
 

ສງັລວມຫຍໍ ້    ປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ ເປັນໜ່ຶງໃນຊບັພະຍາກອນທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນປະເທດ. ປ່າໄມພ້ອ້ມ 

ກບັຊວີະນາໆພນັ ລວມທງັຫຼາຍຊະນດິພນັໄມ ້ ທ່ີເກດີມສີະເພາະພ້ືນທ່ີ ແລະ ຫາຍາກ ເປັນສິ່ ງທ່ີສະໜບັສະໜນູການດາໍລງົ 

ຊວີດິຂອງປະຊາຊນົສວ່ນໃຫຍໃ່ນຊນົນະບດົ. ປ່າໄມຍ້ງັເປັນແຫຼງ່ລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ ຜາ່ນການ ຂດຸຄ ົນ້, ປງຸແຕງ່ ແລະ 

ການສ ົ່ງອອກ ແລະ ທ່ີດນິປ່າໄມນ້ ັນ້ໄດຖ້ກືບເຸບກີ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ປັນດນິ ກະສກິາໍ ແລະ ປກູໄມ.້ ເມ ື່ອເບິ່ ງ 

ໃນດາ້ນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ, ປ່າໄມຂ້ອງປະເທດກມໍ ີ ສວ່ນໃນການບນັເທົາ ແລະ ອາດສາມາດ 

ເປັນລາຍໄດເ້ສມີໃນການຊືຂ້າຍ ກາກບອນ ທ່ີສະສມົໄວຢູ້ໃ່ນປ່າໄມ ້ຖາ້ຫາກມກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຮກັສາໄວ ້ຢາ່ງຍນືຍງົ. 

ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ປ່າໄມຂ້ອງສປປ ລາວ ນີ ້ກກໍາໍລງັຫຸຼດນອ້ຍຖອຍລງົ ແລະ ບ່ໍອາດສາມາດຄ ໍາ້ຊູປະຊາຊນົ ໄດ,້ ເສດຖະກດິ 

ແລະ ຊວີະນາໆພນັໃນອະນາຄດົໄດ ້ ຖາ້ປ່າໄມເ້ຫ່ົຼານ ັນ້ຍງັສບືຕ່ໍເສື່ ອມໂຊມ ແລະ ຖກືຕດັ ແບງ່ເປັນສວ່ນ ເລັກສວ່ນນອ້ຍ. 

ເຖງິແມນ່ວາ່ ຍງັບ່ໍມຄີວາມເຫັນເປັນເອກະພາບລະຫວາ່ງແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ກຕໍາມ, ໃນປີ 1992, ປ່າໄມ ້ ໄດກ້ວມເອົາ 

ປະມານ 47% ຂອງພ້ືນທ່ີທ ົ່ວປະເທດ. ໃນປະຈບຸນັ ການປກົຫຸມ້ ຂອງປ່າໄມ ້ໄດຫຸຼ້ດລງົ ເຫືຼອຢູປ່ະມານ 40%.  

ຈດຸປະສງົສາໍຄນັສດຸຂອງຍດຸທະສາດປ່າໄມ ້ ຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ພາຍໃນປີ 2020 ແມນ່ການລບົລາ້ງ 

ຄວາມທກຸຍາກ. ເປ້ົາໝາຍສະເພາະຂອງຍດຸທະສາດນີແ້ມນ່ ໄດລ້ວມເອົາການພດັທະນາ ຄນຸະພາບ ຂອງພ້ືນທ່ີປ່າໄມທ່ີ້ມຢີູ່ 

ແລະການເພ່ີມການປກົຫຸມ້ພ້ືນທ່ີປ່າໄມ ້ໃຫໄ້ດ ້70% ພາຍໃນປີ 2020. ບດົລາຍ ງານຫຍໍສ້ະບບັນີ ້ຈະເປັນ ການເຈາະເລິກ 

ເບິ່ ງວາ່ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດນາໍໃຊໜ່ຶ້ງໃນມລໍະດກົທ່ີສາໍຄນັ ທ່ີສດຸຂອງຕນົໃຫຄຸ້ມ້ຄາ່ທ່ີສດຸ, ໂດຍບນັລ ຸ

ເປ້ົາໝາຍໃນການເພ່ີມ ແລະ ພດັທະນາປ່າໄມ ້ ໃນຂະນະທ່ີ ຕອ້ງຕອບ ສະໜອງການລງົທຶນທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ໃນຂະແໜງການນີ.້ 

ການລງົທຶນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້ ໄດກ້ວມ ເອົາຫຼາຍກດິຈະກາໍ ການຕດັໄມ,້ ການປງຸແຕງ່ ແລະ ການສ ົ່ງອອກ, 

ຕະຫຼອດເຖງິການປກູໄມແ້ບບອດຸສາຫະກາໍ, ລວມທງັ ການປກູປ່າຜະລິດສາໍລບັຜະລິດຕະພນັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ສູຕ່ະຫຼາດ 

ໃໝສ່າໍລບັຄງັສະສມົກາກບອນ ແລະ ບໍລິການກຽ່ວກບັລະບບົນເິວດ.  

 

 
 

 

ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ 
(ຊສທ) ຢູ ່ສປປ ລາວ  

ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ສະບບັທີ  07/2010:  

ການລງົທຶນ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງຂະແໜງປ່າໄມ ້  

ບດົລາຍງານຫຍໍະ້ບບັນີໄ້ດສ້າ້ງຂຶນ້ໂດຍ 
ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນ 
ກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ (PEI) 
ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອແນໃ່ສກ່ານລບົລາ້ງ 
ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 
ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມໃນ ການພດັທະນາ 
ແລະ ຂະບວນວາງແຜນແຫງ່ ຊາດ. 
ຈດຸປະສງົ ຂອງບດົລາຍງານຫຍໍສ້ະບບັ ນີ ້
ແມນ່ເພ່ືອນາໍ ເອົາຂໍມ້ນູຈາກຕວົຈງິ ແລະ 
ວທີິທາງເລອືກ ໃນຕວົຈງິ ເພ່ືອການຊຸກຍູ ້
ການປ່ຽນແປງຂອງ ເສດຖະກດິລາວ 
ໄປໃນ 
ທິດທາງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົສາໍລບັຜູ້
ທ່ີ ທກຸຍາກທ່ີສດຸ.  

ການຈດັພິມທ່ີຜາ່ນມາ: 

01/2010: ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

02/2010: ຕວົຊີວ້ດັທາງດາ້ນຄວາມທກຸ
ຍາກ - ສິ່ ງແວດລອ້ມ  

03/2010: ການລງົທຶນ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ 
ສດິທິບດົບາດທາງເສດຖະກດິຂອງ
ແມຍ່ງິ  

04/2010: ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົຂອງການລງົທຶນໃນການປກູ
ໄມ ້

05/2010: ການລງົທຶນທາງດາ້ນເຊືອ້ໄຟ 
ຊວີະພາບ   

06/2010: ການລງົທຶນດາ້ນພະລງັງານ 
ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ພາບໂດຍ: IUCN Lao PDR 
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1. ຂະແໜງປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ 
ປ່າໄມເ້ປັນໜ່ຶງໃນຊບັພະຍາກອນທ່ີລ ໍາ້ຄາ່ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ ງຍງັເປັນ
ປະເທດໜ່ຶງທ່ີອດຸມົສມົບນູທາງດາ້ນປ່າໄມຖ້າ້ທຽບກບັປະເທດອື່ ນໃນພມູ ີ
ພາກເອເຊຍ-ປາຊຟິີກ. ປ່າໄມຂ້ອງລາວ ຍງັມບີດົບາດອນັສາໍຄນັໃນການ 
ພດັທະນາເສດຖະກດິ,  ສະໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນແຫຼງ່ລາຍ
ຮບັໃຫແ້ກຊ່າວລາວ ແລະ ຄ ໍາ້ຊູຊວີດິການເປັນຢູ ່ ແລະ ສະໜອງການ 
ບໍລິການທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມໃ້ນທົ່ວປະເທດລວມມ ີ ປ່າດບິແລງ້,  ປ່າຫາ່ງພດັໃບ 
ເຂດຮອ້ນ ແລະ ປ່າພດັໃບເຂດສງູໃກເ້ຂດຮອ້ນ,  ປ່າດງົດບິເຂດສງູເຂດ 
ຮອ້ນ, ເຂດປ່າໄມຕ້ ົນ້ສນົບາງສວ່ນ ແລະ ປ່າຜາຫີນປນູ,  ປ່າໂຄກແລງ້ 
ແລະ ປ່າປະສມົພດັໃບ (ເບິ່ ງຕາມກອບທີ 1 ເພ່ືອລະອຽດເພ່ີມເຕມີ). 

ລະບບົເຂດສະຫງວນແຫງ່ຊາດ (NPAs) ໃນ ສປປ ລາວ ມ ີ21 ເຂດ 
ແລະ 2  ເຂດເຊື່ອມຕ່ໍ.  ເນືອ້ທ່ີທ ັງ້ໝດົ ທ່ີນອນຢູໃ່ນເຂດ  NPA  ກວມເອົາ 
ເນືອ້ທ່ີປະມານ 3.5  ລາ້ນ ເຮັກຕາ,  ເຊິ່ ງເທ່ົາກບັເກອືບປະມານ  15% 
ຂອງເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ.  ພອ້ມກນັນີ,້ ຍງັມເີຂດອະນລຸກັ ແລະ ປ່າສະ 
ຫງວນໃນຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ ທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ ງ ຖາ້ລວມເຂ້ົາ 
ກບັເຂດສະຫງວນແຫງ່ຊາດແມນ່ມເີນືອ້ທ່ີ ກວມຫລາຍກວາ່ 20% ຂອງ 
ເນືອ້ທ່ີດນິທງັໝດົ1. 

ປ່າໄມທ້າໍມະຊາດ ແລະ ເນືອ້ທ່ີດນິປ່າໄມທ້ງັໝດົໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່
ເປັນຊບັສມົບດັຂອງວງົຄະນະຍາດແຫງ່ຊາດ, ໂດຍມລີດັຖະບານເປັນ
ຕວົແທນ ໃນການຄຸມ້  ຄອງ ແລະ ຈດັແບງ່ (ຕວົຢາ່ງເຊ່ັນ ໃນການອະ 
ນມຸດັການສາໍປະທານ)2. ສປປ ລາວ ມກີອບທາງກດົໝາຍ, ກດົລະບຽບ 
ແລະ ຍດຸທະສາດທ່ີຄບົຖວ້ນໃນການປກົປກັຮກັສາ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍ
ໃຊປ້່າໄມ.້ ອນັນີລ້ວມມກີດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປ່າໄມ ້ (1996  ສະບບັປບັປງຸ 
2007),  ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ  (1999),  ແລະ 
ດາໍລດັຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ກຽ່ວກບັການຕດັໄມ ້ແລະອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມ.້ 
ໃນປີ  2005,  ລດັຖະບານລາວໄດຮ້າ່ງຍດຸທະສາດປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດເຖງິປີ 
2020 ເພ່ືອວເິຄາະສະພາບຂອງຂະແໜງປ່າໄມ ້ແລະ ໄດຕ້ ັງ້ເປ້ົາໝາຍ 
ແລະ ໃຫຂ້ໍແ້ນະນາໍໃນການພດັທະນາຂະແໜງນີ.້  ຍດຸທະສາດນີ ້ (ທ່ີ
ຮບັຮູກ້ນັທ ົ່ວໄປວາ່  FS2020),ໄດກ້າໍນດົປະເພດ ຂອງປ່າໄມ ້ ໃນ ສປປ 
ລາວ, ໂດຍອງິໃສຈ່ດຸປະສງົ ແລະ ການນາໍໃຊ.້   

FS2020 ຍງັເນັນ້ໜກັໃສເ່ປ້ົາໝາຍຫຼກັສາໍລບັຂະແໜງປ່າໄມ,້ ຊຶ່ ງລວມມ ີ
ແຕບ່ໍ່ໄດຈ້າໍກດັແຕດ່ ັງ່ລູມ່ນີ:້  

 ການຢດຸຕກິານຖາງປ່າເຮັດໄຮເ່ລື່ ອນລອຍພາຍໃນປີ 2005 ແລະ

ການລບົລາ້ງພາຍໃນປີ 2010;  

 ການປບັປງຸເນືອ້ທ່ີ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງປ່າໄມປ້ກົຫຸມ້, ດວ້ຍການ
ຟ້ືນຟປູ່າໃຫໄ້ດເ້ຖງິ 6 ລາ້ນ ເຮັກຕາ, ແລະ ປກູຕ ົນ້ໄມໃ້ນເນືອ້ທ່ີ
ດນິ 500,000 ເຮັກຕາ, ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍຢາກໃຫມ້ເີນືອ້ທ່ີປ່າໄມໃ້ຫ້
ບນັລເຸນືອ້ທ່ີໄມປ້ກູໄດ ້ເຖງິ 500,000 ເຮັກຕາພາຍໃນປີ 2020; ແລະ  

 

                                                            
1
 IUCN Lao PDR. 2010. “ປ່າໄມ ້ແລະ ເຂດສະຫງວນ: Background Issues 
Paper for CoP 10” [ຮາ່ງ]. 
2
 ສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 2005. ຍດຸທະສາດປ່າໄມເ້ຖງິປີ 2020ຂອງ ສປປ 
ລາວ. ວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.  

 

 ການສະໜອງຜະລິດຕະພນັຈາກປ່າໄມສ້າໍລບັການຊມົໃຊພ້າຍໃນ 
ແລະ ສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ. 

ເຖງິວາ່ຈະມກີອບນຕິກິາໍທ່ີຄບົຖວ້ນ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຕາ່ງໆທ່ີກາໍນດົຢູໃ່ນ 
ຍດຸທະສາດປ່າໄມ ້FS2020 ກໍ່ຕາມ, ການທາໍລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການທາໍ
ໃຫປ້່າໄມເ້ສື່ ອມໂຊມ ຍງັຄງົເປັນບນັຫາທາ້ທາຍທ່ີສາໍຄນັໃນ ສປປ 
ລາວ.   ຕວົຊກັຈງູ  ລວມມ ີການຫນັປ່າໄມທ້າໍມະຊາດເປັນສວນປກູໄມ ້
ແບບການຄາ້ ແລະ ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ພອ້ມກບັການຕດັ
ໄມເ້ຖື່ອນແບບບ່ໍຍນືຍງົ. ເຖງິວາ່ຕວົເລກຈາກແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆອາດບ່ໍຄກືນັ 
ແຕໂ່ດຍທົ່ວໄປ ເປັນທ່ີຍອມຮບັວາ່ ເນືອ້ທ່ີປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ໄດຫຸຼ້ດ
ລງົຈາກ 70% ຂອງເນືອ້ທ່ີປະເທດໃຫ ້ ເຫືຼອແຕ ່ 40%  ໃນປະຈບຸນັ3. 

ເນື່ອງຈາກ ຂໍມ້ນູທ່ີຂດັກນັ, ການນຍິາມທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ການປ່ຽນ
ແປງພ້ືນຖານໃນດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ໄດສ້າ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການ
ກາໍນດົພາບຕວົຈງິຂອງລະດບັປ່າໄມ ້ ແລະ ສະພາບທາງສະຖຕິກິຽ່ວກບັ 
ປ່າໄມທ່ີ້ຊດັເຈນ ຕະລອດໄລຍະເວລາສາມທດົສະວດັທ່ີຜາ່ນມາ4.  

                                                            
3
 ການສກຶສາປີ 2002, ເນືອ້ທ່ີປ່າໄມຢູ້ລ່າວກວມເອົາ 41.2% (ອງິໃສປ່່າໄມທ້າໍມະ
ຊາດທ່ີມຄີວາມໜາ້ແໜນ້ຢາ່ງຕ ໍາ່ 20%), in Tong, Pei Sin. 2009. “Lao People’s 
Democratic Republic Forestry Outlook Study”. Working Paper Series, Asia‐
Pacific Forestry Sector Outlook Study II. FAO, Bangkok. 
4
 Figures for graph from the Department of Forestry, cited in 

Phongoudome, Chanhsamone, et al. 2008. “ສະພາບປ່າໄມໃ້ນສປປ ລາວໃນ
ປະຈບຸນັ, ໃນບດົສະເໜີປະຊຸມ ກະກຽມການປຶກສາຫາລກືຽ່ວກບັບນັຫາປ່ຽນແປງ
ຂອງດນີຟ້າອາກາດໃນປະເທດ ລູມ່ແມນ່ນ ໍາ້ຂອງ ແລະ ປະຊຸມປຶກສາຫາລເືພ່ືອ
ກະກຽມ REDD, ຮາ່ໂນຍ, 3‐5 ພະຈກິ 2008. Phongoudome et al ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່

ກອບທີ  1. ສະຖຕິພ້ືິນຖານ 
ເນືອ້ທ່ີປ່າໄມໃ້ນປະຈບຸນັ: ປະມານ 40% 
ປະເພດຫຼກັຂອງປ່າໄມ:້  
• ປ່າດງົດບິແລງ້ທາງພາກເໜືອ  
• ປ່າດງົດບິເຂດສງູໃນເຂດຮອ້ນລບຽຕາມສາຍພຫຼູວງ ແລະ ພພູຽງ 
ບໍລະເວນ  
• ປ່າໂຄກໄມຍ້າງຕາມທົ່ງພຽງແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
• ປ່າເຂດສງູພດັໃບເຂດຮອ້ນຢາ່ງຢາຍທາງພາກເໜືອ  
• ປ່າໂຄກແຫງ້ໃນພາກໃຕ ້ 
• ປ່າປະສມົພດັໃບພາກໃຕ ້ 
• ປ່າຫີນປນູໃນເຂດສາຍພຫູລວງ 
• ປ່າໄມສ້ນົໃນເຂດສາຍພຫູລວງ 
• ປ່າເຂດສງູໃກເ້ຂດຮອ້ນຢູທ່າງເໜືອ (Source: Clarke 2008 in 
Tong 2009) 

ເປີເຊນັຂອງປະຊາຊນົທ່ີອາໄສຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ: ປະມານ 
80%  
ເຂດປ່າສະຫງວນ: ປະມານ 20% (ລວມເຂດສະຫງວນຂ ັນ້ແຂວງ 
ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ) 
ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກໄມໃ້ນສກົປີ 2007/2008: ປະມານ US$1.3 ຕື ້
ການລງົທຶນໂດຍກງົຈາກຕາ່ງປະເທດໃນສວນປກູໄມໃ້ນປີ 2007: 
ປະມານ US$665 ລາ້ນ 
ພືດປກູຫຼກັ:  ໄມກ້ະຖນີ, ໄມວ້ກິ, ໄມສ້ກັ, ຢາງພະລາ, ອອ້ຍ, 
ໝາກສາລ ີ
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Fig. 1. ພ້ຶນທ່ີປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ (‘000ຮຕ ແລະ% ຂອງ
ພ້ືນທ່ີດິນທ ັງ້ໝດົ) 1982-2007
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ພາບສະແດງທີ  1  (ຂາ້ງເທິງ)  ສະແດງໃຫເ້ຫັນເນືອ້ທ່ີປ່າໄມໃ້ນໄລຍະ
ເວລາສອງທດົສະວດັທ່ີຜາ່ນມາ ໂດຍມກີານຄາດຄະເນວາ່ມກີານເພ່ີມຂືນ້  
ໃນປີ 2007. ຕາມຂໍມ້ນູຂອງໂຕງ້  (Tong)5,  ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ປະມານ 
91,200  ເຮັກຕາ ຂອງປ່າໄມ ້ ແມນ່ຖກືທາໍລາຍພາຍໃນໄລຍະເວລາ 
ສອງທດົສະວດັທ່ີຜາ່ນມາ.  ບາງແຫຼງ່ຂໍມ້ນູກໍ່ປະເມນີການ  ທາໍລາຍປ່າໃນ
ອດັຕາສະເລຍ່ປະມານ  53,000  ເຮັກຕາຕ່ໍປີ6. ຄນຸນະພາບຂອງປ່າກໍ່ແມນ່
ຫຸຼດລງົ, ໂດຍມກີານຫຸຼດລງົຂອງປ່າດບິໜາ້ແໜນ້ຈາກ 29% ໃນປີ 1992 
ເຫືຼອ  8.2%  ໃນປີ  2005. ໃນໄລຍະດຽວກນັ, ປ່າໂລງ່ໄດຂ້ະຫຍາຍຂຶນ້
ຈາກ  16%  ຫາ  24.5%7.  ນອກເໜືອຈາກບນັຫາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລວ້, 
ການທາໍລາຍປ່າ ແລະ ການເຊື່ ອມເສຍຂອງປ່າແມນ່ສາ້ງບນັຫາໃຫແ້ກ ່
ສງັຄມົລາວ ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ແມນ່ຜູທ່ີ້ຍງັທກຸຍາກທ່ີສດຸ ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ແມຍ່ງິ ແລະ ບນັດາເຜ່ົາຕາ່ງໆ ທ່ີຍງັອາໄສປ່າໄມໃ້ນການລຽ້ງຊບີ8, 

ເຊິ່ ງຖວືາ່ເປັນບນັຫາ◌ຫຼັກັສາໍລບັຄວາມຍນືຍງົຂອງອດຸສາຫະກາໍທ່ີສາໍຄນັ 
ຂອງລາວ.  

2. ຄນູຄາ່ຂອງປ່າໄມລ້າວ  
ຍດຸທະສາດປ່າໄມ ້ FS2020  ໄດລ້ະບວຸາ່ປ່າໄມຂ້ອງປະເທດໄດຕ້ອບສະ 
ໜອງຄນຸປະໂຫຍດຫຼາຍຢາ່ງ ນບັຕ ັງ້ແຕດ່າ້ນເສດຖະກດິຈນົເຖງິດາ້ນ
ໂພຊະນາການ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ດ ັງ່ອະທິບາຍຂາ້ງລຸມ່ນີ.້ 

ຂະແໜງປ່າໄມລ້າວມບີດົບາດອນັສາໍຄນັໃນເສດຖະກດິ, ຜາ່ນຜະລິດຕະ 
ພນັໄມ,້ ແຮງງານ, ການລງົທຶນໃນການປກູຝງັ, ການສະໜອງພະລງັ
ງານ ແລະ ການເອືອ້ອາໍນວຍທາງແຫຼງ່ອາຫານ ແລະ ຢາປວົພະຍາດ 
ແກຊ່າວຊນົນະບດົ. ໃນຊຸມປີ  1990, ຂະແໜງປ່າໄມມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ
ທ່ີສງູກວາ່ຂະແໜງອື່ ນໃນເສດຖະກດິລາວ,  ກວມ  40%  ຂອງການສ ົ່ງ
ອອກ9, ອນັນີໄ້ດສ້ະທອ້ນອອກໃນການຕດັໄມທ່ີ້ເພ່ີມຂຶນ້. ໃນປີ 2001, ປ່າ
ໄມໄ້ດປ້ະກອບສວ່ນ ເຖງິ 3.2%  ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ 
(GDP) ຂອງ ສປປ ລາວ,  ຜາ່ນການຕດັໄມ,້ ການປງຸແຕງ່ໄມ ້ ແລະ 

                                                                                                   
ຕວົເລກສະຖຕິປີິ 2007 ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີປ່າໄມ,້ ລວມມ ີ14.9 ລາ້ນ ha, ລວມມີ
ປ່າອະນລຸກັ, ປ່າປ້ອງກນັ, ແລະ ປ່າຜະລິດ ດ ັງ່ຂຽນໄວໃ້ນ DoF 2007 ແລະ ໃນ
ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປ່າໄມ ້2007. ການເພ້ີມຂືນ້ຂອງປ່າປກົຫຸມ້ຕາມຂໍມ້ນູປີ 2007 
ອາດຄງົຈະເປັນເພາະການລວມເອົາປ່າໄມທ່ີ້ມຈີອມໜອ້ຍກວາ່ 20% ເຂ້ົານາໍ.  
5
 Tong, 2009. 
6
  World Bank. 2007. ການຕດິຕາມສິ່ ງແວດລອ້ມ. ວຽງຈນັ,ສປປ ລາວ. 
7
 FS2020. 
8
 FS2020. 
9
 CPI, NSC and UNDP, 2006, in Tong 2009. 

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ10.   ໃນປີ 2010, ຄາດຄະເນວາ່ຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມຈ້ະກວມ  0.9%  ຂອງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພນັພາຍໃນ11. 

ຄນູຄາ່ສນິຄາ້ໄມທ່ີ້ໄດສ້ ົ່ງອອກກໄໍດຫຸຼ້ດລງົຢູໃ່ນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ 
ຂອງຊາດ ແຕກ່ຍໍງັມກີານສ ົ່ງອອກ  4.5% ຂອງການສ ົ່ງອອກທງັໝດົໃນ
ສກົປີ 2007/200812 (ຕະຕະລາງທີ 1, ໜາ້ຕ່ໍໄປ, ໃຫຂ້ໍມ້ນູກຽ່ວກບັການສ ົ່ງ
ອອກໄມ ້ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ ້ຂອງ ສປປ ລາວ). ຕວົເລກທາງການ
ໃນການຕດັໄມຫຸຼ້ດລງົຈາກ  260,000ມ3  ໃນສກົປີ  2000/2001  ແລະ 
2001/2002 ເຫືຼອ 150,000ມ3 ໃນສກົປີ 2004/200513. ຂໍມ້ນູຂອງກະຊວງ
ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້  (MOIC) ກຽ່ວກບັການສະໜອງໄມທ້ອ່ນໄດ້
ແຈງ້ໃຫຮູ້ວ້າ່ມ ີໂກຕາ 300,000ມ3  ຕ່ໍປີ ໃນຊວ່ງເວລາສາມທດົສະວດັທ່ີ 
ຜາ່ນມາ ໂດຍປະມານ ສອງສວ່ນສາມ ທ່ີມາຈາກການບກູເບກີທ່ີດນິ 
ເພ່ືອໂຄງການກສໍາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມນ່ມາຈາກ
ປ່າທາໍມະຊາດ ແລະ ສວ່ນໜອ້ຍໜ່ຶງແມນ່ມາຈາກປ່າປກູ14.  

ມຂີໍມ້ນູຂດັແຍງ້ລະຫວາ່ງສະຖຕິກິານສ ົ່ງອອກຂອງ ລາວ ໃນຫຼາຍລະດບັ 
ແລະ ຫຼາຍສະຖາບນັ  ແລະເມ ື່ອທຽບໃສສ່ະຖຕິກິານນາໍເຂ້ົາຈາກຄູຮ່ວ່ມມ ື
ທລຸະກດິ. ອງິໃສ ່MOIC, ຈາໍນວນການສ ົ່ງອອກໄມ ້ແລະ ຜະລິດຕະພນັ
ໄມທ້ງັໝດົຈາກ ສປປ ລາວ ໃນສກົປີ  2007/2008  ແມນ່ປະມານ 
US$1.3 ຕື ້ (ຕາຕະລາງ ທີ 1 ເພ່ືອຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ).   ນີເ້ປັນຕວົເລກທ່ີສງູ
ກວາ່ຂໍມ້ນູຈາກ  MOIC  ໃນການສ ົ່ງອອກໄມໃ້ນປີກອ່ນໜາ້ ສກົປີ 
2006/2007  ຢູປ່ະມານ  of  US$  72.53  ລາ້ນ,  ເຊິ່ ງຕາ່ງຈາກຂໍມ້ນູຂອງ 
ກມົພາສທ່ີີມ ີ US$  45.86  ລາ້ນ ຂອງການສ ົ່ງອອກ15.  ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງ
ກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງຂອງລດັຖະບານລາວ, ມກີານເພ່ີມຈາໍ 
ນວນການເຮັດເຟີນເິຈ ີ ແລະ ສນິຄາ້ອື່ ນໆ ທ່ີ
ເປັນຜະລິດຕະພນັສາໍເລັດຮບູຂືນ້ ແລະ ຫຸຼດການຜະລິດໄມແ້ປຮບູລງົ. 

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜະລິດຕະພນັໄມ ້ ໃນບນັດາປະເທດລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ແລະ ພາກອາຊ-ີປາຊຟິີກ ໂດຍລວມແມນ່ຍງັມສີງູ  ສວ່ນຈດຸໝາຍປາຍ 
ທາງຂອງການສ ົ່ງອອກຜະລິດຕະພນັໄມຂ້ອງລາວ (ນອກຈາກຕະຫຼາດ 
ພາຍໃນ) ແມນ່ ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີ   ແລະ ອກີຈາໍນວນ
ໜ່ຶງກໍ່ແມນ່ປະເທດເອຣີບົ.  ການສ ົ່ງອອກໄປປະເທດຈນີແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ 
ຫຼາຍ, ເຊິ່ ງການສ ົ່ງອອກທງັໝດົໄດກ້ະໂດດຈາກ 14 ລາ້ນ ຫາ  45 ລາ້ນ 
ແມດັກອ້ນ ພາຍໃນ  10  ປີ16.  ການປກູໄມວ້ກິ ແລະ    ໄມກ້ະຖນີ  ເພ່ືອ
ສະກດັເນືອ້ໄມຜ້ະລິດ ແລະ ປງຸແຕງ່ເຈຍ້ໃນບນັດາປະເທດໃນຂງົເຂດ 
(ແລະໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປກພໍາຍໃນ ສປປ ລາວ ເອງ) ກເໍປັນອກີຂະແໜງໜ່ຶງ 
ທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົ. ຂະແໜງປ່າໄມຂ້ອງລາວເປັນຂະແໜງທ່ີສາ້ງວຽກ  

                                                            
10
 ປ້ຶມສະຖຕິປີິ 2003 ແລະ ສະຖຕິເິສດຖະກດິ ແລະ ເງນິຕາ, ກນັຍາ 2002, ທະ

ນາຄານກາງແຫງ່ ສປປ ລາວ, ອາ້ງອງີໃນ FS2020. 
11
 The World Bank. 2010.  ການຕດິຕາມສິ່ ງແວດລອ້ມ.ໃນ ສປປ ລາວ: ລາຍ

ງານກາງປີ, ພຶດສະພາ 2010. 
12
 ຂໍມ້ນູຈາກ MOIC ປີ 2007, ກາ່ວໃນໂຄງການ MAF ແລະ SUFORD ໂຄງການ 

2009.”ໂອກາດໃນການປບັປງຸອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມໃ້ນສປປ ລາວ”.  
13
 FS2020. 

14
 MAF & SUFORD, 2009. 

15
 MAF & SUFORD, 2009. ນອກຈາກຄວາມບ່ໍເປັນເອກະພາບຂອງຂໍມ້ນູແລວ້, 

ການເພ່ີມຂືນ້ຂອງການສ ົ່ງໄມອ້ອກອາດຈະເປັນໄປໄດມ້າຈາກປດັໃຈອື່ ນ ເຊ່ັນ: 
ການເພ່ີມໄມທ້ອ່ນທ່ີໄດຈ້າກໂຄງການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຕາ່ງໆ.   
16
 White et al, 2006, cited in Tong 2009. 
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ເຮັດງານທາໍທ່ີສາໍຄນັ.  ເຖງິວາ່ບ່ໍມຂີໍມ້ນູທ່ີແນນ່ອນ  ແຕຍ່ດຸທະສາດປ່າໄມ ້
FS2020 ກາ່ວວາ່ ຂະແໜງນີສ້າ້ງ ວຽກເຮັດງານທາໍໃນການ ຂດຸຄ ົນ້ໄມ,້ 
ການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ປງຸແຕງ່ເປັນຫລາຍພນັຕາໍແໜງ່. ປະຊາຊນົໃນເຂດ 

ຊນົນະບດົເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຫລາຍ ຈາກການມວີຽກເຮັດ 
ງານທາໍໃນດາ້ນນີ.້  ໄດມ້ກີານປະເມນີວາ່ ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມ ້ ໃຊ ້
ແຮງງານ ຫຼາຍກວາ່ 22,000  ຄນົ  (ເຊິ່ ງນບັໄດວ້າ່ເປັນໜ່ຶງສວ່ນສີ່ ຂອງ 
ວຽກທງັໝດົ 93,400  ຕຳແໜງ່ ທ່ີມໃີນຂະແໜງການອດຸສາຫະກາໍ)17. 

ປ່າໄມເ້ປັນທ່ີເພ່ີງສາໍລບັຊາວຊນົນະບດົໃນການສະໜອງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 
ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມຕ້າ່ງໆ  ເພ່ືອບໍລໂິພກເອງ ຫືຼ ຂາຍຢູຕ່ະຫຼາດ. 
ປະມານ 80% ຂອງປະຊາຊນົລາວແມນ່ອາໄສຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, 
ລວມມປີ່າໄມ,້ ຜະລິດຕະພນັໄມ,້ ອາຫານ, ພະລງັງານ, ເສ້ັນໃຍພືດ, 
ຢາປວົພະຍາດ ແລະຄວາມເຊື່ ອຖື18.  ໃນເຂດຊນົນະບດົ,  ປ່າໄມສ້ບືຕ່ໍ
ສະໜອງອາຫານ ແລະ ລາຍໄດເ້ພ່ີມ ເວລາກດິຈະກາໍອື່ ນບ່ໍສາມາດສາ້ງ
ລາຍໄດ.້  ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້, ຄອບຄວົໜ່ຶງບໍລໂິພກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 
(NTFPs) ປະມານ US$280 ຕ່ໍປີ, ເຊິ່ ງຖວືາ່ສາໍຄນັ ເມ ື່ອເຫັນວາ່ GDP ຂອງ 
ສປປ ລາວ ແມນ່ US$880 ຕ່ໍຫວົຄນົໃນປີ 200919 (ແລະລາຍໄດສ້ະເລຍ່
ໃນເຂດຊນົນະບດົອາດຈະຕ ໍາ່ກວາ່ຢູໃ່ນເມອືງໃຫຍ)່.  ຟືນ ແລະ ຖາ່ນ ກໍ່
ຍງັເປັນແຫຼງ່ພະລງັງານ  ທ່ີຖກືນາໍໃຊຫຼ້າຍກວາ່ໝູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ບ່ໍວາ່
ຈະຢູໃ່ນເມອືງ ຫືຼ ໃນເຂດຊນົນະບດົກໍ່ຕາມ. 

ປ່າໄມ ້ກຍໍງັເປັນແຫຼງ່ພດັທະນາຂະແໜງອື່ ນ ເຊ່ັນ: ສາ້ງພະລງັງານໄຟ 
ຟ້ານ ໍາ້ຕກົ, ການເດນີເຮອື, ຊນົລະປະທານ, ກະສກິາໍ ແລະ ການປະມງົ 
ໂດຍຈາກການຮກັສາດນິ, ຄວບຄມຸນ ໍາ້ ແລະ ປ້ອງກນັປະຊາຊນົຈາກໄພ 

                                                            
17
 FS2020 

18
 FS2020. 

19
 IUCN ສປປລາວ. 2010. “Biodiversity and Livelihoods: Background issues 

paper for CoP 10” [Draft]. Figure for current Gross national Income (GNI) 
per capita is from the World Bank, 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD.  

 

ທາໍມະຊາດ.  ຖາ້ຄດິເປັນເງນິຕາ,  ການປະເມນີມນູຄາ່ຂອງການບໍລິການ
ຂອງລະບບົນເິວດທ່ີຖກືປກົປກັຮກັສາຜາ່ນລະບບົເຂດປ່າສະຫງວນທ່ີມ ີ
ປະສດິທິພາບແມນ່ມ ີUSD 38,000 ຕື ້ ຕ່ໍປີ20.  ຍກົຕວົຢາ່ງ, ເຂດອາ່ງໂຕງ່
ນ ໍາ້ຂອງເຂດສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ ໄດຊ້ວ່ຍຮກັສານ ໍາ້
ໃຫແ້ກໂ່ຄງການເຂື່ ອນນ ໍາ້ເທີນ 2. 

ຍິ່ ງໄປກວາ່ນ ັນ້,  ປ່າໄມຍ້ງັມ ີ ແລະ ໃຫກ້ານປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ
ທ່ີສາໍຄນັຂອງຊາດ, ຂອງພມູພິາກ ແລະ ຂອງທົ່ວໂລກ.  ຕວົຢາ່ງແມນ່
ເຂດສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ ທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງນີ ້
ແມນ່ມຊີວີະນາໆພນັທ່ີອດຸມົສມົບນູ ທາງດາ້ນມະນດຸ, ສດັ ແລະ ພືດ. 
ອງິໃສກ່ານຄ ົນ້ຄວາ້ວໃິຈໃນຊຸມປີ  1990’s,  ເຂດດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ມຢີາ່ງນອ້ຍ 
ນກົ 430 ຊະນດິພນັ, ເຊິ່ ງເທ່ົາກບັ 1/25 ຂອງພນັນກົທ່ີມທີງັໝດົໃນໂລກ. 
ຊນົເຜ່ົາທ່ີເພ່ີງພາອາໄສໃນເຂດນີກ້ໍ່ຍງັໃຊພ້າສາ 28 ພາສາ,  ເຊິ່ ງເທ່ົາກບັ 
12% ຂອງກຸມ່ພາສາທ່ີຊມົໃຊໃ້ນທົ່ວ ສປປ ລາວ.21 s can 

ຄນູຄາ່ຂອງປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ  ກໍ່ຍງັສາມາດຄດິໄລຕ່າມການປະ
ກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຂະແໜງຕາ່ງໆຂອງເສດຖະກດິ ຕວົຢາ່ງເຊ່ັນ: ການ 
ທອ່ງທຽ່ວ.  ໃນປີ 2006,  ຂະແໜງທອ່ງທຽ່ວໄດສ້າ້ງລາຍໄດຫຼ້າຍກວາ່ 
US$170 ລາ້ນໃຫແ້ກປ່ະເທດ, ເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ ການທອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັມ ີ
ການຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້.  ອງິໃສອ່ງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ 
(LNTA), ກາຍເຄິ່ ງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີເຂ້ົາມາ ສປປ ລາວ ແມນ່ມຄີວາມ
ສນົໃຈດາ້ນທາໍມະຊາດ ແລະ  ສິ່ ງແວດລອ້ມ  ແລະ ພາຍໃນປີ  2013, 
ສປປ ລາວ ຄາດຄະເນວາ່ຈະໄດຮ້ບັນກັທອ່ງທຽ່ວປະມານ  3  ລາ້ນຄນົ, 
ສາມາດສາ້ງລາຍໄດ ້US$500 ລາ້ນ ທກຸປີ22. 

                                                            
20
 Quintela, et al, 2004, cited in Latsamay Sylavong, IUCN Lao PDR. 2009. 

“Public Investment in the Environment”. Presentation to PEI National 
Workshop, Vientiane, 5‐6 March 2009. 
21
 Sylavong, 2009. 

22
 LNTA 2004, 2006, cited in Tong 2009. 
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39,428

7,557 

6,962 

5,473 

ລວມ 268,086  52,552  13,294 6,180 78 599 281,458  59,422

ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກທັງ້ໝດົຂອງປະເທດ  1,307,459 

ມນູຄາ່ການນຳເຂ້ົາທ ັງ້ໝດົຂອງປະເທດ (ລວມການລງົທຶນ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອ)  1,364,824 

ເງນິຄງົເຫືຼ ‐ 57,365 

ອດັຕາມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກໄມຂ້ອງປະເທດ  4.5 % 

         Table 1. ການສ ົ່ງອອກຜະລິດຕະພນັໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ 2007/20081  
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3. ການລງົທຶນໃນຂະແໜງປ່າໄມ ້

ການລງົທຶນໂດຍກງົຈາກຕາ່ງປະເທດ (FDI) ທ່ີໄຫຼ ເຂ້ົາມາໃນ ສປປ 
ລາວ ແມນ່ລງົໃສໃ່ນຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດເປັນຫຼກັ, ເຊິ່ ງ 
ກວມເອົາ ປະມານ 80% ຂອງການລງົທຶນໂດຍກງົຈາກຕາ່ງປະເທດ 
ທງັໝດົໃນປີ 200823. ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ການປກູ 
ຕ ົນ້ໄມ ້ ແລະ ການປງຸແຕງ່ໄມ ້ ແມນ່ກດິຈະກາໍທ່ີຫຼາຍທ່ີສດຸ ຂອງການ 
ລງົທຶນໂດຍກງົຈາກຕາ່ງປະເທດ24. 
ລດັຖະບານລາວ ກໄໍດສ້ ົ່ງເສມີການລງົທຶນໃນຂະແໜງປກູໄມ ້ ໂດຍ 
ສະເພາະ, ໃຫເ້ປັນວທີິຫຸຼດຜອ່ນຄວາມກດົດນັທ່ີມຕ່ໍີປ່າທາໍມະຊາດ, ທດົ 
ແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ ່ ແລະ ໃຫແ້ຫຼງ່ລາຍໄດໃ້ໝ່ໆ  ແກກ່ະສກິອນ 
ໃນຊນົນະບດົ. ຕວົເລກສະສມົຂອງການລງົທຶນໂດຍກງົຈາກຕາ່ງປະເທດ 
ໃນຂະແໜງປກູໄມຂ້ອງ ລາວ ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ພໍສມົຄວນໃນປີທ່ີຜາ່ນມາ, 
ຈາກ 18.6 ລາ້ນໂດລາ ໃນປີ 2001 ເຖງິເກອືບ 665 ລາ້ນໂດລາ 
ໃນປີ 2007, ເຊິ່ ງເທ່ົາກບັ 11% ຂອງການລງົທຶນໂດຍກງົຈາກຕາ່ງ 
ປະເທດທງັໝດົໃນເວລານ ັນ້25. ການລງົທຶນທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ໃນອດຸສາຫະກາໍ 
ໄມ ້ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ ້ແລະ ການເຂ້ົາສູຕ່ະຫຼາດພມູພິາກ ແລະ 
ສາກນົທ່ີດກີວາ່ເກົ່ າ ຖວືາ່ເປັນວທີິໜ່ຶງເພ່ືອເພ່ີມຄວາມສາມາດທາງດາ້ນ 
ເຕັກນກິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໃນ ສປປ ລາວ ຜາ່ນການເຜີຍແຜ ່
ຄວາມຮູ ້ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ.ີ 

ການລງົທຶນໃນຜະລິດຕະພນັປ່າໄມທ່ີ້ຍນືຍງົ ຍງັອາສາມາດເປັນຂງົເຂດ 
ສາໍຄນັໃນອະນາຄດົ, ເຊ່ັນ ໄມທ່ີ້ໄດຜ້າ່ນການຢັງ້ຢືນວາ່ມຄີວາມຍນືຍງົ, 
ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍປ່າໄມ ້ ແລະ ຜະລິດຕະພນັທ່ີເນັດຈາກເຄື່ ອງປ່າ 
ຂອງດງົ. ຕວົຢາ່ງ, ໃນປະຈບຸນັ ໄດລ້ວມເອົາການສ ົ່ງເສມີການຄຸມ້ຄອງ 
ປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ ແລະ ການຮບັຮອງປ່າໄມໃ້ນພ້ືນທ່ີປ່າຜະລດິ 
(PFAs) ຜາ່ນໂຄງການປ່າໄມຍ້ນືຍງົ ເພ່ືອການພດັທະນາຊນົນະບດົ 
(SUFORD), ແລະ ການປກູ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍຫວາຍ ທ່ີໄດມ້ກີານ 
ຮອງຮບັຈາກໂຄງການສ ົ່ງເສມີຫວາຍແບບຍນືຍງົຂອງອງົການ WWF26. 
ຜະລິດຕະພນັຈາກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການຫຼາຍໃນພາກ 
ພ້ືນ ແລະ ໃນທອ້ງຖິ່ນ, ເຊ່ັນ ໝາກແໜງ່ ແລະ ໝາກຈອງ, ກສໍະແດງ 
ໃຫເ້ຫັນຄວາມໜາ້ສນົໃຈໃນແບບແຜນ ການເພ່ີມລາຍຮບັໃນທອ້ງຖິ່ນ 
ແລະ ພດັທະນາຄວາມຍນືຍງົຂອງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ (ເບິ່ ງກອບທີ 2). 
 

4. ສິ່ ງທາ້ທາຍສາໍລບັຂະແໜງປ່າໄມຂ້ອງລາວ  
ເຖງິວາ່ຈະມຄີວາມຮບັຮູໄ້ດ ້ ກຽ່ວກບັຄາ່ຂອງປ່າໄມສ້າໍລບັເສດຖະກດິ 
ຂອງປະເທດ, ຄນຸະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການດາໍລງົຊວີດິທາງ 
ສງັຄມົ, ພອ້ມກບັຄວາມພະຍາຍາມໃນການເພ່ີມອດັຕາຜນົກາໍໄລ ແລະ  
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ຄວາມຍນືຍງົຂອງຂະແໜງການແລວ້, ແຕຂ່ະແໜງປ່າໄມຂ້ອງລາວ 
ກຍໍງັປະເຊນີກບັຄວາມທາ້ທາຍຫຼາຍຢາ່ງ: 

ການຕດັໄມທ່ີ້ຜິດກດົໝາຍ ແລະ ບ່ໍມຄີວາມຍນືຍງົ. ຂະແໜງປ່າໄມ ້

ຂອງລາວນີກ້າໍລງັປະເຊນີກບັສິ່ ງທາ້ທາຍທ່ີຕ່ໍເນື່ອງ ເຊ່ັນ: ການຕດັໄມ ້
ແບບຜິດກດົໝາຍ ແລະ ບ່ໍຍນືຍງົ, ແມນ່ວາ່ໄດມ້ກີານຮບັຮູ ້ ທ່ີເພ່ີມ 
ຂຶນ້ກຽ່ວກບັບນັຫານີ ້ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ ເພ່ືອຈດັ ການ 

ກອບທີ 2. ການຄຸມ້ຄອງປາ່ໄມແ້ບບຍນືຍງົ ເພ່ືອຫວງັຜນົກຳ
ໄລ ແລະ ເຮັດໃຫໝ້າກຈອງອອກຜນົ   
-ໃນບນັດາບາ້ນທ່ີຢູພ່າກໃຕຂ້ອງລາວ, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແມນ່ມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍການຢູລ່ອດ. ໃນບາງບາ້ນ ຢູ ່ເມອືງປະທມຸພອນ 
ແຂວງຈາໍປາສກັ, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແມນ່ສງູເຖງິ 89% 
ຂອງລາຍໄດເ້ປັນເງນິສດົ. 
ໜ່ຶງນຜະລິດຕະພນັທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນປ່າຂອງ ເມອືງ ປະທມຸພອນ 
ແມນ່ໝາກຈອງ, ເຊິ່ ງເປັນຢາຫາກໄມຊ້ະນດິໜ່ຶງ. ແຕ ່
ວາ່ຄວາມນຍິມົຂອງໝາກຈອງ ຢູ ່ເມອືງປະທມຸພອນ ນາໍພາໄປສູ ່
ການທາໍລາຍຂອງມນັ: ຄວາມຕອ້ງການຂອ້ນຂາ້ງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດ 
ໃຫມ້ກີານຕດັຕ ົນ້ໄມຈ້ນົໝດົ, ສວ່ນຫຼາຍເປັນການກະທາໍຂອງຄນົ 
ນອກ, ເຊິ່ ງບ່ໍມຄີວາມສາໍນກຶເຖງິ ຄວາມຍນືຍງົໃນອະນາຄດົ. 
ຄນຸະພາບຂອງການຜະລິດກຕໍ ໍາ່, ຕ ົນ້ໄມກ້ກໍາໍລງັຫາຍໄປ 
ຂໍຂ້ດັແຍງ້ ກເໍພ່ີມຂຶນ້, ແລະ 
ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນກໄໍດລ້າຄາຂອ້ນຂາ້ງຕ ໍາ່ ສາໍລບັ 
ຊບັພະຍາກອນທ່ີດທ່ີີສດຸທ່ີມຢີູ.່ 
ດວ້ຍການທ່ີເຄຍີຮວ່ມມກືບັຊາວບາ້ນ ແລະ 
ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນແລວ້, ອງົການ IUCN ກໄໍດຈ້ດັ 
ແລະ ເຝິກອບົຮມົ ໃຫແ້ກກຸ່ມ່ບາ້ນ ທ່ີປກູໝາກຈອງ, ການເກບັກຽ່ວ 
ແລະ ຈາໍນາ່ຍ, ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້, ແລະ 
ເຮັດໃຫມ້ກີານແບງ່ປນັຜນົກາໍໄລ. 
ຄວາມສາໍເລັດຂອງໂຄງການສະແດງໃຫເ້ຫັນຢາ່ງຈະແຈງ້: 
ວາ່ມຕີ ົນ້ໝາກຈອງພຽງ 2 ຕ ົນ້ທ່ີຖກືຕດັໃນປີ 2009, ຖາ້ທຽບໃສ ່
ປີ 2008 ທ່ີຕດັໄປ 2000 ຕ ົນ້; ຊາວບາ້ນໄດລ້າຍ ໄດຫຼ້າຍກວາ່ 
ແລະ ດຽວນີກ້ສໍາມາດຄວບຄມຸ ແຫຼງ່ລາຍໄດທ່ີ້ສາໍຄນັ ທ່ີສດຸ; 
ແລະ ຕວົແບບນີກ້ໄໍດຜ້ນັຂະຫຍາຍ ໄປສູບ່າ້ນອື່ ນໆດວ້ຍ.  

(ຖາ້ຕອ້ງການຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ ສາມາດເບິ່ ງໄດທ່ີ້: 
www.iucn.org/lao)  

ພາບໂດຍ: IUCN Lao PDR 
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ກບັມນັກຕໍາມ (ເຊ່ັນ: ການສາ້ງຕ ັງ້ກມົກວດກາປ່າໄມບ່ໍ້ດນົມານີ,້ ທ່ີມ ີ
ການຄວບຄມຸ ແລະ ການກວດກາໄມທ້ອ່ນ, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ລວມ 
ທງັການນາໍໃຊ ້ແລະ ຄາ້ຂາຍສດັປາ່). ອງີໃສກ່ດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການຂອງລາວ, ລະບບົການຕດັໄມຂ້ອງປະເທດ ສາມາດສະຫຸຼບ ໄດ ້
ດ ັງ່ນີ:້ ການຕດັໄມ ້ ແມນ່ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດສະເພາະພ້ືນທ່ີປ່າຜະລດິ  
ທ່ີມແີຜນຄຸມ້ຄອງທ່ີໄດຮ້ບັຮອງເທ່ົານ ັນ້; ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມຕ້ອ້ງມສີວ່ນ 
ຮວ່ມຈາກຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ນໃນກ 

ານວາງແຜນ ແລະ ດາໍເນນີການ ແລະ ຈະຕອ້ງມກີານແບງ່ປນັ 25% 
ຂອງລາຍໄດເ້ພ່ີມຈາກໄມທ້ອ່ນ (ໝາຍວາ່ ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງ 
ລາຄາຂອງການຂາຍໃນຕວົຈງິ ກບັລາຄາຂາຍຕ ໍາ່ສດຸຂອງລດັຖະບານ 
ໄດຕ້ ັງ້ໄວ)້; ແລະ ການສ ົ່ງອອກໄມທ້ອ່ນ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ງຸແຕງ່ ແລະ 
ໄມແ້ປຮບູແມນ່ຜິດກດົໝາຍ, ເຊ່ັນດຽວ ກບັໄມທ່ີ້ໄດມ້ຊີື່ ລະບໄຸວໃ້ນລາຍ 
ການຕ ົນ້ໄມທ່ີ້ມຄີາ່. ອງີໃສລ່າຍການນີ ້ ແລວ້, ໄມຈ້າໍນວນພໍສມົຄວນ 
ທ່ີຖກືຕດັ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ແມນ່ເຫັນວາ່ ຜິດກດົໝາຍ27 (ເຊ່ັນ: ໄມທ່ີ້ຖກື 
ເກບັກຽ່ວຈາກປ່າຜະລິດ ໂດຍບ່ໍມແີຜນ ຄຸມ້ຄອງ, ບ່ໍໄດປ້ງຸແຕງ່, ຫືຼວາ່ 
ຊຸມຊນົບ່ໍໄດຮ້ບັສວ່ນແບງ່ຈາກລາຍ ໄດເ້ສມີ). ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ກາໍລງັມ ີ
ຄວາມຄບືໜາ້ກຽ່ວກບັບນັຫາເຫ່ົຼານີ້-. ໃນຈຳນວນ 51 ພ້ືນທ່ີປ່າຜະລດິ 
ໃນປະເທດ, ໃນປີ 2010, ມ ີ 8 ເຂດທ່ີ ໄດມ້ກີານຮບັຮອງແຜນການ 
ຄຸມ້ຄອງ; ໃນພ້ືນທ່ີເຫ່ົຼານີເ້ຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງຈຳນວນບາ້ນໄດຮ້ບັສວ່ນແບງ່ 
ຈາກລາຍໄດ ້ຈາກການຕດັໄມ ້ (ສະເລຍ່ ແລວ້ ແມນ່ 261 ໂດລາ ຕ່ໍ 
ບາ້ນຕ່ໍປີ)28. ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແມນ່ ກາໍລງັກະກຽມເຮັດສາໍລບັອກີ 8 
ເຂດ, ແລະ ລດັຖະບານ ກມໍທຶີນສາໍລບັການກະກຽມແຜນໃຫພ້ື້ນທ່ີປາ່ 
ຜະລິດອກີ 16 ເຂດ. ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ກຍໍງັໄດພ້ດັທະນາ 
ຂອດປະສານງານລະຫວາ່ງ ພະແນກການຕາ່ງໆ ແລະ ອງົການທ່ີມ ີ
ສວ່ນຮວ່ມໃນຂະແໜງການນີ,້ ເຊ່ັນ ມກີານຈດັກອງປະຊຸມ ປະຈຳປີລະ 
ຫວາ່ງອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັປ່າໄມ.້ ບດົລາຍງານມຄີວາມແຕກຕາ່ງ 
ທາງດາ້ນຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຂະໜາດ ເນືອ້ທ່ີ ແລະ ມນູຄາ່ຂອງການຕດັໄມ ້
ທ່ີຜິດກດົໝາຍ ແລະ ການລກັລອບຂນົສ ົ່ງໄມທ້ອ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ 
ແລະ ພມູພິາກ, ດ ັງ່ນີ ້ ຈງິເຮັດ ໃຫພ້ບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການໃຫ ້
ພາບທ່ີແນນ່ອນ. ໃນທາ້ຍຊຸມປີ 1990, ອດັຕາການເກບັເງນິຄາ່ພນັ 

                                                            
27
 Environmental Investigation Agency (EIA) and Telepak. 2008. 

Borderlines: Vietnam’s Booming Furniture Industry and Timber Smuggling 
in the Mekong Region; and FAO/TNC 2008, cited in Forest Trends and 
DFID. 2010. Timber Markets and Trade between Laos and Vietnam: A 
Commodity Chain Analysis of Vietnamese‐Driven Timber Flows. 
28
 SUFORD. 2010. ®ö©ì¾¨¤¾−¯½¥¿ ó̄ 2009-10 [»È¾¤]. 

ທະໄມ ້ ແມນ່ໄດມ້ກີານຄາດຄະເນວາ່ ມນັຕ ໍາ່ເຖງິ 50% ແລະ ກ ໍ
ຍງັຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ໃນປະຈບຸນັ29. ໃນປີ 2000 ADB ໄດຄ້າດຄະເນວາ່ 
ການຕດັໄມແ້ບບຜິດກດົໝາຍ ຫືຼ ການຂດຸຄ ົນ້ທ່ີບ່ໍມກີານຄຸມ້ຄອງດ ີ ໄດ ້
ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫລ້ດັຖະບານ ລາວ ເຖງິ 20 ລາ້ນໂດລາ ຕ່ໍປີ30. 
ໃນປີ 2006 ມກີານຄາດຄະເນວາ່ ມໄີມທ້ອ່ນ ປະມານ 600,000  ´3 

ຖກືຕດັໂດຍຜິດກດົໝາຍ, ຊຶ່ ງມມີນູຄາ່ ຕະຫຼາດເຖງິ 250 ລາ້ນໂດ 
ລາ31. ໄດມ້ກີານສກຶສາໃນປີ 2010 ກຽ່ວກບັການຄາ້ໄມທ້ອ່ນ ລະຫວາ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ພບົວາ່ ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ການໃຊຈ້າ່ຍ 
ເພ່ີມເຕມີໃນຫຼາຍລະດບັແມນ່ມມີນູຄາ່ 13 ໂດລາ ຕ່ໍ ແມດັກອ້ນ 
ຂອງໄມທ້ອ່ນທ່ີໄດສ້ ົ່ງອອກໄປຫວຽດນາມ. ຖາ້ຄາດຄະເນເປັນຕວົເລກ 
ແມນ່ປະມານ 600,000 ແມດັກອ້ນ, ເປັນເງນິປະມານ 7.8 
ລາ້ນໂດລາຕ່ໍປີ32. ເຖງິແມນ່ວາ່ຍງັມຂີໍສ້ງົໃສໃນຕວົເລກ, ແຕກ່ສໍາມາດ 
ເຫັນໄດຊ້ດັເຈນວາ່, ນອກຈາກຈະສາ້ງຄວາມສນູເສຍທາງການເງນິໃຫ ້
ລດັຖະບານລາວ, ຊຸມຊນົ ແລະ ບໍລິສດັທ່ີດຳເນນີການຖກືຕອ້ງຕາມ 
ກດົໝາຍແລວ້, ການຕດັໄມແ້ບບຜິດກດົໝາຍ ແລະ ການລກັລອບ 
ຂນົສ ົ່ງໄມທ້ອ່ນ ແມນ່ອາດຍງັມສີວ່ນເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຕ່ໍ 
ການບໍລິການສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງປ່າໄມ ້ ແລະ ໄປຄຽງ ຄູກ່ບັທກຸໆ 
ຜນົກະທບົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງນ ັນ້. 

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກສາໍລບັການສ ົ່ງເສມີການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນື 
ຍງົ. ມເີງ ື່ອນໄຂຫຼາຍຢາ່ງໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້ ແລະ ອດຸສາຫະ 
ກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີເພ່ີມຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃຫແ້ກກ່ານ ສ ົ່ງເສມີການຄຸມ້ 
ຄອງແບບຍນືຍງົ, ໂດຍສະເພາະ ຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົໝາຍ ແລະ 
ຄວາມຍນືຍງົທ່ີສາມາດພິສດູ ຫືຼ ຢືນຢນັໄດ.້ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແບບ 
ແຜນປ່າໄມຍ້ນືຍງົ ຈະຕອ້ງມກີານລງົທຶນລວ່ງໜາ້ທ່ີສາໍຄນັກອ່ນ, ເຊິ່ ງ 
ອາດຈະເປັນ ສິ່ ງທາ້ທາຍສຳລບັຫຼາຍໆວສິາຫະກດິປາ່ໄມ.້ ພອ້ມນ ັນ້ 
ກຍໍງັມຄີວາມຕອ້ງການກຽ່ວກບັການສາ້ງຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາ 
ການ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບກດົໝາຍ ເຊິ່ ງຍງັ 
ຕອ້ງໄດເ້ຮັດໃຫດ້ຂີຶນ້ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກນ ັນ້, ການດຳເນນີງານບນົ 
ພ້ືນຖານທ່ີບ່ໍມຄີວາມເທ່ົາທຽມກນັ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້ ຂອງ ລາວ 
ມນັ ເປັນສິ່ ງສາ້ງຄວາມຍໍທໍ້້ຕ່ໍການລງົທຶນ ໃນການຄຸມ້ ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ 
ການຂດຸຄ ົນ້ໄມແ້ບບຍນືຍງົ ເຊ່ັນວາ່: ເປັນຫຍງັ ບໍລິສດັໜ່ຶງຈຶ່ງຕອ້ງ 
ລງົທຶນໃນການດາໍເນນີກດິຈະການ ໄມທ່ີ້ຍນືຍງົ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມ 
ກດົໝາຍ ໃນຂະນະທ່ີຄູແ່ຂງ່ອາດ ຈະບ່ໍປະຕບິດັ ຕາມກດົໝາຍ ດວ້ຍ 
ຊ ໍາ້? ຊອ່ງວາ່ງ ແລະ ຂໍລ້ະບ ຸ ທ່ີອະນຍຸາດພິເສດ ໃຫສ້າມາດຕດັໄມ ້
ເພ່ືອການສ ົ່ງອກໄດ,້ ເຊ່ັນ: ການອະນຍຸາດຕດັ ໄມໃ້ນກລໍະນບີກຸ ເບກີ 
ທ່ີດນິສາໍລບັປດູຝງັ ແລະ ໂຄງການສາ້ງພ້ືນຖານ ໂຄງລາ່ງ, ອາດເຮັດ 
ໃຫຄ້ວາມຖກືຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ ບ່ໍມຄີວາມຈະ 
ແຈງ້ໃນຫຼາຍກລໍະນ.ີ ນອກຈານ ັນ້, ຕະຫຼອດປາຍທາງສາໍລບັໄມ ້
ທອ່ນຂອງ ລາວ ແລະ ຜະລິດຕະພນັຈາກ ໄມທ້ອ່ນ ໂດຍລວມແລວ້ 
ແມນ່ ຂາດຂໍຮ້ຽກຮອ້ງຈາກຜູບໍ້ລິໂພກ ຫືຼ ບ່ໍມພີນັທະຕ່ໍຄວາມຖກືຕອ້ງ 
ທາງກດົໝາຍ ຫືຼ ຄວາມຍນືຍງົ. ສິ່ ງ ເຫ່ົຼານີໄ້ດລ້ວມເຖງິຕະຫຼາດ 
ພາຍໃນຂະໜາດໃຫຍ,່ ແລະ ຕະຫຼາດໃນ ພມູພິາກ ເຊ່ັນ: ໃນຈນີ ແລະ 
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ຫວຽດນາມ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຖາ້ເບິ່ ງ ໃນແງດ່ແີລວ້, ທງັ ຈນີ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ເປັນຜູສ້ ົ່ງອອກ ຕ່ໍຜະລິດ ຕະພນັໄມສ້າໍເລັດຮບູທ່ີໃຫຍ,່ 
ລະບບົກດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງໃໝ ່ກຳລງັ ຖກືນາໍໃຊຢູ້ ່ປະເທດ ອາເມລິກາ 
ແລະ ສະຫະພາບເອລີບົ ເພ່ືອກດົ ດນັບນັດາບໍລິສດັ 
ໃຫເ້ອົາໃຈໃສກ່ຽ່ວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົໝາຍ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ 
ຂອງການສະໜອງໄມທ້ອ່ນ. ມກີານຄາດຄະເນວາ່ ຜນົດ ັງ່ກາ່ວຈະມຕ່ໍີ 
ຜູຈ້ດັສ ົ່ງໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ໃນທ່ີສດຸ. ອງົການ Forest  Trends ແລະ 
ກະຊວງເພ່ືອການພດັທະນາສາກນົ ຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈກັ ອງັ 
ກດິ  (DFID)  ກໄໍດບ້ນັທຶກໄວວ້າ່ “ບໍລິສດັຫວຽດນາມທ່ີປະສງົຢາກສ ົ່ງ 
ອອກສູຕ່ະຫຼາດສະຫະພາບເອລີບົ ແລະ ຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ໄດລ້າຍ 
ງານວາ່ ພວກເຂົາ ບ່ໍໄດນ້າໍເອົາໄມມ້າຈາກປະເທດ ລາວ ແລວ້ ຍອ້ນ 
ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນ ຊື່ສຽງ”33.  

ການຂາດການມສີວ່ນຮວ່ມຂ ັນ້ຊຸມຊນົ/ບາ້ນ ແລະ ສິ່ ງຈງູໃຈ. 
ເຖງິແມນ່ວາ່ ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບມສີວ່ນຮວ່ມແມນ່ເປ້ົາໝາຍ ຂອງ 
ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວໃນຂະແໜງການປ່າໄມ,້ ແຕ ່ຄວາມຄບື 
ໜາ້ກຍໍງັຊກັຊາ້ ໃນການສາ້ງຕ ັງ້ການມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີແທຈ້ງິ ແລະ ການ 
ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍດຸຕທິາໍ. ດ ັງ່ທ່ີກາ່ວໄວຂ້າ້ງເທິງນ ັນ້, ຊບັພະຍາ 
ກອນປ່າໄມແ້ມນ່ສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີຂາດບ່ໍໄດ ້ ຂອງການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາ 
ຊນົລາວສວ່ນໃຫຍ,່ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນ ອາຫານ, ຢາປວົພະຍາດ, ພະລງັ 
ງານ, ບອ່ນຫຼບົໄພ ແລະ ເປັນແຫຼງ່ສາ້ງລາຍຮບັເປັນເງນິສດົ. ອຳນາດ 
ການປກົຄອງບາ້ນກໄໍດຖ້ກືມອບໝາຍໜາ້ທ່ີນບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍມພີນັ 
ທະໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າປ້ອງກນັ. ຢາ່ງໃດ ກຕໍາມ, 
ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວໄວຂ້າ້ງເທິງ, ບ່ໍແມນ່ທກຸບາ້ນ ຈະໄດສ້ວ່ນແບງ່ ຈາກລາຍ 
ໄດກ້ານຕດັໄມ ້ (ຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ຍອ້ນບາງບາ້ນ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ 
ຍງັບ່ໍທນັມໄີມທ່ີ້ສາມາດຕດັ ໄດໃ້ນຂະນະນີ)້. ໂດຍບວກໃສກ່ບັ 
ຄວາມສາມາດຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ໃນຂ ັນ້ສງູ ໃນການຈດັສນັປ່າໄມ ້ ຫືຼ 
ດຳເນນີໂຄງການອື່ ນໆ, ຈຶ່ງບ່ໍໄດສ້າ້ງສິ່ ງຈງູໃຈສາໍລບັຊາວບາ້ນ ໃນການ 
ເຂ້ົາຮວ່ມການຄຸມ້ຄອງ ຫືຼ ການປກົປກັຮກັສາແບບຍນືຍງົ. ຍິ່ ງໄປ 
ກວາ່ນ ັນ້, ຄວາມສາມາດຂອງວສິະຫະກດິໄມ ້ ໃການຈດັຫາແຮງງານ 
ທອ້ງຖິ່ນ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ະຕບິດັຢາ່ງເຕັມເມດັເຕັມໜວ່ຍສະເໝີໄປ. 
ຕວົຢາ່ງ ອງົການ  Forest  Trends ແລະ DFID ໄດບ້ນັທຶກໄວວ້າ່ ບໍລິສດັ 
ຫວຽດນາມ ແລະ ແຮງງານຄນົຫວຽດນາມ ແມນ່ມບີດົບາດ ສາໍຄນັໃນ 
ອດຸສາຫະກາໍໄມທ້ອ່ນຂອງ ສປປ ລາວ. ບໍລິສດັເຫ່ົຼານີຈ້າ້ງແຮງງານ 
ທອ້ງຖິ່ນພຽງໜອ້ຍດຽວ, ຕວົຢາ່ງ ຢູແ່ຂວງອດັຕະປື, ໄດພ້ບົເຫັນທກຸໆ 
ບໍລິສດັທ່ີໄດສ້າໍພາດແມນ່ມຜີູຈ້ດັການເປັນຄນົຫວຽດນາມ ແລະ ນາໍໃຊ ້
ແຮງງານຫວຽດນາມເຊ່ັນດຽ່ວກນັ (ບາງຄ ັງ້ກບ່ໍໍມສີນັຍາວາ່ຈາ້ງ)34 

ການພດັທະນາການປກູໄມ ້ແບບບ່ໍຍນືຍງົ. 

ຄດື ັງ່ທ່ີໄດບ້ນັທຶກໄວຂ້າ້ງເທິງ, ການປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍນີ ້ ແມນ່ປດັໄຈ 
ສາໍຄນັຂອງແຜນລດັຖະບານ ສາໍລບັຂະແໜງປ່າໄມ ້ ແລະ ຄວາມພະ 
ຍາຍາມໃນການດງຶດດູການລງົທຶນ. ການກະສກິາໍ ແລະ ກະສກິາໍ-
ປ່າໄມ ້ ແບບປະສມົປະສານຮວ່ມກນັເປັນໜ່ຶງໃນ 4 ຂະແໜງ ບລຸິມະ 
ສດິ ສາໍລບັການລງົທຶນ ແລະ ການສາ້ງເປັນອດຸສາຫະກາໍ35, ແລະ 
ຍດຸທະສາດປ່າໄມຂ້ອງລາວ ຄາດວາ່ຈະປກູຕ ົນ້ໄມໃ້ຫໄ້ດ ້ 500,000 
                                                            
33
 Forest Trends Áì½ DFID, 2010. 

34
 Forest Trends Áì½ DFID, 2010. 

35
 Voladet, 2009. 

ເຮັກຕາ ພາຍໃນປີ 202036. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງສວນ 
ປກູໄມເ້ຫ່ົຼານ ັນ້, ເຊ່ັນ ການໄຫຼເຂ້ົາຂອງການລງົທຶນທ່ີເພ່ີມຂຶນ້, ປະ 
ກອບສວ່ນໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ແລະ ເປັນທາ່ແຮງ ໃນການ 
ທດົແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ,່ ທ່ີກາໍລງັໄດຮ້ບັການຊງັຊາເພ່ີມ ຂຶນ້ຖາ້ 
ທຽບໃສຜ່ນົກະທບົໃນດາ້ນລບົກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 
ທ່ີດນິຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍສາໍລບັການປກູໄມແ້ບບອດຸສາຫະກາໍ ອາດເປັນ 
ໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ປ່າໄມ,້ ແລະ ພ້ືນທ່ີປກູໄມ ້ອາດຈະມາແທນພ້ືນທ່ີ ທ່ີປະຊາ 
ຊນົໃນທອ້ງຖິ່ນຊມົໃຊໃ້ນການຜະລິດອາຫານ, ເຊິ່ ງເຮັດໃຫເ້ກດີ ຄວາມ 
ກງັວນົເຖງິຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ. ສວນປກູໄມ ້ ຂະ 
ໜາດໃຫຍນ່ ັນ້ ກຍໍງັອາດຈະນາໍໄປສູກ່ານນາໍເອົາແຮງງານຕາ່ງ ປະ 
ເທດເຂ້ົາມາ, ການເພ່ີມການຈາ້ງແຮງງານເດັກນອ້ຍ ແລະ ການ ດຳ 
ລງົຊວີດິທ່ີດ ັງ້ເດມີມກີານປ່ຽນແປງຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງ. ການພດັທະນາ ການ 
ປກູໄມຢູ້ ່ ສປປ ລາວ ມາຮອດປະຈບຸນັ ຍງັໄດສ້າ້ງຄວາມກງັວນົ 
ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ 
ທ່ີຊອກເຫັນໄດບ່ໍ້ທນັຊດັເຈນ ແລະ ມກີານຄຸມ້ຄອງບ່ໍທນັດ.ີ ເຖງິແມນ່ 
ຈະມຂີໍກ້າໍນດົທາງດາ້ນນຕິກິາໍກຕໍາມ, ແຕໂ່ຄງການປກູໄມພ້ຽງບ່ໍເທ່ົາ 
ໃດໂຄງການ ທ່ີໄດດ້າໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ESIAs) ຫືຼ ໄດສ້າ້ງແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMPs)37. 

ຄວາມບ່ໍມປີະສດິທິພາບຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໃນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມ.້  
--ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມຄີວາມພະຍາຍາມໃນການປບັປງຸ ແລະ ເຮັດໃຫອ້ດຸສາ 
ຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມລ້າວທນັສະໄໝຂຶນ້, ມນັກຍໍງັປະສບົກບັຄວາມບ່ໍມ ີ
ປະສດິທິພາບ ຖາ້ທຽບແລວ້, ໂດຍມອີດັຕາການຄຸມ້ທຶນຄນື ແລະ 
ອດັຕາຜນົກາໍໄລຕ ໍາ່. ການທ່ີຈະນາໍໄປສູກ່ານປງຸແຕງ່ໄມທ່ີ້ມລີາຄາສງູ 
ແມນ່ຍງັຖກືຂດັຂວາງ ຈາກການຕອບສະໜອງວດັຖດຸບິທ່ີຈາໍກດັ ແລະ 
ບ່ໍແນນ່ອນ, ປະສດິທິພາບໃນການນາໍໃຊວ້ດັຖດຸບິຍງັຕ ໍາ່, ການເຂ້ົາຫາ 
ການເງນິທ່ີມໜີອ້ຍ, ຈາໍນວນຄນົງານທ່ີມຄີວາມສາມາດ ແມນ່ມໜີອ້ຍ 
ແລະ ລະດບັຂອງເຕັກໂນໂລຊທ່ີີຕ ໍາ່. ດ ັງ່ນີກ້ານສ ົ່ງອອກທ່ີມມີນູຄາ່ສງູ 
ເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງເຮອືນຍງັຄງົຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່, ລະຫວາ່ງ 1.7-3.2% ຂອງ 
ມນູຄາ່ລວມ38. ກຽ່ວກບັບນັຫາຂອງການສະໜອງ, ຄວາມສາມາດ 
ຜະລິດຂອງອດຸສາຫະກາໍ ໃນປະຈບຸນັຍງັຢູເ່ໜືອຄວາມສາມາດສະໜອງ, 
ແມວ້າ່ລດັຖະບານລາວໄດພ້ະຍາຍາມຍກົເລິກບນັດາທລຸະກດິທ່ີບ່ໍມປີະ 
ສດິທິພາບ ແລະ ຜິດກດົໝາຍແລວ້.  

5. ເຮັດແນວໃດເພ່ືອມກີານລງົທຶນໃນປ່າໄມລ້າວຫຼາຍ
ຂຶນ້? 
ວໄິສທດັຂອງປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວໃນຍດຸທະສາດປ່າໄມ ້ FS2020 

ແມນ່ໃຫເ້ປັນ “ຂະແໜງປ່າໄມທ່ີ້ມຂີະໜາດໃຫຍ,່ ແຂງແຮງ, Îñ¡-ÀÎ̃− 
ໂດຍສບືຕ່ໍ ó́ບດົບາດເປັນຂະແໜງນາໍໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ສງັ 
ຄມົ, ນາໍພາໂດຍວທີິການຄຸມ້ຄອງທາງວທິະຍາສາດທ່ີຍນືຍງົ ແລະ ສາ 
ມາດຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະສະໜອງຜນົປະໂຫຍດໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົ”.  
ເພ່ືອເປັນການປະກອບສວ່ນຕ່ໍວໄິສທດັດ ັງ່ກາ່ວ, ການລງົທຶນໃນຂະແໜງ 

                                                            
36
 FS2020. 

37
 ªö¸μ È¾¤, À®…¤ Hicks, et al, 2009. 

38
 CPI, NSCÁì½ UNDP, 2006, ê†¡È¾¸Ã−  Tong, 2009. 
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ປ່າໄມຕ້ອ້ງຖກຶຄຸມ້ຄອງຢາ່ງລະມດັລະວງັ ແລະ ບໍລິຫານເພ່ືອໃຫມ້ຜີນົ
ກະທບົທາງບວກໃຫຫຼ້າຍທ່ີສດຸ  ແລະ ຫຸຼດຜນົກະທບົທາງລບົໃຫໜ້ອ້ຍທ່ີ
ສດຸ.  ຜູຕ້ດັສນິໃຈໃນການລງົທຶນຄວນພິຈາລະນານະໂຍບາຍຕາ່ງໆດ ັງ່ຕ່ໍ
ໄປນີ:້  

 ສ ົ່ງເສມີປະເພດການລງົທຶນຕາ່ງໆເພ່ືອມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶນ້. 
ນອກຈາກເຂດປ່າຜະລິດເຊິ່ ງເປັນເຂດດາໍເນນີການໂດຍລດັ  ຫືຼ ການ
ສາໍປະທານໃຫນ້ກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ,  ຍງັມປີະເພດການລງົທຶນໃນ
ຂະແໜງປ່າໄມຫຼ້າຍຊະນດິ ທ່ີສາມາດຊວ່ຍເຫືຼອລດັຖະບານລາວໃຫ້
ບນັລເຸປ້ົາໝາຍການພດັທະນາໃນໄລຍະຍາວ.  ຊຸມຊນົ ແລະ ການ
ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ວສິາຫະກດິປ່າໄມສ້າມາດ
ຊວ່ຍເຫືຼອຮບັປະກນັການຮວ່ມມຈືາກທອ້ງຖິ່ນໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້
ເພ່ືອໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດນາໍກນັ.  ຄວາມໝາຍຂອງການ
ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມແບບຍນືຍງົ ໂດຍອງົການ 
SUFORD  ແມນ່ຖວືາ່ມຄີວາມຍນືຍງົ,  ໂດຍສະເພາະ ເມ ື່ອເບິ່ ງທາງ
ດາ້ນການຜະລິດຫຼາຍກວາ່ທາງດາ້ນອະນລຸກັຕາມຈດຸປະສງົຂອງ 

 

 

ເຂດປ່າຜະລິດ, ໂດຍອງິໃສກ່ານປະເມນີດາ້ນຊວີະນານາພນັໃນເຂດ
ປ່າສະຫງວນເບືອ້ງຕ ົນ້ລາ້ສດຸ39.  ການສກຶສາວໃິຈຂອງໂຄງການ 
SUFORD  ກຍໍງັສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ອດັຕາການທາໍລາຍປ່າມຄີວາມ
ຄງົທ່ີ ຫືຼ ບ່ໍກຫຸຼໍດລງົ ໃນຂະນະທ່ີມກີານເພ່ີມຂຶນ້ນອກເຂດທ່ີບ່ໍແມນ່
ເຂດປ່າຜະລິດ40.  ການເຮັດສວນປກູໄມ ້ ຂະໜາດນອ້ຍທ່ີໄດອ້ອກ 
ແບບ ແລະ ມກີານຄຸມ້ຄອງທ່ີດ ີກໍ່ສາມາດສາ້ງລາຍໄດຫຼ້າກຫຼາຍໃຫ້
ຊາວສວນໄດ.້  ການລິເລີ່ ມກຽ່ວກບັການຂາຍກາກບອນທ່ີເກບັສະສມົ 
ຢູໃ່ນ ປ່າໄມ ້ ຫືຼ ການບໍລິການທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມອື່ ນໆ ກໍ່ຍງັ
ສາມາດສາ້ງລາຍໄດ ້ໂດຍທ່ີບ່ໍຕອ້ງຕດັໄມອ້ອກ.  

 ປບັປງຸອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມພ້າຍໃນ.  ດ ັງ່ທ່ີໂຄງການ  SUFORD 
ແລະ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ (2009) ແລະ ການສກຶສາວິ
ໃຈອື່ ນໆໃນຂະແໜງປ່າໄມລ້າວໄດໃ້ຫຂ້ໍສ້ງັເກດ,  ຕອ້ງມກີານປບັ
ປງຸອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມຢ້າ່ງຮບີດວ່ນ ເພ່ືອຢດຸຢ ັງ້ບນັຫາການລ ົມ້
ທະລາຍຂອງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມ ້ ແລະຫຸຼດຜອ່ນການກໍ່ຄວາມ 

                                                            
39
 MAF & SUFORD (Additional Financing). 2010. Preliminary Biodiversity 

Assessment and Management Recommendations of SUFORD‐AF 
Production Forest Areas. 
40
 Information provided by SUFORD, 2010. 

ກອບທີ 3. ຄຳແນະນາໍສາໍລບັການປະຕຮິບູອດຸສາຫະກາໍໄມ ້
ອງີໃສບ່ດົສກຶສາຮວ່ມຂອງໂຄງການ SUFORD ແລະ ກະຊວງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ (MAF) ແລວ້, ອດຸສາຫະກາໍໄມຂ້ອງລາວ ແມນ່ຕກົຢູໃ່ນສະຖານະການທ່ີ 
ຫຍຸງ້ຍາກ ມກີາໍໄລທ່ີຫາຍາກ ແລະ ຍງັບ່ໍເຫັນວາ່ເປັນຕາໜາ້ເຊື່ອຖ.ື ມບໍີລສິດັຂະໜາດໃຫຍ ່ ຫາ ຂະໜາດກາງຈະນວນຫຼາຍ ທ່ີກາໍລງັແຂງ່ຂນັກນັ 
ເພ່ືອການຈດັ ສ ົ່ງວດັຖດຸບິ ແບບຈາໍກດັ, ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານນາໍໃຊແ້ບບບ່ໍມປີະສດິທິພາບ, ແລະ ບາງບໍລສິດັທ່ີໄດປິ້ດໄປແລວ້ 
ກຍໍງັດາໍເນນີກດິຈະກາໍຕ່ໍໄປແບບຜິດກດົໝາຍ. ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງ ເຮັດໃຫເ້ກດີການປຽ່ນແປງຄ ັງ້ໃຫຍ,່ ແຕວ່າ່ເຮັດແນວໃດຈິ່ງນາໍພາການປ່ຽນແປງ 
ແລະ ການເຮັດໃຫທ້ນັສະໄໝ ໃຫເ້ປັນໄປໄດ ້ໂດຍບ່ໍມຄີວາມຍາກລາໍບາກ ແລະ ຂດັແຍງ້ຫຼາຍ? ບດົສກຶສາ◌◌ີໄ້ດລ້ວບລວມເອົາຄາໍແນະນາໍ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1. ບາດກາ້ວທາໍອດິ, ລດັຖະບານລາວ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງທາໍການປຶກສາຫາລືກບັທກຸໆ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນອດຸສາຫະກາໍນີ ້ ເພ່ືອສນົທະນາກນັກຽ່ວກບັ 
ວທີິທາງເລືອກ ແລະ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມຍນິຍອມໃນ “ວໄິສທດັ” ສາໍລບັອະນາຄດົ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີຈ້ະບ່ໍຕອ້ງເຈາະຈງົອາົ ສະເພາະການຜະລິດ, 
ແຕຄ່ວານສາ້ງເປ້ົາໝາຍ ສາໍລບັປດັໄຈທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ ເພ່ືອອດຸສາຫະກາໍທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແລະ ທນັສະໄໝ ເຊ່ັນ Chain of Custody, 
ມາດຖານທາງດາ້ນຄນຸະພາບ, ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ປະສດິທິພາບ ແລະ ການບໍລຫິານທລຸະກດິ. “ທລຸະກດິແບບທ່ີເຄຍີມມີາ” 
ບ່ໍແມນ່ທາງເລືອກທ່ີເປັນສິ່ ງດງຶດດູ; ຈະຕອ້ງມກີານປ່ຽນແປງໃນ ໄວໆນີ ້ ເພ່ືອບຽ່ງບາ່ຍການຍບຸລງົຢາ່ງຊາ້ໆ ຂອງອດຸສາຫະກາໍ ຍອ້ນການຂາດທຶນ ແລະ 
ວດັຖດຸບິ. ການມວີໄິສທດັ ທ່ີຊດັເຈນຈະຊວ່ຍລດັຖະບານລາວ ໃນການຊອກຫາທຶນສາໍລບັແຜນງານສາໍຄນັ ຂອງການລງົທຶນ ເພ່ືອການອອກແບບໂຮງງານ 
ຜູຈ້ດັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຄນົງານຄນື. 

2. ໃນປະຈບຸນັນີ ້ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຢູແ່ລວ້ ໃນການບງັຄບັປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ, ເຊິ່ ງມຜີນົເສຍ ຕ່ໍບໍລສິດັທ່ີດາໍເນນີກດິຈະການຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 
ວທີິການທ່ີຈະມຜີນົເສຍໜອ້ຍກວາ່ ແມນ່ການຫາສິ່ ງຈງູໃຈໃຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ຄວບຄມຸ ແລະ ຜູທ່ີ້ຮວ່ມກດິຈະກາໍພາຍໃນບໍລສິດັ. ການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສາໍລບັການຈດັສນັ 
ການຕດັໄມ,້ ເຊ່ັນ ຄວາມສາມາດທ່ີພຽງພໍໃນການປງຸແຕງ່ໃນຂະໜາດທ່ີຕ ໍາ່ສດຸ, ແລະ ມກີານຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ະໜອງໄມທ້ອ່ນທ່ີຜະລດິນ ັນ້ຄວນມໄີວສ້າໍລບັ 
SMEs ແລະ ຄວນສະໜບັສະໜນູບໍລິສດັຂະໜາດກາງໃຫເ້ຊື່ ອມໂຍງກນັ. 

3. ແມນ່ມຄີວາມຮບີດວ່ນສາໍລບັລດັຖະບານລາວ ໃນການເຮັດການປະເມນີພ້ືນທ່ີ, ຈດັປະເພດອາຍ,ຸ ອດັຕາຜນົຕອບແທນ ແລະ ການຜະລດິທ່ີຄາດຄະເນໄວ ້
ຂອງພືດຜນົຂອງການປກູຕ່ໍຊະນດິໄມ,້ ລວມທງັຕ ົນ້ຢາງ, ແລະ ປະກາດຂໍມ້ນູໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີເມອືງ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີຈ້ະເຮັດໃຫກ້ານຄດັເລອືກສະຖານທ່ີ 
ທ່ີເໝາະສມົຕ່ໍ ອດຸສາຫະກາໍໄມ ້ ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນອະນາຄດົ. ການຄາດຄະເນການຜະລິດປ່າທາໍມະຊາດພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂການຄຸມ້ຄອງທ່ີຍນືຍງົ 
ຕາມຊະນດິພນັ ແມນ່ຄວນມກີານກະກຽມ ແລະ ປະກາດເປັນທາງການ. 

4.  ລດັຖະບານລາວຄວນລິເລີ່ ມ ການສນົທະນາກບັບນັດາບໍລິສດັສາກນົສວ່ນໃຫຍ ່ ທ່ີມຄີວາມຜກູມດັໃນການສາ້ງສວນປກູໄມ ້ ເພ່ືອທາໍການທບົທວນຄນືກຽ່ວ 
ແຜນການຜະລດິໃນອະນາຄດົ, ເນື່ອງຈາກວາ່ມກີານປ່ຽນແປງໄປບ່ໍດນົມານີ ້ ກຽ່ວກບັສະພາບຂອງເສດຖະກດິຂອງໂລກ. ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃນການປະເມນີ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ຂອງການນາໍໃຊສ້ວ່ນໜ່ຶງຂອງໝາກຜນົໃຫເ້ປັນວດັຖດຸບິ ສາໍລບັເລື່ ອຍເຊ່ັນດຽວກບັການຈດັຫາແຜນ່ໄມອ້ດັ. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງການປງຸ 
ແຕງ່ໄມໃ້ນ ສປປ ລາວຖາ້ທຽບໃສເ່ຍື່ ອໄມທ່ີ້ສ ົ່ງອອກ ຫືຼ ເສດໄມ ້ແມນ່ຄວນມກີານວເິຄາະ ແລະ ສນົທະນາ  

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ກະຊວງກະສກິາໍ-ປາ່ໄມ ້ ແລະ ໂຄງການປາ່ໄມຍ້ນືຍງົ ສາໍລບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ (SUFORD). 2009. 
“ວາລະໂອກາດໃນການປບັໂຄງຮາ່ງອດຸສາຫະກາໍໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ”) 
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ເຊື່ ອມໂຊມຂອງອດຸສາຫະກາໍດ ັງ່ກາ່ວຕ່ໍປ່າໄມລ້າວ.  ດ ັງ່ອະທິບາຍໃນ
ກອບທີ 3  (ຂາ້ງເທິງນີ)້, ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ອາດຈະພິຈາ 
ລະນາການປຶກສາຫາລືລະຫວາ່ງທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ  ເພ່ືອພດັ 
ທະນາວໄິສທດັ ແລະ ແຜນວຽກສາໍລບັອດຸສາຫະກາໍດ ັງ່ກາ່ວ,  ແລະ 
ນະໂຍບາຍເພ່ືອການກະຕກຸຊຸກຍູອ້ດຸສາຫະກາໍດ ັງ່ກາ່ວໃຫມ້ປີະສດິທິ
ພາບຂຶນ້.  

 ສ ົ່ງເສມີແຜນການທ່ີມນີະໂຍບາຍກະຕກຸຊຸກຍູເ້ພ່ືອຮກັສາປ່າໄມ ້
ຢືນຕ ົນ້.  ເປັນທ່ີຈະແຈງ້ວາ່ ປ່າໄມລ້າວໄດປ້ະກອບສວ່ນບ່ໍພຽງແຕ ່
ໃນການສາ້ງລາຍໄດຈ້າກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັໃຫກ້ານ 
ຮກັສາອະນລຸກັຊວີະນານາພນັ,  ແລະ ສະໜອງບໍລກິານທາງດາ້ນ 
ລະບບົນເິວດ  ແລະ ຄ ໍາ້ຊູຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົອກີດວ້ຍ. 
ຄນູຄາ່ຂອງຕ ົນ້ໄມຢື້ນຕ ົນ້ (ບ່ໍຖກືຕດັ) ອາດຈະສງູຫລາຍ ແລະ ກ ໍ
ກາໍລງັມນີະໂຍບາຍກະຕກຸຊຸກຍູເ້ພ່ືອສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນໃນການປກົ 
ປກັຮກັສາປ່າໄມ ້ ເພ່ືອເສມີຕ່ໍກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສມີປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ. 
ໃນນ ັນ້ມກີານຄາ້ຂາຍກາກບອນທ່ີສະສມົຢູໃ່ນປ່າໄມ ້ ດວ້ຍແຜນການ
ຢາ່ງເຊ່ັນ REDD (ການຫຸຼດຜອ່ນການປ່ອຍສານກາກບອນຈາກປ່າໄມ ້
ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ)້ ແລະການຮບັການຈາ່ຍຄາ່ຈາກ
ຜູພ້ດັທະນາ ຫືຼ ຈາກແຫຼງ່ອື່ ນ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກບໍລິການ 
ການດແູລຮກັສາສະພາບນເິວດຂອງປ່າໄມ,້ ຢາ່ງເຊ່ັນ ນ ໍາ້ສະອາດ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການເຊາະເຈື່ອນ (ການຈາ່ຍຄາ່ເພ່ືອການບໍລ ິ
ການຂອງລະບບົນເິວດ ຫືຼ PES).  ແມວ້າ່ແຜນການດ ັງ່ກາ່ວຍງັຢູໃ່ນ
ຂ ັນ້ ເລີ່ ມຕ ົນ້ຢູ ່ສປປ ລາວ, ແຕກ່ໍ່ຍງັມຕີວົຢາ່ງເຊ່ັນລະບບົການທດົ
ແທນທ່ີໄດນ້າໍໃຊຢູ້ເ່ຂື່ ອນນ ໍາ້ເທີນ 2. 

 

 

 

 ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກບັປ່າໄມມ້ຄີວາມ
ຄວາມຈາໍເປັນເພ່ືອຄວາມຍນືຍງົ.  ການສ ັງ້ຕ ັງ້ກມົກວດກາປ່າໄມ ້

(DOFI), ໄປພອ້ມກບັຄວາມເອົາໃຈໃສຂ່ອງລດັຖະບານລາວຕ່ໍການ
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນແຜນງານຂອງພມູພີາກ
ຢາ່ງເຊ່ັນໃນເຄອືຂາ່ຍປະຕບິດັການຕດິຕາມການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ 
ຂອງ ອາຊຽນ (ASEAN-WEN) ເປັນບາດກາ້ວທ່ີສາໍຄນັຫຼາຍ. ນອກ
ເໜືອຈາກນີ ້ ກໍ່ມກີານພະຍາຍາມນາໍກດົໝາຍມາໃຊກ້ບັຂະແໜງປ່າ
ໄມຢ້າ່ງທ ົ່ວເຖງິ, ເຊິ່ ງຈະຊວ່ຍໃນການປບັປງຸສະພາບການໃນໄລຍະ 
ຍາວ. ພອ້ມກນັນີກ້ໍ່ຍງັມວີທີິທາງອື່ ນທ່ີຜູຕ້ດັສນີບນັຫາສາມາດນຳມາ 
ພິຈາລະນາເພ່ືອຍກັສງູຄວາມພະຍາຍາມໃນການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບ 
ກດົໝາຍ. ໃນນ ັນ້ ລວມມກີານໃຊຊຸ້ມຊນົທອ້ງຖິ່ມເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ
ໃນການຕດິຕາມກວດກາກນັ ບນົພ້ືນຖານການແບງ່ຜນົປະໂຫຍດ 
ໃຫມ້ນັສມົດນູຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າເປັນສິ່ ງກະຕກຸຊຸກຍູ.້ ການຕດິຕາມໂດຍ 
ບກຸຄນົທ່ີສາມກໍ່ ເປັນອກີວທີິໜ່ຶງທ່ີນາໍໃຊມ້າແລວ້ໃນຫຼາຍປະເທດເຊ່ັນ 
ກາໍປເູຈຍ. ການຈດັການບນັຫາສໍລ້າດບງັຫຼວງກໍ່ ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາບໂດຍ: Charlotte Hicks 



ການປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ ທ່ີບນັລະຍາຍຢູໃ່ນສພິືມນີ ້ແມນ່ເປັນຂອງຜູຂ້ຽນ ຊຶ່ ງບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຢູ ່ສປປ ລາວ 

 
 

ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ ແມນ່ກະກຽມໂດຍອງົການ  IUCN  ສປປ ລາວ, 
ໂດຍໄດປຶ້ກສາຫາລືດວ້ຍທ່ີປຶກສາຈາກອງົການ  SUFORD,  ພາຍໃຕ້
ການແນະນາໍຈາກໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາ
ໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 
 

IUCN, ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ, ຊວ່ຍເຫືຼອໂລກ
ດວ້ຍການຊອກຫາວທີິການແກໄ້ຂໃນທາງປະຕບິດັຕ່ໍສິ່ ງທາ້ທາຍທ່ີ
ດວ່ນທ່ີສດຸທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການພດັທະນາ, ດວ້ຍ
ການສະໜບັສະໜນູການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການຄຸມ້ຄອງ
ໂຄງການພາກສະໜາມທົ່ວໂລກ, NGOs,  ສນົທິສນັຍາສາກນົຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ  ແລະ ບໍລິສດັເພ່ືອສາ້ງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ 
ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດທ່ີີສດຸ.  
 

ເຄອືຂາ່ຍທ່ີເກົ່ າແກ ່ ແລະ ທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸໃນໂລກດາ້ນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ  IUCN ເປັນອງົການປະຊາທິປະໄຕທ່ີມສີະມາຊກິ ລດັຖະບານ 
ແລະ ສະມາຊກິອງົການ NGO ຫຼາຍກວາ່ 1,000 ສະມາຊກິ ແລະກໍ່
ມອີາສາສະໝກັວທິະຍາສາດ ແລະ ຊຽ່ວຊານໃນ 160 ປະເທດ 
ເກອືບ  11,000 ຄນົ. ວຽກງານຂອງ  IUCN ແມນ່ມພີະນກັງານຫຼາຍ
ກວາ່ 1,000 ຄນົ ແບງ່ອອກໃນຫອ້ງການ 60 ບອ່ນ ແລະ ມຄີູຮ່ວ່ມ
ມຫຼືາຍ 100 ກວາ່ອງົການລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃນທົ່ວໂລກ.  ສນູ
ກາງຂອງ IUCN ແມນ່ຕ ັງ້ຢູເ່ມອືງ ກລອັງ, ປະເທດສວດິເຊແີລນ.  
 
www.iucn.org  
 

 

   

 

PEI ແມນ່ຫຍງັ?  
ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການສ ົ່ງອອກ (UNDP) ແລະ ໂຄງ 
ການສະຫະປະຊາຊາດດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (UNEP) ສະໜບັສະໜນູ 
ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ    
ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ຄວາມທກຸຍາກ (PEI), ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທ່ີ
ແນໃສກ່ານນາໍເອົາປະເດັນ ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ
ໃຫເ້ຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາລະດບັຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ 
PEI ໃນ ສປປ ລາວແມນ່ຮບັຮອງການພດັທະນາເສດຖະກດິລາວ 
ໂດຍມກີານພດັທະນາແບບປະຊາ ຊນົມສີວ່ນຮວ່ມແບບຍນືຍງົ. 
ໂຄງການ PEI ກໍ່ແນໃສກ່ານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະຖາບນັໃນ
ການສາ້ງແຜນພດັທະນາແຫງ່ຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການ
ລງົທຶນຂອງເອກະຊນົ, ການສາ້ງຄູມ່ເືພ່ືອປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນ
ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການສາ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ວໃິຈ
ແບບມຫຼີກັຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງການນາໍ
ໃຊທ່ີ້ດນິ. ໂຄງການນີແ້ມນ່ຮວ່ມມ ືປະສານງານກບັກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ໂດຍມກີມົແຜນການ, ກມົສ ົ່ງເສມີ
ການລງົທຶນ, ສະຖາບນັການຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ແລະ 
ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມບໍລິຫານໂຄງການ
ບາງສວ່ນ.  

www.unpei.org/programmes/country_profiles/lao‐
pdr.asp  

ຂໍມ້ນູເພ່ີມຕເຕມີຂອງໂຄງການ PEI ໃນ ສປປ ລາວ:  

pei.lao@undp.org  

 

ພາບໂດຍ: IUCN Lao PDR 


