
ບດົສະຫຸຼບຫຍໍ ້ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ມທ່ີາໄດປ້ຽບທາງດາ້ນ ທນືຮອນທາງດາ້ນຊບັພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດເຊິ່ ງໄດຊ່້ວຍເຮດັໃຫເ້ກດີມອີດັຕາການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 8% ຕໍ່ ປີ 
ນບັຕັງ້ແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົນ້ມາ. ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງຂອງຄວາມຮັ່ ງມຂີອງປະເທດຊາດ ແມ່ນມາຈາກຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງຊບັ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເຖງິວ່າພືນ້ທີ່ ປ່າໄມໄ້ດຫ້ຼຸດລງົ 3.6% ໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ຫາ 2015, ສປປ ລາວ 
ຍງັເປັນຫນຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ມອີດັຕາປ່າໄມປົ້ກຄຸມສູງທີ່ ສຸດ ໃນພາກພືນ້ ແລະ ມູນຄ່າຂອງໄມ ້ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງ
ດງົແມ່ນຢູ່ທີ່  10.740 ໂດລາສະຫະລດັຕໍ່ ຄນົ. 

ຄວາມບໍ່ ມປີະສດິທຜິນົ, ລວມທງັ ການນາໍໃຊຫຼ້າຍເກນີໄປ, ງບົປະມານທີ່ ຫນອ້ຍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ບໍ່ ຍນືຍງົ ແລະ 
ທີ່ ບໍ່ ມວີທິະຍາສາດ ໄດເ້ຮດັໃຫກ້ານປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ,້ ຄວາມອຸດມົຮັ່ ງມຂີອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ລາຍໄດ ້
ຂອງພາກລດັຫຸຼດລງົ. ເມື່ ອບໍ່ ດນົມານີໄ້ດມ້ກີານປະຕຮູິບທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, ການສາ້ງຕັງ້ສະຖາບນັ 
ແລະ ການເຂົາ້ຫາຊຸມຊນົ ແມ່ນແນ່ໃສ່ເພື່ ອສາ້ງຮາກຖານໃຫມ່ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົຕໍ່ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ປະຊາຊນົ 
ແລະ ບນັດາຂະແໜງເສດຖະກດິທີ່ ອາໃສ່ປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ, ລວມທງັ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະສກິາໍ, ພະລງັງານ, ນ ້າໍ, 
ການປະມງົ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ.້ 

ການປະຕຮູິບຂະແໜງປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອໃຫກ້ານເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິມຄີວາມ
ຮອບດາ້ນ, ຢືດຢຸນ ແລະ ຍນືຍງົ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍຜ່ານ ຜູລ້ງົທນື ໃນ 
ພາກເອກະຊນົ ທີ່ ນ່າເຊື່ ອຖໄືດ.້ ແຜນການປະຕຮູິບດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຈະຊ່ວຍໃຫແ້ຜນການຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ສາ
ມາດຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ການປົກຄຸມຂອງປ່າໄມຈ້າກປະຈບຸນັ 58% ໃຫໄ້ດເ້ຖງິ 70% ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, 

ສາ້ງອາຊບີ ແລະ ການດາໍລງົຊວີດິແບບສຂີຽວ, ສະຫນບັສະຫນນູ ອຸດສາຫະກາໍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ, ພອ້ມທງັ ເພື່ ອເປັນການບນັລຸການປະກອບສ່ວນແຫ່ງຊາດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ. ເປັນໜາ້ຍນິດ ີ ທີ່ ຜູລ້ງົທນືໃນການປູກໄມ ້
ເພື່ ອທາງການຄາ້ທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງພາກເອກະຊນົ ກາໍລງັພຈິາລະນາຂະຫຍາຍການລງົທນືຂອງເຂາົເຈົາ້ໃນ ສປປ ລາວ. 

ການພດັທະນາ ເຫຼົ່ ານີ ້ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ວໄິສທດັ ຂອງ ເສດຖະກດິປ່າສຂີຽວໃຫມ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ກວມເອາົທງັ 
ການສະຫນອງໄມ ້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃຫແ້ກ່ບນັດາຊຸມຊນົທີ່ ມກີານດາໍລງົຊວີດິໂດຍການອາໃສປ່າໄມ ້ ແລະ ການປຸງ
ແຕ່ງຜະລດິຕະພນັໄມໃ້ນທາງການຄາ້ເພື່ ອການສົ່ ງອອກ. ການຊຸດໂຊມລງົຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ການປ່ຽນຂອງດນິຟາ້ອາກາດ ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກ ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມສ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ ເຊັ່ ນ 
ໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ດນິເຈື່ ອນ ເນື່ ອງຈາກພວກເຂາົອາໄສລະບບົນເິວດຂອງປ່າໄມໃ້ນການດໍາລງົຊວີດິ, ໂພຊະນາການ 
ທາງອາຫານ ແລະ ເປັນເຄື່ ອງກນັຊນົສໍາຫຼບັການປອ້ງກນັໄພພບິດັ. ນອກຈາກນີຍ້ງັມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ປ່າໄມຍ້ອດນໍາ້ ແລະ 
ແຫຼ່ ງຍອດນໍາ້, ລວມທງັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ຢູ່ລຸ່ມນໍາ້ເຊັ່ ນ: ອ່າງເກບັນໍາ້ຍຸດທະສາດ, ການລງົທນຶ ແລະ ຊບັສນິ 
ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ຄວາມຫມັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ອາຊບີການງານ ແລະ ການດໍາ 
ລງົຊວີດິ. 
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ອນັທີ່ ພບົເຫນັຕົນ້ຕ:ໍ ຈດຸດ ີແລະ ຈດຸອ່ອນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການສາ້ງເສດຖະກດິປ່າໄມສ້ຂີຽວໃໝ່ 

ຄວາມຕອ້ງການຜະລດິຕະພນັປ່າເຂດຮອ້ນທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ ທີ່ ຜ່ານການຮບັຮອງກາໍລງັເພີ່ ມຂືນ້ຢ່າງໄວວາໃນຕະຫຼາດທີ່ ມີ
ກາໍລງັຈ່າຍໃນລາຄາທີ່ ສູງໄດ ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນປະເທດອຸດສາຫະກາໍ. ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເຖງີໂອກາດທາງການ 
ຕະຫຼາດທີ່ ກາໍລງັເຕບີໂຕເຫຼົ່ ານີໄ້ດ ້ ໂດຍການຜນັປ່ຽນຂະແໜງປ່າໄມໃ້ຫເ້ປັນເສາົຫຼກັຂອງເສດຖະກດິສຂີຽວໃໝ່. ຜູບ້ໍລິ
ໂພກທີ່ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດສາກນົທີ່ ສໍາຄນັເຊັ່ ນ ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ສະຫະລດັອາເມລກິາ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານພສູິດ 
ຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ນາໍເຂົາ້ຫາຼຍຂືນ້ ໂດຍຜ່ານການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້
ແລະ ການຢັງ້ຢືນການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານປຸງແຕ່ງອຸດສະຫະກາໍໄມ.້ ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມຄີວາມສນົໃຈໃນໄມທ້ີ່ ຖກື 
ກດົໝາຍ ແລະ ທີ່ ຜ່ານການຢັງ້ຢືນໃນອາຊເີພີ່ ມຂືນ້. ເນື່ ອງຈາກຈນີ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ຕ່າງກສໍາ້ງມາດຕະ 
ຖານສໍາຫຼບັໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍ ແລະ ຍນືຍງົ. ມນັເປັນໂອກາດອນັດ ີຖາ້ສປປ ລາວ ສາມາດບນັລຸມາດຕະຖານເຫຼົ່ ານີ.້ 

ໂອກາດທາງດາ້ນທຸລະກດິທີ່ຍນືຍງົ ສາໍຫຼບັຊບັສນິປ່າໄມ ້ຂອງ ສປປ ລາວແມ່ນສີ່ ງທີ່ສາໍຄນັ 

ຄວາມຕອ້ງການ “ໄມທ້ີ່ ດ”ີ ຂອງຕະຫຼາດທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງ ພອ້ມກນັກບັວວິດັທະນາການໃນເຕກັໂນໂລຢີໃນ ການປຸງ
ແຕ່ງຜະລດິຕະພນັໄມໃ້ນທົ່ ວໂລກ, ການນາໍໃຊໄ້ມໃ້ນບນັດາອາຄານໃໝ່ທີ່ ທນັສະໄຫມ ແລະ ການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍ 
ການຈດັຊືທ້ີ່ ເປັນມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານພສູິດຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ. 
ປະສບົການສາກນົຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ສູງທີ່ ສຸດ ສາມາດບນັລຸ ແລະ ຮກັສາໄວໄ້ດ ້
ດວ້ຍການມກີານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ີ່ ມລີະບບົຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ່້ອນ (Timber Legality 

Assurance System, TLAS), ການຮບັຮອງທຸກຂັນ້ຕອນຂອງການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມຂອງພະລດິຕະພນັໄມ ້ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານ. ສປປ ລາວ ຍງັບໍ່ ທນັສາມາດບນັລຸມາດຕະຖານເຫຼົ່ ານີໄ້ດ.້ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍເຫຼົ່ ານ ີ,້ 
ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຫ້າ້ມການຕດັໄມ ້ແລະ ການສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ປະຕຮູິບນະໂຍບາຍ ໂດຍຢຶດໜັນ້ 
ແລະ ພດັທະນາລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ່້ອນ (TLAS), ການຢັງ້ຢືນ ແລະ 
ເພີ່ ມທະວກີານຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ປ່າຜະລດິທີ່ ລດັເປັນເຈົາ້ຂອງ. 

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການ “ໄມດ້”ີ ທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີມຜີນົກາໍໄລສູງຈາກ
ປ່າປູກ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງປ່າທໍາມະຊາດ. ອງີຕາມຂໍມ້ນູຈາກນກັລງົທນຶປະຈບຸນັ, ອດັຕາຜນົຕອບແທນພາຍໃນ 
(Internal Rates of Return, IRR) ສໍາລບັຮູບແບບການຜະລດິປ່າໄມອ້ນັຕົນ້ຕຂໍອງ ສປປ ລາວ 
(ຜູປູ້ກໄມສ້ກັລາຍນອ້ຍ, ຜູປູ້ກໄມວ້ກິ ເປັນອຸດສາຫະກາໍ ຕາມສນັຍາ, ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານ ແລະ ມສ່ີວນ
ຮ່ວມ) ແມ່ນມປີະມານ 6% ຫາ 24% ເຊິ່ ງຖາ້ທຽບໃສ່ສາກນົແລວ້ ແມ່ນຢຸ່ໃນລະດບັທີ່ ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັສາກນົໄດ.້ 
ເມື່ ອອງີໃສຄ່າໃຊຈ່້າຍ ແລະ ລາຄາໃນຕະຫຼາດ, ຜນົໄດຮ້ບັ ດັ່ ງກ່າວຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ຮູບແບບການຜະລດິດັ່ ງກ່າວເຮດັ 
ໃຫເ້ກດີມຜີນົຕອບແທນທາງເສດຖະກດິທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ອງີໃສ່ການຄາດຄະເນມນູຄ່າທີ່ ດນິ (Land Expectation 

Value) ແລະ ອດັຕາຜນົຕອບແທນພາຍໃນ (IRR), ຕາມທີ່ ຮບັຮູໂ້ດຍນກັລງົທນຶພາກເອກະຊນົທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອໄດໃ້ນ 
ລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລ ືສໍາຫຼບັການປະເມນີຜນົດັ່ ງກ່າວນີ.້ 

 



ການເຕບີໂຕ ແລະ ລາຍຮບັຈາກ ປ່າຜະລດິ ແມ່ນຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງທີ່ດ ີ

ປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ໄດປ້ະກອບສ່ວນຢ່າງສາໍຄນັຕໍ່  ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ແລະ 
ມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊອ້ນ ທີ່ ຈະຜກັດນັເສດຖະກດິແບບສຂີຽວໃຫມ່ຂອງ ສປປ ລາວ, ຖາ້ຫາກມນີະໂຍບາຍທີ່ ມກີານ 
ຄຸມ້ຄອງທີ່ ດ,ີ ທີ່ ສອດຄ່ອງກນັ, ທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົ, ທີ່ ຮອບດາ້ນ ແລະ ທີ່ ມຜີນົກາໍໄລ. ລະຫວ່າງປີ 1990 ຫາປີ 2000, 

ໄມທ່້ອນກວມເອາົ 8% ຫາ 9% ຂອງ ລວມຍອດ ຜະລດິຕະພນັ ພາຍໃນ (GDP) ປະຈາໍປີ ຂອງ ສປປ ລາວ, ແຕ່ວ່າ 
ການປະກອບສ່ວນຂອງປ່າໄມໄ້ດຫ້ຼຸດລງົເຖງິ 4% ຫາ 5% ລະຫວ່າງປີ 2001-2015, ເຖງີແມ່ນວ່າ ສູນສະຖຕິ ິ
ແຫ່ງຊາດລາວໃຫຂ້ໍສ້ງັເກດວ່າ ຕວົເລກເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນຕໍ່ າກວ່າຄວາມເປັນຈງິຫຼາຍ. ການຫຼຸດລງົດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແມ່ນເນື່ ອງມາ 
ຈາກການຂຸດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົຫມາຍ ແລະ ການຄາ້ຂາຍຜະລດິຕະພນັປ່າໄມທ້ີ່ ມໃີນລະດບັທີ່ ສູງ ແລະ ການປະກອບ 
ສ່ວນທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ຂອງຂະແຫນງທຸລະກດິອື່ ນໃນເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ. ການລວມເອາົການບໍລກິານຂອງລະບບົນເິວດ 
ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫກ້ານປະກອບສ່ວນຂອງປ່າໄມໃ້ນລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ ມຂືນ້. 

ຂະແຫນງການປ່າໄມທ້ີ່ ເຮດັວຽກໄດດ້ ີ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ຈະຊ່ວຍພດັທະນາເສດຖະກດິໃນຫຼາຍຮູບແບບ ໂດຍຜ່ານ 

ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ການດາໍລງົຊວີດິ, ການຜະລດິວດັຖຸດບິສາໍລບັການປຸ່ງແຕ່ງ ແລະ ການຜະລດິໄມ,້ ແລະ 
ການພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜະລດິຕະພນັໄມ ້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. ໃນປີ 2010, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 
ໄດປ້ະກອບເປັນ 9% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP). ປະມານ 67% ຂອງປະຊາກອນລາວ ແມ່ນຢູ່ 
ຊນົນະບດົ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແມ່ນອາໃສປ່າໄມ;້ 39% ຂອງລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົທີ່ ຢູ່ຊນົນະບດົ 
ແມ່ນໄດມ້າຈາກການຫາເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. 

ລາຍໄດຂ້ອງລດັຖະບານຈາກການເກບັຄ່າພາກຫຼວງຂອງໄມທ່້ອນ ໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 19% ໃນປີງບົປະມານ 2001-2002 
ເຫຼອືພຽງ 2% ໃນປີງບົປະມານ 2016-2017, ເຖງິແມ່ນວ່າການຫຸຼດລງົດັ່ ງກ່າວນີ ້ ສ່ວນຫນຶ່ ງແມ່ນຍອ້ນການຂະຫຍາຍ 
ຕວົຂອງຂະແຫນງການຜະລດິ ແລະ ຂະແຫນງການບລໍກິານ. ຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງປີ 2018 ສະແດງໃຫເ້ຫນັ 
ການຫຼຸດລງົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂອງລາຍຮບັຈາກປ່າໄມ.້ ຄ່າພາກຫຼວງ ແລະ ຄ່າທໍານຽມປ່າໄມ ້ບໍ່ ໄດຖ້ກືເກບັຢ່າງເໝາະສມົ 
ແລະ ການຕດັໄມຢ່້າງຜດິກດົຫມາຍ ຍງັເຮດັໃຫຫ້ຼຸດຜ່ອນການປະກອບສ່ວນຂອງແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ທີ່ ສໍາຄນັດັ່ ງກ່າວນີ ້ ເຂົາ້ໃນລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ. ຜນົກະທບົດາ້ນງບົປະມານດັ່ ງກ່າວນີ ້ ເປັນສິ່ ງຜກັດນັເຮດັໃຫ ້
ມກີານເກອືດຫາ້ມການຂຸດຄົນ້ ແລະ ການສົ່ ງອອກໄມ.້ 

ໃນປີ 2016, ການສົ່ ງອອກປະຈາໍປີຫຸຼດລງົເຫຼອືພຽງແຕ່ 11% ຂອງລະດບັໃນປີ 2015 ພາຍຫຼງັທີ່ ມກີານເກອືດຫາ້ມ 
ການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມແ້ປຮູບ. ອຸດສາຫະກາໍໄມໄ້ດມ້ກີານຫດົຕວົ. ໃນປີ 2006, ທົ່ ວປະເທດ 
ມໂີຮງງານປຸງແຕ່ງໄມຫ້ຼາຍກວ່າ 2.100 ໂຮງງານ, ແຕ່ວ່າໃນປີ 2018 ຫຼຸດລງົເຫຼອືພຽງແຕ່ 1.150 ໂຮງງານ ສບືເນື່ ອງ 
ມາຈາກການສະຫນອງໄມຫ້ຼຸດຫນ່ອຍລງົ, ຜູປ້ະກອບການທີ່ ບໍ່ ຈດົທະບຽນ ແລະ ຜດິກດົຫມາຍຈາໍນວນຫາຼຍ. ຄວາມສາ 
ມາດໃນການປຸງແຕ່ງໄມ ້ ຍງັຈະສບືຕໍ່ ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍ ຕາບໃດທີ່ ຍງັມກີານເກອືດຫາ້ມການຕດັ ແລະ ການສົ່ ງອອກ 
ໄມທ່້ອນ ເນື່ ອງຈາກມນັເປັນການບນັທອນໂອກາດ ສໍາຫຼບັການປະດດິສາ້ງຜະລດິຕະພນັ, ການສະສມົຄວາມຮູ,້ 
ຄວາມຊໍານຊິໍານານ ແລະ ການເຈາະຕະຫຼາດ. 



ການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ມມີນູຄ່າສູງເຊັ່ ນ ເຄື່ ອງເຟີນເີຈ ,ີ ມທ່ີາອ່ຽງໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕ ຈາກອດັຕາສ່ວນ ທີ່ ຕໍ່ າ 
1% ຫາ 3% ຂອງມນູຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝດົໃນປີ 2017. ໄມທ້ີ່ ບໍ່ ທນັໄດປຸ້ງແຕ່ງ ແລະ ໄມທ້ີ່ ປຸງແຕ່ງ ເຄີ່ ງສໍາເຫຼດັຮູບ 
ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ. ອຸປະສກັທີ່ ກດີຂວາງ ການປຸງ ແຕ່ງໄມ ້ ແລະ 
ການສົ່ ງອອກໄມໃ້ຫມ້ມີູນຄ່າເພີ່ ມ ລວມມກີານສະໜອງວດັຖຸດບິທີ່ ຫຸຼດລງົ, ການເຂົາ້ເຖງິທາງ ດາ້ນແຫຼ່ ງທນືທີ່ ຈາໍກດັ, 

ການປຸງແຕ່ງໄມທ້ີ່ ບໍ່ ພຽງພໍ, ແຮງງານທີ່ ຂາດຄວາມຊາໍນຊິໍານານ, ການຂາດການເຕກັໂນໂລຢີ ແລະ 
ການປະດດິສາ້ງຜະລດິຕະພນັໃຫມ່, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນ ການເຮດັທຸລະກາໍທາງການຄາ້ທີ່ ສູງ, ການອະນຸມດັທີ່ ລ່າຊາ້ ແລະ 
ລະບຽບນະໂຍບາຍທີ່ ບໍ່ ເອືອ້ອໍານວຍ. ເພື່ ອທີ່ ຈະສາມາດ ເຂົາ້ເຖງີ ຕະຫຼາດປາຍທາງ, ສປປ ລາວ ຈະຕອ້ງມກີານການປຸງ 
ແຕ່ງໄມ ້ ແລະ ໂຮງເລື່ ອຍໄມທ້ີ່ ມປີະສດິທພິາບ. ໃນປັດຈບຸນັ, ສປປ ລາວ ຍງັບໍ່ ທນັມຄີວາມສາມາດຜະລດິໃນລະດບັ 
ດັ່ ງກ່າວ, ເຖງິແມ່ນວ່າ ຈະມບີາງຈດຸທີ່ ສາມາດເສມີຂະຫຍາຍໃຫເ້ຕບີໂຕຂືນ້ໄດ.້ ປະຈບຸນັ “ປ່າຫນັປ່ຽນ” ໄດສ້ະຫນອງ 
ໄມໃ້ນປະລມິານທີ່ ບໍ່ ມຄີວາມຫມັນ້ຄງົ ແລະ ໃນລະດບັຄຸນນະພາບທີ່ ປະສມົປະສານ  ເຊິ່ ງບໍ່ ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶ 
ໃນການປຸງແຕ່ງໄມລ້ະດບັສູງໄດ.້ ການສະຫນອງໄມ ້ແມ່ນມາຈາກປ່າທີ່ ຖກືຄຸມ້ຄອງທີ່ ຍນືນານ ຫຼ ືປ່າປູກເທົ່ ານັນ້. 

ການຄຸມ້ຄອງທີ່ດ ີສາໍຫຼບັ ໄມທ້ີ່ດ ີ

ການເກອືດຫາ້ມການຕດັໄມ ້ ແລະ ການສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນ ແມ່ນເປັນໂອກາດອນັດທີີ່ ເຮດັໃຫມ້ກີານປະຕຮູິບທາງດາ້ນ 
ນະໂຍບາຍທີ່ ສາໍຄນັ ເພື່ ອສາ້ງມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ 
ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໃນທີ່ ສຸດກຈໍະຟືນ້ຟູຂະແຫນງການດັ່ ງກ່າວນີ.້ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ການເກອືດຫາ້ມ 
ການຕດັໄມ ້ ຍງັຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼວຽນຂອງຜນົປະໂຫຍດ ໄປຫາຄະນະກາໍມະການປ່າໄມຂ້ອງບາ້ນທີ່ ຊ່ວຍສະຫນບັສະ 
ຫນນູການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງບາ້ນ, ການຟືນ້ຟູປ່າພາຍຫຼງັການຂຸດຄົນ້ ແລະ ການຈາ້ງງານ. ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ 
ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຊ້ອກຫາວຖິກີານດາໍລງົຊວີດິແບບອື່ ນເຊັ່ ນ ການເຮດັກະສກິາໍປ່າໄມ,້ ການເຮດັກະສກິາໍ ແລະ ໃນບາງກ ໍ
ລະນອີາດມກີານຕດັໄມທ້ີ່ ຜດິກດົຫມາຍ. 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ລດັຖະບານກາໍລງັປະຕຮູິບຂະແຫນງປ່າໄມ ້ ແຕ່ວ່າການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ີ່ ຍງັອ່ອນແອ ຍງັຄງົເປັນອຸປະສກັ 
ຂດັຂວາງການຜະລດິ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ. ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ອ່ອນແອ ແມ່ນເນື່ ອງຈາກການຂາດຊບັພະຍາກອນ 
ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, 
ການອອກໃບອະນຸຍາດສໍາປະທານ ແລະ ກດົລະບຽບສໍາລບັການປູກຕົນ້ໄປທີ່ ບໍ່ ຈະແຈງ້, ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ີ່ ບໍ່ ຍນື 
ນານ ແລະ ການຫນັປ່ຽນປ່າໄມ,້ ການຂາຍໄມ ້ ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງການເກບັຄ່າພາກຫຼວງທີ່ ມປີະສດິທພິາບຕໍ່ າ, 
ການບງັຄບັປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ມຢູ່ີບໍ່ ເຂັມ້ງວດ (ການເລອືກປະຕບິດັ). ບນັຫາອື່ ນໆ ລວມມກີານປະສານງານ 
ລະຫວ່າງຂະແໜງການໃນການວາງແຜນທາງພືນ້ທີ່  ເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານລ່ວງລະເມດີພືນ້ທີ່ ປ່າປອ້ງກນັ; ເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ 
ຕໍ່ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທີ່ ອາໃສປ່າໄມ,້ ແນວທາງການພດັທະນາອຸດສາຫະກາໍທີ່ ບໍ່ ເຫມາະສມົກບັການນາໍໃຊ ້
ຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີ, ເຮດັໃຫກ້ານລງົທນຶໃນທຸລະກດິປ່າໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍຂອງວສິາຫະກດິພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົບໍ່ ມກີານພດັທະນາ . ການແປຄວາມໝາຍ ແລະ 
ການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍ, ຫຼກັການ ແລະ ຫຼກັປະຕບິດັທີ່ ສອດຄ່ອງ ແລະ ຈະແຈງ້ຂອງສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ 
ບາ້ນຍງັເປັນສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍ. 



ໄມທ້ີ່ ໄດຖ້ກືຂຸດຄົນ້ຈາກພືນ້ທີ່ ປ່າທີ່ ຖກືຫນັປ່ຽນບໍ່ ໄດຖ້ກືນາໍໄປບນັທກື ຫຼ ື ເກບັຮກັສາຢ່າງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບເທົ່ າທີ່  
ຄວນ ເຮດັໃຫຖ້ກືສວາຍໃຊ ້ໂດຍການເອາົໄປປົນກບັໄມທ້ີ່ ຖກືຂຸດຄົນ້ໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ບໍ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ. ນບັຕັງ້ແຕ່ປີ 2013 
ເປັນຕົນ້ມາ ການເກອືດຫາ້ມຊົ່ ວຄາວການຂຸດຄົນ້ໄມໃ້ນພືນ້ທີ່ ປ່າຜະລດິ (ຄໍາສັ່ ງຂອງສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ເລກທ ີ 31) ເຮດັໃຫໄ້ມທ້ີ່ ຖກືຂຸດຄົນ້ຢູ່ພືນ້ທີ່ ປ່າທີ່ ຖກືຫນັປ່ຽນ, ໄມທ້ີ່ ຖກືອາຍດັ ແລະ ໄມທ້ີ່ ຖກືເກບັໄວກ່້ອນ ການ 
ເກອືດຫາ້ມ ເປັນແຫລ່ງສະໜອງໄມທ້ີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຍງັເຫຼອືຢູ່ ສໍາລບັອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ.້ 

ຄວາມລ່າຊາ້ໃນການສະຫນອງພືນ້ທີ່ ທີ່ ກວາ້ງຂວາງທີ່ ມຄີວາມເຫມາະສມົ ແລະ ພືນ້ທີ່ ປ່າຊຸດໂຊມ ແລະ ປ່າປອກໂຫຼນ້ 
ທີ່ ມຢູ່ີ ສາໍຫຼບັການພດັທະນາທີ່ ຖກືກດົໝາຍໃນໄລຍະຍາວ, ລວມທງັ ພືນ້ທີ່ ປ່າຜະລດິ ແລະ ຄວາມລ່າຊາ້ໃນການດາໍ 
ເນນີສນັຍາສາໍປະທານທີ່ ດນິ ໄດເ້ປັນອຸປະສກັຕໍ່ ການລງົທນືປູກຕົນ້ໄມ,້ ການຟືນ້ຟູປ່າໄມ ້ ແລະ ການພດັທະນາ 
ອຸດສະຫະກາໍປ່າໄມ.້ ຄໍາສັ່ ງ ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທ ີ9 ໃນປີ 2018 ໄດສ້ົ່ ງເສມີການລງົທນຶໃນການປູກໄມວ້ກິ, 

ໄມແ້ປກ, ໄມສ້ກັ, ໄມໄ້ຜ່ ແລະ ພນັໄມສ້ະນດິອື່ ນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫພ້າກເອກະຊນົ ນາໍໃຊພ້ືນ້ທີ່ ປ່າຜະລດິເພື່ ອລງົທນຶ 
ເຂົາ້ໃນການຟືນ້ຟູປ່າ ແລະ ການປູກປ່າຄນືໃຫມ່. ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ມຊີື່ ສຽງໃນສາກນົ ໄດລ້ະດມົເງນິທນຶເພື່ ອຂະຫຍາຍ 
ການລງົທນຶຂອງພວກເຂາົໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ, ເຊິ່ ງໄດເ້ປັນການສາ້ງເວທໃີຫແ້ກ່ກມົປ່າໄມຂ້ອງກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ,້ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ (MoIC), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ (MPI) ແລະ ກະຊວງ 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (MoNRE) ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັບນັດາບໍລສິດັເອກະຊນົ ແລະ 
ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນວຽກງານການກະກຽມການຟືນ້ຟູໄມ ້ແລະ ການປູກປ່າຄນືໃຫມ່. ການເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມ ືແລະ 
ການປະສານງານລະຫວ່າງ ກະຊວງຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫມ້ຄີວາມແນ່ນອນໃນການລງົທນຶ ໂດຍການປັບປຸງປະສດິທພິາບ 
ແລະ ການຕຄີວາມໝາຍ ຂອງລະບຽບການມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັກ່ວາເກົ່ າ. 

ຈະເຮດັແນວໃດ ເພື່ອຫາໃຫໄ້ດ ້ 2 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ: ທ່າແຮງບົ່ມຊອ້ນ ຂອງ ການລງົທນຶ ທີ່ຈະໃຫປ້ະໂຫຍດແກ່ 
ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

ສປປ ລາວ ມພີືນ້ທີ່ ປ່າໄມຊຸ້ດໂຊມ ຫຼ ື ປ່າປອກໂຫຼນ້ ປະມານ 11.2 ລາ້ນເຮກັຕາ, ໃນນັນ້ ປະມານ 650,000 ເຮກັຕາ 
(<6%) ເປັນພືນ້ທີ່ ປ່າຊຸດໂຊມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້ ທີ່ ສາມາດຈດັສນັໃຫແ້ກ່ພາກເອກະຊນົເພື່ ອລງົທນຶປູກຕົນ້ໄມ.້ 
ຢ່າງຫນອ້ຍມ ີ3 ບໍລສິດັ ທີ່ ມຊີື່ ສຽງໃນລະດບັສາກນົພອ້ມທີ່ ຈະລງົທນຶ ໃນການປູກຕົນ້ໄມອຸ້ດສາຫະກາໍທີ່ ຖກືຮບັຮອງ 
ແລະ ເຕບີໂຕຢ່າງວ່ອງໄວໃນເນືອ້ທີ່  50.000-60.000 ເຮກັຕາ ໂດຍມກີານໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ 
ແກ່ຜູປູ້ກລາຍນອ້ຍ ຕາມສນັຍາ ປະມານ 10.000-20.000 ເຮກັຕາ. ສວນໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ 300.000 ເຮກັຕາ 
ອາດກວມເອາົ 1.2% ຂອງ ເນືອ້ທີ່ ດນິ 237 ລາ້ນເຮກັຕາຂອງ ສປປ ລາວ, ສາມາດດງຶດູດເອາົການລງົທນຶເຂົາ້ປະເທດ 
ປະມານ 5 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທາໍໃຫມ່ຈາໍນສນ 100.000 ຫວົໜ່ວຍ ຈາກການປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ອຸດສາຫະກາໍການປຸງແຕ່ງໄມ,້ ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫມ້ລີາຍຮບັຈາກການສົ່ ງອອກ 1.5-2 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັຕໍ່ ປີ, ການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. ບນັດາບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວ ສາມາດຟືນ້ຟູປ່າທາໍມະຊາດເຖງິ 30% 
ຂອງການສໍາປະທານຂອງພວກເຂາົບນົພືນ້ຖານຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ, ຜູປູ້ກໄມລ້າຍນອ້ຍມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຫຼາຍ ໃນການສະໜອງ 
ໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ. ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ຍງັມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຜດິ ຕໍ່ ບດົບາດຂອງການປູກໄມໃ້ນການດາໍລງົຊວີດິຂອງ 



ຊາວກະສກິອນໃນ ສປປລາວ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຊຸກຍູ ້ ບໍ່ ທນັໄດສ້ົ່ ງເສມີໃຫເ້ກດີມກີານຄຸມ້ຄອງທີ່ ດ ີ ສາໍລບັ 
ການຜະລດິໄມທ້ີ່ ມຄຸີນນະພາບ. ຈາກປະສບົການທີ່ ພບົເຫນັ ໃນການຮ່ວມມປູືກໄມຕ້າມສນັຍາ ລະຫວ່າງບໍລສິດັ ແລະ 
ຜູປູ້ກລາຍຍ່ອຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນບໍ່ ປະສບົຜນົສໍາເຫຼດັໃນການຂະຫຍາຍໂຄງການເຫຼົ່ ານີ.້ ໃນລກັສະນະດຽວກນັ, 

ນະໂຍບາຍຜ່ານມາໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫຊ້າວກະສກິອນປູກຕົນ້ໄມ,້ ແຕ່ວ່າ ຍອ້ນຄວາມການຂາດຮູທ້າງດາ້ນວຊິາການຂອງ 
ຊາວກະສກິອນ, ການເຂົາ້ເຖງິແຫຼ່ ງທນືທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ຈາໍກດັ ແລະ ເບຍ້ໄມທ້ີ່ ບໍ່ ດ ີໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ພືນ້ທີ່ ທີ່ ປູກໄມ ້
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໄມທ້ີ່ ຜະລດິ, ຈາໍກດັຄວາມສາມາດເຕບີໂຕຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຜນົຕອບແທນທາງດາ້ນການເງນິ. 
ລະບຽບການ, ຂັນ້ຕອນທີ່ ມຄີວາມສບັສນົ ແລະ ການແຊກແຊງໃນການລງົທນຶ, ການຄຸມ້ຄອງ, ການເກບັກ່ຽວ ແລະ 
ການຕະຫຼາດຕໍ່ ຜູປູ້ກຂະຫນາດນອ້ຍ ເປັນການສາ້ງປະກດົການຫຍໍ່ ທໍ ້ ຕໍ່ ການລງົທນຶປູກໄມຂ້ອງຜູປູ້ກຂະໜາດນອ້ຍ, 
ໃນຂະນະດຽວກນັ ກໍ່ ເປັນອຸປະສກັຕໍ່ ການຄຸມ້ຄອງການປູກໄມທ້ີ່ ດ.ີ ປະສບົການສາກນົສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຈະຕອ້ງມ ີ
ການຮບັຮູກ້າໍມະສດິຂອງຜູປູ້ກລາຍນອ້ຍ ຕໍ່ ໄມທ້ີ່ ປູກຢ່າງຈະແຈງ້, ມຕີະຫຼາດທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ມນີະໂຍບາຍ ທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ 
ແລະ ມຄີວາມຮບັຮູທ້າງວຊິາການທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ຈີ່ ງຈະຊ່ວຍສົ່ ງເສມີການປູກໄມຂ້ອງຜູປູ້ກຂະໜາດນອ້ຍໃຫປ້ະສບົຜນົ 
ສໍາເລດັ. 

ປ່າໄມບ້າ້ນສາມາດມບີດົບາດສາໍຄນັ ໃນເສດຖະກດິປ່າໄມແ້ບບສຂີຽວໃຫມ່. ເນື່ ອງຈາກຊຸມຊນົໃນເຂດຊນົ 
ນະບດົອາໃສປ່າໄມໃ້ນການດໍາລງົຊວີດິຂອງພວກເຂາົ, ພວກເຂາົຈິ່ ງມຄີວາມຕັງ້ໃຈອນັໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການຄຸມ້ຄອງ 
ມນັໃຫດ້.ີ ຖາ້ທຽບໃສ່ຮູບແບບການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມສ້ະໄຫມກ່ອນ, ຮູບແບບການຄຸມ້ຄອງປ່າທີ່ ຍນືຍງົໃນປັດຈບຸນັ 
ແມ່ນເນັນ້ໃສ່ການເຂົາ້ເຖງິຊາວບາ້ນໃຫຫ້ຼາຍຂຶນ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍທງັຫມດົ ເຊິ່ ງໄດ ້
ນາໍໄປສູ່ການທດົລອງນາໍໃຊແ້ຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ສາມາດຂະຫຍາຍຂອບເຂດການນາໍໃຊ.້ ມຄີວາມເປັນ 
ໄປໄດທ້ີ່ ວ່າ ບາ້ນຈະຮ່ວມມກືບັລດັຖະບານ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ໃນການຜະລດິ, ການອະນຸລກັ ແລະ ປົກປອ້ງປ່າໄມ ້
ບາ້ນ. ການສະຫນບັສະຫນນູຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ເມອືງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແບບມສ່ີວນ ຮ່ວມ 
ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມບ້າ້ນໃນປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັໄມ ້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ການນາໍໃຊດ້ນິ 
ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສາທາລະນະ, ຄວົເຮອືນ ແລະ ຕາມປະເພນ ີແມ່ນບໍ່ ສອດຄ່ອງກນັຍອ້ນນະໂຍບາຍ ທີ່ ບໍ່ ເຂັມ້ແຂງ. 
ລະບຽບການກ່ຽວກບັສດິ ແລະ ການນາໍໃຊປ່້າໄມບ້າ້ນ ແລະ ທີ່ ດນິຂອງບາ້ນສໍາລບັຄວົເຮອືນ, ການນາໍໃຊຕ້າມປະເພນ ີ
ແລະ ການຜະລດິທາງການຄາ້ ລວມທງັການເກບັກ່ຽວຜະລດິຕະພນັໄມ ້ ແລະ ການປູກຕົນ້ໄມ ້ ຍງັບໍ່ ຈະແຈງ້ຊດັເຈນ, 
ເພາະສະນັນ້ ມນັເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ້ກີານຕຄີວາມໝາຍທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງ ຫຼ ື ສວຍໃຊ ້ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົອນັ 
ບໍ່ ດຕີໍ່ ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຖາ້ຫາກໃຫສ້ດິ ແລະ ໂອກາດໃນການມສ່ີວນຮ່ວມໃນ ການວາງແຜນ, 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ, ຄະນະກາໍມະການປ່າໄມຂ້ອງບາ້ນກໍ່ ຈະສາມາດສາ້ງລາຍຮບັ 
ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ແລະ ລດັຖະບານ. 

ຄາໍແນະນາໍຕົນ້ຕ ໍສາໍຫຼບັການສາ້ງເສດຖະກດິປ່າໄມສ້ຂີຽວແບບໃໝ່ 

ສປປ ລາວ ສາມາດ ສວຍໃຊໂ້ອກາດ ສໍາຫຼບັ ການເຕບີໂຕແບບສຂີຽວ ໂດຍການກາໍນດົຈດຸຢືນທາງດາ້ນຍຸດທະສາດ 
ຂອງຕນົເອງໃຫເ້ປັນສູນກາງຂອງໂລກໃນການຜະລດິແບບສຂີຽວ ແລະ ໂດຍການລງົທນືເຂົາ້ໃສ່ຊບັພະຍາກອນທໍາ 
ມະຊາດ (ປ່າໄມ)້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. 

 



ການເປັນຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ດ ີສາໍຫຼບັການລງົທນືທີ່ດ ີເພື່ອສາ້ງອາຊບີການງານທີ່ດຈີາກໄມທ້ີ່ດ ີ

ສປປ ລາວ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມສາໍລບັປ່າປູກ ແລະ 
ປ່າໄມທ້ໍາມະຊາດ. ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ີ່ ຍນືຍງົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ສາມາດສະໜອງໄມທ່້ອນໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະ 
ຍາວ ແລະ ເຮດັໃຫຜູ້ລ້ງົທນຶທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖທືງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜູປູ້ກໄມລ້າຍນອ້ຍ ແລະ ບາ້ນ ເຫນັວໄິສທດັ 
ໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນັນ້, ມນັຍງັຈະຊ່ວຍໃຫ ້ ວສິາຫະກດິປ່າໄມພ້າຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ສາ້ງອາຊບີການງານ ໂດຍການລງົທນຶເຂົາ້ໃສ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງໄມ,້ ຄວາມຊໍານ ິ
ຊໍານານຂອງຄນົງານ ແລະ ວຽກງານການຮບັຮອງຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຜະລດິຕະພນັໄມ.້ 

ການປະສມົປະສານການຄຸມ້ຄອງປາ້ໄມແ້ບບຍນືນານ, ລະບບົຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ່້ອນ 
(TLAS) ແລະ ການຢັງ້ຢືນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານປຸງແຕ່ງອຸດສະຫະກາໍໄມ ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ ້
ສປປ ລາວ ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານ. ເພື່ ອຈດຸ 
ປະສງົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ສປປ ລາວ ສາມາດມຸ່ງເນັນ້ໄປທີ່ ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການດງຶດູດຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາພາກ 
ເອກະຊນົທີ່ ມຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ທີ່ ສາມາດເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຢັງ້ຢືນການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງ
ໂສກ້ານປຸງແຕ່ງອຸດສະຫະກາໍ ເຂົາ້ມາ ສປປ ລາວ. ຂັນ້ຕອນການຮບັຮອງ ສາມາດຖກືສົ່ ງເສມີໃຫເ້ປັນສີ່ ງດງືດູດ 
ນກັລງົທນື ໃຫກ້າຍເປັນຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ມມີາດຕະຖານທາງດາ້ນຄວາມຍນືຍງົອນັດຽວກນັ. ບນົພືນ້ຖານ 
ຄວາມຫມັນ້ໃຈວ່າ ການຢັງ້ຢືນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ີ່ ຍນືນານຈະເກດີມຂີືນ້ແນ່ນອນ, ຄູ່ ຮ່ວມມພືາກອຸດສາຫະກາໍ ແລະ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ສາມາດພກັດນັໃຫມ້ກີານຢັງ້ຢືນການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສ່ການປຸງແຕ່ງອຸດສະຫະກາໍ
ໄມ.້ ຄວນມກີານອອກໃບອະນຸຍາດໃຫໄ້ມ ້ ທີ່ ຂຸດຄົນ້ຈາກປ່າທີ່ ຖກືຫນັປ່ຽນຢ່າງຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ ຖາ້ ສປປ ລາວ 
ຕອ້ງການ ຫຼກີເວັນ້ ການສົ່ ງ ເສມີການຂຸດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ບໍ່ ເໝາະສມົ ຈາກການແຂ່ງຂນັທີ່ ບໍ່ ຍນືຍງົຕໍ່ ກບັການສະໜອງ 
ໄມທ້ີ່ ຖກືຮບັຮອງທາງດາ້ນກດົຫມາຍ. ລະບບົການຢັງ້ຢືນທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ສໍາຫຼບັຜູປຸ້ກໄມລ້າຍນອ້ຍຄວນຈະໄດ ້
ຮບັການປັບປຸງ ຍອ້ນວ່າລະບບົມຄ່ີາ ໃຊຈ່້າຍສູງ, ມຄີວາມສບັສນົ ແລະ ບໍ່ ເປັນທາໍ ຍອ້ນວ່ານາໍໃຊມ້າດຕະຖານ 
ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັກບັການປູກໄມຂ້ະຫນາດໃຫຍ່ ເຊິ່ ງຜູປູ້ກໄມລ້າຍນອ້ຍບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັຕາມໄດ.້ 

ການເພີ່ ມທະວກີານລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ຕອ້ງມນີະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນທີ່ ມປີະສດິຕຜິນົ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນການເງນິ, ການດາໍເນນີງານ, ການປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ, ອະທປິະໄຕ, ທາງດາ້ນວດັຖຸ 
(ລວມທງັສະພາບອາກາດ) ແລະ ທາງດາ້ນຊວີະພາບ. ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຄວນໄດຮ້ບັການພດັທະນາ 
ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ໂດຍການຮ່ວມມກືບັອງົການຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ. ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານ ີສ້າມາດປະຕບິດັໄດ ້ ໂດຍການປັບປຸງ 
ນະໂຍບາຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກນັ, ມກີານແບ່ງປັນຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການສາໍປະທານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ໂດຍນາໍໃຊ ້
ແນວທາງການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ສໍາລບັການປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານທາງດາ້ນການດໍາເນນີງານ, ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ເຮດັໃຫໝ້ັນ້ໃຈວ່າ ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ນເປັນຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາໃນການຜະລດິ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ 

ການຟືນ້ຟູການພດັທະນາການປູກໄມຂ້ອງຜູປູ້ກລາຍນອ້ຍ ຈະເຮດັໃຫກ້ານນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂືນ້, ມກີານ 
ພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຜູປຸ້ກໄມລ້າຍນອ້ຍ ຕອ້ງການໃຫມ້ຄີວາມ 



ຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັສດິຂອງເຂາົເຈົາ້ໃນການຄອບຄອງ ແລະ ການເກບັກ່ຽວ, ຕະຫຼາດທີ່ ມຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ແລະ 
ການສະໜອງຄວາມຮູທ້າງດາ້ນວຊິາການທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, ລວມທງັ ການເຂົາ້ເຖງີເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ 
ການສະໜອງການບໍລກິານທີ່ ມປີະສດິທພິາບ. ການປັບປຸງລະບຽບການເພີ່ ມຕື່ ມ ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫຂ້ັນ້ຕອນງ່າຍຂືນ້ 
ແລະ ຈະແຈງ້ຕື່ ມ ແລະ ຈະເປັນການວາງເງ ື່ອນໄຂທາງດາ້ນກດົຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍແກ່ຜູທ້ີ່ ລງົທນື 
ປູກໄມລ້າຍນອ້ຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູທ້ີ່ ປູກພນັໄມທ້ອ້ງຖິ່ ນ. 

ນອກຈາກການນາໍໃຊພ້ືນ້ທີ່ ປ່າຜະລດິເຂົາ້ໃນການດາໍລງົຊວີດິ ແລະ ການຫາເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ທ່າແຮງບົ່ ມຊອ້ນຂອງປ່າ
ໄມບ້າ້ນສາມາດເຮດັໃຫເ້ປັນຈງິໄດ ້ ໂດຍການມອບສດິໃຫບ້າ້ນປູກຕົນ້ໄມ ້ ແລະ ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ ເພື່ ອຂາຍ, ພາຍໃຕ ້
ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກາໍນດົໄວຢ່້າງຊດັເຈນ. ບນັດາເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວ ອາດຈະກາໍນດົສດິໃນການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິຢ່າງຈະແຈງ້; ແຜນ 
ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັທີ່ ແບ່ງເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງປ່າໄມ ້ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດ 
ດໍາເນນີທຸລະກດິໄດ;້ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມບ້າ້ນ ແລະ ສນັຍາການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຖກືຮ່າງໂດຍ 
ການປະສານງານ ກບັຄະນະກາໍມະປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ໄດຖ້ກືສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ ໂດຍການປະສານງານກບັອງົການປົກຄອງຂັນ້ເມອືງ. 

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ ລດັ-ເອກະຊນົ-ປະຊາຊນົ (Public-Private-People-Partnerships, PPPPs) 
ເປັນການສະເໜວີທິກີານສາໍຫຼບັບາ້ນ ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ໂດຍຜ່ານການຈາ້ງງານໂດຍກງົ, 
ການຜະລດິ ແລະ ໂຄງການສາໍຫຼບັຜູປູ້ກໄມ.້ ວທິນີີຕ້ອ້ງການໃຫມ້ ີ (i) ການເຂົາ້ເຖງີທີ່ ເປັນເອກະພາບກນັ (ii) 
ການກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂສໍາລບັການພວົພນັກບັຊຸມຊນົຂອງ ພາກເອກະຊນົ; (iii) ສາ້ງມາດຕະຖານ ແລະ ກນົໄກ
ການປຶກສາຫາລກືບັຊຸມຊນົທີ່ ເປັນເປົາ້ໝາຍ  (iv) ຕວົກາງປະສານງານທີ່ ມຄີວາມຊື່ ສດັ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ແລະ ສາ້ງຄວາມໄວວ້າງໃຈ ແລະ ປະສບົການທີ່ ດ ີ ລະຫວ່າງບນັດາ ຝ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; ແລະ (v) ໂອກາດທາງດາ້ນ 
ຕະຫລາດ ແລະ ທີ່ ຈະໄດຜ້ນົກາໍໄລທີ່ ຊດັເຈນ. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ ລດັ-ເອກະຊນົ-ປະຊາຊນົ (PPPPs) 

ຈະມປີະສດິທພິາບດ ີ ເມື່ ອມຄີວາມກະຈ່າງແຈງ້ ແລະ ການຮບັຮູຢ່້າງເປັນທາງການກ່ຽວກບັສດິໃນການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ 
ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການຕດັສນິໃຈທີ່ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສນັຍາທີ່ ເປັນທາໍ ແລະ ທີ່ ໜກັແໜນ້ 
ແລະ ການເຂົາ້ເຖງີຂະບວນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງເຊັ່ ນ ການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ການຕດັສນິຂໍຂ້ດັແຍ່ງດວ້ຍ ຄະນະກາໍມະ 
ການຈາກທຸກພາກສ່ວນ. 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມກືະຕຸນ້ທີ່ຖກືປັບຢ່າງລະອຽດ 

ການຍກົເລກີການເກອືດຫາ້ມການຂຸດຄົນ້ ແລະ ການສົ່ ງອອກໄມ ້ ສາໍຫຼບັປ່າຜະລດິທໍາມະຊາດ ຄວນຈະຖກືພຈິາລະນາ 
ຢ່າງລະອຽດ ເມື່ ອການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ີ່ ຍນືຍງົ, ຂັນ້ຕອນການອະນຍຸາດທີ່ ເຫມາະສມົ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດຂອງ 
ລດັຖະບານທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກະຈາຍລາຍໄດ ້ ໄດຖ້ກືພດັທະນາຂືນ້. ໃນເບືອ້ງຕົນ້, 
ການຍກົເລກີການເກອືດຫາ້ມອາດຈະປະຕບິດັໃນພືນ້ທີ່ ທດົລອງ ບ່ອນທີ່ ມກີານຕກົລງົກນັກ່ຽວກບັເອກະສານ, ບນັທດັ 
ຖານ ແລະ ຂັນ້ຕອນ, ການຢັງ້ຢືນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ີ່ ຍນືນານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານປຸງແຕ່ງອຸດສະຫະກາໍທີ່

ຜ່ານ, ການຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງໄມທ້ີ່ ຖກືເກບັກ່ຽວຈາກປ່າທີ່ ຖກືຫນັປ່ຽນ ແລະ ຂັນ້ຕອນການ 
ປະມູນຂາຍ. ມາດຕະການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໃນການບງັຄບັການເກອືດຫາ້ມການສົ່ ງອອກ 
ໄມທ່້ອນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມເ້ຄີ່ ງສໍາເຫຼດັຮູບເຊັ່ ນ ບນັຊຜີະລດິຕະພນັໄມສ້ໍາຫຼບັສົ່ ງອອກ ໄດເ້ປັນອຸປະສກັຂດັຂວາງ 
ການປະດດິສາ້ງ ຜະລດິຕະພນັໄມ ້ ແລະ ການພດັທະນາອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ.້ ບນັດາກະຊວງ ແລະ ພາກອຸດສາ 



ຫະກາໍ ຄວນຮ່ວມມກືນັປັບປຸງບນັຊດີັ່ ງກ່າວ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຖກືເກອືດຫາ້ມ. ການຍກົເລກີການເກອືດ 
ຫາ້ມຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ມາຈາກປ່າປູກຈະເປັນການສົ່ ງຂໍຄ້ວາມທີ່ ຈະແຈງ້ໃຫແ້ກ່ຜູປູ້ກ ແລະ ສົ່ ງເສມີຂະແຫນງການປູກ 
ຕົນ້ໄມ.້ 

ໃນຂະນະທີ່ ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ປ່າປູກ ສາມາດສາ້ງຜນົກາໍໄລ ແລະ ກະຕຸນ້ໃຫ ້
ຊາວກະສກິອນ ແລະ ວສິາຫະກດິໃນການລງົທນຶ, ມາດຕະການທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ເຫມາະສມົ ແລະ ທີ່ ໄດຜ່້ານການ 
ພຈິາລະນາຢ່າງລະອຽດ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນສາໍຫຼບັການສະຫນບັສະຫນນູການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ໃນອະນາຄດົ. ຄ່າພາກ ຫວຼງ, 
ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າປັບໄຫມ ແລະ ພາສ ີ ອາດຈະຖກືລວມເຂົາ້ກບັກດົລະບຽບທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ີ່ ຍນືນານ ແລະ ກດິຈະກາໍອື່ ນໆ ທີ່ ປົກປອ້ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເມື່ ອເບີ່ ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຄວາມຮບັຮູ ້ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃນ 
ປະຈບຸນັແລວ້ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງມກີານປະເມນີຜນົກະທບົຂອງນະໂຍບາຍຕໍ່ ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ 
ການປະຕຮູິບລະບຽບການຕື່ ມອກີ. 

ການລງົທນຶໃນການຄົນ້ຄວາ້, ການພດັທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ເປັນອງົປະກອບພືນ້ຖານຂອງການເຕບີໂຕ ແລະ 
ຄວາມຍນືຍງົຂອງຂະແຫນງການ. ປະສບົການສາກນົ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າວໄິຈ, ມະຫາວທິະ ຍາໄລ 
ແລະ ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ ແມ່ນມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການເຜຍີແຜ່ຄວາມຮູ ້ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 
ທີ່ ຈາໍເປັນໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າປູກ ແລະ ປ່າໄມທ້ໍາມະຊາດ, ການເກບັກ່ຽວຜະລດິຕະພນັໄມ ້ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ, 
ການອອກແບບຜະລດິຕະພນັ, ການປຸງແຕ່ງໄມ,້ ອຸດສາຫະກາໍອື່ ນທີ່ ພວົພນັກບັການປຸງແຕ່ງໄມ,້ ການອະນຸລກັປ່າໄມ ້
ການທ່ອງທ່ຽວທາງທາໍມະຊາດ, ແລະ ອື່ ນໆ. 

ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ສາມາດເຫນັເປັນຮູບປະທໍາທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທີ່ ຍນືນານ ເພື່ ອສບືຕໍ່ ສາ້ງຄວາມສາ 
ມາດທາງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. ໄດມ້ສີະຖາບນັອນັເປັນພືນ້ຖານຫຼາຍພຽງພໍທີ່ ຈະ ຮກັສາ, 
ສົ່ ງເສມີ ແລະ ບງັຄບັໃຫມ້ກີານນາໍໃຊຂ້ດີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ເຊັ່ ນ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍປ່າໄມ ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ 
ການສໍາປະທານ ແລະ ລາຍຮບັ. 

ໂຄງການລງົທນຶຂະຫນາດໃຫຍ່ໄລຍະຍາວທີ່ ລດັຖະບານເປັນຜູນ້າໍພາໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມຢ່້າງເຕມັ 

ສ່ວນ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະສານສມົທບົກບັຫຼາຍຂະແໜງ, ຫຼາຍພາກສ່ວນ, ແລະ ຫຼາຍຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ; ຂນົຂວາຍທນຶຮອນ

ຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງທນຶ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການມຂີໍມຸ້ນຂ່າວສານ, ສະຖາບນັ ແລະ ນະໂຍບາຍກະຕຸກຊຸກຍຸ.້ 

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ສນົໃຈ ມຄີວາມພອ້ມທີ່ ຈະສະໜອງການບໍລກິານທາງດາ້ນການ 

ເງນິ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ບໍ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ ເພື່ ອສາ້ງພືນ້ທີ່ , ແຜນງານ ແລະ ການລງົທນືທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈາກ 

ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 


