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ຄຳນຳ
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ທ່ີແຕກດອກອອກຜົນ ລະຫວ່າງ ບັນດາ
ຊຸມຊົນທ່ີອາໄສປ່າໄມ້ ແລະ ພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ມີຄວາມ
ສຳຄັນຕໍ່ ການຟ້ືນຟູພູມີທັດ ປ່າໄມ້ ແລະ ການປັບປຸງຊິວິດການ
ເປັນຢູ່ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.  ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ 
ຍັງເປັນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ ການຟ້ຶນຟູ ພູມີທັດ ປ່າໄມ້ ທ່ີ
ອີງໃສ່ການຜະລິດ  ພາຍໃຕ້ ໂຄງການການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເເສື່ອມ
ໂຊມ ຫຼື REDD+ ຜ່ານການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງ ພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ (ໂຄງການ FLOURISH).

ໂຄງການ ຟໍຼລິດ (FLOURISH) ເປັນໂຄງການການຟ້ືນຟູ ພູມີ
ທັດ ປ່າໄມ້ ແບບໃໝ່ ທ່ີມີໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 4 ປີ ທ່ີ
ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຕະຫຼາດ ປະສົມປະສານກັບ ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ 
ເພື່ອຕໍ່ ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຟ້ືນຟູ 
ປ່າໄມ້ ທ່ີເສື່ອມໂຊມ ແລະ ປັບປຸງຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ
ປ່າໄມ.້ ອົງການ ລີຄອບ (RECOFTC) ໄດ້ເປີດໂຕ ໂຄງການ ຟໍຼ
ລິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 
2018.

ການສ້າງ ແລະ ຮັກສາ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງເລ່ີມຈາກການສ້າງຂໍ້ ຕົກລົງທ່ີ
ສະເມີພາບກັນ ແລະ ເປັນທຳ. ອົງການ ລີຄອບ ມີຄວາມມຸ່ງໝ້ັນ 
ໃນການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ ທ່ີນຳຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໃຫ້ປ່າໄມ.້

ນະໂຍບາຍແບບສັງເຂບນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມມຸ່ງໝ້ັນ
ດ່ັງກ່າວ ເຊ່ິງສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ, 
ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ ທ່ີພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການຟ້ຶນຟູ ພູມີທັດປ່າໄມ້, 
ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາວິສະຫະກິດ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ແລະ ສ້າງທຸລະກິດທ່ີເນັ້ນໃສ່ຊຸມຊົນ.

ມີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫຼື ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ  
ອາຊີ-ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປະມານ 133 ລ້ານ ຄົນ ທ່ີດຳລົງ
ຊິວິດຢູ່ໃນປ່າ ຫຼື ພາຍໃນລັດສະໝີ 1 ກິໂລແມັດ ທ່ີອີງໃສ່

ປ່າໄມ້ ເພື່ອການດຳລົງຊິວິດ. ບໍ່ ມີອົງການໃດທ່ີເປັນເອກະລາດ 
ຫຼື ວິທີການໃດໜຶ່ງ ທ່ີສາມາດຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນປ່າໄມ້ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້. ບໍ່ ມີອົງການໃດ ທ່ີສາມາດ
ສະໜອງວິທີແກ້ໄຂ ທ່ີໂລກຕ້ອງການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປັບ
ໂຕກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນເອົາຂໍ້
ຂັດແຍ້ງ ມາເປັນການຮ່ວມມ,ື ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ການຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ, ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ, ປົກປ້ອງ
ຊິວະນາໆພັນຂອງໂລກ ແລະ ສ້າງຊິວິດການເປັນຢູ່ ແລະ 
ເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ຊຸມຊົນທອງຖ່ິນ, ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສົງຄົມ ແລະ 
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເລ່ັງລັດ
ຂະບວນການ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ ການພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊຸມຊົນ
ປ່າໄມ້ໃຫ້ມີການເຕີບໂຕ, ເສດຖະກິດທ່ີຍືນຍົງ ແລະ ໂລກທ່ີ
ປາສະຈາກ ໄພຂ່ົມຂູ່ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ບຸນຍະເດດ ພວງມາລາ 
ຫົວໜ້າ ອົງການລີຄອບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ 

ຈ່າງ  ຮ່ວາງ 
ຫົວໜ້າໂຄງການ ຟໍຼລິດ, ອົງການລີຄອບ
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ຕົວແບບສຳລັບການຟ້ຶນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ສັງລວມຫຍໍ້
ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດເປ້ົາໝາຍເພີ່ມອັດຕາການປົກຫຸ້ມ
ປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທ່ີທັງໝົດ ແຕ່ນິ້ ເຖິງປີ 2035. 
ເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ປະເທດ ໃນການຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ທ່ີເປັນມິດກັບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນ
ຍົງ, ຕໍ່ ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປົກປ້ອງ
ຊີວະນາໆພັນ. ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ມີພາລະບົດບາດ
ສຳຄັນຕໍ່ ການຟ້ືນຟູອັດຕາປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ອັນເປັນການ
ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຕ່ອງໂສ້ ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມ
ຍືນຍົງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ແຕ່ວ່າຊຸມຊົນ ຍັງຂາດ
ຕົວແບບທ່ີມີປະສິດທິພາບ, ທ່ີສາມາດຍືນຍົງດ້ວຍຕົນເອງ 
ສຳລັບການພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ ທ່ີອີງໃສ່ ການຊ້ື-ຂາຍ 
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ.

ນະໂຍບາຍຫຍໍ້ນີ້ ຊ້ີແຈງວິທີການທ່ີຕ້ອງເຮັດວ່າຕ້ອງ
ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ທ່ີເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດ 
ລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນປ່າໄມ້ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານ ເຊ່ິງສາມາດປັບປຸງຊິວິດການ
ເປັນຢູ່ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ໄປພ້ອມກັບການຟ້ືນຟູ 
ພູມີທັດ ປ່າໄມ.້

 
ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກປະສົບການ
ຢູ່ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທ່ີ ອົງການລີຄອບ ໄດ້
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຂໍ້ ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງ
ຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງກຸ່ມ ເຈ້ົາຂອງສວນໄມ້ສັກ ຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ໂຮງເລ່ືອຍ ເອກະຊົນ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກ ລັດຖະບານ, ໂຄງການ ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການປູກໄມ,້ 
ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ, ເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ 
ປັບປຸງການສະໜອງວັດຖຸດິບ ລວມທັງ ໄມ້ທ່ອນທ່ີຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ພາກເອກະຊົນ. ນະໂຍບາຍຫຍໍ້ນີ້ ຍັງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານລັກສະນະນີ້ ສາມາດປະຕິບັດ 
ແລະ ຍົກລະດັບ ໄປພ້ອມກັບການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນ
ທາງດ້ານວິຊາການ, ການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຟ້ຶນ
ຟູປ່າໄມ້ຄວນໃຊ້ “ວິທີການ
ປັບປຸງພູມີທັດ” ທ່ີເຊ່ືອມຕໍ່
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ຈາກ ພາກລັດຖະບານ, 
ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຟ້້ືນຟູ
ປ່າໄມ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ
ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ.

ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງ 
ຊຸມຊົນ ທ່ີເກັບກ່ຽວ
ຜະລິດຕະພນັປ່າໄມ້ ແລະ 
ພາກສ່ວນທລຸະກິດ ທ່ີປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນ
ດ່ັງກ່າວ ສາມາດປັບປຸງ ແລະ 
ກຳນົດຊິວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 
ສົງ່ເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ ້
ແລະ ຟ້ືນຟູປ່າໄມ້ ໃຫ້ມຄີວາມ
ຍືນຍົງ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາ
ໃນການພດັທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ 
ແລະ ເປ້ົາໝາຍທາງດ້ານ
ສິງ່ແວດລ້ອມ.

ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ
ລັດຖະບານ ສຳລັບການເປັນ
ຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງ ພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພີ່ມ
ປະສິດທິຜົນ,  ສ້າງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງໃນການຮັບປະກັນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບ 
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຊຸມຊົນຜູ້
ດ້ອຍໂອກາດ.

ການປູກໄມ້ສັກ, ທ່ີປະສົມ
ປະສານກັບ ແນວພັນພືດ 
ທ່ີມີຮອບວຽນໄລຍະສັ້ນ 
ສາມາດນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດ
ໃນຫຼາຍດ້ານໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ບໍລິສັດ, ຊຸມຊົນ, ລັດຖະບານ 
ແລະ ປ່າໄມ.້

ເນື້ອໃນທ່ີສຳຄັນ 
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ຕົວແບບສຳລັບການຟ້ຶນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ພາກສະເໜີ
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຟ້ຶນຟູ ປ່າໄມຂ້ອງຕົນ ເພື່ອສະໜອງການ
ບລິໍການການປັບປຸງຊິວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ກອບທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍດ່ັງ
ກ່າວ ຍັງປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂຜນົກະທົບຂອງການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການສູນເສຍຊິວະນາໆພັນ1. 
ສປປ ລາວ ຍງັຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການເຈລະຈາ ຂໍ້ ຕົກລົງການເປັນ
ຄູຮ່່ວມງານ ແບບສະໝັກໃຈ ກັບ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ເພ່ືອ
ປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ສົງ່ເສີມການຄ້າຂາຍໄມ ້ແລະ 
ຜະລິດຕະພນັໄມ້ທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ສະບບັໃໝ່ ແຕ່ນີ້ເຖິງ ປີ 2035 ກຳນົດ
ເປ້ົາໝາຍ ການເພີ່ມອັດຕາປົກຫຸມ້ປ່າໄມຈ້າກ 62% ເປັນ 70% 
ຂອງເນື້ອທ່ີດິນ ແຕ່ນີ້ປີ 2035. ຍຸດທະສາດດ່ັງກ່າວກຳນດົ ການ
ຟ້ຶນຟູ ປ່າໄມເ້ສື່ອມໂຊມ 1.8 ລ້ານ ເຮັກຕາ ແລະ ປູກຕ້ົນໄມ ້0.5 
ລ້ານເຮັກຕາ ຂອງທ່ີດິນປອກໂຫຼນ້.  ລັດຖະບານ ຮັບຮູ້ວ່າ ການ
ບນັລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ ມນັຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຊຸມຊົນທ່ີເກັບກ່ຽວ 
ຜະລິດຕະພນັປ່າໄມ້ແບບຍນືຍງົ ແລະ ທລຸະກິດທ່ີປຸງແຕ່ງ ແລະ 
ຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ນ້ັນຕ້ອງມີການພວົພັນກັນຢ່າງ ມີ
ປະສິດທິພາບ.

ກົດໝາຍປ່າໄມ ້ປີ 2019 ແລະ ດຳລັດ ຂອງລັດຖະບານ ເລກ
ທ່ີ 247 (ສງິຫາ 2019) ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໃຫ້
ມຄີວາມຍືນຍງົ ເພ່ືອສົງ່ເສີມການປູກຕ້ົນໄມ ້ເປັນສນິຄ້າ ແລະ 
ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ມກີານສະໜບັ  ສະໜູນການຄຸມ້ຄອງ
ປ່າໄມ້ທ່ີອີງໃສບ່າ້ນ. ແຕ່ກໍ່ຍງັຂາດຕົວແບບ ສຳລັບການພັດທະນາ 

ຊິວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນປ່າໄມ ້ທ່ີອີງໃສ່ ຫຼກັການການ
ຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍນືຍງົ ແລະມຄີວາມຍືນຍົງ ຜາ່ນ
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຈາກ ພາຍນອກ.

“ວິທີການປັບປຸງພູມທັີດ” ເພ່ືອຟ້ຶນຟູປ່າໄມ ້ເປັນວິທີແກ້ໄຂ
ແບບໜ່ຶງ (ທ່ານ ຊັບໂກຕາ ແລະ ທ່ານ ຮວາງ, 2020). ວິທີການ
ດ່ັງກ່າວ ແມນ່ການເຕ້ົາໂຮມ ບນັດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອຕົກລົງວິທີການປະກອບສວ່ນໃນການຟ້ຶນຟູ 
ພູມທັີດປ່າໄມ,້ ປັບປຸງຊິວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ບນັລຸເປ້ົາໝາຍການ
ພດັທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດສງັຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ນບັແຕ່ປີ 2018, ອົງການ ລີຄອບ ໄດ້ທົດລອງ ວິທີການດ່ັງກ່າວ 
ຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ໄຊຍະບຸລີ ຜາ່ນໂຄງການທ່ີ ເອ້ີນວ່າ “ຟໍຼ
ລິດ” ຫຼ ືໂຄງການການຟ້ຶນຟູ ພູມທັີດ ປ່າໄມ ້ທ່ີອີງໃສ່ການຜະລິດ 
ພາຍໃຕ້ ໂຄງການການຫຼດຸຜອ່ນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການ
ທຳລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມເ້ສ່ືອມໂຊມ ຫຼ ືREDD+ ໂດຍ
ຜາ່ນການສາ້ງຄູຮ່່ວມງານລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ2. 
ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກປະສົບການການ
ທົດລອງ. ມນັສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຟ້ືນຟູພູມີທັດປ່າໄມ້ທ່ີອີງ
ໃສກ່ານຜະລິດ ສາມາດສະໜັບສະໜູນຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດຄືແນວໃດ. ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ ເນັນ້
ໃສ ່ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າໄມສ້ກັ. ແນນ່ອນວ່າ, ວິທີການທ່ີ ກຳນົດໄວ້ໃນ
ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ ສາມາດປະຕິບດັ ກັບຜະລິດຕະພນັປ່າໄມອ່ື້ນ
ໆ ທ່ີທລຸະກິດຕ້ອງການ ເພື່ອສະໜອງໄມແ້ບບຍນືຍົງ ຄື: ໄມ້ກະ
ຖິນນາລົງ, ໄມ້ປ່ອງ, ສະໝຸນໄພ ແລະ ເຄ່ືອງເທດ.
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ສ່ິງທ້າທາຍ ຕ່ໍການຜະລິດຂອງເຈ້ົາຂອງສວນປູກໄມ້ສັກ 
ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
ໄມສັ້ກ ມກີານເຕີບໂຕ ຕາມທຳມະຊາດ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ 
ສປປ ລາວ. ຊ່ຶງເປັນໄມທ່ີ້ ມທ່ີາແຮງ ເພ່ືອປັບປຸງຊິວິດການເປັນ
ຢູ່ ຂອງເຈ້ົາຂອງສວນໄມສ້ກັ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການໄມສ້ກັ
ທ່ີສູງຂ້ຶນ ໃນຕະຫາຼດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງ ສປ ຈີນ 
ແລະ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ.  ມີໂອກາດໃນການສ້າງຄູຮ່່ວມງານ ແລະ 
ການລົງທຶນ ສຳລັບບນັດາບລິໍສດັ ທ່ີຕ້ອງການຮັບປະກັນ ການ
ສະໜອງໄມສ້ກັ ທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມຄີວາມໂປ່ງໄສ ແລະ 
ມຜົີນກຳໄລ ໄປພ້ອມກັບ ການປົກປ້ອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊ່ວຍນຳເອົາ
ຜນົປະໂຫຍດມາໃຫ້ເຈ້ົາຂອງສວນໄມສ້ກັ. ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາ
ຍາມອ່ຶນໆ ເພ່ືອແກ້ໄຂຜນົກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນ
ຟ້າອາກາດ ສຳລັບເຈ້ົາຂອງໄມສ້ກັແລ້ວ, ຍງັມີກາລະໂອກາດ ໃນ
ການໄດ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການລົງທຶນອີງໃສ ່ກາກບອນ ທ່ີ
ສະສົມໃນປ່າໄມສັ້ກ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ້ດູ່.

ແຕ່ວ່າ ພື້ນທ່ີປູກໄມ້ສັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ນບັມ້ືນບັໜ້ອຍລົງ
ໃນແຕ່ລະປີ ເນື່ອງຈາກມກີານນຳໃຊ້ທ່ີດິນ ເພື່ອປູກພືດອ່ຶນໆ, 
ພດັທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ປະຈຸບນັ ລັດຖະບານ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້
ເຈ້ົາຂອງສວນໄມສ້ກັ ຂໃໍບຢ້ັງຢືນ ທ່ີໃຫ້ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ
ແກ່ເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອຕັດ ແລະ ຂາຍໄມ້ສກັ ເປັນສິນຄ້າ. ແຕ່ວ່າ ໃນ
ຜາ່ນມາ ເຈ້ົາຂອງສວນໄມສ້ກັຫຼາຍຄົນ ມປີະສົບການທ່ີບໍ່ ດີ  ໃນ
ເວລາປູກໄມສ້ກັ ແລະ ບໍ່ ໄດ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດຈາກການປູກໄມສ້ກັ 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄມ້ສັກ ໃຊ້ເວລາ 20-25 ປີ ໃນການເຕີບໂຕ ໃຫ້ໄດ້
ຂະໜາດທ່ີສາມາດສາ້ງຜນົກຳໄລ. ດ່ັງນັນ້, ຊາວສວນຫາຼຍຄົນຈ່ຶງ 
ເລືອກປູກພດືອ່ຶນໆ ທ່ີເກັບກ່ຽວໄດ້ໄວ ຄື: ມນັຕ້ົນ.

ເຈ້ົາຂອງສວນ ທ່ີຕ້ອງການສາ້ງລາຍຮັບຈາກການປູກໄມສ້ກັ 
ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຂໃໍບຢ້ັງຢືນການປູກໄມ້ສັກ. ຊາວ
ສວນຕ້ອງການ ການສະໜບັສະໜູນ ເພື່ອດຳເນນີການສຳຫຼວດ, 
ປະກອບເອກະສານ ແລະ ລົງທະບຽນ ການປູກໄມ້ສກັ ເພ່ືອຂໍ
ໃບຢ້ັງຢືນ. ເຖິງວ່າ ຊາວສວນ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢ້ັງຢືນການປູກໄມສັ້ກ
ກໍ່ຕາມ, ເຂົາເຈ້ົາຍງັຂາດຂໍ້ ມູນ, ຄວາມຮູ້ ຫຼ ືຂີດຄວາມສາມາດ 
ອັນເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາເຈ້ົາຕົກໃນສະພາບ ຂາດໂອກາດ ຖ້າທຽບໃສ່ 
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ. ສິ່ງນີ້ສົງ່ຜນົຕໍ່  ຄວາມສາມາດຂອງຊາວ
ສວນ ໃນການໄດ້ຮັບລາຄາໄມ້ສັກ ທ່ີເປັນທຳ ແລະ ໝ້ັນຄົງ. ເນື່ອງ
ຈາກວ່າ ເຈ້ົາຂອງໄມສ້ກັຂະໜາດນອ້ຍ ຍັງມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການມີສວ່ນຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ການເອ່ືອຍອີງໃສ່ 
ພ່ໍຄ້າຄົນກາງ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ ຜນົກຳໄລຈາກການປູກໄມສ້ກັໜ້ອຍລົງ.

ເຈ້ົາຂອງໄມສ້ກັຂະໜາດນອ້ຍ ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ
ກ່ຽວກັບການປູກໄມ້ ທ່ີຈຳເປັນ ສຳລັບການຄຸມ້ຄອງສວນປູກ 
ເຊ່ັນ ການ ການງາ່ ແລະ ຕັດກ່ິງໄມ້ ເພື່ອເພ່ີມຄນຸນະພາບຂອງ
ໄມ.້ ບາງຄົນ ເກັບກຽວ່ໄວເກີນໄປ ເພາະຕ້ອງການເງນິ ແລະ ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີ ຈ່ຶງບໍ່ສາມາດບນັລຸຜນົກຳໄລສູງສຸດທ່ີຄວນຈະໄດ້.

ໂຄງການ ຟໍຼລິດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົາ່ນີ້  
ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ໂດຍຜາ່ນການສາ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງ  
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພ່ືອເພ່່ີມຄຸນ່ຄ່າຂອງ ປ່າໄມ,້  
ຟ້ືນຟູຊິວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ມຄີວາມຍືນຍງົ ແລະ ຟ້ືນຟູ ດິນທ່ີ
ເສື່ອມໂຊມ.
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ຂໍ້ ຕົກລົງ ການສ້າງຄູຸ່ຮ່ວມງານ  
ແລະ ວິທີແກ້ໄຂອ່ືນໆ
ໂຄງການ ຟໍຼລີດ ໄດ້ທົດລອງວິທີແກ້ໄຂ ສ່ິງທ້າທາຍເຫຼົາ່ນ້ີໂດຍການ
ເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ, ອຳນາດການປົກຄອງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ແຂວງບ່ໍແກ້ວ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ບັນດາກິດຈະກຳ
ຂອງ ໂຄງການສະໜບັສະໜູນ ບັນດາເປ້ົາໝາຍທາງດ້ານນະໂຍບາຍ 
ໃນຂະແໜງການປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ. ກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວ ຊຸກຍູ້ 
ການປູກໄມສ້ກັ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສວນປູກ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໃນ
ໄລຍະຍາວ ເພືອ່ຊ່ວຍປົກປ້ອງ ແລະ ຟ້້ຶນຟູປ່າໄມ້.

ການຂ້ຶນທະບຽນໄມ້ສັກ 

ອົງການລີຄອບ ໄດ້ສະໜບັສະໜູນ ກິດຈະກາໍຂອງລັດຖະບານ ໃນ
ການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບສດິນຳໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ການ
ກຳນດົເຂດປ່າໄມ,້ ຂ້ຶນທະບຽນ ທ່ີດິນທ່ີມກີານປູກໄມ ້ແລະ ອອກ
ໃບຢ້ັງຢືນ ໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາຂອງສວນໄມສ້ກັຂະໜາດນອ້ຍ.  ອົງການ 
ຍງັຊ່ວຍເຫຼອືສະມາຊິກ ຊຸມຊົນ 267 ຄົນ (ເຊ່ິງຄິດເປັນເນື້ອ
ທ່ີດິນ  331 ເຮັກຕາ) ເພ່ືອສຳຫຼວດ ແລະ ກຳນດົແຜນທ່ີການ
ປູກໄມ້ສັກ ແລະ ຂໃໍບຢ້ັງຢືນໄມສ້ກັ. ສິ່ງນີ້້ ເປັນການສະໜອງ
ຂ້ັນພື້ນຖານ ສຳລັບການການຄ້າໄມ້ທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທ່ີ
ຊ່ວຍກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫ້ຊາວບາ້ນ ໃນການປູກຕ້ົນໄມ ້ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ການປູກໄມໃ້ຫ້ມຄີວາມຍນືຍງົ. ໂດຍການພສູິດ ການຖືກຳມະສິດ
ຕໍ່ ຕ້ົນໄມ ້ແລະ ໄມທ່້ອນ,  ໃບຢ້ັງຢືນດ່ັງກ່າວ ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນ ຂໍ້
ຂັດແຍ້ງ ທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນກ່ຽວກັບທ່ີດິນ ແລະ ຊ່ວຍການເປັນຄູ່
ຮ່ວມງານທາງການຄ້າ.

ກຸ່ມປູກໄມສັ້ກ
ໂຄງການ ຟໍຼລີດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງ ແລະ ຂ້ຶນທະບຽນ 
ກຸ່ມປູກໄມ້ສັກ ທັງໝົດ 3 ກຸ່ມ. ການເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກກຸ່ມ 
ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນຂ່າວສານນຳກັນ, 
ປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກ 
ລັດຖະບານ ແລະ ໃຫ້ ເຈ້ົາຂອງສວນໄມ້ສັກ ມີຈຸດຢືນທ່ີເຂ້ັມແຂງ 
ໃນເວລາຕໍ່ ລອງກັບ ໂຮງເລ່ືອຍ ແລະ ພ່ໍຄ້າຄົນກາງ.

ຂໍ້ ຕົກລົງການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ 
ອົງການລີຄອບ ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຈລະຈາ 
ເພື່ອສ້າງ ຂໍ້ ຕົກລົງ່ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງ ໂຮງເລ່ືອຍ 
ແລະ ກຸ່ມປູກໄມ້ສັກ ຢູ່ 3 ບ້ານ (ຕະຕາລາງ 1) ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບ 
ລາຄາ ທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັນ ຢ່າງເປັນທຳ ແລະ ໝ້ັນຄົງ ໂດຍມີ ຫຼື 
ບໍ່ ມີຄົນກາງ. ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບການສະໜອງໄມ້ສັກ ທ່ີຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປອດໄພ. ລັດຖະບານ ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ຄວາມໂປງໄສທ່ີສູງຂ້້ຶນ 
ແລະ  ປ່າໄມ້ທ່ີມີການປູກຄືນ.

ປະຈຸບັນ ເຈ້ົາຂອງສວນໄມ້ສັກ ຄຸ້ມຄອງໄມ້ສັກ ໄດ້ດີກວ່າແຕ່
ກ່ອນ. ຕົວຢ່າງ ປະຈຸບັນ ມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ ເຈ້ົາຂອງສວນໄມ້
ສັກ ຕັດກ່ິງໄມ້ ເພື່ອປັບປຸງການຜະລິດໄມ້ສັກ ເພາະ ຂໍ້ ຕົກລົງ
ໄດ້ກວມເອົາ ຕ້ົນໄມ້ສັກຂະໜາດນ້ອຍ (ທ່ີມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ບໍ່
ກວ້າງ) ທ່ີຖືກຕັດ ໂດຍການຕັດສາງ. 

ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ສະໜັບສະໜູນ ຂໍ້ ຕົກລົງການ
ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ໂດຍການອອກໃບຢ້ັງຢືນ ເພື່ອກຳນົດ ຕ້ົນໄມ້
ສັກຢືນຕ້ົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ປັບປຸງ ອັດຕາສ່ວນ
ການຂດຸຄ້ົນ (ການຕັດ) ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ 
ເບັ້ຍໄມ້ທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນບ້ານ ທ່ີກ້າເບັ້ຍໄມ.້ ນອກ
ນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຍັງຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ຂໍ້ ຕົກລົງ ເຊ່ິງມັນຊ່ວຍໃຫ້ ສອງ ພາກສ່ວນມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ການປະຕິບັດ ຂໍ້ ຕົກລົງ.
ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ຍັງຕິດພັນກັບ ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ 
ທ່ີອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຮັບຮອງ.  ສິ່ງນີ້ມີລັກສະນະ
ກົງກັນຂ້າມກັບຕົວແບບອ່ຶນໆ ເຊ່ັນ ການເຮັດກະສິກຳສອງສົ້ນ 
ແລະ ຮູບແບບການປູກອ່ຶນໆ ຮູບແບບດ່ັງກ່າວແມ່ນ ບໍ່ ປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ ເນື່ອງຈາກບໍ່ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ ແລະ 
ຊາວບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງືື່ອນໄຂທ່ີໄດ້ຕົກລົງ
ກັນ. ກົງກັນຂ້າມ, ວິທີການຂອງໂຄງການ ຟໍຼລີດ ແມ່ນໄດ້ຜົນ 
ແລະ ທຸກພາກສ່ວນສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ບ້ານສາມາດ ຮັບປະກັນວ່າ ສິດທິຂອງຊຸມຊົນ ໃນການນຳໃຊ້
ທ່ີດິນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໃນໄລຍະຍາວ.

ການສະໜບັສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ
ໂຄງການ ຟໍຼລີດ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຊາວບາ້ນ 60 ຄົນ ກ່ຽວກັບ 
ວິທີການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ ແລະ ເຕັກນກິການປູກໄມ ້ເຊ່ັນ 
ການປູກ, ການຕັດແຕ່ງກ່ິງ ແລະ ການຕັດສາ່ງຂະຫຍາຍໄລຍະ 
ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ຊາວບາ້ນ 433 ຄົນ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ
ໄຟລາມປ່າ. ປະຈຸບນັ ຊາວບາ້ນ ມກີານຄຸມ້ຄອງ ການປູກໄມ ້ເພ່ືອ
ອະນາຄົດ ລວມທັງ ການປ່ອຍໃຫ້ຕ້ົນໄມ ້ເຕີບໂຕເຕັມທ່ີ ໃນໄລຍະ
ເວລາ 20-25 ປີ ເພືອ່ສາ້ງມູນຄ່າຢ່າງເຕັມສວ່ນ. 
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ຕົວແບບສຳລັບການຟ້ຶນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ຕະຕາລາງ 1: ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະຕິບັດ ຂໍ້ ຕົກລົງ ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ຢູ່ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ

ສະມາຊິກ ຊຸມຊົນ ຢູ່ບ້ານ ຄົກຫຼວງ ໄດ້ເຊັນ ຂໍ້ ຕົກລົງ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບ ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ສິງທຸນ ໃນປີ 2019. ນັບແຕ່ປີ 
2017 ການຜະລິດໄມ້ສັກ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍ ໄມ້ສັກ ເພີ້ມຂ້ຶນ ຫຼາຍກວ່າ 200% ເຖິງວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ 19 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ລາຍຮັບຫຸຼດລົງ ໃນປີ 2021  ຊາວບ້ານທ່ີມີຂໍ້ ຕົກລົງການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ສາມາດຂາຍ ໄມ້ສັກຕ່ໍໄດ້. ສ່ິງນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 
ເຂົາເຈ້ົາມີການປັບໂຕດ້ານເສດຖະກິດດີກວ່າ ຊາວສວນ ໄມ້ສັກອ່ຶນໆ (ອົງການລີຄອບ, 2021c).

2017 2019 2020 2017–2020 
ເພີ່ມຂ້ຶນ

ຈຳນວນຊາວສວນໄມ້ສັກ 13 12 11

ໄມ້ສັກ (ແມັດກ້ອນ) 42.40 72.50 130.40 209.5%

ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້ (ເງິນບາດ) 158,508 287,133 502,346 216.9%

ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ/້ຫົວຄົນ (ເງິນບາດ) 12,192.92 23,927.75 46,667.82 274.6%

ແຫ່ຼງຂໍ້ ມູນ: ຂໍ້ ມູນຂອງ ໂຄງການຟໍຼລີດ.

ການປູກຕ້ົນໄມ ້
ແຕ່ລະປີ ໂຄງການຟໍຼລີດ ຈັດກິດຈະກຳປູກຕ້ົນໄມ້ ໃນບ້ານທ່ີ
ເປັນພື້ນທ່ີເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ, ໂດຍນຳໃຊ້ ພັນໄມ້ ຈາກສູນ
ກ້າເບັ້ຍໄມ້ ທ່ີໂຄງການຊ່ວຍຈັດຕ້ັງ. ໃນໄລຍະ 2 ປີທ່ີຜ່ານມາ 
ສາມາດປູກ ເບັ້ຍໄມ້ສັກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ ແລະ ປະເພດອ່ືນໆ 
ຈຳນວນ 10,689 ຕ້ົນ.

ລາຍຮັບທ່ີບໍ່ ແມນ່ຈາກໄມ້ສັກ 
ເພື່ອຮັກສາ ກະແສການໝູນວຽນເງິນສົດ ໃນເວລາ ທ່ີຕ້ົນໄມ້
ສກັ ກຳລັງເຕີບໂຕ ເພື່ອໃຫ້ມີຂະໜາດທ່ີ່ສາມາດສາ້ງຜນົກຳໄລໄດ້, 
ໂຄງການຟໍຼລີດ ສະໜັບສະໜູນ ເຈ້ົາຂອງໄມສ້ກັຂະໜາດນອ້ຍ 
ຜະລິດເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ເຊ່ັນ ໝາກຂາມປ້ອມ, ຕ້ົນໄມທ່ີ້ເຕີບໂຕ
ໄວ ເຊ່ັນ ໄມ້ກະຖິນນາລົງ ທ່ີສາມາດເກັບກ່ຽວພາຍໃນ 5 ຫາ 7 
ປີ3  ເຊ່ິງມນັຈຳເປັນ ສຳລັບຊາວສວນໄມສ້ກັ ມໃືໝ່ ທ່ີຕ້ົນໄມຍ້ງັ
ບໍ່ ທັນໃຫຍ່. ຊາວສວນຜູປູ້ກໄມ້ສັກໃນປະຈຸບັນ ສາມາດຂາຍໄມ້
ທ່ີປູກປະສົມລະຫວ່າງ ຕ້ົນໄມຂ້ະໜາດ ເສ້ັນຜາ່ສູນກາງ ກວ້າງ8 
ແລະ ຕ້ົນໄມນ້້ອຍ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ຕ້ົນອ່ືນ ເຕີບໂຕຈົນໄດ້ຂະໜາດ
ທ່ີຕ້ອງການ.

ຂໍ້ ຕົກລົງ ການສ້າງຄຸູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂອ່ືນໆ 
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ຂໍ້ ສະເໜີແນະ
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ 

ການເປັນຄູ່ຮວມງານ ລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ດ່ັງທ່ີລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ຍົກລະດັບ ໃນ
ທ່ົວປະເທດ (ຕະຕາລາງ 2).  ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ ຄູ່ຮ່ວມງານດ່ັງ
ກ່າວ ສຳລັບການປູກໄມ້ສັກ ກໍ່ ຄື ການປູກພັນໄມ້ອ່ຶນໆ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ. ດ່ັງນັ້ນ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກທ່ີມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ໂປ່ງໄສ ຈ່ຶງມີຄວາມສຳຄັນ. 
ອົງການລີຄອບ ໄດ້ຈັດພິມ ປ້ຶມຄູ່ມື ການດຳເນີນງານແຕ່ລະ
ບາດກ້າວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຂໍ້ ຕົກລົງການ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ອົງການ
ລີຄອບ, 2021b).

ການພດັທະນາຂີດຄວາມສາມາດ  

ພາກລັດຖະບານໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ຄວນສ່ົງເສີມການຂະຫຍາຍ 
ແລະ ບໍລິການດ້ານຕະຫາຼດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວສວນໄມ້
ສກັ ໃນການຄຸມ້ຄອງສວນປູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຍກົສູງຄນຸນະພາບ
ໄມ ້ແລະ ພດັທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມຄີວາມຫຼາກຫາຼຍ. ເພ່ືອ
ສາ້ງການມສີວ່ນຮ່ວມໃນລະບບົຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າໄມສ້ກັແບບຍືນ
ຍງົ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຊຸມຊົນປ່າໄມຕ້້ອງການ ການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນດ້ານອ່ືນໆໃນການ
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຟ້ືນຟູປ່າໄມ,້ ການພັດທະນາວິສາຫະກິດ, ການ
ເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ, ການເຈລະຈາ ແລະ ການຕະຫຼາດ. 

ການພດັທະນາສວນກ້າ 

ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ບລິໍສດັເອກະຊົນ ຄວນ
ລົງທຶນໃສ ່ສູນກ້າເບັຍ້ໄມ ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຜະລິດ ພັນ
ໄມສັ້ກ ແລະ ພນັໄມ້ອ່ືນໆ ທ່ີມຄີນຸນະພາບສູງ ເພ່ືອໃຫ້ຊາວສວນ
ນຳເອົາໄປປູກ. 

ການປັບປຸງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ສປປ ລາວ ຄວນສ້າງຄູ່ມືການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ນິຕິກຳ ລຸ່ມ
ກົດໝາຍ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ປິ 2019. ນິຕິ
ກຳລຸ່ມກົດໝາຍມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມຊັດເຈນ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງໃນກອບທາງດ້ານ
ກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ 
ສືບຕໍ່ ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ. ຕົວຢ່າງ ລະບຽບການ
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ມີຄວາມຈຳເປັນ ລວມທັງ ລະບຽບກ່ຽວກັບ
ການເກັບກ່ຽວ (ຕັດໄມ)້ ແລະ ນຳໃຊ້ໄມ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການ
ຄ້າ ແລະ ການຮັບຮູ້ ແລະ ກຳນົດສິດ ຂອງ ຊາວບ້ານຕໍ່ ປ່າໄມ້ 
ແລະ ທ່ີດິນປ່າໄມ.້ ເພື່ອປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້
ການລົງທຶນໃນການປູກໄມ້ສັກ, ລັດຖະບານ ຄວນສ້າງກົນໄກໃດ
ໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ ເຈ້ົາຂອງສວນປູກໄມ້ສັກຂະໜາດນ້ອຍ ນຳໃຊ້ໃບ
ຢ້ັງຢືນ ເປັນຫຼັັກຄໍ້ າປະກັນເງິນກູ້.

ຕະຕາລາງ 2 ຍົກລະດັບ ຕົວແບບ ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ

ໂຄງການຟໍຼລີດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປູກໄມ້ສັກ ທ່ີປະສົມປະສານກັບ ຜົນລະປູກທ່ີມີຮອບວຽນສັ້ນ ສາມາດນຳເອົາຜົນ
ປະໂຫຍດໃນຫຼາຍດ້ານໃນສູ່ຊຸມຊົນ, ບໍລິສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ປະຈຸບັນ ມີຊາວສວນທ່ີຕ້ອງການ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກໄມ້ສັກ
ເພີ່ມຂ້ຶນ ເພາະເຫັນວິທີ ທ່ີຄົນອ່ຶນ ປະຕິບັດນັ້ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແທ້ຈິງ.

ອົງການລີຄອບ ພວມຍົກລະດັບ ຕົວແບບທ່ີປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພື່ອສ້າງແລວສີຂຽວ ຕາມແມ່ນໍ້ າຂອງ ຢູ່ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ ແລະ ໄຊ
ຍະບູລີ. ຂໍ້ ມູນສະຖິຕິດ່ັງຕໍ່ ໄປນີ້ ໄດ້ມາຈາກ ກລໍະນີການດຳເນີນທຸລະກິດ ສຳລັບການລົງທຶນ ທ່ີ ອົງການລີຄອບ ໄດ້ພັດທະນາຮ່ວມ
ກັບ ກົມປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ,້ ພະແນກກຳສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ (ອົງການ
ລີຄອບ, 2021a).

ມີກຸ່ມຜະລິດຈຳນວນ 

60 
ກຸ່ມ ໂດຍລວມມີ ເຈ້ົາຂອງສວນໄມ້ສັກ 
ຈຳນວນ 1,000 ຄົນ

ແຕ່ລະປີ ມີການຜະລິດ ໄມ້ສັກ 

4,200 
ແມັດ ກ້ອນ

ຄາດຄະເນຜົນກຳໄລ ທ່ີເຈ້ົາຂອງສວນໄມ້ສັກຈະ
ໄດ້ ໃນປີທີ 3 ແລະ 4: ຈຳນວນ

407,430 
ໂດລາ ສະຫະລັດ

ມີການເກັບຮັກສາອາຍກາກບອນ

46,000 
ໂຕນ ຈາກໄມ້ສັກທ່ີກຳລັງເຕີບໂຕ ແລະ  
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສັກ

ມີການປູກໄມ້ສັກ ທ່ີຜະລິດຕະພາບສູງ 

3,000 
ເຮັກຕາ

ສ້າງກຳໄລ

20% 
 ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນໃນໄລຍະ 20 ປີ ຈາກການລົງທຶນ 
ຈຳນວນ 4.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນໄລຍະ 5 ປີ.
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ຕົວແບບສຳລັບການຟ້ຶນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
1. ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ລວມມີ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ່ງຊາດ 2021-2025, ແຜນພດັທະນາ ຂະແໜງກະສກີຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 
2021-2025, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນິ ້ປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດການຫຸຼດຜອ່ນ  
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ ້ແຕ່ນີ ປິ 2035
2. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິງ່ເພີມ່ທ່ີເວັບໄຊ www.recoftc.org/projects/flourish
3. ອົງການລີຄອບ ຄິດໄລ່ ອັດຕາຜນົໄດ້ຮັບສຳລັບ 6 ທາງເລືອກ ທ່ີປະສມົປະສານລະຫວ່າງປູກໄມສ້ກັ ກັບ ການປູກພດືອ່ຶນໆ  
ເບິງ່ຕະຕາລາງ 1 ໃນ ອົງການລີຄອບ, 2021c.
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ຂສໍະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ, ຄວາມປອດໄພດ້ານນວິເຄຍຼ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູບ້ລິໍໂພກ (BMUV) ແຫ່ງປະເທດ
ເຢຍລະມນັ, ຊ່ຶງສະໜັບສະໜູນທຶນ ແກ່ໂຄງການຟໍຼລີດ ຜາ່ນໂຄງການດິນຟ້າອາກາດສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຜະລິດ
ນະໂຍບາຍຫຍໍ້  ສະບັບນ້ີຂ້ຶນມາ.
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ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ສາມາດອ່ານເພີ່ມຕ່ືມ

Hoang, T. 2020. Forest landscape restoration: Why it matters and how to do it. RECOFTC 
Practitioner’s Insights, 1 October 2020. https://www.recoftc.org/stories/forest-landscape-
restoration-why-it-matters-and-how-do-it. 

RECOFTC. 2021a. Business case: Teak farming in Lao PDR. Bangkok. Unpublished.

RECOFTC. 2021b. Facilitating Agreements for Community–Private Sector Partnerships in 
Forest Landscapes in Lao PDR. Bangkok. https://www.recoftc.org/sites/default/files/
publications/resources/recoftc-0000390-0001-en.pdf.

RECOFTC. 2021c. Contributions of Community Forestry to COVID-19 Response and 
Recovery in Seven Asian Countries. Bangkok. https://www.recoftc.org/index.php/
publications/0000391. 

Senkhammoungkhoun, C. 2021. Community and Private Sector Partnerships Restore Forests 
and Transform Lives. RECOFTC, 1 June 2021. https://www.recoftc.org/stories/community-
and-private-sector-partnerships-restore-forests-and-transform-lives. 

Sapkota, L.M. and Hoang, T.T. 2020. Introduction to Forest Landscape Restoration in Southeast. 
Bangkok. https://www.recoftc.org/publications/0000384.

UN-REDD. 2021. National Consultation Report: Sustainable Forest Trade in the Lower Mekong 
Region: Lao PDR. UN-REDD Programme Secretariat, Geneva. https://www.un-redd.org/
sites/default/files/2021-09/Lao%20PDR%20Report-Compressed.pdf. 

World Bank. 2020. Lao PDR Forest Note. Toward Sustainable Forest Landscapes for Green 
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ອົງການລີຄອບ, ພວກເຮົາເຊ່ືອໃນອະນາຄົດທ່ີປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖ່ີນອາໄສຢູ່ຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ຢູໃນ ແລະ 
ຄຽງຂ້າງປ່າໄມ້ທ່ີອຸດົມສົມບູນ. ພວກເຮົາມີການເຮັດວຽກໄ  
ລຍະຍາວ, ອີງໃສ່ພູມີທັດເປັນຫຼັກ ແລະ ຫຼັກການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໃນການຮັບປະກັນສິດ
ກ່ຽວກັບທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາ, ຍຸດຕິ
ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ຊອກຫາທາງເລືອກໃໝ່ໃນການດຳລົງ
ຊີວິດ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ. 
ພວກເຮົາເປັນອົງກອນບໍ່ ສະແຫວງ ຫາຜົນກຳໄລ ພຽງອົງ
ກອນດຽວທ່ີເຮັດວຽກນີ້ ໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ. 
ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ ໃນການເຮັດວຽກກັບ
ຊຸມຊົນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທ່ີໄວ້ວາງໃຈໄດ້
ກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນທຸກລະດັບ. ອິດທິພົນ ແລະ ການຮ່ວມມື
ຂອງພວກເຮົາ ກວມຕ້ັງແຕ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ  
ຈົນເຖິງລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ.  
ນະວັດຕະກຳໃໝ່, ຄວາມຮູ້ ແລະ ການລິເລ່ີມຕ່າງໆຂອງພວກ
ເຮົາ ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ສາມາດສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ທ່ີດີ, ບັນເທົາ ແລະ ປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນລຸເປ້ົາໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວາລະປີ 2030.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ການເຮັດວຽກຂອງອົງການລີຄອບ ແມ່ນດຳເນີນໄປໄດ້ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດເຊິແລນ 
(SDC) ແລະ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຊູແອັດ (Sida).

RECOFTC Lao PDR
Department of Forestry
That Dam Road
Chanthabouly District
Vientiane, Lao PDR
T/F +856 (0)21 253 523
laopdr@recoftc.org

recoftc.org

RECOFTC
P.O. Box 1111 
Kasetsart Post Office
Bangkok 10903, Thailand
T +66 (0)2 940 5700
F +66 (0)2 561 4880
info@recoftc.org
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