ ສະຖືາບັນັຊ້ຳບັັພິະຍາກອນໂລກ (WRI) ແລະ 
ໂຄ້ງການລເິລ້� ມໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍທີ່ົ� ວໂລກ (Global Restoration Initiative) ຂອງຕ້ນົ; ອງົການການ
ອະນຸລກັສາກນົ (Conservation International) ແລະ ກອງທີ່ນຶອະນຸລກັໂລກ (Global 
Conservation Fund) ຂອງຕ້ນົ; ອງົການສາກນົເພິ່� ອການອະນຸລກັທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ (IUCN); ກອງທີ່ນຶ
ອະນຸລກັທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ໂລກ (World Wide Fund for Nature); ອງົການອະນຸລກັທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ 
(Nature Conservancy) ແລະ ໂຄ້ງການແນວຮັ� ວມຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ແບັບັຮັ� ວມມກ່ນັ 
(Collaborative Forest Landscape Coalition). 

ງບ້ື້ປ່ະມານ ແລະ ຊັີບື້ພູະຍໍ້າກ່ອນແຫ່ງຊີາດ

ມບ້ັາງປະເທີ່ດ້ທີ່້� ມງ້ບົັປະມານໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ຢ� າງຈັະແຈັ �ງ. ຢ� າງໃດ້ກຳຕ້າມ, ຄ້� າໃຊ້ຳ �ຈັ� າຍ
ສາທີ່າລະນະບັາງຢ� າງສາມາດ້ກ� ຽວພິນັກບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ຕ້ວົຢ� າງ: ປະກອບັມຄ້້ວາມຈັະແຈັ �ງ
ກ� ຽວກບັັການຄ້ອບັຄ້ອງທີ່້� ດ້ນິ; ການຈັຳາກດັ້ການຫ້ນັປ� ຽນທີ່້� ດ້ນິ; ການແບັ� ງປນັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້; ນະໂຍບັາຍ
ວ� າດ້ �ວຍການມສ້� ວນຮັ� ວມ ແລະ ນະໂຍບັາຍການປກົປ�ອງ; ການຍກົສ້ງຄ້ວາມຮັບັັຮ້ັ �ກ� ຽວກບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ
ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �; ການຊ້ຳ່ �-ຂາຍການປ� ອຍອາຍພິດິ້; ການຊ້ຳຳາລະຄ້� າບັຳລກິານລະບັບົັນເິວດ້ ແລະ ໃບັຮັບັັຮັອງ
ສຂ້ຽວ.

ກ່ານມສ່ີ່ວນຮູ່້ວມຂອງພູາກ່ເອກ່ະຊ້ີນ

ທີ່� າແຮັງດ້ �ານງບົັປະມານທີ່້� ສຳາຄ້ນັຈັາກພິາກເອກະຊ້ຳນົຍງັບັຳ� ທີ່ນັໄດ້ �ຖືກ່ພິວົພິນັ ແລະ ນຳາໃຊ້ຳ �ເທີ່່� ອ. ນກັລງົທີ່ນຶ
ເອກະຊ້ຳນົສະແຫ້ວງຫ້າຜູ້ນົຕ້ອບັແທີ່ນປະເພິດ້ຕ້� າງໆ, ລວມທີ່ງັຄ້ວາມຍນ່ຍງົໂດ້ຍຜູ້� ານຄ້ວາມຮັບັັຜູ້ດິ້ຊ້ຳອບັ
ຕ້ຳ� ສງັຄ້ມົຂອງບັຳລສິດັ້; ການເງນິຈັາກນກັລງົທີ່ນຶແບັບັດ້ັ �ງເດ້ມ້ ຫ້ື ່ຜູ້ນົຕ້ອບັແທີ່ນທີ່າງດ້ �ານການເງນິທີ່້� ຍນ່ຍງົ
ແບັບັປະສມົຈັາກນກັລງົທີ່ນ່ທີ່້� ໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົກະທີ່ບົັ. ຊ້ຳຶ� ງສາມາດ້ເປນັໄດ້ �ທີ່ງັບັຳລສິດັ້ພິາຍໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ, ພິາຍໃນ
ປະເທີ່ດ້ ຫ້ື ່ຕ້� າງປະເທີ່ດ້.

ທ່ັນອ້�ນໆທີັ�ບ່ື້ແມນ່ແບື້ບື້ດັ�ງເດີມ ຫ້ຼ ນະວັດຕົ້ະກ່ຳໃໝີ່

ຕ້ວົຢ� າງ: ການລເິລ້� ມທີ່້� ອງ້ໃສ� ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົເປນັຫ້ືກັເຊ້ຳັ� ນ ການລະດ້ມົທີ່ນຶ ແລະ ບັດັ້ທີ່ະນາຄ້ານສຂ້ຽວ ທີ່້� ຕ້ດັ້
ເປເ້ຊ້ຳນັໂດ້ຍກງົຈັາກຍອດ້ການໃຊ້ຳ �ຈັ� າຍຂອງລ້ກຄ້ �າເພິ່� ອເປນັເງນິທີ່ນຶແກ� ການລເິລ້� ມດ້ �ານສິ� ງແວດ້ລ �ອມ.
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  ກ່ານລິເລີ�ມ, ນະໂຍໍ້ບື້າຍໍ້ ແລະ ຄຳໝີັ�ນ
ສັ່ນຍໍ້າຕ່ົ້າງໆທີັ�ສ່ະໜັບື້ສ່ະໜ້ນກ່ານຟື້້�ນ
ຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�ມອັີນໃດແດ່?

ອງົກອນລະຫ້ວ� າງປະເທີ່ດ້ ແລະ ແຕ້� ລະປະເທີ່ດ້ໄດ້ �ໃຫ້ �ຄ້ຳາໝີັ �ນສນັຍາ ແລະ ດ້ຳາເນນ້ການເພິ່� ອຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍເນ່ �ອ
ທີ່້� ດ້ນິທີ່້� ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ ໃນຮ້ັບັແບັບັທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �.

 ກ່ານລິເລີ�ມ ແລະ ຄຳໝີັ�ນສັ່ນຍໍ້າຕ່ົ້າງໆລະດັບື້ສ່າກ້່ນ

ການຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນການທີ່າດ້ອາຍ ເຮັອ່ນແກ �ວຈັາກການ ທີ່ຳາລາຍປ� າໄມ � ແລະ ການເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ 
ທີ່້� ຮ້ັ �ຈັກັກນັໃນນາມ REDD+ ແມ� ນການລເິລ້� ມກ� ຽວກບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ລະດ້ບັັສາກນົທີ່້� ໃຫ້ຍ�
ທີ່້� ສຸດ້, ໂດ້ຍມງ້ບົັປະມານເປນັຫ້ືາຍຕ້່ �ໂດ້ລາສະຫ້ະລດັ້. ຊ້ຳຶ� ງແນໃສ� ຢຸດ້ເຊ້ຳາົ ຫ້ື ່ຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍການສ້ນເສຍ ແລະ 
ການເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ເຊ້ຳ່� ອມໂຊ້ຳມ ແລະ ສ �າງທີ່າງເລອ່ກໃນການນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດ້ນິ ເຊ້ຳັ� ນ: ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ ແລະ ປ້ກ
ປ� າໄມ �ເປນັຕ້ົ �ນແລະ ວນັນະກະເສດ້ ໃນປະເທີ່ດ້ທີ່້� ກຳາລງັພິດັ້ທີ່ະນາ. ເບັິ� ງພິາກທີ່ ້11 ສຳາລບັັຂຳ �ມ້ນເພິ້� ມຕ້່� ມ
ກ� ຽວກບັັ REDD+ ແລະ ການປະສານສມົທີ່ບົັກບັັ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �

9

ການຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າ ແລະ ການເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມຢ້� ເຂດ້ໝີ້� ບັ �ານ ກະບັານ ດ້າມເຣ (Kbal Damrey), ເມອ່ງ ຊ້ຳຳາໂບັ 
(Sambo), ແຂວງ ກະືແຈັະ (Kratie), ກຳາປ້ເຈັຍ, ສງິຫ້າ 2020.

https://www.recoftc.org/flr-guide-southeast-asia/why-and-how-should-forest-landscape-restoration-synergize-redd


9. ກ່ານລິເລີ່ມ, ນະໂຍບື້າຍ ແລະ ຄຳໝັ�ນສ່ັນຍາຕົ້່າງໆທັີ່ສ່ະໜັບື້ສ່ະໜ້ນກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ�ມີອັນໃດແດ່? 46

ໂຄ້ງການ ບັອນ ຊ້ຳາເລັ �ນ (Bonn Challenge) ແລະ ຖືະແຫ້ືງການນວິຢອກກ� ຽວກບັັປ� າໄມ � ແມ� ນການ
ລເິລ້� ມສາກນົທີ່້� ສຳາຄ້ນັອ່� ນໆທີ່້� ສົ� ງເສມ້ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ໂຄ້ງການ ບັອນ ຊ້ຳາເລັ �ນ (Bonn 
Challenge) ແມ� ນຄ້ຳາໝີັ �ນສນັຍາທີ່້� ໄດ້ �ເຮັດັ້ຂຶ �ນໃນປ ້2011 ເພິ່� ອຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍເນ່ �ອທີ່້� ດ້ນິທີ່້� ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ ແລະ ຖືກ່
ທີ່ຳາລາຍຈັຳານວນ 150 ລ �ານເຮັກັຕ້າທີ່ົ� ວໂລກພິາຍໃນປ ້2020. ໃນປ ້2014, ຖືະແຫ້ືງການນວິຢອກ
ກ� ຽວກບັັປ� າໄມ �ໄດ້ �ຮັບັັຮັອງເອາົໂຄ້ງການ ບັອນ ຊ້ຳາເລັ �ນ (Bonn Challenge) ແລະ ໄດ້ �ຂະຫ້ຍາຍ

ເປົ �າໝີາຍຂອງຕ້ນົເປນັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍຈັຳານວນ 350 ລ �ານເຮັກັພິາຍໃນປ ້2030. ຮັອດ້ເດ້ອ່ນພິດຶ້ສະພິາ ປ ້
2020, ມລ້ດັ້ຖືະບັານ, ສະມາຄ້ມົເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ບັຳລສິດັ້ຕ້� າງໆຈັຳານວນ 62 ແຫ້� ງ ໄດ້ �ໃຫ້ �ຄ້ຳາໝີັ �ນສນັຍາ
ວ� າຈັະຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍຫ້ືາຍກວ� າ 172 ລ �ານເຮັກັຕ້າ.

ຄ້ະນະກຳາມະການເສດ້ຖືະກດິ້ ແລະ ດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້ສາກນົ (Global Commission on the 
Economy and Climate) ພິບົັວ� າການບັນັລຸໄດ້ �ຕ້າມເປົ �າໝີາຍປ ້2030 ຈັະສາມາດ້ສ �າງລາຍຮັບັັ
ສຸດ້ທີ່ ິ170 ຕ້່ �ໂດ້ລາສະຫ້ະລດັ້ຕ້ຳ� ປຊ້້ຳຶ� ງໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ຈັາກການປກົປກັຮັກັສາບັຳລເິວນລຸ� ມນຳ �າ, 
ຜູ້ະລດິ້ຕ້ະພິນັຈັາກຜູ້ນົລະປ້ກ ແລະ ປ� າໄມ �ໄດ້ �ຮັບັັການປບັັປຸງ ແລະ ຈັະຊ້ຳ� ວຍ ຈັຳາກດັ້ການປ� ຽນແປງຂອງ
ດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້ໂດ້ຍການເກບັັກກັກາກບັອນດ້ອ້ກົຊ້ຳດິ້ປະມານ 1-3 ພິນັລ �ານໂຕ້ນ ໃນແຕ້� ລະປ.້

ການປະຕ້ບິັດັ້ຕ້າມເປົ �າໝີາຍການພິດັ້ທີ່ະນາແບັບັຍນ່ຍງົຍງັສາມາດ້ເປນັການສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ
ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ອກ້ດ້ �ວຍ. ເປົ �າໝີາຍທີ່ ້15 ໄດ້ �ກ� າວເຖືງິການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍດ້ນິ ແລະ ປ� າໄມ � ໂດ້ຍສະເພິາະ ແລະ
ປະກອບັມເ້ປົ �າໝີາຍຂອງໂລກທີ່້� ມ ້“ຄ້ວາມສມົດຸ້ນໃນການຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ” ໃນປ ້2030.

ກ່ານລິເລີ�ມ ແລະ ນະໂຍໍ້ບື້າຍໍ້ແຫ່ງຊີາດ

ຫ້ືາຍປະເທີ່ດ້ໃນອາຊ້ຳຕ້້າເວນັອອກສ� ຽງໃຕ້ �ມເ້ປົ �າໝີາຍທີ່້� ຈັະເພິ້� ມເນ່ �ອທີ່້� ການປກົຫຸ້ �ມຂອງປ� າໄມ � 
(ຕ້າຕ້ະລາງ 1), ແຕ້� ວ� າບັຳ� ປະເທີ່ດ້ໃດ້ໄດ້ �ໃຫ້ �ຄ້ຳາໝີັ �ນສນັຍາພິາຍໃຕ້ �ໂຄ້ງການ ບັອນ ຊ້ຳາເລັ �ນ (Bonn 
Challenge) ຫ້ື ່ຖືະແຫ້ືງການນວິຢອກກ� ຽວກບັັປ� າໄມ �ເລຍ້. ເຖືງ້ຢ� າງໃດ້ກຳຕ້າມ, ຫ້ືາຍປະເທີ່ດ້ໄດ້ �ມ້
ນະໂຍບັາຍ ແລະ ແຜູ້ນງານທີ່້� ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການບັນັລຸເປົ �າໝີາຍຂອງຕ້ນົ. ຍກົຕ້ວົຢ� າງ: ອງົການອາຫ້ານ 
ແລະ ການກະເສດ້ ແລະ ອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) (ປ ້2016) ໄດ້ �ລະບຸັອງົປະກອບັດ້ັ� ງຕ້ຳ� ໄປນ້ �
ຂອງກອບັນະໂຍບັາຍຂອງປະເທີ່ດ້ໄທີ່ທີ່້� ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍປ� າໄມ �:

■	  ລດັ້ຖືະທີ່ຳາມະນນ້ ປ ້2017 ຂອງປະເທີ່ດ້ໄທີ່ ໄດ້ �ສົ� ງເສມ້ການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງປະຊ້ຳາຊ້ຳນົເຂົ �າໃນທຸີ່ກ
ຂະແໜ້ງການ

■	 ແຜູ້ນພິດັ້ທີ່ະນາເສດ້ຖືະກດິ້-ສງັຄ້ມົແຫ້� ງຊ້ຳາດ້ ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການຮັ� ວມມຫ່້ືາຍດ້ �ານ ແລະ ຫ້ືາຍ
ຂະແໜ້ງການໃນການພິດັ້ທີ່ະນາ, ລວມທີ່ງັການພິດັ້ທີ່ະນາທີ່້� ຖືເ່ອາົຄ້ນົເປນັໃຈັກາງ

■	 ແຜູ້ນພິດັ້ທີ່ະນາເສດ້ຖືະກດິ້-ສງັຄ້ມົແຫ້� ງຊ້ຳາດ້ຄ້ັ �ງທີ່ ້5 (1982–1986) ໄດ້ � ກຳານດົ້ເປົ �າໝີາຍໃຫ້ �ມເ້ນ່ �ອ
ທີ່້� ປ� າໄມ �ປກົຄຸ້ມກວມ 40 ສ� ວນຮັ �ອຍ.

■	  ແຜູ້ນພິດັ້ທີ່ະນາເສດ້ຖືະກດິ້-ສງັຄ້ມົແຫ້� ງຊ້ຳາດ້ຄ້ັ �ງທີ່ ້8 (1997-2001) ໄດ້ �ສົ� ງເສມ້ການປ້ກປ� າໄມ �ໃໝີ�  
ແລະ ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍດ້ນິທີ່້� ຊຸ້ຳດ້ໂຊ້ຳມ ຜູ້� ານການຂະຫ້ຍາຍເນ່ �ອທີ່້� ປ� າປ �ອງກນັ, ພິ່ �ນທີ່້� ປ້ກໄມ � ແລະ ພິ່ �ນທີ່້�
ປ� າໄມ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ.

■	 ນະໂຍບັາຍກ� ຽວກບັັທີ່້� ດ້ນິ, ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ ແລະ ສິ� ງແວດ້ລ �ອມ (ປ ້2011) ສົ� ງເສມ້
ວທິີ່ກ້ານແບັບັມສ້� ວນຮັ� ວມໃນການຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ � 

https://www.bonnchallenge.org/content/challenge
https://forestdeclaration.org/
https://newclimateeconomy.report/2014/land-use/
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ເຖືງິວ� າຈັະມກ້ອບັນະໂຍບັາຍທີ່້� ໃຫ້ �ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ໃນບັນັດ້າປະເທີ່ດ້ອາຊ້ຳຕ້້າເວນັອອກສ� ຽງໃຕ້ �, ແຕ້�
ຄ້ວາມກງັວນົທີ່ົ� ວໄປຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຫ້ືາຍຝຶ� າຍແມ� ນຢ້� ບັ� ອນວ� າ ຂະບັວນການຕ້ດັ້ສນິໃຈັມກັຈັະບັຳ�
ສາມາດ້ເຂົ �າໄປຮັ� ວມກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໄດ້ �.

ການແກ �ໄຂຊ້ຳ� ອງຫ້ວ� າງນ້ � ແມ� ນມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັຫ້ືາຍຖື�າລດັ້ຖືະບັານຕ້ �ອງການທີ່້� ຈັະບັນັລຸເປົ �າໝີາຍ ແລະ 
ສ �າງສະພິາບັແວດ້ລ �ອມທີ່້� ເອ່ �ອອຳານວຍໃຫ້ �ແກ� ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �.

ຕົ້າຕົ້ະລາງ 1: ເປົ້າໝາຍໃນການຟື້ນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ ແລະ ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃນບາງປະເທດ
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

ປ່ະເທັດ
ຄາດຄະເນເນ້�ອທ່ີັດິນ
ຊຸີດໂຊີມ (ລ້ານເຮັູ້ກ່ຕົ້າ)

ຄາດຄະເນເນ້�ອທັີ່ດິນ
ຊີຸດໂຊີມເປ່ັນ % ຂອງ
ເນ້�ອທັີ່ດິນທັັງໝ້ດ

ຂອງເນ້�ອທັີ່ດິນ
ທັັງໝ້ດປ່່າໄມ�ປ່້ກ່ຫຸ�ມ
ໃນປ່ັດຈຸບື້ັນ(ກ່ານ
ປ່່ຽນແປ່ງແຕົ້່ປ່ີ 
2010-15)

ເປ່້�າໝາຍກ່ານມີ
ປ່່າໄມ�ປ່້ກ່ຫຸ�ມ (ປີ່) 

ກຳປ້ເຈັຍ 2.6 15% 54% (-1.3%) 60% (2030)

ອິນໂດ້ເນເຊ້ຳຍ 56.9 30% 53% (-0.7%) 53% (2020)

ສປປ ລາວ 8.7 36% 41%3(+1%) 70% (2020)

ມາເລເຊ້ຳຍ - - 68% (+0.1%) -

ມຽນມາ 4.2 6% 44% (-1.8%) 45% (2030)

ຟຼໍ້ລິບັປິນ 7.6 25% 27% (+3.3%) 30% (2028)

ໄທີ່ 2.3 4% 32% (+0.2%) 40% (2036)

ຫ້ວຽດ້ນາມ 9.7 30% 48% (+0.9%) 45% (2020)
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 ຍໍ້�ອນຫຍໍ້ງັເຮົູ້າຈ່�ງມກີ່ານກ່ານຟ້ື້�ນ
ຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ� ສ້່ມທ້ັບື້ກັ່ບື້ກ່ານ
ຫຼ�ດຜ່ົອນທັາດອາຍໍ້ເຮູ້້ອນແກ່�ວ
ຈາກ່ກ່ານທັຳລາຍໍ້ປ່່າໄມ� ແລະ ເຮັູ້ດ
ໃຫ� ປ່່າໄມ�ເສ້່�ອມໂຊີມ(REDD+) 
ແລະ ຄວນເຮັູ້ດແນວໃດ?

ການຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າ ແລະ ການເຮັດັ້ປ� າໄມ �ເຊ້ຳ່� ອມໂຊ້ຳມ ແມ� ນກວມຫ້ືາຍກວ� າ 10 ເປເ້ຊ້ຳນັຂອງການ
ປ� ອຍອາຍພິດິ້ເຮັອ່ນແກ �ວທີ່ົ� ວໂລກທີ່້� ກຳໃຫ້ �ເກດ້້ການປ� ຽນແປງຂອງດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້. ການລເິລ້� ມການຫ້ືຸດ້
ຜູ້� ອນທີ່າດ້ອາຍພິດິ້ເຮັອ່ນແກ �ວຈັາກການ ທີ່ຳາລາຍປ� າໄມ � ແລະ ເຮັດັ້ໃຫ້ � ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ (REDD+) 
ໄດ້ �ຮັບັັການກຳ� ຕ້ັ �ງຂຶ �ນເພິ່� ອຊ້ຳ� ວຍແກ �ໄຂບັນັຫ້ານ້ �.

REDD+ ແມ� ນການລເິລ້� ມເພິ່� ອຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນການປ� ອຍອາຍກາກບັອນຈັາກການຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າ ແລະ 
ການເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ. ເຄ້່� ອງໝີາຍ ບັວກ ສະແດ້ງເຖືງິບັດົ້ບັາດ້ໃນການອະນຸລກັ, ການຄຸ້ �ມຄ້ອງ
ປ� າໄມ �ແບັບັຍນ່ຍງົ ແລະ ການຍກົລະດ້ບັັການເກບັັກກັກາກບັອນຈັາກປ� າໄມ �ໃນປະເທີ່ດ້ກຳາລງັພິດັ້ທີ່ະນາ 
REDD+ ນຳາສະເໜ້ກ້ອບັແຜູ້ນວຽກ ແລະ ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນສຳາຄ້ນັ ທີ່້� ສາມາດ້ນຳາໃຊ້ຳ �ໄດ້ �ສຳາລບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ
ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �. ໃນທີ່າງກບັັກນັ, ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ສາມາດ້ຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ຂັ �ນຕ້ອນຕ້� າງໆຂອງໂຄ້ງການ 
REDD+.

    ວິທີັກ່ານທີັ�ກ່ານຫຼ�ດຜ່ົອນທັາດອາຍໍ້ເຮູ້້ອນແກ່�ວຈາກ່ກ່ານ ທັຳລາຍໍ້ປ່່າໄມ� ແລະ ເຮັູ້ດໃຫ�
ປ່່າໄມ�ເສ້່�ອມໂຊີມ (REDD+) ແລະ ກ່ານຟ້ື້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�ໃຫ�ກ່ານສ່ະໜບັື້ສ່ະໜ້ນ
ຊ່ີ�ງກັ່ນ ແລະ ກັ່ນ

ທີ່ງັ REDD+ ແລະ FLR ພິະຍາຍາມຊ້ຳອກຮ້ັ � ແລະ ແກ �ໄຂຕ້ົ �ນເຫ້ດ້ຂອງການຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າ ແລະ 
ການເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ. REDD+ ເຮັດັ້ແນວນ້ �ເພິ່� ອສະກດັ້ກັ �ນ

ການປ� ອຍອາຍພິດິ້. FLR ຊ້ຳ� ວຍຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງດ້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້ໃນການຕ້ກົລງົກ� ຽວກບັັການແກ �ໄຂ
ບັນັຫ້າການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍແບັບັຍນ່ຍງົເພິ່� ອເພິ້� ມສະມດັ້ຕ້ະພິາບັການຜູ້ະລດິ້ໂດ້ຍລວມຂອງພ້ິມທ້ີ່ດັ້ REDD+ 
ດ້ງຶດ້້ດ້ຄ້ວາມສນົໃຈັຈັາກທີ່ົ� ວໂລກ ແລະ ທີ່ົ� ວປະເທີ່ດ້ ຕ້ຳ� ກບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ຂອງປ� າໄມ � ແລະ ສົ� ງເສມ້ການ
ລງົທີ່ນຶໃນປ� າໄມ �. ສິ� ງນ້ �ສາມາດ້ຊ້ຳ� ວຍໃຫ້ � FLR ຊຸ້ຳກຍ້ �ການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ ແລະ 
ດ້ງຶດ້້ດ້ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ດ້ �ານການເງນິ. ໃນທີ່າງກງົກນັຂ �າມ, ການເນັ �ນໜ້ກັໃສ� ວທິີ່ກ້ານແບັບັມ້
ສ� ວນຮັ� ວມ ແລະ ຄ້ວາມສະເໝີພ້ິາບັທີ່າງສງັຄ້ມົຂອງ FLR ສາມາດ້ເສມ້ສ �າງການປ�ອງກນັ REDD+ 
(ໃນກ� ອງ 1).
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ນອກຈັາກນັ �ນ FLR ຍງັສາມາດ້ໄດ້ �ຮັບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ຈັາກຫ້ືາຍວຽກງານທີ່້� ໄດ້ �ເຮັດັ້ສຳາເລດັ້ແລ �ວໃນ
ຂງົເຂດ້ REDD+ ເຊ້ຳັ� ນ: ການສົ� ງຜູ້ນົສະທີ່ �ອນຕ້ຳ� ນະໂຍບັາຍ ແລະ ການພິດັ້ທີ່ະນາຂດ້້ຄ້ວາມສາມາດ້ຂອງ
ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ, ໂດ້ຍສະເພິາະແມ� ນສຳາລບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນ ແລະ ບັນັດ້າຊ້ຳນົເຜູ້ົ� າໃນທີ່ �ອງຖືິ� ນ. ເພິ່� ອ
ເປນັການແລກປ� ຽນກນັ, FLR ສາມາດ້ໃຫ້ �ແວ� ນແຍງດ້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້ທີ່້� ຊ້ຳ� ວຍໃຫ້ �ໂຄ້ງການ REDD+ 
ສາມາດ້ເພິ້� ມຄ້ວາມຍນ່ຍງົ ແລະ ຂະຫ້ຍາຍຜູ້ນົກະທີ່ບົັນອກເໜ້ອ່ຈັາກປ� າໄມ �ຂອງຕ້ນົ.

ຖື�າຕ້ະຫ້ືາດ້ກາກບັອນໃນປ� າໄມ �ເກດ້້ຂຶ �ນແທີ່ �ຕ້າມທີ່້�  REDD+ ໄດ້ �ຄ້າດ້ການໄວ �, ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ຜູ້້ �
ໃຫ້ �ທີ່ນຶອ່� ນໆຈັະພິບົັວ� າການລງົທີ່ນຶໃນປ� າໄມ �ມຄ້້ວາມໜ້�າສນົໃຈັກວ� າເກົ� າລວມທີ່ງັ FLR ອກ້ດ້ �ວຍ. ເຖືງິ
ແມ� ນວ� າກ� ອນເວລານັ �ນ, ໂອກາດ້ໃນການຈັດັ້ຫ້າງບົັປະມານ

ສຳາລບັັ REDD+ ສາມາດ້ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ກດິ້ຈັະກຳາຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ຂອງ FLR ກຳຕ້າມ. ຍກົຕ້ວົຢ� າງ:

■	 ອງົການສະ ຫ້ະ ປະ ຊ້ຳາ ຊ້ຳາດ້ເພິ່� ອການຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນທີ່າດ້ອາຍເຮັອ່ນແກ �ວຈັາກການຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າໄມ � 
ແລະ ການເຮັດັ້ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ (UN-REDD) ໄດ້ �ເປດ້້ຕ້ວົໃນປ ້2008 ເພິ່� ອຊ້ຳ� ວຍພິດັ້ທີ່ະນາ
ຍຸດ້ທີ່ະສາດ້ REDD+ ແຫ້� ງຊ້ຳາດ້. ຮັອດ້ເດ້ອ່ນ ພິດຶ້ສະພິາ ປ ້2020, ໄດ້ �ໃຊ້ຳ �ຈັ� າຍໄປໝີດົ້ແລ �ວເກອ່ບັ 
300 ລ �ານໂດ້ລາສະຫ້ະລດັ້.

■	 ກອງທີ່ນຶເພິ່� ອຄ້ວາມພິ �ອມ (Readiness Fund) ຂອງກອງທີ່ນຶຄ້້� ຮັ� ວມ ກາກບັອນປ� າໄມ �ໂລກ 
(Forest Carbon Partnership Facility) ແລະ ກອງທີ່ນຶກາກບັອນ (Carbon Fund) 
ສາມາດ້ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການເຄ້່� ອນໄຫ້ວຕ້� າງໆຂອງ REDD+ ໃນປະເທີ່ດ້ທີ່້� ຖືກ່ຄ້ດັ້ເລອ່ກ. ຮັອດ້

■	 ເດ້ອ່ນ ພິດຶ້ສະພິາ ປ ້2020, ບັນັດ້າປະເທີ່ດ້ທີ່້� ເຂົ �າຮັ� ວມໃນອາຊ້ຳຕ້້າເວນັອອກສ� ຽງໃຕ້ � ມກ້ຳາປ້ເຈັຍ, 
ອນິໂດ້ເນເຊ້ຳຍ, ສປປ ລາວ, ໄທີ່ ແລະ ຫ້ວຽດ້ນາມ.

■	 ນອກຈັາກນັ �ນ ກອງທີ່ນຶສິ� ງແວດ້ລ �ອມສາກນົ ຍງັໃຫ້ �ເງນິທີ່ນຶແກ�  REDD+ ໃນນາມເປນັສ� ວນໜ້ຶ� ງ
ຂອງການລງົທີ່ນ່ທີ່້� ກວ �າງຂຶ �ນຂອງຕ້ນົ ໃນການຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ �ແບັບັຍນ່ຍງົ, ຊ້ຳຶ� ງລວມມ້ນຄ້� າທີ່ງັໝີດົ້
ແມ� ນ 250 ລ �ານໂດ້ລາສະຫ້ະລດັ້ໃນປ ້2014–2018.

■	 ໃນລະດ້ບັັທີ່ �ອງຖືິ� ນ, UN-REDD ແລະ GEF ໄດ້ �ເລ້� ມໃຫ້ �ການຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ລ �າຂະໜ້າດ້ນ �ອຍສຳາລບັັ 
REDD+ ທີ່້� ຖືເ່ອາົຊຸ້ຳມຊ້ຳນົເປນັຫ້ືກັ (CBR+) ມມ້້ນຄ້� າເຖືງິ 50,000 ໂດ້ລາສະຫ້ະລ ັໃນປ ້2015.

ກ່່ອງ 1: ການປ້ອງກັນ ����+

ໃນປ ້2010, ບັນັດ້າພິາຄ້ຂ້ອງກອບັສນົທີ່ສິນັຍາ ວ� າດ້ �ວຍການປ� ຽນແປງຂອງດ້ນິຟຼໍ �າອາກາດ້ ຂອງສະຫ້ະ
ປະຊ້ຳາຊ້ຳາດ້ ໄດ້ �ຕ້ກົລງົເຫ້ນັດ້ກ້� ຽວກບັັ 7 ມາດ້ຕ້ະການປ�ອງກນັ ເພິ່� ອປກົປ�ອງຄ້ວາມສ� ຽງດ້ �ານສງັຄ້ມົ 
ແລະ ສິ� ງແວດ້ລ �ອມທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັ REDD+. ນອກຈັາກນັ �ນແລ �ວ, ການປ�ອງກນັດ້ັ� ງກ� າວຮັຽກຮັ �ອງ
ໃຫ້ �:

■	 ● ເຄ້າົລບົັຄ້ວາມຮ້ັ � ແລະ ສດິ້ທີ່ຂິອງບັນັດ້າເຜູ້ົ� າ ແລະ ປະຊ້ຳາຊ້ຳນົໃນຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນ
■	 ● ການມສ້� ວນຮັ� ວມຢ� າງເຕ້ມັທີ່້�  ແລະ ມປ້ະສດິ້ຕ້ຜິູ້ນົຂອງບັນັດ້າຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງໂດ້ຍສະເພິາະແມ� ນ

ບັນັດ້າຊ້ຳນົເຜູ້ົ� າ ແລະ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນ
■	 ● ການດ້ຳາເນນ້ການດ້ັ� ງກ� າວແມ� ນສອດ້ຄ້� ອງກບັັການອະນຸລກັປ� າໄມ �ທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ ແລະ ຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັ 

ເພິ່� ອສ �າງແຮັງຈັງ້ໃຈັໃນການປກົປກັຮັກັສາ ແລະ ອະນຸລກັປ� າໄມ �ທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ້ ແລະ ການບັຳລກິານ
ລະບັບົັນເິວດ້ ແລະ ເພິ່� ອຍກົລະດ້ບັັຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ທີ່າງສງັຄ້ມົ ແລະ ສິ� ງແວດ້ລ �ອມອ່� ນໆ ໂດ້ຍ
ພິຈິັາລະນາເຖືງິຄ້ວາມຕ້ �ອງການຂອງການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ແບັບັຍນ່ຍງົຂອງຊ້ຳນົເຜູ້ົ� າ ແລະ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖືິ� ນ 
ພິ �ອມທີ່ງັການເພິິ� ງພິາອາໄສຊ້ຳຶ� ງກນັ ແລະ ກນັທີ່າງດ້ �ານປ� າໄມ �ໃນປະເທີ່ດ້ສ� ວນໃຫ້ຍ�
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ທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ(REDD+) ແລະ ຄວນເຮັດແນວໃດ? 51

REDD+ FLR
ລະບບົຕດິຕາມກວດກາ ແລະ 
ການປະເມນີຜນົປ່າໄມ ້

ຍຸດທະສາດ REDD+ ແຫ່ງຊາດ

ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ

ການປອ້ງກນັ ແລະດາ້ນລະບບົຂໍມູ້ນ 
(SIS)

ການດໍາເນນີການຂອງ REDD+ 
(ການແກໄ້ຂການຕດັໄມທ້ໍາລາຍປ່າ ແລະ 
ເຮດັໃຫປ່້າໄມເ້ສື່ ອມໂຊມ

ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ 
(ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ)

ການປອ້ງກນັ ແລະ ລະບບົຂໍມູ້ນ

ວໄິສທດັ ແລະ ແຜນການດໍາເນນີງານຂອງ 

ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ, ຄວາມ
ສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການບ່ໍແບ່ງ
ແຍກທາງສງັຄມົ

ການສມົທບົຊ່ວຍເຫຼອືຂອງ FLR 
(ການແກໄ້ຂການຕດັໄມທ້ໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຮດັໃຫ ້
ປ່າໄມເ້ສື່ ອມໂຊມ)

ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ 
(ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ)

  ບັື້ນດາກິ່ດຈະກ່ຳທີັ�ສ່ອດຄ່ອງກັ່ນ

 ເນ່� ອງຈັາກທີ່ງັ REDD+ ແລະ FLR ພິະຍາຍາມໃນການແກ �ໄຂການຕ້ດັ້ໄມ �ທີ່ຳາລາຍປ� າ ແລະ ການເຮັດັ້
ໃຫ້ �ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ, ຈັຶ� ງອາດ້ຈັະມກ້ດິ້ຈັະກຳາຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ ແລະ ການເຄ້່� ອນໄຫ້ວທີ່້� ທີ່ບັັຊ້ຳ �ອນກນັ. ຮ້ັບັ 2 
ໃຫ້ �ຕ້ວົຢ� າງຂອງຂອບັເຂດ້ການປະສານສມົທີ່ບົັທີ່້� ເປນັໄປໄດ້ �. ຜູ້້ �ປະຕ້ບິັດັ້ງານ ແລະ ຜູ້້ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດ້ວກ ຄ້ວນຊ້ຳາບັວ� າ ສິ� ງເຫ້ື ົ� ານ້ �ແມ� ນເປນັພິຽງການແນະນຳາເທີ່ົ� ານັ �ນ. ຕ້ �ອງມກ້ານວເິຄ້າະເພິ້� ມຕ້່� ມ ເນ່� ອງ
ຈັາກວ� າການປະສານສມົທີ່ບົັລະຫ້ວ� າງ REDD+ ແລະ FLR ອາດ້ແຕ້ກຕ້� າງກນັໄປຕ້າມສະພິາບັການ
ທີ່ �ອງຖືິ� ນ.

ຮູ້້ບື້ 2. ຕ້ວົຢ� າງຂອງຂງົເຂດ້ວຽກງານທີ່້� ສອດ້ຄ້� ອງກນັລະຫ້ວ� າງ REDD+ ແລະ FLR
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ເອກ່ະສ່ານຊີ�ອນທັ    �າຍໍ້ 1: ເຄ້�ອງມ້, ຄຳແນະນຳ 
ແລະ ກ່ານຊີອກ່ອ່ານຂມ້້ນເພູີ�ມຕ້ົ້�ມກ່່ຽວກັ່ບື້
ກ່ານຟື້້�ນຟ້ື້ພູ້ມທັີັດປ່່າໄມ�

ພິາກນ້ �ຊ້ຳ້ �ໃຫ້ �ເຫ້ນັຂັ �ນຕ້ອນຂອງ FRL ທີ່້� ປ່ �ມແຕ້� ລະເຫ້ື ັ �ມທີ່້� ລະບຸັລາຍຊ້ຳ່� ແມ� ນມຄ້້ວາມກ� ຽວຂ �ອງຫ້ືາຍ
ທີ່້� ສຸດ້. ສຳາລບັັລາຍລະອຽດ້ທີ່ງັໝີດົ້ຂອງປ່ �ມແຕ້� ລະເຫ້ື ັ �ມ, ໃຫ້ �ເບັິ� ງໃນເອກະສານອ �າງອງ້.

ການປະເມນ້ຜູ້ນົ

ການວາງວໄິສທີ່ດັ້ 

ການອອກແບັບັ

ການປະຕ້ບິັດັ້, ການຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາ ແລະ ການປະເມນ້ຜູ້ນົ 

ການຕິດຕ່່ສື່ສານ

ຄຳາແນະນຳາຂອງ ອ້ງກ່ານໄມ�ເຂດຮູ້້ອນສ່າກ່້ນ (ITTO) 
ເພູ້່ອສ່້່ງເສ່ີມກ່ານຄຸ�ມຄອງກ່ານຟື້້�ນຟື້້ ແລະ ຟື້້�ນ
ສ່ະພູາບື້ປ່່າໄມ�ເຂດຮູ້້ອນທັີ່ຊີຸດໂຊີມ ແລະ ປ່່າກ່ຳາລັງຟື້້�ນ
ໂຕົ້ (ITTO 2002): ສະໜອງບັນດາຫຼັກການ ແລະ ການດ່າເນີນ
ການທີ່ຂ່ແນະນ່າຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງ, 
ການຟື້ນຟູ, ການຮື້ຟື້ນ ແລະ ການນ່າໃຊ້ປ່າໄມ້ທີ່ຊຸດໂຊມ ແລະ 
ປ່າຂັ້ນສອງແບບຍືນຍົງໃນນາມເປັນສ່ວນປະກອບໜຶ່ງຂອງການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ.
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ກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ�: ຄວາມຮູ້້�ເບື້້�ອງຕົ້້�ນກ່່ຽວກ່ັບື້
ສ່ິລະປ່ະ ແລະ ວິທັະຍາສ່າດໃນກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດ
ປ່່າໄມ� (ITTO ແລະ IUCN 2005): ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດ 
ແລະ ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ���, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງທີ່ປັບຕົວໄດ້; 
ລາຍລະອຽດຂອງພູມີທັດ; ການເຄື່ອນເໜັງຂອງພູມີທັດ; 
ວິທີການຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ການລະບຸຕົວເລືອກລະດັບ
ພື້ນທ່ີ; ການສ້າງຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູ/ການຟ້ືນຟູປ່າໄມ້ໃນ
ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ; ການສ້າງແບບຈ່າລອງສະຖານະການ; ການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະການປະເມີນຜົນ

ວິທັີກ່ານປ່້ກ່ປ່່າ:  ຫຼັກ່ກ່ານ ແລະ ວິທັີກ່ານປ່ະຕົ້ິບື້ັດໃນ
ກ່ານຟື້້�ນຟື້້ປ່່າໄມ�ເຂດຮູ້້ອນ (Elliott et al. 2006): ນ່າ
ສະເໜີເຕັກນິກການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນ
ປະເພດຕ່າງໆ; ໂດຍອາໄສການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຕົ້ນຕ່ຈາກ ໜ່ວຍ
ງານຄົ້ນຄວ້າການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງ ໃໝ່; 
ນ່າສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນໃນດ້ານເຕັກນິກຂອງການຟື້ນຟູ

ກ່ານຟື້້�ນຟື້້ປ່່າໄມ�ເຂດຮູ້້ອນ: ຄ້່ມ້ພູາກ່ປ່ະຕົ້ິບື້ັດ (Elliott 
et al. 2013): ນຳາສະເໜ້ເ້ຕ້ກັນກິການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍທີ່າງວທິີ່ະຍາສາດ້ ສຳາ
ລບັັລະບັບົັນເິວດ້ປ� າໄມ �ເຂດ້ຮັ �ອນໂດ້ຍນຳາໃຊ້ຳ �ພິນັໄມ �ພິ່ �ນເມອ່ງເພິ່� ອ
ການອະນຸລກັຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັ, ການປກົປກັຮັກັສາສິ� ງແວດ້ລ �ອມ 
ແລະ ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການດ້ຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ້ຂອງທີ່ �ອງຖືິ� ນ

ຄ້່ມ້ກ່່ຽວກ່ັບື້ວິທັີກ່ານປ່ະເມີນໂອກ່າດໃນກ່ານຟື້້�ນຟື້້
ປ່່າໄມ�  (IUCN  ແລະ WRI 2014): ຊ້ຳ� ວຍໃນການລະບຸັ
ກດິ້ຈັະກຳາຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ ແລະ ຂງົເຂດ້ທີ່້� ເປນັບ້ັລມິະສດິ້, 
ປະລມິານຕ້ົ �ນທີ່ນຶ ແລະ ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້ ແລະ ວເິຄ້າະປດັ້ໃຈັແຫ້� ງ
ຄ້ວາມສຳາເລດັ້ ແລະ ທີ່າງເລອ່ກໃນການຈັດັ້ຫ້າເງນິທີ່ນຶ

ປ່້�ມແຜນທັີ່ກ່່ຽວກ່ັບື້ໂອກ່າດກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ� 
(GPFLR 2014): ປ່ �ມແຜູ້ນທີ່້� ແບັບັມປ້ະຕ້ກິລິຍິາໂຕ້ �ຕ້ອບັ ໂດ້ຍ
ໃຊ້ຳ �ຖືານແຜູ້ນທີ່້�  ທີ່້� ມຂ້ັ �ນຕ້ອນຂອງໂອກາດ້ໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ, ສະພິາບັ
ປ� າໄມ �, ເນ່ �ອທີ່້� ປ� າໄມ �ປກົຫຸ້ �ມທີ່້� ມຢ້້�  ແລະ ທີ່້� ອາດ້ຈັະເປນັໄປໄດ້ � 
ພິ �ອມທີ່ງັແຮັງກດົ້ດ້ນັຈັາກມະນຸດ້

ກ່ອບື້ກ່ານວິເຄາະຕົ້້�ນທັຶນ ແລະ ຜ້ນປ່ະໂຫຍດ ສ່ຳາລັບື້
ກ່ານວິເຄາະ ກ່ານຕົ້ັດສິ່ນໃຈຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ� 
(Verdone 2015): ໃຫ້ �ກອບັແຜູ້ນງານສຳາລບັັການບັຳລກິານດ້ �ານ
ລະບັບົັນເິວດ້ດ້ �ານບັນັຊ້ຳ ້ແລະ ຜູ້ນົກະທີ່ບົັດ້ �ານເສດ້ຖືະກດິ້ໃນການ
ເຄ້່� ອນໄຫ້ວຂອງ FLR ເພິ່� ອຊ້ຳ� ວຍໃຫ້ �ເຂົ �າໃຈັເຖືງິການແລກປ� ຽນ
ໃນສະຖືານະການທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ

● ການປະເມ້ນຜູ້ົນ 

● ●ການວາງວິໄສທີ່ັດ້ 

● ●ການອອກແບັບັ 
 

● ●ການຈັັດ້ຕ້ັ�ງປະຕ້ິບັັດ້, ການຕ້ິດ້ຕ້າມກວດ້ກາ ແລະ ການຕ້້ລາຄ້າ 

● ●ການຕ້ິດ້ຕ້ຳ�ສ່�ສາ 
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● ການປະເມ້ນຜູ້ົນ 

● ●ການວາງວິໄສທີ່ັດ້ 

● ●ການອອກແບັບັ 
 

● ●ການຈັັດ້ຕ້ັ�ງປະຕ້ິບັັດ້, ການຕ້ິດ້ຕ້າມກວດ້ກາ ແລະ ການຕ້້ລາຄ້າ 

● ●ການຕ້ິດ້ຕ້ຳ�ສ່�ສາ 

ກ່ານຈັດຫາເງິນທັຶນແບື້ບື້ຍ້ນຍ້ງສ່ຳາລັບື້ກ່ານຟື້້�ນຟື້້
ປ່່າໄມ� ແລະ ພູ້ມີທັັດ: ໂອກ່າດ, ສ່ິ່ງທັ້າທັາຍ ແລະ 
ຫ້ນທັາງທັີ່ຈະກ່້າວໄປ່ຂ້າງໜ້າ (FAO ແລະ ໂຄງກ່ານ
ກ່້ນໄກ່ສ່າກ່້ນຂອງ UNCCD 2015): ໃຫ້ �ພິາບັລວມກ� ຽວກບັັ
ການຈັດັ້ຫ້າເງນິທີ່ນຶ, ຕ້ົ �ນທີ່ນຶ ແລະ ຜູ້ນົປະໂຫ້ຍດ້, ແຫ້ື� ງທີ່ນຶ ແລະ 
ເຄ້່� ອງມທ່ີ່າງການເງນິຂອງ FLR ສຳາລບັັຄ້ວາມພິະຍາຍາມຂອງ 
FLR; ນຳາສະເໜ້ສ້ິ� ງທີ່ �າທີ່າຍຫ້ືກັ ແລະ ວທິີ່ແ້ກ �ໄຂເພິ່� ອ
ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ການລງົທີ່ນຶທີ່້� ດ້ໃ້ນ FLR

ກ່ານວິເຄາະສ່າເຫດໃນກ່ານຟື້້�ນຟື້້: ເປ່ັນໜຶ່ງວິທັີໃນ
ກ່ານພູັດທັະນາຍຸດທັະສ່າດກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ�
ໂດຍກ່ານປ່ະເມີນສ່ະຖານະຂອງປ່ັດໃຈແຫ່ງຄວາມ
ສ່ຳາເລັດທັີ່ເປ່ັນກຸ່ນແຈສ່ຳາຄັນ (WRI 2015): ແນະນຳາສາມ
ຂະບັວນການສຳາລບັັການພິດັ້ທີ່ະນາຍຸດ້ທີ່ະສາດ້ສຳາລບັັການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ
ພ້ິມທ້ີ່ດັ້ປ� າໄມ �ໃຫ້ �ປະສບົັຜູ້ນົສຳາເລດັ້; ເຄ້່� ອງມທ່ີ່້� ໂດ້ດ້ເດ້ັ� ນພິ �ອມທີ່ງັ
ສ� ວນປະກອບັຂອງວທິີ່ກ້ານປະເມນ້ໂອກາດ້ໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ 
(ROAM)

ຄວາມສ່ຳາເລັດຈາກ່ຂັ�ນພູ້�ນຖານ: ກ່ານຕົ້ິດຕົ້າມກ່ວດກ່າ 
ແລະ ກ່ານຟື້້�ນຟື້້ປ່່າໄມ�ແບື້ບື້ມີສ່່ວນຮູ້່ວມ(Evans ແລະ 
Guariguata 2016): ໃຫ້ �ກອບັແຜູ້ນງານ ແລະ ຍກົໃຫ້ �ເຫ້ນັຫ້ືາຍ
ໆດ້ �ານ, ລວມທີ່ງັຂັ �ນຕ້ອນຂອງການຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາ FLR ແບັບັ
ມສ້� ວນຮັ� ວມ

ຈັດຕົ້ັ�ງປ່ະຕົ້ິບື້ັດກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ�: ຄ້່ມ້ສ່ຳາລັບື້ຜ້�
ປ່ະຕົ້ິບື້ັດງານ (Stanturf et al. 2017): ຊ້ຳ� ວຍຜູ້້ �ປະຕ້ບິັດັ້ງານ
ໃນການອອກແບັບັ, ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້, ຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາ ແລະ ແຈັ �ງ
ຜູ້ນົໄດ້ �ຮັບັັຂອງແຜູ້ນງານ ແລະ ໂຄ້ງການ FLR, ໂດ້ຍມກ້ານ
ພິຈິັາລະນາກ� ຽວກບັັການຫ້ືຸດ້ຜູ້� ອນ ແລະ ການປບັັຕ້ວົຂອງດ້ນິຟຼໍ �າ
ອາກາດ້ຢ� າງຮັອບັຄ້ອບັ

ກ່ານຮູ້່ວມງານລະຫວ່າງພູາກ່ລັດ-ເອກ່ະຊີ້ນ-ອ້ງກ່ານ
ຈັດຕົ້ັ�ງທັາງສ່ັງຄ້ມ ສ່ຳາລັບື້ພູ້ມີທັັດທັີ່ຍ້ນຍ້ງ: ຄ້່ມ້ພູາກ່
ປ່ະຕົ້ິບື້ັດ ສ່ຳາລັບື້ຜ້�ປ່ະຕົ້ິບື້ັດ(Heiner et al. 2017): ແນະນຳາ
ຍຸດ້ທີ່ະສາດ້ທີ່້� ຜູ້້ �ນຳາດ້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້ສາມາດ້ນຳາໃຊ້ຳ �ໃນການວາງແຜູ້ນ, 
ຈັດັ້ຕ້ັ �ງປະຕ້ບິັດັ້ ແລະ ຕ້ດິ້ຕ້າມກວດ້ກາການດ້ຳາເນນ້ການ ຂອງ
ພິນັທີ່ະມດິ້ ແລະ ຄ້້� ຮັ� ວມມດ່້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້ທີ່້� ມຜູ້້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ
ຫ້ືາຍຝຶ� າຍ; ເວົ �າເຖືງິສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍບັາງຢ� າງເຊ້ຳັ� ນ: ການແກ �ໄຂທີ່ດັ້ສະນະ
ຂອງຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ ກ� ຽວກບັັພ້ິມທ້ີ່ດັ້, ການ
ດ້ຳາເນນ້ການປະສານງານໃນຫ້ືາຍລະດ້ບັັ ແລະ ການປບັັແຮັງຈັງ້ໃຈັ
ທີ່າງທຸີ່ລະກດິ້ກບັັ ຜູ້້ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງອ່� ນໆ
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ບື້ັນຫາບື້້ດບື້າດຍິງ-ຊີາຍໃນກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ�: 
ກອບັແຜູ້ນງານ ສຳາລບັັການອອກແບັບັ ແລະ ການຕ້ລ້າຄ້າ 
(Sijapati Basnett et al. 2017): ໃຫ້ �ກອບັແຜູ້ນງານສຳາລບັັ 
FLR ທີ່້� ຄ້ຳານງຶເຖືງິບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ

ຄຳາແນະນຳາກ່່ຽວກ່ັບື້ກ່ານຟື້້�ນຟື້້ທັີ່ຄຳານຶງເຖິງບື້້ດບື້າດ
ຍິງ-ຊີາຍ: ກ່ານເບື້ິ່ງລ້ງເລິກ່ກ່່ຽວກ່ັບື້ບື້້ດບື້າດຍິງຊີາຍໃນ 
ວິທັີກ່ານປ່ະເມີນໂອກ່າດໃນກ່ານຟື້້�ນຟື້້ (IUCN 2017): 
ໃຫ້ �ຄ້ຳາແນະນຳາແກ� ການຮັບັັປະກນັການນຳາໃຊ້ຳ �ວທິີ່ກ້ານປະເມນ້
ໂອກາດ້ໃນການຟຼໍ່ �ນຟ້ຼໍ (ROAM) ແລະ ຮັບັັປະກນັການຈັດັ້ຕ້ັ �ງ
ປະຕ້ບິັດັ້ FLR ໃຫ້ �ຄ້ຳານງຶເຖືງິບັດົ້ບັາດ້ຍງິ-ຊ້ຳາຍ; ລວມທີ່ງັການ
ລະບຸັ, ຄ້ວາມເຂົ �າໃຈັ, ການເຈັລະຈັາຕ້ຳ� ລອງ ແລະ ການຈັດັ້ຕ້ັ �ງ
ປະຕ້ບິັດັ້ FLR ໄປໃນທີ່າງທີ່້� ສາມາດ້ປດິ້ຊ້ຳ� ອງຫ້ວ� າງທີ່າງເພິດ້ໄດ້ �

ຄ້່ມ້ທັາງຊີີວະນາໆພູັນ ສ່ຳາລັບື້ກ່ານປ່ະເມີນໂອກ່າດໃນ
ກ່ານຟື້້�ນຟື້້ພູ້ມີທັັດປ່່າໄມ� (Beatty et al. 2018): ຊ້ຳ� ວຍຜູ້້ �
ປະຕ້ບິັດັ້ງານໃນການຕ້ຄ້້ວາມໝີາຍ ແລະ ສ່� ສານເຖືງິຄ້ວາມສຳາຄ້ນັ
ຂອງວຽກງານຂອງເຂາົເຈັ ົ �າ ເຂົ �າໃນແງ�ຂອງຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັ ແລະ 
ການເຊ້ຳ່� ອມສານຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັໃນຂະແໜ້ງການອ່� ນໆ; ຍຸດ້ທີ່ະສາດ້
ດ້ �ານພ້ິມທ້ີ່ດັ້ທີ່້� ໄດ້ �ມາຈັາກການປະເມນ້ຜູ້ນົຈັະຊ້ຳ� ວຍຮັບັັປະກນັໃຫ້ �
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● ການປະເມ້ນຜູ້ົນ 

● ●ການວາງວິໄສທີ່ັດ້ 

● ●ການອອກແບັບັ 
 

● ●ການຈັັດ້ຕ້ັ�ງປະຕ້ິບັັດ້, ການຕ້ິດ້ຕ້າມກວດ້ກາ ແລະ ການຕ້້ລາຄ້າ 

● ●ການຕ້ິດ້ຕ້ຳ�ສ່�ສາ 
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