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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ  

===000=== 
 

ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ              ເລກທ.ີ........ລງົວນັທ.ີ............. 

ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້  

    

ມະຕຕິກົລງົມະຕຕິກົລງົມະຕຕິກົລງົມະຕຕິກົລງົ    
    

ຂອງກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

- ອງີຕາມຍຸດທະສາດປ່າໄມຮ້ອດປີ 2020 

- ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ເລກທ ີ06/ນຍ, ລງົວນັທ ີ24/12/2007 

- ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັປ່າ ແລະ ສດັນໍາ້ ເລກທ ີ07/ນຍ, ລງົວນັທ ີ24/12/2007 

- ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ164/ນຍ ລງົວນັທີ.ິ.. ...ຕຸລາ 1993 ວ່າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທງັໝດົ..... .....ແຫ່ງໃນ ສ ປ ປ ລາວ. 
 

ທມີງານວຊິາການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການຈາກອງົການຮ່ວມມລືາວ-

ເຢຍລະມນັ ໄດກ້ະກຽມແຜນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (2016-2020) ໂດຍໄດຮ້ບັຄວາມຮ່ວມ

ມຈືາກບນັດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ເມອືງ 

(ຄກມ), ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ (ຄກກ) ແລະ ຄະນະກໍາມະການ

ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ບາ້ນ (ຄກບ) ທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ບໍລເິວນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີໜາມໜ່ໍ ເມອືງບວົລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ. 
 

ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄດປ້ະເມນີ ແລະ ຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບກນັຕາມຜນົໄດ ້

ຮບັຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລທືີ່ ຈດັຂືນ້ໃນຄັງ້ວນັທ ີ24-25 ກນັຍາ 2015 ເມອືງບວົລະພາ ແລະ ໄດຖ້ກືຮອງຮບັເອາົຢູ່ໃນ

ກອງປະຊຸມຂັນ້ແຂວງໃນຄັງ້ວນັທີ 21 ຕຸລາ 2015 ທີ່ ຫອ້ງວ່າການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ. ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນີ ້ເປັນ

ເອກະສານອາ້ງອງີ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃຫມ້ປີະສດິທພິາບດຂີືນ້. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ແຜນນີ ້

ຍງັຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດກ້ໍານດົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 
 

ສະນັນ້, ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈຶ່ ງໄດປັ້ບປຸງ

ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃນຄັງ້ນີ ້ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃຫມ້ປີະສທິພິາບດີຂືນ້ກວ່າທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດນ້ບັຕັງ້ແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັ

ເປັນຕົນ້ໄປ. 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ.ີ.................................. 

ຫວົໜາ້ຫວົໜາ້ຫວົໜາ້ຫວົໜາ້    

ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້   
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ຄໍານາໍຄໍານາໍຄໍານາໍຄໍານາໍ    

 

ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແມ່ນແຜນຍຸດທະສາດໜຶ່ ງທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໂດຍຜ່ານວທິກີານວາງ

ແຜນຮ່ວມກນັກບັພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ບນົພືນ້ຖານຄວາມເຫນັດເີປັນເອກະພາບຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້   

ໝາຍລວມ. ເຊິ່ ງແຕ່ລະຝ່າຍທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໄດແ້ລກປ່ຽນຄໍາຄດິ, ຄໍາເຫນັກ່ຽວກບັພະລະບດົບາດ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການ

ແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດດວ້ຍວທິກີານທີ່ ໂປ່ງໃສ່. ການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍນີ ້ແມ່ນເພື່ ອ

ແນ່ໃສການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮ່ວມກນັກບັບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຄ:ື ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ, ຂັນ້ກຸ່ມ

ບາ້ນ, ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຕວົແທນບາ້ນທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເມອືງ ບວົລະພາ ແຂວງ ຄໍາ

ມ່ວນ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັມບຸີກຄນົຜູທ້ີ່ ມປີະສບົການ ແລະ ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັປ່າສະຫງວນປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການສາ້ງແຜນ.  
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງໜຶ່ ງຂອງ ສ ປປ ລາວ ທີ່ ມກີານຮບັການຮບັຮອງເອາົແຜນຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມຢູ່ໃນລະດບັຊາດ ເຊິ່ ງເປັນບດົຮຽນຄັງ້ທໍາອດິຂອງການທດົລອງຮູບແບບການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດໃນລາວ ເຊິ່ ງບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດໃ້ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍຈະເອາົລວມເຂົາ້ກນັຢູ່ໃນຂັນ້

ນະໂຍບາຍ ເພື່ ອໃຫແ້ນວຄວາມຄດິດັ່ ງກ່າວກາຍເປັນແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ເພື່ ອຈະໄດຂ້ະຫຍາຍໄປສູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງອື່ ນໆ 

ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຕ່ໍໜາ້. ອກີຢ່າງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນີ ້ຍງັເປັນບ່ອນອງີສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມ

ໜ່ໍ ເຊິ່ ງມນັຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານກໍານດົໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນີເພື່ ອທີ່ ຈະ

ປັບປຸງແຜນຄຸມ້ຄອງນີໃ້ນທຸກໆ 5 ປີ. 
 

ເພື່ ອເຮດັໃຫແ້ຜນຍຸດທະສາດຄຸມ້ຄອງຮ່ວມສາມາດນໍາເອາົໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໄດນ້ັນ້ ເຊິ່ ງມນັຕອ້ງມຄໍີາແນະນໍາສໍາລບັ

ແຕ່ໜ່ວຍງານຢ່າງລະອຽດເຈນ ກ່ຽວກບັບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃນ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ ແລະ ອກີຢ່າງກໍ່ ຕອ້ງ

ໄດອ້ະທບິາຍລະອຽດກ່ຽວກບັແຜນເງນິໃຫກ້ບັບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶທີ່ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີໜາມໜ່ໍ. ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນຈໍາເປັນຕອ້ງມກີານສກຶສາຄົນ້ຄວ້າໃຫຫຼ້າຍຕື່ ມອກີ ເພື່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖິງຄຸນຄ່າທີ່ ຄວາມ

ເປັນເອກະລກັສະເພາະທີ່ ໂດດເດັ່ ນຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃນການຮບັຮອງເອາົເປັນແຫ່ຼງມລໍະດກົໂລກດາ້ນທໍາ

ມະຊາດ. 
  

ທມີງານວຊິາການກະກຽມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະກອບມ:ີ 
 

ທ່ານ. ບວົຜນັ ພນັທະວງົ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ/້ກຊສ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ທ່ານ ສນິນະສອນ ແສງຈນັທະວງົ. ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງຄໍາມ່ວນ 

ທ່ານ ສສີມົພອນ ສຸດທຈິກັ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງຄໍາມ່ວນ 

ທ່ານ ບວົແກວ້ ສຸລວິງົ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ ບວົລະພາ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. 

ດຣ. ມຣີຽມ ເດກູນງິ - ຫວົໜາ້ GIZ-HHN 

ທ່ານ ໂຈສທ ໂຟຟສ - ຫວົໜາ້ ທປຶີກສາ IP-HNN 

ທ່ານ ຈອນ ພາຣ - ທປຶີກສາ ໄລຍະສັນ້ GIZ-HHN 

ພະນກັງານວຊິາການແຕ່ລະໜ່ວຍງານ/ທີ່ ປຶກສາ/ພຊສ/ຫຊສ/GIZ/IP 

ສະມາຊກິໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

ທມີງານວຊິາການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາທ່ານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້

ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານຮ່ວມມ ືແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນໍາໃນການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

(2016-2020)ໃນຄັງ້ນີດ້ວ້ຍ. 
 

ສະໜບັສະໜນູໂດຍ:                ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ:                 ຮ່ວມມກືບັ: 
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ຄໍາຫຍໍ ້ຄໍາຫຍໍ ້ຄໍາຫຍໍ ້ຄໍາຫຍໍ ້
AFC ບໍລສິດັປຶກສາດາ້ນກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ASEAN ສະມາຄມົບນັດາປະເທດພາກເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້
COCA ການປູກຈດິສໍານກຶໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ 
CUZ ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້
DAFO ຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ 
DCMC ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ 
DFRM ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້
DoF ກມົປ່າໄມ ້
DOFI ກມົກວດກາປ່າໄມ ້
DoNRE ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ 
EDC ບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາດາ້ນທຸລະກດິ ແລະ  ພດັທະນາ 
FLEGT ໂຄງການການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ຄຸມຄອ້ງປ່າໄມ ້ແລະ ການຄາ້ 
GIZ ອງົການຮ່ວມມດືາ້ນການພດັທະນາເຢຍລະມນັ (ອງົການ GIZ) 
HNN ຫນີໜາມໜ່ໍ 
HNN NPA ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
ICBF ການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ປ່າໄມ ້
IUCN ອງົການອະນຸລກັທໍາມະຊາດສາກນົ 
KfW ທະນາຄານພດັທະນາເຢຍລະມນັ 
KK-PNKBL ຜາຫນີປູນຄໍາມ່ວນ-ຟອງຍາ-ແກບ່າງ 
MAF ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
MoNRE ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
MoU ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ 
NBCA ເຂດອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 
NUOL ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
NPA ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
NTFP ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 
PM ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
POFI ຂະແໜງກວດກາປ່າໄມແ້ຂວງ 
PoNRE ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ 
ProCEED ໂຄງການສົ່ ງເສມີການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 
ProFLEGT ໂຄງການສົ່ ງເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ການຄາ້ 
PNKB ອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງ 
SMART ເຄື່ ອງມໃືນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານສໍາລບັການກວດກາລາດຕະເວນ 
TPZ ເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ 
UNESCO ອງົການສກຶສາ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
VCMC ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ 
VCCMC ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ 
VR ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນ 
WCS ສະມາຄມົອະນຸລກັສດັປ່າ 
WWF ກອງທນຶພດັທະນາສດັປ່າໂລກ 

 

    

        



5 
 

ສາລະບານສາລະບານສາລະບານສາລະບານ    

ຄໍານາໍຄໍານາໍຄໍານາໍຄໍານາໍ    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    3333 

ຄໍາຫຍໍ ້ຄໍາຫຍໍ ້ຄໍາຫຍໍ ້ຄໍາຫຍໍ ້   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    4444 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ ີ   I: I: I: I: ຄວາມເປັນມາຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງຄວາມເປັນມາຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງຄວາມເປັນມາຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງຄວາມເປັນມາຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ    ............................................................................................................................................................................    10101010 

ບດົທ ີ1: ການແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ສະພາບຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ _________________________________10 

ບດົທ ີ2: ເຫດຜນົການເລອືກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເປັນບຸລມິະສດິສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ _______________ 11 

ບດົທ ີ3: ແຜນ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ___________________________14 

3.1 ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  (2010-2015) ___________________________ 14 

3.2 ການກ່ຽວພນັຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຕໍ່ ກບັແຜນປະຈາໍປີ _________________________________ 15 

3.3 ຈດຸປະສງົຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ _________________________________________________ 15 

3.4 ໂຄງສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ _____________________________________________________ 16 

3.5 ການກະກຽມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ _________________________________________________ 17 

3.5.1 ການສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ________________________________________________ 17 

3.5.2 ການຍອມຮບັຄວາມຊໍານານດາ້ນທາງວຊິາການ ______________________________________ 17 

3.5.3 ຂງົເຂດຂອງການວາງແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ___________________ 18 

3.5.4 ຂະບວນການດໍາເນນີການວາງແຜນ ______________________________________________ 19 

3.6 ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  _________________ 20 

ພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີII:II:II:II:    ການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    ............................................................................................................................................................................................................    21212121 

ບດົທ ີ4: ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ __________________________21 

4.1 ທີ່ ຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  _____________________________________________ 21 

4.2 ພາບລວມໂດຍຫຍໍຂ້ອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  _______________________________ 22 

4.3 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ____________________________ 23 

4.3.1 ບນັດາກຸ່ມຊົ່ ນເຜົ່ າທີ່ ດໍາລງົຊວີດິອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ________________ 23 

4.3.2 ການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົ ແລະ ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິກ່ອນການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  _ 24 

4.4 ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແຕ່ໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້-ປະຈບຸນັ ___________________________ 25 

4.4.1 ພາບລວມຜນົສໍາເລດັຂອງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ _________________ 25 

4.4.2 ກດິຈະກາໍຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ໃນໄລຍະ 2013-2015 _________________ 27 

ບດົທ ີ5: ແວດລອ້ມທາງດາ້ນຊວີະພາບ-ກາຍຍະພາບ _______________________________________31 

5.1 ລກັສະນະດາ້ນກາຍະພາບຂອງພືນ້ທີ່  _______________________________________________ 31 

5.1.1 ອາກາດ ________________________________________________________________ 31 

5.1.2 ນໍາ້ ____________________________________________________________________ 31 

5.1.3 ທໍລະນວິທິະຍາ ແລະ ດນິ ___________________________________________________ 32 

5.2   ລກັສະນະດາ້ນຊວີະນາໆພນັ __________________________________________________ 33 

5.2.1 ພດືພນັ ________________________________________________________________ 33 



6 
 

5.2.2 ປະເພດສດັ _____________________________________________________________ 35 

5.2.3 ສດັທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຖໍາ້ _______________________________________________________ 38 

5.3 ຄວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນທລໍະນ ີແລະ ຊວີະນາໆພນັ _____________________________________ 38 

ບດົທ ີ6: ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ _________________________________________________ 40 

6.1 ພາບລວມດາ້ນປະຊາກອນ _____________________________________________________ 40 

6.1.1 ປະຊາກອນ _____________________________________________________________ 40 

6.1.2 ຊົ່ ນເຜົ່ າ ແລະ ສາສະໜາ _____________________________________________________ 41 

6.2 ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊຸມຊນົ ___________________________________________________ 41 

6....2....1 ຄມົມະນາຄມົ ____________________________________________________________ 41 

6.2.2 ການສກຶສາ _____________________________________________________________ 42 

6.2.3 ສາທາລະນະສຸກ _________________________________________________________ 42 

6.2.4 ອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ _________________________________________ 43 

6.2.5 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ________ 43 

6.2.6 ການທ່ອງທ່ຽວ __________________________________________________________ 45 

6.3 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ ______________________________________________ 46 

6.3.1 ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ ________________________________________________________ 46 

6.3.2 ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງຊາວບາ້ນ ________________________________________________ 46 

6.3.3 ກດົລະບຽບເຂດແດນ ______________________________________________________ 47 

6.4 ການພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນີ _____________________________________________ 47 

ບດົທ ີ7: ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜ

າມໜ່ໍ __________________________________________________________________ 48 

7.1 ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນ __________________________________________________ 48 

7.2 ດາ້ນກະສກິາໍ ______________________________________________________________ 52 

7.2.1 ການຜະລດິເຂົາ້ເຂດດນິພຽງ __________________________________________________ 52 

7.2.2 ການຜະລດິເຂົາ້ເຂດເນນີສູງ __________________________________________________ 53 

7.2.3  ການປູກພດືອື່ ນໆ _________________________________________________________ 53 

7.2.4 ການລຽ້ງສດັ ____________________________________________________________ 53 

7.3 ການນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ ້_________________________________________________ 53 

7.4 ຜນົປະໂຫຍດການປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງຊຸມຊນົ ______________________________________ 54 

7.5 ຜນົປະໂຫຍດການທ່ອງທ່ຽວ ___________________________________________________ 54 

7.6 ການບໍລກິານລະບບົນເິວດ _____________________________________________________ 55 

ບດົທ ີ8: ໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍກບັການອະນຸລກັແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ

 _____________________________________________________________________ 56 

8.1 ພາກສະໜ ີ________________________________________________________________ 56 

8.2 ໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງອອ້ມຕໍ່ ກບັແຫຼ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນ _______________________ 56 

8.2.1 ການວເິຄາະຂໍຄ້ດັແຍ່ງ ______________________________________________________ 56 

8.2.2 ຄວາມຊຸດໂຊມຂອງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດ ______________________________________ 57 



7 
 

8.3 ປັດໄຈທີ່ ເປັນສາເຫດ _________________________________________________________ 57 

8.3.1 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍທີ່ ບໍ່ ໄດປ້ະສດິທພິາບ ___________________________________ 58 

8.3.2 ໂອກາດດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຍງັຈາໍກດັ _______________________________ 58 

8.3.3 ຮູບແບບການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແບບຊະຊາຍ ____________________________________ 58 

8.4 ຂໍຈ້າໍກດັທົ່ ວໄປຕໍ່ ກບັການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ _______________________ 58 

8.4.1 ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງສາ້ງດາ້ນກດົໝາຍບໍ່ ເຂັມ້ງວດ __________________________________ 58 

8.4.2 ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງພະນກັງານປ່າສະຫງວນຍງັຕໍ່ າ ____________________________________ 59 

8.4.3 ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອງົກອນຍງັຈາໍກດັ ____________________________ 60 

8.4.4 ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິ _________________________________________________________ 60 

8.4.5 ປັດໄຈດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ສງັຄມັ _____________________________________________ 61 

ພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີIII: III: III: III: ການຊີນ້າໍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນການຊີນ້າໍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນການຊີນ້າໍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນການຊີນ້າໍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ    ................................................................................................................................................................................................................................................................    62626262 

ບດົທ ີ9: ຍຸດທະສາດການອະນຸລກັ, ການແບ່ງເຂດປ່າສະຫງວນ: ໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ____ 62 

9.1 ຍຸດທະສາດການອະນຸລກັ______________________________________________________ 62 

9.1.1 ແນວຄດິພືນ້ຖານຂອງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ _________________________________________ 62 

9.1.2 ວທິກີານ ແລະ ແຜນການ ___________________________________________________ 63 

9.2 ອງົປະກອບດາ້ນກດົໝາຍ _____________________________________________________ 63 

9.3 ນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ________________________________________________ 64 

9.4  ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ______________________________ 64 

9.4.1 ການສາ້ງນະໂຍບາຍສະເພາະຈນົເຖງິປະຈບຸນັ ______________________________________ 64 

9.4.2 ພະລະບດົບາດຂອງ ພຊສ, , , , ອໍານາດການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ

ຮ່ວມຂັນ້ເມອືງໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  _____________________ 64 

9.4.3 ພະລະບດົບາດຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ___________________________________________________ 65 

9.4.4 ພະລະບດົບາດຂອງ ຄກກ, , , , ຄກບ, , , , ບາ້ນ ແລະ ຊາວບາ້ນໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີໜາມໜໍ່  ________________________________________________________________ 65 

9.4.5 ພະລະບດົບາດຂອງ ກຊສ ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມໃ້ນການກາໍນດົນະໂຍບາຍປ່າສະ 

ຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  _____________________________________________________ 65 

9.5 ເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດກນັຊນົ ___________________________ 65 

9.5.1 ເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ _______________________________________________ 65 

9.5.2 ເຂດກນັຊນົ _____________________________________________________________ 66 

9.5.3 ພະລະບດົບາດການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມ, , , , ການຕອບແທນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດ ຜ່ອນຜນົ

ກະທບົ  ___________________________________________________________________ 66 

9.6 ພະລະບດົບາດຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ______________________________________________ 67 

9.6.1 ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ຂັນ້ບາ້ນ (ຄກບ) ___________ 67 

9.6.2 ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ (ຄກກ) _________ 67 

9.6.3  ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ຂັນ້ເມອືງ (ຄກມ)___________ 67 

9.6.4  ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັ ແລະ ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ _________________________ 68 



8 
 

9.7 ການແບ່ງເຂດໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ____________________________________ 71 

9.7.1 ອງົປະກອບທາງດາ້ນຫຼກັການ __________________________________________________ 71 

9.7.2 ລກັສະນະຂອງແຕ່ລະເຂດຍ່ອຍ ________________________________________________ 71 

9.8 ກດົລະບຽບປ່າສະຫງວນ ______________________________________________________ 72 

9.8.1 ການສາ້ງກດົລະບຽບ ______________________________________________________ 72 

9.8.2 ການປັບປຸງກດົລະບຽບປ່າສະຫງວນ ____________________________________________ 72 

ບດົທ ີ10: ການແບ່ງເຂດຍ່ອຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ __________________________ 73 

10.1  ພາກສະເໜ ີ ______________________________________________________________ 73 

10.2 ການນາໍໃຊ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດຕ່າງໆ ___________________________________________ 73 

10.2.1 ເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ _____________________________________________________ 73 

10.2.2 ເຂດຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊ ້________________________________________________________ 73 

10.2.3 ເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ ____________________________________________________ 73 

10.2.4 ເຂດກນັຊນົ _____________________________________________________________ 74 

ພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີIV: IV: IV: IV: ການຈດັແບ່ງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແຜນການໃນການຄຸມ້ຄອງການຈດັແບ່ງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແຜນການໃນການຄຸມ້ຄອງການຈດັແບ່ງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແຜນການໃນການຄຸມ້ຄອງການຈດັແບ່ງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແຜນການໃນການຄຸມ້ຄອງ    ....................................................................................................................................    75757575 

ບດົທ ີ11: ການຈດັແບ່ງການຄຸມ້ຄອງໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ _______________________ 75 

11.1 ອໍານາດການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ _______________________________________ 75 

11.1.1 ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ________________________________ 75 

11.1.2 ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ຂັນ້ເມອືງ ________________ 75 

11.1.3  ສດິ, , , , ອໍານາດຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ______________ 76 

11.1.4  ການຄຸມ້ຄອງຂອງກມົຄຸມ້ຄອງຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້(ກຊສ) ______________________ 77 

11.2 ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ື ______________________________________________________ 77 

11.3 ກນົໄກການເງນິ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູລະບບົການເງນິແບບຍນືຍງົ _______________________ 78 

11.3.1  ຍຸດທະສາດການເງນິແບບຍນືຍງົ ______________________________________________ 78 

11.3.2 ກອງທນຶປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  _______________________________________ 80 

ບດົທ ີ12:  ບນັດາແຜນກດິຈະກໍາລວມ _______________________________________________81 

12.1  ການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ _________________________________________________________ 81 

12.1.1  ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັອງົກອນ _________________________________________ 81 

12.1.2 ອງົປະກອບດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ _______________________________________________ 81 

12.1.3 ຫອ້ງການ, , , , ອຸປະກອບ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ _____________________________________ 82 

12.1.4 ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ______________________________________________________ 82 

12.1.5 ການເງນິແບບຍນືຍງົ _______________________________________________________ 82 

12.1.6 ການຮ່ວມມທືາງດາ້ນຍຸດທະສາດ ກບັ ເຄື່ ອຄ່າຍ ____________________________________ 83 

12.1.7 ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ ____________________________________________ 83 

12.1.8 ຮູບແບບຂອງສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ ________________________________________ 84 

12.2 ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ __________________________________________________________ 84 

12.3 ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການກວດກາ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ ____________________________ 86 



9 
 

12.3.1 ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫກ້ບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ _________________________ 86 

12.3.2 ການກວດກາລາດຕະເວນ    ແລະ    ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ ________________________________ 86 

12.3.3 ກອງທນຶຂອງທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ____________________________________ 87 

12.3.4 ຂໍມ້ນູດາ້ນຊວີະນາໆພນັ_____________________________________________________ 87 

12.3.5 ການສກຶສາ ຄົນ້ຄວ້າ ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ __________________________________________ 88 

12.3.6 ການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່  ________________________________________________________ 89 

12.4 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ___________________________________________________ 89 

12.5 ການອະນຸລກັ ແລະ ການປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ ______________________ 90 

12.6 ການພດັທະນາຊຸມຊນົ ________________________________________________________ 92 

12.6.1 ເຂດອະນຸລກັປາ __________________________________________________________ 92 

12.6.2 ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ __________________________________________________________ 92 

12.6.3 ຕົນ້ໄມພ້ືນ້ເມອືງ _________________________________________________________ 94 

12.6.4 ການປັງປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ກບັ ການອະນຸລກັ _____________________________________ 95 

12.7 ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ___________________________________________________ 95 

12.7.1 ນກັທ່ອງທ່ຽວ ___________________________________________________________ 95 

12.7.2 ການສົ່ ງເສມີຊາວບາ້ນ ______________________________________________________ 96 

12.7.3 ການທ່ອງທ່ຽວເປັນແຫຼ່ ງລາຍຮບັດາ້ນເງນິແບບຍນືຍງົ ________________________________ 97 

12.7.4 ການເຊື່ ມໂຍງລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວກບັການອະນຸລກັ _______________________________ 97 

12.8 ກດິຈະກາໍການຝຶກອບົຮມົ _____________________________________________________ 97 

12.9 ແຜນການເຮດັວຽກ ແລະ ແຜນການເງນິ ___________________________________________ 98 

12.10 ການຮ່ວມມພືາຍນອກ ______________________________________________________ 99 

12.11 ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ________________________________________ 100 

ເອກະສານອາ້ງອງີ ___________________________________________________________ 101 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ _________________________________________________________103 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ແຜນຄຸມ້ຄອງ 5 ປີ ແລະ ງບົປະມານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ___________________103 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ກດົລະບຽບວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ການປົກປັກສາຮກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ     

ໜາມໜ່ໍໃນຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ບາ້ນ ________________________________________________103 

 

    

        



10 
 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ ີIIII: ຄວາມເປັນມາຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງຄວາມເປັນມາຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງຄວາມເປັນມາຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງຄວາມເປັນມາຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ     
 

ບດົທ ີບດົທ ີບດົທ ີບດົທ ີ1: 1: 1: 1: ການແຕ່ງຕັງ້ການແຕ່ງຕັງ້ການແຕ່ງຕັງ້ການແຕ່ງຕັງ້    ແລະ ສະພາບຂອງແລະ ສະພາບຂອງແລະ ສະພາບຂອງແລະ ສະພາບຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ    
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕັງ້ຢູ່ເມອືງ ບວົລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນທາງພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມີ

ເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 88,500 ເຮກັຕາ (ຕາມເສັນ້ຂະໜານ 17°14 - 17° 40  ແລະ ເສັນ້ແວງ 105° 42 - 106°11) ມນັເປັນເຂດ

ຜາຫນີປູນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດສາຍພູຫຼວງທີ່ ເປັນເຂດອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ (ປະຈບຸນັເອີນ້ວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ) 

ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່  ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂືນ້ ຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ164/ນຍ ລງົວນັວນັທ ີ..... ເດອືນ ຕຸລາ 

1993. 
 

ລະບບົປ່າສະຫງວນຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນປ່າສະຫງວນທີ່ ເຕມັໄປດວ້ຍລະບບົນເິວດທີ່ ສໍາຄນັແຫ່ງໜຶ່ ງຂອງໂລກ. ໃນ

ປະຈບຸນັ ສປປ ລາວ ມປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດທງັໝດົຈໍານວນ 24 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ 2 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງກວມເອາົ 15% 

ຂອງເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງປະເທດ. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມປ່ີາສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກນັຢູ່ໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງເປັນຈໍານວນ

ຫຼາຍແຫ່ຼງ ຖາ້ລວມກນັທງັໝດົແມ່ນມຫຼີາຍກວ່າ 20% ຂອງພືນ້ທີ່ ດນິທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານອະນຸລກັ. ປະຈບຸນັປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດທງັໝດົຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕຮູ້ບແບບການວາງກດົລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ

ຂອງລັດ. ດັ່ ງນັນ້ ຈໍານວນປ່າສະຫງວນດັ່ ງກ່າວສາມາດຈດັເຂົາ້ໃນມາດຖານຂອງອົງການ IUCN ໃນໝວດທີ VI “ປ່າ

ສະຫງວນ ທີ່ ມກີານນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ”. ບນັດາບາ້ນທີີ່ ຢູ່ໃນເຂດແດນຕດິກບັປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງໄດ ້

ມກີານສາ້ງເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້(WCS, 2012). 
 

ການສາ້ງຕັງ້ລະບບົປ່າສະຫງວນແມ່ນໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ມາເປັນ ໄລຍະເວລາຍາວນານກ່ຽວກບັການພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້

ຄອງ,ການປົກປັກຮກັສາ, ການຍກົລະດບັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ມຄຸີນຄ່າບນົພືນ້ຖານຂອງຄວາມ

ຍນືຍງົ ເຊິ່ ງມຄີວາມແຕກຕ່າງກບັຫຼາຍປະເທດໃນອາຊ.ີ ສປປ ລາວໄດຮ້ບັຮອງເອາົວທິກີານ ການຮ່ວມມໃືນການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນຮ່ວມກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ໃກກ້ບັປ່າສະຫງວນ ແລະ ດໍາລງົຊີວດິອາໄສຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ໃນປ່າ

ສະຫງວນ.  ໂຄງສາ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປະກອບມ:ີ 

• ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມນົຕີ ສະບັບເລກທີ 164/ນຍ ລົງວັນທີ....ຕຸລາ 1993 ວ່າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ປ່າ

ສະຫງວນໃນ ສປປ ລາວ. 

• ກດົລະບຽບວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງເຂດອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ, ກດົລະບຽບວ່າດວຍ້ສດັປ່າ ແລະ ສດັນໍາ້ ສະບບັ

ເລກທ ີ0360/ກປມ 

• ຍຸດທະສາດປ່າໄມຮ້ອດປີ 2020 (2005), ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້(2007), ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັນໍາ້ ແລະ 

ສດັປ່າ (2007) 

• ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ134 ວ່າດວ້ຍປ່າສະຫງວນ (2015) 

• ແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

• ແຜນການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຈດຸປະສງົຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
 

ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນປ່າໄມ,້ ເນືອ້ດນີປ່າໄມທ້ີ່ ກໍານດົ ເພື່ ອຈດຸປະສງົນໍາໃຊໃ້ນການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ, ປົກປັກຮກັພນັ

ພດື, ພນັສດັ, ລະບບົນເິວດປ່າໄມ ້ແລະ ສິ່ ງຕ່າງທີ່ ທມີຄຸ່ີນຄ່າຄວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທໍາ, 

ທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາ ສາດ. (ມາດຕາ 11: ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ສະບບັເລກທ ີ06/ຊພສ 

ລງົວນັທ ີ24 ທນັວາ 2007) 
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ບດົທ ີ2: ເຫດຜນົບດົທ ີ2: ເຫດຜນົບດົທ ີ2: ເຫດຜນົບດົທ ີ2: ເຫດຜນົການເລອືການເລອືການເລອືການເລອືກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເປັນບຸລມິະສດິສໍາລບັກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເປັນບຸລມິະສດິສໍາລບັກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເປັນບຸລມິະສດິສໍາລບັກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເປັນບຸລມິະສດິສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ        
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່ ມທີວິທດັທໍາມະຊາດທີ່ ສວຍສດົງດົງາມ ໂດດເດັ່ ນ 

ແລະ ເປັນເຂດຜາຫນີປູນທີ່ ກວາ້ງໃຫ່ຍ ໃນຂງົເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ.້ ເມື່ ອລວມພືນ້ທີ່ ຜາຫນີປູນຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນເຂົາ້

ກບັພືນ້ທີ່ ຜາຫນີປູນຂອງຟອງຍາ-ເເກບ່າງ ແຂວງກວາງບິ່ ງ ສສ ຫວຽດນາມຈະເປັນພືນ້ທີ່ ຜາຫນີປູນທີ່ ໃຫ່ຍທີ່ ສຸດໃນຂງົເຂດ 

ເນື່ ອງຈາກວ່າສອງເຂດອະນຸລກັນີແ້ມ່ນເປັນເຂດອະນຸລກັຜາຫນີປູນທີ່ ຕດິຈອດກນັ, ເປັນຜາຫນີປູນອນັດຽວກນັ ເຊິ່ ງມຄີວາມ

ຍາວປະມານ 230 ກໂິລແມດັ ຕັງ້ຍາວຢຽດຕາມສນັຂອງສາຍພູຫຼວງແຕ່ທດິເໜອືຫາທດິໃຕ.້ ປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍ ກໍ່ ຍງັ

ເປັນຕວົແທນທີ່ ສໍາຄນັຂອງອງົປະກອບທາງດາ້ນລະບບົນເິວດປ່າດງົດບິຢູ່ໃນເຂດສາຍພູຫຼວງ ເຊິ່ ງເປັນຂງົເຂດທີ່ ສໍາຄນັທາງດາ້ນ

ນເິວດຂອງໂລກ ໂດຍອງີຕາມການຈດັປະເພດຂງົເຂດລະບບົນເິວດໂລກຂອງ ທ່ານ Olson et al, (2001) ວ່າ: ຄວາມ

ອຸດມົສມົບູນຂອງລະບບົນເິວດຕັງ້ຢູ່ໃນປ່າດງົດບິທາງພາກ   ເໜອືສາຍພູຫຼວງ ແລະ ລະບບົນເິວດນໍາ້ຈດື 2 ແຫ່ງ (ພາກເໜອື 

ແລະ ພາກໃຕຫ້ວຽດນາມ) 

 

 
ຮູບພາບ 1: ພາບລວມພືນ້ທີ່ ຜາຫນີປູນຄໍາມ່ວນ-ຟອງຍາ-ແກບ່າງ (ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ:http://www.sges.auckland.ac.nz/ 

sges_research/karst.shtm) 
 

ຜາຫນີປູນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາເເກບງັເປັນເຂດເນນີສູງທີ່ ກວາ້ງໃຫ່ຍ. 

ຜາຫນີປູນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍສູງກວ່າ 500 ແມດັຈາກໜາ້ນໍາ້ທະເລ ທີ່ ປະກອບມຜີາຫນີປູນຕັງ້ລຽນສະລບັ

ຊບັຊອ້ນກນັຕາມພືນ້ທີ່  ພອ້ມດວຍ້ພູຫນີຊາຍປະສມົກບັຜາຫນີປູນທີ່ ແຫຼມຄມົຄາ້ຍຄຫືນີແກຣນນດິ ເຊິ່ ງອາດຈະຍູດ້ນັກບັຜາ

ຫນີປູນ ແລະ ຖືກເຊາະເຈ ື່ ອນເປັນເສດຫນີພົນ້ຂືນ້ຕາມໜາ້ດນິເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົສະທອ້ນເຖງິປະເພດຂອງດນິ ປະກອບມ:ີ ຄວາມ  

ໜາຂອງດນິ, ເນືອ້ດນິ, ຄວາມເປັນກດົ ແລະ ດນິທີ່ ເກດີຈາກການເນົ່ າເປ່ືອຍຂອງໃບໄມ.້ ຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງດນິເຫຼົ່ ານີຈ້ະ

ເປັນຜນົພວງໃຫກ້ບັອງົປະກອບ ແລະ ຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງພດືພນັນາໆຊະນດິ.  ສະນັນ້ ຈ ິຶ່ ງເຮດັໃຫເ້ຂດເນນີສູງແຫ່ງນີມ້ ີ

ປະເທດໄທ 

ປະເທດຫວຽດນາມ 

ປະເທດລາວ 

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຊາ້ງຮ ີ

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫນິປູນ 

ຜານບົ 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນິໜາມໜ່ໍ 
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ປ່າໄມຢູ່້ຕາມພືນ້ທີ່ ເຂດຕນີພູ ແລະ ເຂດປ່າດງົດບິເຂດຮອ້ນຊຸ່ມມລໍະສຸມ (ສູງກ່ວາ 700 ແມດັ). ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງພດື

ພນັໄດຊ່້ວຍກໍານດົກຸ່ມຂອງຊະນດິພນັພດືທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ ຈາກພດືພນັທີ່ ເກດີຂືນ້ໃນເຂດຮອດຊຸ່ມ ແລະ ລະດູການໃນ

ທດິຕາເວນັອອກຂອງຜາຫນີປູນຄໍາມ່ວນ-ຟອງຍາແກບາງ.  

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕັງ້ຢູ່ຈດຸໃຈກາງທີ່ ສໍາຄນັຂອງ ສປປ ລາວ ຍາວຢຽດຕາມສາຍພູຫຼວງແຕ່ເໜອືຫາໃຕ ້

ຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມຈນົຮອດຕອນໃຕ-້ພາກກາງລາວ ເຊິ່ ງນອນຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ປ່າໄມເ້ຂດຮອ້ນຊຸ່ມເຂດປ່າດງົດບິ

ອນິດູຈນີ (Udvardy, 2005). ສາຍພູຫຼວງນີມ້ຄີວາມສໍາຄນັໃນການປອ້ງກນັລະຫວ່າງປ່າໄມເ້ຂດລມົມລໍະສຸມຂອງລາວ ກບັ 

ເຂດພູສູງປະເທດຫວຽດນາມ. ການກໍາເນດີຫນີໜາມໜ່ໍໃນທດິຕາເວນັຕກົຂອງເຂດຜາຫນີປູນຄໍາມ່ວນ-ຟອງຍາເເກບາງຕັງ້

ແຈກຢາຍຢູ່ຕາມພືນ້ທີ່ ຕ່າງໆ ໃນເຂດປ່າໄມເ້ຂດລມົມໍລະສຸມຂອງປະເທດໄທ (Udvardy, 2005). ນອກຈາກນັນ້ ປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍງັເປັນຈດຸຜ່ານຂອງເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງເຂດຮອ້ນທາງພາກເໜອື ກບັ ເຂດຮອ້ນຊຸ່ມທາງ

ພາກໃຕ ້(Sterling & Hurley, 2005).  

ຄວາມສະຫຼບັສບັຊອ້ນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນທໍລະນ,ິ ລກັສະນະການກໍາເນດີ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນ

ທໍລະນເິກດີຂືນ້ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແມ່ນປັດໃຈຕົນ້ຕ່ໍພາໃຫເ້ກດີພືນ້ທີ່ ຜາຫນີປູນກວ້າງໃຫ່ຍເຕມັໄປດວ້ຍ

ຄວາມສວຍສດົງດົງາມ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະ ໂດດເດັ່ ນຂອງທໍາມະຊາດ. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາດາ້ນທໍລະນີ

ກ່ຽວກບັຫີນທີ່ ເກີດຂືນ້ຕາມໜາ້ດນິໃນຍຸກຖ່ານຫີນກບັຜາຫີນປູນໄດມ້ວີວິດັທະນາການມາຈນົຮອດປະຈບຸນັ. ຮູບແບບ

ລກັສະນະຜາຫນີປູນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍເປັນພູຫນີປູນທີ່ ກວາ້ງຂວາງເຕມັໄປດວຍ້ກໍາແພງຜາຫນີປູນ ຫຼ ືໜາ້ຜາທີ່

ສູງເຖງິ 500 ແມດັ/ໜາ້ນໍາ້ທະເລ ສ່ວນພືນ້ທີ່ ຂອ້ນຂາ້ງຮາບພຽງ ແລະ ຕ່ໍາກ່ວາ ແມ່ນ ກວນ (ຕາມພາສາທອ້ງຖິ່ ນ). ພູຫນີປູນ

ຖກືເຊາະເຈ ື່ ອນຈນົເຮດັໃຫຜ້າຫນີປູນດັ່ ງເດມີກາຍເປັນຍອດແຫຼມ້ຄາ້ຍຄກືນັກບັກຸ່ມຮູບຈວຍ. ພອ້ມທງັເປັນຜາຫນີປູນທີ່ ສູງ

ຊນັມຮີອຍແຕກລຽນກນັຕາມໜາ້ດນິ ແລະ ມລີກັສະນະໜາ້ດນິທີ່ ສວຍສດົງດົງາມພອ້ມທງັມຮ່ີອງຮອຍນໍາ້ເຊາະເຈ ື່ ອນຕາມຜາ

ຫນີ ແລະ ຈດຸສູງສຸດຂອງພູ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງິຜາຫນີໜາມໜ່ໍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ. ຂະບວນການກໍ່ ຕວົໃໝ່ ແລະ ຄວາມ

ບໍລສຸິດຂອງຜາຫນີປູນເຮດັ ໃຫມ້ກີອ້ນຫນີແຂງແກ່ນ, ການແຕກຂອງຜາຫນີປູນ ແລະ ສະພາບອາກາດເຮດັໃຫຜ້າຫນີປູນມີ

ລກັສະນະແຫຼມຄມົ ແລະ ສວຍສດົງດົງາມ ເຊັ່ ນວ່າ ຮ່ອງຮອຍເຊາະເຈື່ ອນຈາກນໍາ້ ແລະ  ຍອດພູສູງ. ແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟໄຫຼ

ລອດຖໍາ້ຍາວປະມານ 6.4 ກໂິລແມດັຜ່ານຜາຫນີປູນ ເຊິ່ ງເປັນແມ່ນໍາ້ທີ່ ໄຫຼລອດຖໍາ້ທີ່ ຍາວທີ່ ສຸດ ໃນ ໂລກ. ເຊິ່ ງມໂີຄງສາ້ງທີ່

ປະກອບດວ້ຍຫນີຍ່ອຍ ແລະ ຂະໜາດຖໍາ້ອນັກວ່າໃຫ່ຍຂອງຖໍາ້ທີ່ ສວຍສດົງດົງາມ. 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຄີວາມສໍາຄນັ ໃນການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັຂອງໂລກ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມນັເປັນເຂດ

ທີ່ ສາມາດສະໜອງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດສດັປ່ານາໆພນັ ແລະ ປະເພດປ່າໄມຢ່້າງຫຼວງຫຼາຍຕາມໃນພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ ໃຫມ້ີ

ສດັສາວາສິ່ ງ ແລະ ພດືພນັນາໆຊະນດິ ໃນນັນ້ປະກະກອບມ:ີ ຊະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພ່ຂມົຂູ່, ຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ຊະນດິ

ພນັຜາຫນີປູນ ສະເພາະໃນປ່າສະຫງວນແແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະກອບມສີດັທີ່ ລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົຄາ້ຍຄກືບັມະນຸດຈາໍນວນ 

7 ຊະນດິ ເຊິ່ ງໃນນັນ້ 5 ຊະນດິເປັນຊະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພຂົ່ ມຂູ່. ຂາແດງ ແລະ ທະນແີກມ້ຂາວເປັນຊະນດິພນັທີ່ ມລີກັສະນະ

ຄາ້ຍຄກືບັມະນຸດອາໄສຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ, ໂຄ່ງ ຫຼ ືຄຸ່ງເປັນຊະນດິພນັໃກສູ້ນພນັຂອງໂລກທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ  ໜາມໜ່ໍເປັນບ່ອນລີໄ້ພ ແລະ ເປັນບ່ອນໜຶ່ ງບ່ອນດຽວຂອງສດັປ່າໃກສູ້ນພນັ 2 ປະເພດໃນໂລກ

ອາໄສຢູ່. ສ່ວນຊະນດິພນັອື່ ນໆປະກອບມນີກົກກົ 4 ຊະນດິ ໜຶ່ ງໃນນັນ້ ນກົກກົຄໍແດງແມ່ນຊະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພ່ຂົ່ ມຂູ່.  

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມອີງົປະກອບທາງດາ້ນຄຸ່ນຄ່າສູງ ບ່ໍວ່າໃນລະດບັຊາດກໍ່ ຄລືະດບັ

ສາກນົ. ເຊິ່ ງປະກອບມປ່ີາດງົດບິຄກືບັ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນິ, ລະບບົພືນ້ທີ່ ພູຫນີປູນ, ຖໍາ້ໃນເຂດພູຫນີປູນ 

ລວມທງັປ່າສະຫງວນລະດບັແຂວງ ຂຸນເຊໜອງມາ້, ປ່າສະຫງວນຜາຖໍາ້ບງິ, ປ່າປອ້ງກນັພູຫຼວງ (ທງັໝດົໃນເມອືງບວົລະພາ) 

ເຊິ່ ງພວກມນັທງັໝດົມຄຸ່ີນຄ່າທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັລະດບັໂລກ ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມຄຸ່ີນຄ່າທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາຕາມລອງ

ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມນັ ເຊິ່ ງມທ່ີາແຮງໃຫກ້ບັພາກກາງ ສປປ ລາວກາຍເປັນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວສໍາຄນັລະດບັສາກນົໃນ

ອະນາຄດົ. 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຄຸ່ນຄ່າທາງດາ້ນທໍລະນ ິແລະ ຊວີະນາໆພນັທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັສູງໃນລະດບັສາກນົ. ພອ້ມນັນ້ ຍງັບ່ໍມບີາ້ນ

ຕັງ້ຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕອບ

ສະໜອງໄດກ້ບັມາດຖານອງົການ IUCN ເພື່ ອສາ້ງຕັງ້ເປັນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ. ອກີຢ່າງ ມນັກໍ່ ຍງັເໝາະສມົກບັມາດຖານທີ່ ຈະ
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ສາ້ງຕັງ້ເປັນອຸທຍິານແຫ່ງອາຊຽນ ແລະ ມລໍະດກົໂລກດາ້ນທໍາມະຊາດ. ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

(2016-2020) ແມ່ນໂຄງສາ້ງພືນ້ຖານການດ າເນນີງານ ເພື່ ອຮບັຮອງເອາົການສາ້ງຕັງ້ຕ່າງໆເຫຼົ່ ານັນ້. 

ນອກຈາກນັນ້ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍງັເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງໜຶ່ ງໃນ ສປປ ລາວທີ່ ຮອງຮບັເອາົແຜນຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ທດົລອງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ. ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

ຈະຫຼອມລວມເຂົາ້ໃນນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນ ທີ່ ຈະສາ້ງເປັນແນວຄວາມຄດິການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ເພື່ ອຂະຫຍາຍໄປສູ່ປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງ ອື່ ນໆ ໃນ ສປປ ລາວໃນຕ່ໍໜາ້... ຢູ່ໃນລະດບັຊາດ ເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນການຮ່າງດໍາຂອງລດັນາຍຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

ເຊິ່ ງຮບັຮອງເມື່ ອບ່ໍດນົມານີ ້ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ 

ໃຫຊ້າວບາ້ນ ໄດນໍ້າ ໃຊສ້ດິ ແລະ ອໍານາດພາຍໃຕຄ້ວາມເຫນັດເີປັນເອກະພາບວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ. 
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ບດົທ ີ3ບດົທ ີ3ບດົທ ີ3ບດົທ ີ3: : : : ແຜນ ແລະ ຈດຸປະສງົແຜນ ແລະ ຈດຸປະສງົແຜນ ແລະ ຈດຸປະສງົແຜນ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງຂອງຂອງຂອງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ    

3.13.13.13.1    ແຜນຄຸ ້ແຜນຄຸ ້ແຜນຄຸ ້ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (2010ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (2010ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (2010ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (2010----2015)2015)2015)2015)    

ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ (2010-2015) ສາ້ງຂືນ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລກືນັລະຫວ່າງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມກບັບນັດາຂະແໜ

ງການທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂັນ້ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ພອ້ມກບັຫວົໜາ້ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ຊາວບາ້ນທີ່ ດໍາລງົຊວີດິອອມ້ຮອບ

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມພີະນກັງານວຊິາການ (ທ່ານ ອະນຸພາບ ຈນັທະລະວງົ, ທ່ານ 

ຈນັທອນ ໂພທຕິາ ແລະ ທ່ານ ວລິະສນິ ສະພງັທອງ) ຈາກກມົປ່າໄມ ້ແລະ ອງົການ IUCN ຊ່ວຍເຫຼອືໃນການສາ້ງແຜນຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມດັ່ ງກ່າວ. 

ໃນປີ 2010 ມກີານຄາດການລວ່ງໜາ້ວ່າ ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຈະຕອ້ງປະເມນີຄນືທຸກໆ 5 ປີ ເພື່ ອປັບປຸງໃຫເ້ໝາະສມົ

ກບັສະພາບການຕວົຈງິ ໂດຍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮ່ວມກນັກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊິ່ ງຂໍມູ້ນ ແລະ ຜນົ

ໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນ ໄດມ້ຄີວາມສໍາຄນັໃນການສາ້ງ ແລະ ການປະເມນີແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຫຼງັ

ຈາກປີ 2015 ເປັນຕົນ້ໄປ. ຕາຕະລາງ 1: ສະຫຸຼບບນັດາກດິຈະກໍາແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍ 

(2010-2015).  
 

ຕາຕະລາງ 1: ບນັດາກດິຈະກໍາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄລຍະ 2010-2015 

ກດິຈະກາໍ ໄລຍະສັນ້  

< 3 ປີ 

ໄລຍະກາງ 

< 5 ປີ 

ໄລຍະຍາວ  

> 5 ປີ 

ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານ (ໂດຍສະເພາະທມີງານກວດ 

ກາລາດຕະເວນ) (1) 

� � - 

ສກຶຮມົສາ້ງ, ການປູກຈດິສໍານກຶໃຫຊ້າວບາ້ນ(1) ແລະ ໂຮງຮຽນ(2) � - - 

ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງເຄື່ ອຄ່າຍການປະສານງານ (2) � - - 

ການຕດິຕາມ ກວດກາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການລາດຕະເວນ (1) � - - 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ (1) � - - 

ການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງການພາກສະໜາມ ແລະ ຫອ້ງການຍ່ອຍ (1) � - - 

ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ (1) � - - 

ປັບປຸງຊີວິດິການເປັນຢູ່ (2) ສໍາຫຼວດ � - 

ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ (3) ສໍາຫຼວດ � - 

ການສາ້ງ ແລະ ຝັງຫຼກັໝາຍເຂດແດນ (106 ຫຼກັສໍາເລດັ) ອາດ

ຈະສບຶຕໍ່ ອກີ (3) 

 � - 

ສາ້ງປາ້ຍຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ປາ້ຍອື່ ນໆປະກອບມປີາ້ຍກດົລະບຽບ 

(2) 

� - - 

ປະຕບິດັກນົໄກການເງນິແບບຍນືຍງົ � � - 

ວຽກງານອື່ ນໆ, ຕວົຢ່າງ: ການຮ່ວມມຊືາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ. ປຶກສາຫາລ ື � - 

ໝາຍເຫດ: � ເລີ່ ມຕົນ້; - ສບຶຕ່ໍວຽກງານທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນ 

 

ແຕ່ປີ 2010-2015 ກດິຈະກໍາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກດິຈະກໍາໄລຍະສັນ້ ແລະ ກດິຈະກໍາໄລຍະກາງຢູ່ໃນໄລປີ 2013-2015 

ເຊິ່ ງບນັດາກດິຈະກໍາເຫຼົ່ ານີໄ້ດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນການວາງໄວ ້ເຊັ່ ນວ່າ: ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານລດັ 

ແລະ ຊາວບາ້ນ, ການປູກຈດິສໍານກຶໃຫກ້ບັຊຸ່ມຊນົ, ການສາ້ງເຄື່ ອຄ່າຍການປະສານງານໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ

ຮ່ວມ, ການຕດິຕາມ ກວດກາຊີວະນາໆພນັ ແລະ ການກວດກາລາດຕະເວນ, ກໍ່ ສ້າ້ງຫອ້ງການພາກສະໝາມ, ພດັທະນາ

ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ, ເລີ່ ມຕົນ້ປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່, ກໍານດົບຸລມິະສດິການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການຈດັຕັງ້
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ປະຕິບັດດາ້ນການອົບຮົມສາ້ງ, ການແບ່ງເຂດແດນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສົ່ ງເສີມຂໍໍມູ້ນຂ່າວສານ, ປ້າຍໂຄສະນາ, 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການເງນິແບບຍນືຍງົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຮ່ວມມກືບັອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ-ເເກບ່າງ 

ປະເທດຫວຽດນາມ. 
 

ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມອາດຈະເປັນພຽງບາງສ່ວນຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ກອງທນຶໃນການຄຸມ້ຄອງຍງັບ່ໍ      

ທນັພຽງພໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນວາງໄວ ້ກໍ່ ຄທືາງລດັຖະບານລາວມງີບົປະມານບ່ໍພຽງພໍທີ່ ຈະດໍາເນນີການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດິຈະກໍາການຄຸມ້ຄອງຕາມແຜນຈດັສນັດັ່ ງກ່າວ. ໃນປະຈບຸນັອງົການ GIZ ໄດລ້ິ່ ເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບາງກດິຈະກໍາ

ທີ່ ເປັນບຸລມິະສດິເທົ່ ານັນ້. 
 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວຄວາມຄດິ ໃນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ຕ່າງໆ ພາຍໃຕ ້

ກດົລະບຽບຂອງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ຈາໍເປັນຕອ້ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້, ການປັກຫຼກັໝ

າຍເຂດແດນໂດຍນໍາ ໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາ ຈາໍເປັນຕອ້ງ ໃຫສໍ້າເລດັຫຼງັຈາກການດໍາເນນີການແບ່ງເຂດຄຸມ້ຄອງ

ຍ່ອຍສໍາເລດັ ແລະ ຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍແມ່ນການຮບັຮອງກດົລະບຽບ ແລະ ເຂດແດນ. ອກີຢ່າງ ຕອ້ງອະທບິາຍຍຸດທະສາດ ໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ໂດຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮ່ວມກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມດືາ້ນ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານສົ່ ງເສມີຊາວບາ້ນເຮດັມລີະບກົານເງນິແບບຍນືຍງົ. ການ

ຢັງ້ຢືນຄຸ່ນຄ່າຄວາມເປັນເອກະລກັໂດດເດັ່ ນສະເພາະຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕາມມາດຖານມໍລະດກົໂລກດາ້ນ

ທໍາມະຊາດຂອງອງົການ UNESCO. ຈໍາເປັນຕອ້ງມກີານສໍາຫຼວດ ແລະ ສິກຶສາຄົນ້ຄວ້າຫຼາຍຢ່າງເພີີ່ ມອກີ. ນອກຈາກນັນ້ 

ບນັດາກດິຈະກໍາສ່ວນໃຫ່ຍ ໄດລ້ິ່ ເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປີ 2010 ໂດຍແນ່ໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັອງົກອນ ແລະ 

ຄວນຈະສບຶຕ່ໍຈນົຮອດ ໄລຍະປີ 2016-2020 ເຊັ່ ນວ່າ: ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານລດັ ແລະ ຊາວບາ້ນ, ການ

ປູກຈດິສໍານກຶໃຫກ້ບັຊຸ່ມຊນົ, ການຕດິຕາມ ກວດກາຊວີະນາໆພນັ, ການລາດຕະເວນ ແລະ ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ.  

3.23.23.23.2        ການກ່ຽວພນັຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມການກ່ຽວພນັຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມການກ່ຽວພນັຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມການກ່ຽວພນັຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຕ່ໍກບັແຜນປະຈາໍປີຕ່ໍກບັແຜນປະຈາໍປີຕ່ໍກບັແຜນປະຈາໍປີຕ່ໍກບັແຜນປະຈາໍປີ    
 

ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່່ໍ (2016-2020) ຄາ້ຍຄກືນັກບັແຜນຍຸດທະສາດອື່ ນໆຂອງ 

ສປປ ລາວ ເຊັ່ ນວ່າ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ8 ແລະ ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 5 ປີ ກ່ຽວກບັ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 2016-2020 ເຊິ່ ງລເິລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຍອ້ນມແີຜນຍຸດທະສາດເຫຼົ່ ານີ ້ຈ ຶ່ ງມກີານວາງແຜນປະຈາໍປີ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດັ່ ງກ່າວຕາມ

ປີງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຄ ືເລີ່ ມແຕ່ວນັທ ີ1 ຕຸລາ ຈນົເຖິງ 30 ກນັຍາຂອງທຸກໆປີ. ການວາງແຜນຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັນີສ້ອດຄ່ອງກບັວຽກງານຕວົຈງິຢູ່ພາກສະໝາມ ເນື່ ອງຈາກວ່າວຽກງານວຊິາການສ່ວນຫຼາຍຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ ໄລຍະລະດູແລງ້ ຄ:ື ເລີ່ ມຈາກເດອືນ ຕຸລາ ເຖງິ ເດອືນ ພດືສະພາຂອງທຸກໆ

ປີ. ດັ່ ງນັນ້; ການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີ ແລະ ການວາງແຜນປະຈໍາປີຕອ້ງດໍາເນນີໃນລະດູຝົນ ຄ:ື ເລີ່ ມແຕ່ເດອືນ 

ມຖຸິນາ ຫາ ເດອືນ ກນັຍາ.  

ໃນປະຈບຸນັ ແຜນປະຈາໍປີປະກອບມກີານລາຍງານ ແລະ ວາງແຜນ 3 ເດອືນຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ. ຕວົຢ່າງ: ເດອືນ 

ພະຈກິ-ເດອືນມງັກອນ; ເດອືນກຸມພາ-ເດອືນເມສາ; ເດອືນພດືສະພາ-ເດອືນກໍລະກດົ ແລະ ເດອືນສງິຫາ-ເດອືນຕຸລາ. 

3.33.33.33.3        ຈດຸປະສງົຂອງຈດຸປະສງົຂອງຈດຸປະສງົຂອງຈດຸປະສງົຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ    
 

ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນີສ້ະແດງເຖງິບາດກາ້ວທີ່ ສໍາຄນັໃນການດໍາເນນີການວາງແຜນ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ

ໃຫກ້ບັອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ໂດຍກງົທງັໃນ ແລະ ນອກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

ລວມທງັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນດໍາລງົຊວີດິອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນ. ເນືອ້ໃນຂອງແຜນດັ່ ງກ່າວນີປ້ະກອບມຄໍີາແນະນໍາສໍາລບັການ

ຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຊ້ັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ບັນດາກດິຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ຮັບປະກນັການອະນຸລັກ ແລະ ຄຸ່ນຄ່າອື່ ນໆ ເພື່ ອ
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ຮບັປະກນັການ ປົກປັກຮກັສາຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊປ່້າສະຫງວນຢ່າງມປີະສດິທພິາບນັນ້ແມ່ນບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ສາມາດເຮດັໃຫປ່້າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຄີວາມຍນືຍງົ... ສະນັນ້ ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນີ,້ ຈ ຶ່ ງໄດລ້ວບລວມເອາົບນັດາວທິກີານຕ່າງໆ 

ເພື່ ອປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໂດຍອາໄສແຕ່ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດພຽງຢ່າງດຽວໃຫຫຸຼ້ດຜ່ອນລງົ

ເທື່ ອລະໜອ້ຍ ແລະ ກາ້ວໄປເຖງິການເພິ່ ງຕນົເອງ, ກຸມຕນົເອງຢ່າງຖາວອນໃນອະນາຄດົ. 
 

ຈດຸປະສງົຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງນີ ້ແມ່ນການໃຫຄໍ້າແນະນໍາຢ່າງລະອຽດ ຊດັເຈນກ່ຽວກບັບນັດາສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງການໃຫກ້ບັ

ໜ່ວຍງານ ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃນ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ ເຊິ່ ງເອີນ້ວ່າ: ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ເຊິ່ ງປະກອບມຄໍີາແນະ

ນໍາການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊັ່ ນວ່າ: ບຸກຄນົທີ່ ເປັນຜູຕ້ດັສນິແມ່ນໃຜ?; ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ກດິຈະກໍາ? ແມ່ນໃຜເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບ?. ດັ່ ງນັນ້ ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັຮອງຈາກຂັນ້ເທງິ ເພື່ ອຈະອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ໃນການຮອງຮບັເອາົບນັດາກດິຈະກໍາ ເພື່ ອນໍາໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ພອ້ມນັນ້ ກໍ່ ຕອ້ງມງີບົປະມານ ແລະ ແຫ່ຼງທນຶ

ທີ່ ພຽງພໍ ຈ ິ່ ງຈະຮບັປະກນັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆໄດຮ້ບັສໍາເລດັ. 
 

ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນີບ່ໍ້ ໄດລ້ະບຸເຖິງຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ ງບນັດານະໂຍບາຍການຄຸມ້

ຄອງທີ່ ສໍາຄນັສ່ວນຫຼາຍສາ້ງຂືນ້ໃນປະຈບຸນັ. ສະນັນ້ ການກໍານດົແຜນໃນການຄຸມ້ຄອງ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານພດັທະນາ ໄປຕາມ

ແຕ່ລະໄລຍະ ຄ:ື ຜນົໄດຮ້ບັຈາກປະສບົການ, ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນ ໄດຈ້າກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ແຜນນີສ້າ້ງຂືນ້ເພື່ ອເປັນຄໍາ

ແນະນໍາ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ໄລຍະທີ່ ສອງ (ແຜນ 5 ປີຄັງ້ທສີອງ) ແລະ ຍງັຈະຕອ້ງມກີານຕດິຕາມແຜນຄຸມ້ຄອງນີໃ້ນປີຕ່ໍໜາ້ເພື່ ອ

ສມົທຽບເບິ່ ງກບັປະຈບຸນັ. 

3.43.43.43.4        ໂຄງສາ້ງແຜໂຄງສາ້ງແຜໂຄງສາ້ງແຜໂຄງສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 

 

ໂຄງສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ສ່ວນຫຼາຍໄດຄ້ດັມາຈາກການສມົທຽບ ແລະ ຄດັມາຈາກ

ບນັດາແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຫຼາຍໆແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ລະດບັພາກພືນ້...  

ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນີ ້ນີ ້ນີ ້ນີປ້ະກອບມີປະກອບມີປະກອບມີປະກອບມ ີ   4 4 4 4 ພາກພາກພາກພາກຄືຄືຄືຄ:ື:::    
 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທີ    IIII: ເວົາ້ເຖງິປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ. ຫວົຂໍນ້ີອ້ະທບິາຍກ່ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ 

ແລະ ສະພາບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (ບດົທ ີI); ຫຼກັຖານອາ້ງອງີການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

(ບດົທ ີ2); ການດໍາເນນີການສາ້ງແຜນ, ຂອບເຂດເປົາ້ໝາຍຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດຸປະສງົ (ບດົທ ີ3). 

 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທີ    IIIIIIII: ເວົາ້ເຖິງການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທົ່ ວໄປ ບດົນີອ້ະທບິາຍກ່ຽວທີ່ ຕັງ້ ແລະ ລກັສະນະທົ່ ວໄປຂອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (ບດົທ ີ4), ແວດລອ້ມດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (ບດົທ ີ5) ແລະ ສະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ບດົທ ີ6), ອະທບິາຍການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

(ບດົທ ີ7). ໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ ໃນການອະນຸລກັຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດ ແລະ ຊະນດິພນັຕ່າງໆ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດ (ບດົທ ີ8). 
 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ ີ   IIIIIIIIIIII:::: ເວົາ້ເຖງິການກໍານດົສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນຕ່ໍກບັຈດຸປະສງົ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸ

ເປົາ້  ໝາຍ. ໃນບດົນີເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ການແບ່ງເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍ, ອງົປະກອບຂອງການຄຸມ້ຄອງ (ບດົທ ີ9), ການນໍາໃຊ ້ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງເຂດຕ່າງໆ (ບດົທ ີ10). 
 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ ີ   IVIVIVIV: ເວົາ້ເຖງິລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັຂງົເຂດການຈດັແບ່ງການຄຸມ້ຄອງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ບດົທ ີ11). ບນັດາ

ກດິຈະກໍາຕ່າງ ໃໆນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (ບດົທ ີ12) 
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3.53.53.53.5        ການກະກຽມການກະກຽມການກະກຽມການກະກຽມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ    

3.5.1        ການສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 

 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍປະຕບິດັຕາມວທິີການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ເຊິ່ ງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍແມ່ນ “ຊາວບາ້ນ ແລະ 

ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆພອ້ມກນັປົກປັກຮກັສາ, ຍກົລະດບັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແບບຍນືຍງົ”. ສະນັນ້, ວທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຈະສາ້ງການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ ການອະນຸລກັ

ຊວີະນາໆພນັ ກບັ ການພດັທະນາໂດຍກງົ. ດັ່ ງນັນ້ ມນັຈຶ່ ງມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮ່ວມກນັລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງລດັ 

ກບັ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອແລກປ່ຽນສດິ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ກບັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປົກປັກຮກັສາ, ການຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເພື່ ອຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃຫດ້ຂີືນ້. ຊາວບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານປ່າ

ສະຫງວນຮ່ວມກນັອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ, ການບໍລກິານລະບບົນເິວດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຄຸ່ນຄ່າທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ ແລະ 

ວດັທະນະທໍາໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ ໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງພວກເຂາົເຈ ົາ້ຈະໄດຮ້ບັຄ່າຕອບຈາກການໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ພວກ

ເຂາົເຈ ົາ້ສາ້ງຂືນ້ເອງ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຊາວບາ້ນທີ່ ຢູ່ໃກກ້ບັເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຄີວາມຮູ ້ແລະ ແນວຄດິ

ແບບພືນ້ເມອືງທີ່ ສາມາດນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບປະຢັດ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດ

ໄດອ້ະທບິາຍ ໃນແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ (ການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ , ການຕດິຕາມ ກວດກາຊວີະນາໆພນັ/ຖານຂໍມູ້ນ, ການລາດຕະເວນ/

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ການປູກຈດິສໍານກຶ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ແລະ ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່).  

3.5.2 ການຍອມຮບັຄວາມຊໍານານດາ້ນທາງວຊິາການ    
 

ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍງັມຂໍີດ້ອຍ ຢູ່ບອ່ນວ່າຈາໍນວນພະນກັງານປ່າສະຫງວນ

ບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງມຈີາໍນວນຫຼາຍ ເຊິ່ ງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມອາໄສການສາ້ງຄວາມ

ອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານປ່າສະຫງວນກາຍເປັນພະນກັງານທີ່ ມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ. ດັ່ ງນັນ້, ການ

ຈດັສນັບຸກຄະລາກອນຈຶ່ ງໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົເຖງິບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 

ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່່ໍປະກອບມພີະນກັງານຈາກ ພຊສ, ຄກມ (ເຊິ່ ງພະນກັງານຈາກ

ບນັດາຫອ້ງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອອມ້ຂາ້ງເມອືງບວົລະພາ ແລະ ຕາງໜາ້ໃຫ ້ ຄກກ ໃນ 5 ກຸ່ມບາ້ນ ບາ້ນລະ 1 ທ່ານ), ຫຊສ, 

ຄກກ, ຄກບ ແລະ ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນພາກສະໝາມ. 
 

ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນພາກສະໝາມປະກອບມ ີ6 ໜ່ວຍງານທີ່ ມລີະດບັຄວາມອາດ

ສາ ມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານຊໍິານານແຕກຕ່າງກນັ ບນັດາໜ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຊີນໍ້າຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ເມອືງ (ຄກມ).  

ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນປະກອບມ:ີ 
 

1. ໜ່ວຍງານສຶກສາຄົນ້ຄວ້າ, ຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່  ແລະ ຕິດຕາມກວດກາລາດຕະເວນ ປະກອບມີພະນັກງານຈາກ ຫຊສ, 

ພະນກັງານຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ນກັກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ພອ້ມທງັຊາວບາ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການສໍາ

ຫຼວດ ແລະ ກວດກາຕດິຕາມ. 

2. ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປະກອບມ:ີ ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ພະນກັ 

ງານຈາກ ຫຊສ, ພະນກັງານກວດກາປ່າໄມເ້ມອືງ, ບຸກຄະລະກອນເຫຼົ່ ານີຊ້ີນໍ້າທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດົໝາຍຢູ່ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ເຄື່ ອຄາຍໃນການແຈງ້ຂໍມູ້ນ. 

3. ໜ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶ ປະກອບມ:ີ ພະນກັງານໜ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶ, ພະນກັງານຈາກພະແນກສກຶສາ (ຄູ, ອາຈານ) 

ແລະ ຊາວບາ້ນ. 
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4. ໜ່ວຍປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ປະກອບມ:ີ ພະນກັງານຈາກເມອືງບວົລະພາ, ພະນກັງານຈາກ ຫຊສ, ພະນກັງານຈາກ

ຫອ້ງການກະສກິໍາ-ປ່າໄມເ້ມອືງ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮວ່ມງານພດັທະນາທີ່ ເຮດັວຽກໃນເມອືງບວົລະພາ.  

5. ໜ່ວຍງານທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ປະກອບມ:ີ ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານ ແລະ ພະນກັງານຫອ້ງການ

ທ່ອງ ທ່ຽວເມອືງ, ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຝ່າຍເອກະຊນົ ແລະ ຫວົໜາ້ກຸ່ມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວບາ້ນ. 

6. ໜ່ວຍງານຖານຂໍມູ້ນ ປະກອບມ:ີ ພະນກັງານຈາກ ຫຊສ 2 ທ່ານ. 
 

ບນັດາໜ່ວຍງານວຊິາການນີເ້ປັນໜ່ວຍງານຫຼກັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຢູ່ພາກສະໝາມ 

ແລະ ຍງັມບີດົບາດສໍາຄນັໃນສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງ ເພາະເຂາົເຈ ົາ້ເປັນຜູມ້ປີະສບົການສູງ ແລະ ຄວາມຊໍານຊໍິານານທີ່ ໄດມ້າຈາກ

ການປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິຢູ່ພາກສະໜາມ.  

3.5.3 ຂງົເຂດຂອງການວາງແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

ຂງົເຂດຂອງການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ຄຸມ້ຄອງເນືອ້ທີ່  88,500 

ເຮກັຕາຂອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດອອ້ມຮອບ. ເຊິ່ ງເຂດອອ້ມຮອບປະກອບມ ີ(1) ເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ກບັ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີ ຢູ່ຕອນເໜອືຂອງຫນີໜາມໜ່ໍ, (2) ເຂດທົ່ ງພຽງນໍາ້ຖວ້ມຂອງ

ລຸ່ມນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟມ ີນໍາ້ງ ໍ-້ເຊບັງ້ໄຟ-ນໍາ້ພະນງັ ແລະ ສາຂາໃຫ່ຍຕ່າງໆຂອງແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ, (3) ເຂດບາ້ນໜອງແສງ-ບາ້ນດຸ

ປະກອບມ ີ6 ບາ້ນທີ່ ມເີຂດແດນຕດິຈອດກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ຜາຫນີປູນ, (4)  ເຂດບາ້ນໜອງປິງ

ແມ່ນເຂດທີ່ ຢູ່ລະຫວ່າງກາງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ປ່າປ້ອງແຫ່ງຊາດພູຫຼວງ, (5) ເຂດບາ້ນໜອງມາ້

ປະກອບມ ີ4 ບາ້ນຕັງ້ຢູ່ ເຊິ່ ງມ ີ2 ບາ້ນຕັງ້ຢູ່ລະ ຫວ່າງປ່າະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັພູຫຼວງ ແລະ ອກີ 2 

ບາ້ນຕັງ້ຢູ່ລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ກບັ ປ່າສະຫງວນຂຸນເຊໜອງມາ້. 
 

ຂງົເຂດຂອງການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປະກອບມ ີ18 ບາ້ນ. ໃນເຂດກຸ່ມບາ້ນດຸ (6 ບາ້ນ) ເຂດກຸ່ມ

ບາ້ນລງັຄງັ (2 ບາ້ນ), ເຂດກຸ່ມບາ້ນຂະຍຸ (3 ບາ້ນ), ເຂດກຸ່ມບາ້ນໜອງປິງ (3 ບາ້ນ) ແລະ ເຂດກຸ່ມບາ້ນ ໜອງມາ້ (4 ບາ້ນ) 
 

ຂງົເຂດການວາງແຜນການຄຸມ້ຄອງນີແ້ມ່ນເພື່ ອສົ່ ງໃຫແ້ທດເໝາະ, ສອດຄອ່ງ ແລະ ໃກຄ້ຽງຄຸມ້ຄອງຂອງອຸທຍິານ

ແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງ ແຂວງ ກວາງບິ່ ງ (ພາກກາງຫວຽດນາມ) ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງອື່ ນໆໃນ ແຂວງ ຄໍາມວ່ນ. 

ພາບລວມຂອບເຂດການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່່ໍສະແດງໃຫເ້ຫນັຢູ່ໃນຮູບພາບທ ີ2.  
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ຮູບພາບ 2: ພາບລວມການວາງແຜນພືນ້ທີ່  ແລະ ທວິທດັຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

3.5.4  ຂະບວນການດໍາເນນີການວາງແຜນ    

ໂຄງສາ້ງຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (2016-2020) ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1.) ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ໂຄງສາ້ງ ແລະ ການອະນຸມດັຢ່າງທາງການຈາກກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມ/ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້(ເດອືນ ກຸມພາ 2015) 

2.) ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ຕ່າງໆ, ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ 6 ໜ່ວຍງານວຊິາການ ແລະ 

ທມີງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການເພື່ ອສາ້ງວໄິສທດັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະບນັລຸພາຍໃນປີ 2020 (ເລີ່ ມເດອືນ ກຸມພາ 

2015 ເປັນຕົນ້ໄປ) 

3.) ປຶກສາຫາລກືບັຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງກ່ຽວກບັວໄິສທດັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ (ເດອືນ ພດຶສະພາ 

2015) 

4.) ເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ແລະ ຂຽນຫວົຂໍແ້ຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມກບັໜ່ວຍງານ ແລະ ທີ່ ປຶກສາ (ເດອືນເມສາ/ພດຶສະພາ/ມຖຸິນາ 

2015) 

5.) ລວບລວມຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນຮ່າງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ (ເດອືນກໍລະກດົ/ສງິຫາ 2015) 

6.) ລວບລວມຄໍາແນະນໍາຈາກບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນແຜນຄຸມ້ຄອງ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້

ເມອືງ ແລະ 5 ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນພາກສະໝາມ (ເດອືນ ກນັຍາ 2015) 

7.) ດໍາເນນີການຂໍອະນຸມດັແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຈາກ ພສຊ/ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ 

ກອນປ່າໄມ.້  

  

 

 

ປະເທດຫວຽດນາມ 

 

ຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບ    
ຜູປົ້ກຄອງບາ້ນ 

ການປະສານງານບາັນ 

ບາ້ນນອ້ຍ 

ບາ້ນ 

ສາຍນໍາ້ 

ເສັນ້ທາງ 
ເສັນ້ທາງຫຼກັປູຢາງ 

ເສັນ້ທາງປັຼກປູຍດວ້ຍຫນິ 

ເສັນ້ທາງປູດວ້ຍຫນິ 

ເຂດສະຫງວນແຫ່ງອື່ ນໆ 
ຫນິໜາມໜ່ໍ NPA 

ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງເຂດ 

ເມອືງ 

ເຂດແດນລະຫວ່າງປະເທດ
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3.63.63.63.6        ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    ແລະ ເປົາ້ໝາຍແລະ ເປົາ້ໝາຍແລະ ເປົາ້ໝາຍແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຫນີໜາມໜ່ໍຫນີໜາມໜ່ໍຫນີໜາມໜ່ໍ    
 

ຈດຸປະສງົລວມຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນ:    ຊາວບາ້ນ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຊາວບາ້ນ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຊາວບາ້ນ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຊາວບາ້ນ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງພາກພາກພາກພາກ    

ສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    ເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອຮ່ວມກນັອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ, ຄຸ່ນຮ່ວມກນັອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ, ຄຸ່ນຮ່ວມກນັອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ, ຄຸ່ນຮ່ວມກນັອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ, ຄຸ່ນຄ່າຄ່າຄ່າຄ່າທາງດາ້ນທາງດາ້ນທາງດາ້ນທາງດາ້ນລະບບົລະບບົລະບບົລະບບົ

ນເິວດ, ການທ່ອງນເິວດ, ການທ່ອງນເິວດ, ການທ່ອງນເິວດ, ການທ່ອງ    ທ່ຽວທ່ຽວທ່ຽວທ່ຽວ/ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ/ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ/ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ/ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາໃນເຂດໃນເຂດໃນເຂດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄປພອ້ມໆປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄປພອ້ມໆປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄປພອ້ມໆປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄປພອ້ມໆກບັການກບັການກບັການກບັການຮບັຄ່າຮບັຄ່າຮບັຄ່າຮບັຄ່າ

ຕອບແທນ ແລະ ຍອມຕອບແທນ ແລະ ຍອມຕອບແທນ ແລະ ຍອມຕອບແທນ ແລະ ຍອມ    ຮບັຮບັຮບັຮບັການບໍລກິານຂອງພວກເຂາົການບໍລກິານຂອງພວກເຂາົການບໍລກິານຂອງພວກເຂາົການບໍລກິານຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ເຈ ົາ້ເຈ ົາ້ເຈ ົາ້””””    
    

ນອກຈາກນັນ້ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍກໍ່ ຍງັເປັນປ່າສະຫງວນທີ່ ມຄຸ່ີນຄ່າຄວາມເປັນເອກະລກັໂດດເດັ່ ນ

ສະເພາະ ແລະ ມຄີວາມສໍາຄນັລະດບັສາກນົ ຍອ້ນວ່າມນັເປັນພືນ້ທີ່ ພູຫນີປູນທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ. 

ສະນັນ້ ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນີຈ້ະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຂະບວນການນໍາສະເໜກີານຕກົລງົຮບັຮອງເອາົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີໜາມໜ່ໍເປັນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຕາມມາດຖານອງົການ IUCN, ອຸທຍິານແຫ່ງອາຊຽນ ແລະ ມລໍະດກົໂລກດາ້ນທໍາມະຊາດ

ແຫ່ງທໍາອດິຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ164/ນຍ ວ່າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງມ ີ3

ຈດຸປະສງົດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
  

1.1.1.1. ປົກປັກຮກັສາຄວາມປົກປັກຮກັສາຄວາມປົກປັກຮກັສາຄວາມປົກປັກຮກັສາຄວາມຫຼຫຼຫຼຫຼາກຫຼາກຫຼາກຫຼາກຫຼາຍທາງາຍທາງາຍທາງາຍທາງດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນພູມສັພູມສັພູມສັພູມສນັຖານ, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຄຸ່ນຄ່ານຖານ, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຄຸ່ນຄ່ານຖານ, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຄຸ່ນຄ່ານຖານ, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຄຸ່ນຄ່າດ ້ດ ້ດ ້ດາ້ນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນານທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນານທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນານທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ    

ປ່າໄມ,້ ພດືພນັນາໆຊະນດິ ແລະ ສດັປ່າ.ປ່າໄມ,້ ພດືພນັນາໆຊະນດິ ແລະ ສດັປ່າ.ປ່າໄມ,້ ພດືພນັນາໆຊະນດິ ແລະ ສດັປ່າ.ປ່າໄມ,້ ພດືພນັນາໆຊະນດິ ແລະ ສດັປ່າ.    

2.2.2.2. ສົ່ ງເສມີການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າສົ່ ງເສມີການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າສົ່ ງເສມີການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າສົ່ ງເສມີການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າດາ້ນວທິະຍາສາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.ດາ້ນວທິະຍາສາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.ດາ້ນວທິະຍາສາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.ດາ້ນວທິະຍາສາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.    

3.3.3.3. ຮບັປະກນັການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ຮບັປະກນັການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ຮບັປະກນັການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ຮບັປະກນັການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມຂ້ອງຊາວບາ້ນຂອງຊາວບາ້ນຂອງຊາວບາ້ນຂອງຊາວບາ້ນແບບຍນືຍງົ. ແບບຍນືຍງົ. ແບບຍນືຍງົ. ແບບຍນືຍງົ.     
 

ດັ່ ງນັນ້ ບນັດາກດິຈະກໍາພດັທະນາທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນລບົຕ່ໍກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນບ່ໍອະນຸ 

ຍາດ ໃຫຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຍກົເວັນ້ແຕ່ກດິຈະກໍາໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ/ລດັຖະບານ/ກຊສ ເທົ່ ານັນ້. ແຕ່ພາຍຫຼງັ

ທີ່ ໄດພ້ຈິາລະນາການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມເຊັ່ ນວ່າ: ການວເິຄາະ, ປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັ 

ຄມົ. ພອ້ມທງັກະກຽມມາດຕະການຕ່າງ ໃໆນການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົລ່ວງໜາ້ໂດຍອງີຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກນົ. (ການ

ປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງ ແວດລອ້ມ). 
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ພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີII:II:II:II:    ການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

ບດົທ ີ4: ການບດົທ ີ4: ການບດົທ ີ4: ການບດົທ ີ4: ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປະຫວດັຄວາມເປັນມາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ    

4.14.14.14.1        ທີ່ ຕັງ້ທີ່ ຕັງ້ທີ່ ຕັງ້ທີ່ ຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (ເນືອ້ທ ີ88,500 ເຮກັຕາ) ແມ່ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແຫ່ງໜຶ່ ງໃນບນັເຂດປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ ໃນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ (ຮູບພາບ 4) ເຊິ່ ງມເີຂດເຊື່ ອມຕ່ໍຕດິກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີ 

ປ່າສະຫງວນທີ່ ກວາ້ງກວ່າໝູ່ ໃນເຂດສາຍພູຫຼວງທີ່ ອອມ້ໄປດວ້ຍປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ ປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງທີ່ ສອງຂອງ ແຂວງຄໍາມວ່ນ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຫ່າງຈາກຕວົເມອືງທ່າແຂກຕາມເສັນ້ທາງເລກ

ທ ີ12 ໄປທາງທດິຕາເວນັອອກ 135 ກໂິລແມດັ. ຊາຍແດນທາງທດິຕາເວນັອອກສ່ຽງໃຕແ້ມ່ນຕດິກບັທາງເລກທ ີ20 ທີ່ ເຊື່ ອມ

ຕ່ໍກບັອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາເເກບ່າງ ເຊິ່ ງເປັນເຂດສະຫງວນທີ່ ຖກືຕກົລງົຮບັຮອງເອາົເປັນມໍລະດກົໂລກດາ້ນທໍາມະຊາດຢູ່

ແຂວງ ກວາງບິ່ ງ (ພາກກາງຫວຽດນາມ). 
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕັງ້ຢູ່ລະຫວ່າງເສັນ້ຂະໜານທ ີN 17º 14’ 28.14 - 17º 40’ 35.15”  ແລະ ເສັນ້ແວງທ ີ

E 105° 42’ 28.66” - ເສັນ້ແວງທ ີE 106° 11’ 20.87”. 

 

 
 

ຮູບພາບ 4: ທີ່ ຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 

 

 

ຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບ    
ຖະໜນົແຫ່ງຊາດ 

ຖະໜນົປະຈາໍແຂວງ 

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

ເຂດອະນຸລກັຂັນ້ແຂວງ/ ຂັນ້ເມອືງ 

ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ 

ເຂດປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ 

ສາຍນໍາ້ຫຼກັ ແລະ ເຂືອ້ນ

ທ່າແຂກທ່າແຂກທ່າແຂກທ່າແຂກ 

        ພູຫນິປູນພູຫນິປູນພູຫນິປູນພູຫນິປູນ 

    ນາກາຍ ນໍາ້ເທນີນາກາຍ ນໍາ້ເທນີນາກາຍ ນໍາ້ເທນີນາກາຍ ນໍາ້ເທນີ 

ຫນິໜາມໜ່ໍຫນິໜາມໜ່ໍຫນິໜາມໜ່ໍຫນິໜາມໜ່ໍ 
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4.24.24.24.2        ພາບລວມພາບລວມພາບລວມພາບລວມໂດຍຫຍໍ ້ໂດຍຫຍໍ ້ໂດຍຫຍໍ ້ໂດຍຫຍໍຂ້ອງຂອງຂອງຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕັງ້ຢູ່ເມອືງ ບວົລະພາ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ( N 17° 15’, N 17° 40’, E; 105° 43’, 

E 105° 09). ເປັນພືນ້ທີ່ ພູຫນີປູນແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່ ກວາ້ງໃຫ່ຍກວ່າໝູ່ ໃນອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້(88,500 ເຮກັຕາ) ເຊິ່ ງຕດິກບັ

ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງທາງພາກກາງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນລະບບົນເິວດພູຫີນປູນທີ່ ຂືນ້ຊື່ ເປັນແຫ່ຼງ

ມລໍະດກົໂລກດາ້ນທໍາມະຊາດ. ນອກນັນ້ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍງັເຊື່ ອມຕ່ໍກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫນີປູນ 

ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີ ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕັງ້ຢູ່ເຂດລມົມໍລະສຸມໄທ 

(Udvardy, 2005) ເຂດປ່າດງົດບິສາຍພູຫຼວງ (Olson and Dinerstein, 1998) ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຂດພູຫນີປູນສບັປົນ

ກບັພູດນິເຊິ່ ງແມ່ນພູມລໍາເນາົຂອງສດັ ແລະ ພດືນາໆຊະນດິ ປະກອບມປ່ີາດງົດບິທີ່ ເຕມັໄປດວຍ້ຕົນ້ໄມສູ້ງ. ຜາຫນີປູນເຂດນີ ້

ຂືນ້ກບັສະພາບອາກາດລມົມໍລະສຸມທີ່ ມປີະລມິານນໍາ້ຝົນ 80% ໃນລະດູຝົນ. ສະພາບອາກາດ ແລະ ການປົກຫຸມ້ຂອງພດື

ພນັນາໆຊະນດິແມ່ນແຕກຕ່າງກບັອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງ ເຊິ່ ງເປັນເຂດທີ່ ມປີະລມິານຝົນຕກົເກອືບທຸກເດອືນ. 

ການລະບາຍນໍາ້ສະແດງເຖງິການໂຮມເຂົາ້ຫາກນັຂອງຊວີະພູມສາດທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງກບັອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງ ແລະ 

ທະເລບວົລະພາໄປສູ່ທດິຕາເວນັຕກົຂອງອ່າວຕງົແກງ  ແລະ ຊວີະນາໆພນັທີ່ ອຸດມົສມົບູນເຂດໃນທດິພາກຕາເວນັຕກົ. 
 

ຖໍາ້ທີ່ ແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟໄຫຼຜ່ານແມ່ນເປັນສະຖານທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດທາງດາ້ນທໍລະນ ີເຊິ່ ງພດືນາໆຊະນດິຕາມທາງເຂົາ້ຖໍາ້ມີ

ຄວາມສວຍສດົງດົງາມແຕກຕ່າງຈາກຂງົເຂດອື່ ນໃນໂລກ. ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັພດືພນັນາໆຊະນດິດັ່ ງກ່າວຕະລອດ

ຮອດສດັທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຖໍາ້ກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັມກີານຄົນ້ຄວ້າຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ໃນເມື່ ອບ່ໍດນົມານີ ້ຜນົການສໍາຫຼວດເບື່ ອງຕົນ້ກ່ຽວກບັຖິ່ ນ

ທີ່ ຢູ່ອາໄສຖໍາ້ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄດບ້ນັທກຶຊະນດິພນັຢ່າງໜອ້ຍ 70 ຊະນດິ. ໃນນັນ້ມຊີະນດິພນັໃໝ່ 7 

ຊະນດິ  ແລະ ຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນ 5 ຊະນດິ ປະກອບມຊີະນດິພນັປາທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຖໍາ້ (Bangana musaei) ເປັນ

ຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ຖືກໄພຂົ່ ມຂູ່. ບນັດາຖໍາ້ຕ່າງໆໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງ

ແມງມູມທີ່ ໃຫ່ຍກວ່າໝູ່ ໃນໂລກ. ສໍາລບັຊະນດິພນັປາ ຄາດວ່າຖໍາ້ທີ່ ຢູ່ໃຕພ້ືນ້ດນິອາດຈະເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊະນດິພນັປາ

ສະເພາະຖິ່ ນບາງສາຍພນັ ເຊັ່ ນ: ແມ່ນໍາ້ປະໃສ່, ປະຄະ ແລະ ນໍາ້ງ ໍ ້ທງັໝດົນີແ້ມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັ

ຊະນດິພນັປາທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຖິ່ ນດັ່ ງກ່າວ. 
 

ການສໍາຫຼວດຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດຕາມໜາ້ດນິໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍບນັທກຶວ່າ ມຊີະນດິພນັສດັ

ທີ່ ມກີະ    ດູກສນັຫຼງັມຈີາໍນວນ 377 ຊະນດິ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີສດັລຽ້ງລູກດວຍ້ນມົ 55 ຊະນດິ, ນກົ 184 ຊະນດິ, ສດັເຄິ່ ງບກົ

ເຄງິນໍາ້ 21 ຊະນດິ ແລະ ປາ 96 ຊະນດິ ໃນນັນ້ມ ີ37 ຊະນດິ ເປັນຊະນດິອະນຸລກັ ແລະ 11 ຊະນດິ ເປັນຊະນດິທີ່ ຖກືໄພ່

ຂົ່ ມຂູ່. ໂດຍສະເພາະ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຊີະນດິພນັສດັລຽ້ງລູກດວຍ້ນໍາ້ນມົທີ່ ຄາ້ຍຄມືະນຸດຈາໍນວນ 7 

ຊະນດິ ໃນນັນ້ມ ີ5 ຊະນດິທີ່ ຈດັເປັນຊະ ນດິພນັທີ່ ຖກືໄພຂົ່ ມຂູ່. ຂາແດງ ແລະ ທະນແີກມ້ຂາວເປັນຊະນດິພນັທີ່ ມລີກັສະນະ

ຄາ້ຍຄກືບັມະນຸດອາໄສຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ, ໂຄ່ງ ຫຼ ື ຄຸ່ງເປັນຊະນດິພນັໃກສູ້ນພນັຂອງໂລກກໍ່ ອາໄສ ໃນປ່າ

ສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນບ່ອນລີໄ້ພຂອງພວກມນັ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ ແຫ່ງດຽວຂອງສດັປ່າໃກສູ້ນພນັ 2 ຊະນດິ

ທີ່ ຍງັຢູ່ໃນໂລກ. ສ່ວນຊະນດິພນັອື່ ນໆປະ ກອບມນີກົກກົ 4 ຊະນດິໜຶ່ ງໃນນັນ້ມນີກົກກົຄໍແດງ ເປັນຊະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພຂົ່ ມຂູ່.    

ສ່ວນຊະນດິພນັອື່ ນໆທີ່ ຖກືໄພຂົ່ ມຂູ່ປະກອບມ:ີ ລງິເສນ, ລງິໝ,ູ ເຍອືງ, ກວາງ, ນາກນໍາ້, ໄກ່ຂວາ, ປາຜາ, ນກົກະຈອກຜາ

ຫນີປູນ ທີ່ ເປັນຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນອາໄສຕາມຜາຫນີປູນທາງພາກກາງອນີດູຈນີ....  

 

ເມອືງບວົລະພາເປັນເມອືງທີ່ ມປ່ີາສະຫງວນລຽບຕາມແນວດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນເມອືງທຸກຍາກ

ຂອງລາວ ເຊິ່ ງມລີາຍຮບັສະເລ່ຍຕ່ໍຫວົຄນົແມ່ນ 160,000 ກບີ/ເດອືນ. 93% ຂອງຈໍານວນບາ້ນພາຍໃນເມອືງຖືກຈດັເຂົາ້

ເປັນບາ້ນທີ່ ທຸກຍາກ  ໂດຍອງີຕາມມາດຖານຂອງລດັຖະບານລາວ. ໃນບນັດາບາ້ນເຫຼົ່ ານີ,້ ມຈີາໍນວນ 19 ບາ້ນຕັງ້ຢູ່ອອມ້ຮອບ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ ໜາມໜ່ໍ ມປີະຊາຊນົອາໄສຢູ່ປະມານ 8,000 ຄນົ. ປະຊາຊນົສ່ວນໃຫ່ຍຢູ່ໃນເຂດນີແ້ມ່ນບນັດາ

ຊນົເຜົ່ າທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ພວກເຂາົ ເຈ ົາ້ອາໄສແຕ່ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນການດໍາລງົຊວີດິ ເຊິ່ ງເປັນສາເຫດທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີມີ
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ຄວາມກດົດນັຕ່ໍກບັປ່າສະຫງວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມກດົດນັເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນມາຈາກຄວາມຕອ້ງການທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ໃນການນໍາໃຊ ້

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ໄມ ້ແລະ ສດັປ່າທີ່ ມລີາຄາແພງ ເຊິ່ ງແມ່ນຄວາມຕອ້ງການຂອງພ່ໍຄາ້ຊາວຕ່າງດາ້ວ. 

ໃນປະຈບຸນັ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນມແີຫ່ຼງລາຍຮບັບ່ໍຫຼາຍປານໃດ ໂດຍສະເພາະຜູຍ້ງິ. ມປີະຊາຊນົຈາໍນວນປະມານ 40% 

ປະ ສົບບັນຫາຄວາມຕອ້ງການດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆທີ່ ຈໍາເປັນສໍາລັບຄອບຄົວທີ່ ມາຈາກ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນ ແລະ ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ. ດັ່ ງນັນ້ ການຊື-້ຂາຍເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ສດັປ່າ ແລະ ຊະນດິພນັ

ໄມທ້ີ່ ມລີາຄາແພງຈຶ່ ງເປັນ ແຫ່ຼງລາຍຮບັຕົນ້ຕໍຂອງປະຊາຊນົ. ປະຊາຊນົສ່ວນຫຼາຍດໍາລງົຊວີດິໂດຍການຜະລດິກະສກິໍາແບບພໍ

ພຽງ ແຕ່ວ່າກໍ່ ຍງັມກີານຂາດແຄນທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານໃນລະດູແຫງ້ແລງ້ ແລະ ລະດູນໍາ້ຖວ້ມ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງ

ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ແລະ ຊຸ່ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍທີ່ ຈະຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຜນົສະທອ້ນຈາກການ

ປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດສໍາລບັການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ການວດັແທກຄວາມເໝາະສມົສໍາລບັການສົ່ ງເສມີການປັບ

ຕວົເຂົາ້ກບັສະພາບອາກາດ. ຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ຮາ້ຍແຮງທີ່ ຍງັບ່ໍທນັປ່ຽນແປງໄດແ້ມ່ນສາເຫດມາຈາກການຂາດແຄນດາ້ນ

ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບໍລກິານຈາກລດັທີ່ ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍເຊັ່ ນວ່າ: ການບໍລກິານດາ້ນການສົ່ ງເສມີກະສກິໍາ ແລະ ການ

ບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫບ້ນັຫາຕ່າງໆກ່ຽວກບັການອະນຸລກັທໍາມະຊາດແມ່ນຍງັເປັນບຸລມິະສດິທີ່ ຕ່ໍາສໍາລບັຊຸມຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນ. ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນເລີ່ ມຮ່ວມມກືບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ໃນການປົກປັກຮກັສາເຂດສະຫງວນ ແລະ 

ປັບປຸງສະພາບຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຕດິຕ່ໍກບັຄູ່ຮ່ວມງານຫວຽດນາມໃນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-

ແກບ່າງ. 
 

ເລີ່ ມແຕ່ 2010 ເປັນຕົນ້ມາ ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄດສ້ົ່ ງເສມີ ໃຫ ້ພຊສ ແຂວງຄໍາມ່ວນ 

ໂດຍການສະໜບັສະໜບັໜນູຈາກອງົການ GIZ ເຊິ່ ງການຊ່ວຍເຫຼອືແມ່ນແນ່ໃສ່ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ, 

ການຕດິຕາມກວດກາສດັປ່າ ແລະ ການລາດຕະເວນຮ່ວມກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. ແຕ່ວ່າ ກໍ່ ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການປັບປຸງຂໍມູ້ນ

ກ່ຽວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ລດັຖະບານລາວກໍາລງັດໍາເນນີວຽກ

ງານຕ່າງໆເພື່ ອການຕກົລງົຮອງຮບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃຫກ້າຍເປັນແຫ່ຼງມໍລະດກົໂລກດາ້ນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ອຸທຍິານອາຊຽນ ເພື່ ອເນັນ້ໜກັເຖງິຄວາມສໍາຄນັການອະນຸລກັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ. 
 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງຂອງຫວຽດນາມຖກືຮບັຮອງເປັນມໍລະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ

ແລວ້ກໍ່ ຕາມ. ການສະເໜປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເຂົາ້ໃນບນັຊລໍີຖ້າ້ເປັນມໍລະດກົໂລກດາ້ນທໍາມະຊາດຈາໍເປັນຕອ້ງ

ມກີານສາທດິຢ່າງລະອຽດຊດັເຈນຈາກລດັຖະບານວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກປະເທດໃກ ້

ຄຽງ. ຢູ່ມາດຖານຂອງການສະເໜຕີອ້ງມກີານສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັຊະນດິພນັພດື ແລະ ສດັທີ່ ແນ່ໃສ່ບ່ອນທີ່ ມີທ່ີາແຮງທີ່ ດີ

ທີ່ ສຸດໃນການສາທດິຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະກອບມກີານຄົົນ້ຄວ້າດາ້ນທໍລະນວິທິະຍາ 

ແລະ ລະບບົຊວີະນາໆພນັພາຍໃນຖໍາ້ ແລະ ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຊະນດິພນັພດື ແລະ ສດັຢູ່ຕາມໜາ້ດນິ ເຊັ່ ນວ່າ ເຂດສາຍພູຫຼວງບ່ໍ

ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນເຂດແບ່ງນໍາ້ເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ວ່າມນັຍງັເປັນເຂດແບ່ງອາກາດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. 
 

4.34.34.34.3        ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    

4.3.1  ບນັດາກຸ່ມຊົ່ ນເຜົ່ າທີ່ ດໍາລງົຊວີດິອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

ອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະກອບມຫຼີາຍກຸ່ມຊນົເຜົ່ າທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ ເຊັ່ ນວ່າ: ຊົ່ ນເຜົ່ າມະກອງ, 

ຕຣ,ີ ໂຍຍ້, ຜູໄ້ທ, ກະເລງິ, ວຕີກິ ແລະ ສະລາງ/ກຣສີ (ຊນົເຜົ່ ານີມ້ພີຽງແຕ່ 28 ຄອບຄວົ) ແລະ ບ່ໍມບີາ້ນໃດເລຍີຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດ

ປ່າສະຫງວນ. ຄວາມເປັນເອກະລກັດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອຖຂືອງບນັດາກຸ່ມຊນົເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີມ້ຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ. 

ໃນປະຈບຸນັ ຍງັບ່ໍມກີານສກຶສາໃນເຂດກນັຊນົຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກບັວດັທະນະທໍາຂອງບນັດາຊນົເຜົ່ າດໍາລງົຊວີດິໃນເຂດກນັຊນົ

ເຊັ່ ນ: ຊນົເຜົ່ າສະລາງ/ກຣີສໃນກຸ່ມບາ້ນດຸ ແລະ ຊນົເຜົ່ າມະກອງ/ຕຣີໃນກຸ່ມບາ້ນໜອງມາ້. ກຸ່ມຊົ່ ນເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີຍ້ງັດອ້ຍການ



24 
 

ພດັທະນາ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ອດັຕາການກກືໜງັສ ືແລະ ຂາດການສົ່ ງເສມີສຸຂະອະນາໄມຍງັສູງ ແລະ ອກີຢ່າງພວກເຂາົສ່ວນຫຼາຍ

ຍງັເຊື່ ອຖຜື.ີ 
 

ຊນົເຜົ່ າສະລາງ/ກຣສີ ເປັນຊນົເຜົ່ າດັ່ ງເດມີໃນພືນ້ທີ່ ພູຫນີປູນເຂດຫນີໜາມໜ່ໍ. ໃນເມື່ ອກ່ອນ ພວກເຂາົໄດດໍ້າລງົຊວີດິ

ແບບກະແຈກກະຈາຍຕາມປ່າດງົ ເຊິ່ ງໃນພາສາລາວເອີນ້ຊນົເຜົ່ ານີວ່້າ: “ຕອງເຫຼອືງ”. ຕອງເຫຼອືງ ແມ່ນເປັນຊື່ ຂອງຄນົທີ່ ອາໄສຢູ່

ຕາມປ່າແປວ່າ “ໃບໄມສ້ເີຫຼອືງ”. ປະຊາຊນົກຸ່ມນີບ່ໍ້ມເີຮອືນ ແລະ ຫາກນິຕາມປ່າດງົແບບທໍາມະຊາດ ເຊິ່ ງພວກເຂາົເຈ ົາ້ຈະຈາກ

ສະຖານທີ່ ພກັຂອງຕນົເອງ ເມື່ ອໃບໄມທ້ີ່ ໃຊໃ້ນການສາ້ງບ່ອນພກັເປັນສເີຫຼອືງ ແລະ ໃຊເ້ວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ອາທດິ ໃນການ

ຊອກຫາອາຫານເພື່ ອໄປຕັງ້ສະຖານທີ່ ພກັແຫ່ງໃໝ່. ໃນປະຈບຸນັ ຊນົເຜົ່ ານີມ້ພີຽງ 28 ຄອບຄວົທີ່ ມທີພີກັອາໄສຕດິກບັປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ອາດຈະເປັນຊນົເຜົ່ າດຽວເທົ່ ານັນ້ທີ່ ມຢູ່ີໃນປະເທດ. ຊນົເຜົ່ າສະລາງມຄີວາມຮູ ້ ແລະ 

ປະສບົການຫຼາຍໃນການດໍາລງົຊວີດິໃນປ່າດງົເຂດພູຫນີປູນ ເຊັ່ ນ: ການຊອກຫານໍາ້ດື່ ມ, ການເກບັຮກັສານໍາ້ໄວບໍ້ລໂິພກໃນ

ລະດູແລງ້, ການຕົມ້ເຫຼົາ້ລາວ (ເຫຼົາ້ທີ່ ເຮດັຈາກໃບໄມໃ້ບຊະນດິໜຶ່ ງ) ແລະ ການລ່າສດັປ່າດວ້ຍໜາ້ເກກັ. ຊນົເຜົ່ ານີເ້ຄຍີດໍາລງົ

ຊວີດິໃນເຂດພູຫນີປູນຫນີໜາມໜ່ໍຕາມແນວຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມມາເປັນເວລາຫຼາຍເຊັ່ ນຄນົແລວ້. ຈາກການເລົ່ າເລື່ ອງ

ຂອງຊາຍສະລາງຄນົໜຶ່ ງກ່ຽວກບັການດໍາລງົຊວີດິ ໃນ ໄວເດກັຂອງລາວເອງວ່າ: ລາວບ່ໍເຄຍີດື່ ມນໍາ້ດວ້ຍຈອກຈກັເທື່ ອ ເພາະວ່າ

ລາວດື່ ມນໍາ້ໂດຍໃຊໃ້ບໄມ ້ແລະ ດູດນໍາ້ຕາມຜາ, ຖໍາ້. ຊົ່ ນເຜົ່ າສະລາງແມ່ນກຸ່ມເຜົ່ າສຸດທາ້ຍທີ່ ປະກອບມບີນັດານກັລ່າສດັປ່າທີ່

ເຄຍີດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນປ່າດງົເຂດພູຫນີໜາມໜ່ໍ. ອກີຢ່າງ ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ເຮດັຈາກວດັສະດຸທີ່ ໄດມ້າຈາກທໍາມະຊາດ 

ເຊິ່ ງບນັພະບຸລຸດຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໄດຖ້ີມ້ຮ່ອງຮ່ອຍດາ້ນບູຮານຄະດ ີໄວໃ້ນຖໍາ້ຕ່າງໆໃນເຂດປ່າສະຫງວນ. 
 

ສ່ວນຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆບ່ໍຕດິພນັກບັການດໍາລງົຊວີດິໃນປ່າດງົຄກືບັຊນົເຜົ່ າສະລາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊນົເຜົ່ າມະກອງເຊິ່ ງ

ເປັນຊນົເຜົ່ າທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນກຸ່ມບາ້ນໜອງມາ້ແມ່ນບ່ໍໄດລ່້າສດັປ່າຫຼາຍປານໃດ. ສໍາລບັຊນົເຜົ່ າຜູໄ້ທ ແລະ ໂຍຍ້ ໃນເມື່ ອ

ພວກເຂາົເຈ ົາ້ເປັນໄວໝຸ່ມ ພວກເຂາົນອນຕາມກອງເຟືອ້ງ ເພື່ ອຟາດເຂົາ້ໃນໄລຍະການເກບັກ່ຽວຜນົຜະລດິເຂົາ້ ແລະ ປະເພນນີີ ້

ແມ່ນຫາເບິ່ ງໄດຍ້າກໃນລະດູການອື່ ນໆ. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມກີານດື່ ມເຫຼົາ້ໄຫຂອງແຕ່ລະຊົ່ ນເຜົ່ າໃນເຂດບາ້ນຕ່າງໆ. 
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍງັເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ ສໍາຄນັທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ ເຊິ່ ງມເີສັນ້ທາງໂຮ່ຈມີນິ ແລະ 

ຮອງຮ່ອຍລະເບດີຈາກສງົຄາມກະແຈກກະຈາຍຢູ່ຕາມພືນ້ທີ່  ອນັກໍ່ ໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົມາຮອດປະຈບຸນັ ເນື່ ອງຈາກວ່າມີ

ລະເບດີທີ່ ຍງັບ່ໍທນັແຕກຕກົຄາ້ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເສັນ້ທາງໂຮ່ຈມີນິຢູ່ຕອນເໜອືຂອງປ່າສະຫງວນແມ່ນຢູ່ບາ້ນ ໜອງບວົ, ບາ້ນ 

ຜານບົ, ບາ້ນ ວງັຄນົ ແລະ ບາ້ນ ແສນພນັ ແລະ ຢູ່ທາງຕອນ ໃຕຂ້ອງປ່າສະຫງວນແມ່ນຢູ່ບາ້ນ ໜອງມາ້, ບາ້ນ ລະໂບຍ ແລະ 

ບາ້ນ ນໍາ້ຈະຫຼາ ເຊິ່ ງເປັນຮ່ອງຮ່ອຍແຫ່ງວລິະກໍາ, ຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຄວາມອດົທນົຂອງຂະບວນການຕ່ໍສູກູ້ຊ້າດຂອງຊາວ

ອນິດູຈນີ. ກິ໋ວມູຢາກໍ່ ຕດິກບັເສັນ້ທາງເລກທ ີ12 ເຊິ່ ງເປັນທາງຜ່ານຮ່ອມພູທີ່ ແຄບເຊິ່ ງ 75% ຂອງລດົບນັທຸກຂນົສົ່ ງສະບຽງ

ອາຫານ ແລະ ອາວຸຍຸດໂທປະກອນຂອງກໍາລງັປະຕວິດັລງົປົດປ່ອຍພາກ ໃຕຫ້ວຽດນາມແມ່ນໄດຜ່້ານເສັນ້ທາງນີ.້ ໃນ ໄລຍະ

ສງົຄາມ ເສັນ້ທາງນີມ້ຂີີຕ້ມົຫຼາຍ ແລະ ແຄບຕາມຮ່ອມພູທີ່ ສູງຊນັ. ຈດຸດຸເດອືດທີ່ ສຸດແມ່ນ ໃກກ້ບັບາ້ນຜານບົ ແລະ ບາ້ນວງັຄນົ 

ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນແຄບທີ່ ສຸດຕາມເສັນ້ທາງໂຮ່ຈມີນິເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ມກີານຖິມ້ລະເບດີຫຼາຍທີ່ ສຸດ. ຈດຸດຸເດອືດເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັກນັດີ

ໃນທາງຕອນ ໃຕຂ້ອງປ່າສະຫງວນແມ່ນເຂດບາ້ນລະໂບຍ ເຊິ່ ງບ່ອນທີ່ ມລີະເບດີທີ່ ຍງັບ່ໍທນັແຕກຕກົຄາ້ງຕາມໃນພືນ້ທີ່ ຫຼາຍ 

ແລະ ພວກເຂາົເຈ ົາ້ໃຊລູ້ກລະເບດີເຂົາ້ໃນການສາ້ງເຮອືນ ແລະ ເຮດັຮົວ້. 

4.3.2 ການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິກ່ອນການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    
 

ກ່ອນການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (1993) ແມ່ນໄດມ້ກີານຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົອອກມາໝດົແລວ້. 

ຈດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອສາ້ງຕັງ້ພູມລໍາເນົ່ າ ແລະ ຈດັສນັອາຊບີຄງົທີ່ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໂດຍສະເພາະຊົ່ ນເຜົ່ າສະລາງ ບາ້ນປະຊອງ ແລະ 

ເຜົ່ າມະກ໋ອງ ບາ້ນກະອານ. ສະນັນ້ ນບັແຕ່ການສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມາຮອດປະຈບຸນັແມ່ນບ່ໍໄດມ້ກີານ

ຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົອກີ. ຊາວບາ້ນສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສການປູກຝັງ, ລຽ້ງສດັ, ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ການເກບັເສດ

ໂລຫະເພື່ ອຂາຍຮບັໃຊຊ້ວີດິການເປັນຢູ່. ໃນເມື່ ອກ່ອນ ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ເຄຍີມຢູ່ີບາ້ນທບັລາວ, ບາ້ນໜອງມາ້ ແຕ່ບ່ໍເຄຍີ
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ຖາງໃນປ່າສະຫງວນ. ອງີຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານລດັຖະບານລາວແມ່ນໃຫຍຸ້ດຕກິານຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ໃນທຸກພືນ້ທີ່ ປ່າ

ສະຫງວນມາໄດສ້ບິກວ່າປີແລວ້.  

ສດັລຽ້ງແມ່ນແຫ່ຼງລາຍຮບັ ພອ້ມທງັແມ່ນຊບັສມົບດັທີ່ ສໍາຄນັຂອງຄອບຄວົ ເມື່ ອເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງການເງນິສດົ. 

ມາຮອດປະຈບຸນັ ບາ້ນສ່ວນໃຫ່ຍຍງັບ່ໍທນັມກີານບໍລກິານດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ, ສິ່ ງອໍານວຍດາ້ນການສກຶສາທີ່ ພຽງພໍ 

ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສາທາລະນະອື່ ນໆແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ຄ່າຄອງຊບີປະຊາຊນົໃນເຂດນີສູ້ງ. ຄວນຈະໄດມ້ີ

ການປັບປຸງເສັນ້ທາງຢູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອຊ່ວຍໃນການເຂົາ້ເຖງິພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວໄດຫຼ້າຍຂືນ້. ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ຂອງຊາວບາ້ນໄດຫ້ນັປ່ຽນຈາກການບໍລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົມາສູ່ການຂາຍເພື່ ອເປັນສນິຄາ້ ເຊິ່ ງມກີານຜະລດິ ຫຼ ືການນໍາໃຊ ້

ເຄື່ ອງມ ືແລະ ວທິກີານຕ່າງໆໃນການລ່າສດັປ່າ. ເນຶື່ ອງຈາກວ່າຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດສດັປ່າສູງ, ຜະລດິຕະພນັສດັປ່າ 

ເຊັ່ ນ: ກະດູກໂຄ່ງ, ເຍອືງ,  ດອກເຜິງ້ ມກີານຊື-້ຂາຍກນັຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ມກຸ່ີມພ່ໍຄາ້ສດັປ່າໄດເ້ຂົາ້ມາຊືຜ້ະລດິຕະພນັຕ່າງໆຢູ່

ຕາມບາ້ນ ຍອ້ນວ່າປະສດິທພິາບ ໃນປະຕບິດັກດົໝາຍຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີມກີານເກບັກູຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ຊະນດິພນັສດັ, ພນັພດືທີ່ ໃກສູ້ນພນັເກນີກໍານດົເຊັ່ ນວ່າ: ໄມດູ່້ລາຍ, ໄມເ້ກດສະໜາ, ດອກເຜິງ້ ແລະ ບາງຊະນດິ

ພນັສດັໃນເຂດປ່າສະຫງວນກໍ່ ຖກືໄພຂົ່ ມ ໂດຍປະລຍິາຍເຊັ່ ນວ່າ: ລິ່ ນ, ເໝັນ້, ເຕົ່ າ, ແລນ...  
 

ການນໍາໃຊໜ້າ້ເກກັສດັປ່າເຊັ່ ນ: ການລ່າສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ຄາ້ຍຄກືບັມະນຸດແມ່ນຍງັມຢູ່ີໃນປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງ

ການລ່າສດັແບບນີສ່້ວນຫຼາຍແມ່ນຊນົເຜົ່ າສະລາງ.  ອກີຢ່າງ ກໍ່ ຍງັມກີານນໍາໃຊໝ້າເພື່ ອລ່າສດັປ່າ ເຊັ່ ນວ່າ: ເຍອືງ, ໝູປ່າ, 

ກວາງ... ສດັປ່າສວນໃຫ່ຍແມ່ນຖກືລ່າດວຍ້ແຮວ້ ໂດຍການສາ້ງລວງແຮວ້ເພື່ ອເຮດັ ໃຫສ້ດັປ່າເຂົາ້ຖກືກບັດກັ. ນອກຈາກນັນ້ 

ພວກເຂາົຍງັນໍາ ໃຊປື້ນສງົຄາມ ໃນການລ່າສດັປ່າ. 
 

ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເພື່ ອບໍລໂິພກໃນຄອບຄວົ ແລະ ຂາຍເປັນສນິຄາ້ມຄີວາມສໍາຄນັຕ່ໍກບັຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງ

ປະຊາ ຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ເນື່ ອງຈາກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເປັນແຫ່ຼງລາຍຮບັທີ່ ສໍາຄນັຂອງຊາວບາ້ນ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ

ມເີສັນ້ທາງໂຮ່ຈມີນິຜ່ານ ໂດຍສະເພາະ ຕາມເສັນ້ທາງແຕ່ຕວົເມອືງ ບວົລະພາ ຫາ ເຂດຈດຸສຸມລງັຄງັ ແລະ ເຂດບາ້ນ ໜອງມາ້ 

ຫາ ບາ້ນ ນໍາ້ຈະຫຼາ ເຊິ່ ງເປັນເຂດເປົາ້ໝາຍການຖິມ້ລະເບດີໃນໄລຍະສງົຄາມອນິດູຈນີ. ໃນປະຈບຸນັ ລະເບດີທີ່ ຍງັບ່ໍທນັແຕກ

ຍງັມຢູ່ີໃນພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງເຮດັ ໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການດໍາລງົຊີວິດິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ມຊີາວບາ້ນຫຼາຍຄນົໄດເ້ສຍ

ຊວີດິຈາກອຸປະຕເິຫດຍອ້ນການເກບັເສດໂລຫະຂາຍ.  

4.44.44.44.4        ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແຕ່ໄລຍະເລີ່ແຕ່ໄລຍະເລີ່ແຕ່ໄລຍະເລີ່ແຕ່ໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ມຕົນ້ມຕົນ້ມຕົນ້----ປະຈບຸນັປະຈບຸນັປະຈບຸນັປະຈບຸນັ    

4.4.1  ພາບລວມຜນົສໍາເລດັຂອງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ 
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນເນັນ້ໃສ່ການສະໜບັສະໜູນຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶເປັນ

ແຕ່ລະໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ຕັງ້ແຕ່ໄດມ້ກີານປະກາດສາ້ງຕັງ້ເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປີ 1993. ພາບລວມຂອງຜນົສໍາເລດັ ໃນການ

ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
  

• 1993 -  ປະກາດສາ້ງຕັງ້ເຂດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນເຂດອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຕາມດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕີ

ສະບບັເລກທ ີ164/ນຍ ຕຸລາ 1993. 

• 1995 -  ອງົການ WWF ໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູ ໃນການສໍາຫຼວດສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງບາ້ນຢູ່ອອ້ມ

ຮອບປ່າສະຫງວນ. 

• 1996  -  ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດສດັປ່າໂດຍສະມະຄມົອະນຸລກັສດັປ່າ (WCS) ແລະ ກມົປ່າໄມ.້ 

• 1998  -  ບນັຊສີດັປ່າໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງ ໂດຍອງົການ WFF 

• 1999  -  ແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິໄດຖ້ກືຮອງຮບັໃນບາງບາ້ນ 

• 2003  -  ອງົການ WWF ສະໜບັສະໜນູກອງທນຶເພື່ ອພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ. 



26 
 

• 2003  - ເຊນັຮບັຮອງບດົບນັທກຶຄວາມຄວາມໃຈລະຫວ່າງທ່ານເຈົາ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ ກບັ ແຂວງກວາງບິ່ ງວ່າດວຍ້

ການຮ່ວມມອືະນຸລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແນວຊາຍແດນ. 

• 2004 -  ທດົລອງປູກຫວາຍ ແລະ ຕົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກ. 

• 2006  - ປັບປຸງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ສາ້ງປ້າຍເຂດແດນ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຮ່ວມມກືບັ

ຫວຽດນາມ (UNESCO ແລະ IUCN) 

• 2006 - ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຮ່ວມມດືາ້ນວຊິາການລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ກບັ ອຸທຍິານ

ແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງ ມລໍະດກົໂລກດາ້ນທໍາມະຊາດ ກວາງບິ່ ງ ສສ ຫວຽດນາມ. 

• 2007 - ການສໍາຫຼວດຂາແດງ (ບດົສກຶສາຄົນ້ຄວ້າລະດບັປະລນິຍາເອກກ່ຽວກບັການກະຈາຍ, ອຸປະນໄິສ ແລະ ໄພ

ຂົ່ ມຂູຕ່າງໆ ຂອງ ດຣ. ໄພວນັ ເພຍປະລາດ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລເຕກັໂນໂລຢີສຸຣະນາຣ,ີ ປະເທດໄທ) 

• 2008 - ອງົການ IUCN ສບຶສະໜບັສະໜນູ ໂດຍຜ່ານ LEnS 

• 2009 - ສາ້ງວທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມກບັຊຸມຊນົ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆ (ພະນກັງານລດັ) ໂດຍຜ່ານການ

ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສະໜບັສະໜນູໂດຍ LEnS/EPF Lao. 

• 2009 - ສບຶຕ່ໍປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັການຮບັຮອງເຂົາ້ເປັນມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ. 

• 2009 - ສກຶສາແບບມສ່ີວນຮ່ວມກບັບາ້ນ (ບດົສກຶສາຄົນ້ຄວ້າລະດບັປະຣນິຍາໂທ ຂອງ ທາ້ວ. ເດດສກັດາ, 

ມະຫາວ ິທະຍາໄລຟີລບິປິນ) 

• 2009 - ນໍາສະເໜປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມຂັນ້ແຂວງ ໃນເດອືນ 

ຕຸລາ 2009. 

• 2010 - ຮບັຮອງເອາົແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (2010-2015) 

• 2010 - ລດັຖະບານເຢຍລະມນັໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 2010-2015 

(ຕຸລາ 2010 ຫາ ພະຈກິ 2013) 

• 2011 - ໂອນສດິຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຈາກກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມໃ້ຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

• 2013 – ສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານວຊິາການ 6 ໜ່ວຍງານ ແລະ ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດ 2014-2016. 

• 2013 – ສບຶຕ່ໍສະໜບັສະໜນູ (ພະຈກິ 2013- ຕຸລາ 2018) ໂດຍລດັຖະບານເຢຍລະມນັ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂດຍອງົການ GIZ ສບຶຕ່ໍປະຕບິດັແຜນ 2010-2015.  

• 2014 - ເລີ່ ມສາ້ງແຜນວາດແລວເສັນ້ທາງໃນການຕດິຕາມກວດກາສດັປ່າ, ການລາດຕະເວນ, ການແບ່ງເຂດຄຸມ້

ຄອງຍ່ອຍຮ່ວມກບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ.  

• 2014 - ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງຫອ້ງການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ສົ່ ງພະນກັງານຈາກຂັນ້ແຂວງລງົ

ປະຈາໍການຢູ່ເມອືງ  

• 2014 - ປະເມນີການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດ ີແລະ ສາ້ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ບາ້ນ; ຮ່າງ

ບດົບນັທກຶວ່າດວ້ຍການຕກົລງົເຫນັດກ່ີຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ. 

• 2015 - ກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍພາກສະໜາມຢູ່ເຂດຈດຸສຸມລງັຄງັ. 

• 2015 - ສາ້ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ, 5 ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນພາກສະໜາມ ແລະ ຮບັຮອງເອາົຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໂດຍທ່ານເຈົາ້ເມອືງ ເມອືງບວົລະພາ 
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4.4.2 ກດິຈະກໍາຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃນໄລຍະ 2013-2015 
 

� ວຽກງານວຽກງານວຽກງານວຽກງານຕດິຕາມຕດິຕາມຕດິຕາມຕດິຕາມ    ກວດກາ ແລະ ລາດຕະເວນຂອງຊາວບາ້ນກວດກາ ແລະ ລາດຕະເວນຂອງຊາວບາ້ນກວດກາ ແລະ ລາດຕະເວນຂອງຊາວບາ້ນກວດກາ ແລະ ລາດຕະເວນຂອງຊາວບາ້ນ    
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຂໍີຕ້ກົລງົຮບັຮອງວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຈໍານວນ 18 ບາ້ນ ໃນຈໍານວນທງັ

ໝດົ 19 ບາ້ນ. ເນື່ ອງຈາກວ່າມ ີ1 ບາ້ນຄ ືບາ້ນ ແສນພນັບ່ໍມເີຂດແດນຕດິຈອດກບັປ່າສະຫງວນ ພຽງແຕ່ນອນຢູ່ໃນເຂດກນັຊນົ

ເທົ່ ານັນ້. ແຕ່ປະຊາຊນົບາ້ນດັ່ ງກ່າວ ອາໄສພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເຂົາ້ໃນການທໍາມາຫາກນິ. ໃນຈາໍນວນ 18 

ບາ້ນທີ່ ມຂໍີຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່່ໍໄດສ້າ້ງຕັງ້ທີມງານລາດຕະເວນບາ້ນເພື່ ອ

ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ລາດຕະເວນພາຍໃນພືນ້ທີ່ ເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນຕນົ. ສ່ວນບາ້ນ ລະໂບຍ ແລະ ໜອງມາ້ແມ່ນລວມ

ທມີຈາກສອງຂອງສອງບາ້ນເຂົາ້ເປັນທມີງານດຽວ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ບາ້ນລະໂບຍ ມຈີາໍນວນພນົບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ຍງັມພີືນ້ທີ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍ

ກບັບາ້ນໜອງມາ້. 

ທີມງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນໄດເ້ຂົາ້ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ກວດກາ, ການ

ລາດຕະເວນ, ການນໍາໃຊອຸ້ປະກອນພືນ້ຖານທີ່ ຈໍາເປັນ. ບນັດາກດິຈະກໍາພືນ້ຖານແມ່ນກໍາລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄປດວ້ຍດ ີເຖິງ

ແມ່ນວ່າມນັຕອ້ງປັບປຸງ ແລະ ຕດິຕາມຜນົໃນຕ່ໍໜາ້ກໍ່ ຕາມ... ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນປອ້ງກນັບາ້ນ 

ຫຼ ືກອງລອນບາ້ນ ທີ່ ເປັນຜູລ້າດຕະເວນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນເຂດ

ທີ່ ມຄີວາມແຕ່ກຕ່າງພເິສດ ເຊິ່ ງເປັນເຂດພູຫນີປູນທີ່ ກວາ້ງໃຫ່ຍເຂົາ້ເຖງິຍາກ ແລະ ມເີສັນ້ທາງຜ່ານບ່ໍຫຼາຍ. ແຕ່ໃນເຂດຮ່ອມພູ 

ຫຼ ືກວນໃຫ່ຍ (ຮ່ອມພູທີ່ ຢູ່ຕາມໜາ້ຜາຫນີປູນ) ມປ່ີາໄມຕ້ບຶໜາພດັມທີາງຍ່າງຫຼາຍເສັນ້. 

ແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 5 ປີຜ່ານມາ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ບາ້ນເກົ່ າ 2 ບາ້ນເຂດຮ່ອມພູ

ຂອງປ່າສະຫງວນຊີໃ້ຫເ້ຫນັເຖິງເຂດຊວີະນາໆພນັທີ່ ມຄຸີນຄ່າສູງຄ:ື ປ່າດງົດບິ, ຕົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກ, ໄມປ່້ອງ... ເຊິ່ ງປະກອບມີ

ຫນີງອກຈະແຈກຢາຍຢູ່ຕາມພືນ້ທີ່  ເຊິ່ ງເປັນບອ່ນທີ່ ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ຄາ້ຍຄກືບັມະນຸດອາໄສເປັນບ່ອນລີໄ້ພ ແລະ 

ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມນັ. ທີມງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນລວບລວມຂໍມູ້ນ ແລະ ປ້ອນຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນ 

SMART ໃນ ໄລຍະ 16 ເດອືນຜ່ານມາ ເຂດນີບ່ໍ້ພຽງແຕ່ສະແດງເຖງິພືນ້ທີ່ ມຄີວາມໜາແໜນ້ຂອງຊະນດິພນັເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ຍງັ

ມຄຸ່ີນຄ່າສູງທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ.  

ໃນ ໄລຍະການດໍາເນີນການສາ້ງແຜນວາດທາງຍ່າງ, ແບ່ງເຂດຍ່ອຍ, ກໍານດົພືນ້ທີ່ ຕ່າງໆ ແມ່ນໄດປຶ້ກສາຫາລືກບັ

ຊາວບາ້ນຫຼາຍຄັງ້ເພື່ ອເຮດັໃຫດ້ຂີືນ້ໃນຕ່ໍໜາ້. ຕະຫຼອດໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງທມີງານກວດກາລາດຕະເວນ

ບາ້ນໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນ ແລະ ການປຶກສາຫາລກືບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນກ່ຽວກບັໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ 

ບນັຫາຕ່າງໆ ທີ່  ໄດສ້ະເໜໃີຫມ້ກີານປັບດດັວທິກີານ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາຂອງທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ 

ເຊິ່ ງບາງບາ້ນໄດລຸ້ດ ໄລຍະການເດນີທາງໃນການກວດກາລາດຕະເວນສັນ້ລງົ ແລະ ບາງບາ້ນພດັມກີານເພີ່ ມຂືນ້ບ່ໍວ່າໄລຍະທາງ

ໃນການກວດກາລາດຕະເວນກໍ່ ຄຈືາໍນວນພນົກໍ່ ເພີ່ ມຂືນ້ເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຕວົເລກຂອງການລາດຕະເວນບາ້ນຕ່ໍປີປະກອບມຈີາໍນວນທມີງານທງັໝດົ ແລະ ຈາໍນວນຄນົ

ພາຍໃນທມີງານ ແລະ ອດັຕາສະເລ່ຍທີ່ ຈ່າຍສໍາການເດນີທາງໃຫກ້ບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ. (ອງີຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີ 

ແລະ ຜນົຂອງການວເິຄາະຈາກຖານຂໍມູ້ນ SMART ທີ່ ໄດມ້ກີານນໍາສະເໜໃີນປີ 2015)  
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ຕາຕະລາງ 1: ແຜນການກວດກາລາດຕະເວນຂອງຊາວບາ້ນໃນປີ 2015 (ຕາຕະລາງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຈາໍນວນພນົ, 

ໄລຍະເວລາ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍຕ່າງໆທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານກວດກາ ລາດຕະເວນໃນໜຶ່ ງປີຜ່ານມາ)    

    

ຈາກຕາຕະລາງ 2 ສາມາດມຂໍໍີມູ້ນລະອຽດຊດັເຈນວ່າແຕ່ລະບາ້ນຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ທມີງານ

ກວດກາລາດຕະ ເວນບາ້ນທີ່ ເຮດັວຽກຫຼາຍກໍ່ ຄວນຈະໄດຮ້ບັຄ່າຕອບແທນຫຼາຍ ເຊິ່ ງແຕ່ລະບາ້ນຈະໄດຮ້ບັການແບ່ງປັນພືນ້ທີ່

ລາດຕະເວນຕ່າງກນັ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ກວດກາລາດຕະເວນພາຍໃນພືນ້ທີ່ , ຂອບເຂດທີ່ ເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ເຂດທີ່ ມ ີໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ່ໍຊວີະ

ນາໆພນັຕ່າງໆ. 
 

� ວຽກວຽກວຽກວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶງານປູກຈດິສໍານກຶງານປູກຈດິສໍານກຶງານປູກຈດິສໍານກຶ    
    

ຈດັການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບັການປັບປຸງການມສ່ີວນຮ່ວມ, ການຮບັຮູ,້ ຄວາມໝັນ້ໃຈຕົນເອງ ແລະ ການຊຸກຍູ ້

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍ. ພອ້ມນັນ້ ກໍ່ ຍງັຈດັການຝຶກອບົຮມົໃຫ ້

ພະນກັງານງານລດັຂັນ້ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກການດໍາເນນີວຽກງານແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. 

ແຕ່ເດອືນ ພະຈກິ 2013 - ເດອືນ ມນີາ 2015 ໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົໃຫຊ້າວບາ້ນທງັໝດົ 4501 ວນັ. ພະນກັງານລດັ 28 ທ່ານ 

(ພະນກັງານອາສາສະມກັ 19 ທ່ານ) ເຂົາ້ຮ່ວມຝຶກອບົຮມົຈ ານວນ 1750 ວນັ. ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມຝຶກ

ອບົຮມົຈາໍນວນ 71 ທ່ານ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ ແລະ ລາດຕະເວນທງັໝດົ 976 ວນັ. ນອກຈາກ

ນັນ້ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ 102 ທ່ານ (ຍງິ 32 ທ່ານ)ກໍ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການແບ່ງເຂດຄຸມ້ຄອງແບບມສ່ີວນຮ່ວມຈໍານວນທງັໝດົ 

477 ວນັ. 
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ຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ບັນກັຂຽນຂ່າວວທິະຍຸຈາກສະຖານນວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງເມອືງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມອືງ ບວົລະພາ 

(ແຂວງຄໍາມ່ວນ) ກ່ຽວກບັການຜະລດິລາຍການວທິະຍຸກະຈາຍສຽງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກ

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ພະນກັງານໜ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ຈດັການ

ທດັສະນະສກຶສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂືນ້ 3 ຄັງ້ໃນ 19 ບາ້ນພອ້ມທງັສະໜບັສະໜນູວນັປູກຕົນ້ໄມແ້ຫ່ງຊາດ, ວນັປ່ອຍປ່າ, ສາ້ງ

ໂລໂ້ກ, ເວບັໄຊປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍ, ຈດັພມີປະຕທິນິປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍຄັງ້ທໍາອດິພອ້ມທງັແຈກຢາຍໃນປີ 2014.    
 

� ວຽກງານວຽກງານວຽກງານວຽກງານປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ 
 

ສົ່ ງເສມີການແບ່ງເຂດຍ່ອຍປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງໃນປະຈບຸນັ (ໃນ 19 ບາ້ນ) ດໍາເນນີວຽກງານແບ່ງເຂດຄຸມ້ຄອງແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນ 5 ກຸ່ມບາ້ນ ລວມທງັໝດົ 75, 911 ເຮກັຕາ (86%) ຊາວບາ້ນນໍາສະເໜເີປັນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ ແລະ 

12, 625 ເຮກັຕາ (14%) ເປັນເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ.້ ຫຼກັການພືນ້ຖານການນໍາໃຊປ້ະກອບມຂໍີຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ

ຮ່ວມທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງຢ່າງເປັນທາງການ. ສໍາລບັເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຈ້ໍາເປັນຕອ້ງປະຊຸມຮ່ວມກບັຊາວບາ້ນໃນຕ່ໍໜາ້ເພື່ ອປຶກສາ 

ແລະ ຕກົລງົເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບັລາຍລະອຽດຂອງກດົລະບຽບໃນການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ. 
 

ສາ້ງວງັສະຫງວນຈາໍນວນ 4 ແຫ່ງ ໃຫກ້ບັບາ້ນ ໜອງແສງ (1) , ບາ້ນ ວງັຄນົ (1) , ບາ້ນ ໜອງປິງ (2) ແລະ ເລອືກຕັງ້

ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເພື່ ອອະທບິາຍກດົລະບຽບການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປາແບບຍນືຍງົ ເຊິ່ ງກດົລະບຽບເຫຼົ່ ານີໄ້ດ ້

ລະບຸໄວຕ້າມປາ້ຍວງັສະຫງວນທງັ 4 ແຫ່ງ. 
 

ຊາວບາ້ນຈາໍນວນ 130 ຄອບຄວົໃນສາມບາ້ນມຄີວາມສນົໃຈເຂົາ້ໃນການຜະລດິໝາກຕາວເພື່ ອຂາຍ ເຊິ່ ງແມ່ນ

ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຊະນດິໜຶ່ ງ ແລະ ມຜູີຕ້ອ້ງການຊືໝ້າກຕາວລາຄາ 4.000 ກບີ/ກໂິລ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ມີ

ຫຼາຍຄອບຄວົໄດຖ້ອນຕວົຈາກການເກບັກູໝ້າກຕາວ ຍອ້ນວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ເຂົາ້ຮ່ວມມກືບັພ່ໍຄາ້ຊາວຈນີ ໃນການຊອກຫາດອກເຜິງ້ 

ເຊິ່ ງມນັເປັນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທີ່ ຜດິກດົໝາຍ. ສຸດທາ້ຍຍງັມພີຽງແຕ່ 10 ຄອບຄວົເທົ່ ານັນ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການຜະລດິໝາກຕາວເພື່ ອ

ຂາຍ ເຊິ່ ງສາ້ງລາຍຮບັໄດ ້240,000 ກບີ ຕ່ໍ ຄອບຄວົ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຜະລດິຄັງ້ທໍາອດິ ແຕ່ກດິຈະ

ກໍາໝາກຕາວຕອ້ງໄດສ້ບຶຕ່ໍໃນປີໜາ້ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງເມອືງບວົລະພາຕອ້ງ ໄດປັ້ບປຸງກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມການເກບັ

ກູ,້ ການເກບັຊືເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນຕ່ໍໜາ້ (ຕວົຢ່າງ ດອກເຜິງ້, ຈນັແດງ, ເບຍ້ລາຍ...)  

 

� ວຽກງານວຽກງານວຽກງານວຽກງານທ່ອງທ່ຽວທ່ອງທ່ຽວທ່ອງທ່ຽວທ່ອງທ່ຽວ    
    

ນອກຈາກ ພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັໄ້ຟແລວ້ ຍງັສາ້ງແນວຄວາມຄດິການທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັນ້ທາງໂຮ່

ຈມີນິ ແລະ ການຍ່າງທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດອກີ ໃນບາ້ນ ໜອງແສງ, ບາ້ນ ໜອງບວົ ແລະ ບາ້ນ ທົ່ ງຊໍາ. ການສກຶສາການສາ້ງ

ແຜນວາດຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັງ້ໄຟແມ່ນໄດດໍ້າເນນີໃນເດອືນ ມງັກອນ 2015. 
 

ການກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທງັໃນ ແລະ ນອກຂອບເຂດຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັງ້ໄຟແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮອງເອາົເພື່ ອທດົລອງວທິີ

ການໃໝ່ໃຫແ້ກ່ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຂອງກຸ່ມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວບາ້ນ ໜອງປິງ ເຊິ່ ງມກີານປະກອບສ່ວນຈາກຜູດໍ້າເນນີທຸລະກດິ

ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ. ລາຍຮບັຂອງກຸ່ມບໍລິການທ່ອງທ່ຽວບາ້ນໜອງປິງໃນລະດູຜ່ານມາຄ:ື ກຸ່ມບໍລກິານເຊົ່ າເຮືອປະກອບມີ

ສະມາຊກິ 4 ທ່ານສາ້ງລາຍຮບັໄດ ້229,708 ກບີ/ຄອບຄວົ/ເດອືນ. ສໍາລບັກຸ່ມບໍລກິານບາ້ນພກັມ ີ4 ທ່ານສາ້ງລາຍຮບັໄດ ້

146,333 ກບີ. ກຸ່ມບໍລກິານໂຮມສະເຕມ ີ5 ທ່ານສາ້ງລາຍຮບັໄດ ້44,167 ກບີ. ນອກນັນ້ ກຸ່ມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ ງ

ປະກອບມສີະມາຊິກຈໍານວນ 22 ຄອບຄວົ ຢູ່ 3 ບາ້ນທາງຕອນເໜືອຂອງປ່າສະຫງວນສາ້ງລາຍຮັບໄດ ້7,302 ກີບ/

ຄອບຄວົ/ເດອືນ. 
 

ປີ 2014 ສາ້ງລະບບົການຂາຍປີເ້ຂົາ້ທ່ຽວຊມົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງການຂາຍປີ ້ ແລະ ລະບບົການ

ແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດຈະຊ່ວຍໃຫດ້າ້ນການເງນິການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ. ຄ່າທໍານຽມອະນຸຍາດເຂົາ້ທ່ຽວຊມົປ່າສະຫງວນນໍາ

ໃຊຕ້ັງ້ແຕ່ ເດອືນ ທນັວາ 2014. ມາຮອດປະຈບຸນັ ມນີກັທ່ອງທ່ຽວຈາໍນວນ 226 ຄນົໃນຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວທງັໝດົ 
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1288 ທີ່ ຈ່າຍຄ່າປີເ້ຂົາ້ປ່າສະຫງວນ ແລະ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍປີແ້ມ່ນ 5,535,000 ກບີ ເຊິ່ ງໃນນີ ້40% ແບ່ງໃຫຄຸ້ມ້ຄອງ

ປ່າສະຫງວນ, 30% ແບ່ງໃຫກ້ອງທນຶພດັທະນາບາ້ນ, 10% ແບ່ງໃຫຫ້ອ້ງ ຖວທ ເມອືງ, 10% ແບ່ງ ໃຫສໍ້ານກັງານປົກຄອງ

ເມອືງ ແລະ ອກີ 10% ແບ່ງໃຫຜູ້ຂ້າຍປີ.້ ລະບບົການຂາຍປີນ້ີເ້ປັນຂັນ້ຕອນທໍາອດິຂອງກນົໄກການເງນິຍນືຍງົໃນປ່າສະຫງວນ

ທີ່ ຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວ. ການສົ່ ງເສມີຕະ ຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວຈດັຂືນ້ຕາມແນວຄວາມຄດິຮ່ວມກນັໂດຍຜ່ານສື່ ຕ່າງໆ 

(ຕວົຢ່າງ: ເວບັໄຊ, ໂທລະພາບ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ , ໃບປິວ ແລະ ປາ້ຍໂຄສະນາ). 
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ບດົທ ີ5: ບດົທ ີ5: ບດົທ ີ5: ບດົທ ີ5: ແວດລອ້ມທາງດາ້ນຊວີະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນຊວີະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນຊວີະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນຊວີະພາບ----ກາຍຍະພາບກາຍຍະພາບກາຍຍະພາບກາຍຍະພາບ    

5.15.15.15.1    ລກັສລກັສລກັສລກັສະນະະນະະນະະນະດາ້ນກາຍະພາບຂອງພືນ້ທີ່ດາ້ນກາຍະພາບຂອງພືນ້ທີ່ດາ້ນກາຍະພາບຂອງພືນ້ທີ່ດາ້ນກາຍະພາບຂອງພືນ້ທີ່     

5.1.1    ອາກາດ 
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຢູ່ຂງົເຂດອາກາດລມົມໍລະສຸມຂອງອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ເຊິ່ ງໃນລະດູໜາວ 

(ເດອືນ ພະຈກິ-ກຸມພາ) ເມື່ ອເວລາດວງອາທດິໄປທາງທດິໃຕຂ້ອງເສັນ້ສູນສູດ ສະພາບອາກາດທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕອ້ດິທພິນົຄວາມກດົ

ດນັສູງຈາກຈນີ. ລມົພດັຕາມເຂມັໂມງໄປທາງເຂດສູງ ແລະ ຈາກທດິຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືໄປທາງທດິຕາມເວນັຕກົສຽງໃຕ.້ 

ລມົມລໍະສຸມທາງທດິຕາເວນັອອກສຽງເໜອືຈະມລີກັສະນະເປັນອາກາດໜາວແລງ້ ແລະ ມຝົີນຕກົເບາົເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນ

ລະດູຮອ້ນ (ເດອືນ ພດືສະພາ-ເດອືນສງິຫາ) ດວງຕາເວນັໄປທາງທດິເໜອືຂອງເສັນ້ສູນສູດ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີມກີດົດນັຕ່ໍາທີ່ ກວາ້ງ

ໃຫ່ຍເອີນ້ວ່າເຂດຮ່ອງຄວາມດນັອາກາດຕ່ໍາ ຫຼ ືຮ່ອງມໍລະສຸມ. ລມົພດັມາຈາກທດິຕາເວນັຕກົສຽງໃຕນໍ້າເອາົຄວາມຊຸ່ມຈາກ

ທະເລອັນດາມນັ ແລະ ອ່າວໄທໄປເຂົາ້ສູ່ເຂດຕ່ໍາໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ມສີະພາບອາກາດຮອ້ນທີ່ ເປັນສາເຫດ

ກໍ່ ໃຫເ້ກດີມປີະລມິານນໍາ້ຝົນຈາໍນວນຫຼາຍ ໃນໄລຍະນີ ້ເຊິ່ ງລມົມລໍະສຸມທາງທດິຕາເວນັຕກົສຽງໃຕນ້ີແ້ມ່ນເປັນອາກາດທີ່ ອບົອຸ່ນ 

ແລະ ຊຸ່ມສູງ. 
 

ສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ລມົມໍລະສຸມຕາເວນັຕກົສ່ຽງໃຕເ້ລີ່ ມແຕ່ເດອືນ ພດືສະພາ ຈນົຮອດ ເດອືນ 

ສງິຫາ ແລະ ຄ່ອຍໆໝດົໄປໃນກາງ ເດອືນ ຕຸລາ. ສະພາບອາກາດກໍ່ ໝນູວຽນໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງຈນົຮອດກາງ

ເດອືນ ພະຈກິ ໃນເມື່ ອມລີມົມລໍະສຸມຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືເຂົາ້ມາ ແລະ ປະລມິານນໍາ້ຝົນ ຕກົເປັນໄລຍະໆ ແລະ ບ່ໍຕກົແຮງ 

ຈຶ່ ງເຮດັໃຫອ້າກາດເຢັນ ແລະ ຊຸ່ມ. ລມົມລໍະສຸມຕາເວນັອອກສຽງເໜອືໝດົໄປໃນທາ້ຍເດອືນ ກຸມພາ ໃນເມື່ ອເວລາເລີ່ ມປ່ຽນ

ເປັນຊ່ວງລະດູຮອ້ນ ແລະ ລະດູແລງ້. 
 

ນອກຈາກ ລມົມໍລະສຸມແລວ້ ປ່າສະຫງວນສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍກໍ່ ຍງັມພີະຍຸໄຕຝຸ່້ນ ແລະ ຄວາມກດົດນັ

ອາກາດເຂດຮອ້ນຕ່ໍາ. ໃນ ໄລຍະພະຍຸໄຕຝຸ່້ນເຂົາ້ທາງພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ລະຫວ່າງ ເດອືນ ກນັຍາ ແລະ ເດອືນ ຕຸລາ. 

ພະຍຸໄຕຝຸ່້ນເກດີຂືນ້ຈາກທະເລຈນີໃຕ ້ແລະ ເຄື່ ອນໄປທດິຕາເວນັຕກົເຂົາ້ສູ່ປະເທດຫວຽດນາມພດັຜ່ານສາຍພູຫຼວງ ແລະ ເຂົາ້

ສູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງສາຍພູຫຼວງສົ່ ງພະຍຸໄຕຝຸ່້ນໄປທາງທດິເໜອືທີ່ ເປັນທາງຜ່ານທີ່ ງ່າຍຕາມຍອດພູ. 
 

ປີ 2007 ປະລມິານນໍາ້ຝົນປະຈໍາປີແມ່ນ 1,480 mm ໂດຍອີງຕາມຮູບແບບທົ່ ວໄປຂອງລມົມໍລະສຸອາຊີຕາເວນັ

ອອກສຽງໃຕ ້ແລະ ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍປະຈາໍປີແມ່ນ 25,7 °C (ລະດບັອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 11-40°C) 

5.1.2  ນໍາ້ 
 

ແມ່ນໍາ້ສ່ວນໃຫ່ຍໃນເຂດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນແມ່ນໍາ້ຕາມລະດູການ ແລະ ຖວ່ືາເປັນຫວຍ້ທີ່ ບ່ໍມນໍີາ້ໄຫຼໃນລະດູແລງ້ ເຊິ່ ງກໍ່

ໃຫ ້ເກດີມຄີວາມລໍາບາກໃຫກ້ບັພະນກັງານ ແລະ ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນທີ່ ຈະເຂົາ້ໄປລາດຕະເວນໃນປ່າສະຫງວນ. 

ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ປ່າສະຫງວນກໍ່ ຍງັມແີຫ່ຼງນໍາ້ຕະຫຼອດທງັປີໃນເຂດ ພູເຈ ື່ ອງ (ສູງກ່ວາ 1,400 ແມດັ ຈາກລະດບັນໍາ້ທະເລ), 

ປາຊອງ, ກວນກະອານ, ນໍາ້ມະໄສ ແລະ ຫວ້ຍກະເລາະ. 
 

ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບນໍາ້ໃນບັນດາຫວຍ້ໃນເຂດພູຜາຫີນປູນແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ ສໍາຄັນຂອງການຄຸມ້ຄອງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຜາຫນີປູນ ເຊິ່ ງການຄຸມ້ຄອງຄຸນະພາບນໍາ້ຈໍາເປັນຕອ້ງ ໄດປ້ະເມນີການສາ້ງອ່າງເກບັນໍາ້ຕອນເໜອື

ຂອງແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟທີ່ ຕັງ້ຢູ່ເຂດນອກເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ນອກຈາກນັນ້ ແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟຍງັແມ່ນເຂດ

ແດນຂອງປ່າສະຫງວນທາງທດິຕາເວນັຕກົສ່ຽງໃຕ ້ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເຂດແດນອ່າງໂຕ່ງ. 
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5.1.3  ທໍລະນວິທິະຍາ ແລະ ດນິ  
 

ຄວາມສະຫຼບັສບັຊອ້ນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນທໍລະນິ,ີ ລກັສະນະການກໍາເນດີ ແລະ ການປ່ຽນແປງດາ້ນ

ທໍລະນວິທິີ່ ເກດີຂືນ້ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີມພີືນ້ທີ່ ຜາຫນີປູນກວ້າງໃຫ່ຍທີ່ ສວຍສດົງດົງາມ ແລະ 

ມຄີວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະທີ່ ໂດດເດັ່ ນທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາທາງດາ້ນທໍລະນກ່ິຽວກບັຫນີທີ່ ເກດີ

ຂືນ້ຕາມໜາ້ດນິຢູ່ໃນຍຸກຖ່ານຫນີກບັຜາຫນີປູນທີ່ ຜ່ານວວິດັທະນາການມາຮອດປະຈບຸນັ. ການກໍາເນດີຂອງດນິໃນເຂດນີແ້ມ່ນ

ຖືກກໍ່ ຕວົຂືນ້ຂອງພູຫີນປູນທີ່ ກວາ້ງໃຫ່ຍລຽນກນັທີ່ ໜາ 1100 ແມດັ ໃນຍຸກກາງຄາຣໂບນເິຟີຣັສ ແລະ ຕົນ້ຍຸກເພີມຽນ. 

ວວິດັທະນາການການກໍາເນດີ ແລະ ປ່ຽນແປງພູມສນັຖານຜາຫນີປູນ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນປະຫວດັການປ່ຽນແປງພູມ

ສນັຖານທີ່ ສະຫຼບັສບັຊອ້ນ.  ການກໍາເນດີຂອງສາຍພູໃນປະເທດອໂິດເນເຊຍເກດີຂືນ້ໃນຍຸກກາງເທຣຍສຊກິ (247 ລາ້ນປີ

ກ່ອນ). ເຊິ່ ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ ມີການບີບຕົວຂອງອາກາດທີ່ ສູງຂືນ້ ແລະ ເຊາະເຈ ື່ ອນທີ່ ມີຜົນກະທົບອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ໃນ

ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີມທີາດຄາບອນເກດີຂືນ້ຢູ່ໃນຊັນ້ບນັຍາກາດເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິພາກສ່ວນຂອງ

ທາດຄາດສ ໄດເ້ກດີຂືນ້ເປັນເວລາດນົນານ. ໃນຕ່ໍມາ ທາດຄາສໄດຝັ້ງຢູ່ໃຕພ້ືນ້ດນິຫຼາຍຊັນ້ໃນທາ້ຍຍຸກເທຣຍສຊກິ, ຍຸກຈລູາຊ,ິ 

ຕົນ້ຍຸກຫນີຊາຍ, ຫນີຄຣທິາຣສັ... ຈາກນັນ້ມາກໍ່ ໄດກ້ໍາເນດີຂືນ້ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງໃນຍຸກ ພາລໂີອຈນີ (ປະມານ 65 ລາ້ນປີກ່ອນ) 

ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີມກີານເຊາະເຈ ື່ ອນຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຊັ່ ນດຽວກບັພູຫນີປູນທີ່  ໄດກ້າຍເປັນວວິດັທະນາການຫນີຄາດສພົນ້ຂືນ້ໃໝ່

ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ. ລກັສະນະໜາ້ດນິຜາຫນີຄາດສອນິໂດເນເຊຍໄດພ້ົນ້ຂືນ້ມາ ແລະ ກບັຄນືສູ່ພາບເດມີ ເຊິ່ ງມພີະລະບດົບາດສໍາຄນັ

ຕ່ໍວວິດັທະນາການຂອງຜາຫນີຄາດສໃນປະຈບຸນັ. 
 

ພູຫນີປູນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນກໍ່  ໄດຜ່້ານວວິດັທະນາການກາຍເປັນຫນີໂຮໂລຄາດສເຊັ່ ນດຽວກນັ ເຊິ່ ງ

ເປັນພູຫນີປູນທີ່ ມໜີາ້ດນິ ແລະ ສາຍນໍາ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຫຼ ື ບ່ໍມເີລຍີ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັຈາກລກັສະນະໜາ້ດນິຂອງຜາຫນີທີ່ ເກົ່ າ

ແກ່ໄດເ້ກດີຂືນ້ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ ໄປຕາມລກັລະນະໜາ້ດນິເຊັ່ ນວ່າ: ຖໍາ້, ຜາຫນີປູນຫນີໜາມໜ່ໍມຂີະໜາດກວາ້ງໃຫ່ຍ ເປັນ

ລກັສະນະກໍາແພງ, ໜາ້ຜາສູງຊນັເຖງິ 500 ແມດັ. ຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງຈອມຜາສູງຊນັແມ່ນດນິພຽງ ຫຼ ື ຂອ້ນຂາ້ງຮາບພຽງ 

ບາງບ່ອນປະກອບມສີາຍນໍາ້ໃນເຂດນີ ້ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນເອີນ້ວ່າ ກວນ. ພູຫນີປູນຖກືເຊາະເຈ ື່ ອນກາຍເປັນຍອດແຫຼມຄາ້ຍຄື

ກນັກບັກຸ່ມຮູບຈວຍ ພອ້ມທງັເປັນຜາຫນີປູນທີ່ ສູງຊນັມຮີອຍແຕກລຽນກນັ ແລະ ມລີກັສະນະໜາ້ທີ່ ດນິທີ່ ສວຍສດົງດົງາມ

ພອ້ມທງັມຮ່ີອງຮ່ອຍນໍາ້ເຊາະເຈ ື່ ອນຕາມໜາ້ຜາຫນີ ແລະ ຈອມຜາ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງິມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ. ຂະບວນການ

ກໍ່ ຕວົໃໝ່ ແລະ ຄວາມບໍລສຸິດຂອງຜາຫນີປູນເຮດັໃຫກ້ອ້ນຫນີມຄີວາມແຂງແກ່ນ, ການແຕກຂອງຜາຫນີປູນ ແລະ ສະພາບ

ອາກາດເຮດັໃຫຜ້າຫນີປູນມລີກັສະນະທີ່ ແຫຼມຄມົ ແລະ ສວຍງາມ ເຊັ່ ນວ່າ ຮ່ອງຮອຍເຊາະເຈື່ ອນຈາກນໍາ້ແຕ່ຈອມຜາລງົສູ່ໜາ້

ດນິ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫເ້ຂດດັ່ ງກ່າວໄດນ້າມວ່າ: “ຫນີໜາມໜ່ໍ”.  

(ໃນພາສາອງັກດິເວົາ້ກອ້ນຫນີທີ່ ແຫຼມຄມົ).   
 

ແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟໄຫຼລອດຖໍາ້ຍາວປະມານ 6.4 ກໂິລແມດັຜ່ານຜາຫນີປູນ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີມແີມ່ນໍາ້ໄຫຼລອດຖໍາ້ທີ່ ກວ້າງທີ່

ສຸດ  ກ່ວາໝູ່ ໂລກ ເຊິ່ ງມຂີະໜາດຄວາມກວາ້ງເຖງິ 76 ແມດັ ແລະ ສູງ 53 ແມດັ ເຊິ່ ງມບ່ີອນກວາ້ງສຸດ 200 ແມດັ ແລະ ສູງ

ສຸດ 120 ແມດັ. ນອກຈາກ ຂະໜາດຂອງຖໍາ້ແລວ້ ພາຍໃນຖໍາ້ຍງັປະດບັປະດາດວ້ຍຫນີຍອ້ຍທີ່ ສວຍງາມ    ເຊິ່ ງປະກອບມຫີນີ

ພົນ້ຂະໜາດໃຫ່ຍ, ຜາຫນີຍອ້ຍ, ໄຂ່ມຸກ, ວງັນໍາ້ ເຊິ່ ງໃນນັນ້ມ ີວງັນໍາ້ຍາວປະມານ 61 ແມດັ ຖວ່ືາເປັນວງັນໍາ້ຢູ່ໃນຖໍາ້ແຫ່ຼງໜຶ່ ງ

ທີ່ ໃຫ່ຍກວ່າໝູ່ ໃນໂລກ.    
       

ຜາຫນີປູນຫນີໜາມໜ່ໍຕດິກບັເຂດຜາຫນີປູນຟອງຍາ-ແກບ່າງ ປະເທດຫວຽດນາມ ເຊິ່ ງເປັນພືນ້ທີ່ ທວິທດັທີ່ ສວຍງາມ

ດາ້ນທໍາມະຊາດແຫ່ງໜຶ່ ງ ແລະ ມຄີວາມໂດດເດັ່ ນສະເພາະຂອງຜາຫນີປູນທີ່ ສບັຫຼບັສບັຊອ້ນ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ

ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ທໍລະນວີທິະຍາທີ່ ສໍາຄນັຂອງໂລກ. 
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແຕກຕ່າງຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງອື່ ນໆ ເພາະວ່າມນັເປັນລກັສະນະພືນ້ທີ່ ພູຫນີປູນ 

ທີ່ ເຂົາ້ເຖງິຍາກ ພອ້ມທງັເປັນອຸປະສກັໃນການເຂົາ້ເຖງິຂອງຊາວບາ້ນ, ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນ, ກດິຈະກໍາການສກຶສາ
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ຄົນ້ຄວ້າ... ຜາຫນີປູນຫນີໜາມໜ່ໍບ່ໍແມ່ນເຕມັໄປດວຍ້ຜາຫນີຫຼອ້ນ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນປົກຫຸມ້ດວ້ຍປ່າໄມ ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່

ໃນລະດບັກາງຂອງຜາຫນີ, ຮ່ອມພູ. ລກັສະນະຜາມຫີນີລອ້ນຢູ່ເທງິຜາ ແລະ ມຟຸ່ີມໄມຈ້າໍນວນໜຶ່ ງ ເຊິ່ ງສາມາດເຫນັຕົນ້ໄມຂ້ະ

ໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງຢູ່ຕາມລະດບັກາງຂອງຜາຫນີ ຂືນ້ກບັລະດບັຄວາມເນນີຂອງຜາຫນີ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ຕົນ້ໄມໃ້ຫ່ຍ

ແມ່ນເກດີຂືນ້ຢູ່ຕາມພູສູງ ທີ່ ເປັນບ່ອນທີ່ ມຫີນີໜອ້ຍ. ຢູ່ເຂດຕນີພູ ເປັນເຂດທີ່ ມຕີົນ້ໄມໃ້ຫ່ຍທີ່ ມຄີວາມສູງສະເລ່ຍເຖິງ 25 

ແມດັ (ສູງສຸດ 45 ແມດັ). ການກໍາເນດີຂອງຜາຫນີມກີານເຊື່ ອມຕ່ໍເຂົາ້ຫາກນັຂອງຜາຫນີທີ່ ມລີະດບັຄວາມໜາ, ຂະໜາດ 

ແລະ ຄວາມສູງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ທຸກຂງົເຂດໃນພືນ້ທີ່ ຫນີໜາມໜ່ໍປົກຫຸມ້ໄປດວຍ້ປ່າໄມ ້ຍກົເວັນ້ໜາ້ຜາຫນີ 

ແລະ ເຂດຫນີຄາດສສດົ 10x10 ກໂິລທາງທດິຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອືຂອງປ່າສະຫງວນ. 
 

ການຢັ້ງຢືນເຖິງຄຸ່ນຄ່າຄວາມເປັນເອກະລັກທີ່ ໂດດເດັ່ ນສະເພາະຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍແມ່ນມີ

ຄວາມຈາໍເປັນທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍການທີ່ ຈະເຂົາ້ເປັນມໍລະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ. ເພື່ ອຢາກພສູິດຄຸ່ນຄ່າ ອນັເປັນເອກະລກັໂດດ

ເດັ່ ນສະເພາະນັນ້ຕອ້ງມກີານປັບປຸງເພີ່ ມຕມືຂໍມູ້ນທີ່ ຍງັບ່ໍທນັມ.ີ ຂໍມູ້ນທີ່ ຍງັຂາດແລະຈະຕອ້ງປັບປຸງ ນັນ້ແມ່ນຄວາມຮູດ້າ້ນ

ທໍລະນວີທິະຍາ ແລະ ພູມສນັຖານວທິະຍາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງຄວາມຮູທ້າງດາ້ນນີ ້ຈະຊ່ວຍພສູິດ

ເຖງິຄຸ່ນຄ່າຄວາມເປັນເອກະລກັໂດດເດັ່ ນສະເພາະ ຢູ່ໃນມາດຖານ viii ຂອງມໍລະດກົໂລກ: “ເປັນຕວົຢ່າງທີ່ ມຄີວາມໂດດເດນັ

ອນັເປັນຕວົແທນປະຫວດັການຂອງໂລກທີ່ ສໍາຄນັ ລວມທງັການບນັທກຶສິ່່ ງທີ່ ມຊີວີດິ, ລະບບົທໍລະນວິທິະຍາ, ການກໍາເນດີ

ທໍລະນສິນັຖານ ຫຼ ືພູມສນັຖານທີ່່ ສໍາຄນັ ຫຼ ືລກັສະ ນະດາ້ນພູມສາດ” ສະນັນ້ ມນັຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານສໍາຫຼວດດາ້ນວຊິາການ

ຄນືໃໝ່ ເພື່ ອປະເມນີທໍລະນວິທິະຍາ (ຫນີວທິະຍາ, ໂຄງສາ້ງ ແລະ ລະດບັຂອງຊັນ້ຫນີ), ພູມສນັຖານວທິະຍາ (ປະຫວັດພູມ

ສນັຖານ, ມໍລະດກົສນັຖານທາງດາ້ນພູມສາດ) ແລະ ນໍາ້ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (ປະກອບມຖໍີາ້ນໍາ້ລອດເຊ

ບັງ້ໄຟ, ແລະ ຖໍາ້ນໍາ້ອື່ ນໆ) 
 

5.25.25.25.2            ລກັສະນະດາ້ນຊວີະນາໆພນັລກັສະນະດາ້ນຊວີະນາໆພນັລກັສະນະດາ້ນຊວີະນາໆພນັລກັສະນະດາ້ນຊວີະນາໆພນັ    

5.2.1  ພດືພນັ    
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍມຄີວາມສໍາຄນັສໍາລບັການອະນຸລກັຊີວະນາໆພນັຂອງໂລກ ເນື່ ອງຈາກວ່າມນັ

ສາມາດສະໜອງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດ ແລະ ປະເພດປ່າໄມຢ່້າງຫຼວງຫຼາຍຕາມໜາ້ດນິໃນປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີມີ

ສດັສາວາສິ່ ງ ແລະ ພດືພນັນາໆຊະນດິ ລວມທງັຊະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພ່ຂມົຂູ່, ຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ຊະນດິພນັທີ່ ຢູ່ຕາມ

ຜາຫນີປູນ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕັງ້ຢູ່ທາງພາກກາງພູຫນີປູນອນີດູຈນີ ກບັ ສາຍພູຫຼວງ ເຊິ່ ງຕັງ້ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ

ເຂດພາກເໜອືສາຍພູຫຼວງທີ່ ເຕມັໄປຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງປ່າໄມ ້ແລະ ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ເປັນຂງົເຂດຊວີະນາໆພນັໃນຈາໍ

ນວນ 200 ແຫ່ຼງຂອງໂລກທີ່ ຖວ່ືາເປັນບ່ອນທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດສໍາລບັການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັຂອງໂລກ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນ

ຂງົເຂດພາກກາງຂອງພູຫນີປູນອນິດູຈນີທີ່ ລະບຸໄວວ່້າ ເປັນສະຖານທີ່ ບຸລມິະສດິທາງດາ້ນທວິທດັທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມສໍາ

ຄນັຂອງໂລກໃນການອະນຸລກັຊະນດິພນັສດັທີ່ ຄາ້ຍຄກືບັມະນຸດ ແລະ ຊະນດິພນັທີ່ ອາໄສຢູ່ຕາມພູຫນີປູນ.  
 

ພາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍລະບຸ ໄວວ່້າ ມຖີິ່ ນທີຢູ່ອາໄສທງັໝດົ 11 ປະເພດ ເຊິ່ ງປະກອບມຖີິ່ ນທີ່ ຢູ່

ອາໄສປ່າໄມ ້7 ປະເພດ, ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສໜອງບງຶ 2 ປະເພດ, ຜາຫນີລອ້ນ (ຫຼ ືປ່າໄມທ້ີ່ ບາງເກດີຂືນ້ຢູ່ຕາມຜາຫນີປູນ) ແລະ 

ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສຖໍາ້.     
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ຕາຕະລາງ 3: ປະເພດຂອງພດືພນັອງີຕາມການວເິຄາະຈາກດາວດຽມໃນຄັງ້ວນັທ ີ20/3/2015 

 

ປະເພດປະເພດປະເພດປະເພດ    ເນື່ ອທີ່ ຄາດຄະເນເນື່ ອທີ່ ຄາດຄະເນເນື່ ອທີ່ ຄາດຄະເນເນື່ ອທີ່ ຄາດຄະເນ (Ha) % ຂອງພືນ້ທີ່ ທງັຂອງພືນ້ທີ່ ທງັຂອງພືນ້ທີ່ ທງັຂອງພືນ້ທີ່ ທງັ

ໝດົໝດົໝດົໝດົ    

ປ່າເຂດຜາຫນີປູນ 28,832.69 32.58%    

ປ່າເຂດຜາຫນີປູນແລງ້ 7,321.07 8.27% 

ຜາຫນີປູນ 2,485.90 2.81% 

ປ່າດງົດບິ 11,886.41 13.43% 

ປ່າດງົດບິແລງ້ 16,828.21 19.02% 

ປ່າໄມປ່້ອງ 40,93.57 4.63% 

ປ່າປະສມົ 2,350.44 2.66% 

ແມ່ນໍາ້ 81.51 0.09% 

ປ່າຮົ່ ມເນນີພູ 4,308.03 4.87% 

ເລົ່ າ, ແຫຼ 1,702.36 1.92% 

ທົ່ ງຫຍາ້ 21.25 0.02% 

ບາ້ນ/ເສັນ້ທາງ 176.97 0.20% 

ລວມທງັໝດົລວມທງັໝດົລວມທງັໝດົລວມທງັໝດົ 88888888,487.25487.25487.25487.25    100%100%100%100%    

 

ການຈດັປະເພດຍ່ອຍຂອງປ່າດງົດບິໄດມ້ກີານຍອມຮບັວ່າ ປ່າດງົດບິເຂດດນິພຽງເກດີຂືນ້ຕາມກວນ ຫຼ ືຮ່ອມພູເຂດ

ຫນີປູນ, ປ່າດງົດບິເຂດພູເກດີຕາມໜາ້ຜາ, ປ່າດງົດບິເຂດສູງເກດີຕາມສນັພູ ແລະ ປ່າເຂດຫນີຫຼອ້ນເກດີຢູ່ຕາມຈອມ, ຫຼງັຂອງ

ຜາຫນີປູນ ຫຼ ືໜາ້ຜາ. ຄວາມຫຫຼາກຫຼາຍຂອງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດນີ ້ບາງບ່ອນເປັນເຂດທີ່ ມຄີວາມພເິສດກໍ່ ໃຫເ້ກດີມີ

ລະດບັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະຖິ່ ນສູງ ແລະ ພືນ້ທີ່ ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນເຂດຜາຫນີປູນທີ່ ມປ່ີາໄມປົ້ກຫຸມ້. 
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມເີນືອ້ທີ່ ປ່າໄມປ້ະມານ 70% ມາຮອດປະຈບຸນັ ມພີຽງແຕ່ຂໍມູ້ນຈາໍນວນໜຶ່ ງຂອງ

ການກະຈາຍປະເພດປ່າໄມຫຼ້າຍຊະນດິ ແລະ ມພີຽງແຕ່ພືນ້ທີ່ ໃນບໍລເິວນຜາຫນີປູນ ຫຼ ືໜາ້ຜາທີ່ ສູງຊນັ ເຊິ່ ງເປັນເຂດທີ່ ປ່າໄມ ້

ຈະເລນີເຕບີໂຕບ່ໍດປີານໃດ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົດາ້ນລບົຕ່ໍກບັຈາໍນວນຊະນດິພນັທີ່ ເປັນຕວົຊີວ້ດັໃນພືນ້ທີ່ . ປີ 2014 ໄດມ້ີ

ການນໍາໃຊດ້າວທຽມເພື່ ອກວດສອບການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປະເມນີການປ່ຽນແປງຂອງພືນ້ທີ່ ໂດຍການຈດັປະເພດແບບ

ອດັຕະໂນມດັ ເຊິ່ ງມນັສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ມບີາງຢ່າງທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງິປະເພດຂອງດນິ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ. ເຖງິ

ແນວໃດກໍ່ ຕາມ ການແປຄວາມໝາຍຍງັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຖາ້ບ່ໍມກີານກວດກາພາກສະໜາມທີ່ ພຽງພໍ (Dobbelsteijn, 

2014). ດັ່ ງນັນ້ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນປ່າໄມເ້ກດີຂືນ້ຢູ່ສອງເຂດໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປີ 2015 ຕອ້ງແຍກ

ປະເພດໃຫຊ້ດັເຈນຂືນ້. 
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ຮູບພາບ 4: ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການແຍກປະເພດແບບອດັຕະໂນມດັ 
 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນດິພດັພດືໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍງັບ່ໍທນັຮບັຮູກ້ນັຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ໃນໄລຍະ

ການສໍາຫຼວດພດືໃນປີ 1998 ອງີຕາມການສໍາຫຼວດຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດຕາມໜາ້ດນິໃນຫນີໜາມໜ່ໍບນັທກຶວ່າ ມຊີະນດິ

ພນັພດືລໍາ້ລຽ້ງຕົນ້ຈາໍນວນ 452 ປະເພດ (Walston, 1999) ແລະ ສາ້ງລາຍຊື່ ຊະນດິພນັພດືທີ່ ເປັນຕວົຊີວ້ດັຈາໍນວນ 67 

ຊະນດິ ແລະ ຈາໍແນກປ່າໄມອ້ອກເປັນ 6 ປະເພດ ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນການສໍາຫຼວດພດື: ປ່າດງົດບິແລງ້, ປ່າປະສມົຜດັໃບ, ປ່າ

ເປ່ືອຍ, ປ່າໄມປ່້ອງ, ປ່າໄມຕ້າມແຄມແມ່ນໍາ້, ປ່າດງົຫນີປູນ. ນອກຈາກນັ ້ນ້ ຍງັບນັທກຶຊະນດິພນັພດືທີ່ ເປັນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ

ຈາໍນວນ 182 ຊະນດິ. ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດແມ່ນປ່າດັ່ ງເດມີຕາມຮ່ອມຜາ ເຊັ່ ນ ປ່າດງົດບິແລງ້, ປ່າປະສມົຜດັໃບທີ່

ເຕັມ້ໄປດວ້ຍຊະນດິພນັຕົນ້ໄມເ້ປືອ້ຍ ແລະ L. floribunda (Lythraceae) ທີ່ ສູງໃຫ່ຍ ແລະ ປ່າໄມເ້ຂດຜາຫນີທີ່ ມ ີ

Diospyros curranii Merr.; D. variegata Kurz ແລະD. wallichii King & Camble ex King 

(Ebenaceae) ແລະ Dracaena loureiri (Agavaceae)  (Lamxay, 2014).  

5.2.2 ປະເພດສດັ    

 ການສໍາຫຼວດຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດຕາມໜາ້ດນິໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍບນັທກຶວ່າ ມຊີະນດິພນັສດັ

ທີ່ ມກີະ ດູກສນັຫຼງັມຈີາໍນວນ 377 ຊະນດິ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີສດັລຽ້ງລູກດວຍ້ນມົ 55 ຊະນດິ, ນກົ 184 ຊະນດິ, ສດັເຄິ່ ງບກົ

ຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບ    

ການຈດັສນັປະເພດປ່າໄມ ້

ເຂດປ່າພູຫນິປູນແຫ່ງແລງ້ 

ເຂດປ່າພູຫນິປູນ 

ປ່າປະສມົ 

ປ່າດງົດບິແລງ້ 

ປ່າດງົດບິ 

ປ່າຮົ່ ມເນນີພູ 

ບາ້ນ/ເສັນ້ທາງ 

ທົ່ ງຫຍາ້ (ເຂົາ້ເປືອກ) 

ເລົ່ າ/ ປ່າທີ່ ຖກືລບົກວນ 

ປ່າໄມປ່້ອງ 

ຈດູໄຮ່ ຫຼ ືທີ່ ດນິຫວ່າງເປ່ົາ 

ຮອ້ມເຫວ 

ສາຍນໍາ້ 

ຫີຫີຫີຫນີໜາມໜ່ໍນໜາມໜ່ໍນໜາມໜ່ໍນໜາມໜ່ໍ 
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ເຄງິນໍາ້ 21 ຊະນດິ ແລະ ປາ 96 ຊະນດິ ໃນນັນ້ມ ີ37 ຊະນດິພນັເປັນຊະນດິພນັອະນຸລກັ ແລະ 11 ຊະນດິພນັເປັນຊະນດິພນັ

ທີ່ ຖກືໄພ່ຂົ່ ມຂູ່.  

ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຊີະນດິພນັສດັລຽ້ງລູກດວຍ້ນໍາ້ນມົທີ່ ຄາ້ຍຄມືະນຸດຈາໍນວນ 7 ປະເພດ ໃນນັນ້

ມ ີ 5 ປະເພດທີ່ ຈດັເປັນຊະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພຂົ່ ມຂູ່. ຂາແດງ ແລະ ທະນແີກມ້ຂາວເປັນຊະນດິພນັທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືບັ

ມະນຸດອາໄສໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ, ໂຄ່ງ ຫຼ ື ຄຸ່ງເປັນຊະນດິພນັໃກສູ້ນພນັຂອງໂລກກໍ່ ອາໄສ ໃນປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນບ່ອນລີໄ້ພຂອງພວກມນັ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ ແຫ່ງດຽວຂອງສດັປ່າໃກສູ້ນພນັ 2 ປະເພດນີຍ້ງັມຢູ່ີ

ໃນໂລກ. ສ່ວນຊະນດິພນັ ອື່ ນໆປະກອບມນີກົກກົ 4 ປະເພດ ໜຶ່ ງໃນນັນ້ມນີກົກກົຄໍແດງ ເປັນຊະນດິພນັຖກືໄພຂົ່ ມຂູ່.    ສ່ວນ

ຊະນດິພນັອື່ ນໆທີ່ ຖກືໄພຂົ່ ມຂູ່ປະກອບມ ີລງິເສນ, ລງິໝ,ູ ເຍອືງ, ກວາງ, ນາກນໍາ້, ໄກ່ຂວາ, ປາຜາ, ນກົກະຈອກຜາຫນີປູນ 

ທີ່ ເປັນຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນອາໄສຕາມຜາຫນີປູນທາງພາກກາງອນີດູຈນີ ເຊິ່ ງເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັທົ່ ວໄປຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ....  

ການສໍາຫຼວດຜ່ານມາກໍ່  ໄດບ້ນັທກຶລາຍຊື່ ຊະນດິພນັທີ່ ສໍາຄນັຫຼາຍຊະນດິ (Walston and Vinton, 1999; 

Timmins and Kounboline, 1996; Meijboom and Lanh, 2002; Duckworth et al., 1999). ປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເຂດສາຍພູຫຼວງ ໄດຍ້ອມຮບັວ່າເປັນເຂດຊວີະນາໆພນັຂອງໂລກ ເຊິ່ ງມນັເປັນຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດ ໃຫ ້

ກບັຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນສູງທີ່ ພບົເຫນັໃນສອງທດົສະວດັຜ່ານມາ ແລະ ກໍ່ ຍງັມກີານຄົນ້ພບົສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົຂະໜາດ

ໃຫ່ຍບາງຊະນດິຕາມເຂດສາຍພູຫຼວງປະກອບມຊີາວລາ ສດັປ່າທີ່ ຫາເບິ່ ງໄດຍ້າກ ແລະ ເປັນຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນທີ່ ໃກ ້

ສູນພນັ, large-antlered muntjac ເປັນສດັປ່າໃກສູ້ນພນັ, striped rabbit ສດັປ່າເຫຼົ່ ານີປ້ະກດົເຫນັ ໃນປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແຕ່ວ່າຍງັບ່ໍທນັມກີານຢັງ້ຢືນວ່າສດັເຫຼົ່ ານີຍ້ງັອາໄສຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ (Coudrat, 2015).  
 

ໃນເມື່ ອບ່ໍດນົມານີ ້ໄດມ້ກີານຄົນ້ພບົກະຮອກຊະນດິພນັໃໝ່ (Daosavanh et al., 2013), ເຈຍ (Robinson et 

al., 2003), a gymnure Hylomys megalotis (Jenkins and Robinson, 2002), a murid rodent 

Saxatilomys paulinae (Musser et al., 2005), a rat Laonastes aenigmamus – ເຊິ່ ງເປັນຕະກຸນສດັກດັ

ແຫນ້ ຄາດວ່າສດັນີໄ້ດສູ້ນພນັ 11 ລາ້ນປີກ່ອນ (Dawson et al., 2006; Jenkins et al., 2005) ແລະ ຄົນ້ພບົນກົ 

(Woxvold et al., 2009) ແລະ ກບັແກ ້(Luu et al., 2014) ໃນເຂດພູຫນີປູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ທ່າແຮງການກໍາເນດີ

ຊະນດິພນັເຫຼົ່ ານີໃ້ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜ່ໍຄາດວ່າຈະມຄີວາມເປັນໄດສູ້ງທີ່ ຈະຄົນ້ພບົຊະນດິພນັໃໝ່ເພີິ່ ມຕື່ ມອກີໃນປ່າ

ສະຫງວນ. ສິ່່ ງທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນການພບົເຫນັໂຄ່ງໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍ ຊະນດິພນັທີ່ ມຄີວາມເປັນເອກະລກັ

ສະເພາະ. ສະພາບການຈໍາແນກປະເພດສດັ ແລະ ການກະຈາຍຂອງສດັທີ່ ລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ຄາ້ຍຄກືບັມະນຸດໄດສ້າ້ງ

ຄວາມສນົໃຈທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ.  
 

ຊະນດິພນັທີ່ ເປັນຫຼກັຖານການອະນຸລກັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍບນັທກຶ ໃນຕາຕະລາງ 4 ລຸ່ມນີ:້ 
 

ຕາຕະລາງ 4: ຊະນດິພນັສດັອະນຸລກັໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (Berkmueller, 2013). 

ລ/ດ ຊະນດິພນັ 
ຮບັຮອງໂດຍ* ສະຖານນະ 

ການອະນຸລກັ 
ໝາຍເຫດ 

Tim. Wal. 

1 ນກົຄ່ໍ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ RR  

2 ໄກ່ຂວາຫຼວງ/ໄກຂວາຫຼງັຂາວ  ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ LC, LI  

3 ໄກ່ຂວານນິ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ LC, LI  

4 ນກົກາງກອດ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ LC, LI  

5 ນກົວູ່ວ່າວ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ VU, LI  

6 ນກົກກົຄໍຄໍາ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ NT, LI, SI ຊະນດິພນັທີ່ ມຄຸີນສມົບດັພເິສດທີ່ ເຮດັໃຫຄ້ນົນຍິມົ 

7 ນກົແກງ  ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ NT, LII, SI ຊະນດິພນັທີ່ ມຄຸີນສມົບດັພເິສດທີ່ ເຮດັໃຫຄ້ນົນຍິມົ 

8 ນກົຄໍແດງ  ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ VU, LI,SI ຊະນດິພນັທີ່ ມຄຸີນສມົບດັພເິສດທີ່ ເຮດັໃຫຄ້ນົນຍິມົ 

9 ນກົກກົຄໍເອມີ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ LC, LI, SI ຊະນດິພນັທີ່ ມຄຸີນສມົບດັພເິສດທີ່ ເຮດັໃຫຄ້ນົນຍິມົ 
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10 ນກົຕັນ້ຊວິ  ຮບັຮອງ RR  

11 ນກົເປົາ້ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ NT  

12 ແຫຼວໃຫ່ຍ  ຮບັຮອງ NT  

13 ແຫຼວນກົເຂາົ  ຮບັຮອງ NT  

14 Pied Falconet ຮບັຮອງ ຍງັ NT  

15 ນກົຈບິເຟືອງ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ NT  

16 White-winged Magpie ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ NT  

17 
Indochinese Green 

Magpie 
 

ຮບັຮອງ 
NT  

18 ນກົແສງກາ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ LC, LII  

19 Sooty Babbler ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ LC, Endemic  

20 Mountain Fulvetta ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ RR  

      

21 ລງິຜມົແບ່ງ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ NT, CII, LII  

22 ລງິກງັ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ LC, LII  

23 ລງິວອກ (ລງິແດງ) ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ VU, CII,  

24 ລງິເສນ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ VU, CII  

25 ທະນແີກມ້ຂາວ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ EN, CI, LI, SI ຊະນດິພນັທີ່ ໂດດເດັ່ ນ 

26 ຂາແດງ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ EN, CI, LI, SI ຊະນດິພນັທີ່ ໂດດເດັ່ ນ 

27 ໂຄ່ງ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ VU, CI, LI  

28 ນາກ  ຮບັຮອງ VU, CI, LII  

29 ເຍອືງ ຮບັຮອງ  VU, CII, LI  

30 ກວາງ  ຮບັຮອງ VU, LII  

31 ກະຮອກ/ຂາດາງ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ NT, LII  

32 ກະຮອກ ຮບັຮອງ ຮບັຮອງ NT  

      

33 ປາຝາ   VU, LII ພບົເຫນັໃນເຊບັງ້ໄຟ, ຫວຍ້ກະອານ. ເພຍພາລາດ 

      

34 ປາແຂ ້  ຮບັຮອງ LIII  

35 ປາເຄງິ  ຮບັຮອງ L II  

      

36 ໄມເ້ກດສະໜາ   CI, LI 
ເພຍພາລາດ 

37 ໄມດູ່້   CII, LII 

ປືມ້ຂໍມູ້ນຂອງອງົການ IUCN  

EN = ໃກສູ້ນພນັ 

VU = ອ່ອນແອ່ 

NT = ໃກຖ້ກືໄພຂົົ່ ມຂູ່ 

LC = ສູນພນັ 

ຂໍມູ້ນ 

C I = ຕາຕະລາງ 1 

CII = ຕາຕະລາງ 2 

ກດົໝາຍລາວ 

L I = ຊະນດິພນັຫ່ວງຫາ້ມ 

L II = ຊະນດິພນັຄຸມ້ຄອງ 

ຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນ 

RR = ຊະນດິພນັຫາຍາກຂອງ

ຂງົເຂດ 

 (1999) 

 

SI = ຊະນດິພນັທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ

ພເິສດ 

 

ຕັງ້ແຕ່ມກີານຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັໂດຍທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ການສາ້ງຕັງ້ຖານຂໍມູ້ນ  

SMART ເຮດັໃຫມ້ຂໍີມູ້ນຫຼາຍຂືນ້ກ່ຽວກບັຈາໍນວນຂອງຊະນດິພນັທີ່ ເປັນຕົວ້ຊີວ້ດັທີ່ ພບົເຫນັ. ໃນຕາຕະລາງ 5 ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້
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ແມ່ນການສະຫຸຼບຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັຈາໍນວນ 77 ຄັງ້ ທີ່ ກວມເອາົໄລຍະທາງທງັໝດົ 2427 

ກໂິລແມດັ. 

 

ຕາຕະລາງ 5: ຈາໍນວນຊະນດິພນັທີ່ ເປັນຕວົຊີວ້ດັທີ່ ພບົເຫນັ (ຖານຂໍມູ້ນ SMART ແຕ່ 01/02/2014 - 26/04/2015) 

ຊະນດິພນັທີ່ ເປັນຕົວ້ຊີວ້ດັຊະນດິພນັທີ່ ເປັນຕົວ້ຊີວ້ດັຊະນດິພນັທີ່ ເປັນຕົວ້ຊີວ້ດັຊະນດິພນັທີ່ ເປັນຕົວ້ຊີວ້ດັ    ສງັເກດເຫນັສງັເກດເຫນັສງັເກດເຫນັສງັເກດເຫນັ    ຈາໍນວນທງັໝດົຈາໍນວນທງັໝດົຈາໍນວນທງັໝດົຈາໍນວນທງັໝດົ    

ນກົກກົຄໍເຫຼອືງ 23 49 

ນກົກກົ 16 117 

ລງີ 23 253 

ຂາແດງ 96 812 

ໂຄ່ງ 169 830 

ທະນ ີ 29 71 

ນາກ  1  4 

ເຍືອ້ງ 24 25 

ກວາງ 5 5 

ປາຝາ     

ທະນແີກມ້ຂາວ 3 10 

5.2.3 ສດັທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຖໍາ້ 

ການສໍາຫຼວດເບືອ້ງຕົນ້ກ່ຽວກບັຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສຖໍາ້ໃນຫນີໜາມໜ່ໍເຊິ່ ງບນັທກຶວ່າມຊີະນດິພນັສດັຈາໍນວນ 70 ຊະນດິ 

ເຊິ່ ງໃນນັນ້ມ ີ7 ຊະນດິທີ່ ເປັນຊະນດິພນັທີ່ ຄົນ້ພບົໃໝ່ ແລະ ມ ີ5 ຊະນດິທີ່ ເປັນຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນ ເຊິ່ ງປະກອບມຊີະນດິ

ພນັປາທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຖໍາ້ ເຊິ່ ງເປັນຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນທີ່ ຖກືໄພຂົ່ ມຂູ່. ຖໍາ້ຕ່າງ ໃໆນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍງັ

ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງແມງມູມໃຫ່ຍທີ່ ສຸດກວ່າໝູ່ ໃນໂລກ.         

ນອກຈາກນັນ້ ຍງັມກີານຄົນ້ພບົມຊີະນດິພນັສດັທີ່ ອາໄສຢູ່ພາຍໃນຖໍາ້ຫຼາຍຊະນດິໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມ

ໜ່ໍທີ່ ເປັນປະໂຫຍດສໍາລບັປາໃນລະດູແລງ້ ຕວົຢ່າງ ຫູແປວປາ “ຊະນດິພນັປາ” ຢູ່ພາຍໃນຖໍາ້ເປັນປາທີ່ ອາໄສໃນລະດູແລງ້. ປານີ ້

ປະກດົໃຫເ້ຫນັຢູ່ຕາມຖໍາ້ຕ່າງໆຢູ່ຕາມແມ່ນໍາ້ໃນໄລຍະເລມີຕົນ້ລະດູຝົນໃນເມື່ ອເວລານໍາ້ຖວ້ມປາກຖໍາ້ ແລະ ທາ້ຍລະດູຝົນປາ

ຊະນດິນີຈ້ະກບັ ເຂົາ້ໄປຢູ່ໃນຖໍາ້ອກີ.  

5.35.35.35.3        ຄວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນທລໍະນ ີແລະ ຊວີະນາໆພນັຄວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນທລໍະນ ີແລະ ຊວີະນາໆພນັຄວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນທລໍະນ ີແລະ ຊວີະນາໆພນັຄວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນທລໍະນ ີແລະ ຊວີະນາໆພນັ    

ຄວາມສະຫຼບັສບັຊອ້ນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນທໍລະນ,ິ ລກັສະນະການກໍາເນດີ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນ

ທໍລະນເິກດີຂືນ້ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແມ່ນປັດໃຈຕົນ້ຕ່ໍພາໃຫເ້ກດີພືນ້ທີ່ ຜາຫນີປູນກວ້າງໃຫ່ຍເຕມັໄປດວ້ຍ

ຄວາມສວຍສດົງດົງາມ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະໂດດເດັ່ ນຂອງທໍາມະຊາດ. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາດາ້ນທໍລະນີ

ກ່ຽວກບັຫີນທີ່ ເກີດຂືນ້ຕາມໜາ້ດນິໃນຍຸກຖ່ານຫີນກບັຜາຫີນປູນໄດມ້ວີວິດັທະນາການມາຈນົຮອດປະຈບຸນັ. ຮູບແບບ

ລກັສະນະຜາຫນີປູນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍເປັນພູຫນີປູນທີ່ ກວາ້ງຂວາງເຕມັໄປດວຍ້ກໍາແພງຜາຫນີປູນ ຫຼ ືໜາ້ຜາທີ່

ສູງເຖງິ 500 ແມດັ/ໜາ້ນໍາ້ທະເລ ສ່ວນພືນ້ທີ່ ຂອ້ນຂາ້ງຮາບພຽງ ແລະ ຕ່ໍາກ່ວາ ແມ່ນ ກວນ (ຕາມພາສາທອ້ງຖິ່ ນ). ພູຫນີປູນ

ຖກືເຊາະເຈ ື່ ອນຈນົເຮດັໃຫຜ້າຫນີປູນດັ່ ງເດມີກາຍເປັນຍອດແຫຼມ້ຄາ້ຍຄກືນັກບັກຸ່ມຮູບຈວຍ. ພອ້ມທງັເປັນຜາຫນີປູນທີ່ ສູງ

ຊນັມຮີອຍແຕກລຽນກນັຕາມໜາ້ດນິ ແລະ ມລີກັສະນະໜາ້ດນິທີ່ ສວຍສດົງດົງາມພອ້ມທງັມຮ່ີອງຮອຍນໍາ້ເຊາະເຈ ື່ ອນຕາມຜາ

ຫນີ ແລະ ຈດຸສູງສຸດຂອງພູ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງິຜາຫນີໜາມໜ່ໍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ. ຂະບວນການກໍ່ ຕວົໃໝ່ ແລະ ຄວາມ
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ບໍລສຸິດຂອງຜາຫນີປູນເຮດັ ໃຫມ້ກີອ້ນຫນີແຂງແກ່ນ, ການແຕກຂອງຜາຫນີປູນ ແລະ ສະພາບອາກາດເຮດັໃຫຜ້າຫນີປູນມີ

ລກັສະນະແຫຼມຄມົ ແລະ ສວຍສດົງດົງາມ ເຊັ່ ນວ່າ ຮ່ອງຮອຍເຊາະເຈື່ ອນຈາກນໍາ້ ແລະ  ຍອດພູສູງ. ແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟໄຫຼ

ລອດຖໍາ້ຍາວປະມານ 6.4 ກໂິລແມດັຜ່ານຜາຫນີປູນ ເຊິ່ ງເປັນແມ່ນໍາ້ທີ່ ໄຫຼລອດຖໍາ້ທີ່ ຍາວທີ່ ສຸດ ໃນ ໂລກ. ເຊິ່ ງມໂີຄງສາ້ງທີ່

ປະກອບດວ້ຍຫນີຍ່ອຍ ແລະ ຂະໜາດຖໍາ້ອນັກວ່າໃຫ່ຍຂອງຖໍາ້ທີ່ ສວຍສດົງດົງາມ. 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໄດຮ້ບັຮູວ່້າເປັນແຫ່ຼງອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັງທີ່ ສໍາຄນັຂອງໂລກ ເນື່ ອງຈາກວ່າຫນີໜ

າມໜ່ໍສະໜອງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ປ່າໄມຫຼ້າຍປະເພດໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນສດັສາວ່າສິ່ ງ 

ແລະ ພດືພນັນາໆຊະນດິ ປະກອບມຊີະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພ່ຂມົຂູ່, ຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ຊະນດິພນັທີ່່ ອາໄສຢູ່ຕາມເຂດ

ຜາຫນີປູນ. ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຊີະນດິພນັສດັລຽ້ງລູກດວຍ້ນໍາ້ນມົທີ່ ຄາ້ຍຄື

ມະນຸດ ຈາໍນວນ 7 ປະເພດ ນັນ້ໃນມ ີ5 ປະເພດທີ່ ເປັນຊະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພຂົ່ ມຂູ່. ຂາແດງ ແລະ ທະນແີກມ້ຂາວເປັນຊະນດິ

ພນັທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືບັມະນຸດເຊິ່ ງໄດອ້າໄສຢູ່ພາຍເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ, ໂຄ່ງ ຫຼ ື ຄຸ່ງເປັນຊະນດິພນັໃກ ້

ສູນພນັຂອງໂລກ ເຊິ່ ງໄດອ້າໄສປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນບ່ອນລີໄ້ພທີ່ ກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເປັນບ່ອນໜຶ່ ງບ່ອນ

ດຽວຂອງສດັປ່າໃກສູ້ນພນັ 2 ປະເພດນີຍ້ງັຢູ່ໃນໂລກ. ສ່ວນຊະນດິພນັອື່ ນໆປະກອບມນີກົກກົ 4 ປະເພດໜຶ່ ງໃນນັນ້ມີ

ນກົກກົຄໍແດງ ເຊິ່ ງເປັນຊະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພ່ຂົ່ ມຂູ່. 
 

ນອກຈາກຄວາມໜາ້ແໜນ້ຂອງຊະນດິພນັ ແລະ ຊະນດິພນັສະເພາະຖິ່ ນທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຜາຫນີປູນແລວ້ ຍງັມຊີະນດິພດັ

ສດັ ແລະ ພດືຊະນດິຕ່າງໆທີ່ ອາໄສຢູ່ຕາມພູຫນີປູນທີ່ ຍງັບ່ໍທນັຮູກ້ນັຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ ແຕ່ຄວາມຈງິ

ແລວ້ ຊະນດິພນັດັ່ ງກ່າວແມ່ນມຢູ່ີໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ຈາໍນວນຊະນດິພນັທີ່ ໄດນໍ້າສະເໜຂີາ້ງເທງິນັນ້

ອາດຈະເປັນເງ ື່ອນໄຂຕ່ໍກບັການດໍາເນນີການສໍາຫຼວດຊະນດິພນັສດັ,ພນັພດືນາໆຊະນດິ...ນັນ້ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ ງ. ແຕ່ຕວົຈງິ

ແລວ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍງັມຊີວີະນາໆພນັຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດມ້ກີານຄົນ້ຄວ້າ ຫຼ ື ບ່ໍທນັ

ຮບັຮູຈ້າກໂລກພາຍນອກເຊັ່ ນວ່າ: ຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນທໍາມະຊາດໃນຜາຫນີປູນ, ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສຂະໜາດໃຫ່ຍ, ຂະໜ

າດນອ້ຍ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ຂອງພູມສນັຖານ. ພດືພນັຢູ່ຕາມໜາ້ດນິ, ລະດບັຄວາມໜາ້ແໜນ້ຂອງປະຊາກອນສດັ ແລະ ພດືພນັ ອາດ

ຈະສາມາດຄົນ້ພບົເຫນັຊະນດິພນັໃໝ່ເພີ່ ມຕື່ ມບນັທກຶລງົໃນບນັຊຊີະນດິພນັໃໝ່ຂອງໂລກທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນ

ວທິະຍາສາດ.     
 

ບຸລມິະສດິການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າພາຍໃນ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ກ່ຽວກບັທໍລະນວິທິະຍາ, ນໍາ້, ຖໍາ້, ຊວີະນາໆພນັພາຍໃນຖໍາ້ ແລະ 

ຊະນດິພັນັພດື-ສດັ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການດໍາເນນີການໃຫປ່້າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄດເ້ຂົາ້ເປັນມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ການພສູິດເຖງິຄຸ່ນຄ່າອນັເປັນເອກະລກັໂດດເດັ່ ນສະເພາະ ໃນມາດຖານ xiii, ix ແລະ x ຂອງອງົການ 

UNESCO (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3  ແລະ 4).  
 

ຄຸ່ນຄ່າອນັເປັນເອກະລກັສະເພາະສໍາລບັມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດຄຸ່ນຄ່າອນັເປັນເອກະລກັສະເພາະສໍາລບັມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດຄຸ່ນຄ່າອນັເປັນເອກະລກັສະເພາະສໍາລບັມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດຄຸ່ນຄ່າອນັເປັນເອກະລກັສະເພາະສໍາລບັມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ 
 

ມາດຖານ ມາດຖານ ມາດຖານ ມາດຖານ vii:vii:vii:vii: ມຮ່ີອງຮອຍເຫດການທໍາມະຊາດທີ່ ດເີລດີ ຫຼ ືພືນ້ທີ່ ຄວາມສວຍສດົງດົງາມທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມສໍາ

ຄນັທາງທໍມະຊາດ. 
 

ມາດຖານ ມາດຖານ ມາດຖານ ມາດຖານ viii:viii:viii:viii: ເປັນຕວົຢ່າງທີ່ ມຄີວາມໂດດເດນັທີ່ ເປັນຕວົແທນຂອງປະຫວດັການໂລກທີ່ ສໍາຄນັ ລວມທງັຄງົໄວສ້ິ່່ ງທມີຊີວີດິ, 

ລະບບົທໍລະນວິທິະຍາທີ່ ສໍາຄນັໃນການກໍາເນດີຂອງທໍລະນສິນັຖານ ຫຼ ືພູມສນັຖານທີ່່ ສໍາຄນັ ຫຼ ືລກັສະນະທາງດາ້ນພູມສາດ. 
 

ມາດຖານ ມາດຖານ ມາດຖານ ມາດຖານ ix:ix:ix:ix: ເປັນຕວົຢ່າງທີ່ ມຄີວາມໂດດເດນັທີ່ ເປັນຕວົແທນຂອງລະບບົທໍລະນ ີ ແລະ ຊວີະນາໆພນັທີ່ ສໍາຄນັກ່ຽວກບັວ ິ

ວດັທະນາການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົລະບບົນເິວດທາງບກົ, ນໍາ້, ທະເລ ແລະ ອ່າວ ແລະ ກຸ່ມພດື ແລະ ສດັຕ່າງໆ. 
 

ມາດຖານ ມາດຖານ ມາດຖານ ມາດຖານ x:x:x:x: ມຖີິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ມຄີວາມໝາຍທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດສໍາລບັການອະນຸລກັຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ

ດາ້ນຊວີະນາໆພນັປະກອບມຊີະນດິພນັທີ່ ຖກືໄພ່ຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ມຄຸ່ີນຄ່າອນັເປັນເອກະລກັສະເພາະທີ່ ໂດດເດັ່ ນທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ 

ຫຼ ືການອະນຸລກັ.      
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ບດົທ ີ6: ບດົທ ີ6: ບດົທ ີ6: ບດົທ ີ6: ດາ້ນເສດຖະກດິດາ້ນເສດຖະກດິດາ້ນເສດຖະກດິດາ້ນເສດຖະກດິ----ສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ    

6.16.16.16.1        ພາບລວມດາ້ນປະຊາກອນພາບລວມດາ້ນປະຊາກອນພາບລວມດາ້ນປະຊາກອນພາບລວມດາ້ນປະຊາກອນ    

6.1.1  ປະຊາກອນ 
 

ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມ ີ 19 ບາ້ນທີ່ ໄດມ້ອບຄວາມຮບັຜດິຊອບຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບ່ງອອກເປັນ 

5 ກຸ່ມບາ້ນຄ:ື ກຸ່ມບາ້ນດຸ ແລະ ກຸ່ມລງັຄງັ (ປະຈບຸນັໄດລ້ວມເຂົາ້ກນັເປັນທງົຄໍາ ຈາກເມອືງ), ກຸ່ມບາ້ນຂະຍຸ, ກຸ່ມບາ້ນໜອງປິງ 

ແລະ ກຸ່ມບາ້ນໜອງມາ້. ໃນປີ 2011 ມປີະຊາກອນທງັໝດົຈາໍນວນ 7,624 ຄນົເທົ່ າກບັ 1,493 ຫຼງັຄາເຮອືນ. ໃນປີ 2014 

ມປີະຊາກອນຈາໍນວນ 8,099 ຄນົ ເທົ່ າກບັ 1,570 ຫຼງັຄາເຮອືນ (19 ບາ້ນ) ເທົ່ າກບັ 25,6% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັ

ໝດົເມອືງບວົລະພາທີ່ ອາໄສໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. (31,676 ຄນົ ໃນປີ 2014) 
 

ໃນລະຫວ່າງປີ 2011 ຫາ 2014 ອດັຕາການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນປະຈາໍປີແມ່ນ 2.1% ພາຍໃນ

ໄລຍະ 3 ປີ. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນເພດຍງິແມ່ນໄວເຖງິ 2.3% ຕ່ໍປີ ເຊິ່ ງຂໍມູ້ນນີອ້າດຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັ

ເຖງິຈາໍນວນປະຊາກອນເພດຊາຍ. ພາຍໃນ 19 ບາ້ນນີເ້ປັນກຸ່ມບາ້ນຊົ່ ນເຜົ່ າທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເຊັ່ ນ: ຊົ່ ນເຜົ່ າຜູໄ້ທ, ຕຣ,ີ ມະກອງ, 

ກະເລງິ, ໂຍຍ້, ງ່ວນ ແລະ ສະລາງ.  
 

ສະເລ່ຍຫຼງັຄາເຮອືນຕ່ໍຈາໍນວນປະຊາກອນແມ່ນ 5.2 ຄນົ/1 ຫຼງັ, ຍງິ 51% ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານຍກົຍາ້ຍລະຫວ່າງບາ້ນ

ກບັບາ້ນ, ຕວົຢ່າງ: ປະຊາຊນົທຢູ່ີບາ້ນໜອງປີງຍກົຍາ້ຍໄປຢູ່ບາ້ນຫຍາ້ແວດ ແລະ ບາ້ນທບັລາວ, ຈາກ ບາ້ນລະໂບຍ້ໄປບາ້ນ ໜ

ອງມາ້, ຈາກບາ້ນທົ່ ງຊໍາ, ບາ້ນດຸໄປຢູ່ຈດຸສຸມລງັຄງັ ແລະ ການຍາ້ຍຈາກບາ້ນນາແວ່ ແລະ ກວນຂະໂຍມເກົົ່ າ ລວມເຂົາ້ກນັມາ

ເປັນນາຂະໂຍມໃນປະຈບຸນັ. 
 

ຕາຕະລາງ 6: ສະຖຕິປິະຊາກອນ ແລະ ຊນົເຜົ່ າໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (Lutz, 2011, ຫອ້ງການແຜນການ

ເມອືງ, 2014). 

 
 

ລ/ດ ຊື່ບາ້ນ ກຸ່ມບາ້ນ “ເຂດ” ຊນົເຜົ່ າ ຈໍານວນຫຼງັຄາເຮອືນ
% 

ເພດຍງິ

% 

ເພດຍງິ

201 1 201 4 %/ປີ 201 1 201 4 %/ປີ 201 1 201 4 %/ປີ 201 1 201 4 201 1 201 4 %

1 ທົ່ ງຂາມ ທົ່ ງຂາມ ພູໄທ, ມະກ່ອງ 66 58 -4% 350 390 4% 1 80 202 4% 51 % 52% 5.3 6.7 27%

2 ວງັມະເນີ ທ ົ່ ງຂາມ ພູໄທ, ສະລ່າງ 62 63 1 % 290 325 4% 1 59 1 28 -6% 55% 39% 4.7 5.2 1 0%

3 ບາ້ນ ດຸ ທ ົ່ ງຂາມ ພູໄທ 88 77 -4% 430 41 5 -1 % 225 21 8 -1 % 52% 53% 4.9 5.4 1 0%

4 ໜອງໂນ ທົ່ ງຂາມ ພູໄທ 53 55 1 % 285 271 -2% 1 45 1 41 -1 % 51 % 52% 5.4 4.9 -8%

5 ໜອງແສງ ທົ່ ງຂາມ ພູໄທ 51 61 7% 239 301 9% 1 20 1 56 1 0% 50% 52% 4.7 4.9 5%

6 ໜອງບວົ ທົ່ ງຂາມ ມະກ່ອງ, ໂຢຍ 98 1 1 9 7% 553 684 8% 309 363 6% 56% 53% 5.6 5.7 2%

7 ຜານບົ ທົ່ ງຂາມ ມະກ່ອງ, ໂຢຍ 92 97 2% 458 458 0% 21 6 226 2% 47% 49% 5.0 4.7 -5%

8 ວງັຄນົ ທົ່ ງຂາມ ພູໄທ 29 29 0% 1 30 1 44 4% 66 73 4% 51 % 51 % 4.5 5.0 1 1 %

9 ແສນພນັ ຂະຍຸ ພູໄທ 57 63 4% 293 332 4% 1 53 1 74 5% 52% 52% 5.1 5.3 3%

1 0 ຂະຍຸ ຂະຍຸ ກະເລງິ 1 56 1 48 -2% 705 728 1 % 371 386 1 % 53% 53% 4.5 4.9 9%

1 1 ສະອາງ ຂະຍຸ ກະເລງິ 1 33 1 29 -1 % 660 61 2 -2% 345 302 -4% 52% 49% 5.0 4.7 -4%

1 2 ຫຍ່າ ຫວາຍ ຂະຍຸ ກະເລງິ 56 35 -1 3% 237 1 78 -8% 1 34 97 -9% 57% 54% 4.2 5.1 20%

1 3 ຫຍ່າ ແວດ ໜອງປີງ ມະກ່ອງ, ຕຣີ 52 65 8% 284 372 1 0% 1 59 1 89 6% 56% 51 % 5.5 5.7 5%

1 4 ກວນຂະໂຍມ ໜອງປີງ ຫງວນ ( ຫວຽດ) 69 90 1 0% 338 385 5% 1 43 21 3 1 6% 42% 55% 4.9 4.3 -1 3%

1 5 ໜອງປີງ ໜອງປີງ ມະກ່ອງ,ກະເລງິ, ຕຣີ, ຫງວນ 1 44 1 25 -4% 904 631 -1 0% 422 31 9 -8% 47% 51 % 6.3 5.0 -20%

1 6 ທບັລາວ ໜອງມາ້ ມະກ່ອງ, ຕຣີ 61 71 5% 326 425 1 0% 1 34 21 1 1 9% 41 % 50% 5.3 6.0 1 2%

1 7 ກາອີ ໜອງມາ້ ມະກ່ອງ 72 80 4% 31 4 382 7% 1 59 1 99 8% 51 % 52% 4.4 4.8 9%

1 8 ລະໂບຍ ໜອງມາ້ ມະກ່ອງ, ຕຣີ 44 28 -1 2% 267 1 58 -1 4% 1 43 83 -1 4% 54% 53% 6.1 5.6 -7%

1 9 ໜອງມາ້ ໜອງມາ້ ມະກ່ອງ, ຕຣີ 1 1 0 1 77 20% 561 908 21 % 292 463 20% 52% 51 % 5.1 5.1 1 %

ລວມທງັໝົດລວມທງັໝົດລວມທງັໝົດລວມທງັໝົດ 1 4931 4931 4931 493 1 5701 5701 5701 570 1 .7%1 .7%1 .7%1 .7% 7624762476247624 8099809980998099 2.1 %2.1 %2.1 %2.1 % 3875387538753875 41 4341 4341 4341 43 2.3%2.3%2.3%2.3% 51 %51 %51 %51 % 51 %51 %51 %51 % 5.15.15.15.1 5.25.25.25.2 1 .0%1 .0%1 .0%1 .0%

ຈໍານວນພນົລະເມອືງ

/ຫຼງັຄາເຮອືນ
ຈໍານວນພນົລະເມອືງ ຍງິ
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6.1.2  ຊົ່ ນເຜົ່ າ ແລະ ສາສະໜາ    
 

ປະຊາຊນົໃນເມອືງ ບວົລະພາ ປະກອບມ ີ3 ກຸ່ມຊົ່ ນເຜົ່ າຄ:ື 
 

((((ກກກກ) ) ) ) ກຸ່ມໄຕກຸ່ມໄຕກຸ່ມໄຕກຸ່ມໄຕ----ລາວລາວລາວລາວ: : : : ຊົ່ ນເຜົ່ າຜູໄ້ທຊົ່ ນເຜົ່ າຜູໄ້ທຊົ່ ນເຜົ່ າຜູໄ້ທຊົ່ ນເຜົ່ າຜູໄ້ທ,,,,    ໂຍຍ້ໂຍຍ້ໂຍຍ້ໂຍຍ້    ແລະແລະແລະແລະ    ກະເລງິກະເລງິກະເລງິກະເລງິ    

ຊນົເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີກ້ວມເອາົ 40% ຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົຂອງເມອືງ ບວົລະພາ (ຜູໄ້ທ 25%, ກະເລງິ 11% ແລະ 

ໂຍຍ້ 2%) ຊົ່ ນເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີໃ້ຊສໍ້ານຽງພາສາທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັກບັພາສາລາວ ເຊິ່ ງຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂາົແມ່ນອາໄສການ

ຜະລດິເຂົາ້ຕາມເຂດຮ່ອມພູ ແລະ ມດີນິທີ່ ມທ່ີາແຮງສູງສໍາລບັການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ເປັນຊນົເຜົ່ າທີ່ ຖະນະດ.ີ ສ່ວນໃຫ່ຍ

ພວກເຂາົນບັຖສືາສະ ໜາພຸດ ແລະ ມກີານພວັພນັທາງການເມອືງເປັນຢ່າງດ ີແລະ ມຄີວາມສນົໃຈທາງດາ້ນການເມອືງ, ການ

ປົກຄອງ. 
 

((((ຂຂຂຂ) ) ) ) ຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າມອນມອນມອນມອນ----ຂະແມຂະແມຂະແມຂະແມ: : : : ຊນົເຜົ່ າມະກອງຊນົເຜົ່ າມະກອງຊນົເຜົ່ າມະກອງຊນົເຜົ່ າມະກອງ,,,,    ຕຣີຕຣີຕຣີຕຣີ    

ຊນົເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີກ້ວມເອາົ 48% ຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົຂອງເມອືງ ບວົລະພາ (ຕຣີ 31%, ມະກອງ 16%) ຊົ່ ນເຜົ່ າ

ເຫຼົ່ ານີເ້ອີນ້ພວກຕວົເອງວ່າ ບຣູ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ໃຊສໍ້ານຽງຂອງພາສາບຣູ ໃນການສື່ ສານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. ແຕ່ກ່ອນ ການດໍາລງົ

ຊີວິດຂອງພວກເຂົາອາໄສການຜະລິດເຂົາ້ເຂດເນີນພູດວ້ຍການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແບບເລື່ ອນລອຍ. ໃນປະຈຸບັນ ເຂົາເຈ ົາ້

ພະຍາຍາມປັບຕວົເຂົາ້ກບັການຜະລດິກະສກິໍາດວຍ້ການເຮດັນາໃນເຂດທີ່ ສາມາດທໍາການຜະລດິໄດໃ້ນເຂດພູທີ່ ພວກເຂາົດໍາລງົ

ຊວີດິຢູ່ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ເປັນຊນົທີ່ ມຖີານະທຸກຍາກຫຼາຍ ແລະ ນບັຖກືສາສະໜາຜ ີແລະ ບ່ໍສນົໃຈທາງດາ້ນການເມອືງ, ການ

ປົກຄອງພໍປານໃດ. 
 

((((ຄຄຄຄ) ) ) ) ຊນົເຜົ່ າປະສມົຊນົເຜົ່ າປະສມົຊນົເຜົ່ າປະສມົຊນົເຜົ່ າປະສມົ: : : : ງ່ງ່ງ່ງ່ວນວນວນວນ,,,,    ສະລາງສະລາງສະລາງສະລາງ    ແລະແລະແລະແລະ    ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ    

ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີກ້ວມເອາົ 12% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົໃນເມອືງ ບວົລະພາ (ຊນົເຜົ່ າປະສມົ 8%, ຊນົ ເຜົ່ າ

ງ່ວນ 3%, ຊນົເຜົ່ າສະລາງ 1%) ກຸ່ມຊົ່ ນເຜົ່ າປະສມົນີ ້ເ້ກດີຂືນ້ຈາກການແຕ່ງານກບັຊົ່ ນເຜົ່ າທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ເຊິ່ ງປົກກະຕພິວກ

ເຂາົໃຊພ້າສາລາວເຂົາ້ໃນຊວີປິະຈາໍວນັຄາ້ຍຄກືບັກຸ່ມຊນົເຜົ່ າໄຕ-ລາວ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູ່ພວກເຂາົແມ່ນສູງກວ່າມາດຖານ

ທຸກຍາກຂອງລດັຖະບານທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ.້ 
 

ຊາວງ່ວນໃຊສໍ້ານຽງພາສາຫວຽດນາມ ເຊິ່ ງເຂາົເຈ ົາ້ເປັນລູກຫຼານສບຶທອດມາຈາກຜູອ້ບົພະຍບົຈາກປະເທດຫວຽດນາມ

ທີ່ ເຂົາ້ມາດໍາລງົຊວີດິໃນປະເທດລາວເມື່ ອ 50 ປີ ກ່ອນ. ສໍາລບັການດໍາລງົຊວີດິເຂາົເຈ ົາ້ອາໄສການຜະລດິເຂົາ້ນາປີ ແລະ ເຮດັ

ທຸລະກດິຫຼາຍປະເພດ ຕວົຢ່າງ: ບໍລກິານເຮອື ແລະ ລດົເມ ເຊິ່ ງເຂາົເຈ ົາ້ເປັນກຸ່ມຊົ່ ນເຜົ່ າທີ່ ພວົພນັທາງການເມອືງ ແລະ ມີ

ຖານະດຫຼີາຍ. 
 

ຊາວສະລາງເປັນຊນົເຜົ່ າພເິສດ ເຊິ່ ງເຂາົເຈ ົາ້ເຄຍີດໍາລງົຊວີດິໃນປ່າດງົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ຖືກ

ຍກົຍາ້ຍອອກມາຈາກພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເມື່ ອ 10-15 ປີ ກ່ອນ. ຊວີດິການເປັນຢູ່ເຂາົເຈ ົາ້ອາໄສການລ່າສດັປ່າ ແລະ 

ການເກບັພດືເປັນອາຫານ. ໃນປະຈບຸນັ ເຂາົເຈ ົາ້ກໍາລງັປັບຕວົເຂົາ້ກບັການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ເປັນຊົ່ ນເຜົ່ າທີ່ ທຸກຍາກ

ກວ່າຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆນບັຖສືາສະໜາຜ ີແລະ ບ່ໍສນົໃຈທາງການເມອືງພໍປານໃດ. 
 

6.6.6.6.2222        ພືນ້ຖານໂຄງພືນ້ຖານໂຄງພືນ້ຖານໂຄງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊຸລ່າງ ແລະ ຊຸລ່າງ ແລະ ຊຸລ່າງ ແລະ ຊຸມຊນົມຊນົມຊນົມຊນົ    

6....2....1     ຄມົມະນາຄມົ    

ການເຂົາ້ເຖງິທຸກໆເຂດໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດູຝົນ 

ແລະ ກຸ່ມບາ້ນເຂົາ້ເຖງິຍາກທີ່ ສຸດແມ່ນກຸ່ມບາ້ນ ໜອງມາ້. ສ່ວນກຸ່ມບາ້ນອື່ ນໆແມ່ນເຂົາ້ເຖງິງ່າຍກວ່າໂດຍການນໍາໃຊເ້ຮອື ໄປຫາ

ພືນ້ທີ່ ເປົາ້ໝາຍ. ປະຈບຸນັ ເສັນ້ທາງຫຼາຍແຫ່ງໄດປັ້ບປຸງເຊັ່ ນວ່າ: ເສັນ້ທາງເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງເມອືງ ບວົລະພາ ຫາ ຈດຸສຸມລງັຄງັ. 

ການເຂົາ້ເຖງິກຸ່ມບາ້ນທີ່ ຢູ່ຕາມເສັນ້ທາງນີຈ້ະດຂີືນ້ກວ່າເກົ່ າເມ ື່ ອການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງ ແລະ ຂົວ້ຂາ້ມແມ່ນໍາ້ບາ້ນປາກພະນງັສໍາ
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ເລດັສມົບູນ. ເສັນ້ທາງຈາກຕວົເມອືງ ບວົລະພາຫາກຸ່ມບາ້ນ ໜອງປິງ ແລະ ຂະຍຸມ້ໄີລຍະທາງໃກ ້ແລະ ງ່າຍກວ່າໃນການເຂົາ້

ເຖງິ ແຕ່ວ່າຍງັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເດນີທາງເຂົາ້ຫາທຸກໆກຸ່ມບາ້ນໃນລະດູຝົນ ເນື່ ອງຈາກວ່າບ່ໍມຂີວົ ແລະ ເສັນ້ທາງກໍ່

ເຕມັໄປດວ້ຍຂີຕ້ມົ ແລະ ພູທີ່ ສູງຊນັ. ອກີຢ່າງ ການເຊື່ ອມຕ່ໍທາງສນັຍານໂທລະສັບັມຖືກືໍ່ ມພີຽງແຕ່ 4 ກຸ່ມບາ້ນ. ເມື່ ອຫາກມີ

ໄຟຟາ້ເຂົາ້ຮອດທຸກບາ້ນພາຍໃນເມອືງ ບວົລະພາ ອາດຈະເຮດັໃຫກ້ານສື່ ສານທາງດາ້ນໂທລະສບັເພີ່ ມຂືນ້ ແລະ ມກີານ

ແລກປ່ຽນສນິຄາ້ເພີ່ ມຂືນ້. ການຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສົ່ ງ ແລະ ການຕດິຕ່ໍສສືານຈະດຂີືນ້ ບນັຫານີຄ້ວນຈະໄດປັ້ບປຸງໃນຕ່ໍໜາ້. 

6.2.2 ການສກຶສາ    

ພາຍໃນ 19 ບາ້ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມເີສັນ້ທາງສໍາລບັນກັຮຽນໂຮງຮຽນປະສມົສມົບູນທີ່ ມີ

ເສັນ້ທາງຍ່າງຫ່າງຈາກບາ້ນປະມານ 1 ກໂິລແມດັ. ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົມພີຽງແຕ່ 3 ກຸ່ມບາ້ນຂອງຈາໍນວນ 5 ກຸ່ມບາ້ນໃນປ່າ

ສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດປະກອບມ:ີ ກຸ່ມ ບາ້ນດຸ, ກຸ່ມ ບາ້ນຂະຍຸ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ໜອງປີງ ແລະ ສະຖານທີ່ ໃກທ້ີ່ ສຸດສໍາລບັ

ໂຮງຮຽນປະເພດ ອື່ ນໆແມ່ນໃນຕວົ ເມອືງທ່າແຂກ. ການເຂົາ້ໂຮງຮຽນປະຖົມສມົບູນຂອງນກັຮຽນເຂດນີແ້ມ່ນຄອ້ນຂາ້ງດ ີ

ແຕ່ວ່າມນີກັຮຽນປະຖມົພຽງແຕ່ 30% ສບຶຕ່ໍຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນ ເຊິ່ ງອດັຕາການເຂົາ້ໂຮງຮຽນຂອງນກັຮຽນ

ແມ່ນຕ່ໍາ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດກຸ່ມບາ້ນ ໜອງມາ້ ແລະ ໜອງປິງ (4% ແລະ 19%) ໝາຍຄວາມວ່າມເີດກັນອ້ຍຈາໍນວນໜຶ່ ງ

ຈາກກຸ່ມບາ້ນເຫຼົ່ ານີມ້ໂີອກາດປັບປຸງທກັສະດາ້ນວຊິາຊບີ ຫຼ ືກາຍເປັນພະນກັງານຮບັໃຊຊ້າດ. 
 

ຕາຕະລາງ 7: ສະຖຕິກິານສກຶສາ 4 ກຸ່ມບາ້ນອອ້ມຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (ຫອ້ງການສກຶສາເມອືງ, 2015) 

 
  

6.2.3 ສາທາລະນະສຸກ    
 

ເມອືງ ບວົລະພາເປັນເມອືງສາມສາ້ງຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ການສະໜບັສະໜນູສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນັນ້ໃສ່ດາ້ນສາທາລະນະ

ສຸກ, ການຄມົມະນາຄມົ, ໄຟຟາ້ ແລະ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງມກີານສາ້ງສູນບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໃນແຕ່ລະກຸ່ມບາ້ນ ແຕ່ວ່າຍງັມີ

ພະນກັງານຈາໍກດັ ຄາດວ່າໃນອານາຄດົຈະມກີານປັບປຸງໃຫດ້ຂີືນ້. 
 

ສະຖຕິຄິນົເຈບັຈາກຫອ້ງການສາທາເມອືງສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າອດັຕາພະຍາດຖອກທອ້ງ, ໄຂຍຸ້ງ ແລະ ພະຍາດທາງ

ເດນີຫາຍໃຈມສູີງ. ພະຍາດເຫຼົ່ ານີພ້ບົເຫນັນໍາກຸ່ມບາ້ນທີ່ ທຸກຍາກ (ບາ້ນ ໜອງມາ້, ໜອງປິງ) ຕ່ໍາກວ່າກຸ່ມບາ້ນຮັ່ ງມ ີ(ກຸ່ມບາ້ນ

ດຸ) ເຊິ່ ງບ່ໍໄດໝ້າຍຄວາມວ່າຄອບຄວົທຸກຍາກໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກພະຍາດເຫຼົ່ ານີໜ້ອ້ຍກວ່າ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂາົບ່ໍລາຍ

ງານທີ່ ສາທາລະນະສຸກ ໃນບາ້ນຮບັຮູ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍມເີງນິປິນປ່ົວພະຍາດ ຫຼ ືເຂາົເຈ ົາ້ໃຊຢ້າພືນ້ເມອືງຈາກປ່າເຂົາ້ໃນ

ການປິນປ່ົວພະຍາດ. ດັ່ ງນັນ້ ຍຸດທະສາດກອງທນຶພເິສດສະໜບັສະໜນູຄອບຄວົທຸກຍາກເຂົາ້ໃຊກ້ານບໍລກິານສາທາລະນະ

ສຸກ ເຊິ່ ງທດົລອງໂດຍໂຄງການຂອງລດັຖະບານລຸກຊໍາບວກ ໃນແຂວງຄໍາມວ່ນ. 

ມຍ/ປຖ

ກຸ່ມບາ້ນ
ນກັຮຽນລວ

ມ
% ນກັຮຽນຍງິ ຄູສອນ ນກັຮຽນລວມ % ນກັຮຽນຍງິ ຄູສອນ ປະຖມົ ມດັທະຍມົ ອດັຕາສ່ວນ

ໜອງມາ້ 269 33% 7 1 1 27% 4 38 3 4%

ໜອງປີງ 298 26% 6 56 45% 3 50 1 9 1 9%

ຂະຍຸ 385 35% 1 1 204 47% 9 35 23 53%

ບາ້ນ ດຸ 321 50% 1 1 1 1 3 35% 5 29 23 35%

ລວມທງັໝດົ 1 273 40% 35 384 42% 21 36 1 8 30%

ຊັນ້ປະຖມົ ມດັທະຍມົ ອດັຕາສ່ວນ ນກັຮຽນ/ຄູສອນ
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6.2.4 ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ    
    

ການຕດັໄມ ້ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມແ້ມ່ນຂະແໜງເສດຖະກດິຂອງເມອືງບວົລະພາ ເຊິ່ ງມກີານລງົທນຶທຸລະກດິຂະໜາດໃຫ່ຍ

ຈາກບໍລສິດັຝ່າຍນອກ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນຈາກຫອ້ງການອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ເມອືງບວົລະພາລາຍງານວ່າມໂີຮງເລື່ ອຍໄມ ້2 

ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງງານເຟີນີເ້ຈ ີ4 ແຫ່ງດໍາເນນີທຸລະກດິໃນເມອືງ. ທຸລະກດິທງັໝດົແມ່ນການເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກນັລະ ຫວ່າງ

ບໍລສິດັລາວ-ຫວຽດນາມເພື່ ອຜະລດິໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມສໍ້າລບັເຟີນເີຈ ີເຊິ່ ງໄມສ່້ວນໃຫ່ຍສົ່ ງອອກສູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ 

ໄທ. 
 

ນອກຈາກໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມເ້ຟີນເີຈແີລວ້ ຜະລດິຕະພນັຫຼກັເມອືງບວົລະພາແມ່ນສດັລຽ້ງທີ່ ສົ່ ງອອກປະເທດຫວຽດ 

ນາມ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ເຊັ່ ນ ຂີຊ້,ີ ດອກເຜິງ້, ເຄື່ ອແຫມ ແລະ ໝາກແໜງສົ່ ງອອກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໄທໂດຍ

ຜ່ານຕວົເມອືງທ່າແຂກ. ສະພາອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ແຂວງໃຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັຈາໍນວນຕວົເລກວ່າໄມທ່້ອນ ແລະ ຜະ 

ລດິຕະພນັໄມສ້ົ່ ງອອກຈາກແຂວງຄໍາມ່ວນຈາໍນວນ 75% ຂອງມູນຄ່າທງັໝດົສົ່ ງອອກປະເທດໄທ ແລະ 57% ຂອງມູນຄ່າທງັ

ໝດົຂອງແຂວງສົ່ ງອອກປະເທດຫວຽດນາມ ໃນປີ 2010 ເຊິ່ ງລວມທງັໄຟຟາ້ (Lutz, 2011). 

6.2.5 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

 

ອງົການຈດັຕັງ້ສໍາຄນັໃນການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄຟໃນ ແລະ ອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນ

ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ. ທງັສອງອງົການຈດັຕັງ້ປະຈາໍຢູ່ບາ້ນ, ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ເມອືງ (ຕາຕະລາງ 8). ໃນແຕ່ລະບາ້ນມຕໍີາ

ຫຼວດບາ້ນ (ປກສ ບາ້ນ) ແລະ ທະຫານບາ້ນ (ກອງລອນ) ເຊິ່ ງແຕ່ລະບາ້ນປະກອບມສີະມາຊກິທີ່ ມອີາວຸດປອ້ງກນັ 4-6 ຄນົ.  
 

ຕາຕະລາງ 8: ພາບລວມອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ

 

ຊື່ ທອ້ງຖີ່ ນຊ ື່ ທອ້ງຖີ່ ນຊ ື່ ທອ້ງຖີ່ ນຊ ື່ ທອ້ງຖີ່ ນ ບາ້ນບາ້ນບາ້ນບາ້ນ ກຸ່ມບາ້ນ ກຸ່ມບາ້ນ ກຸ່ມບາ້ນ ກຸ່ມບາ້ນ (((( ເຂດເຂດເຂດເຂດ)))) ເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງ ແຂວງແຂວງແຂວງແຂວງ

ລາດຕະເວນບາ້ນ ທມີງານ ລາດຕະເວນບາ້ນ

ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງແບບມສ່ີວນຮ່ວມ

ວຽກງານ ຊບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ຫອ້ງການ ຊສ ເມອືງ ພະແນກ ຊສ ແຂວງ

ກວດກາປ່າໄມ ້ ກວດກາປ່າໄມ ້ເມອືງ ກວດກາປ່າໄມແ້ຂວງ

ຕາໍຫລວດ ປກສ ບາ້ນ ປກສ ເຂດ ປກສ ເມອືງ

ທະຫານ ກອງຫລອນ ທະຫານເຂດ ທະຫານ ເມອືງ

ທະຫານ ຊາຍແດນ ທະຫານຊາຍແດນ

ຕາໍຫລວດ ຊາຍແດນ ຕາໍຫລວດຊາຍແດນ

ຄະນະກໍາມະການໄກ່ວເກ່ຍ ຄະນະໄກ່ວເກ່ຍ ບາ້ນ ຄະນະໄກ່ວເກ່ຍ ເຂດ

ກວດກາ ລດັ ກວດກາ ລດັ ເມອືງ ກວດກາ ລດັ ແຂວງ

ໄອຍະການ ໄອຍະການແຂວງ

ສານ ສານແຂວງ

ລວມທັງໝົດລວມທັງໝົດລວມທັງໝົດລວມທັງໝົດ ບາ້ນ ບາ້ນ ບາ້ນ ບາ້ນ ((((1 91 91 91 9)))) ກຸ່ມບາ້ນ ກຸ່ມບາ້ນ ກຸ່ມບາ້ນ ກຸ່ມບາ້ນ ((((5555)))) ເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງ ແຂວງແຂວງແຂວງແຂວງ ລວມລວມລວມລວມ 1  1  1  1  ຕໍ່  ຕໍ່  ຕໍ່  ຕໍ່  1 000 1 000 1 000 1 000 ຄນົຄນົຄນົຄນົ ....

ລາດຕະເວນບາ້ນ 1 1 0 1 1 0 1 6

ຄະນະກໍາມະການ ຄຸມ້ຄອງແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 96 38 1 4 1 48 21

ວຽກງານ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ 47 8 55 8

ວຽກງານ ກວດກາ ປ່າໄມ ້ 6 1 5 21 3

ຕາໍຫລວດ 38 30 80 1 48 21

ທະຫານ 57 30 1 50 237 34

ທະຫານຊາຍແດນ 1 20 1 20 1 7

ຕາໍຫລວດຊາຍແດນ 20 20 3

ຄະນະກໍາມະການ ໄກ່ວເກ່ຍ 38 30 68 1 0

ກວດກາລດັ 3 3 0

ໄອຍະການ 1 0 1 0 1

ສານ 8 8 1

ລວມທງັໝົດ 339 1 28 300 1 81 948 1 35

ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ຂັນ້ບາ້ນ , ຂ ັນ້ເຂດ ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ
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ແຕ່ລະກຸ່ມບາ້ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍມຄີາ້ຍທະຫານທີ່ ມສີະມາຊກິ 10-15 ຄນົ, ຕໍາຫຼວດ 1 ຄນົ, 

ພະນກັງານ 4-6 ຄນົ. ໃນຂັນ້ເມອືງມຫີອ້ງການຕໍາຫຼວດປະກອບມສີະມາຊກິປະມານ 30 ຄນົ ແລະ ທະຫານເມອືງປະຈໍາ

ໜອ້ຍສຸດ 100 ຄນົ. 

 ປກສ-ປກຊ ບາ້ນປະຈາໍຢູ່ໃນຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນອະນຸຍາດນໍາໃຊປື້ນ ແລະ ຍງັເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຫຼກັສໍາລບັການ

ກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ຍງັເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຜ່ານລະບບົຂອງທມີ

ງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ. ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງການການຊ່ວຍເຫຼອືຢ່າງປົກກະຕຈິາກທມີງານທະຫານຂັນ້ເມອືງ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນສໍາ

ລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ກໍ່ ຍງັມລີະບບົການປັບໃໝ່ ແຕ່ວ່າການປະຕບິດັຕວົຈິ່ ງແລວ້ ຍງັມຜູີລ້ກັລອບ

ຜດິກດົ  ໝາຍສາມາດໜໄີດໂ້ດຍທີ່ ບ່ໍໄດຖ້ກືປັບໃໝ ແລະ ໃສ່ໂທດ. ດັ່ ງນັນ້ ລະບບົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍຄວນປັບປຸງ

ໂດຍຜ່ານການສາ້ງກດົລະບຽບ, ຄູ່ມ ືແລະ ລະບບົການປະສານງານທີ່ ດລີະຫວ່າງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ, ຄະນະກໍາ

ມະການແກໄ້ຂຂໍຄ້ັດແຍງ້, ທີມງານກວດກາພັກລັດ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ/ເມອືງ. ການປະສານງານສໍາລັບ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍບ່ໍສາມາດດໍາເນນີ ໂດຍພະນກັງານປ່າສະຫງວນເອງ

ໄດ.້ ສະນັນ້ ຈ ຶ່ ງຕອ້ງການການເຮດັວຽກຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ເຊິ່ ງອາດຈະເປັນທາງທີ່ ດສຸີດໃນການແກໄ້ຂ

ບນັຫາຮ່ວມກນັໂດຍທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຂັນ້ເມອືງ ໂດຍການຊີນໍ້າຂອງທ່ານເຈົາ້ເມອືງ. 
 

 ເມື່ ອທມີງານຮກັສາຄວາມປອດໄພບາ້ນປະເຊນີໜາ້ກບັກຸ່ມລກັລອບຜດິກດົໝາຍທີ່ ໃຫ່ຍເຊິ່ ງເກດີຂືນ້ຢ່າງເປັນປະຈໍາ 

ເຂາົຈ ົາ້ຕອ້ງຮຽກຮອ້ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກທະຫານກຸ່ມບາ້ນ ຫຼ ືເມອືງເພື່ ອຈບັກຸມຜູກ້ະທໍາຜດິ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ

ໜາມໜ່ໍ ເນື່ ອງຈາກວ່າຊາວບາ້ນເຫນັວ່າທະຫານເປັນອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ນອກຈາກນັນ້ ກອງ

ກໍາລງັນີຍ້ງັປະກອບມຕໍີາຫຼວດພເິສດ ແລະ ທີມງານທະຫານທີ່ ເຮດັວຽກຄວບຄຸມຕາມເຂດຊາຍແດນທີ່ ຂືນ້ກບັແຂວງ. ຕໍາ

ຫຼວດຊາຍແດນຮບັຜດິຊອບໜາ້ທີ່ ກວດຄນົເຂົາ້-ອອກເມອືງຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ 2 ແຫ່ງຕາມເສັນ້ທາງເລກທ ີ12 ແລະ 

20. ຕາມປົກກະຕແິລວ້ ການຄວບຄຸມຂອງທະຫານຊາຍແດນແມ່ນຮບັຜດິຊອບພາຍໃນບໍລເິວນ 5 ກໂິລແມດັຕາມແນວຊາຍ

ແດນ ແລະ ບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕອ້ງການດໍາເນນີຕາມຊາຍແດນຈໍາເປັນຕອ້ງ

ອະນຸຍາດຈາກທະຫານຊາຍແດນ. ໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິ ເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍໄດຄ້ວບຄຸມເຂດຕ່າງໆນີປ້ານໃດ ແລະ ທມີງານກວດກາ

ລາດຕະເວນຄວບຄຸມເຂດຕ່າງໆນີມ້ປີະສດິທພິາບຫຼາຍກວ່າ ສະນັນ້ ພະລະບດົບາດການກວດກາລາດຕະເວນປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂອງທະຫານຊາຍແດນກໍ່ ຍງັຈາໍກດັ. 
 

 ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ມລີະບບົຄໍາ້ປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງພາກລດັ ເຊິ່ ງພາກລດັມໜ່ີວຍງານກວດກາທີ່ ສາມາດກວດ

ສອບບຸກຄນົທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ຄູ່ມກືານປັບ ໃໝລງົໂທດ ຫຼ ືສົ່ ງຜູລ້ະເມດີກດົໝາຍໃຫກ້ບັຕໍາຫຼວດ. 
 

 ມຫີອ້ງການສານປະຊາຊນົ ແລະ ຫອ້ງການຍຸດຕທໍິາເມອືງ ແຕ່ວ່າພວກເຂາົແກໄ້ຂບນັຫາໜອຍ້ກວ່າ 5 ຄັງ້ຕ່ໍປີ ສ່ວນ

ໃຫ່ຍແມ່ນຮບັຜດິຊອບຄະດຂໍີຄ້ດັແຍງ້ດາ້ນມໍລະດກົ. ໃນກໍລະນ ີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍທງັໝດົແກໄ້ຂໂ້ດຍຄະນະກໍາ

ມະການແກໄ້ຂຂໍຄ້ດັແຍງ້ ຫຼ ືເອີນ້ວ່າ ຄະນະໄກ່ເກ່ຍໃນຂັນ້ບາ້ນ, ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ເມອືງ. ຄະນະໄກ່ເກ່ຍນີປ້ະກອບມຜູີອ້າວຸດ

ໂສ ແລະ ພະນກັງານລດັ (ນາຍບາ້ນ, ເຈ ົາ້ເມອືງ) ເປັນຜູຕ້ດັສນິການລງົໂທດ, ການປັບໃໝ ແລະ ກກັຂງັ. ຖາ້ຫາກຄະນະກໍາ

ມະການຂັນ້ບາ້ນບ່ໍສາມາດຕດັສນິບນັຫາໄດ ້ຕອ້ງສົ່ ງໃຫກ້ບັຄະນະກໍາການຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນເພື່ ອຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ຖາ້ກຸ່ມຂັນ້

ບາ້ນຍງັບ່ໍສາມາດຕດັສນິບນັຫາໄດ ້ແມ່ນສົ່ ງ ໃຫຂ້ັນ້ເມອືງເປັນຜູຕ້ດັສນິ. ກດົລະບຽບ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການນີ ້

ແມ່ນຂືນ້ກບັຫອ້ງການຍຸດຕທໍິາເມອືງ ແລະ ທ່ານເຈົາ້ເມອືງມສີດິອໍານາດໃນການຕດັສນິລງົໂທດຕ່ໍກບັຜູລ້ະເມດີ. 
 

 ສ່ວນໃຫ່ຍວຽກງານກວດກາລາດຕະເວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ເຊິ່ ງພວກເຂາົຮບັຄ່າ

ຕອບແທນຈາກການຍ່າງກວດກາປ່າສະຫງວນໃນແຕ່ລະເດອືນຮ່ວມມກບັພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ທມີ

ງານກວດກາລາດຕະເວນນີປ້ະກອບມປີອ້ງກນັບາ້ນເຊັ່ ນ ກອງລອນບາ້ນ, ປກສ ບາ້ນ ເຊິ່ ງເປັນບຸກຄນົທີ່ ສາມາດນໍາໃຊປຶ້ນຢ່າງ

ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນຊີນໍ້າໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ, ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ 

ເມອືງ. ຄະນະກໍາມະການເຫຼົ່ ານີເ້ປັນຕວົແທນໃຫກ້ບັບາ້ນ ແລະ ມສີດິອໍານາດໃນການສາ້ງກດົລະບຽບເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂາົໃນການ
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ປັບໃໝກ່ຽວກບັການເຂົາ້ ແລະ ນໍາໃຊປ່້າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕາມກດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ. ຄວາມສໍາພນັ ແລະ 

ການປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະກໍາມະການທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໃໝ່ ກບັ ໂຄງສາ້ງການຊີນໍ້າຂອງບາ້ນທີ່ ມຢູ່ີ ກບັ ຄະນະກໍາມະການໄກ່

ເກຍຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນຍງັຕອ້ງໃຊເ້ວລາຕື່ ມອກີ. 
 

 ອກີຢ່າງ ລະບບົດ່ານກວດກາກໍ່ ຍງັມຄີວາມຊບັສນົຕາມເສັນ້ທາງນອກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງມດ່ີານ

ກວດກາຂອງຕໍາຫຼວດກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ເມອືງ, ດ່ານກວດກາທີ່ ຄຸມ້ຄອງໂດຍຫອ້ງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ, ດ່ານກວດກາຄຸມ້ຄອງໂດຍ ພຊສ, ດ່ານກວດກາຂອງຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ. ນອກຈາກ

ນັນ້ກໍ່ ຍງັມກີານສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມເ້ມອືງອີກ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫມ້ຄີວາມສບັສນົຫຼາຍ ເນື່ ອງຈາກວ່າພວກເຂາົໄດຖ້ືກ

ອະນຸຍາດໃຫສ້າ້ງຈດຸກວດກາຂອງຕນົເອງຂືນ້. ມາຮອດປະຈບຸນັ, ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງດ່ານກວດການີແ້ມ່ນການເກບັຄ່າປັບໃໝ່

ເພື່ ອສາ້ງເປັນລາຍຮບັໃຫກ້ບັອງົການຈດັຕັງ້ລດັຂັນ້ເມອືງຫຼາຍກວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ. 

6.2.6 ການທ່ອງທ່ຽວ    

ການບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມອບໃຫບ້າ້ນ ເຊິ່ ງມກຸ່ີມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວ ໃນ 4 ບາ້ນ: 

ບາ້ນ ໜອງປິງ, ບາ້ນ ໜອງບົວ, ບາ້ນ ໜອງແສງ ແລະ ບາ້ນ ທົ່ ງຊໍາ້ ປະກອບມສີະມາຊິກຈໍານວນ 35 ຄວົເຮອືນ. ກຸ່ມ

ບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວໃນແຕ່ລະບາ້ນຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມທດັສະນະສກຶສາເພື່ ອແລກປ່ຽນ

ບດົຮຽນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຖໍາ້ກອງລໍ ້ແລະ ກຸ່ມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວນີເ້ລີ່ ມຕົນ້ສາ້ງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະມີ

ການຊຸກຍູເ້ຂາົເຈ ົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນວຽກງານການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ. 

ບາ້ນໜອງປິງປະກອບມ ີ3 ກຸ່ມຄ:ື ກຸ່ມບໍລກິານເຮອື (4 ຄອບຄວົ), ກຸ່ມບໍລກິານບາ້ນພກັ (5 ຄອບຄວົ) ແລະ ກຸ່ມ

ໂຮມສະເຕ (4 ຄອບຄວົ). ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ສໍາຄນັຂອງບາ້ນນີແ້ມ່ນການທ່ອງທ່ຽວເຮອືຕາມຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊ

ບັງ້ໄຟໄປກບັຜູນໍ້າທ່ຽວບາ້ນ. ຜະລດິຕະພນັນີປ້ະກອບມ ີ2 ທາງເລອືກຄ:ື ການເດນີທາງໄລຍະສັນ້ 30 ນາທ ີຫຼ ືເດນີທາງ 3 

ຊົ່ ວໂມງເພື່ ອທ່ຽວຊມົຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັງ້ໄຟ. ສ່ວນທາງເລອືກທສີາມແມ່ນຂີ່ ເຮອືທ່ຽວຊມົແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟລງົສູ່ບາ້ນປາກປານງັ 

ເຊິ່ ງໃຊເ້ວລາປະມານຊົ່ ວໂມງເຄິ່ ງ. 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍສ່ວນຫຼາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ ສໍາຄນັດາ້ນປະຫວດັສາດຄ ື ເສັນ້ທາງໂຮ່ຈມີນິ ແລະ ມີ

ຮ່ອງຮ່ອຍຈາກສງົຄາມເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ຖກືຖິມ້ລະເບດີໃສ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົຈນົມາຮອດໄລຍະປະຈຸ

ບນັ ຍອ້ນການຕກົຄາ້ງລະເບດີທີ່ ຍງັບ່ໍທນັແຕກມຫຼີາຍໃນເຂດຊນົນະບດົ. ການທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດຕາມເສັນ້ທາງໂຮ່ຈມີນິໃນ

ບາ້ນ ໜອງບວົ, ບາ້ນ ຜານບົ, ບາ້ນ ວງັຄນົ ແລະ ບາ້ນ ແສນພນັຕາມຮອຍເສັນ້ທາງທີ່ ສາ້ງຂືນ້ທີ່ ດວ້ຍວລິະກໍາ, ຫວົຄດິປະດດິ

ສາ້ງ ແລະ ຄວາມອດົທນົຂອງມະນຸດ. ການທ່ຽວຊມົຖໍາ້ ແລະ ສນົທະນາກບັຊາວບາ້ນເພື່ ອສກຶສາປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ

ກິ່ ວມູຢາ ແລະ ຮ່ອມພູ ທີ່ ມລີດົບນັທຸກປະມານ 75% ຂົ່ ນສົ່ ງສະບຽງ, ອາຫານ, ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນລງົປົດປ່ອຍພາກໃຕ ້

ຫວຽດນາມ. ໃນ ໄລຍະສງົຄາມ ເສັນ້ທາງນີມ້ແີຕ່ຂີຕ້ມົ ເຊິ່ ງເປັນທາງຜ່ານຕາມສາຍນໍາ້ ແລະ ແຄບຕາມຮ່ອມພູຂອງຜາຫນີປູນ 

ເປັນເສັນ້ທາງສໍາຄນັເຊິ່ ງໃກກ້ບັບາ້ນຜານບົ ແລະ ບາ້ນວງັຄນົ ເປັນຈດຸທີ່ ມຍີນົມາຖິມ້ລະເບດີຢ່າງດຸເດອືດທີ່ ສຸດ.  

ການທ່ຽວຊມົກິ່ ວມູຢາຕາມເສັນ້ທາງເລກທ ີ12 ດວ້ຍລດົປະມານ 2 ຊົ່ ວໂມງ ເພື່ ອຊມົທວິທດັທໍາມະຊາດທີ່ ສວຍສດົ

ງດົງາມຕາມຮ່ອມພູ. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມຖໍີາ້ 2 ແຫ່ງຄ:ື ຖໍາ້ນໍາ້ ແລະ ຖໍາ້ໂລງ ຊາວບາ້ນເຄຍີໃຊລ້ີໄ້ຟໃນໄລຍະສງົຄາມຖິມ້

ລະເບດີຂອງສດັຕູ ເຊິ່ ງຍ່າງຈາກບາ້ນໜອງບວົຫາຖໍາ້ດັ່ ງກ່າວໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ.ີ ຜູອ້າວຸດໂສໃນບາ້ນຍນິດທີີ່ ຈະເລົ່ າເລື່ ອງລາວ

ຕ່າງໆກ່ຽວກບັຊວີດິ ໄວເດກັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃຫກ້ບັນກັທ່ອງທ່ຽວ. ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທີ່ ໜາ້ສນົໃຈແຫ່ງທີ່ ສອງ ໄລຍະທາງປະມານ 2 

ກໂິລແມດັ ໃຊເ້ວລາໃນການຍ່າງທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດປະມານເຄິ່ ງຊົ່ ວໂມງ ເພື່ ອຊມົນໍາ້ຕກົຕາດສອງຊູ ້ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ນກັທ່ອງ

ທ່ຽວສາມາດກນິເຂົາ້ປ່າຍາມບ່າຍ ແລະ ມ່ວນຊື່ ນກບັການລອຍນໍາ້ໃນໜອງທໍາມະຊາດຢູ່ຕນີຜານໍາ້ຕກົສອງຊູ.້ ນອກຈາກນັນ້ 

ນກັທ່ອງທ່ຽວຍງັສາມາດທ່ຽວຊມົບາ້ນຕ່າງໆບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ ແລະ ສງັເກດເບິ່ ງຂຸມລະເບດີຫຼາຍບ່ອນຕາມເສັນ້ທາງໂຮ່ຈມີນິ. 

ໃນປະຈບຸນັຂຸມລະເບດີເຫຼົ່ ານີຊ້າວບາ້ນນໍາໃຊເ້ປັນໜອງລຽ້ງປາ. ໃນບາ້ນວງັຄນົ ແລະ ບາ້ນຜານບົຍງັມປີີກຍນົທີ່ ຖກືຍິ່ ງຕກົ, ມີ

ເຮອືນປະຊາຊນົເຮດັດວ້ຍອະລູມນີຽມຈາກລະເບດີໃນບາ້ນແສນພນັ. 
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ບາ້ນ ໜອງແສງມກຸ່ີມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວ 6 ຄອບຄວົນໍາພາຍ່າງທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດ ສິ່ ງທີ່ ນ່າສນົໃຈຂອງບາ້ນນີກ້ໍ່ ຄື

ການຍ່າງທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດໄລຍະສັນ້ປະມານ 2-3 ຊົ່ ວໂມງອອມ້ຕາມຜາ ເຊິ່ ງປະຊາຊນົໃນບາ້ນນີເ້ອີິນ້ວ່າ ຜາກຸດ. ການຍ່າງ

ທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດດທີີ່ ສຸດແມ່ນໃນຕອນເຊົາ້ ແລະ ຕອນບ່າຍ ເຊິ່ ງມລີງິກຸ່ມໜຶ່ ງທີ່ ດໍາລງົຊວີດິ ໃນຜາໜ່ວຍນີ ້ແລະ ຍງັມນີກົ

ຫຼາຍຊະນດິທີ່ ສາມາດເບິ່ ງເຫນັ ໃນເຂດນີ.້ 
 

ບາ້ນທົ່ ງຊໍາມກຸ່ີມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວ 1 ກຸ່ມ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ6 ຄອບຄວົສະໜອງການບໍລກິານຍ່າງທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດ. 

ສິ່ ງທີ່ ໜາ້ສນົໃຈຫຼກັກໍ່ ຄກືານຍ່າງປ່າທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດພາຍໃນ 1 ວນັຕາມແມ່ນໍາ້ຫກົ ແລະ ທ່ຽວຊມົຖໍາ້ 3 ແຫ່ງເຊິ່ ງເປັນຖໍາ້

ແມ່ນໍາ້ລອດຜ່ານ. ນກັທ່ອງທ່ຽວອາດຈະມໂີອກາດດທີີ່ ຈະພບົໂຄ່ງ ແລະ ນກົຊະນດິຕ່າງໆ. ຖໍາ້ທີ່ ໜຶ່ ງມກີານກໍາເນດີທີ່ ສວຍສດົ

ງດົງາມຂອງທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ວນຖໍາ້ອື່ ນແມ່ນຍງັມຮ່ີອງຮ່ອຍການຕັງ້ຄາ້ຍຂອງອາສາສະມກັຫວຽດນາມໃນໄລຍະສງົຄາມ 

ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ ເໝາະສມົໃນການກນິເຂົາ້ປ່າ ໃນຖໍາ້ນີ.້ 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍສາ້ງຍຸດທະສາດສໍາລບັການສະໜບັສະໜນູກຸ່ມທີ່ ສາ້ງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວ

ເປັນການສົ່ ງເສີມການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັສາ້ງລະບບົປີ້ເຂົາ້ທ່ຽວຊມົປ່າສະຫງວນເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ກີານ

ແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດໃຫກ້ບັຊຸມຊນົທ່ອງຖິ່ ນ ແລະ ເຮດັໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຄີວາມ

ໝັນ້ຄງົ. 
 

6.6.6.6.3333        ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊ ້ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊ ້ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊ ້ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊທ້ີທ່ີທ່ ີທ່ ີ່ ດນິດນິດນິດນິ    

6.3.1  ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ    
 

ແຕ່ລະບາ້ນໄດກ້ໍານດົບນັດາບຸລມິະສດິທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ບາ້ນຕ່າງ ໃໆນ ສປປ 

ລາວຕັງ້ຢູ່ໃນ ຫຼ ືອອ້ມຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນຈດັປະເພດຄ ືປະເພດ 1: ບາ້ນເຂດບໍລເິວນປ່າສະ ຫງວນ, ປະເພດ 2: 

ບາ້ນຫ່າງຈາກປ່າສະຫງວນ, ປະເພດ 3: ບາ້ນຕດິກບັປ່າສະຫງວນ ແລະ ປະເພດ 4: ບາ້ນນອກປ່າສະຫງວນ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນ

ຈາກພະນກັງານພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງຄໍາມ່ວນລາຍງານວ່າ ຈາໍນວນ 19 ບາ້ນປົກປັກ

ຮກັສາປ່າສະຫງວນແມ່ນຈດັໃນບາ້ນປະເພດ 2 ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າບາ້ນເຫຼົ່ ານີຕ້ ັງ້ຢູ່ເຂດນອກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມ

ໜ່ໍ ແຕ່ວ່າດນິບາ້ນສ່ວນໜຶ່ ງຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ດນິທງັໝດົທີ່ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະກອບມປ່ີາໄມອ້ະນຸລກັທີ່ ບ່ໍມດີນິການຜະລດິກະສກິໍາ ຫຼ ືປ່າຜະລດິ. ສະນັນ້ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ

ແມ່ນເນັນ້ວຽກງານແບ່ງເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ສະທອ້ນເຖິງການນໍາໃຊດ້ນິຕາມປະເພນຂີອງບາ້ນເຫຼົ່ ານີ ້ແລະ ການກໍານດົ

ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຕ້າມປະເພນກີານນໍາໃຊຂ້ອງຊາວບາ້ນ. ເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດແມ່ນພືນ້ທີ່ ປະ

ສະຫງວນທງັໝດົທີ່ ຢູ່ນອກເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ແລະ ແບ່ງອອກເປັນພືນ້ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ ້ແລະ ພືນ້ທີ່ ມຄຸ່ີນຄ່າທາງດາ້ນ

ຊວີະນາໆພນັສູງ. 
 

ການວາງແຜນການນໍາໃຊດ້ນິບາ້ນຕ່າງໆໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເມື່ ອກ່ອນ ແລະ ຈໍາເປັນຕອ້ງປັບປຸງໃຫດ້ີຂືນ້ ແຕ່ວ່າ

ຂະບວນການນີບ່ໍ້ພຽງແຕ່ກ່ຽວຂອ້ງກບັບາ້ນທີ່ ນອກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່່ໍ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ເຊິ່ ງມນັ

ອາດຈະເປັນປ່າສະຫງວນບາ້ນ. 

6.3.2 ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງຊາວບາ້ນ 

ກດິຈະກໍາຄຸມ້ຄອງເຊັ່ ນວ່າ ການຕດັໄມ,້ ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ການລ່າສດັປ່າ, ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ການປູກສາ້ງ

ເຮອືນຊານ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງບ່ໍອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

ເຖິງແນວໃດກໍ່ ຕາມ ອີງຕາມກດົລະບຽບການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ທີມງານກວດກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ຫຼື ພະນກັງານປ່າ

ສະຫງວນສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຊີວະນາໆພນັ, ການລາດຕະເວນ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາປ່າ
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ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໄດ ້ແລະ ມສີດິເຂົາ້ໄປໃນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດຢູ່ພືນ້ທີ່ ໂດຍຂືນ້ກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບການ

ຄຸມ້ຄອງຂອງພວກເຂາົທີ່ ມອບໝາຍໃຫ.້ ໃນເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊອ້ະນຸຍາດໃຫຊ້າວບາ້ນສາມາດນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຕາມ

ປະເພນຂີອງພວກເຂາົໂດຍອງີໃສ່ກດົລະບຽບຕ່າງໆເຊັ່ ນວ່າ: ກດົລະບຽບການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ລະບຽບການຕດັໄມ ້

ແລະ ລະບຽບການລ່າສດັສໍາລບັການດໍາລງົຊວີດິ. 

6.3.3 ກດົລະບຽບເຂດແດນ    

ດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທ:ີ 111 ວ່າດວ້ຍການຄວບຄຸມ “ພືນ້ທີ່ ຍຸດທະສາດປອ້ງກນັຊາດ” ລະບຸວ່າ: “ພາຍໃນ

ໄລຍະ 15 ກໂິລແມດັຂອງເຂດຊາຍແດນແມ່ນພືນ້ທີ່ ຍຸດທະສາດ ເຊິ່ ງຕອ້ງມກີານແຈງ້ການພເິສດ ຖາ້ມກີານອະນຸຍາດໃຫມ້ີ

ການດໍາເນນີໂຄງການພດັທະນາ” ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າພືນ້ທີ່ ຊາຍແດນອາດຈະມທີະຫານຊາຍແດນມສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນການ

ກວດກາລາດຕະເວນ. ດັ່ ງນັນ້ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕອ້ງຊອກຫາການຮ່ວມມກືບັທະຫານຊາຍແດນ ເພື່ ອສາ້ງ

ແຜນການກວດກາລາດຕະເວນຮ່ວມກນັ ເມື່ ອມຄີວາມຈາໍເປັນ. 

6.6.6.6.4444        ການພດັທະນາການພດັທະນາການພດັທະນາການພດັທະນາ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການນາໍໃຊ ້ການນາໍໃຊ ້ການນາໍໃຊ ້ການນາໍໃຊທ້ີທ່ີທ່ ີທ່ ີ່ ດນີດນີດນີດນີ    

ດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕວ່ີາດວ້ຍປ່າສະຫງວນ ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຈາໍເປັນຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຍຸດທະສາດປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ຍຸດທະສາດປ່າໄມ ້ແລະ ແຜນ 

ການນໍາໃຊດ້ນິປ່າໄມ.້ ຄວາມກດົດນັຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນການນໍາໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນຈາກພາກສ່ວນອື່ ນເຊັ່ ນວ່າ: ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ ງອາດຈະມຄີວາມກດົດນັເພີ່ ມຂືນ້ໃນຕ່ໍໜາ້ ເນື່ ອງຈາກ

ວ່າ ມແີຜນກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງໃນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງ ແລະ ທາງພາກໃຕເ້ມອືງບວົລະພາ ທີ່ ອາດຈະມຜີນົກະທບົຕ່ໍ

ກບັຄວາມສໍາເລດັການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ເພາະວ່າການລກັລອບຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍແມ່ນກດິ

ຈະກໍາໜຶ່ ງທີ່ ສາ້ງລາຍຮບັທີ່ ດສໍີາລບັປະຊາຊນົດໍາລງົຊວີດິ ໃນບາ້ນທີ່ ອອມ້ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ຄວາມສ່ຽງນີ ້

ອາດຈະບ່ໍສາມາດທດົແທນລາຍຮບັນີຈ້າກລາຍຮບັການທ່ອງທ່ຽວ, ເຄືື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ການປະມງົ. ດັ່ ງນັນ້ ຄວາມກດົດນັ

ຕ່ໍກບັປ່າໄມຍ້ງັມຫຼີາຍ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຈີາໍກດັ ການຜະລດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ

ເພື່ ອຂາຍເປັນສນິຄາ້ ແລະ ການທ່ອງແບບອະນຸລກັແມ່ນມຂໍີຈ້າໍກດັຫຼາຍ ຍອ້ນວ່າ ເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົຫຍຸງ້ຍາກ. ພອ້ມນັນ້ 

ການບໍລກິານກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງໄດໃ້ນການຕອ້ນຮບັນກັທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ ນວ່າ: ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ບາ້ນພກັ, ຮາ້ນ

ອາຫານ, ເສັນ້ທາງ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ຖາ້ບ່ໍມກີານສະໜບັສະໜູນຈາກຝ່າຍຫວຽດນາມ ຝ່າຍລາວອາດຈະມຄີວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປົກປັກຮກັສາຕ່ໍກບັຄວາມກດົດນັຕາມແນວຊາຍແດນ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ມນັ

ຈະບ່ໍສະແດງເຖິງຄວາມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍກບັຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງປ່າສະຫງວນກໍ່ ຕາມ ແຕ່ມນັຍງັເປັນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍກບັກຸ່ມ

ສດັປ່າ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ມລີາຄາເຊັ່ ນວ່າ: ໄມເ້ນືອ້ແຂງທີ່ ຫາຍາກຊະນດິຕ່າງໆ.  

ນອກຈາກນັນ້ ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຕອ້ງເອາົແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິເຂົາ້ໃນການປົກປັກຮກັສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ

ໃນ ໄລຍະຍາວ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົລະບຽບການຄວບຄຸມກດິຈະກໍານໍາໃຊດ້ນິໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

ໃນປະຈຸບັນ ມີພືນ້ທີ່ ບ່ໍແຮ່ ແລະ ເຂື່ ອນທາງພາກໃຕເ້ມອືງບົວລະພາເຊິ່ ງຈໍາເປັນຕອ້ງມີການປະເມີນຜົນກະທົບດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍສະເພາະ ຄຸນນະພາບນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ມາຮອດປະຈບຸນັ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນ ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງ

ປ່າສະຫງວນເພື່ ອຊ່ວຍໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ຮກັສາລະບບົນເິວດເພື່ ອໃຫເ້ໝາະກບັການອະນຸລກັຊະ 

ນດິພນັຕ່າງໆ ແລະ ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດຂອງມນັ. ປ່າຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍສະໜອງການບໍລກິານດາ້ນສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມທີ່ ດຕີະລອດທງັປີ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ ປອ້ງກນັໄພພບິດັຈາກທໍາມະຊາດທີ່ ຮາ້ຍແຮງ ແລະ ກໍ່ ຍງັເປັນພືນ້ທີ່ ປອດໄພຈາກການ

ບຸກລຸກໃນການຜະລດິກະສກິໍາ, ຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ປູກສາ້ງ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ. ສິ່ ງທໂີຊກດກີໍ່ ຄ ື ລກັສະນະພືນ້ທີ່ ຂອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍສາມາດປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນພາຍໃນຕວົ ຍອ້ນວ່າເປັນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ສາມາດນໍາໃຊທ້ີ່

ດນີຈາໍກດັຫຼາຍ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ ສູງຊນັເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ້ການເຂົາ້ເຖງິຍາກ. 
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ບດົທ ີ7: ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນບດົທ ີ7: ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນບດົທ ີ7: ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນບດົທ ີ7: ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜແຫ່ງຊາດຫນີໜແຫ່ງຊາດຫນີໜແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ າມໜ່ໍ າມໜ່ໍ າມໜ່ໍ     

7.17.17.17.1        ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນ    
 

ເມອືງ ບວົລະພາເປັນເມອືງທຸກຍາກທີ່ ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງ 93% ໃນຈາໍນວນ 77 ບາ້ນຈດັເປັນບາ້ນທຸກຍາກ ໂດຍ

ອີງ ໃສ່ມາດຖານຂອງລັດຖະບານລາວ. ອີງຕາມດໍາລດັນາຍກົ ສະບັບເລກທີ 285 ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2009 ວ່າດວ້ຍ

ມາດຖານຄອບຄວົທຸກຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົແມ່ນ 180,000 ກບີ/ຄນົ/ເດອືນ ສໍາລບັປີ 2010-2015 ເຊິ່ ງໃນດໍາລດັນາຍກົກໍ່

ຍງັລະບຸບາ້ນທຸກຍາກອອກດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1)  ບາ້ນທີ່ ມຄີອບຄວົ 51% ຫຼ ືຫຼາຍກ່ວາລາຍຮບັຫຸຼດເສັນ້ລະດບັຄວາມທຸກຍາກ 

2) ບາ້ນທີ່ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງຍ່າງໄປໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ສາມາດຍ່າງພາຍໃນ 1 ຊົ່ ວໂມງຫ່າງຈາກບາ້ນ 

3) ບາ້ນບ່ໍມສີາທາລະນະສຸກ ຫຼ ືສຸກສາລາທີ່ ສາມາດຍ່າງແຕ່ບາ້ນໄປໂດຍໃຊເ້ວລາປະມານ 2 ຊົ່ ວໂມງ 

4) ບາ້ນບ່ໍມນໍີາ້ສະອາດ 

5) ບາ້ນບ່ໍມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິ 
 

ເສັນ້ແບ່ງລະດບັຄວາມທຸກຍາກນໍາ ໃຊເ້ພື່ ອວເິຄາະຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກບັຄວາມທຸກຍາກ ໃນແຕ່ບາ້ນ. ການທີ່ ມລີາຍ

ຮບັ 180,000 ກບີ/ຄອບຄວົ/ເດອືນ ແມ່ນເສັນ້ແບ່ງລະດບັຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປະເພດຄວາມຄວາມທຸກຍາກຈາໍແນກໂດຍ

ການຈດັລຽງຈາກ “ຄວາມຮັ່ ງມ”ີ (ມລີາຍຮບັຫຼາຍກວ່າ 240,000 ກບີ/ຄນົ/ເດອືນ ເຊິ່ ງເປັນເສັນ້ແບ່ງລະດບັຄວາມທຸກຍາກ

ແຫ່ງຊາດ) ຫາ “ຄວາມຍາກຈນົ” (ລາຍຮບັໜອຍ້ກວ່າ 60,000 ກບີ/ຄນົ/ເດອືນ). ຜົນໄດຮ້ບັສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 73% 

ຂອງຈາໍນວນ 985 ຄອບຄວົ ແມ່ນທຸກຍາກ (ຕາຕະລາງ 9). ໃນກຸ່ມຍາກຈນົເຫຼົ່ ານີປ້ະກອບມ ີ339 ຄອບຄວົ (34%) ແມ່ນ

ທຸກຍາກຫຼາຍ ແລະ ມ ີ97 ຄອບຄວົ ແມ່ນທຸກຍາກ (10%).  
 

ຕາຕະລາງ 9: ການແຈກຢາຍຄວາມທຸກຍາກ 985 ຄອບຄວົໃນ 15 ບາ້ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປີ 

2011. 

 
 

ໃນຕາຕະລາງຂໍມູ້ນຂາ້ງເທິງນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນ 15 ບາ້ນ 

(ຕາຕະລາງ 10) ບາ້ນທີ່ ຮງັມກີວ່າໝູ່  (ມ ີ44% ຄອບຄວົທຸກຍາກ) ແມ່ນບາ້ນຫຍາ້ແວດ, ບາ້ນທຸກຍາກກວ່າໝູ່ ແມ່ນບາ້ນ

ທົ່ ງຊໍາ (ມ ີ88% ຄອບ ຄວົທຸກຍາກ). 
 

ວິທີອື່ ນສໍາລັບການຈໍາແນກຄວາມທຸກຍາກຂອງບາ້ນເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນການສົມທຽບລາຍຮັບສະເລ່ຍບຸກຄົນ/ເດືອນ 

(ຕາຕະລາງ 9) ເຊິ່ ງມ ີ3 ບາ້ນຖວ່ືາເປັນບາ້ນທີ່ ມ ີຄວາມຮັ່ ງມ ີ(ບາ້ນຫຍາ້ຫວາຍ, ໜອງໂນ່ ແລະ ບາ້ນກວນຂະໂຍມ), ມບີາ້ນ

ຮັ່ ງມປີານກາງ 1 ບາ້ນ, ບາ້ນທຸກປານກາງ 8 ບາ້ນ ແລະ ມ ີ3 ບາ້ນທີ່ ທຸກຍາກຫຼາຍ (ບາ້ນ ວງັຄນົ, ບາ້ນ ໜອງປິງ ແລະ ບາ້ນ

ທົ່ ງຊໍາ) 
 

ເກນຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງຊາດເກນຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງຊາດເກນຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງຊາດເກນຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງຊາດ ລາຍຮບັລາຍຮບັລາຍຮບັລາຍຮບັ ຈໍາ ນວນຈໍາ ນວນຈໍາ ນວນຈໍາ ນວນ

ເສ ັນ້ໝາຍຄວາມທຸກຍາກ ເສ ັນ້ໝາຍຄວາມທຸກຍາກ ເສ ັນ້ໝາຍຄວາມທຸກຍາກ ເສ ັນ້ໝາຍຄວາມທຸກຍາກ ((((ມີລາຍຮບັ ມີລາຍຮບັ ມີລາຍຮບັ ມີລາຍຮບັ 

1 801 801 801 80,,,,000 000 000 000 ກບີກບີກບີກບີ////ຄນົຄນົຄນົຄນົ//// ເດ ືອນເດືອນເດືອນເດືອນ)))) ກບີກບີກບີກບີ ////ຄນົຄນົຄນົຄນົ //// ເດ ືອນເດ ືອນເດ ືອນເດ ືອນ ຫຼັງຄາເຮອືນຫຼັງຄາເຮອືນຫຼັງຄາເຮອືນຫຼັງຄາເຮອືນ %%%%

ປະເພດ ດ ີ(ຫລາຍກວ່າ 60% ທີ່ ຫລຸດພົນ້ ເສ ັນ້ໝາຍຄວາມທຸກຍາກ) >240,000 1 41 1 4% ລນື

ປະເພດ ປານກາງ ( ມເີຖງິ 30% ທີ່ ຫລຸດພົນ້ ເສ ັນ້ໝາຍຄວາມທຸກຍາກ) 1 80,000-239,000 1 1 2 1 1 % 253 25.7%

ປະເພດ ທຸກ (ມເີຖງິ 30% ທີ່ ບໍ່ ຫລຸດພົນ້ ເສ ັນ້ໝາຍຄວາມທຸກຍາກ) 1 20,00-1 79,000 258 26% ລຸດ

ປະເພດ ທຸກຫລາຍ (ມ ີ30-60% ທີ່ ບໍ່ ລຸດພົນ້ ເສ ັນ້ໝາຍຄວາມທຸກຍາກ) 60,000-1 1 9,000 377 38%

ປະເພດ ທຸກທີ່ ສຸດ (>60% ທີ່ ບໍ່ ຫລຸດພົນ້ ເສ ັນ້ໝາຍຄວາມທຸກຍາກ) <60,000 97 1 0% 732 74.3%

ທງັໝົດ ລວມ 985 1 00% 985 1 00%

ເສັນ້ລະດ ັບຄວາມທຸກຍາກເສັນ້ລະດ ັບຄວາມທຸກຍາກເສັນ້ລະດ ັບຄວາມທຸກຍາກເສັນ້ລະດ ັບຄວາມທຸກຍາກ

ແຫ່ງຊາດແຫ່ງຊາດແຫ່ງຊາດແຫ່ງຊາດ
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ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມຄີອບຄວົທຸກຍາກໃນ 4 ບາ້ນທາງພາກໃຕກຸ່້ມບາ້ນໜອງມາ້ ເຊິ່ ງເປັນເຂດທີ່ ມພີືນ້ທີ່ ຜະລດິກະສິ

ກໍາບ່ໍຫຼາຍ ແລະ ຊາວບາ້ນຍງັອາໄສການຜະລດິເຂົາ້ຢູ່ເຂດເນນີພູເພື່ ອປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່. ປີ 2014 ມຂໍີມູ້ນຈາກການສໍາ

ຫຼວດວ່າ ລາຍຮບັສະເລ່ຍລາຍບຸກຄນົ/ເດອືນ ແມ່ນຈາກ 52,886 ກບີສໍາລບັບາ້ນກະອ ີເຖງິ 73,068 ກບີໃນບາ້ນໜອງມາ 

ບາ້ນທງັສອງນີແ້ມ່ນອາດຈະຈດັຢູ່ໃນປະເພດບາ້ນທຸກຍາກ. 
 

ຕາຕະລາງ 10: ການຈດັລະດບັເປີເຊນັຄອບຄວົທຸກຍາກ ໃນແຕ່ລະບາ້ນ (<180.000 ກບີ/ຄນົ/ເດອືນ) 

 
 

ການຂາດແຄນດາ້ນການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານຍງັເປັນບັນຫາທີ່ ສໍາຄັນອັນດັບໜຶ່ ງ ໃນບາງບາ້ນ ຍອ້ນວ່າການ

ຂາດແຄນເຂົາ້ຍງັມຫຼີາຍ ເຊິ່ ງທາງລດັຖະບານລາວໄດກ້ໍານດົວ່າ ຄວາມພຽງພໍຂອງການບໍລໂິພກເຂົາ້ແມ່ນ 360 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ 

ແລະ ໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດຄອບຄວົ ໃນ 8 ບາ້ນອອ້ມຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປີ 2014 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ

ຕວົເລກສະເລ່ຍ ໃນການບໍລໂິພກເຂົາ້ເກນີຄວາມຕອ້ງການ (ເຫຼອືກນິ) ແມ່ນ 16 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ (ຕາຕະລາງ 11) ເຖງິແນວໃດກໍ່

ຕາມ ຄວາມສມົດຸ່ນໃນການບໍລໂິພກເຂົາ້ກໍ່ ຍງັມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ ໃນແຕ່ລະບາ້ນ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ປະຊາຊນົສ່ວນຫຼາຍທີ່

ອາໄສຢູ່ບາງບາ້ນທາງພາກໃຕປ່້າສະຫງວນ ແມ່ນອາໄສການຜະລດິເຂົາ້ເຂດເນນີພູລາຍງານວ່າຄວາມຂາດແຄນການບໍລໂິພກເຂົາ້

ແມ່ນ 110 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ ແລະ ບາ້ນທາງພາກເໜອືປ່າສະຫງວນມເີຂດພືນ້ທີ່ ນາກວ້າງມກີານລາຍງານວ່າມເີຂົາ້ເຫຼອືກນິແມ່ນ 

143 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລລລລ////ດດດດ ບາ້ນບາ້ນບາ້ນບາ້ນ

ສະເລ່ຍສະເລ່ຍສະເລ່ຍສະເລ່ຍ

ລາຍຮບັລາຍຮບັລາຍຮບັລາຍຮບັ////ຄນົຄນົຄນົຄນົ ////

ເດ ືອນເດືອນເດືອນເດືອນ

ຖານະດີ ດປີານກາງ ປານກາງ ທຸກຫລາຍ ທຸກທີ່ ສຸດ

ຫຼງັຄາ

ເຮອືນທງັໝ

◌ົດ

ຫຼງັຄາ

ເຮອືນທີ່ ທຸກ

ຍາກທງັໝົດ

% % % % 

ຖານະດີຖານະດີຖານະດີຖານະດີ

% % % % 

ທຸກຍາກທຸກຍາກທຸກຍາກທຸກຍາກ

ສະຖານະພາບ ສະຖານະພາບ ສະຖານະພາບ ສະຖານະພາບ 

ຄວາມທຸກຍາກຄວາມທຸກຍາກຄວາມທຸກຍາກຄວາມທຸກຍາກ

1 ຫຍ່າຫວາຍ 247,667 19 10 6 12 5 52 23 56% 44% ຖານະດ ີຖານະດ ີຖານະດ ີຖານະດ ີ

2 ສະອາງ 198,354 19 19 27 21 5 91 53 42% 58% ດີປານກາງດີປານກາງດີປານກາງດີປານກາງ

3 ໜອງໂນ 190,722 10 9 20 10 1 50 31 38% 62% ທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງ

4 ກວນຂະໂຍມ 341,618 22 2 30 14 4 72 48 33% 67% ຖານະດ ີຖານະດ ີຖານະດ ີຖານະດ ີ

5 ໜອງບວົ 243,146 8 20 38 12 10 88 60 32% 68% ຖານະດ ີຖານະດ ີຖານະດ ີຖານະດ ີ

6 ຜານບົ 176,406 10 15 20 33 2 80 55 31% 69% ທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງ

7 ໜອງແສງ 176,406 9 5 19 9 3 45 31 31% 69% ທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງ

8 ຂະຍຸ 153,021 12 13 26 31 11 93 68 27% 73% ທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງ

9 ວງັມະເນ ີ 150,381 9 7 17 19 9 61 45 26% 74% ທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງ

1 0 ຫຍ່າແວດ 144,166 5 5 9 29 4 52 42 19% 81% ທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງ

1 1 ແສນພນັ 143,379 5 5 15 24 4 53 43 19% 81% ທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງ

1 2 ບາ້ນ ດຸ 125,807 6 7 25 36 8 82 69 16% 84% ທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງທຸກປານກາງ

1 3 ວງັຄນົ 107,170 2 1 2 14 5 24 21 13% 88% ທຸກຫລາຍທຸກຫລາຍທຸກຫລາຍທຸກຫລາຍ

1 4 ໜອງປີງ 114,703 4 5 23 34 20 86 77 10% 90% ທຸກຫລາຍທຸກຫລາຍທຸກຫລາຍທຸກຫລາຍ

1 5 ທົ່ ງຊໍາ 96,056 1 2 6 41 6 56 53 5% 95% ທຸກຫລາຍທຸກຫລາຍທຸກຫລາຍທຸກຫລາຍ

TotalTotalTotalTotal 175,802 141 125 283 339 97 985 719 27% 73%

14% 13% 29% 34% 10% 100% 73%
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ຕາຕະລາງ 11: ຄວາມສມົດູນການບໍລໂິພກເຂົາ້/ຄນົ/ປີ ໂດຍອງີຕາມອດັຕາສະເລ່ຍຄວາມຕອ້ງການບໍລໂິພກເຂົາ້ 360 

ກໂິລກຼາມ/ຄນົ/ປີ ແລະ ໃນ 8 ບາ້ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປີ 2014 (ດາ້ນດສີະແດງເຖງິສ່ວນເກນີ 

ແລະ ດາ້ນລບົສະແດງເຖງິຄວາມຂາດແຄນ)  

 
 

ການປັບປຸງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານແມ່ນບຸລມິະສດິທີ່ ສໍາຄນັອນັໜຶ່ ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດກຸ່ມບາ້ນ ໜອງ

ມາ້ ເຊິ່ ງມໂີຄງການບຸກເບກີພືນ້ທີ່ ນາເຂດບາ້ນໜອງມາ້ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຫອ້ງການພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົເມອືງ ສະໜບັ

ສະໜນູຈາກທະນາຄານນະ ໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການນີດໍ້າເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຊກັຊາ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພືນ້ທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັ

ການບຸກເບກີເນືອ້ທີ່ ນາຍງັຈາໍກດັ ແລະ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານເກບັກູລ້ະເບດີສາກ່ອນ ຈິ່ ງຈະສາມາດບຸກເບກີເນືອ້ທີ່ ນາໄດ ້ເຊິ່ ງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ  ໜາມໜ່ໍຄວນຈະເຊື່ ອມໂຍງກບັໂຄງການນີ ້ແລະ ໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົອື່ ນທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັເພື່ ອ

ສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັຕື່ ມອກີ. 

ການນໍາໃຊມ້າດຖານຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໃນ 19 ບາ້ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງສາມາດ

ຮບັຮູວ່້າ ບາ້ນທງັໝດົແມ່ນ ບາ້ນທຸກຍາກ ແລະ ມພີຽງແຕ່ບາ້ນດຽວທີ່ ມຄີອບຄວົທຸກຍາກໜອຍ້ກວ່າ 5% (ບາ້ນຫຍາ້

ຫວາຍ), ມ ີ7 ບາ້ນມນໍີາສະອາດເຂົາ້ເຖງິຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ມ ີ6 ບາ້ນເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິທຸກລະດູ ເຊິ່ ງບາ້ນສ່ວນຫຼາຍມເີສັນ້ທາງ

ເຂົາ້ເຖງິສຸກສາລາ (17) ແລະ ມເີສັນ້ທາງແຕ່ບາ້ນໄປຫາໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ຄວາມສມົດູນຂອງເຂ ົາ້ກນີຄວາມສມົດູນຂອງເຂ ົາ້ກນີຄວາມສມົດູນຂອງເຂ ົາ້ກນີຄວາມສມົດູນຂອງເຂ ົາ້ກນີ ຂາດຫລາຍຂາດຫລາຍຂາດຫລາຍຂາດຫລາຍ ປານກາງປານກາງປານກາງປານກາງ ກຸ່ມກນີກຸ່ມກນີກຸ່ມກນີກຸ່ມກນີ ສະເລ່ຍສະເລ່ຍສະເລ່ຍສະເລ່ຍ

ເຂດໄຕ ້ເຂດໄຕ ້ເຂດໄຕ ້ເຂດໄຕ ້

ບາ້ນ ນໍາ້ຈະຫລາ -1 1 0 -46 -87 -97-97-97-97

ບາ້ນ ກາອີ -29 -1 48 1 3 -56-56-56-56

ໜອງມາ້ -270 -1 0 -1 25 -1 34-1 34-1 34-1 34

ທາງແບ່ງ -75 -1 74 -233 -1 55-1 55-1 55-1 55

ຄ່າສະເລ່ຍ ເຂ ົາ້ກນີ ເຂດໄຕ ້ -1 21-1 21-1 21-1 21 -95-95-95-95 -1 08-1 08-1 08-1 08 -1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0

ເຂດເໜືອເຂດເໜືອເຂດເໜືອເຂດເໜືອ

ຂະຍຸ -227 384 40 54545454

ໜອງແສງ -65 -1 20 -6 -65-65-65-65

ຫຍ່າຫວາຍ -40 556 400 325325325325

ບາ້ນ ດຸ -80 -1 8 756 257257257257

ຄ່າສະເລ່ຍ ເຂ ົາ້ກນີ ເຂດເໜືອ -1 03-1 03-1 03-1 03 201201201201 297297297297 1 431 431 431 43

ສະເລ່ຍ ໃນ ສະເລ່ຍ ໃນ ສະເລ່ຍ ໃນ ສະເລ່ຍ ໃນ 8 8 8 8 ບາ້ນບາ້ນບາ້ນບາ້ນ -1 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 2 53535353 95959595 1 61 61 61 6
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ຕາຕະລາງ 12: ການຈດັລໍາດບັບາ້ນໃນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໂດຍອງີຕາມມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ 
 

ລ/ດລ/ດລ/ດລ/ດ    ຊື່ ບາ້ນຊື່ ບາ້ນຊື່ ບາ້ນຊື່ ບາ້ນ        ລລລລາຍຮບັາຍຮບັາຍຮບັາຍຮບັ    ໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນ    ສຸກສາລາສຸກສາລາສຸກສາລາສຸກສາລາ    ນໍາ້ສະອາດນໍາ້ສະອາດນໍາ້ສະອາດນໍາ້ສະອາດ    
ເສັນ້ເສັນ້ເສັນ້ເສັນ້    

ທາງທາງທາງທາງ    

ຄະແນນຄະແນນຄະແນນຄະແນນ    

ລວມລວມລວມລວມ    

1 ໜອງໂນ 1 1 1 0.5 1 4.5 

2 ໜອງບວົ 1 1 1 0.5 1 4.5 

3 ສະອາງ 1 1 1 1 0.5 4.5 

4 ກວນຂະໂຍມ 1 1 1 1   4 

5 ຫຍາ້ຫວາຍ 1 1 1 1   4 

6 ວງັຄນົ 1 1 1 0.5 0.5 4 

7 ວງັມະເນ ີ   1 1 0.5 1 3.5 

8 ດຸ   1 1 0.5 1 3.5 

9 ໜອງແສງ   1 1 0.5 1 3.5 

10 ຜານບົ   1 1 0.5 1 3.5 

11 ຂະຍຸ   1 1 1 0.5 3.5 

12 ແສນພນັ   1 1 1 0.5 3.5 

13 ໜອງມາ້   1 1 1   3 

14 ໜອງປິງ   1 1 1   3 

15 ຫຍາ້ແວດ   1 1 1   3 

16 ທົ່ ງຊໍາ   1 1 0.5 0.5 3 

17 ກະອ ີ   1 1     2 

18 ລະໂບຍ   1       1 

19 ທບັລາວ   1       0 

  ລວມທງັໝດົ 6 19 17 16 11   
 

ລາຍຮບັ:  ຄະແນນ 1 ຖາ້ລາຍຮບັສະເລ່ຍສູງກ່ວາ 180,000 ກບີ, ຄະແນນ 0 ຖາ້ຕ່ໍາກວ່າ 

ໂຮງຮຽນ:  ຄະແນນ 1 ຖາ້ມເີສັນ້ທາງໄປຫາໂຮງຮຽນພາຍໃນ 1 ກໂິລແມດັ, ຄະແນນ 0 ຖາ້ບ່ໍມ ີ

ສຸກສາລາ:  ຄະແນນ 1 ຖາ້ມສຸີກສາລາພາຍໃນ 2 ກໂິລແມດັ, ຄະແນນ 0 ຖາ້ບ່ໍມ.ີ 

ນໍາ້ສະອາດ:  ຄະແນນ 1 ຖາ້ມນໍີາ້ສະອາດພຽງພໍ, ຄະແນນ 0.5 ຖາ້ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແຕ່ວ່ານໍາ້ບ່ໍພຽງພໍ, 

ຄະແນນ 0 ບ່ໍມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິ:  ຄະແນນ 1 ຖາ້ມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼອດປີ, ຄະແນນ 0.5 ຖາ້ມເີສັນ້ທາງດ ີແຕ່ວ່າຍງັມຂີົວ້ຂາ້ມບ່ໍພຽງພໍ, 

ຄະແນນ 0 ຖາ້ບ່ໍມເີສັນ້ທາງດໃີນຊ່ວງລະດູຝົນ. 

ການຂາດແຄນແຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມສະອາດກໍ່ ຍງັເປັນບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັ ໃນ 11 ບາ້ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກນໍໍາ້ສະອາດມໃີນ 16 ບາ້ນ ແຕ່ວ່າ ໃນ 8 ບາ້ນຍງັຂາດແຄນນໍາ້ ເຊິ່ ງປະຊາຊນົສ່ວນຫຼາຍອາດຈະ

ໃຊນໍ້າ້ດື່ ມທາງພາກເໜອືເຂດກຸ່ມບາ້ນດຸ ແລະ ມຫຼີາຍບາ້ນບ່ໍທນັມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ ບນັຫາການມີ

ສິ່ ງອໍານວຍດາ້ນສຸຂະອະນາໄມບ່ໍພຽງພໍເປັນສາເຫດທີ່ ສໍາຄນັການລະບາດພະຍາດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊນົທີ່ ດື່ ມນໍາ້

ຈາກຫວ້ຍ ແລະ ແມ່ນໍາ້ຕ່າງ ໃໆນ ໄລຍະລະດູແລງ້. ນອກຈາກນັນ້ ພະຍາດທາງເດນີຫາຍໃຈເປັນຮາ້ຍແຮງໃນລະດູໜາວ ສ່ວນ

ລະດູຝົນມອີດັຕາການເປັນພະຍາດໄຂຍຸ້ງ ແລະ ເລອືດອອກສູງ ໂດຍອງີຕາມສະຖຕິຈິາກຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກເມອືງ. 
 

ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົດາ້ນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມະນຸດສາ້ງຂືນ້ເຊັ່ ນວ່າ ການປັບປຸງຊີວິດິການເປັນຢູ່ ຈະຕອ້ງແກໄ້ຂ ໃນ 19 

ບາ້ນ ແລະ ໃນນັນ້ປະກອບມຈີາໍນວນ 8 ບາ້ນຕັງ້ໃກກ້ບັແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົເຂດນີໄ້ດຮ້ບັໄຟພບິດັຈາກນໍາ້
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ຖວ້ມເກດີຂືນ້ທຸກໆ 5 ປີ ແລະ ທາງເມອືງກໍາລງັພດັທະນາລະບບົການແຈງ້ເຕອືນໄຟພບິດັແບບຮບີດ່ວນ ແລະ ບ່ອນຫຼີໄ້ຟ ແຕ່

ວ່າໂຄງການນີຈ້າໍເປັນຕອ້ງມກີານສະໜບັສະໜນູຕື່ ມອກີ.  
 

ບນັຫາສອງກໍ່ ຄ ືຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍຂາດແຄນເຂົາ້ບໍລໂິພກ ເນື່ ອງຈາກວ່າເກດີມໄີຟພບິດັນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄຟແຫງ້ແລງ້ໃນ

ບາງປີ ແລະ ພວກເຂາົກໍ່ ຍງັມລີະບບົການຮບັມກືບັໄຟພບິດັຈໍາກດັ (ການຂາຍສດັລຽ້ງເພື່ ອທອ້ນໂຮມເງນິ, ການເຮດັວຽກ

ເປັນກໍາມະກອນຕດັໄມ,້ ຂາຍ ໄມແ້ບບຜດິກດົໝາຍ) ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານສໍາຫຼວດການລິ່ ເລີ່ ມຫາທາງອອກດວ້ຍຕນົເອງຄ ື

ທະນາຄານເຂົາ້ໂດຍການຮ່ວມມກືບັຄູ່ຮ່ວມງານພັດທະນາອື່ ນໆເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດາ້ນໄຟພບິັດທີ່ ເກີດຈາກການ

ປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ. 
 

ບນັຫາສາມກໍ່ ຄ ືບາງຊຸມຊນົມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍກບັການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນ ຖາ້ຫາກວ່າມກີານສາ້ງເຂື່ ອນເຊເໜອືໃນແມ່ນໍາ້ເຊ

ບັງ້ໄຟ ເຊິ່ ງອາດຈະມຫຼີາຍບາ້ນຖືກຍກົຍາ້ຍໄປສະຖານທີ່ ໃໝ່. ບນັຫານີອ້າດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັພືນ້ທີ່ ດນິຜະລດິກະສກິໍາ 

ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ ແລະ ເຮັດໃຫຄ້ວາມອາດສາມາດໃນການ

ປະກອບສ່ວນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຫຸຼດລງົ. ດັ່ ງນັນ້ ທາງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຄວນຈະສະໜບັສະໜນູບນັດາຊຸມຊນົ

ເຫຼົ່ ານີເ້ຂົາ້ໃນການສາ້ງໂຄງການທີ່ ມກີານຕອບແທນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຊອກຫາທາງເລອືກໃນການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຈາກຜູ ້

ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ. ຕວົຢ່າງ: ການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຊວີະນາໆພນັທີ່ ກໍາລງັທດົລອງໃນເຂື່ ອນນໍາ້ງຽບ ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ. 
 

ບນັຫາສີ່ ກໍ່ ຄຊຸືມຊນົທອ້ງຖິ່ ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍອາດຈະກາຍເປັນຜູເ້ຄາະຮາ້ຍທີ່ ມໂີອກາດ

ເສຍດນິ ໃນອະນາຄດົ. ໃນປະຈບຸນັ ຍງັບ່ໍມກີານໃຫສໍ້າປະທານດນິສໍາລບັການຜະລດິກະສກິໍາໃນເຂດນີ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າມນັເປັນ

ເຂດທີ່ ຫ່າງໄກຊອກຫຼກີ ແລະ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິຂອງບໍລສິດັສໍາປະທານ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານປັບປຸງເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິຕະລອດ

ໃນເມື່ ອທີ່ ດນິບໍລເິວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດອາດຈະຖກືຍກົເວັນ້ຈາກການສໍາປະທານ. ນອກຈາກ

ນັນ້ ຍງັມທີີ່ ດນິປ່າໄມທ້ີ່ ມປີະໂຫຍດຫຼາຍແຫ່ງນອກເຂດພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນທີ່ ອາດຈະສາ້ງຄວາມສນົໃຈໃຫກ້ບັນກັລງົທນຶພາຍ

ນອກ. ດັ່ ງນັນ້ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັຊຸມຊນົໃນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິປ່າໄມ.້ ຕວົຢ່າງ ການສາ້ງເຂດຄຸມ້ຄອງເຄື່ ອງປ່າ

ຂອງດງົ ເຊັ່ ນ ປ່າໜາກຕາວ ຫຼ ືນໍາໃຊວ້ທິກີານອີນືໆເປັນແນວທາງທີ່ ດີທີີ່ ສຸດໃນການຫຸຼດຜ່ອນການກະທບົຕ່ໍກບັຊຸມຊນົທີ່ ຈະ

ເສຍດນິໃນການສໍາປະທານ ຫຼ ືບາງທີ່ ອາດກໍານດົບຸລມິະສດິການຄຸມ້ຄອງຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ເມອືງ. 
 

ປະຊາຊນົທີ່ ທຸກຍາກເຂດອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ແບບຊະຊາຍກໍ່ ໃຫເ້ກດີມຄີວາມກດົດນັຢ່າງຮາ້ຍແຮງຕ່ໍກບັປ່າສະຫງວນ ແລະ ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງມຄີວາມຕອ້ງການ

ຜະລດິຕະພນັໄມ ້ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ສດັປ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຕອ້ງການຂອງປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ ເນື່ ອງຈາກ

ວ່າປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນເຂດທີ່ ສູງຊນັ ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງບ່ໍມທີາງເລອືກໃນການນໍາໃຊດ້ນິຕວົຈງິ ແລະ ການປະ 

ກອບອາຊບີປະຊາຊນົກໍ່ ຍງັມໜີອຍ້ນອກຈາກການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ການລກັລອບຕດັໄມ ້ແລະ ລ່າສດັປ່າແບບຜດິກດົ  

ໝາຍ. 

7.27.27.27.2        ດາ້ນກະສກິາໍດາ້ນກະສກິາໍດາ້ນກະສກິາໍດາ້ນກະສກິາໍ    

7.2.1  ການຜະລດິເຂົາ້ເຂດດນິພຽງ      
 

ບາ້ນທີ່ ມພີືນ້ທີ່ ຮາບພຽງທີ່ ສາມາດປູກເຂົາ້ໄດເ້ຂດທົ່ ງພຽງແມ່ນທົ່ ງນາ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ການປູກເຂົາ້ແມ່ນປູກເພື່ ອ

ບໍລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ຜນົການຜະລດິຍງັຈາໍກດັຍອ້ນມຫຼີາຍສາເຫດ ເຊິ່ ງອງີຕາມຂໍມູ້ນຈາກຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ 

ປ່າໄມເ້ມອືງ ບວົລະພາ ບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການຜະລດິເຂົາ້ແມ່ນຄຸນະພາບການຜະລດິຕ່ໍາ ແລະ ບ່ໍສະໝ່ໍາສະເໝ.ີ ໃນປີ 

2010 ຜນົຜະລດິເຂົາ້ສະເລ່ຍປະມານ 2.03 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ເຊິ່ ງຫຸຼດລງົຈາກເມື່ ອກ່ອນ. ຜນົການຜະລດິເຂົາ້ສະເລ່ຍສູງເຖິງ 



53 
 

2.9 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ໃນປີ 2008 ແລະ ຄວາມບ່ໍສະໝ່ໍາສະເໝຂີອງຜນົຜະລດິເຂົາ້ນີແ້ມ່ນສາເຫດມາຈາກນໍາ້ຖວ້ມປີ 2010 ເຊິ່ ງ

ລະບຸວ່າ ບນັຫາທີ່ ຍາກທີ່ ສຸດສໍາລບັການເພີ່ ມປະສດິທພິາບເຂົາ້ໃຫພ້ຽງພໍແມ່ນ:  

- ຂາດດນິເໝາະສມົສໍາລບັການປູກຝັງເນື່ ອງຈາກວ່າມຫີນີຫຼາຍ ແລະ ລະເບດີທີ່ ຍງັບ່ໍທນັແຕກຕກົຄາ້ງ 

- ບນັຫາດາ້ນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ (ນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ລມົແຮງຈາກປະເທດຫວຽດນາມ) 

- ຄຸນະພາບການກາ້ຕ່ໍາ ແລະ ໃຊວ້ທິກີານປັກດໍາແບບດັ່ ງເດມີ 

- ຂາດຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາການ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ໃນການຜະລດິ (ຕວົຢ່າງ: ການໃຊນໍ້າຊນົລະປະທານ) 

- ຕົນ້ທນຶການຜະລດິສູງ (ປຸ໋ຍ, ນໍາ້ມນັ ແລະ ຢາປາບສດັຕູພດື) 

7.2.2    ການຜະລດິເຂົາ້ເຂດເນນີສູງ 

ການຜະລດິເຂົາ້ເຂດເນນີພູເຄຍີປູກໃນເຂດກຸ່ມບາ້ນ ໜອງມາ້ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫ່ຍຢູ່ນອກເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີ  ໜາມໜ່ໍ ແລະ ການຈດູປ່າເກດີຈາກການຜະລດິເຂົາ້ເຂດເນນີພູ ເຊິ່ ງບ່ໍຢູ່ໃນເຂດຫນີໜາມໜ່ໍ. ບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນຜນົ

ຜະລດິຍງັຕ່ໍາຫຼາຍ ແລະ ປະຊາຊນົກໍ່ ປະສບົຕ່ໍກບັຄວາມຂາດແຄນເຂົາ້ບໍລໂິພກ ເຊິ່ ງທາງເລອືກຫຼກັໃນການພດັທະນາເຂດນີ ້

ປະກອບມກີານຫນັປ່ຽນຈາກການຜະລດິເຂົາ້ເຂດເນນີພູມາປັນການລງົທນຶບຸກເບກີເນືອ້ທີ່ ນາເພື່ ອທໍາການຜະລດິ (ລວມກບັ

ການເກບັກູລ້ະເບດີທີ່ ຍງັບ່ໍທນັແຕກ), ການປູກຕົນ້ໄມໃ້ຫກ້າຍເປັນສນິຄາ້ສໍາລບັສາ້ງລາຍຮບັ ໄລຍະຍາວ. 

7.2.3  ການປູກພດືອື່ ນໆ 

ຖາ້ສມົທຽບກບັເມອືງອື່ ນໆ ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນແລວ້ ການປູກພດືຊະນດິອນືໆຍງັບ່ໍຫຼາຍເທົ່ າກບັການປູກເຂົາ້ ເຊິ່ ງມພີຽງ

ແຕ່ ສວນມນັຕົນ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງໃກກ້ບັຕວົເມອືງ ແລະ ການສໍາປະທານປູກຕົນ້ໄມວ້ກິຂອງບໍລສິດັ OJIC ແຕ່ວ່າມພີຽງຢູ່ພາຍ

ໃນບາ້ນທີ່ ມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິຕະລອດປີເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນບາ້ນເຂດພືນ້ທີ່ ໃກກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໃນເມື່ ອ

ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິປັບປຸງໃຫດ້ຂີືນ້ຄາດວ່າຈະມກີານຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີານສໍາປະທານໃນເຂດໃກກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມ

ໜ່ໍຫຼາຍຂືນ້. 

7.2.4 ການລຽ້ງສດັ 

ໃນ ໄລຍະການດໍາເນນີການສໍາຫຼວດເສດຖະກດິ-ສງັຄມົປີ 2014 ສະຫຸຼບວ່າ ການຂາຍສດັລຽ້ງແມ່ນແຫ່ຼງລາຍຮບັຫຼກັ 

(44%) ສໍາລບັຄອບຄວົດໍາລງົຊີວດິໃນບໍລເິວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ການລຽ້ງງວົຄວາຍຕາມທົ່ ງນາ ແລະ 

ປ່າໄມທໍ້າມະຊາດສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນແຮງງານສໍາລບັຜູລ້ຽ້ງສດັ ແຕ່ວ່າມນັເປັນສາເຫດພາໃຫມ້ອີດັຕາການ

ເກດີພະຍາດສດັສູງ ແລະ ອດັຕາການຕາຍຂອງສດັລຽ້ງກໍ່ ມສູີງ ເພື່ ອຮບັມກືບັບນັຫາຂາດແຄນເຂົາ້ບໍລໂິພກຊາວບາ້ນຈາໍນວນ

ຫຼວງຫຼາຍອາໄສການຂາຍສດັລຽ້ງເພື່ ອຊືເ້ຂົາ້ກນິທີ່ ນໍາເຂົາ້ມາຈາກເມອືງອື່ ນໆ ຫຼ ືການອອກແຮງງານໃນ ໄລຍະເກບັກ່ຽວຜົນ

ຜະລດິນໍາຄອບຄວົທີ່ ຮັ່ ງມເີພື່ ອແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງເຂົາ້ຈາກການເກບັກ່ຽວ. ຄວາມຈງິແລວ້ ການລຽ້ງສດັແມ່ນຮູບແບບດັ່ ງ

ເດມີຂອງປະຊາຊນົ ໃນການເອາົຕວົລອດຈາກບນັຫາຂາດແຄນເຂົາ້ບໍລໂິພກ.  

7.37.37.37.3        ການນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດການນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດການນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດການນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກຈາກຈາກຈາກປ່າໄມ ້ປ່າໄມ ້ປ່າໄມ ້ປ່າໄມ ້   

ມາຮອດປະຈຸບນັ ວິທີການນໍາໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກປ່າໄມອ້າດຈະມຜີົນກະທບົດາ້ນລົບຕ່ໍກບັສດັປ່າ. ການຕິດຕາມ

ກວດກາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຊາວບາ້ນສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າມຂໍີມູ້ນໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງທກຶໄວໃ້ນຖານຂໍ ້

ມູນ SMART ທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໃນປີ 2014 ແລະ ໃນຖານຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງການອະນຸລກັນີປ້ະກອບມກີານບນັທກຶຮູບພາບສດັປ່າ 

ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ່າງໆສໍາລບັການວເິຄາະ ເພື່ ອນໍາເອາົຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຕ່ໍໜາ້ ເຊິ່ ງຂໍມູ້ນນີສ້າມານໍາໃຊເ້ປັນທດິທາງ

ເພື່ ອອໍານວຍສະດວກໃນການສາ້ງບດົລາຍງານປະຈາໍ. ຮູບພາບ 5 ສະແດງເຖງິ ໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ພບົເຫນັໃນໄລຍະການເດນີປ່າຕດິຕາ

ກວດກາຂອງທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ, ການຕດິຕາມກວດກາດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການລາດເວນໃນ 3 ປີຜ່ານມາ. 

ໃນເມື່ ອສມົທຽບຂໍມູ້ນເຊິ່ ງມໄີພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ການພບົເຫນັສດັປ່າຊໍາ້ກນັໃນເຂດພືນ້ທີ່ ດຽວກນັ. 
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ຮູບພາບ 5: ໄພຂົ່ ມຂູ່ສງັເກດເຫນັ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແຕ່ 2010-6/2014. 

 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ສງັເກດເຫນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໝາມໜ່ໍປະກອບມໄີພຂົ່ ມຂູ່ລບົກວນ, ການລ່າສດັ, ການຫາປາ, 

ການທໍາລາຍຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສ/ການຕດັໄມ ້ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ໃນປະຈບຸນັ ລະບບົ SMART ບນັທກຶ

ວ່າມໄີພຂົ່ ມຂູ່ ຈາໍນວນທງັໝດົ 120 ບ່ອນ (ສະເລ່ຍມໄີພຂົ່ ມຂູ່ຈາໍນວນ 0.0185 /ກໂິລແມດັສະເພາະປີ 2013-2014 ແລະ 

0.0067/ກໂິລແມດັ ໃນ 11/2014-04/2015.   

7.47.47.47.4        ຜນົປະໂຫຍດການຜນົປະໂຫຍດການຜນົປະໂຫຍດການຜນົປະໂຫຍດການປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງຊຸມຊນົປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງຊຸມຊນົປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງຊຸມຊນົປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງຊຸມຊນົ    
 

ດໍາເນນີການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັແບບມສ່ີວນຮ່ວມກບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນທຸກເດອືນ (ແຕ່ລະ

ທມີງານປະກອບມ ີ4-6 ຄນົ, ໃຊເ້ວລາ 3-5 ວນັ/ເດອືນ) ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັດາ້ນວທິະຍາສາດຂອງ

ຊ່ຽວຊານລາວດໍາເນນີ 2 ຄັງ້/ປີ. ທີມງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນຮບັອດັຕາຄ່າຕອບແທນຈາກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ

ກວດກາລາດຕະເວນ 125,000 ກບີ/ວນັ. ແຕ່ເດອືນພດຶສະພາ-ເດອືນ ຕຸລາ 2014 ພວກເຂາົຮບັຄ່າຕອບແທນ 51,125,000 

ກບີ ສໍາລບັການເດນີທາງຕດິຕາມກວດກາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 668 ກໂິລແມດັ. 

7.57.57.57.5        ຜນົປະໂຫຍດການທ່ອງທ່ຽວຜນົປະໂຫຍດການທ່ອງທ່ຽວຜນົປະໂຫຍດການທ່ອງທ່ຽວຜນົປະໂຫຍດການທ່ອງທ່ຽວ    
 

ໃນລະດູແລງ້ປີ 2014-2015 ມນີກັທ່ຽວທ່ຽວຈາໍນວນ 1,743 ຄນົເຂົາ້ມາທ່ຽວຊມົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ      

( 1,519 ຄນົລາວ ແລະ 224 ຊາວຕ່າງປະເທດ) ເຊິ່ ງຈໍານວນນກັທ່ອງທ່ຽວປີນີຫຼ້າຍກວ່າຈໍານວນນກັທ່ອງທ່ຽວປີ 2013-

2014 (456 ຄນົ) ສາມເທົ່ າ ແລະ ກຸ່ມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວ 13 ຄອບຄວົໃນບາ້ນ ໜອງປິງ (ຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັງ້ໄຟ)ສາ້ງລາຍຮບັ

ສະເລ່ຍເພີ່ ມ 2,078,231 ກບີ/ຄອບຄວົ/ປີ ສະເພາະແຕ່ການບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວມລີາຍຮບັເພີ່ ມສະເລ່ຍປະມານ 20% ຂອງ

ລາຍຮບັຄອບຄວົ. ໃນປະຈບຸນັ ຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານ 22 ຄອບຄວົໃນບາ້ນ ໜອງບວົ, ໜອງແສງ ແລະ ໜອງໂນສາ້ງລາຍຮບັເພີ່ ມ

ຈາໍນວນ 100,000 ກບີ/ຄອບຄວົ.  
 

 
ຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບ    

ປະເພດສາຍພນັທີ່ ຄົນ້ພບົ 

ລະລບັໄພຂົມ້ຂູ່ 

ຕ່ໍາ 

- 

ປານກາງ 

- 

ສູງ 
ເສັນ້ທາງ 

ເສັນ້ທາງທີ່ ຖກືຕອ້ງ 

ເສັນ້ທາງທີ່ ຖກືຕອ້ງຂະໜາດກາງ 

ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້
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ເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ. ດັ່ ງນັນ້ ປ່າສະ 

ຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຈຶ່ ງສາ້ງປີເ້ຂົາ້ປ່າສະຫງວນໃນເຂດບາ້ນໜອງບວົ, ບາ້ນ ໜອງແສງ, ບາ້ນທົ່ ງຊໍາ ແລະ ບາ້ນ ໜອງ

ປີງ. ລາຄາປີ້ເຂົາ້ທ່ຽວຊມົປ່າສະຫງວນ 10,000 ກບີ/ຄນົ (ຄນົລາວ) ແລະ 30,000 ກບີ/ຄນົ (ຕ່າງປະເທດ) ເຊິ່ ງນກັທ່ອງ

ທ່ຽວສາມາດນໍາໃຊປີ້ເ້ຂົາ້ທ່ຽວຊມົປ່າສະຫງວນສູງສຸດ 4 ວນັ. ຜູຂ້າຍປີຈ້ະໄດຮ້ບັ 500 ກບີ/ປີ ້(50% ສໍາລບັປີຄ້ນົລາວ ແລະ 

17% ສໍາລບັປີຄ້ນົຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນເງນິທີ່ ທຍີງັເຫຼອືຫຼກັ 5000 ກບີ ແລະ 25,000 ກບີແບ່ງອອກດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

• 40%  ກອງທນຶຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

• 40%  ກອງທນຶພດັທະນາທ່ອງທ່ຽວບາ້ນ (ບາ້ນ ໜອງບວົ, ໜອງແສງ, ທົ່ ງຊໍາ ແລະ ໜອງປິງ) 

• 10%  ກອງທນຶຄຸມ້ຄອງຫອ້ງການທ່ອງທ່ຽວເມອືງບວົລະພາ 

• 10%  ຫອ້ງການປົກຄອງເມອືງບວົລະພາ 
 

ຮູບແບບການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດຕກົລງົເປັນເອກະພາບກນັລະຫວ່າງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທງັໝດົເຂົາ້ຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມຄັງ້ວນັທ ີ9/7/2015 ແລະ ກອງປະຊຸມບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມນີຈ້ະຈດັຂືນ້ຢ່າງໜອຍ້ 1ຄັງ້/ປີ ແລະ ນໍາໃຊກ້ອງປະນີເ້ພື່ ອ

ເປັນເວທໃີນການຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບສໍາລບັການປ່ຽນແປງລະບບົປີເ້ຂົາ້ທ່ຽວຊມົປ່າສະຫງວນ. ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການດດັແກກ້ານປ່ຽນແປງຕ່າງ ໃໆນການແບ່ງປັນຜົນ

ປະໂຫຍດ ແລະ ມນັຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັກດົລະບຽບໃໝ່ສະບບັເລກທ ີ4181 ອອກໂດຍກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເດອືນ ກໍລະກດົ 2015 ວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດ ເຊິ່ ງມນັແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຍາກໃນການດດັແກລ້ະບບົການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນກດົລະບຽບໃໝ່ ເນື່ ອງຈາກວ່າປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນປ່າສະຫງວນທີ່ ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດບາງຢ່າງຕອ້ງເພີ່ ມຂືນ້ຈາກຊຸມຊນົ ແລະ 

ມແີຜນການກວດກາການຂາຍປີເ້ຂົາ້ປ່າສະຫງວນ ແລະ ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດສອງຄັງ້/ປີ. 

7.67.67.67.6        ການບໍລກິານລະບບົນເິວດການບໍລກິານລະບບົນເິວດການບໍລກິານລະບບົນເິວດການບໍລກິານລະບບົນເິວດ    
 

ການປະເມນີຜົນປະໂຫຍດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍປະກອບມກີານບໍລິການລະບົບນເິວດເພື່ ອໃຫຜ້ົນ

ປະໂຫຍດຕ່ໍກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຈະລວມເຂົາ້ໃນການປະເມນີການເງນິແບບຍນືຍງົຂອງປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງມນັຈະຊ່ວຍໃນການ

ອະທບິາຍບນັດາສິ່ ງທີ່ ຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍເຊັ່ ນ: “ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ” 

ແລະ ການກະກຽມການຕກົລງົຮບັຮອງເປັນແຫ່ຼງມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ. 
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ບດົທ ີ 8: ໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍກບັການອບດົທ ີ 8: ໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍກບັການອບດົທ ີ 8: ໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍກບັການອບດົທ ີ 8: ໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍກບັການອະນຸລກັແຫຼ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດະນຸລກັແຫຼ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດະນຸລກັແຫຼ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດະນຸລກັແຫຼ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫນີຊາດຫນີຊາດຫນີຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໜາມໜ່ໍໜາມໜ່ໍໜາມໜ່ໍ    

8.18.18.18.1        ພາກສະໜີພາກສະໜີພາກສະໜີພາກສະໜ ີ   
 

ພະນກັງານຈາກ ຫຊສ ແລະ ພຊສ ຮ່ວມກນັສາ້ງຮູບແບບແນວຄວາມຄດິການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜ

າມໜ່ໍໃນກອງປະຊຸມຈດັຂືນ້ຄັງ້ວນັທ ີ3/7/2013.   ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທາງລດັຖະບານລາວມຊີບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການ

ເງນິທີ່ ຍງັຈາໍກດັຫຼາຍສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງປ່າຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງມກີານຕກົລງົເປັນເອກະພາບຕາມວທິກີານຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມທງັສອງຝ່າຍຕກົລງົເຫນັດກີບັຕວົແທນຊາວບາ້ນຈາກ 19 ບາ້ນ ແລະ ແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກ ພຊສ ແລະ ຫຊສ ອອກ

ເປັນກຸ່ມເພື່ ອກໍານດົ ແລະ ແຍກປະເພດໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງກງົ, ໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງອອ້ມ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັຊວີະນາໆ

ພນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

8.28.28.28.2        ໄພຂົ່ ມໄພຂົ່ ມໄພຂົ່ ມໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງອອ້ມຕ່ໍກບັແຫຼ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທາໍມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂູ່ທາງອອ້ມຕ່ໍກບັແຫຼ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທາໍມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂູ່ທາງອອ້ມຕ່ໍກບັແຫຼ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທາໍມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂູ່ທາງອອ້ມຕ່ໍກບັແຫຼ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທາໍມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນ    

8.2.1  ການວເິຄາະຂໍຄ້ດັແຍ່ງ    
 

ການແຍກປະເພດໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງກງົປະກອບມ ີໄພຂົ່ ມຂູ່ມາຈາກຜູນໍ້າໃຊພ້າຍນອກ, ໄພຂົ່ ມຂູ່ຈາກການນໍາ ໃຊຂ້ອງ

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງໃນກອງປະຊຸມຈດັຂືນ້ຄັງ້ວນັທ ີ25 ກນັຍາ 2013 ໄດຈ້ດັລຽງລໍາດບັຂອງໄພ

ຂົ່ ມຂູ່ທາງກງົຕາມແນວທາງທີ່ ພວກມນັສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍກບັພະນກັງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອນໍາເອາົ

ໄປພຈິາລະນາຕາມເງ ິື່ອນໄຂດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ ຊຸມຊນົເຂົາ້ໃຈບນັຫາຄວາມສໍາຄນັ, ພືນ້ທີ່ ຖກືຜນົກະທບົ, ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພຂົ່ ມຂູ່

, ຄວາມເປັນ ໄປ ໄດດ້າ້ນການເມອືງໃນການຮບັມກືບັໄພຂົ່ ມຂູ່, ຄວາມອາດສາມາດການແກໄ້ຂບນັຫາຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຄວາມ

ອາດສາມາດຂອງພະນກັງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນເອງ. ນອກຈາກນັນ້ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈດັລຽງລໍາດບັໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງກງົຈາກ 1-8 ສໍາ

ລບັ 7 ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ສະຫຸຼບຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັລຽງລໍາດບັໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງກງົໃນຕາຕະລາງທ ີ13.  
 

ຕາຕະລາງ 13: ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັລຽງລໍາດບັໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງກງົຕ່ໍກບັຊວີະນາພນັໆໃນຫນີໜາມໜ່ໍ. 

 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ ຄະແນນ 7 ເງ ື່ອນໄຂ  ອນັດບັ 

ຕດັໄມເ້ພື່ ອຂາຍເປັນການຄາ້ 7 (787) 2 

ການຕດັໄມ(້ບຸກຄນົທອ້ງຖີ່ ນ) 5.5 (675) 3.5 

ການລ່າສດັເພື່ ອຂາຍເປັນການຄາ້ 8 (865) 1 

ການລ່າສດັປ່າຂອງຊຸມຊນົ 5.5 (675) 3.5 

ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ (ເພື່ ອຂາຍເປັນສນິຄາ້) 4 (666) 5 

ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 3 (536) 6 

ອຸທຸກໄພນໍາ້ຖວ້ມ 2 (290) 7 

ອາຄໄີຟ 1 (262) 8 

 

ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັລຽງລໍາດບັໄພຂົ່ ມຂູ່ສະແດງວ່າ ການລ່າສດັປ່າ ແລະ ການລກັລອບຕດັໄມຂ້າຍເປັນສນິຄາ້ເປັນ

ບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດສໍາລບັພະນກັງານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍທີ່ ຈະຕອ້ງພະຍາຍາມແກໄ້ຂ ແລະ ກໍ່

ຍງັມຂີອບເຂດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຊັ່ ນກນັ ເຊິ່ ງຕດິຕາມຈາກຂໍມູ້ນການລ່າສດັປ່າ ແລະ ການລກັລອບຕດັໄມຂ້ອງຊຸ່ມຊນົ ດັ່ ງນັນ້ 
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ວຽກງານກ່ຽວກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຕອ້ງເອາົເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກງານການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ (ນໍາ້ຖວ້ມ 

ແລະ ໄຟໄໝປ່້າ)ເຂົາ້ໃນໄລຍະນີ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າມນັມຄີວາມສໍາຄນັໜອ້ຍ ແລະ ກໍ່ ຍງັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສໍາລບັພະນກັງານຄຸມ້

ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍທີ່ ຈະດໍາເນນີວຽກງານນີ.້ 

8.2.2 ຄວາມຊຸດ ໂຊມຂອງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດ 

ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2015 ທີມງານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍດໍາເນີນການປະເມີນ

ປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ໂດຍອງີຕາມວທິກີານປະເມນີຂອງສູນຊວີະນາໆພນັແຫ່ງອາຊຽນ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກ

ການປະເມນີນີສ້າມາດສະຫຸຼບວ່າ ຈດຸດປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍກໍ່ ຄ ືມກີານວາງແຜນຈນັສນັປ່າສະຫງວນ ທີ່ ສາມາດ

ຊ່ວຍໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍ, ການຮກັສາລະບບົທໍລະນວີທິະຍາເໝາະສມົສໍາລບັການອະນຸລກັຊະນດິພນັຕ່າງໆ ແລະ ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່

ອາໄສທໍາມະຊາດ ເນື່ ອງຈາກວ່າປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍສະໜອງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ດຕີະຫຼອດປີ ແລະ ມນັຍງັ

ເປັນພືນ້ທີ່ ສາມາດປອ້ງກນັໄຟພບິດັຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ກໍ່ ຍງັເປັນພືນ້ທີ່ ປອດໄພຈາກການບຸກລຸກຜະລດິກະສກິໍາ, ການຂຸດ

ຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ການປູກສາ້ງ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ. ດັ່ ງນັນ້ ຄວາມຊຸດ ໂຊມຂອງປ່າສະຫງວນໃນໄລຍະນີຍ້ງັບ່ໍຫຼາຍປານໃດ. ໃນປີ 

2013 ດໍາເນນີການສກຶສາ ເຊິ່ ງໄດພ້ບົເຫນັວ່າປ່າໄມໃ້ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຫຸຼດລງົພຽງແຕ່ 1.7% ຕະຫຼອດ

ໄລຍະ 10 ຜ່ານມາ (ຈາກ 66.1% ໃນປີ 2000 ລງົຫາ 64.4% ໃນປີ 2010). ໃນບດົສະຫຸຼບຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ກຸ່ມສດັປ່າ

ທີ່ ສໍາຄນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນຍງັມສີະພາບຄເືກົ່ າ. 

8.38.38.38.3        ປັດໄຈທີ່ ເປັນສາເຫດປັດໄຈທີ່ ເປັນສາເຫດປັດໄຈທີ່ ເປັນສາເຫດປັດໄຈທີ່ ເປັນສາເຫດ    
 

ການຈດັລຽງລໍາດບັໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງກງົໄດຮ້ບັຮອງຈາກປະສບົການຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນວ່າ ການລ່າສດັປ່າ ແລະ ການ

ລກັລອບຕດັ ໄມເ້ຊື່ ອມໂຍງກນັ. ພາຍໃນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມຂໍີຫ້າ້ມທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັການຕດັໄມ ້ແຕ່ວ່າບາງເມອືງກໍ່ ຍງັມກີານ

ອະນຸ ຍາດຕດັໄມ ້ເຊິ່ ງຄວາມບ່ໍລະອຽດຊດັເຈນໃນການແບ່ງໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກບັ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ. ນອກຈາກນັນ້ 

ກໍ່ ຍງັມບີນັຫາອື່ ນຄ ືຍງັມບຸີກຄນົທີ່ ມອໍີານາດຢູ່ເບືອ້ງຫຼງັການລກັລອບຕດັໄມ ້ແລະ ລ່າສດັປ່າແບບຜດິກດົໝາຍ ເຊິ່ ງບນັຫານີ ້

ເປັນເລື່ ອງທີ່ ຍາກຈະແກໄ້ຂ ຫຼ ືສົ່ ງຜນົສະທອ້ນກບັ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ມອໍີານາດເຫຼົ່ ານີສ້ວຍໂອກາດນໍາໃຊຊ້າວບາ້ນຜູທ້ີ່ ທຸກຍາກ

ເຂົາ້ໄປຊອກຫາຊບັພະຍາກອນອອກຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

ຜນົຈາກການປະເມນີປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ສະຫຸຼບວ່າຍງັມຂີງົເຂດວຽກງານປ່າສະຫງວນຕອ້ງ

ເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍກບັຄະແນນຈາກການປະເມນີຜນົ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂາົໃຫໜ້ອ້ຍກວ່າປີຜ່ານມປະກອບມ:ີ 
 

• ໄພຂົ່ ມຂູ່ຈາກຂາ້ງນອກເຊັ່ ນ ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ທີ່ ພວົພນັກບັກບັການວາງແຜນການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ດນິບ່ໍເອາົ

ໄປພ ິຈາລະນາເຖງິຄວາມຕອ້ງການໄລຍະຍາວຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

• ຂໍຂ້າດຕກົບກົຜ່ອງຂອງກດົລະບຽບຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການລກັລອບຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍເຂົາ້ໃນການຄວບຄຸມການນໍາໃຊ ້

ທີ່ ດນິ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງ ໃໆນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມຈີດຸອອ່ນທີ່ ສໍາຄນັ ເນື່ ອງຈາກວ່າປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍບ່ໍມງີບົປະມານຄໍາ້ປະກນັການ

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ມາຮອດປະຈບຸນັ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສກອງທນຶສະໜບັສະໜູນຈາກພາຍນອກ ແລະ 

ຂງົເຂດວຽກງານທີ່ ຈະຕອ້ງປັບປຸງໃນຕ່ໍໜາ້ປະກອບມ ີການແບ່ງເຂດຊາຍແດນ ແລະ ການປັກຫຼກັໝາຍໃນພືນ້ທີ່ ຕ່າງໆທີ່ ເຫນັ

ວ່າບ່ໍລະອຽດຊດັເຈນ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ໃນການວາງແຜນດໍາເນນີງານ, ການລາຍງານ ແລະ ການ

ປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມງານ ເພື່ ອທີ່ ຕອ້ງການການສະໜບັສະໜນູເພີ່ ມຂືນ້ຈາກບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆ ແລະ ອກີຢ່າງ 

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງສາທາລະນະຊນົກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ຄຸ່ນຄ່າປ່າສະຫງວນກໍ່ ຍງັຕ່ໍາ. 
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8.3.1  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍທີ່ ບ່ໍໄດປ້ະສດິທພິາບ 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນການລກັລອບຕດັໄມຜ້ິດກດົໝາຍ. ສະພາບການນີ ້

ແມ່ນເກດີຂືນ້ຢ່າງສະລບັຊບັຊອ້ນ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການລກັລອບຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍເກດີຂືນ້ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດອື່ ນໆ

ໃນເມອືງບວົລະພາ. ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວໄວໃ້ນຂໍ ້6.2.4 ວ່າ: “ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ”, ອຸດສະຫະກໍາໄມໃ້ນເມອືງ

ບວົລະພາສາ້ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. ສະນັນ້ ມນັຈິ່ ງມຄີວາມຫຍຸງຍາກສໍາລບັອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 

ຊາວບາ້ນທີ່ ຈະຄວບຄຸມການລບັລອບຕດັໄມໃ້ນປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງມນັຄາ້ຍຄກືນັກບັການລກັລອບຕດັໄມໃ້ນເຂດອື່ ນໆ. 
 

ບນັຫານີເ້ປັນເລື່ ອງທີ່ ຍາກຫຼາຍທີ່ ຈະແກໄ້ຂ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການຄຸມ້ຄອງການຊື-້ຂາຍ ໄມແ້ມ່ນບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັກ່ວາການ

ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະແກໄ້ຂໂດຍລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມພຽງຢ່າງຝ່າຍດຽວ ເຊິ່ ງວທິກີານແກໄ້ຂບນັຫາ

ນີຕ້ອ້ງສະແຫວງຫາການສະໜບັສະໜູນການປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ

ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ການຮ່ວມມກືບັໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ມີຈິດຸປະສງົໃນການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານປ່າໄມ ້(ລາຍລະອຽດ ຂໍ ້

9.4.2) 

8.3.2 ໂອກາດດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຍງັຈາໍກດັ    
 

ຈໍານວນ 19 ບາ້ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຈດັຢູ່ໃນປະເພດບາ້ນທຸກຍາກ ແລະ 73% ຂອງ

ຄອບຄວົໃນບາ້ນເຫຼົ່ ານີສ້າ້ງລາຍຮບັຕ່ໍາກວ່າ 180,000 ກບີ/ຄນົ/ເດອືນຂອງເສັນ້ມາດຖານລະດບັຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 

ເຊິ່ ງບນັທກຶວ່າ ແຫ່ຼງລາຍຮບັພວກເຂາົມາຈາກການຂາຍສດັລຽ້ງ ແລະ ອອກແຮງງານ ໃນບໍລສິດັໄມ ້ແລະ ກໍ່ ຍງັມຫຼີາຍຄອບຄວົ

ອາໄສການລກັລອບຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ແຕ່ວ່າໄມທ້ີ່ ຢູ່ໃນປ່າກໍາລງັຈະໝດົໄປ. ການລຽ້ງສດັກໍ່ ຍງັຈາໍກດັຍອ້ນວ່າການລະບາດ

ຂອງພະຍາດສດັ ແລະ ການຜະລດິເຂົາ້ຍງັຈາໍກດັເນື່ ອງຈາກວ່າເນືອ້ທີ່ ການບຸກເບກີນາຍງັບ່ໍພຽງພໍ. ອກີຢ່າງ ລະດບັການສກຶສາ

ປະຊາຊນົເຂດນີກ້ໍ່ ຍງັຕ່ໍາ ເຊິ່ ງເປັນສາເຫດຈາໍກດັດາ້ນຄວາມອາດສາມາດຂອງປະຊາຊນົເຂົາ້ຮ່ວມການຂາຍທກັສະທາງດາ້ນແຮງ

ງານ ແລະ ກໍ່ ມກີານລງົທນຶບ່ໍຫຼາຍປານໃດທີ່ ສາມາດສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫກ້ບັປະຊາຊນົໃນເມອືງບວົລະພາ ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີເ້ຮດັໃຫ ້

ມໂີອກາດດາ້ນການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຈາໍກດັ. 

8.3.3 ຮູບແບບການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແບບຊະຊາຍ 

ການລກັລອບຕດັຕດັໄມເ້ປັນການນໍາ ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແບບບ່ໍຍນືຍງົ ແລະ ກໍ່ ຍງັມພ່ໍີຄາ້ມານໍາສະເໜກີານຊືເ້ຄື່ ອງປ່າ

ຂອງດງົຈາກຊາວບາ້ນອກີ ເຊິ່ ງຈດຸນີໄ້ດເ້ຮດັຊາວບາ້ນເຂົາ້ໄປໃນປ່າເພື່ ອຊອກຫາສິ່ ງທີ່ ພວກເຂາົສາມາດຫາໄດຈ້າກປ່າເພື່ ອຂາຍ 

ທີ່ ປະກດົເຫນັໃນປີ 2014 ກ່ຽວກບັການເກບັດອກເຜິງ້ ແລະ ໄມຈ້ານແດງທີ່ ເປັນຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ເກດີຕາມຜາຫນີ.  
 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍນໍາໃຊສ້ອງຍຸດທະສາດເຂົາ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫານີ ້ ຍຸດທະສາດໜຶ່ ງແມ່ນການສະ

ໜບັສະໜນູລະບບົການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັ ຕວົຢ່າງ ການເກບັກູໝ້າກຕາວ. ຍຸດທະສາດສອງ

ແມ່ນອາດຈະເປັນການທດົລອງປູກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທີ່ ມຄຸ່ີນຄ່າສູງ ແລະ ຍຸດທະສາສາມແມ່ນ ການສະໜບັສະໜນູອໍານາດການ

ປົກຄອງເມອືງອອກກດົລະບຽບໃຫກ້ບັພ່ໍຄາ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຢ່າງເຂັມ້ງວດເພື່ ອລກີລຽ້ງບ່ໍໃຫຊ້ະນດິພນັສູນພນັໄປ. 

8.48.48.48.4        ຂໍຈ້າໍກດັທົ່ ວໄປຕ່ໍກບັການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ຂໍຈ້າໍກດັທົ່ ວໄປຕ່ໍກບັການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ຂໍຈ້າໍກດັທົ່ ວໄປຕ່ໍກບັການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ຂໍຈ້າໍກດັທົ່ ວໄປຕ່ໍກບັການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດງຊາດງຊາດງຊາດ    

8.4.1  ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງສາ້ງດາ້ນກດົໝາຍບ່ໍເຂັມ້ງວດ 

 

ການສາ້ງຕັງ້ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ: ສປປ ລາວ ຍງັບ່ໍທນັໄດນໍ້າໃຊໝ້ວດຕ່າງໆຂອງ IUCN ປະກອບມ:ີ ການສາ້ງຕັງ້

ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ ຕາມ ດໍາລດັໃໝ່ (ເລກທ ີ134) ວ່າດວຍ້ປ່າສະຫງວນ ລງົວນັທ ີ13 ພດຶສະພາ 2015. 

ມາດຕາ 7: ນຕິກິໍາຂອງປ່າສະຫງວນອະນຸຍາດຮັບເອາົຄໍາວ່າ “ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ”. ການຮບັຮອງເອາົການສາ້ງຕັງ້ເປັນປ່າ
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ສະຫງວນຂອງສາກນົເພື່ ອຍກົລະດບັຊື່ ສຽງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫກ້ບັນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເພີ່ ມຄວາມສນົໃຈຕື່ ມ

ອກີ. 

ເຂດກນັຊນົ: ລະບບົການແບ່ງເຂດປ່າສະຫງວນປະກອບມ ີເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ, ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ,້ ເຂດເຊື່ ອມ

ຕ່ໍ ແລະ ເຂດກນັຊນົ (ມາດຕາ 8). ເຂດກນັຊນົນີອ້ະທບິາຍວ່າມເີນືອ້ທີ່ ກວາ້ງ 100-500 ແມດັ. ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ

ໜາມໜ່ໍ ມດີນິບາ້ນໃນແຕ່ລະບາ້ນອາດຈະຂະຫຍາຍອອກ 500 ແມດັ ປະກອບມກີານຍກົຍາ້ຍຂອງພວກເຂາົ. ດັ່ ງນັນ້, ຕອ້ງ

ໄດອ້ະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງເຂດກນັຊນົໃຫລ້ະອຽດຊດັເຈນເພື່ ອອໍານວຍການຄຸມ້ຄອງຂອງ 19 ບາ້ນ, ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ສໍາຄນັ

ໃນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ:້ ການສາ້ງຕັງ້ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຈ້າໍເປັນຕອ້ງຍອມຮບັເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້2 ປະເພດຄ:ື 1 ເຂດນໍາ

ໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ 2 ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊສໍ້າລບັການທ່ອງທ່ຽວ. ດັ່ ງນັນ້, ພະນກັງານປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍ ແລະ ຄກມ ຈໍາເປັນຕອ້ງມກີານປັບຕວົໃຫພ້ຽງພໍໃນການອະນຸຍາດສາ້ງເຂດທ່ອງທ່ຽວ 

(ມາດຕາ 24 ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ). ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ພວກເຂາົຄວນພະຍາຍາມບ່ໍອະນຸຍາດໃຫມ້ຊ່ີອງຫວ່າງດາ້ນ

ກດົໝາຍທີ່ ບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມໄດເ້ຂົາ້ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍໃຫກ້ບັນກັລງົທນຶທີ່ ມອີດິທພິນົ ເຊິ່ ງຢູ່ໃນ

ມາດຕາ 28 ການພດັທະນາທຸລະກດິໃນປ່າສະຫງວນ. 

ລະດບັຂອງພະນກັງານ: ຂໍ ້8 (ມາດຕາ 33-39) ກໍານດົວ່າການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນປະກອບມພີະລະບດົບາດຂອງ

ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຍງັໄດກ້ໍານດົວ່າພະນກັງານປ່າສະຫງວນຕ່ໍາສຸດແມ່ນ 20 ຄນົ ເຊິ່ ງກາຍເປັນຈດຸປະສງົ

ຂອງຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດເຂົາ້ໃນແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນເພື່ ອເຮດັໃຫປ້ະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍກາ້ວຂືນ້ສູ່ມາດຖານຂອງສາກນົ. 

ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ: ດໍາລດັໃໝ່ບ່ໍທນັໄດມ້ກີານສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງກນັຢ່າງລະອຽດ ຫຼ ືການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ເຊິ່ ງກໍາລງັ

ທດົລອງໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍກໍ່ ຍອມຮບັວ່າເປັນ

ບ່ອນທີ່ ມຄີວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະທີ່ ຈະສົ່ ງເສມີ ແລະ ທດົລອງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມນີ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າເປັນເຂດທີ່ ມຄຸ່ີ

ຮ່ວມງານບ່ໍຫຼາຍ ແລະ ມຜູີອ້າໄສດໍາລງົຊວີດິທີ່ ອາໄສຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈາໍກດັ. ດໍາລດັໃໝ່ນີອ້ະນຸຍາດໃນການເພີ່ ມ

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍ ແລະ ມອບສິດໃຫກ້ບັ

ຊາວບາ້ນ. ດັ່ ງນັນ້, ການທດົລອງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍອາດໃຫບ້ດົຮຽນທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍກບັກດົ

ລະບຽບຕ່າງໆໃນອະນາຄດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນລາວ ແລະ ອາດສາມາດນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດແຫ່ງອື່ ນໆ. ເຊິ່ ງມບີາງບນັຫາທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງກບັການມອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍໃຫກ້ບັ

ກະຊວງໃໝ່ຄື ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ບັນຫາທີ່ ໃຫ່ຍແມ່ນການປະສານງານກບັອົງ

ການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆຍງັຂືນ້ກບັກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ.້ 

8.4.2 ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງພະນກັງານປ່າສະຫງວນຍງັຕ່ໍາ    

ໃນປະຈບຸນັ (ກນັຍາ 2015) ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມພີະນກັງານຊົ່ ວຄາວ 9 ທ່ານ ແລະ ພະນກັງານອາສາ

ສະມກັ 19 ທ່ານຖາ້ສມົທຽບກບັຟອງຍາ-ແກບ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປາງສດີາໃນປະເທດໄທທີ່ ມເີນືອ້ທີ່ ປ່າະສະຫງວນ

ຄາ້ຍຄກືນັ ແຕ່ວ່າພະນກັງານຟອງຍາ-ແກບ່າງມ ີ400 ທ່ານ ແລະ ໄທມ ີ164 ທ່ານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ິ່ ງແນະນໍາ

ໃຫມ້ກີານເພີ່ ມຈາໍນວນພະນກັງານເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃຫມ້ປີະສດິທພິາບໃຫທ້ຽບເທົ່ າກບັລະດບັສາກນົ. 

ການຂາດຫວົໜາ້ປ່າສະຫງວນປະຈາໍຢູ່ພາກສະໜາມກໍ່ ແມ່ນບນັຫາສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຢ່າງໃຫ່ຍ ຫວງັວ່າ

ແຜນການຄຸມ້ຄອງຈະສະໜອງແຮງພກັດນັໃນການແກໄ້ຂບນັຫານີ ້ແລະ ຈດຸດີຂອງການແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານອາວຸດໂສດໍາ

ລງົຕ່ໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ຄຸມ້ຄອງເຂົາ້ໃນການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງການຊີນໍ້າຂອງລດັສໍາລບັ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ. 

ດາ້ນດ ີພະນກັງານປ່າສະຫງວນໄດສ້າ້ງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໃໝ່ ເຊິ່ ງເປັນແນວຄວາມຄດິໃໝ່ສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນລາວ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍນໍາໃຊວ້ທິີການນີ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າຄວາມເຕມັໃຈຂອງ

ຊາວບາ້ນທີ່ ຈະເຂົາ້ມຮ່ວມວຽກງານນີມ້ຫຼີາຍ ແລະ ມນັຍງັເຊື່ ອມໂຍງກບັຄວາມຈາໍກດັດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ງບົປະມານ
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ຂອງລດັຖະບານ. ວທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແນ່ໃສ່ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົເຂົາ້ໃນການປົກປັກຮກັສາປ່າສະຫງວນ. ໃນ

ເດອືນພດືສະພາ 2015 ທ່ານເຈົາ້ເມອືງ ບວົລະພາໄດຮ້ບັຮອງເອາົ ຄກມ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຢ່າງເປັນ

ທາງການ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຈະໄດດໍ້າເນນີໃນໄລຍະ 5 ປີຕ່ໍໜາ້... 

8.4.3 ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອງົກອນຍງັຈາໍກດັ 
 

ວິທີການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຈໍາເປັນຕອ້ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັຄູ່ຮ່ວມງານປະກອບມີ

ພະນກັງານປ່າສະຫງວນ, ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ແລະ ຊາວບາ້ນໃນ 19 ບາ້ນ. ໃນປະຈບຸນັ, ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກອງົ

ການຈດັຕັງ້ລດັໄດຮ້ບັຮູພ້ະລະບດົບາດຂອງພວກເຂາົຢູ່ໃນລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານການສາ້ງຕັງ້ ຄກມ ໃນເດອືນ

ພດືສະພາ 2015 ແລະ ສາ້ງຕັງ້ 5 ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃນເດອືນ ມຖຸິນາ 2015. ດັ່ ງນັນ້, 

ການເອາົໃຈໃສ່ຈາໍເປັນຕອ້ງເຂົາ້ກບັການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນໄລຍະສັນ້. 

ຄວາມອາດສາມາດຂອງ ຄກກ, ຄກບ ແລະ ຊາວບາ້ນກໍ່ ຍງັຈາໍເປັນຕອ້ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັພວກເຂາົ ເຊິ່ ງມນັ

ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການບນັລຸຜນົສໍາເລດັໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງພະນກັງານປ່າສະຫງວນເອງ ແລະ ເປົາ້ໝ

າຍການຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ບັພະນກັງານປ່າສະຫງວນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ໄດເ້ລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ປີ 2014. ວທິກີານຄຸມ້ຄອງແບບມສ່ີວນ

ຮ່ວມກໍ່ ຍງັສົ່ ງເສມີໂດຍການຊອກຫາຜູສ້ະໜບັສະໜນູໃນພືນ້ທ.ີ 

ລັດຖະບານລັດມີງບົປະມານຈໍາກັດເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍ. ດັ່ ງນັນ້ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນການສະໜອງທນຶໃຫກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃນໄລຍະກາງແມ່ນອງົການຮ່ວມມພືດັທະນາເຢຍ

ລະມນັ ແລະ ໂຄງການ ICBF ສະໜບັສະໜູນໂດຍ KfW. ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 5 ປີຈະຊ່ວຍກໍານດົວຽກງານທີ່ ເປັນ

ບຸລມິະສດິສໍາຄນັ (ຕວົຢ່າງ: ການປັບປຸງຊີວິດິການເປັນຢູ່, ການປູກຈດິສໍານກຶ, ອຸປະກອນ, ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ) 

ແລະ ການກໍານດົແຫ່ຼງທນຶ. 
 

8.4.4  ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິ    
 

ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍງັຈາໍກດັ ເນື່ ອງຈາກວ່າສະພາບລະບບົເສັນ້ທາງ (ຮູບພາບ 3). ເຊິ່ ງສົ່ ງ

ຜນົສະທອ້ນຕ່ໍກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານປ່າສະຫງວນເຂົາ້ໃນການປົກປັກຮກັສາຄຸມ້ຄອງໃນບາງເຂດຂອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ໃນປະຈບຸນັ ເສັນ້ທາງຈາກຕວົເມອືງທ່າແຂກຫາເມອືງບວົລະພາຍງັທຸລະກນັດານໃນລະດຸຝົນ ແລະ 

ເສັນ້ທາງກໍາລງັກໍ່ ສາ້ງ ຄາດວ່າຈະປູເປັນທາງຢາງ ໃນປີ 2017. ກຸ່ມບາ້ນດຸທີ່ ເປັນກຸ່ມບາ້ນທາງພາກເໜືອປ່າສະຫງວນທີ່ ມີ

ເສັນ້ທາງດນິແດງເຂົາ້ເຖງິຕະລອດປີ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມບາ້ນນີ ້ກບັ ກຸ່ມບາ້ນອື່ ນ ໃໆນປ່າສະຫງວນ ແລະ ຕວົເມອືງບວົລະພາບ່ໍ

ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າຫວຍ້ ແລະ ແມ່ນໍາ້ໃຫ່ຍ (ແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟຂາ້ມຢູ່ບາ້ນ ປາກພານງັ) ຍງັບ່ໍທນັມຂີົວ້ຂາ້ມເທື່ ອ 

ເຊິ່ ງຂົວ້ເຫຼົ່ ານີກ້ໍາລງັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດນໍາໃຊຂ້ົວ້ເຫຼົ່ ານີທ້າ້ຍປີ 2016. ໃນເມື່ ອມຂີວົແລວ້ ເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່

ຈະມເີສັນ້ທາງອກີເສັນ້ໜຶ່ ງຈາກເມອືງທ່າແຂກຫາເມອືງບວົລະພາໂດຍຜ່ານຈດຸສຸມລງັຄງັຕາມເສັນ້ທາງເລກທ ີ12. 
 

ບນັຫາສອງ ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖິງຈາກເມອືງບວົລະພາຫາກຸ່ມບາ້ນໜອງປິງ ເຊິ່ ງເປັນພືນ້ທີ່ ສໍາຄນັໃນການພດັທະນາການ

ທ່ອງ ທ່ຽວ ແຕ່ກໍ່ ຍງັບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖິງໄດໃ້ນລະດູຝົນ ແລະ ກໍ່ ໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລືກນັ ເພື່ ອສະເໜີໃຫທ້າງໂຄງການ

ທະນາຄານພດັທະນາເຢຍລະມນັກ່ຽວກບັການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງ ແລະ ເສັນ້ທາງນີຄ້າດວ່າອາດຈະມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິຕະລອດປີ

ໃນປີ 2018. ບນັຫາສາມ ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິກຸ່ມບາ້ນໜອງມາ້ພາກໃຕປ່້າສະຫງວນ ໃນລະດູຝົນຍງັທຸລະກນັດານ ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ສະພາບເສັນ້ທາງບ່ໍດ ີແລະ ບ່ໍມຂີົວ້ຂາ້ມແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟຢູ່ບາ້ນລະໂບຍ. ແຕ່ກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັຮູລ້າຍລະອຽດເທື່ ອວ່າສະພາບການແບບ

ນີຈ້ະປ່ຽນແປງແນວໃດ ແລະ ເມື່ ອໃດ. ເຊິ່ ງມຫຼີາຍກດິຈະກໍາທີ່ ກໍາລງັສາ້ງເສັນ້ທາງໃໝ່ເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງເມອືງບວົລະພາຫາ

ບາ້ນໜອງມາ້ຕາມແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟທີ່ ດໍາເນນີໄປພອ້ມກບັການຕດັໄມ.້ 
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ການພດັທະນາເຫຼົ່ ານີສ້ ົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັເວລາຂອງການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມ

ໜ່ໍ. ປະຈບຸນັ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ ທີ່ ເປັນຫອ້ງການທີ່ ມອໍີານາດໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແຕ່ວ່າຫອ້ງການນີຫ່້າງໄກຈາກພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ. ພຊສ ມຫີອ້ງການປະຈາໍຢູ່ຕວົເມອືງທ່າ

ແຂກໃຊເ້ວລາຂບັລດົແຕ່ເມອືງທ່າແຂກຫາປ່າສະຫງວນປະມານ 2-3 ຊົ່ ວໂມງ. ຫອ້ງການປ່າສະຫງວນທີ່ ຂືນ້ກບັຫອ້ງການຊບັ

ພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງຕັງ້ຫ່າງຈາກຕວົເມອືງບວົລະພາປະມານ 8 ກໂິລແມດັໄປທາງທດິເໜອື ແຕ່

ກໍ່ ຍງັຫ່າງຈາກຈດຸທາງເຂົາ້ໃກສຸ້ດ 23 ກໂິລແມດັໄປສູ່ປ່າສະຫງວນໃນບາ້ນໜອງປີງ ແລະ ມດ່ີານກວດກາປະຈາໍ 2 ແຫ່ງ, ດ່ານ

ກວດກາໜຶ່ ງໃກກ້ບັລງັຄງັ ແລະ ອກີດ່ານກວດກາໜຶ່ ງຢູ່ທາງແບ່ງເມອືງບວົລະພາ. ນອກຈາກນັັນ້ ກໍ່ ຍງັມຫີອ້ງການພາກສະ    

ໜາມຫຼງັໃໝ່ໃກກ້ບັລງັຄງັທີ່ ເປັນເສັນ້ທາງເຊື່ ອມຕ່ໍໄປຫາກຸ່ມບາ້ນດຸ. 
 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ຈະຕອ້ງມກີານວາງແຜນກ່ຽວກບັ: 
 

1)  ທີ່ ຕັງ້ຫອ້ງການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຄວນຕັງ້ຢູ່ໃກກ້ບັເມອືງບວົລະພາ ຫຼ ືເຂດຍຸດທະສາດໃນເຂດກນັຊນົສໍາລບັ

ການເຂົາ້ເຖງິທຸກພືນ້ທີ່ ຂອງປ່າສະຫງວນ, ໃຫກ້ບັແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທີ່ ສໍາຄນັ. 

2) ສູນຂໍມູ້ນນກັທ່ອງທ່ຽວ 

ສູນຂໍມູ້ນີຄ້ວນຕັງ້ຢູ່ໃກກ້ບັສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວນໍາໃຊສູ້ນຂໍມູ້ນນີໃ້ຫເ້ປັນປະ 

ໂຫຍດ ແລະ ຄວນເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ. 

3) ສະຖານທີ່ ສໍາລບັການສໍາປະທານແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ 
 

8.4.5 ປັດໄຈດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ສງັຄມັ 
 

ປັດໄຈດາ້ນປະຊາກອນ: ປະຊາກອນໃນເຂດກນັຊນົອາດຈະມຜີນົສະທອ້ນຕ່ໍກບັການຍກົຍາ້ຍເຂົາ້-ອອກ. ໃນໄລຍະ

ສອງປີຜ່ານມາ ໄດມ້ກີານດໍາເນນີແຜນການຍກົຍາ້ຍຊາວນາຈາໍນວນຫຼາຍທາງຕອນເໜອືປ່າສະຫງວນໃນກຸ່ມບາ້ນຈະແລດ ເຊິ່ ງ

ເປັນກຸ່ມບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ຫ່າງຈາກພາກໃຕກຸ່້ມບາ້ນ ໜອງມາ້ປະມານ 20 ກໂິລແມດັ ແລະ ແຜນການຍກົຍາ້ຍຊາວນາໄດໂ້ຈະ

ໂຄງການໄວ ້ແຕ່ວ່າອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າແຜນການນີອ້າດຈະມກີານປະເມນີ. ອກີຢ່າງ ແຜນສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົໃນເທງິ

ແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານຍກົຍາ້ຍຫຼາຍຊຸມຊນົໄປສູ່ບ່ອນອື່ ນ (ຕວົຢ່າງ: ບາ້ນທບັລາວ, ກະອ,ີ ລະໂບຍ້). ມາຮອດ

ປະຈບຸນັ ຂໍມູ້ນການອບົພະຍບົຂອງປະຊາຊນົອອກຈາກເມອືງບວົລະພາມພີຽງໜອ້ຍໜຶ່ ງ. 
 

ປັດໄຈດາ້ນສງັຄມົ: ຂໍມູ້ນດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າການປ່ຽນແປງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດຂອງກຸ່ມ

ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ບາ້ນຕ່າງໆຕ່ໍກບັການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່. ມບີາງຊນົເຜົ່ າໄດອ້າໄສຊບັພະຍາກອນປ່າໄມເ້ຂົາ້ໃນການປັບປຸງ

ຊວີດິການເປັນຢູ່ແບບຍນືຍງົ ແລະ ບາງຊນົເຜົ່ າໄດປັ້ບຕວົເຂົາ້ກບັການຜະລດິກະສກິໍາປະກອບມກີານປູກເຂົາ້ນາ. ບາງຊນົເຜົ່ າກໍ່

ປັບຕວົເຂົາ້ກບັເຕກັໂນໂລຢີຜະລດິກະສກິໍາຫຼາຍກວ່າບ່ອນອື່ ນໆ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້. ຍງັຂາດການຂະຫຍາຍກດິຈະການດາ້ນ

ກະສກິໍາເຊັ່ ນວ່າ: ການຜະລດິກະສກິໍາພາຍໃນຄອບຄວົໃນເຂດກນັຊນົ. ບນັຫານີໄ້ດປ້ະສມົກບັການແຈກຢາຍຫຼາຍບາ້ນ ເນື່ ອງ

ຈາກວ່າມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິຈາໍກດັ ແລະ ຍງັຈາໍກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ. ຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍມກີານສກຶສາຕ່ໍາ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫ ້

ເຫນັທົ່ ວໄປໃນການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັຖະບານ. 
 

ເພື່ ອແກໄ້ຂບາງບນັຫາດາ້ນສງັຄມົ ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຄວນພຈິາລະນາຄວາມຕອ້ງການສໍາລບັການເກນ

ເອາົຊາວບາ້ນເປັນພະນກັງານສົ່ ງເສມີພາຍໃຕກ້ານແຜນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂາົ ແລະ ພະນກັງານອື່ ນໆຈະ

ຕອ້ງການການຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ. ຄູອາຈານດໍາລງົຊວີດິໃນແຕ່ບາ້ນເຂດກນັຊນົອາດຈະພສູິດວ່າເປັນບຸກຄະລະ

ກອນທີ່ ສໍາຄນັໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານສະໜບັສະໜນູເຂົາ້ໃນ

ການເຮດັວຽກຂອງກຸ່ມດວຍ້ຮູບແບບທີ່ ດສຸີດ.  



62 
 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ ີ   III:III:III:III: ການຊີນ້າໍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນການຊີນ້າໍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນການຊີນ້າໍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນການຊີນ້າໍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ    
    

ບດົທ ີ9: ຍຸດທະສາດການອະນຸລກັ, ບດົທ ີ9: ຍຸດທະສາດການອະນຸລກັ, ບດົທ ີ9: ຍຸດທະສາດການອະນຸລກັ, ບດົທ ີ9: ຍຸດທະສາດການອະນຸລກັ, ການແບ່ງເຂດປ່າສະຫງວນ: ໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງການແບ່ງເຂດປ່າສະຫງວນ: ໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງການແບ່ງເຂດປ່າສະຫງວນ: ໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງການແບ່ງເຂດປ່າສະຫງວນ: ໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຊາດຊາດຊາດ    

9.19.19.19.1        ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດການອະນຸລກັການອະນຸລກັການອະນຸລກັການອະນຸລກັ    

9.1.1        ແນວຄດິພືນ້ຖານຂອງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ    
 

 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະຕບິດັຕາມວທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ເຊິ່ ງເປົາ້ໝາຍລວມ: “ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ

ລະຫວ່າງຊາວບາ້ນ ກບັ ບນັດາຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມເພື່ ອປົກປັກຮກັສາ, ຍກົລະດບັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນໃນປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແບບຍນືຍງົ” ເພາະສະນັນ້ ວທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມສາ້ງການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງການອະນຸ ລກັຊວີະນາໆ

ພນັ ກບັ ການພດັທະນາໂດຍກງົ. ດັ່ ງນັນ້ ການຕກົລງົການຮ່ວມມລືະຫ່ວາງພະນກັງານລດັ ກບັ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອແບ່ງສດິ

ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຜນົປະໂຫຍດຈາກການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແມ່ນ

ເພື່ ອຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ. 

 ຊາວບາ້ນຊ່ວຍພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃນການອະນຸລກັຊີວະນາໆພນັ, ການບໍລກິານລະບບົ

ນເິວດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຄຸ່ນຄ່າທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງເຂາົເຈ ົາ້

ຮບັຄ່າຕອບແທນຈາກການໃຫບໍ້ລກິານ ແລະ ພວກເຂາົຮູສ້ກຶວ່າພວກເຂາົມບີດົບາດ, ມອໍີານາດ ແລະ ພູມໃຈທີ່ ມອໍີານາດໃນ

ການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ຕ່າງໆພາຍໃນປ່າສະຫງວນ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຊາວບາ້ນທີ່ ຢູ່ໃກກ້ບັປ່າສະຫງວນເປັນບຸກຄະລະກອນທີ່ ມີ

ປະສດິພາບທີ່ ຈະຊ່ວຍພະນກັງານປ່າສະຫງວນເຂົາ້ໃນວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ ຮ່າງໄວໃ້ນແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມທີ່

ຮບັຮອງຢ່າງເປັນທາງການ (ຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ , ການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ/ຖານຂໍມູ້ນ, ການລາດຕະເວນ/ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດົ ໝາຍ, ການປູກຈດິສໍານກຶ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ແລະ ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່).  

 ໃນກໍລະນນີີ ້ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍກໍ່ ຮບັຜນົປະໂຫຍດໃນການຮບັມີກືບັບນັຫາພະນກັງານ 

ແລະ ງບົປະມານບ່ໍພຽງພໍ. ດັ່ ງນັນ້ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊາວບາ້ນໃນການສາ້ງແຜນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ຮບັຜດິ ຊອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມມປີະສດິທພິາບນັນ້ ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຕອ້ງ

ປະຕບິດັຕາມຫຼກັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານປ່າສະຫງວນທີ່ ດຄີ:ື  

� ການນບັຖສືດິ ແລະ ກດົລະບຽບ 

� ການສົ່ ງເສມີການປຶກສາຫາລ ື 

� ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

� ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈ 

� ມອີງົກອນ ແລະ ລະບບົການດໍາເນນີວຽກງານໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ 

(Borrini-Feyerabend et al. 2013) 
 

 ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຈະປະສບົຜນົສໍາເລດັ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແມ່ນການກໍານດົບນັດາຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ມສີດິ ແລະ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ເພື່ ອກໍານດົຂງົເຂດການຮ່ວມມ,ື ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ລະບບົການຊີນໍ້າໃຫລ້ະອຽດຊດັເຈນ. 

ໃນຂັນ້ບາ້ນ ຊາວບາ້ນເລືອກຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ (ຄກບ) ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ (ຄກກ) ແບບ

ປະຊາທປິະໄຕ ເຊິ່ ງເປັນຜູຖ້ກືແຕ່ງຕັງ້ເຂົາ້ໃນການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໂດຍຜ່ານຂໍຕ້ກົລງົ

ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ເຊນັຮບັຮອງເອາົ ໂດຍທ່ານເຈົາ້ເມອືງ. ໃນຂັນ້ເມອືງ ສາ້ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນ
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ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ເມອືງ ໂດຍການເຕົາ້ໂຮມກນັລະຫວ່າງພະນກັງານລດັ ແລະ ບນັດາຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຈາກຂັນ້ເມອືງ 

ແລະ ສະມາຊກິຈາກຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ. ສິ່ ງສໍາຄນັຂອງວທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແມ່ນການແບ່ງເຂດແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ການຕດິຕາມ

ກວດກາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການຕດິຕາມສງັຄມົ. 

9.1.2 ວທິກີານ ແລະ ແຜນການ 

ວທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແນ່ໃສ່ການມສ່ີວນຮ່ວມທາງດາ້ນແຮງງານຂອງຊາວບາ້ນ ໃນ 19 ບາ້ນເຂົ ້່ າໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 

ຕິດ ຕາມກວດກາປ່າສະຫງວນ. ສະມາຊິກທີມງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນຈໍານວນ 77 ທ່ານມສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ, ການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດົໝາຍ. ການສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ, ການຜະລດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ປາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮ່ວມກບັ

ກຸ່ມຊາວບາ້ນເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັເພີ່ ມຂືນ້ ແລະ ຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ. ການຕດິຕາມກວດກາສະພາບສງັຄມົໂດຍຜ່ານການ

ປະເມນີ ແລະ ການປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຫຼກັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດທີີ່ ເພື່ ອ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກການຕດັສນິໃຈທີ່     ເໝາະສມົ. 

9.29.29.29.2        ອງົປະກອບດາ້ນອງົປະກອບດາ້ນອງົປະກອບດາ້ນອງົປະກອບດາ້ນກດົໝາຍກດົໝາຍກດົໝາຍກດົໝາຍ    

ອງົປະກອບດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

� ດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທ ີ164/ນຍ ວ່າດວຍ້ການສາ້ງຕັງ້ລະບບົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ 

(1993) 

� ກດົລະບຽບວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງເຂດອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ, ກດົລະບຽບວ່າດວຍ້ສດັປ່າ ແລະ ສດັນໍາ້

ເລກທ ີ0360/ກປມ (2003) 

� ຍຸດທະສາດປ່າໄມ ້2020 (2005), ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ,້ ກດົໝາຍວ່າດວຍ້ສດັນໍາ້ ແລະ ສດັປ່າ (2007) 

� ດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ134/ນຍ ວ່າດວຍ້ປ່າສະຫງວນ (2015) 

� ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ຖາ້ມ)ີ 

� ແຜນອື່ ນໆທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຈດຸປະສງົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 
 

ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້(2007) ວ່າ ປ່າສະຫງວນເປັນປະເພດການນໍາໃຊດ້ນິປ່າໄມຢູ່້ໃນປ່າສະຫງວນ, 

ມາດຕາ 11 ລະບຸວ່າ: ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນປ່າໄມທ້ີ່ ໄດກ້ໍານດົເພື່ ອຈດຸປະສງົນໍາໃຊໃ້ນການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ, ປັກປັກຮກັສາ

ພືດພັນ, ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ ້ແລະ ສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ມີຄຸ່ນຄ່າທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ, 

ການທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການສກຶສາ ແລະ ການຄົນ້ຄວ້າທດົລອງວທິະຍາສາດ. ປ່າສະຫງວນປະກອບມ ີປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດ, ປ່າສະຫງວນລະດບັແຂວງ, ລະດບັເມອືງ ແລະ ບາ້ນ. ອງີຕາມດໍາລດັນາ ຍກົລດັຖະມນົຕ ີ134/ນຍ ວ່າດວ້ຍປ່າ

ສະຫງວນ (2015) ປ່າສະຫງວນມຫຼີາຍປະເພດຄ:ື (1) ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ, (2) ປ່າສະຫງວນມໍລະດກົດາ້ນທໍາມະຊາດ, (3) 

ປ່າສະຫງວນທີ່ ມຄຸ່ີນຄ່າທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ, (4) ປ່າສະຫງວນທີ່ ເນັນ້ໃສ່ການອະນຸລກັຊະນດິພນັສດັ, 

(5) ປ່າສະຫງວນສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 
 

ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມອ້ອກກດົລະບຽບວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ກດົໝາຍວ່າດວຍ້ສດັປ່າ ແລະ 

ສັດນໍາ້ ເລກທີ 0524/ກປມ (2001) ເຊິ່ ງມີການນໍາໃຊສ້ະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 0360 (2003) ແລະ ດໍາລັດ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ134/ນຍ ວ່າດວຍ້ປ່າສະຫງວນ (2015) ແທນເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ເປັນອງົປະກອບການ

ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ. ການແບ່ງເຂດຍ່ອຍ ຫຼ ືການຈດັປະເພດປ່າສະຫງວນລະບຸໃນກດົໝາຍປ່າໄມ ້(2007) ມາດຕາ 24 

ວ່າ: ປ່າສະຫງວນແບ່ງອອກເປັນ 4 ເຂດຄ:ື ເຂດຫວ່ງຫາ້ມເດດັຂາດ, ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ,້ ເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ ແລະ ເຂດກນັຊນົ. 

ເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຕ້ັງ້ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ. ສ່ວນເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ ແລະ ເຂດກນັຊນົຕັງ້ຢູ່ນອກປ່າ
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ສະຫງວນ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ບ່ໍລະບຸຢ່າງລະອຽດ ການພວົພນັຂອງເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊແ້ມ່ນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມກບັຊາວບາ້ນໂດຍການ

ຄວບຄຸມໂດຍລດັຖະບານ. ສ່ວນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດຍງັຂືນ້ກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານປ່າສະຫງວນໂດຍກງົ 
 

ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍວ່າດວຍ້ປ່າໄມ ້(2007) ມາດຕາ 42 ລະບຸວ່າ ອະນຸຍາດນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມຕ້າມປະເພນ ີໝາຍ

ຄວາມວ່າ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມຕ້າມປະເພນແີມ່ນການຊມົໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະຜນົປ່າໄມທ້ີ່ ເຄຍີປະຕບິດັກນັ

ມາ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ. ລດັອະນຸຍາດໃຫຊ້ມົໃຊໄ້ມ ້ແລະ ເກບັກູຜ້ະລດິຕະຜນົປ່າໄມປ້ະເພດບ່ໍຫ່ວງຫາ້ມ 

ເພື່ ອຊມົໃຊໃ້ນຄອບຄວົ ແຕ່ບ່ໍໃຫມ້ຜີນົກະທບົອນັບ່ໍດຕ່ໍີກບັປ່າໄມ,້ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ບ່ໍໃຫແ້ຕະຕອ້ງ

ເຖິງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືການຕັງ້ອື່ ນໆ. ການຊມົໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະຜນົປ່າໄມຕ້າມປະເພນແີມ່ນຕອ້ງ

ປະຕບິດັຕາມແຜນຈດັສນັ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງບາ້ນທີ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັປ່າໄມ.້ 

9.39.39.39.3        ນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ    
 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຍງັບ່ໍທນັອອກນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຢ່າງລະອຽດ ໃນກດົລະບຽບທີ່ ມຢູ່ີ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍນິດທີີ່ ຈະສາ້ງໜ່ວຍງານ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກຄຸມ້ຄອງໃນຫວົຂໍທ້ີ່ ເປັນບຸລມິະສດິເພື່ ອຊ່ວຍຕາມບດົຮຽນດາ້ນວຊິາການຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

9.49.49.49.4        ນະໂຍບານະໂຍບານະໂຍບານະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    

9.4.1  ການສາ້ງນະໂຍບາຍສະເພາະຈນົເຖງິປະຈບຸນັ    

ຄວາມອາດສາມາດທີ່ ຈາໍກດັຂອງພະນກັງານປ່າສະຫງວນ ພອ້ມກບັຂາດລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໃນຫຼາຍລະດບັເຮດັ

ໃຫເ້ປັນລະບບົ. ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດກໍາລງັສາ້ງນະໂຍບາຍສະເພາະໂດຍຮ່ວມມກືບັພະນກັງານໂຄງການຮ່ວມມື

ພດັທະນາລາວ-ເຢຍລະມນັເປັນເວລາ 4 ປີ ແລະ ແບບຢ່າງຂອງນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານປ່າສະຫງວນກໍ່ ມີ

ຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ ການສາ້ງລະບົບການແບ່ງເຂດຍ່ອຍ, ຍຸດທະສາດການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດກດົໝາຍດັດແກໂ້ດຍ

ພະນກັງານປ່າສະຫງວນ, ການແບ່ງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫກ້ບັຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການດໍາເນນີການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງ

ປ່າສະຫງວນ. ສິ່ ງສໍາຄນັອນັໜຶ່ ງຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນການສາ້ງຄະນະກໍາກະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ເມອືງໃນເດອືນມຜ່ານມາເຂົາ້ຢູ່ໃນລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫມ້ລີະບບົການ

ໂຄງສາ້ງດາ້ນນະໂຍບາຍໃນຂັນ້ພືນ້ທີ່ . ສະນັນ້, ມນັແມ່ນການຄວບຄຸມທີ່ ດ ີແລະ ການປະກອບຄໍາຄດິເຫນັເຂົາ້ໃນການສາ້ງ

ນະໂຍບາຍຂອງກມົຄຸມຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້ 

 ຕວົຢ່າງນະໂຍບາຍທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໃນປະຈບຸນັປະກອບມ:ີ 

(1) ການກໍານດົບາ້ນບຸລມິະສດິໂດຍພະນກັງານປ່າສະຫງວນສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການ GIZ. 

(2) ການແບ່ງເຂດຍ່ອຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໂດຍທ່ານ Berkmuller. 

(3) ໂຄງຮ່າງຍຸດທະສາດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງບໍລສິດັ IP 

(4) ຄູ່ມແືນະນໍາການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນລະບບົນເິວດ ແລະ ການເງນິແບບຍນືຍງົຂອງທ່ານ Hallam 

(5) ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 5 ປີ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນ ຂອງທ່ານ ຈອນ ພາຣ 

9.4.2 ພະລະບດົບາດຂອງ ພຊສ, ອໍານາດການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ

ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງໃນການກໍານດົນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງສາ້ງຕັງ້ໃນວນັທ ີ7-8 ພດຶສະພາ 2015. ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການນີລ້ະບຸ

ໄວໃ້ນເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2. ຄະນະກໍາມະການນີອ້າດຈະເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບທີ່ ສໍາຄນັໃນການພດັທະນານະໂຍບາຍປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເນື່ ອງຈາກເປັນເວທສໍີາຄນັສຸດຂອງອງົກອນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເຊິ່ ງມໜີາ້ທີ່
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ສົ່ ງເສມີ, ກໍານດົບນັດາວຽກງານທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ປະເມນີແນວຄວາມຄດິຂອງຮ່າງນະໂຍບາຍຈາກຂັນ້ລຸ່ມ ໂດຍສະເພາະ 5 

ໜ່ວຍງານວຊິາການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ອງົກອນຄຸມ້ຄອງຂັນ້ຮາກຖານ (ຄກກ, ຄກບ ແລະ ຊາວບາ້ນ). 

ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ເມອືງໄດຮ້ບັຮອງການສາ້ງຕັງ້ 5 ໜ່ວຍງານ

ວຊິາການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງເປັນການສາ້ງນະໂຍບາຍທີ່ ສໍາຄນັ. ສະມາຊກິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງໜ່ວຍງານເຫຼົ່ ານີອ້າດຈະ

ຕອ້ງໄດອ້ະທບິາຍຢ່າງລະອຽດໃນປີ 2016. 

9.4.3 ພະລະບດົບາດຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃນການກໍານດົ

ນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

ໜ່ວຍງານເຫຼົ່ ານີຖ້ືວ່າເປັນໜ່ວຍງານທີ່ ມຄີວາມຊໍານຊໍິານານທາງດາ້ນວຊິາການຫຼາຍຂະແໜງສໍາການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນ. ດັ່ ງນັນ້, ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງທີ່ ສໍາຄນັອາດຈະຄດິໂດຍໜ່ວຍງານເຫຼົ່ ານີ ້ແລະ ແນະນໍາໜ່ວຍງານເຫຼົ່ ານີສ້ະເໜີ

ໂຄງຮ່າງຄໍາແນະນໍາດາ້ນນະໂຍບາຍຢ່າງເປັນທາງການໃນຕ່ໍໜາ້ໃຫກ້ບັຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງເພື່ ອພຈິາລະນາ. 

9.4.4 ພະລະບດົບາດຂອງ ຄກກ, ຄກບ, ບາ້ນ ແລະ ຊາວບາ້ນໃນການກໍານດົນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

ຊາວບາ້ນທີ່ ດໍາລງົຊວີດິພາຍໃນ 19 ບາ້ນຢູ່ໃນເຂດກນັຊນົມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫີນໜາມໜ່ໍ ແຕ່ວ່າການຈດັສັນອົງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເປັນການປະຊຸມຜ່ານບາ້ນເພື່ ອສ່ອງແສງທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ

ນະໂຍບາຍ. ຈດຸປະສງົທງັໝດົຂອງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແມ່ນເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແນວຄວາມຄດິຂັນ້ຮາກຖານ 

ແລະ ຄໍາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັການດໍາລງົຊວີດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງຖວ່ືາເປັນ

ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຂອງການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ. 

9.4.5 ພະລະບດົບາດຂອງ ກຊສ ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມໃ້ນການກໍານດົນະໂຍບາຍປ່າ

ສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

ທາງ ກຊສ ຫຼ ືກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມອ້າດຈະສາ້ງບາງນະໂຍບາຍສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫີນໜາມໜ່ໍ ໂດຍອີງຕາມລັກສະນະຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ສໍາຄັນ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ ຕາມ ໃນ

ກໍລະນອີື່ ນໆມນັຕອ້ງມກີານຕດິຕາມກວດກາຮ່າງນະໂຍບາຍຕ່າງໆສາ້ງຂືນ້ໂດຍພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ

ທີ່ ຮ່ວມກບັຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ. ນະໂຍບາຍທງັໝດົທີ່ ນໍາສະເໜໂີດຍສອງພາກສ່ວນນີຈ້ະຕອ້ງໄດປ້ະ

ເມນີ ແລະ ອະນຸມດັໂດຍກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້ 

ແນວຄວາມຄດິຕ່ໍກບັການສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃນລະດບັຊາດເພື່ ອຊ່ວຍໃນ

ການສາ້ງໂຄງສາ້ງຂອງນະໂຍບາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

9.59.59.59.5        ເຂດເຂດເຂດເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດກນັຊນົແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດກນັຊນົແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດກນັຊນົແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດກນັຊນົ    

9.5.1  ເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

ບດົງານຂອງໂຄງການ IUCN ກ່ຽວກບັສະພາບການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຫນີໜາມໜ່ໍປີ 2010 ລາຍງານວ່າມີ

ຫຼກັໝາຍເຂດແດນຈາໍນວນ 106 ຫຼກັໄດຕ້ດິຕັງ້ຕາມເຂດແດນ ເນື່ ອງຈາກວ່າລກັສະນະທາງດາ້ນກາຍຍະພາບ ໄດເ້ຮດັໃຫເ້ຂດ

ແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍລະອຽດຊດັເຈນຂືນ້ຕາມສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ (ແມ່ນໍາ້, ໜາ້ຜາ ແລະ ອື່ ນໆ). ໃນກໍລະນ ີ

ພືນ້ທີ່ ບ່ໍລະອຽດຊດັເຈນການແບ່ງເຂດຍ່ອຍແບບມສ່ີວນຮ່ວມໃນບາງເຂດແມ່ນໄດຕ້ກົລງົຮ່ວມກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 

ອກີບ່ໍດນົກໍ່ ຈະມກີານສະຫຸຼບຜນົການແບ່ງເຂດແດນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ອະທບິາຍຂອບເຂດແດນ. ນອກຈາກນັນ້ກໍ່ ອາດ
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ຈະມກີານເພີ່ ມປາ້ຍໝາຍ ຫຼ ືປັກຫຼກັ   ໝາຍເຂດແດນຕື່ ມອກີ (ຕວົຢ່າງ: ປາ້ຍຕາມຕົນ້ໄມ)້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັເຂດແດນທີ່ ຍງັ

ເຫນັວ່າບ່ໍລະອຽດຊດັເຈນ. ໃນເມື່ ອວຽກງານນີສໍ້າເລດັແລວ້ ກໍ່ ຈະມກີານຕດິຕັງ້ປ້າຍຊີບ້ອກຕາມເສັນ້ທາງຍຸດທະສາດ ແລະ 

ຈດຸຕ່າງໆໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

9.5.2 ເຂດກນັຊນົ 

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ (2007) ມາດຕາ 24: ເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ ແມ່ນຈດັສນັເພື່ ອປົກປັກຮກັສາທາງທ່ຽວຂອງສດັ

ລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນດວຍ້ກນັ ຫຼ ືລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປະເພດອື່ ນເພື່ ອໃຫມ້ກີານຄງົຕວົ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງສດັປ່າ. ໃນເຂດດັ່ ງກ່າວບ່ໍອະນຸຍາດໃຫຕ້ດັຕົນ້ໄມ,້ ດໍາເນນີກດິຈະການປ່າໄມ ້ຫຼ ືກດິຈະການອື່ ນໆທີ່ ເປັນການກດີຂວາງ ຫຼ ື

ທໍາລາຍທາງທ່ຽວຂອງສດັປ່າ. ເຂດກນັຊນົແມ່ນໄດກ້ໍານດົເປັນພືນ້ທີ່ ປ່າໄມ ້ ແລະ ດນິປ່າໄມອ້ອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນກວາ້ງ 

100-500 ແມດັ ແລະ ເຂດກນັຊນົນີແ້ມ່ນຈດັສນັເພື່ ອປອ້ງກນັການບຸລຸກທໍາລາຍປ່າສະຫງວນ. 
 

ເນື່ ອງຈາກວ່າລກັສະນະທາງດາ້ນກາຍຍະພາບ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫເ້ຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍລະອຽດຊດັ

ເຈນຕາມສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ (ແມ່ນໍາ້, ໜາ້ຜາ ແລະ ອື່ ນໆ). ສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍບ່ໍມກີານກໍານດົເຂດເຊື່ ອມ

ຕ່ໍ ຫຼ ືເຂດກນັຊນົເທື່ ອ. 
 

ຢູ່ໃນກດົໝາຍກໍ່ ລະບຸໄວຢ່້າງລະອຽດແລວ້ ແນວຄວາມຄດິເຂດກນັຊນົຍງັບ່ໍທນັສາ້ງຂືນ້ເທື່ ອໃນ ສປປ ລາວ. ໃນ 5 ປີ

ຕ່ໍໜາ້ ທງັໝດົ 19 ບາ້ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມເີຂດກນັຊນົແທນໃນໄລຍະ 100-500 ແມດັຈາກເຂດ

ປ່າສະຫງວນ. ໂຄງການ ICBF ວາງແຜນສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານລາວສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງໃນເຂດນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງແຕ່ລະ

ບາ້ນໂດຍອງີຕາມການວາງແຜນນໍາໃຊດ້ນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ລະບຽບບງັຄບັຂອງແຜນຄຸມ້ຄອງອາດຈະຕດິຕາມ ແລະ ເຊື່ ອມ

ຕ່ໍກບັກອງທນຶໜູນວຽນບາ້ນ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກອະນຸລກັກໍ່ ຈະໄດມ້ກີານສົ່ ງເສມີຢູ່ໃນແຕ່ລະບາ້ນພາຍໃຕຂໍ້ຕ້ກົລງົ

ວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ ເຊິ່ ງສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັຂໍບ້ງັຄບັຂອງການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕາມປະເພນບີາ້ນໃນເຂດ

ຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ເຊິ່ ງອາດເພີ່ ມເຂົ ້າ້ໃນການປົກປັກຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອລໍຖ້າ້

ເຂົາ້ເປັນແຫ່ຼງມລໍະດກົໂລກ ມນັອາດຈະຊ່ວຍເຂົາ້ໃນການປົກປັກຮກັສາຄຸ່ນຄ່າຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍທີ່ ມຜີນົ

ກະທບົຈາກການບຸກລຸກຂອງມະນຸດ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຂດນອກປ່າສະຫງວນ. 

9.5.3 ພະລະບດົບາດການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການຕອບແທນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດ 

ຜ່ອນຜນົກະທບົ    
 

ການທດົແທນຊວີະນາໆພນັແມ່ນແນວຄດິຂອງລດັຖະບານລາວທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບເພື່ ອຊອກຫາບນັດາບໍລດິສດັທີ່

ສນົໃຈ ຫຼ ືເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຈດັແບ່ງການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຊວີະນາໆພນັ (ບໍລສິດັບ່ໍແຮ່ ແລະ ເຂື່ ອນໄຟຟາ້). ການທດົແທນ

ຊວີະນາໆພນັເປັນແນວທາງທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄ່ງລາງສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດວ້ຍຮູບແບບທີ່ ບ່ໍ

ເຮດັໃຫເ້ສຍຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ ືລາຍຮບັຈາກຊວີະນາໆພນັ. ການທດົແທນຊວີະນາໆພນັແມ່ນ “ການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຈາກ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານອະນຸລກັເພື່ ອຕອບແທນຜນົກະທບົທີ່ ເປັນໄພຕ່ໍກບັຊວີະນາໆພນັເກດີຂືນ້ຈາກໂຄງການພດັທະນາ

ຫຼງັຈາກທີ່ ມກີານປະເມນີຈາກການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຂືນ້”. ເປົາ້ໝາຍການທດົແທນ

ຊວີະນາໆພນັແມ່ນເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ສຍຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ ືລາຍຮບັຈາກຊວີະນາໆພນັຢູ່ພືນ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັອງົປະກອບຂອງຊະນດິພນັ

ຕ່າງໆ, ໂຄງສາ້ງຖິ່ ນຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດ, ບດົບາດຂອງລະບບົນເິວດ, ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍໍາມະຊາດຂອງປະຊາຊນົ 

ແລະ ຄຸ່ນຄ່າທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາທີ່ ຢູ່ຮ່ວມກບັຊວີະນາໆພນັ. ການທດົແທນຊວີະນາໆພນັອາດຈະມກີານຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ

ເພື່ ອປັບປຸງປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ. ການດໍາເນນີການທດົແທນຊວີະນາໆພນັເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງໃນການ

ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ໃນປະເທດລາວຍງັບ່ໍທນັມກີດົໝາຍສາ້ງຕັງ້ການທດົແທນຊວີະນາໆ

ພນັ ເຖງິແມ່ນວ່າ ອງົປະກອບດາ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 
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ແລະ ໃຫຄ່້າຕອບແທນ (ມາດຕາ 33). ການຕອບແທນຊວີະນາໆພນັນີບ່ໍ້ພຽງແຕ່ນໍາໃຊຕ່ໍ້ກບັການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແຕ່ຍງັປະກອບ

ມບີນັດາໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ.  
 

ມາຮອດປະຈບຸນັ ຍງັບ່ໍທນັມໂີຄງການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ໂຄງການພດັທະນາ ຫຼ ືໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນ 

ແລະ ເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແຕ່ສິ່ ງສໍາຄນັສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍຈະເປັນການລິ່

ເລີ່ ມໃຫກ້ບັບນັດາຜູພ້ດັທະນາທີ່ ມທ່ີາແຮງໃກກ້ບັເຂດແດນຫນີໜາມໜ່ໍທີ່ ອາດຈະເປັນຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງລບົໃນປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ພາຍໃຕກ້ດົລະບຽບຂອງ ກຊສ ວ່າ ການປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມຕອ້ງກໍານດົຈາໍນວນການປອ້ງ

ກນັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ເຊິ່ ງໃຫຜູ້ພ້ດັທະນາຕອ້ງການວາງໃສ່ພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີໜາມໜ່ໍອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົການຄຸມ້ຄອງ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ຜນົປະໂຫຍດເຫຼົ່ ານີ ້

ຍງັມ ີໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດຈາໍກດັ. 

9999.6.6.6.6        ພະລະບດົບາດພະລະບດົບາດພະລະບດົບາດພະລະບດົບາດຂອງຂອງຂອງຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ    

9.6.1  ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ບາ້ນ (ຄກບ) 
 

ອງີຕາມຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດທີີ່ ດໍາເນນີໃນ ເດອືນ ກຸມພາ 2014 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ບນັດາ

ກດິຈະກໍາທີ່ ສໍາຄນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໃນ 3 ຂັນ້ຄ:ື 1) ສາ້ງຕັງ້ ຄກບ, 2) 

ສາ້ງຕັງ້ ຄກກ ແລະ 3) ສາ້ງຕັງ້ ຄກມ ແລະ ການກໍານດົເອາົບນັດາແຜນຝຶກອບົຮມົເຂົາ້ໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັ

ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໃນແຕ່ລະຂັນ້  ພອ້ມດວຍ້ພະນກັງານວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ການວາງກດົລະບຽບອງົປະກອບດາ້ນກດົໝາຍ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ໃຫກ້ບັຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນຢ່າງ

ລະອຽດ ໃນຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2). ຄກບ ສາມາດດໍາເນນີກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອ

ລາຍງານໃຫກ້ບັຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ ຄກບ ທງັໝດົປະກອບມ ີ66 ທ່ານ(ຍງິ 4 ທ່ານ)ໃນ 19 ບາ້ນ. 

9.6.2 ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ (ຄກກ) 
 

ໄດມ້ວີາງກດົລະບຽບອງົປະກອບດາ້ນກດົໝາຍ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງ ຄກກ ຢ່າງລະອຽດ ໃນຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2). ຄກກ ສາມາດດໍາເນນີກອງປະຊຸມຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ເພື່ ອລາຍງານໃຫກ້ບັຂັນ້ເມອືງ ແລະ ໄດ ້

ສາ້ງຕັງ້ ຄກກ ປະກອບມສີະມາຊກິທງັໝດົ 19 ທ່ານ (ຍງິ 1 ທ່ານ) ໃນ 5 ກຸ່ມບາ້ນ 

9.6.3  ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ເມອືງ (ຄກມ) 
 

ການສາ້ງຕັງ້ ຄກບ ໃນ 19 ບາ້ນເປົາ້ໝາຍທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຢູ

ຂັນ້ບາ້ນມສີດິນໍາໃຊດ້ນິຕາມປະເພນໃີນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ສາ້ງຕັງ້ ຄກກ 5 ທ່ານ. ໃນ

ຂັນ້ເມອືງ ກໍ່ ສາ້ງຕັງ້ ຄກມ ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຫວົ

ໜາ້ ຄກກ ຈາກ5 ກຸ່ມບາ້ນ. 
 

ການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເພື່ ອນໍາສະເໜໃີຫໜ່້ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຫຼກັຂອງ

ປ່າສະຫງວນທີ່ ຂືນ້ກບັ ຄກມ ປະກອບມສີອງວທິກີານຄ:ື ລະບບົແຕ່ລຸ່ມຂືນ້ເທງິກໍ່ ຄ ືທາງບາ້ນລາຍງານໃຫກ້ບັຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ 

ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນລາຍງານຕ່ໍໃຫກ້ບັຂັນ້ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ລະດບັຊາດ ແລະ ລະບບົແຕ່ເທງິລງົລຸ່ມກໍ່ ຄ ືຍຸດທະສາດກ່ຽວກບັ

ການຕດັສນິໃຈຂືນ້ກບັຂັນ້ເທງິເປັນຜູນໍ້າເອາົຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຈາກຂັນ້ບາ້ນເອາົໄປພຈິາລະນາເພື່ ອກໍານດົມາດ

ຕະການ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ຈະນໍາເອາົໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລວ້ ລາຍງານກບັຄນືສູ່ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ເຊິ່ ງວທິກີານນີ ້

ຈະຮບັ ປະກນັວ່າບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທງັໝດົສາມາດເຊື່ ອມຕ່ໍເຂົາ້ກນັລະຫວ່າງຄວາມຕອ້ງການຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ ເພື່ ອ
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ປະກອບສ່ວນ ໃນການຕດັສນິບນັຫາ. ການແບ່ງປັນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮູແ້ບບໂປ່ງໃສ່ຈະຍກົລະດບັ

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫກ້ບັທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ ອບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມໃນການ

ອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນ ແລະ ອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 
 

9.6.4  ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັ ແລະ ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ    
 

ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນການຮ່ວມມກືນັ ເຊິ່ ງຄູ່ຮ່ວມງານຕອ້ງແລກປ່ຽນພະລະ

ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່າງໆ. ແຜນຈດັສນັຄວນຈະເປັນຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານທຸກພາກສ່ວນ ຖາ້ບ່ໍ

ດັ່ ງນັນ້ຈະເຮດັໃຫບ້ນັດາກດິຈະກໍາຕ່າງໆບ່ໍຍນືຍງົ ພອ້ມນັນ້ ການດໍາເນນີການສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂັນ້

ຕອນດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

• ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຂອງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມລະຫວ່າງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທງັໝດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

• ເຮດັໃຫຄ້ວາມຄາດຫວງັ, ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສດິໜາ້ທີ່ ຂອງຄູ່

ຮ່ວມງານທງັໝດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງລະອຽດຊດັເຈນ. 

• ເລີ່ ມຕົນ້ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມທງັໝດົ. 

• ສາ້ງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 

• ດດັແກ/້ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເພື່ ອໃຫສ້າມາດນໍາເອາົໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

• ທດົລອງນໍາໃຊແ້ຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ/ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ 

ແລະ ການຮຽນຮູຈ້າກການປະຕບິດັຕວົຈງິ. 
 

ສິິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັກໍ່ ຄ ືການສາ້ງການເຊື່ ອມໂຍ່ງໂດຍກງົລະຫວ່າງພະລະບດົບາດຄວາມຮບັຜດິຊອບ ກບັ ສດິ, ຜນົປະໂຫຍດ

ເພື່ ອເອາົຄວາມເຫນັດເີປັນເອກະພາບວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ) ຫຼ ືຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້

ການອະນຸລກັ (ພືນ້ທີ່ ອະນຸລກັ, ກດິຈະກໍາ, ຊບັພະຍາກອນ) ເຊິ່ ງຄວນຈະປະກອບມກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັວຽກງານປັບປຸງຊວີດິ

ການເປັນຢູ່ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນທ່າແຮງ. ແນວຄວາມຄດິຂອງຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັນີສ້າມາດສະຫຸຼບດັ່ ງລຸ່ມ

ນີ:້ 

� ໂຄງຮ່າງການດໍາເນນີການສາ້ງສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັທີ່ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການປະພດືໃນການອະນຸລກັທີ່ ດ ີແລະ ເຮດັໜາ້

ທີ່ ເປັນຂໍຜູ້ກມດັໃນການປົກປັກຮກັສາຢູ່ຂັນ້ບາ້ນກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

� ການສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົຈາໍເປັນຕອ້ງດໍາເນນີໄປຕາມຂັນ້ຕອນ ແລະ ໃຫເ້ໝາະສມົກບັສະພາບທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຕະຫຼາດໃນ ໄລຍະ

ຍາວ. 
 

ສິ່ ງທີ່່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແມ່ນ 

ຄກບ ແລະ ຄກກ. ຄກບ ເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ສໍາຄນັໃນການສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົ. ຈດຸປະສງົຂອງ

ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັແມ່ນເພື່ ອທດົລອງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ ເຊິ່ ງການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັເປັນທາງເລອືກຂອງຜູນໍ້າ

ໃຊຊ້ບັຍາກອນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ (ຄູ່ຮ່ວມງານ) ໂດຍໄດຮ້ບັການຕອບແທນທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ດວ້ຍປະສດິທພິາບຂອງການ

ອະນຸລກັໃນຂງົເຂດຂອງຕນົ, ໜາ້ວຽກຕ່າງໆທີ່ ສໍາຄນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕອ້ງກໍານດົໄວຢ່້າງລະອຽດຊດັເຈນເພື່ ອທີ່ ຈະ

ສາມາດປະເມນີໄດ.້ 
 

ລະບບົການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ຫຼ ືການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຄ:ື ເວລາໃດ, ໃຜ, ວທິໃີດ ແລະ ຈໍາ

ນວນມູ່ນຄ່າຂອງຜນົປະໂຫຍດທີ່ ກໍານດົໃນສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັຕອ້ງປຶກສາຫາລກືນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ເພື່ ອສາ້ງຂໍ ້

ຕກົລງົຮ່ວມເຊິ່ ງ ປະກອບມລີາຍລະອຽດກ່ຽວກບັວນັເວລາການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ, ການຈ່າຍຕອ້ງອງີໃສ່ (ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ ຫຼ ື

ຜນົໄດຮ້ບັ). ຂງົເຂດການຈ່າຍ (ຫວົໜ່ວຍ, ຈາໍນວນທງັໝດົ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການຈ່າຍ). ສໍາລບັການຈ່າຍໃນໄລຍະສັນ້ 

ແລະ ກາງ ແມ່ນອາດຈະໄດມ້າຈາກຄວາມສະຫມກັໃຈຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ການເກບັຄ່າບໍລກິານ. ໃນ ໄລຍະຍາວຈາໍເປັນຕອ້ງ
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ເຂົາ້ສູ່ລະບບົຕະຫຼາດ ດັ່ ງນັນ້ການປະເມນີຕະຫຼາດສໍາລບັການບໍລກິານຫຼາຍລະດບັຈໍາເປັນຕອ້ງສາ້ງຂືນ້ ໃນສນັຍາວ່າດວ້ຍການ

ອະນຸລກັກໍ່ ຄ ືການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຈໍາເປັນຕອ້ງມຄີວາມຍນືຍງົໃນໄລຍະຍາວ ດີທີ່ ສຸດແມ່ນ ການຊຸກຍູກ້ານປະຕບິດັກດົ

ລະບຽບຂອງທມີງານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຄວນຈະລວມເຂົາ້ກນັໃນສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ. 
 

ຄ່າໃຊຈ່້າຍທົ່ ວໄປສໍາລບັການສາ້ງສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັຕອ້ງປະກອບມມູ່ີນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຄຸມ້ຄອງການ

ບໍລຫິານກອງທນຶ, ການຕດິຕາມກວດກາ, ການກວດສອບ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍລ່ວງໜາ້ອື່ ນໆ. ພະລະບດົບາດນີອ້າດຈະດໍາເນນີ

ໂດຍຄນົກາງ ຫຼ ືບໍລສິດັ. ໃນນີ ້ການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຕອ້ງພຽງພໍສໍາລບັຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານເພື່ ອຕອບແທນຄ່າເສຍໂອກາດຢ່າງ

ຍຸດຕທໍິາ. ບນັດາກດິຈະກໍາໃນປະຈບຸນັທີ່ ຮອງຮບັ ໃນສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັປະກອບມ:ີ ການຕດິຕາມກວດກາ, ການ

ລາດຕະເວນ, ການຊ່ວຍເຫຼື່ ອດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ, ການຕະຫຼາດເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ການຊ່ວຍເຫຼອືການພດັທະນາ, ການຈດັການ

ດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ, ການປູກປ່າໄມໃ້ນບາ້ນ ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ (Hallam, 2014). 
 

ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນແບບຍນືຍງົໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນແບບຍນືຍງົໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນແບບຍນືຍງົໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນແບບຍນືຍງົໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ບ່ໍແມ່ນບ່ໍແມ່ນບ່ໍແມ່ນບ່ໍແມ່ນ

ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການພດັທະນາ ການພດັທະນາ ການພດັທະນາ ການພດັທະນາ ເຊິ່ ງເຊິ່ ງເຊິ່ ງເຊິ່ ງບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຊາວບາ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຊາວບາ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຊາວບາ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຊາວບາ້ນໄດ ້ນໄດ ້ນໄດ ້ນໄດທ້ງັໝດົ.ທງັໝດົ.ທງັໝດົ.ທງັໝດົ. ແນວຄວາມຄດິນີຕ້ອ້ງຈດັເຂົາ້

ໃນການສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມ. ແຕ່ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ຄວາມສໍາຄນັໃນການສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັການຮ່ວມງານກບັ

ບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາອື່ ນໆ ໃນເຂດໃກຄ້ຽງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍທີ່ ປະກອບມ ີ2 ດາ້ນຄ ື1) ການປູກຈດິສໍາ

ນກຶໃນການພດັທະນາສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດກນັຊນົປ່າສະຫງວນ ແລະ 2) ການຮ່ວມມກືານຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ 

ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆເພື່ ອແບ່ງປັນວໄິສທດັຮ່ວມກນັ ແລະ ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັໃນການວາງແຜນສາ້ງສນັຍາວ່າດວຍ້

ການອະນຸລກັຕາມພືນ້ທີ່ ທີ່ ຊຸດໂຊມງ່າຍໃນປ່າສະຫງວນ. ຖາ້ຫາກປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນ 2 ດາ້ນນີ ້ຂໍຕ້ກົລງົນີຈ້ະບ່ໍພຽງແຕ່ມີ

ອດິທພິນົຕ່ໍກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແຕ່ຍງັຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖິງຮູບແບບການພດັທະນາໃນເຂດກນັຊນົຂອງປ່າສະຫງວນ. 

ນອກຈາກນີ ້ຈະຕອ້ງຍອມຮບັວ່າຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກງານອື່ ນໆໃນພືນ້ທີ່ ອາດຈະສົ່ ງເສມີ ແລະ ເຮດັໃຫໄ້ພຂົ່ ມຂູ່ທາງອອມ້ຢູ່ໃນປ່າ

ສະຫງວນເພີ່ ມຂືນ້ (ເຊັ່ ນ ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ການກໍ່ ສາ້ງທາງ ແລະ ອື່ ນໆ). ການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຜູດໍ້າເນນີທຸລະກດິນີແ້ມ່ນ

ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົເຈ ົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການແບ່ງປັນວໄິສທດັໃນພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນແມ່ນຂັນ້ຕອນທີ່ ສໍາຄນັໃນເຮດັວຽກ

ຮ່ວມກນັກບັປະຊາຊນົໂດຍກງົ.  
 

ພະນກັງານຫຼກັຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຕອ້ງກໍານດົບນັດາກດິຈະກໍາບຸລມິະສດິ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນ

ການອະນຸລກັ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ໂດຍດໍາເນນີຜ່ານການສາ້ງຮູບແບບແນວຄວາມຄດິຕາມການວເິຄາະໄພ

ຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ກໍານດົເອາົພືນ້ທີ່ ທີ່ ຈະ ໃຫຊ້າວບາ້ນຊ່ວຍ ພອ້ມກບັສາ້ງຮູບແບບການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ. ການສົ່ ງເສມີ/ຜົນ

ປະໂຫຍດສໍາລບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມມຄີ:ື 

• ການຄຸມ້ຄອງສດິການນໍາໃຊດ້ນິໃນ ແລະ ເຂດອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ (ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການ

ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ການອະນຸລກັ) 

• ການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືວຽກງານປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ສໍາລບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ໃນຂໍຕ້ກົລງົ

ວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັ. 

• ສະໜບັສະໜນູການວຽກງານເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ການປະມງົແບບຍນືຍງົ, ການພດັທະນາດາ້ນໃນ ແລະ ອອມ້

ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

• ການພດັທະນາຊຸມຊນົອງີໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ຫຼ ືການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ

ການ ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັໃຫຊ້າວບາ້ນ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງສະເໝພີາບ. 

• ການໃຫລ້າງວນັ ຫຼ ືຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆຕ່ໍກບັຊຸມຊນົ ຫຼ ືທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ວຽກງານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ (ຕວົຢ່າງ: ການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຕາມກດິຈະກໍາທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັ) 
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ກນົໄກການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ໃນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປະກອບມຂໍີຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ (ເອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍ 2) ແລະ ລາຍຮບັຈາກ ຄກບ ອະທບິາຍ ໃນມາດຕາ 15 ແລະ ປະກອບມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ງບົປະມານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

2. ລາຍຮບັຈາກການປັບ ໃໝຜູກ້ະທໍາຜດິ 

3. ລາຍຮບັການຂາຍຂອງກາງທີ່ ຍດືໄດ ້

4. ລາຍຮບັຈາກການຂາຍປີ ້ແລະ ໃຫບໍ້ລກິານ 

5. ລາຍຮບັຈາກການບໍລຈິາກຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ 

ໃນມາດຕາ 16: ວ່າດວ້ຍການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດຈາກການປັບໃໝມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. 15%  ແບ່ງເຂົາ້ວຽກງານບໍລຫິານຂອງຄະນະກໍາມະການ 

2. 40%  ແບ່ງໃຫຜູ້ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ 

3. 20%  ແບ່ງເຂົາ້ງບົປະມານຂອງເມອືງ 

4. 20%  ແບ່ງເຂົາ້ກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນ 

5. 5%  ແບ່ງໃຫ ້ຄກບ 

     

 
ຮູບພາບ 6: ພາບລວມໂຄງຮ່າງການສາ້ງຕັງ້ຂອງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
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9.79.79.79.7        ການແບ່ງເຂດການແບ່ງເຂດການແບ່ງເຂດການແບ່ງເຂດໃນໃນໃນໃນປ່າສະຫງວນປ່າສະຫງວນປ່າສະຫງວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    

9.7.1  ອງົປະກອບທາງດາ້ນຫຼກັການ    
 

ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້(2007) ມາດຕາ 24 ລະບຸວ່າ ການແບ່ງເຂດໃນປ່າສະຫງວນແບ່ງອອກເປັນ 4 ເຂດ

ຄ:ື ເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ, ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ,້ ເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ ແລະ ເຂດກນັຊນົ. ເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ ແລະ ເຂດຄຸມ້

ຄອງນໍາໃຊແ້ມນຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ. ສ່ວນເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ ແລະ ເຂດກນັຊນົຢູ່ເຂດນອກພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ. ເຖງິແມ່ນວ່າ 

ບ່ໍ ໄດລ້ະບຸຢ່າງລະ ອຽດ ແຕ່ກໍ່ ມກີານພວົພນັກນັຄ ືເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຄຸ້ມ້ຄອງຮ່ວມກບັຊາວ ບາ້ນໂດຍການຄວບຄຸມຂອງລດັ 

ສ່ວນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດຍງັຂືນ້ກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບພະນກັງານທີ່ ປ່າສະຫງວນໂດຍກງົ. 
 

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້(2007) ມາດຕາ 42 ລະບຸວ່າ ອະນຸຍາດນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມຕ້າມປະເພນ ີໝາຍ

ຄວາມວ່າ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມຕ້າມປະເພນແີມ່ນການຊມົໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະຜນົປ່າໄມທ້ີ່ ເຄຍີປະຕບິດັກນັ

ມາ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ. ລດັອະນຸຍາດໃຫຊ້ມົໃຊໄ້ມ ້ແລະ ເກບັກູຜ້ະລດິຕະຜນົປ່າໄມປ້ະເພດບ່ໍຫ່ວງຫາ້ມ 

ເພື່ ອຊມົໃຊໃ້ນຄອບຄວົ ແຕ່ບ່ໍໃຫມ້ຜີນົກະທບົອນັບ່ໍດຕ່ໍີກບັປ່າໄມ,້ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ບ່ໍໃຫແ້ຕະຕອ້ງ

ເຖງິສດິຜນົ ປະໂຫຍດຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືການຕັງ້ອື່ ນໆ. 

ການຊມົໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະຜນົປ່າໄມຕ້າມປະເພນແີມ່ນຕອ້ງປະຕບິດັຕາມແຜນຈດັສນັ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງ

ບາ້ນທີ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັປ່າໄມ.້ ນອກຈາກນັນ້ ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດກໍ່ ຍງັເປັນພາກສ່ວນ

ໜຶ່ ງຂອງອງົປະກອບດາ້ນກດົໝາຍກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນ. 

ການດໍາເນນີການສາ້ງວາດທາງຍ່າງແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ຫຼງັຈາກນັນ້ກໍ່ ເລອືກເສັນ້ທາງທີ່ ສໍາຄນັເພື່ ອເປັນເສັນ້ທາງໃນການ

ຕດິ ຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ ເພື່ ອຕກົລງົເປັນເອກະພາບຕາມເຂດແດນການຕດິຕາມກວດກາໃນແຕ່ລະບາ້ນ ແລະ ມນັເປັນ

ການແບ່ງເຂດຮບັຜດິຊອບ ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ, ຄກກ ທີ່ ກໍ່ ຕັງ້ຂືນ້ໃໝ່ກໍ່ ຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັຕາມການອະທບິາຍ ແລະ ການຮບັຮອງເອາົການແບ່ງເຂດຍ່ອຍຕາມກດົໝາຍ. ອງີໃສ່ວາດວາດທາງຍ່າງທີ່ ສາ້ງຂືນ້ 

ຊາວບາ້ນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກໍານດົພືນ້ທີ່ ສໍາລບັການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ຜະລດິຕະຜນົຈາກນໍາ້ ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັ

ຢາກ ໃຫມ້ກີານກໍານດົພືນ້ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິເປັນພືນ້ສໍາລບັປົກປັກຮກັສາສດັປ່າ. ການແບ່ງເຂດໃນ 19 ບາ້ນແມ່ນສໍາເລດັແລວ້ 

ແລະ ຊາວບາ້ນນໍາສະເໜເີຂດຂອງບາ້ນ 86% ຂອງພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ.  
  

ອງີໃສ່ແຜ່ນທີ່ ທາງທີ່ ສາ້ງຂືນ້ ຊາວບາ້ນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກໍານດົພືນ້ທີ່ ສໍາລບັການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ສດັນໍາ້ 

ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັຢາກໃຫມ້ກີານກໍານດົພືນ້ທີ່ ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິເປັນພືນ້ທີ່ ສໍາລບັປົກປັກຮກັສາສດັປ່າ. ການແບ່ງເຂດໃນ 19 

ບາ້ນແມ່ນສໍາເລດັແລວ້  ແລະ ຊາວບາ້ນຍງັໄດສ້ະເໜເີອາົພືນ້ທີ່ ຂອງບາ້ນຕນົຈາໍນວນໜຶ່ ງເຂົາ້ເປັນເຂດຫວ່ງຫາ້ມເດດັຂາດເຊິ່ ງ

ເທົ່່ າກບັ 86% ຂອງເນືອ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນທງັໝດົ ແລະ ໄດສ້ະເໜເີອາົ 14% ພືນ້ທີ່ ຂອງບາ້ນຕນົເປັນເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາ້ໃຊ.້ ສໍາລບັ

ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊນ້ີອ້າດຈະແບ່ງອອກເປັນເຂດຍ່ອຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເຊັ່ ນວ່າ: ເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດທໍາມະຫາກນິ... ແລວ້ແຕ່

ຄວາມເໝາະສມົຂອງພືນ້ທີ່ . 

9.7.2 ລກັສະນະຂອງແຕ່ລະເຂດຍ່ອຍ 
 

ມາຮອດປະຈບຸນັມພີຽງແຕ່ 14% ຂອງເນືອ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍສະເໜເີປັນເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ແລະ 

ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊອ້າດຈະແບ່ງອອກເປັນເຂດຍ່ອຍເຊັ່ ນ: ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຂດອື່ ນໆ ຖາ້ມຄີວາມຈາໍເປັນ. ໃນເຂດທ່ອງ

ທ່ຽວຈະລວມເຂົາ້ໃນກດົລະບຽບຂອງເຂດຫວ່ງຫາ້ມເດດັຂາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄຟໃຫກ້ບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ປະສບົການດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂືນ້ ພອ້ມຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການທ່ຽວຊມົສດັປ່າ. ເຂດຫວງຫາ້ມເດດັຂາດອາດຈະແບ່ງ

ອອກເປັນເຂດຍ່ອຍຫຼາຍເຂດເຊັ່ ນດຽວກນັ. ກ່ອນອື່ ນໝດົ ໃນທຸກເຂດຕອ້ງແບ່ງໃຫມ້ເີຂດທີ່ ຫາ້ມເຂົາ້ ແລະ ບ່ໍມໃີຜຮູຈ້ກັຫຼາຍ
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ກ່ຽວກບັພືນ້ທີ່ ເຫຼ ົ່ ານີ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດຕັງ້ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິ. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມຫຼີາຍ

ເຂດພືນ້ທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການອະນຸລກັ ແລະ ນອນຢູ່ເຂດຫວງຫາ້ມເດດັຂາດ. 
 

9.89.89.89.8        ກດົລະບຽບປ່າສະຫງວນກດົລະບຽບປ່າສະຫງວນກດົລະບຽບປ່າສະຫງວນກດົລະບຽບປ່າສະຫງວນ    

9.8.1  ການສາ້ງກດົລະບຽບ 

ຄດືັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂໍ ້9.2 ຂາ້ງເທງິນັນ້ ຈາໍນວນກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ດໍາລດັຕ່າງໆທີ່ ນໍາ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປະກອບມ:ີ 

• ດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທ ີ164/ນຍ ວ່າດວຍ້ການສາ້ງຕັງ້ລະບບົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ 

(1993) 

• ກດົລະບຽບວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງເຂດອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ, ກດົລະບຽບວ່າດວ້ຍສດັປ່າ ແລະ ສດັນໍາ້ ເລກທ ີ

0360/ກປມ (2003) 

• ຍຸດທະສາດປ່າໄມເ້ຖງິ 2020 (2005), ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້(2007), ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັນໍາ້ ແລະ 

ສດັປ່າ (2007) 

• ດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ134/ນຍ ວ່າດວຍ້ປ່າສະຫງວນ (2015) 
 

ບນັດາກດົລະບຽບເຫຼົ່ ານີໄ້ດຄ້ວບຄຸມການນໍາໃຊ ້ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຄວນຈະມກີານ

ເຜຍີແຜ່ໃກກ້ບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົໄດຮ້ບັຮູ.້  

ຄາດວ່າໃນຕ່ໍໜາ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ຄກມ ຈະສາ້ງກດົລະບຽບໃນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ໂດຍມີ

ຄູ່ມແືນະນໍາກ່ຽວກບັບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ອະນຸດມດັໃຫຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ, ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ແລະ 

ເຂດຍ່ອຍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການນໍາໃຊແ້ບບຍນືຍງົຂອງບາ້ນ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂອງບາ້ນ ແລະ 

ການສໍາປະທານກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ/ການພດັທະນາເຂດທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງຈະໄດຕ້ອ້ງແນະນໍາ ໃຫມ້ກີານກໍານດົກດົລະບຽບ

ທົ່ ວໄປສໍາລບັກດິຈະກໍາທີ່ ອະນຸຍາດ ແລະ ບ່ໍອະນຸຍາດໃນເຂດກນັຊນົ ແລະ ລະບຸບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ຕອ້ງອະມຸມດັໂດຍ ກຊສ 

ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້  

9.8.2 ການປັບປຸງກດົລະບຽບປ່າສະຫງວນ 
 

ຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນີກດົລະບຽບປ່າສະຫງວນເພື່ ອນໍາເຂົາ້ໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍໃໝ່, ຄວາມເຂົາ້ໃຈຄຸ່ນຄ່າຂອງປ່າ

ສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫຼ ືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການສາ້ງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມອາດ

ຈະປັບປຸງໂດຍ ຄກມ ໃນກອງປະຊຸມທາງການ ໃນຕ່ໍໜາ້. 
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ບດົທ ີ10: ການແບ່ງເຂດບດົທ ີ10: ການແບ່ງເຂດບດົທ ີ10: ການແບ່ງເຂດບດົທ ີ10: ການແບ່ງເຂດຍ່ອຍຍ່ອຍຍ່ອຍຍ່ອຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຫນີໜາມໜ່ໍຫນີໜາມໜ່ໍຫນີໜາມໜ່ໍ    

10.110.110.110.1            ພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜ ີ   
 

ກດົໝາຍລາວຕອ້ງການໃຫມ້ກີານແບ່ງເຂດຍອ່ຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອກໍານດົ ເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ

ສໍາລບັການປົກປັກຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ວາງກດົລະບຽບ ໃນການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ.້ ການແບ່ງເຂດ

ຍ່ອຍແບບມສ່ີວນຮ່ວມເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຕອ້ງການໃຫຊຸ້ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຮດັວຽກຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ເຊິ່ ງການແບ່ງເຂດຄຸມ້ຄອງ

ພາຍໃນແຕ່ລະບາ້ນ ແລະ ເຂດອະນຸລກັໃນປ່າສະຫງວນຊຸດໃໝ່ນີຈ້າໍເປັນສໍາລບັການປັບປຸງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 2016-2020. 

ໂດຍຄວາມຈງິແລວ້ ການແບ່ງເຂດຍ່ອຍນີຈ້ະຊ່ວຍເຂົາ້ໃນວຽກງານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໂດຍການແບ່ງປ່າສະຫງວນອອກເປັນເຂດ

ຄຸມ້ຄອງ ໃນແຕ່ລະບາ້ນ. ທ່ານ ແບກັມູລາຣ (2013) ກ່າວເຖງິຄໍາແນະນໍາຈາກອງົການ IUCN ວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຕອ້ງ

ກໍານດົພືນ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງປ່າສະຫງວນເປັນເຂດຫວ່ງຫາ້ມເດດັຂາດຢ່າງໜອ້ຍສຸດ 75%. 

10.210.210.210.2        ການນາໍໃຊ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດຕ່າງໆການນາໍໃຊ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດຕ່າງໆການນາໍໃຊ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດຕ່າງໆການນາໍໃຊ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເຂດຕ່າງໆ    

10.2.1  ເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບາ້ນ 

ໄດມ້ກີານດໍາເນນີການສາ້ງແຜນວາດທາງຍ່າງ ແລະ ການແບ່ງເຂດຍ່ອຍແບບມສ່ີວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫນີ   ໜາມໜ່ໍ (19 ບາ້ນ ແລະ 5 ກຸ່ມບາ້ນ). ຈາກນັນ້ກໍ່ ມກີານຄດັເລອືກເສັນ້ທາງຍ່າງທີ່ ສໍາຄນັເພື່ ອເປັນເສັນ້ທາງໃນການ

ລາດຕະເວນ, ກວດກາ, ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັເພື່ ອເຮໃັຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະພາບທາງດາ້ນເຂດແດນໃນການຕດິຕາມກວດກາ

ຂອງບາ້ນ ແລະ ການແບ່ງເຂດຮບັຜດິຊອບຂອງບາ້ນຕ່າງໆພາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ.  (ຮູບພາບ 7) 

10.2.2  ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້   
 

ອງີຕາມແຜນວາດທາງຍ່າງສາ້ງຂືນ້ນັນ້ ຊາວບາ້ນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກໍານດົພືນ້ທີ່ ສໍາາລບັການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

ແລະ ສດັນໍາ້. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັໃຫມ້ກີານກໍານດົພືນ້ທີ່ ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ໄດ ້ເພື່ ອເປັນພືນ້ທີ່ ສໍາລບັປົກປັກຮກັສາສດັປ່າ. ການ

ແບ່ງເຂດຍ່ອຍໃນ 19 ບາ້ນແມ່ນສໍາເລດັແລວ້ ແລະ ຊາວບາ້ນນໍາສະເໜເີຂດຄຸມ້ຄອງບນັດາບາ້ນທງັໝດົ 14% ຂອງເຂດປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາ້ໃຊ ້ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊອ້າດຈະແບ່ງອອກເປັນເຂດຍ່ອຍຕື່ ມອກີ

ເຊັ່ ນ: ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ຖາ້ຈາໍເປັນ. 

10.2.3  ເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ    
 

ອງີຕາມແຜ່ນທີ່ ທາງທສີາ້ງຂືນ້ ຊາວບາ້ນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກໍານດົພືນ້ທີ່ ບາ້ນພວກເຂາົເຊິ່ ງມຊີາຍແດນຊອ້ນກນັ ໃນ

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພວກເຂາົກໍ່ ຍງັໃຫມ້ກີານກໍານດົພືນ້ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິເປັນພືນ້ທີ່ ສໍາລບັປົກປັກຮກັສາສດັປ່າ. ການ

ແບ່ງເຂດຍ່ອຍໃນ 19 ບາ້ນແມ່ນສໍາເລດັແລວ້ ແລະ ຊາວບາ້ນນໍາສະເໜເີຂດຄຸມ້ຄອງຂອງບນັດາບາ້ນທງັໝດົ 86% ຂອງພືນ້

ທີ່ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເປັນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ. ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າໃນ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ຕອ້ງການ ໃຫມ້ຂໍີມູ້ນ 

ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຢ່າງເລກີເຊິ່ ງກ່ຽວກບັຄຸ່ນຄ່າຂອງການອະນຸລກັໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດໃ້ນເຂດຫວ່ງຫາ້ມເດດັຂາດ. 

ການປະເມນີການແບ່ງເຂດຍ່ອຍເບື່ ອງຕົນ້ ໃນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັ ໃນຮູບພາບ 7. 

ພືນ້ທີ່ ສສີົມ້ໃນຮູບພາບ 7 ສະແດງເຖິງການສະເໜໃີຫເ້ປັນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດຂອງຊາວບາ້ນໃນ 19 ບາ້ນ ແລະ ພືນ້ທີ່

ສຂີຽວເປັນເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ແລະ ເສັນ້ສດໍີາສະແດງເຖງິເສັນ້ເຂດແດນລະຫວ່າງບາ້ນຕ່ໍບາ້ນພາຍໃນ 19 ບາ້ນອອ້ມຂາ້ງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ.  
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ຮູບພາບ 7: ການແບ່ງເຂດຍ່ອຍເບືອ້ງຕົນ້ອອກເປັນເຂດຫ່ວງຫາ້ມເດດັຂາດ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊໃ້ນເຂດປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໂດຍອງີຕາມການສະເໜຂີອງຂັນ້ບາ້ນ. 
 

10.2.4  ເຂດກນັຊນົ 
 

ເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ບາງບ່ອນ ໄດກ້ໍານດົຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ມຫຼີກັໝາຍເຂດແດນແລວ້ 

ລວມທງັໝດົ 160 ຫຼກັ ພອ້ມທງັໄດກ້ໍານດົເຂດກນັຊນົເຊິ່ ງມໄີລຍະຫ່າງຈາກປ່າສະຫງວນປະມານ 500 ແມດັ. ເຂດກນັຊນົນີ ້

ສາມາດໍາເນນີການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໄດ ້ແຕ່ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫດໍ້າເນນີໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສາ້ງສວນປູກ

ຕົນ້ໄມເ້ປັນບໍລເິວນກວ້າງ. ເວົາ້ສັນ້ໆກໍ່ ຄບ່ໍືອະນຸຍາດໃຫດໍ້າເນນີກດິຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ຂດັກບັດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ164/ນຍ 

(1993) ວ່າດວຍ້ການສາ້ງຕັງ້ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້(ສະບບັປັບປຸງໃໝ່) ແລະ ດໍາລດັເລກທ ີ

04 (2008) ຫຼ ືອະນຸຍາດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້

ໃນຂໍ ້9.5.2 ວ່າການສະເໜຈີະຕອ້ງປະກອບມຂີອບເຂດຂອງ 19 ບາ້ນອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນ ແລະ ຍຸດທະສາດເຂດເຊື່ ອມ

ຕ່ໍເປັນແນວຄວາມຄດິຂອງພືນ້ທເີພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍກບັຄຸ່ນຄ່າທາງດາ້ນມໍດກົ ແລະ ປົກປັກ

ຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ.    

    

 

ຫນິໜາມໜ່ໍຫນິໜາມໜ່ໍຫນິໜາມໜ່ໍຫນິໜາມໜ່ໍ    
ເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ 

ເຂດອະນຸລກັທງັໝດົ 

ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້

(ການສະເໜຂີອງບາ້ນ) 

ຜູປົ້ກຄອງບາ້ນ 

ບາ້ນນອ້ຍ 

ເສັນ້ທາງຫຼກັປູຢາງ 

ເສັນ້ທາງປັຼກປູຍດວ້ຍຫນິ 

ເສັນ້ທາງປູດວ້ຍຫນິ 

ສາຍນໍາ້ 

ເຂດຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊ ້

ເຂດອະນຸລກັທງັໝດົ 

ເຂດຄຸມ້ຄອງບາ້ນ 

ເຂດແດນລະຫວ່າງປະເທດ 

ຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບຄໍາອະທບິາຍຮູບພາບ    
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ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ ີ   IV:IV:IV:IV: ການຈດັແບ່ງການຈດັແບ່ງການຈດັແບ່ງການຈດັແບ່ງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງ    ແລະແລະແລະແລະ    ແຜນການແຜນການແຜນການແຜນການ ໃນການຄຸມ້ຄອ ໃນການຄຸມ້ຄອ ໃນການຄຸມ້ຄອ ໃນການຄຸມ້ຄອງງງງ 
 

ບດົທ ີ11: ການຈດັແບ່ງບດົທ ີ11: ການຈດັແບ່ງບດົທ ີ11: ການຈດັແບ່ງບດົທ ີ11: ການຈດັແບ່ງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງ ໃນ ໃນ ໃນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຫນີໜາມໜ່ໍຫນີໜາມໜ່ໍຫນີໜາມໜ່ໍ    

11.111.111.111.1        ອໍານາດການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບອໍານາດການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບອໍານາດການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບອໍານາດການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ    

11.1.1  ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ 
 

ບນັດາຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມຕອ້ງປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຮບັປະກນັປະສດິທພິາບຂອງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ. ບນັດາຜູທ້ີ່ ມ ີ

ສ່ວນຮ່ວມຫຼກັແມ່ນຊາວບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ ງທງັສອງຝ່າຍຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຮ່ວມກນັຢ່າງເໝ

າະສມົທີ່ ສຸດ. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຮບັຜດິຊອບການສາ້ງນຕິກິໍາ ແລະ ໂຄງສາ້ງດາ້ນກດົໝ

າຍການຄຸມ້ຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃຫກ້ບັອງົກອນ ແລະ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງຮບັຜດິຊອບການວາງແຜນ ແລະ ການປະສານງານວຽກງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ສະ

ໜບັສະໜນູໜ່ວຍງານວຊິາການຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ ເຊິ່ ງທາງ ຫຊສ ຮບັຜດິຊອບ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມວຽກງານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມກບັຊາວບາ້ນຜູທ້ີ່ ມສີດິອໍານາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປົກປັກ

ຮກັສາພືນ້ທີ່ ຕ່າງ ໃໆນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 
 

ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປະສບົຜນົສໍາເລດັນັນ້ ກໍ່ ຕອ້ງອາໄສການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຂອງອງົ

ການຈດັຕັງ້ລດັເຊັ່ ນວ່າ: ພະນກັງານຫອ້ງວ່າການປົກຄອງເມອືງ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ຫອ້ງການຖະແຫ່ຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ,້ ຕໍາຫຼວດ ແລະ ທະຫານ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ 

ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມເຫຼົ່ ານີປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຊີນໍ້າວຽກງານຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ 

(ການປະສານງານ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ) ທີ່ ຈະຊ່ວຍແກໄ້ຂບນັຫາໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ່າງໆເຊັັ່ ນ: ການລກັລອບຕດັໄມ ້ແລະ 

ລ່າສດັຜດິກດົໝາຍຂອງກຸ່ມຄນົບ່ໍດຫີວງັແຕ່ຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສັນ້ ອນັເປັນສາເຫດກໍ່ ໃຫເ້ກດີມກີານນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ

ແບບດບັສູນ. 
 

ນອກຈາກນັນ້ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຊ່ວຍເຫຼອືກໍ່ ສໍາຄນັ ໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ

, ການສະໜບັສະໜູນອງົກອນ ແລະ ກອງທນຶ ເພື່ ອເຮດັໃຫບ້ນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນມຄີວາມສະດວກເຮດັວຽກ

ຮ່ວມກນັໃນຕ່ໍໜາ້ ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຕອ້ງ ໄດສ້າ້ງເປົາ້ໝາຍລວມຮ່ວມກນັເພື່ ອໃຫເ້ປັນອງົກອນທີ່ ມ ິປີະສດິທພິາບ. 

11.1.2  ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ເມອືງ 
 

ໃນຂັນ້ເມອືງ ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງປະກອບມທ່ີານຮອງເຈົາ້ເມອືງ (ເປັນປະທານ) ເຊິ່ ງມຜູີຕ້າງໜາ້

ຈາກ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ລດັຂັນ້ເມອືງ (ຫຊສ, ກະສກິໍາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ແມ່ຍງິ, ຕໍາຫຼວດ, ທະຫານ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ຕາງໜາ້/ຫວົໜາ້ ຄກກ ຈາກ 5 ກຸ່ມບາ້ນ. 

ຄກມ ເປັນອງົປະກອບຫຼກັໃນການຊີນໍ້າວຽກງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອສາ້ງການພວົພນັໃນຫຼາຍລະດບັທີ່

ແຕກຕ່າງກນັໂດຍການເຊນີເອາົບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຈາກຂັນ້ແຂວງ ແລະ ລະດບັຊາດເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມຄັງ້ໜຶ່ ງຕ່ໍປີ. ຈາໍນວນ

ສະມາຊກິປະຈາໍ ຄກມ ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ 2 ຄັງ້/ປີ ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ 

1. ໜ່ວຍງານວຊິາການ ຂອງ ຫຊສ 

2. ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ 

3. ສະຫະພນັແມ່ຍງິເມອືງ 

4. ຫອ້ງການປອ້ງກນັຊາດເມອືງ 
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5. ຫອ້ງການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົສຸກເມອືງ 

6. ຫອ້ງການແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶເມອືງ 

7. ຫອ້ງການພດັທະນາຊນົນະບດົເມອືງ 

8. ຫອ້ງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມອືງ 

9. ຫອ້ງວ່າການປົກຄອງເມອືງ 

10. ຫອ້ງການພາຍໃນເມອືງ 

11. ຫອ້ງການໂຄສະນາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົເມອືງ 

12. ຕາງໜາ້ຈາກ ຄກກ 5 ທ່ານ, ກຸ່ມບາ້ນລະ 1 ທ່ານ.  

11.1.3     ສດິ, ອໍານາດຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
 

ການສາ້ງຕັງ້ອໍານາດການປົກຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ 6 ໜ່ວຍງານວຊິາການສະແດງໃຫເ້ຫນັ

ໃນຮູບພາຍ 8. ໂຄງການພດັທະນາການຮ່ວມມລືາວ-ເຢຍລະມນັສະໜບັສະໜນູວຽກງານດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການເງນິຈນົ

ເຖງິເດອືນ ຕຸລາ 2018 (ແລະ ບາງສ່ວນຈາກບໍລສິດັ IP) ເຂົາ້ໃນໂຄງການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ

ແບບຍນືຍງົໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເມອືງ ບວົລະພາ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. 

    
    

ຮູບພາບ 8: ການສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ ແລະ 6 ໜ່ວຍງານວຊິາການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 
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11.1.4     ການຄຸມ້ຄອງຂອງກມົຄຸມ້ຄອງຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າ ໄມ ້(ກຊສ) 
 

ອງີຕາມດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ134 ລງົວນັທ ີ13/5/2015 ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ກຊສ ຮບັ

ຜດິ ຊອບດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດ,,,, ແຜນນະໂຍບາຍ,,,, ກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບປ່າສະຫງວນເພື່ ອນໍາສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະ 

ນາຮບັຮອງ. 

2. ເຜຍີແຜ່ລະບຽບກດົໝາຍປ່າສະຫງວນໃນທົ່ ວປະເທດ    

3. ອອກຄໍາຂໍຕ້ກົລງົ,,,, ຄໍາສັ່ ງ,,,, ແຈງ້ການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງປ່າສະຫງວນໂດຍອງີຕາມພະລະບດົບາດ,,,, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ .    

4. ສາ້ງແຜນແຕ່ງຕັງ້, ສບັຊອ້ນພະນກັງານ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໂດຍຮ່ວມມກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.    

5. ຄວບຄຸມ,,,, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບຕ່າງ ໃໆນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີໜາມໜ່ໍ.    

6. ກວດກາ ແລະ ກະກຽມເອກະສານກ່ຽວກບັຜູກ້ະທໍາຜດິກດົໝາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ສົ່ ງໃຫ ້

ກບັອາຍາການເພື່ ອສົ່ ງຟອ້ງຕ່ໍສານປະຊາຊນົເພື່ ອຟອ້ງຕ່ໍສານຢ່າງຍຸດຕທໍິາ.    

7. ສໍາຫຼວດ ແລະ ສາ້ງຖານຂໍມູ້ນປ່າສະຫງວນ ປະກອບມປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເນື່ ອງຈາກວ່າໄດມ້ກີານຝຶກ

ອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັພະນກັງານປ່າສະຫງວນແລວ້.    

8. ຮ່ວມມກືບັຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ,,,, ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັວຽກງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ.    

9. ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມໃືນລະດບັຊາດ ແລະ ຂງົເຂດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    

10. ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃຫກ້ບັລດັຖະບານ

ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ    

11.211.211.211.2        ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ື   
 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຊ່ວຍເຫຼອືມຄີວາມສໍາຄນັຕ່ໍກບັການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ, 

ການສະໜບັສະໜູນອງົກອນ ແລະ ກອງທນຶ. ປ່າສະຫງວນແຫງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຮ່ວມມຢ່ືາງໃກສ້ດິຕດິແທດກບັໂຄງການ

ສົ່ ງເສມີການສກຶສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ

ອງົການ GIZ ແລະ ເລອືກເອາົເມອືງ ບວົລະພາເປັນເມອືງເປົາ້ໝາຍ ເພື່ ອທດົລອງໂດຍເນັນ້ໃສ່ການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັການ

ຊ່ວຍເຫຼອືຈາກບໍລສິດັທປຶີກສາກະສກິໍາ-ປ່າໄມ ້ແລະ ບໍລສິດັທປຶີກສາການພດັທະນາ ແລະ ທຸລະກດິຈາໍກດັ ໃນດາ້ນການສາ້ງ

ຄວາມອາດສາມາດ.  
 

ທາງອງົການ IUCN ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໃນ ສປປ ລາວ ມາເຖງິປະຈບຸນັແມ່ນເປັນເວລາ 20 ປີແລວ້. ສໍາລບັ

ວຽກງານທີ່ ອງົການIUCN ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະກອບມ:ີ ສະໜບັສະໜນູປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃນການເຂົາ້ເປັນ
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ມໍລະດກົໂລກໃຫອ້ງົການ UNESCO ແລະ ການພດັທະນາແນວຄວາມຄດິການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ. ອງົການ IUCN ເປັນ

ອງົການໃຫ່ຍທີ່ ຮບັຮູກ້ນັຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນລະດບັຂງົເຂດ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານຮ່ວມມ ືແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນຕ່ໍໜາ້

, ພອ້ມນັນ້ ກໍ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນຮ່ວມມກືບັສະມາຄມົອະນຸລກັສດັປ່າ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ສະມາຄມົດັ່ ງກ່າວມບີດົຮຽນ ແລະ ປະສບົ

ການຫຼາຍດາ້ນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຮ່ວມມກືນັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້

ສອດຄ່ອງກບັການອະນຸລກັ. 
 

ລດັຖະບານເຢຍລະມນັຈະສະໜບັສະໜນູບາ້ນເປົາ້ໝາຍທີ່ ຕັງ້ຢູ່ອອ້ມຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍພາຍໃຕ ້

ການຮ່ວມມດືາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການອະນຸລກັປ່າໄມ ້ແລະ ຊວີະນາໆພນັ (ICBF). ວທິກີານເຂົາ້ມາຊ່ວຍເຫຼື່ ອແມ່ນເພື່ ອ

ປັບປຸງລະດບັຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃນບາ້ນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ. ອງົການ GIZ ຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການຫນີໜາມໜ່ໍໂດຍແນ່ໃສ່ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງມກີານປະສານງານ ແລະ 

ມສ່ີວນພວົພນັກບັໂຄງການ ProFLEGT ເປັນໂຄງການຂອງອງົການ GIZ ເຊິ່ ງຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮ່ວມກນັ ໃນ ແຂວງ ຄໍາ

ມ່ວນກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົຢັງ້ຢືນປ່າ ໄມ ້ແລະ ສະໜບັສະໜນູປ່າຜະລດິນອກປ່າສະຫງວນ. ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່

ຈະມກີານຮ່ວມມກືບັໂຄງການຂອງທະນາຄານໂລກສໍາລບັການຄວບຄຸມການຄາ້ສດັປ່າໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້

ເທນີອກີດວ້ຍ. 
 

ການຮ່ວມມກືບັສວນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງ ປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍສະເພາະ ດາ້ນການພດັທະນາການ

ຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັຮ່ວມກນັໂດຍການແລກປ່ຽນບດົຮຽນກ່ຽວກບັການນໍາໃຊລ້ະບບົ SMART ແລະ ມກີອງ

ປະຊຸມການປະສານງານປະຈາໍລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງລະດບັສູງຂອງສອງປະເທດ ແລະ ກໍາລງັມກີານຮ່ວມມດືາ້ນການ

ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເພື່ ອຮຽນຮູກ່້ຽວກບັຄຸ່ນຄ່າຂອງມໍລະດກົທາງດາ້ນລະບບົນເິວດ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາ

ປ່າສະຫງວນ. 
 

ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຮ່ວມມພືດັທະນາຮ່ວມກບັຝ່າຍເອກະຊນົ ໂດຍສະເພາະ ດາ້ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ການຄ ້າເຄື່ ອງປ່າຂອງດົງ ເຊິ່ ງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍ ໄດ ້ດໍາເນີນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວເບືອ້ງຕົນ້ 

(ການທ່ອງທ່ຽວຖໍາ້, ການເດນີປ່າເພື່ ອຊມົທໍາມະຊາດ, ເບິ່ ງສດັທີ່ ລຽ້ງລູກດວຍ້ນໍາ້ນມົທີ່ ຄາ້ຍຄກືບັມະນຸດທີ່ ເປັນຊະນດິພນັເປັນ

ທີ່ ມຄີວາມເປັນເອກະລກັໃນເຂດຜາຫນີປູນ) ແລະ ມກີານຮ່ວມທຸລະກດິກບັບໍລສິດັນກັທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງໃນລາວ ເຊິ່ ງອາດ

ຈະຂະຫຍາຍການທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ ງ ປະກອບມບໍີລສິດັທ່ອງທ່ຽວກຣີນດສີໂຄເວຣປີະຈາໍເມອືງ ທ່າແຂກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ. ຄວາມເປັນໄປໄດດ້າ້ນການຮ່ວມມກືບັຝ່າຍເອກະຊນົເຊັ່ ນ ບໍລສິດັຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ບໍລສິດັເຂື່ ອນໄຟຟາ້ໃນຕ່ໍໜາ້ກ່ຽວ

ກບັການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນຊວີະນາໆພນັໂດຍຜ່ານຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ. 
 

11.311.311.311.3        ກນົໄກການເງນິ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູກນົໄກການເງນິ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູກນົໄກການເງນິ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູກນົໄກການເງນິ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູລະບບົການເງນິແບບຍນືຍງົລະບບົການເງນິແບບຍນືຍງົລະບບົການເງນິແບບຍນືຍງົລະບບົການເງນິແບບຍນືຍງົ    

11.3.1      ຍຸດທະສາດການເງນິແບບຍນືຍງົ    
 

ຕອ້ງສາ້ງທາງເລອືກຕ່າງ ໃໆນການຊອກຫາແຫ່ຼງທນຶໂດຍການປະເມນີຈາກລູກຄາ້, ຕະຫຼາດ, ການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ກອງ

ທນຶຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ ງການສາ້ງທາງເລືອກການຊອກຫາແຫ່ຼງທນຶຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັການປະເມນີຜົນ

ປະໂຫຍດ ແລະ ການບໍລກິານບບົນເິວດ ກບັ ການສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ. ຂັນ້ຕອນທໍາອດິແມ່ນການສາ້ງຮູບແບບ

ການເຮດັວຽກ ແລະ ການຕະຫຼາດທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖິງຜນົໄດຮ້ບັ ເຊິ່ ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມຜູີໃ້ຫທ້ນຶສະ

ໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິ ແລະ ວຊິາການຈນົຮອດປີ 2018 ແລະ ມເີວລາພຽງພໍໃນການສາ້ງ ແລະ ກະຈາຍຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້

ການອະນຸລກັເພື່ ອປັບຕວົ. ທາງເລອືກທີ່ ງາຍທີ່ ສຸດອາດຈະເປັນການສາ້ງກອງທນຶບໍລຈິາກ ຫຼ ືຮຽກຮອ້ງຈາກອງົການຈດັຕັງ້

ຕ່າງໆຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
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ນອກຈາກນັນ້ ແນວທາງທົ່ ວໄປຂອງການສາ້ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຈາກການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນການໃຊລ້ະບບົ

ປີນ້ກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເຂົາ້ມາທ່ຽວຊມົປ່າສະຫງວນ. ນໍາໃຊຄ່້າທໍານຽມປ່າສະຫງວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ໃນຕ່ໍໜາ້ ເພື່ ອທີ່ ຈະສະໜອງຜນົປະໂຫຍດໃຫກ້ບັຊາວບາ້ນເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັວຽກງານອະນຸລກັທີ່

ດ.ີ ຈາໍນວນລາຍຮບັທງັໝດົຈາກການທ່ອງທ່ຽວອາດຈະເພີ່ ມປີຄ່້າທໍານຽມແມ່ນຂືນ້ກບັຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄວາມ

ເພິ່ ງພໍໃຈໃນການໃຊບໍ້ລິການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງມນັອາດຈະເຮັດໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູໄ້ດວ່້າປີ້ດັ່ ງກ່າວນໍາ ໃຊເ້ພື່ ອ

ຈດຸປະສງົຫຍງັ, ບດົຮຽນ ແລະ ມູ່ນຄ່າ... 
 

ອງົປະກອບສໍາຄນັຕ່ໍກບັຄວາມສໍາເລດັຂອງປີຜ່້ານປະຕູ ຫຼ ືປີນ້ກັທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງອື່ ນໆປະກອບມກີານ

ໂຄສະນາ ແລະ ການປູກຈດິສໍານກຶເຂົາ້ໃນປີນ້ກັທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການກ່ອນການຂາຍ, ການເຮດັ

ວຽກຮ່ວມກບັບໍລສິດັທ່ອງທ່ຽວທຸກລະດບັເພື່ ອຮບັຮອງການຮວ່ມມ ືແລະ ການສະໜອງຄໍາຄດິເຫນັ. ນອກຈາກນັນ້ ເງ ື່ອນໄຂ

ສໍາຄນັກ່ຽວກບັລະບບົປີຕ້ອ້ງມຄີວາມໂປ່ງໃສ່ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ເຊິ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໃຫມ້ນັລະອຽດຊດັເຈນວ່າ

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍປີຈ້ະນໍາໄປໃຊເ້ພື່ ອຈດຸປະສງົຫຍັງ ແລະ ຄວນຈະມກີານລາຍງານໃຫກ້ບັສາທາລະນະຊນົຮບັຮູຢ່້າງເປັນ

ປົກກະຕ.ິ ໃນປີ 2014 ປີເ້ຂົາ້ຊມົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໄດຕ້ກົລງົເປັນເອກະພາບ ແລະ ທດົລອງນໍາໃຊມ້າແລວ້. 
 

ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກໍ່ ສາມາດພຈິາລະນາຈາກການທ່ອງທ່ຽວ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍສາ້ງຄວາມສນົໃຈ

ເປັນພເິສດໃຫກ້ບັການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າດາ້ນຊວີະວທິະຍາ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມນັເປັນພືນ້ທີ່ ຊວີະນາໆພນັທີ່ ມຄີວາມເປັນເອກະລກັ

ສະເພາະ ແລະ ອາດຈະເປັນທີ່ ດງຶດູດຕ່ໍກບັອງົກອນທີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການຮ່ວມມສືກຶສາຄົົນ້ຄວ້າ ເຊິ່ ງການເລອືກເຂດບຸລມິາສດິ

ພເິສດຕ່ໍການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ, ກອງທນຶຮ່ວມເພື່ ອເປັນບ່ອນປະຈາໍການ ໃນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກໍ່ ຄວນຈະມກີານສໍາຫຼວດ ແລະ 

ຕອ້ງສໍາເລດັພອ້ມກນັກບັການສາ້ງຍຸດທະສາດການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ. ຖາ້ຫາວ່າ ອໍານາດການປົກຄອງເມອືງ ແລະ ແຂວງ

ອະນຸຍາດທດົລອງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກນົ ໄກການຊອກຫາແຫ່ຼງທນຶ ອາດຈະຊ່ວຍ ໃຫກ້ານສາ້ງລາຍຮບັຈາກການຍດຶ

ຜະລດິຕະຜນົໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍທີ່ ສາມາດເປັນບ່ວງທນຶໂດຍກງົເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ. ເລື່ ອງນີຈ້ະຕອ້ງເຈລະຈາ

ກບັອໍານາດການປົກຄອງເມອືງເພື່ ອເອາົເຂົາ້ໃນຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັໃຫກ້ບັ ຄກບ ແລະ ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນ

ເອາົເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ. 
 

ການປະເມນີປະສດິທພິາບ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ມນັສາມາດຊ່ວຍໃນການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທີ່

ພຽງພໍໃນການຄຸມ້ຄອງເຊັ່ ນ: ການສາ້ງແຜນທຸລະກດິ ແລະ ມເີຄື່ ອງມໃືນການດໍາເນນີງານ. ສິ່ ງທີ່ ເປັນໂຫຍດອນັໜຶ່ ງກໍ່ ຄກືານປະ

ເມນີປະສດິທພິາບຂອງວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ການສາ້ງແຜນປັບປຸງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຖານມໍລະດກົໂລກ ໃນຕວົເຄື່ ອງມ ື

8: ການປະເມນີລະບບົການຄຸມ້ຄອງ (Hockings et al. 2008). ນອກຈາກນັນ້ເຄື່ ອງມໃືນການຄຸມ້ຄອງມໍລະດກົແຫ່ງ

ອາຊຽນກໍ່ ແມ່ນເຄື່ ອງໜຶ່ ງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃນການປະເມນີລະບບົການຄຸມ້ຄອງ (Mardiastuti et al. 

2013) ເຊິ່ ງບນັດາເຄື່ ອງມເືຫຼົ່ ານີສ້າມາດນໍາເອາົໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຂົາ້ໃນລະບບົການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປີ 2016-2020 

ແລະ ເອາົລວມເຂົາ້ກນັແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນ. ນັນ້ຄຄືວາມຕອ້ງການຄວາມອາດສາມາດໃນການປະເມນີເພື່ ອຊ່ວຍແນະນໍາ ໃນ

ການສາ້ງແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍລຫິານກອງທນຶອກີດວຍ້. 
 

ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືແລະ ກນົໄກດາ້ນການເງນິ ເຊັ່ ນ: ການວາງແຜນທຸລະກດິທີ່ ສາມາດຊ່ວຍ

ໃຫຜູ້ບໍ້ລຫິານ (1) ປະເມນີພະນກັງານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າມກີານນໍາໃຊໃ້ນທາງທີ່ ດ,ີ (2) ກໍານດົ ແລະ 

ຂາຍຄຸ່ນປະໂຫຍດສະຖານທີ່ ໃຫກ້ບັນກັທ່ອງທຽວ, ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ຫຼ ືບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ລດັ, (3)  ຮຽນຮູລ້ະບບົການສື່ ສານ

ຂອງທຸລະກດິເອກະຊນົ ແລະ (4) ຊ່ວຍຈດັກດິຈະກໍາສູນກາງທຸລະກດິ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄຸ່ນຄາການ

ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍລຫິານການບນັຊ,ີ ການສາ້ງບດົລາຍງານໃນ

ການຊອກຫາແຫ່ຼງທນຶປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອຈະເຮດັ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນການເງນິໃນຕ່ໍໜາ້ ເຊິ່ ງຈະ

ຕອ້ງປັບປຸງກອງທນຶລດັເພື່ ອໃຫລ້ະອຽດຈະແຈງ້ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຫ່ຼງມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ.   ແນວທາງ

ການເງນິແບບຍນືຍງົຮ່າງໃນຕາຕະລາງ 14. 
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ຕາຕະລາງ 1ຕາຕະລາງ 1ຕາຕະລາງ 1ຕາຕະລາງ 14444: ໂຄງຮ່າງຂອງງບົປະມານ (ໂດລາ) ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເງນິ: ໂຄງຮ່າງຂອງງບົປະມານ (ໂດລາ) ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເງນິ: ໂຄງຮ່າງຂອງງບົປະມານ (ໂດລາ) ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເງນິ: ໂຄງຮ່າງຂອງງບົປະມານ (ໂດລາ) ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເງນິແບບຍນືຍງົຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີແບບຍນືຍງົຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີແບບຍນືຍງົຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີແບບຍນືຍງົຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໝາມໜ່ໍ ໝາມໜ່ໍ ໝາມໜ່ໍ ໝາມໜ່ໍ (Hallam, 2014).(Hallam, 2014).(Hallam, 2014).(Hallam, 2014).    

ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດ    ໄລຍະໄລຍະໄລຍະໄລຍະ    ງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານ    

ຂັນ້ຕອຂັນ້ຕອຂັນ້ຕອຂັນ້ຕອນ 1:ນ 1:ນ 1:ນ 1: ການສາ້ງແຜນ ການ

ເງນິ 

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການແນະນໍາຫວົໜາ້ 

ແລະ ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານປ່າສະຫງວນ. ປະຕບິດັຕາມ

ໂຄງຮ່າງໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 

1-2 ເດອືນ 

- 

ຂັນ້ຕອນ 2ຂັນ້ຕອນ 2ຂັນ້ຕອນ 2ຂັນ້ຕອນ 2: ການປະເມນີການ

ຕອບແທນລະບບົນເິວດ ແລະ 

ທ່າແຮງຂອງແຫ່ຼງທນຶ 

ຕອງ້ການທີ່ ປຶກສາດາ້ນວຊິາການກ່ຽວກບັເສດຖະກດິ

ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດການໃຊຈ່້າຍ ແລະ ການວເິຄາະຕະ 

ຫຼາດສໍາລບັການເລອືກແຫ່ຼງທນຶ 

2-3 ເດອືນ 10,000 

ຂັນ້ຕອນ 3:ຂັນ້ຕອນ 3:ຂັນ້ຕອນ 3:ຂັນ້ຕອນ 3: ການປະເມນີ

ປະສດິທພິາບໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ການບໍລຫິານປ່າສະຫງວນ 

 

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍທີ່ ປຶກສາດາ້ນວຊິາການເພື່ ອ

ສງັເກດເບິ່ ງຄວາມພຽງພໍທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ 

ມາດຕະຖານການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃນການເຂົາ້ເປັນ

ມລໍະດກົໂລກ (ເບິ່ ງ Hocking et al. 2008)   

1 ເດອືນ 

- 

 

11.3.2 ກອງທນຶປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ    
    

ກອງທນຶບໍລຈິາກແມ່ນທາງເລອືກທີ່ ງາຍ ແລະ ໝັນ້ຄງົທີ່ ສຸດສໍາລບັຄວາມຍນືຍງົຂອງຂໍຕ້ກົລງົຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ. ການສາ້ງ

ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ກີອງທນຶພຽງພໍ ເຊິ່ ງຜູທ້ີ່ ຕອບແທນມພີຽງພໍກບັມູນຄ່າຂອງຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັ ແລະ 

ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແນວທາງນີອ້າດຈະເປັນທາງເລອືກໜຶ່ ງຕອ້ງປຶກສາກບັທະນາຄານພດັທະນາເຢຍລະມນັເພື່ ອສບືຕ່ໍໃຫມ້ີ

ຄວາມໝັນ້ຄງົຫຼງັຈາກໄລຍະການຊ່ວຍເຫຼອືໃນປະຈບຸນັສິນ້ສຸດ. 
 

ຕວົຢ່າງ: ຖາ້ມູນຄ່າໃຊຈ່້າຍປະຈໍາປີໃນການສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍ

ຕອ້ງການປະມານ 100,000 ເອໂີຣ ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ປະຈໍາປີ. ສມົມຸດວ່າ ອດັຕາດອກເບຍ້ 5% ຕ່ໍປີສໍາລບັໄລຍະຍາວ 

ແລະ ຖາ້ມກີານບໍລຈິາກປະມານ 2,000,000 ເອໂີຣ ອາດຈະ ໄດກ້ອງທນຶພຽງພໍສໍາລບັມູນຄ່າຂອງຂໍຕ້ກົລງົຕະຫຼອດໄປ ເຊິ່ ງຖື

ວ່າເປັນການຊ່ວຍເຫຼອືຂະໜາດໃຫ່ຍ ລງົທນຶເຂົາ້ໃນການດໍາເນນີວຽກງານ ແລະ ທາງເລອືກນີອ້າດຈະເໝາະກບັທະນາຄານ

ພດັທະນາເຢຍລະມນັ ຫຼ ືອງົການການເງນິອື່ ນໆ ຖາ້ຫາກຮູບແບບຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ

ຄວາມໝັນ້ຄງົຫຼງັຈາກການທດົລອງ. 
 

ການຄຸມ້ຄອງກອງທນຶແມ່ນເກນີຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍໃນລະດບັ

ທອ້ງຖິ່ ນ ແຕ່ອາດຈະບໍລຫິານໂດຍຜ່ານກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ມຢູ່ີ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ຍງັມບີາງຂໍບ້ກົຜ່ອງກ່ຽວກບັ

ການຈດັສນັອງົກອນຂອງກອງທນຶທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັນີ ້ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງການເງນິກໍ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖິງ

ປະສດິທພິາບໃນການແຈກຢາຍການຄຸມ້ຄອງກອງທນຶຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ (ທະນາຄານໂລກ, 2013). ໂອກາດໃນການ

ຊອກຫາກອງທນຶເພີ່ ມອາດຈະສາ້ງຂືນ້ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ບນັດາກດິຈະກໍາຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໂດຍກງົ 

ໂດຍຜ່ານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເອງ ແລະ ຕອ້ງມກີານສໍາຫຼວດການສບຶຕ່ໍຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜ

າມໜ່ໍ. 
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ບດົທ ີ12ບດົທ ີ12ບດົທ ີ12ບດົທ ີ12::::        ບນັດາແຜນກດິຈະກາໍລວມບນັດາແຜນກດິຈະກາໍລວມບນັດາແຜນກດິຈະກາໍລວມບນັດາແຜນກດິຈະກາໍລວມ    

11112.12.12.12.1            ການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ    

12.1.1      ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັອງົກອນ    

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ:::: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານວຊິາການຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ, ພະນກັງານປ່າສະຫງວນ, ພຊສ ແລະ ຫຊສ ເພື່ ອຮບັຜດິຊອບໃນການປົກປັກຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນ

ຂອງຊບັພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດໃຫຍ້ນືຍງົ. 
 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ຈດັສນັພະນກັງານໃນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນໃຫພ້ຽງພໍ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຮ່ວມກບັບນັດາຜູມ້ ີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ  
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ອະນຸມດັໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະກຽມແຜນວາດໂຄງຮ່າງ

ການຈດັຕັງ້ໜ່ວຍງານວຊິາການ ໂດຍອງີໃສ່ການປະເມນີຜນົປະຈາໍປີ 

• ຈດັຫາບຸກຄະລະກອນທີ່ ມຄຸີນະພາບ ແລະ ສົ່ ງເສມີພະນກັງານອາສາສະມກັກາຍເປັນພະນກັງານລດັຖະກອນ, ລວມ

ທງັພະ ນກັງານອາວຸດໂສ 

• ຮອງຮບັເອາົພະລະບດົບາດຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ເຊິ່ ງມໜີຶ່ ງໜ່ວຍງານບໍລຫິານ ແລະ 5 ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ວຽກງານວຊິາການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຢູ່ພາກສະໜາມ. 

• ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດາ້ນນຕິກິໍາຕ່າງໆ, ລະບບົປ່າສະຫງວນ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ການຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດິຈະກໍາປ່າສະຫງວນ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ໃຫກ້ບັພະນກັງານປ່າສະຫງວນ 

ລຸນ້ອາວຸດໂສ ແລະ ພະນກັງານຈາກ ພຊສ/ຫຊສ. 

• ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ວຽກງານການບໍລຫິານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການສາ້ງແຮງຈງູໃຈ, ການສບັຊອ້ນ, ການວາງ/

ການຈດັສນັອງົກອນ, ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຊຸມຊນົຂອງ

ພະນກັງານລຸນ້ອາວຸດໂສ ແລະ ພະນກັງານຈາກ ພຊສ/ຫຊສ. 

• ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້, ການເຮດັວຽກກບັຂະແໜງເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ 

• ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກັບການປະເຊີນໜາ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ, 

ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການຄາ້ສດັປ່າໃຫກ້ບັພະນກັງານລຸນ້ອາວຸດໂສ 

• ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ

ບໍລຫິານທີ່ ດໃີຫກ້ບັພະນກັງານ ພຊສ/ຫຊສ ແລະ ປ່າສະຫງວນລຸນ້ອາວຸດໂສ 
 

12.1.2 ອງົປະກອບດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ    
 
ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ : : : : ສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງດາ້ນພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃຫພ້ຽງພໍໃຫກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
    

ຜນົໄດຮ້ັຜນົໄດຮ້ັຜນົໄດຮ້ັຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການບທີ່ ຕອ້ງການບທີ່ ຕອ້ງການບທີ່ ຕອ້ງການ 

• ຄຸນນະພາບສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດກ້ໍ່ ສາ້ງຂຶນ້ ຫຼ ືປັບປຸງ ເພື່ ອຊ່ວຍເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງ

ທີ່ ດຂີືນ້    
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ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ສາ້ງ ແລະ  ຈດັຫາຫອ້ງການພາກສະໝາມ 1 ຫຼງັໃນເຂດກຸ່ມບາ້ນ ໜອງມາ້ເພື່ ອໃຫປ້ະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງໃນ

ພາກ ໃຕປ່້າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍດຂີຶນ້ 

• ກໍ່ ສາ້ງ, ປັບປຸງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຫອ້ງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ຫອ້ງການພາກສະໜາມທີ່ ມຢູ່ີ  

12.1.3 ຫອ້ງການ, ອຸປະກອບ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ : : : : ຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານການຈດັຫາຫອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນວຊິາການພຽງພໍ    
    

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ການຈດັຫາອຸປະກອນຫອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນວຊິາການໃຫພ້ຽງພໍໃຫກ້ບັພະນກັງານປ່າສະຫງວນເຂົາ້ໃນການຮກັ 

ສາມາດຖານການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃຫສູ້ງຂືນ້    
    

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ສໍາລບັໂຄງລ່າງພືນ້ຖານໃໝ່ແມ່ນການຈດັຊືອຸ້ປະກອນຫອ້ງການຕອ້ງອງີຕາມຄວາມຈາໍເປັນເຊິ່ ງປະກອບມໂີຕະ ແລະ 

ຕັ່ ງ, ຕູໃ້ສ່ປືມ້, ຕູໃ້ສ່ເອກະສານ, ຕູເ້ຢັນ, ແລະ ຄອມພວິເຕ ີ

• ຈດັຊື ້ຫຼ ືພະຫະນະຕື່ ມອກີ ປະກອບມ ີລບົກະບະ 2 ຄນັ, ແລະ ລດົຈກັ 4 ຄນັ 

• ຈດັຊື,້ ຈດັຫາອຸປະກອນພາກສະໜາມ ປະກອບມ ີກອ້ງຖ່າຍຮູບສດັປ່າ 30 ອນັ, ກ່ອງຊ່ອງທາງໄກ 30 ອນັ, GPS 

30 ອນັ, ຄູ່ມພືາກສະໝາມ ແລະ ອຸປະກອນຕັງ້ແຄມ 

• ຮກັສາ ແລະ ກວດກາບນັຊອຸີປະກອນຢ່າງເປັນປະຈາໍ  

12.1.4 ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ : ສະໜອງທກັສະການບໍລຫິານການເງນິ ໃຫກ້ບັຂະແໜງການເງນິເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມຄີວາມ

ຮບັຜດິຊອບສູງຂືນ້ 
 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຊຸຸກຍູໜ່້ວຍງານການເງນິເປັນຢ່າງດ ີເນື່ ອງຈາກວ່າເປັນໜ່ວຍງານສໍາຄນັໃນຂະແໜງບໍລຫິານປ່າສະ 

ຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເຊິ່ ງຕອ້ງຄຸມ້ຄອງການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງກອງທນຶກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ

ໂດຍກງົ    
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ບັພະນກັງານບໍລຫິານ ແລະ ການເງນິເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

• ຈດັຫາບຸກຄະລະກອນທີ່ ມປີະສບົການ/ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານທີ່ ເໝາະສມົດາ້ນການບໍລຫິານ ແລະ ການບນັຊ ີ

• ຮກັສາແຜນການການເຮດັວຽກປະຈາໍເພື່ ອອະນຸມດັແຜນກດິຈະກໍາ ແລະ ງບົປະມານຈາກໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ

ໃນແຕ່ລະເດອືນ ໂດຍອງີຕາມຮ່າງມາດຖານຂອງເອກະສານ  

12.1.5 ການເງນິແບບຍນືຍງົ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ :  ວາງຫຼກັການສໍາລບັກນົໄກການເງນິຍນືຍງົເພື່ ອຮບັປະກນັກອງທນຶໃຫກ້ບັລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 
 

ຜນົໄດຮ້ັຜນົໄດຮ້ັຜນົໄດຮ້ັຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການບທີ່ ຕອ້ງການບທີ່ ຕອ້ງການບທີ່ ຕອ້ງການ 

• ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ມຍຸີດທະສາດການຂະຫຍາຍຕວົທາງລະບບົການເງນີແບບຍນືຍງົ ແລະ ການ

ແບ່ງປັນຜນົກໍາໄລລະຫວ່າງ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ກບັ ຊາວບາ້ນ 
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ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ການຈດັຕັງ້ລດັເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງກອງທນຶສະຫນບັສະໜນູທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກອງທນຶອື່ ນໆພອ້ມທງັເປັນເຈົາ້ການໃນການ

ຄຸມ້ຄອງ 

• ສາ້ງແຜນການເງນິຍນືຍງົຂືນ້ ໂດຍໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ ແລະ ປະເມນີຜນົປະຈາໍປີ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມ 

• ອະນຸມດັລະບບົການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດຈາກອໍານາດການປົກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ອະນຸມດັຍຸດທະສາດຂອງ

ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເພື່ ອຮບັປະກນັການແບ່ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນຢ່າງເຫມາະສມົ (ແມ່ຍງິ, 

ຊນົເຜົ່ າ, ຜູທຸ້ກຍາກ) 

• ຊອກຫາກນົໄກໃຫກ້ບັກຸ່ມບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດປະກອບທນຶເຂົາ້ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມ

ໜ່ໍ ເພື່ ອໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັເຂົາ້ໃນການນໍາໃຊກ້ອງທນຶ 

12.1.6 ການຮ່ວມມທືາງດາ້ນຍຸດທະສາດ ກບັ ເຄື່ ອຄ່າຍ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ : ທມີງານພະນກັງານປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍອາວຸດໂສ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ ນໆເຂົາ້ຮ່ວມເຄອືຄ່າຍການແລກປ່ຽນ

ຄວາມຮູລ້ະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ 
  

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ສົ່ ງເສມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃຫກ້າຍເປັນມໍລະດກົທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ສບຶຕ່ໍຊຸກຍູໃ້ຫເ້ປັນມໍລະດກົອາ 

ຊຽນ ແລະ ມລໍະດ ົກໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ 

• ການຮ່ວມມຊືາຍແດນ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມກືັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງຫວຽດນາມ ເພື່ ອ

ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ການລາດຕະເວນ ແລະ ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້. 

• ການການຮ່ວມມໃືນລະດບັປະເທດ/ແຂວງ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານລະດບັແຂວງ ແລະ ປະເທດກ່ຽວ

ກບັບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດໃ້ນການແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆ; 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ຊ່ວຍກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ/້ກຊສ ເພື່ ອໃຫປ່້າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍກາຍເປັນອຸທຍິານອາແຫ່ງ 

ຊຽນ 

• ຊ່ວຍ ກຊສ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສບືຕ່ໍດໍາເນນີການສະເໜປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເຂົາ້

ເປັນມລໍະດກົໂລກ 

• ທດັສະນະສກຶສາການຮ່ວມມຊືາຍແດນໃຫກ້ບັແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອສງັເກດ

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕວົຈງິ. (ຕວົຢ່າງ. ການຄຸມ້ຄອງຖໍາ້, SMART, ວຽກງານປູກຈດິ

ສໍານກຶ, ການສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ) 

• ອະທບິາຍ ແລະ ຮບັເອາົແຜນການຈດັຕັງ້ປະບດັປະຈໍາປີ ເພື່ ອຮ່ວມມ ືແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນລະດບັປະເທດ ແລະ 

ລະດບັແຂວງ 

12.1.7 ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ    

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ : ມລີະບບົການບໍລຫິານ, ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ບດົລາຍງານປົກກະຕຂິອງແຕ່ລະໜ່ວຍ

ງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຢ່າງຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ. 
    

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ມບີດົລາຍງານກດິຈະກໍາໄລຍະສັນ້ຂອງບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັເພື່ ອເກບັຮກັສາໃນຖານຂໍມູ້ນຂອງ

ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ 
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• ຈດັພມີບດົລາຍງານດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັໃຫກ້ບັຜູສ້າ້ງ

ນະໂຍບາຍ (ຄກມ) ປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ປະຈາໍ 6 ເດອືນ. 

• ເຜີຍແຜ່ການປັບປຸງປະຈາໍປີກ່ຽວກບັການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງຂໍມູ້ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ກບັ ແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງເມອືງ, ການວາງແຜນຮ່ວມ ແລະ ອື່ ນໆ 

 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ສາ້ງບດົລາຍງານກດິຈະກໍາ ແລະ ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ 

• ລວບລວມຂໍມູ້ນລະຫວ່າງການຕດິຕາມກວດກາກດິຈະກໍາປະຈໍາໄຕມາດ ກບັ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກຂໍມູ້ນການຕດິຕາມ

ກວດກາປະຈາໍ 6 ເດອືນໃນກອງປະຊຸມຂອງ ຄກມ 

• ສະຫນອງຂໍມູ້ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍໃຫກ້ັບພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການວາງແຜນຂອງ

ລດັຖະບານລາວ 

• ດໍາເນນີການປະເມນີການບໍລຫິານລດັທີ່ ດປີະຈາໍປີ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີ 

• ປະເມນີປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນປະຈາໍປີ ໂດຍນໍາໃຊມ້າດຖານສາກນົ ແລະ ຮູບແບບປະສດິທພິາບ

ການຄຸມ້ຄອງອຸທຍິານແຫ່ງອາຊຽນ 

12.1.8  ຮູບແບບຂອງສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ””””:::: ສາ້ງ ແລະ ທດົລອງຕວົແບບສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັຮ່ວມກບັຊາວບາ້ນເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍ່ງກບັສດິການນໍາໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນ ກບັ ການສົ່ ງເສມີການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ເຂົາ້ໃນການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັທີ່ ຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່  ໄດກ້ໍານດົ

ໄວ.້ 
  

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ສາ້ງ ແລະ ທດົລອງຮູບແບບສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ ປະກອບມກີານເຊື່ ອມໂຍງກນັກບັເຂດອະນຸລກັຢ່າງ

ລະອຽດ ຫຼ ືກດິຈະກໍາ, ສດິ, ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ, ການໃຫລ້າງວນັ, ການລງົໂທດ ແລະ ອື່ ນໆ 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ສາ້ງພະລະບດົບາດ ແລະ ດໍາເນນີການປຶກສາຫາລ ືເພື່ ອສະເໜຮ່ີາງສນັວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ 

• ທດົລອງປະຕບິດັສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັໃນເຂດທດົລອງໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເພື່ ອຂະ 

ຫຍາຍໄປສູ່ເຂດອື່ ນໆ    
 

12.212.212.212.2        ການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ    
 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ : ສາ້ງໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນ ໃຫກ້ບັພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ, ພຊສ ແລະ 

ຫຊສ, ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຮ່ວມຢ່າງມປີະສດິທພິາບເພື່ ອຮບັປະກນັ

ໃນການສບຶຕ່ໍນະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ.  
 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັສນັປ່າສະຫງວນຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງປ່າສະ 

ຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ກບັ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ແລະ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະ 

ຫງວນແຫ່ງຊາດຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 

• ພະນກັງານປ່າສະຫງວນທງັໝດົ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕນົ

ກ່ຽວກບັລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໃນແຕ່ລະລະດບັ 
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• ຊາ້ວບາ້ນເປັນຕວົແທນ ແລະ ມສີດິເລອືກຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຂັນ້ບາ້ນ, ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ, ຂັນ້ ເມອືງ ແລະ ແຂວງ 

ໂດຍສະເພາະ ຜູຍ້ງິ ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າທອ້ງຖິ່ ນ 

• ແຜນຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍປີ 2015 ຈະໄດປັ້ບປຸງໃນປີ 2019 ເພື່ ອເປັນແນວທາງໃນ

ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປີ 2020-2025 

• ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ທດົລອງພະລະບດົບາດການແກໄ້ຂຂໍຄ້ດັແຍງ້ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ 

• ຈດັກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍໃຫເ້ປັນເປັນປະຈໍາ 

ເພື່ ອປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາຄຸມ້ຄອງໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງ 5 ໜ່ວຍງານ ແລະ ກະກຽມແຜນ

ຂອງໜ່ວຍງານໃນຕ່ໍໜາ້. 

• ກະກຽມກດົລະບຽບຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເພື່ ອນໍາສະເໜພີະລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກໍາ

ມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຂັນ້ເມອືງ. (ປັບປຸງຖາ້ຈາໍເປັນ) 

• ຮບັຮອງເອາົພະລະບດົບາດຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ ພາຍໃຕກ້ານຊີນໍ້າຫອ້ງວ່າການປົກຄອງເມອືງ

ເຊິ່ ງເປັນອງົການຈດັຕັງ້ສາຍຂວາງທີ່ ພວົພນັກບັບນັດາຫອ້ງການຕ່າງໆອອມ້ຂາ້ງເມອືງເຊັ່ ນ: (ຫຊສ, ຫອ້ງການແຜນ 

ການ, ຫອ້ງການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ຫອ້ງການກະສກິໍາ-ປ່າໄມ,້ ຫອ້ງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ 

ທ່ຽວ, ຫອ້ງການສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ກອງບນັຊາການ ປກສ, ກອງບນັຊາການ ປກຊ ແລະ ຄະນະກໍາມະ ການຄຸມ້

ຄອງຂັນ້ບາ້ນ, ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນອອມ້ຂາ້ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

• ຈດັກອງປະຊຸມລະຫວ່າງບັນດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມປະຈໍາປີ ໂດຍເຊີນບັນດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຈາກກມົຄຸມ້ຄອງຊັບ 

ພະຍາກອນປ່າໄມ/້ກຊສ, ຫອ້ງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ຫວົໜາ້ກຸ່ມບາ້ນ, ບນັດາຂະແໜງການຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ 

ອື່ ນໆເພື່ ອລາຍງານວຽກງານພດັທະນາໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອຂໍຄໍາຄດິເຫນັຕ່າງໆ 

• ດໍາເນນີແຜນການອະນຸມດັແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຈໍາປີ ແລະ ແຜນປະຈໍາ ໄຕມາດ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມວາງ

ແຜນຂອງຄະນະກໍາຄຸມ້ຄອງຮ່ວມພອ້ມເຊນີຊາວບາ້ນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມ 

• ດໍາເນນີແຜນການປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ບນັດາກດິຈະກໍາປະຈໍາໄຕມາດໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້

ເມອືງ ເຊິ່ ງມຕີວົແທນຊາວບາ້ນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມ 

• ຮບັຮອງແຜນວຽກ ເພື່ ອການປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຜນົໄດຮ້ບັລວມປະຈາໍ 6 ເດອືນຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ ເຊິ່ ງມຕີວົແທນຊາວບາ້ນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມ 

• ຮກັສາບດົລາຍງານ ແລະ ບນັທກຶຂອງປະຊຸມຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ, ບນັຊສີະມາຊກິ, ບດົລາຍງານກດິຈະກໍາ ແລະ ອື່ ນໆ

ເຂົາ້ຖານຂໍມູ້ນຂອງ ຄກມ ເພື່ ອເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ບັຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ 

• ທດົລອງ ແລະ ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ່າງສົ່ ງເສມີແມ່ຍງິ ແລະ ບນັດາຊົ່ ນເຜົ່ າທອ້ງຖິ່ ນ 

• ຈດັກອງປະຊຸມຮ່ວມກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມເພື່ ອລວບລວມຄໍາຄດິເຫນັ, ປັບປຸງແຜນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເພື່ ອຂໍອະ 

ນຸມດັຈາກຄະນະກໍາມະການການຄຸມ້ຄອງຂັນ້ມອືງ ແລະ ຮບັຮອງຈາກ ກສຊ/ພສຊ/ຫສຊ 

• ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນພາວະຜູນໍ້າໃຫກ້ບັຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໂດຍຝຶກອບົຮມົທກັສະຜູນໍ້າໃນທອ້ງ 

ຖິ່ ນ 

• ຈດັການຝຶກອບົຮມົເຕກັນກິວທິໃີນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງພືນ້ຖານໃຫກ້ບັສະມາຊກິຄະນະກໍາມະການການຄຸມ້ຄອງ

ຮ່ວມຂັນ້ຕ່າງໆ 

• ບນັທກຶ ແລະ ລາຍງານບດົຮຽນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງໃນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 
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12.312.312.312.3        ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການກວດກາກວດກາກວດກາກວດກາ    ຕດິຕາມຕດິຕາມຕດິຕາມຕດິຕາມຊວີະນາຊວີະນາຊວີະນາຊວີະນາໆພັໆພັໆພັໆພນັນນນ        

12.3.1  ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫກ້ບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ທມີງານກວດລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງມຄີວາມອາດສາມາດ ແລະ ທກັສະໃນການຕດິຕາມກວດ 

ກາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່.  
    

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ສາ້ງ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ເໝາະສມົ 

• ຝຶກອບົຮມົໃຫທ້ມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງມທີກັສະ ໃນການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆ

ພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່. 

• ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງຕອ້ງມເີຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຢ່າງພຽງພໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັວຽກຕວົຈງິ. 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ປັບປຸງຫຼກັສູດຝຶກອບົຮມົໃຫທ້ມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ 

• ສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມ ືແລະ ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການກໍານດົຊະນດິພນັ 

• ຝຶກອບົຮມົວຊິາການດາ້ນການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ໃຫກ້ບັທມີງານກວດກາ

ລາດຕະເວນບາ້ນ 

• ຝຶກອບົຮມົທກັສະການເຈລະຈາ ແລະ ການສາ້ງບດົລາຍງານໃຫທ້ມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ 

• ຈດັການທດັສະນະສກຶສາໃຫກ້ບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ເພື່ ອແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ການ ລາດຕະເວນທີ່ ເປັນຕວົແບບທີ່ ດໃີນປະເທດ ແລະ ປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ 

• ສະໜອງເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນ (ອຸປະກອນຕັງ້ແຄມ້, ກອ້ງຊ່ອງທາງໄກ, ແນວກັ່ ນຕອງນໍາ້, ຄອມພວີເຕ ີແລະ ປຣນິເຕີ

ປະຈາໍສະຫນາມ ແລະ ອື່ ນໆ)ເຂົາ້ໃນການກວດລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ. 

12.3.2        ການກວດກາລາດຕະເວນ    ແລະ    ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ      

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ຢ່າງເປັນລະບບົໂດຍທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ, ຕໍາຫຼວດ

ເມອືງ, ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ການສູນເສຍຊວີະນາໆພນັ. 
 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນປະຕບິດັວຽກງານລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັຕາມເສັນ້ທາງກໍານດົໄວ ້

ແລະ ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງ 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ  
    

• ມແີຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັຕາມເສັນ້ທາງກໍານດົໄວຢ່້າງ

ຈະແຈງ້ຄ:ື ເວລາ, ສະຖານທີ່ , ຕາມການຮອງຮບັແຜນຈາກ ຄກມ  

• ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນດໍາເນນີການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັຕາມແຜນວຽກທີ່

ຮບັຮອງເພື່ ອສາ້ງບດົລາຍງານ. 

• ປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງທມີງານກວດກາລາດຕະເວນຢ່າງເປັນປົກະຕ ິໂດຍຜ່ານການເຂົາ້ຮ່ວມ ການລາດຕະ 

ເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັປະຈາໍປີຂອງພະນກັງານເມອືງ 

• ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ດໍາເນນີການລາດຕະເວນຮ່ວມກບັທະຫານຊາຍແດນ, ສາ້ງສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ ຫຼ ືບດົ

ບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍຮ່ວມກບັຕໍາຫຼວດ ແລະ ທະຫານເມອືງ  
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• ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັສະເພາະຕາມເສັນ້ທາງທີ່ ກໍານດົໃນ ເດອືນ 4 ແລະ ເດອືນ 10 ຂອງທຸກໆປີ. 

• ປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງປະຈາໍປີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ການຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການລາດຕະເວນໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ 

• ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລປືະຈາໍ ໄຕມາດ, ປະຈາໍປີຂອງຫວົໜາ້ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນຮ່ວມກບັທມີງານ

ບໍລຫິານໂຄງການເພື່ ອກວດສອບຜນົ ໄດຮ້ບັ, ປຶກສາຫາລບືນັຫາຕ່າງໆເພື່ ອແລກປ່ຽນບດົຮຽນຮ່ວມກນັ. 

12.3.3     ກອງທນຶຂອງທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ມກີອງທນຶແບບຍນືຍງົສໍາລບັເບກີຈ່າຍເງນິອດັຕາໃຫກ້ບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ, ຕໍາຫຼວດເມອືງ, 

ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນເຂົາ້ໃນການລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັໂດຍຜ່ານສນັຍາວ່າດວຍ້ການ

ອະນຸລກັ 
  

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ມງີບົປະມານປະຈາໍປີສໍາລບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ, ຕໍາຫຼວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ 

• ຄວບຄຸມ ແລະ ເບກີຈ່າຍເງນິອດັຕາໃຫກ້ບັທມີງານກວດກາລາດຕເວນບາ້ນ, ຕໍາຫຼວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ

ໂດຍຜ່ານສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັ ຫຼ ືບດົບນັທກຶ 
  

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ສາ້ງ ແລະ ຮອງຮບັລະບບົການຈ່າຍເງນິອດັຕາໃຫທ້ມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ, ຕໍາຫຼວດເມອືງ ແລະ ທະຫານ

ເມອືງໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງເພື່ ອເອາົເຂົາ້ໃນການວາງແຜນປະຈາໍປີ. 

• ການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນໃຫທ້ມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນແມ່ນອງີໃສສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນ

ເງ ື່ອນໄຂການຈ່າຍຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານອະນຸລກັທີ່ ດຮ່ີວມກບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນ, ຕໍາຫຼວດ, 

ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ  

12.3.4  ຂໍມູ້ນດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ, ຕໍາຫລວດເມອືງ, ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນໄດມ້ຂໍີມູ້ນ ແລະ 

ເກບັຮກັສາໃນຖານຂໍມູ້ນເພື່ ອແລກປ່ຽນບດົຮຽນໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມລະຫວ່າງທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ, ຄະນະ

ກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ກບັ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ  
 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນບນັທກຶ, ເກບັຮກັສາ ແລະ ປັບປຸງຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ ໂດຍການຄວບຄຸມຈາກ ພະນກັ 

ງານຖານຂໍມູ້ນ 

• ວເິຄາະແນວໂນມ້ການປາກດົຕວົຂອງສດັປ່າ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ເພື່ ອນໍາ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນປັບປຸງບນັດາກດິຈະກໍາການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນ 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ  

• ເກບັກໍາຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານທງັໝດົເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນເພື່ ອສາ້ງເປັນບດົລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ແລະ ແລກປ່ຽນກບັ

ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ  

• ລວບລວມຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີເພື່ ອນໍາໃຊໃ້ນການສາ້ງແຜນທີ່ ສະເພາະກດິຕ່າງໆ 

• ຈດັປະຊຸມເພື່ ອປັບປ່ຽນວທິກີານຫຸຼດຜ່ອນໄພຂົ່ ມຂູ່ ຫຼ ືເພີ່ ມປະຊາກອນຊວີະນາໆພນັ ໂດຍການເຫນັດເີປັນເອກະພາບ

ຈາກ ຄກກ  ແລະ ຄກມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ ຄກບ ແລະ ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ 
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12.3.5  ການສກຶສາ ຄົນ້ຄວ້າ ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ບນັທກຶ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຄວາມຮູດ້າ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຂໍມູ້ນທໍລະນວີທິະຍາໃນປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍເຂົາ້ໃນ

ລະບບົສນັຍາວ່າດວຍ້ການຄົນ້ຄວ້າທີ່ ກໍາລງັສບຶຕ່ໍໃນປະຈບຸນັ.  
    

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມລີະບບົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນການຄົນ້ຄວ້າ, ກອງທນຶຄົນ້ຄວາ້, ການເກບັຮກັສາ 

ແລະ ເຜຍີແຜ່ຜນົຂອງການຄົນ້ຄວ້າ 

• ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າດາ້ນທໍລະນວີທິະຍາ, ການກໍາເນດີ ແລະ ການປ່ຽນແປງດາ້ນທໍລະນໂິດຍການຮ່ວມມກືບັສະຖາ

ບນັສກຶສາຄົນ້ຄວ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ. 

• ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັຊວີະນາໆພນັພາຍໃນຖໍາ້ (ເທງິບກົ ແລະ ນໍາ້)ໂດຍການຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັສກຶສາຄົນ້ 

ຄວ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ. 

• ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັຊະນດິພນັພດືໂດຍການຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັສກຶສາຄົນ້ຄວ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ. 

• ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັຊະນດິພນັສດັໂດຍການຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັສກຶສາຄົນ້ຄວ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ. 

• ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັສງັຄມົໂດຍການຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັສກຶສາຄົນ້ຄວ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ. 

• ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັການທ່ອງທ່ຽວໂດຍການຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັສກຶສາຄົນ້ຄວ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ. 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ  

• ຄະນະກໍາມະການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າປະກອບມຫີວົໜາ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ອງົການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າລາວປະຊຸມ

ຮ່ວມກນັຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້/ປີ ພອ້ມທງັວາງວະລະການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າປະຈາໍປີ 

• ມລີະບບົການຂຽນບດົສະເໜີ, ການເພີ່ ມກອງທນຶ ໂດຍການຄວບຄຸມຂອງຄະນະກໍາມະການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອຍອມຮບັເອາົການນກັສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ກອງທນຶເຂົາ້ໃນວຽກງານສກຶສາຄົນ້ 

ຄວ້າທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

• ສາ້ງ ແລະ ຮັກສາບົດລາຍງານວິທະຍາສາດໄວໃ້ນຫໍສະໝຸດ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ4 ສະບັບ, 2 ສະບັບເກບັໄວໃ້ນ

ຫອ້ງການປ່າສະຫງວນ, 1 ສະບບັເກບັໄວຢູ່້ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກຊສ ແລະ 1 ສະບບັເກບັໄວໃ້ນຫໍສະ

ໝຸດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. 

• ນໍາໃຊຜ້ົນໄດຮ້ັບຂອງການສຶກສາຄົນ້ຄວ້າຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍເຂົາ້ໃນການພັດທະນາຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານ ແລະ ອຸປະກອນການສກຶສາໃຫກ້ບັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການປູກຈດິສໍານກຶ. 

• ສົ່ ງເສມີການສກຶສາດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ຄວາມໂດດເດັ່ ນຂອງຜາຫນີປູນ, ການກໍາເນດີໂຄງສາ້ງ, ຄວາມອຸດມົ 

ສມົບູນດາ້ນກາຍຍະພາບ, ປະຫວັດສາດ, ການກໍາເນດີສິ່ ງມຊີີວິດ, ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ ເກີດຂືນ້ ແລະ 

ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ. 

• ສົ່ ງເສມີການສກຶສາດາ້ນນໍາ້, ຄຸນນະພາບນໍາ້, ຄຸນນະພາບອາກາດທໍາມະຊາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິມົວທິະຍາ ແລະ ຜົນ

ກະທບົຂອງມນັຕ່ໍກບັທໍລະນວິທິະຍາ ແລະ ຊວີະນາໆພນັ. 

• ສົ່ ງເສມີການສກຶສາກ່ຽວກບັການກະຈາຍ ແລະ ທໍລະນວິທິະຍາຂອງສດັປະເພດແມງງອດ, ແມງໄມ ້ແລະ ສດັບ່ໍມີ

ກະດູກສນັຫຼງັປະເພດຕ່າງໆ. 

• ສໍາຫຼວດຈາໍນວນປະຊາກອນສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ຄາ້ຍຄມືະນຸດແບບມສ່ີວນຮ່ວມປະຈາໍປີເຊັ່ ນ: ສໍາຫຼວດໂຄ່ງ, 

ຂາແດງ, ທະນແີກມ້ຂາວ ແລະ ລງີ ໃນເຂດທີ່ ເຂົາ້ເຖງິໄດຂ້ອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

• ສກຶສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັລະບບົນເິວດຂອງຂະຍຸ ປະກອບມທີາງເລອືກໃນການຄຸມ້ຄອງສໍາລບັການທ່ອງທ່ຽວ. 

• ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດສດັເລອືຄານ ແລະ ສດັເຄິ່ ງບກົເຄງິນໍາ້ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ. 

• ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດພດືຕາມໜາ້ດນິໃນບາ້ນໜອງມາ້, ບາ້ນ ໜອງປິງ ແລະ ບາ້ນຂະຍຸເພື່ ອສາ້ງເປັນແຜນທີ່ . 

• ສໍາຫຼວດຄວາມໜາ້ແໜນ້ຂອງພດືໃນບາ້ນຈະລຸ ແລະ ບາ້ນດຸໃນປີ 2016 ແລະ 2018. 
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• ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າລະອຽດກ່ຽວກບັຊະນດິພນັພດືຫາຍາກໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

• ສໍາຫຼວດວດັທະນະທໍາ ແລະ ຊົ່ ນເຜົ່ າຂອງປະຊາຊນົທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

• ສໍາຫຼວດພູມປັນຍາ ແລະ ຂໍຫ້າ້ມພືນ້ເມອືງຂອງປະຊາຊນົທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

• ປະເມນີຜົນການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງຊຸມຊນົ-ຜົນກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຕ່ໍກບັປະຊາຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນ 

• ສກຶສາຄໍາຄດິເຫນັຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍກບັຜະລດິຕະພນັທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 

 

ລດັຖະບານລາວຕັງ້ໃຈຕອ້ງການໃຫປ່້າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເຂົາ້ເປັນແຫ່ຼງມໍລະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະ

ຊາດ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງຕອ້ງມກີານໃຫມ້ກີານສກຶສາຄົນ້ຄວ້າເພື່ ອສາ້ງເປັນເອກະສານຢັງ້ຢືນຄຸ່ນຄ່າຄວາມເປັນເອກະລກັໂດດເດັ່ ນ

ສະເພາະ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ຖາ້ເປົາ້ໝາຍນີບ້ນັລຸຜນົສໍາ

ເລດັ ກໍ່ ຈະມຜີນົດຕ່ໍີຄວາມຕອ້ງການດັ່ ງກ່າວຂອງລດັຖະບານລາວ (ລາຍລະອຽດການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

3 ແລະ 1). ແຕ່ນກັສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຄູ່ມກືານສກຶສາຄົນ້ຄວ້າທີ່ ສາ້ງຂືນ້ສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜ

າມໜ່ໍ. 

12.3.6  ການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່  

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ:::: ດໍາເນນີປັກຫຼກັໝາຍເຂດແດນປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ        
    

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 
 

• ມຄີວາມເຫນັດເີປັນເອກະພາບລະບຽບການໃນການກໍານດົເຂດແດນ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍ 

• ເຂດແດນທງັໝດັມຫຼີກັໝາຍຈະແຈງ້ ແລະ ປະຊາຊນົຮບັຮູຢ່້າງຊດັເຈນ 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ 
     

• ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຮ່ືວມກບັຄະນະກໍາມະການຊີນໍ້າການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເຂດ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ  ເພື່ ອຮບັ 

ຮອງເອາົການສະເໜເີຂດແດນຂອງບາ້ນປີ 2014-2015  ແລະ ຕກົລງົເຫນັດລີະບຽບການພືນ້ຖານການເຂົາ້ເຖງິ ແຕ່

ລະເຂດ 

• ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລປືະຈາໍປີ ເພື່ ອປະເມນີຖາ້ຫາກວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນ ກໍ່ ປັບປຸງລະບຽບການ ໃນການເຂົາ້ເຖງິ 

ແລະ ການນໍາໃຊເ້ຂດຫວງຫາ້ມເດດັ, ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ແລະ ເຂດທ່ອງທ່ຽວ 

• ກໍານດົໄພຂົ່ ມຂູ່ເກດີຈາກການຕດັໄມແ້ບບຜດິກດົຫມາຍ ລວມທງັ ພນືທີ່ ຖກືທໍາລາຍ, ຈາໍນວນຕົນ້ໄມຖ້ກືຕດັ ແລະ 

ຈາໍນວນບໍລມິາດ 

• ສໍາຫຼວດພືນ້ທີ່ ນໍາໃຊເ້ພື່ ອການກະສກິໍາຂອງປະຊາຊນົເຂດບາ້ນ ໜອງມາ້ 

• ສາ້ງ ແລະ ເຜຍີແຜ່ແຜນເຂດແດນປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຢ່າງລະອຽດຊດັເຈນຕາມການເຫນັດກີນັ

ໃນແຕ່ລະບາ້ນ 

• ໝາຍເຂດແດນປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍດວ້ຍການປັກຫຼກັໝາຍ 

• ເດນີສໍາຫຼວດກວດກາເຂດແດນປ່າສະຫງວນ, ສອ້ມແປງຫຼກັໝາຍເພື່ ອລາຍງານທຸກໆ 2 ປີ  

12.412.412.412.4        ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝໝໝໝາຍາຍາຍາຍ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ:::: ສົ່ ງເສມີ ຄກບ ແລະ ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ໃນ ແລະ ອອ້ມຮອບປ່າ

ສະຫງວນພາຍໃຕກ້ານຊີນໍ້າຂອງພະນກັງານເມອືງ ແລະ ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ. 
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ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມມຄີວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຈດັຕັປ້ະຕບິດັກດົໝາຍໃຫກ້ບັອງົກອນ 

• ຊຸກຍູທ້ມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ. 

• ສະໜບັສະໜນູລະບບົຕອ້ງໂສແ້ບບວ່ອງໄວຜ່ານດ່ານຕ່າງໆ ແລະ ລະບບົການກວດກາ 

• ແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     
    

• ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ ຄກມ ໂດຍກງົເພື່ ອຮບັປະກນັການປະສານວຽກງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ກດົໝາຍໃນປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍດຂີຶນ້  

• ສາ້ງລະບບົການສະໜບັສະໜນູທີ່ ງ່າຍດາຍ, ລະບບົການອາ້ງອງີທີ່ ວ່ອງໄວ ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານເພື່ ອນໍາໃຊກ້ານລງົ 

ໂທດໃນຂັນ້ບາ້ນ, ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ເມອືງ. 

• ຝຶກອບົຮມົທກັສະທີ່ ຈາໍເປັນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍໃຫກ້ບັທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ຄະນະ

ກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເພື່ ອໃຫເ້ປັນໜ່ວຍງານດໍາເນນີການປັບໃໝ ແລະ ລງົໂທດ 

• ເຜີຍແຜ່ກດົລະບຽບທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈາກຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມທຸກໆບາ້ນ ໂດຍການສະຫນບັສະຫນນູຈາກ 

ໜ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍ  

• ທດົລອງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົລະບຽບ ແລະ ການປັບໃໝ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

• ສາ້ງຂະບວນການການອາ້ງອງີຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເຂດ  

• ສາ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນເປັນເຄອືຂ່າຍສົ່ ງຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານການ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ 

• ປັບປຸງການສື່ ສານລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ກບັ ທມີງານກວດລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ໜ່ວຍງານ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍອື່ ນໆ. 

• ສາ້ງວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກທີ່ ເໝາະສມົເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົຈາກການກວດກາປ່າໄມຕ່ໍ້ກບັວຽກງານຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມ  

• ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂການເຊື່ ອມໂຍງເອາົຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ທມີງານກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນເຂົາ້ໃນ

ການຄຸມ້ຄອງຈດຸກວດກາ, ດ່ານ ພອ້ມດວ້ຍ ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ  

• ສາ້ງກນົໄກການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດຈາກການຂາຍໄມທ້ີ່ ຢຶດມາໃຫກ້ບັຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ພາກ 

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

12.512.512.512.5        ການອະນຸລກັ ແລະ ການອະນຸລກັ ແລະ ການອະນຸລກັ ແລະ ການອະນຸລກັ ແລະ ການປູກຈດິສໍານກຶການປູກຈດິສໍານກຶການປູກຈດິສໍານກຶການປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັດາ້ນການອະນຸລກັດາ້ນການອະນຸລກັດາ້ນການອະນຸລກັ ໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ ໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ ໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ ໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ        

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ໜ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັເປັນຕວົແທນຂອງຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ມຄີວາມອາດສາມາດ, ມສີດິໃນ

ການຕດັສນິໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶ. 
 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG) ແລະ ພອ້ມທີ່ ຈະດໍາເນນີການ. 

• ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶ ໃນການອະນຸລກັ.  
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     
    

• ກໍານດົງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽການປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ການຕດັສນິໃຈໃນການຊອກ

ຫາທນຶ. 
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• ລະບຸຕວົແທນກ່ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽການງານປູກຈດິສໍານກຶ ຕວົຢ່າງ: ຄກມ, ອງົກອນສະໜບັສະໜນູອື່ ນໆ, ພະນ

ນກັງານກ່ຽວຂອ້ງ, ພກັການເມອືງ, ຊາວບາ້ນ. 

• ຈດັກອງປະຊຸມເພື່ ອປັບປຸງຂງົເຂດວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ. 

• ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶປະຊຸມຢ່າງເປັນປົກກະຕຕິາມການຕກົລງົເຫນັດຂີອງການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ຫຼ ືຕາມການຮອ້ງຂໍ. 

• ໜ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶຄວນອະທບິາຍແຜນປະຈາໍປີຢ່າງລະອຽດໃຫກ້ບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ນໍາສະເໜໃີຫກຸ່້ມຜູຈ້ດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ຮບັຮອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ເປັນສະມາຊກິ. 

• ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶຕອ້ງກໍານດົຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ. 

• ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶອະທບິາຍແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານຂອງໜ່ວຍງານ. 

• ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶຕອ້ງດງຶດູດຜູສ້ະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊອກຫາທນຶເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ. 

 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ:::: ເຮດັໃຫໜ່້ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານງານປູກຈດິສໍານກຶມຄີວາມຊໍານຊໍິານານ ໃນການປູກຈດິສໍານກຶທາງດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດເຮດັວຽກກບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໄດ.້ 
 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ::::     

• ໜ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶຕອ້ງສາ້ງພະນກັງານ ໃຫເ້ໝາະສມົກບັວຽກງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ ຖາ້

ຈາໍເປັນຕອ້ງຮ່ວມມກືບັນກັງານຈາກພາຍນອກ. 

• ພະນກັງານໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶນປູກຈດິສໍານກຶຕອ້ງມຄີວາມອາດສາມາດ ແລະ ທກັ

ສະ. 

• ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶມອຸີປະກອນພຽງພໍ. 

• ຕອ້ງມທີກັສະ ແລະ ປະສບົການດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຢ່າງພຽງພໍ 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຕອບສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຕອບສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຕອບສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຕອບສະໜອງ::::    
 

• ກໍານດົໜາ້ວຽກຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ພະນກັງານຢ່າງລະອຽດ. 

• ດໍາເນນີການປະເມນີພະນກັງານ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງພະນກັງານຈາກຂາ້ງນອກ. 

• ຕອ້ງສາ້ງໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶ 

• ສະມາຊກິຂອງໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶຕອ້ງຊ່ວຍ ແລະ ສະໜບັສະໜູນວຽກຂອງໜ່ວຍ

ງານໃນແຕ່ລະດາ້ນ. 

• ການປະເມນີການຝຶກອບົຮມົ/ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາມາດໂດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງພະນກັງານ 

ແລະ ໜາ້ວຽກ ຫຼ ືຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກຕວົຈງິ 

• ສາ້ງຫຼກັສູດ ໃນການຝຶກອບົຮມົດາ້ນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານໜ່ວຍງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ. 

• ການຝຶກອບົຮມົກບັພາຍນອກ ຖາ້ຈາໍເປັນ 

• ນໍາໃຊທ້ກັສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດດາ້ນໜາ້ວຽກເພື່ ອດໍາເນນີການປະເມນີຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ

ປະຈາໍວນັ. 

• ມອຸີປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ເໝາະສມົ 

• ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຜນົສໍາເລດັຕາມແຜນປະຈາໍໄຕມາດ 

• ມງີບົປະມານ, ອຸປະກອນ ແລະ ແຫ່ຼງທນຶ. 
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ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ:::: ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ    

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ::::  

• ແກໄ້ຂບນັຫາກຸ່ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ກໍານດົໄວໂ້ດຍການເຄື່ ອນໄຫວຕວົຈງິ 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຕອບສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຕອບສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຕອບສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຕອບສະໜອງ::::    

• ອະທບິາຍວທິກີານຕ່າງໆ ແລະ ເນືອ້ໃນໃຫກ້ບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ. 

• ຄາດຄະເນຂະໜາດວຽກ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການເພື່ ອນໍາສະເໜໃີຫກ້ບັຫວົໜາ້ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຫນີໜາມໜ່ໍ, ຄກມ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງຕນົ. 

• ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນວຽກໂດຍການອະທບິາຍຮ່ວມໃຫໜ່້ວຍງານຂອງຕນົ 

• ຮບັຄໍາແນະນໍາຈາກກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ (ຕວົຢ່າງ: ການປະເມນີ, ການສໍາພາດ, ການທດົສອບຄວາມຮູ ້ແລະ ອື່ ນໆ) 

• ສບຶຕ່ໍປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຮດັວຽກໂດຍອງີຕາມຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີຜນົ. 

12.612.612.612.6        ການພດັທະນາຊຸມຊນົການພດັທະນາຊຸມຊນົການພດັທະນາຊຸມຊນົການພດັທະນາຊຸມຊນົ    

12.6.1  ເຂດອະນຸລກັປາ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຄຸມ້ຄອງເຂດອະນຸລກັປາ ການຄຸມ້ຄອງເຂດອະນຸລກັປາຂັນ້ບາ້ນເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ

ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນເພື່ ອຕອບສະໜອງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໂດຍນໍາໃຊວ້ທິກີານປົກປັກ

ຮກັສາແຫ່ຼງປາທໍາມະຊາດເພື່ ອສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈໃຫຊ້າວບາ້ນເອາົໃຈໃສ່ໃນການອະນຸລກັແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນປາ 
  

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ສາ້ງຕວົແບບການອະນຸລກັປາຂືນ້ພອ້ມດວ້ຍກດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງຢ່າງຈະແຈງ້ ເພື່ ອປົກປັກຮກັສາແຫ່ຼງປາທໍາມະຊາດ 

ແລະ ມກີນົໄກທີ່ ດໃີນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົລະບຽບຄຽງຄູ່ໄປກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຊະນດິພນັປາໃນເຂດອະ 

ນຸລກັປາ ແລະ ວທິກີານຕດິຕາມ. 

• ຜນົການຕດິຕາມກວດກາເຂດອະນຸລກັປາສະແດງເຖງິການຄຸມ້ຄອງແບບຍນືຍງົ ແລະ ຕອບສະໜອງການຄໍາ້ປະກນັ

ສະບຽງອາຫານໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ 
  

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     
    

• ສາ້ງຍຸດທະສາດການສາ້ງຕັງ້ເຂດອະນຸລກັປາ ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງແນ່ໃສ່ການໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັບດົບາດຂອງ

ແມ່ຍງິ 

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄ້ະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງເຂດອະນຸລກັປາຂັນ້ບາ້ນ, ການຕກົລງົເຫນັດຕີາມກດົລະບຽບ 

ເພື່ ອການນໍາໃຊແ້ບບຍນືຍງົ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບ ແລະ ການຕດິຕາມສະພາບປາໃນເຂດຂະຫຍາຍພນັ. 

• ປະຕບິດັການຕດິຕາມກວດກາເຂດອະນຸລກັປາແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ເຂດສະຫງວນພ່ໍແມ່ພນັປາ ໃນບາ້ນ ແລະ ຊະນດິ

ສດັນໍາ້ອື່ ນໆໂດຍຮູບແບບການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຕາມຄວາມຈາໍເປັນ 

12.6.2  ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ສາ້ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັຊາວບາ້ນຈາກການຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ ເພື່ ອຊຸກຍູພ້ວກເຂາົເອາົ ໃຈ

ໃສ່ໃນການປົກປັກຮກັສາປ່າໄມໃ້ນເຂດທີ່ ມຊີະນດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເກດີຂືນ້. 
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ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ກໍານດົແຜນທີ່ ຈດັແບ່ງເຂດການຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊ ້ ຄປດ ແບບຍນືຍງົ, ມຄີວາມເປັນເອກະພາບດາ້ນເຂດແດນ ແລະ  

ລະ ບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ບງັຄບັໃຊ.້ ໃນນັນ້ ການຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊ ້ຄປດ ແບບຍນືຍງົສາ້ງ

ຂືນ້ໃນປ່າສະຫງວນຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ແລະ ນອກພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນທີ່ ເປັນເຂດປ່າໄມອ້ື່ ນໆຂອງບາ້ນ 

• ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫກຸ່້ມນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃນການປະຕບິດັຂໍກ້ໍານດົສໍາລບັການເກບັກູແ້ບບຍນືຍງົ ແລະ ການ

ປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິ ຄປດ 

• ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກຸ່້ມຜູນໍ້າໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເຂົາ້ໃນການສາ້ງ ແລະ ປະຕບິດັຕາມແຜນທຸລະກດິ ລວມທງັ

ການສາ້ງສນັຍາວ່າດວຍ້ການຊື-້ຂາຍ ຄປດ ກບັ ພ່ໍຄາ້ 

• ປະຕບິດັການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັໂດຍຜ່ານສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັ 

• ກຸ່ມຜູນໍ້າໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ສາມາດກວດກາຕດິຕາມແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນ

ເສດຖະກດິຂອງຕນົເອງໄດ ້

• ສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍໃຫກ້ບັກຸ່ມຜູຜ້ະລດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ  
 

• ສາ້ງລະບຽບການນໍາໃຊຊ້ະນດິພນັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົໃນເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ ( CUZ )ຂອງຊາວບາ້ນໃນ 

ຈາໍນວນ 18 ບາ້ນອອ້ມຮອບປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອແຈກຢາຍ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາກດົລະບຽບທຸກໆປີ.  

• ສໍາຫຼວດແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນລະອຽດ ໂດຍສະເພາະຊະນດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເພື່ ອກໍານດົບນັດາຫຼກັໃນການເກບັກູແ້ບບ

ຍນືຍງົ ແລະ ສໍາຫຼວດພືນ້ທີ່ ຜະລດິຕະຜນົເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເພື່ ອສາ້ງເປັນແຜນທີ່  ແລະ ໝາຍເຂດແດນຢ່າງໜອ້ຍ 6 

ບາ້ນ. ບນັດາພືນ້ທີ່ ເຫຼ ົ່ ານີອ້າດຈະຢູ່ນອກເຂດປ່າສະຫງວນ ຕວົຢ່າງ: ເຂດປ່າປອ້ງກນັ ຫຼ ືປ່າຜະລດິຂອງບາ້ນ 

• ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບແມ່ຍງິ ໂດຍການຊຸກຍູກ້ານເປັນຜູນໍ້າຂອງແມ່ຍງິໃນກຸ່ມຜູນໍ້າໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ມີ

ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຢ່າງຈະແຈງ້ພາຍໃນກຸ່ມ 

• ຝຶກອບົຮມົວທິກີານເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ 

• ຝຶກອບົຮມົເຕກັນກິການປຸງແຕ່ງ, ການເກບັມຽ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມ ຄຸນນະພາບຜນົຜະລດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

• ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫກຸ່້ມຜູນໍ້າໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເຂົາ້ໃຈຕ໋ອງໂສກ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ການວເິຄາະທາງເລອືກໃນການ

ສາ້ງລາຍຮບັ 

• ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫກຸ່້ມຜູນໍ້າໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເພື່ ອສາ້ງເປັນແຜນທຸລະກດິ 

• ຊ່ວຍເຫຼອືກຸ່ມຜູນໍ້າໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃຫເ້ຊື່ ອມໂຍ່ງ ກບັ ຜູເ້ກບັຊືເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເພື່ ອ ສາ້ງສນັຍາວ່າດວ້ຍການຊື-້

ຂາຍເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

• ກໍານດົການຕກົລງົເຫນັດຕີາມສນັຍາວ່າດວ້ຍອະນຸລກັຂອງແຕ່ລະບາ້ນເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຈາກປ່າສະຫງວນ, ເປົາ້ໝ

າຍການເກບັກູແ້ບບຍນືຍງົ, ການສາ້ງລາຍຮບັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກການອະນຸລກັ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາ ແຫ່ຼງ

ຊບັພະຍາກອນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

• ການສະໜບັສະໜູນກຸ່ມຜູນໍ້າໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຂັນ້ບາ້ນປະຕບິດັສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ 

ແຜນທຸລະກດິ ແລະ ສນັຍາວ່າດວ້ຍການຊື-້ຂາຍເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົກບັພ່ໍຄາ້ 

• ການສໍາຫຼວດພືນ້ທີ່ ແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນໝາກຕາວແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ເພື່ ອຕດິຕາມຜນົກະທບົຈາກການປະຕບິດັລະ 

ບຽບການຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊແ້ບບຍນືຍງົ ໂດຍສມົທຽບກບັຂໍມູ້ນການສໍາຫຼວດແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນໝາກຕາວໃນປີ 

2014  

• ກຸ່ມເກບັກູໝ້າກຕາວສາມາດຕດິຕາມຂໍມູ້ນລາຍຮບັຈາກການຂາຍໝາກຕາວ 

• ດໍາເນນີການອອກໂກຕາ້ຢ່າງຍຸດຕທໍິາ ແລະ ການອະນຸມດັຕ່າງໆຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອໃຫກຸ່້ມຜູນໍ້າໃຊເ້ຄື່ ອງ

ປ່າຂອງດງົສາມາດເກບັກູ ້ແລະ ຂາຍ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຢ່າງຖກືຕອ້ງ 
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• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົລະບຽບຕ່າງໆໃຫກ້ບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອຄວບຄຸມການເກບັ

ຊືເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຜດິກດົໝາຍ 

• ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນຕດິຕາມກວດກາຜນົກະທບົເພື່ ອການສະໜບັສະໜນູນະ ໂຍບາຍການ 

ຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ 

12.6.3  ຕົນ້ໄມພ້ືນ້ເມອືງ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ອະນຸລກັຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງເພື່ ອສາ້ງແຫ່ຼງລາຍຮບັໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ, ຜູທ້ີ່ ປົກປັກຮກັສາແຫ່ຼງແນວ

ພນັໄມ,້ ສາ້ງສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະ ປະຊາຊນົມລີາຍຮບັຈາກສວນປູກໄມຂ້ອງຕນົເອງ. 

 

ຜນົໄດຮ້ບັຜນົໄດຮ້ບັຜນົໄດຮ້ບັຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການທີ່ ຕອ້ງການທີ່ ຕອ້ງການທີ່ ຕອ້ງການ 

• ສາ້ງເຂດອະນຸລກັແນວພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງຂືນ້ພອ້ມດວຍ້ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງຕາມການຕກົລງົເຫນັດີ

ຂອງຊາວບາ້ນ ເພື່ ອສາມາດຕອບສະໜອງແນວພນັໄມປູ້ກ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

• ທດົລອງການປູກໄມໃ້ນສວນຂະໜາດນອ້ຍ ໃນພືນ້ທີ່ ຂອງຊາວບາ້ນ, ການນໍາໃຊເ້ບຍ້ໄມທ້ີ່ ມຢູ່ີໃນສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້

ຂອງເອກະຊນົໃນທອ້ງຖີ່ ນ 

• ພດັທະນາແນວຄວາມຄດິການສາ້ງສນັຍາການປູກໄມທ້ີ່ ຫາຍາກໃຫກ້ບັຊາວບາ້ນຄຽງຄູ່ກບັການສາ້ງຕັງ້ລະບບົການ

ຊດົເຊຍີຄ່າຕອບແທນຮ່ວມກບັທະນາຄານໃນທອ້ງຖີ່ ນທີ່ ສະເໜໃີຫປ້ະຕບິດັດວ້ຍການຮ່ວມມ ືກບັ ບນັດາອງົການ

ຮ່ວມມພືດັທະນາອື່ ນໆ  

• ເສມີຂະຫຍາຍແນວຄດິການປູກໄມ ້ ໂດຍການຮ່ວມມກືບັອງົການທີ່ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມດາ້ນການພດັທະນາ ຕວົຢ່າງປ

ການຕດິຕາມກວດກາສວນປູກໄມຢ່້າງເປັນປົກກະຕ ິຮ່ວມກບັ ບນັດາອງົການພດັທະນາ 
  

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     
    

• ສໍາຫຼວດລາຍລະອຽດຂອງຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍຢ່າງໜກັໜ່ວງທີ່ ມຢູ່ີໃນແຕ່ລະບາ້ນເພື່ ອສາ້ງຕັງ້ເຂດອະນຸລກັ

ແນວພນັໄມພ້ອ້ມດວ້ຍລະບຽບການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເຫນັດຈີາກຊາວບາ້ນ, ຄະນະກໍາມະການ ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ, 

ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ 

• ສາ້ງປືມ້ຄູ່ມກືານຝຶກອບົຮມົເຕກັນກິການເກບັແນວພນັ ໄມ ້ແລະ ການກາ້ເບຍ້ ເພື່ ອຜະລດິເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມຄຸີນນະພາບດ ີ

• ສະໜບັສະໜນູຊາວບາ້ນຈາໍນວນ 20 ຄອບຄວົໃນ 4 ບາ້ນ ເພື່ ອປູກຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ຫາຍາກ ແລະ ຕດິຕາມການ

ຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງໄມພ້າຍໃຕເ້ງ ື່ອນ ໄຂແຕກຕ່າງກນັ 

• ປະເມນີສະພາບການ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງສວນກາ້ເອກະຊນົໃນທອ້ງຖີ່ ນ ໂດຍນໍາເອາົບນັດາຄໍາແນະ

ນໍາ ເພື່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະ ແນວພນັໄມໃ້ຫມ້ຄຸີນນະພາບດ ີ

• ສກຶສາທ່າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການປູກ ແລະ ຂາຍຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ຫາຍາກໃນຮອບວຽນການເກບັກູ ້10 - 20 ປີ 

• ສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມປະຕບິດັວຽກຮ່ວມກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາທີ່ ມທ່ີາແຮງການປູກໄມ ້ແລະ ສາ້ງແນວຄວາມຄດິ

ການສະໜບັສະໜນູຄ່າຕອບແທນການປູກໄມໃ້ຫກ້ບັຊາວບາ້ນອອ້ມຮອບປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍ ເພື່ ອປູກໄມທ້ີ່

ໃກຈ້ະສູນພນັໃຫກ້າຍເປັນເສດຖະກດິ 

• ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົ ກບັ ບນັດາອງົການຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາອື່ ນໆ ຕວົຢ່າງ: ໂຄງການ KFW ເພື່ ອທດົລອງປະຕບິດັແນວ

ຄວາມຄດິການປູກໄມທ້ີ່ ມຂີະໜາດຈາໍກດັ ໃນຈາໍນວນ 5 - 6 ບາ້ນ ອອ້ມເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

• ປະເມນີຄວາມສໍາເລດັການທດົລອງການປູກໄມກ່້ອນຈຶ່ ງມໂີຄງການສະໜບັສະໜນູສົ່ ງເສມີການປູກໄມຢູ່້ບນັດາບາ້ນ

ເປົາ້ໝາຍໃນອອ້ມຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

• ປະຕບິດັການຕດິຕາມກວດກາສວນປູກໄມປົ້ກກະຕ ິຮ່ວມກບັບນັດາອງົການຄູ່ຮ່ວມງານການພດັທະນາ 
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• ສາ້ງແນວຄວາມຄດິການອອກທະບຽນສວນປູກຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ໃກສູ້ນພນັເພື່ ອອະນຸຍາດການຂາຍເບຍ້ໄມຂ້ອງ

ຊາວບາ້ນ ໃຫກ້ບັປະເທດໃກຄ້ຽງຢ່າງຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໂດຍການຮ່ວມມທືີ່ ດຈີາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງ

ໃກຊ້ດິ. 

• ພດັທະນາຮູບແບບ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາສວນປູກໄມທ້ີ່ ໄດອ້ອກທະບຽນແລວ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ

12.6.4  ການປັງປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ກບັ ການອະນຸລກັ     
 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ສະໜບັສະໜນູການເຊື່ ອມໂຍງໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍລະຫວ່າງ ວຽກງານປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ 

ກບັ ການອະນຸລກັ ໂດຍຮ່ວມມກືບັ ໂຄງການຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັ ອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ແລະ ບນັດາ

ອງົການພດັທະນາອື່ ນໆ 
 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ຮບັປະກນັການປະສານງານວຽກງານປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ກບັ ການອະນຸລກັໃນ 18 ບາ້ນອອ້ມເຂດປ່າສະຫງວນ  

ໃຫມ້ກີານປະຊຸມຂອງກຸ່ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກປັບປຸງຊີວິດິການເປັນຢູ່ຢ່າງປົກກະຕ ິພາຍ ໃຕແ້ນວທາງຂອງ ຄກມ 

• ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປັງປຸງແຜນງານປັບປຸງຊວີດິຂອງຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາ ແລະ 

ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົສະເພາະ ກບັ ຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາ ໃຫເ້ຊື່ ອມໂຍ່ງກນັລະຫວ່າງ ການອະນຸລກັ ກບັ ການປັບປຸງຊວີດິ

ການເປັນຢູ່ 
  

ສິ່ ງທີ່ສິ່ ງທີ່ສິ່ ງທີ່ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງຕອ້ງສະໜອງຕອ້ງສະໜອງຕອ້ງສະໜອງ     
    

• ຈດັກອງປະຊຸມປະຈາໍໄຕມາດຂືນ້ໂດຍເຊນີບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກໍາການປັບປຸງຊວີດິການເປັນ

ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍເຂົາ້ຮ່ວມ, ບນັທກຶທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍມູ້ນຂ່າວສານຮ່ວມກນັ. 

• ສາ້ງແຜນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາຂືນ້ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ທຸກໆປີ ເພື່ ອໃຫເ້ປັນແຜນງານ 

ທີ່ ກໍານດົລາຍລະອຽດບນັດາກດິຈະກໍາໃນຕ່ໍໜາ້ ແລະ ວທິກີານ/ຂໍຕ້ກົລງົສໍາລບັການຮ່ວມມ ື

• ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົສະເພາະກບັຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາ ລະຫວ່າງ ປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ່ໍ ກບັ ຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາອື່ ນໆ 

ເພື່ ອປະຕບິດັກດິຈະກໍາປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງກບັການອະນຸລກັ 

• ການຕດິຕາມຕວົຊີວ້ດັຄວາມກາ້ວໜາ້ວຽກງານປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ທີ່ ປະຕບິດັຮ່ວມກບັບນັດາອງົການກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນຂັນ້ເມອືງ 

12.712.712.712.7        ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ    

12.7.1  ນກັທ່ອງທ່ຽວ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::     ທ່າແຮງທີ່ ບົ່ ມຊອ້ນສໍາລບັການທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນດງຶດູດນກັນກັທ່ອງທ່ຽວ.  
    

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການງການງການງການ 
 

• ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມເອືອ້ອໍານວຍໃຫກ້ບັການກໍານດົນະໂຍບາຍຢ່າງເປີດກວ້າງສໍາລບັການພດັທະນາການທ່ອງ 

ທ່ຽວປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

• ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັທ່ອງທ່ຽວຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ (ສະຖານທີ່  ແລະ ຜະລດິຕະພນັທ່ອງທ່ຽວທີ່

ເປັນບູລມິະສດິໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ)  

• ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶເອກະຊນົໂດຍຜ່ານການໃຫສໍ້າປະທານການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງການທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດ

ນອ້ຍ (ກດິຈະກໍາ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ)  
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• ໂຄສະນາສະຖານທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍຜ່ານ ສື່ ໂຄສະນາລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ 
  

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ລວບລວມນຕິກິໍາ, ລະບຽບການເພື່ ອສາ້ງນຕິກິໍາຂອງກອບການເຮດັວຽກຂອງກຸ່ມຜູປ້ະຕບິດັ ແລະ ການພດັທະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ວດັທະນາທໍາ ແລະ ປະຫວດັສາດ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ 

• ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ປີ 2016-2020  ແລະ 2030.  

• ສາ້ງແຜນພດັທະນາສະເພາະ ໃນແຕ່ລະພືນ້ທີ່  (ລວມທງັມາດຖານການ ໃຫມ້ຜີນົກະທບົດາ້ນລບົໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ໂດຍ

ສະເພາະ ຕ່ໍກບັໂຄງສາ້ງຂອງຖໍາ້ເຊັ່ ນ: ການສາ້ງແສງສະຫວ່າງ, ແລວທາງຍ່າງ ແລະ ອື່ ນໆ) 

• ສາ້ງແຜນການພດັທະນາສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶໂດຍການຮ່ວມມລືະ 

ຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ 

• ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກບັກໍາຂໍມູ້ນການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລອ້ມຂອງຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັງ້ໄຟເພື່ ອເປັນຂໍມູ້ນທຽບຖານ 

ແລະ ການຕດິຕາມຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ (ສະພາບທໍລະນສີາດ, ຊວີະສາດ ແລະ ອຸທກົກະສາດ, ຄຸນນະພາບນໍາ້) 

• ພດັທະນາ ແລະ ບໍລຫິານຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັງ້ໄຟ ແລະ ຖໍາ້ບີ່ ງ, ຖໍາ້ເທວະດາ ໂດຍອງີຕາມແຜນພດັທະນາຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊ

ບັງ້ໄຟ. (ລວມທງັສະຖານທີ່ ພກັ, ບ່ອນນັ່ ງພກັຜ່ອນ, ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂຄງລ່າງ

ພືນ້ຖານສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆ )  

• ສາ້ງສູນຂໍມູ້ນນກັທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເຂດລງັຄງັ 

• ສາ້ງເສັນ້ທາງຍ່າງທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດ, ສະຖານທີ່ ຕັງ້ແຄມັນອນປ່າຢູ່ເຂດບາ້ນດຸ-ທົ່ ງຊໍາ 

• ພດັທະນານໍາ້ຕກົຕາດສຽງລ ືເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນຫຍາ້ແຫວດ 

• ສາ້ງຕັງ້ເຄື່ ອຄ່າຍ ເພື່ ອອໍານວນຄວາມສະດວກການພດັທະນາ, ການຕະຫຼາດ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍລຫິານ 

ການທ່ອງທ່ຽວໃນຫນີໜາມໜ່ໍ. (ປະຊຸມປຶກສາຫາລ,ື ໂຄສະນາດງຶດູດການລງົທນຶ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ)  

• ອໍານວຍຄວາມສະດວກວຽກງານດງຶດູດການລງົທນຶ (ການໂຄສະນາ, ຮ່າງເອກະສານການສະເໜຂໍີປະມູນ, ການອະ 

ນຸຍາດ, ການວາງເງ ື່ອນໄຂ, ການສາ້ງສນັຍາສໍາປະທານ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມຜນົການສໍາປະທານ)  

• ໂຄສະນາສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ່ໍດວ້ຍການສາ້ງປ້າຍຊີບ້ອກທາງທີ່ ມຄຸີນນະພາບ 

ຜ່ານອນິເຕເີນດັ, ລາຍການໂທລະພາບ, ວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວ 

• ມລີະບບົປາ້ຍໃຫຂໍ້ມູ້ນລະອຽດຕາມເສັນ້ທາງໄປຫາສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕາມເສັນ້ທາງຍ່າງປ່າທໍາມະຊາດ. 

• ພດັທະນາເຄື່ ອງມກືານໂຄສະນາສະເພາະ ລວມທງັແຜ່ນພບັປ່າສະຫງວນ, ແຜ່ນພບັສະຖານທີ່  ແລະ ແຜ່ນປາ້ຍຕ່າງໆ  

12.7.2        ການສົ່ ງເສມີຊາວບາ້ນ 
 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ຊາວບາ້ນທີ່ ດໍາລງົຊວີດິອອມ້ຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍມວີຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ລາຍຮບັເພີ່ ມຂືນ້

ຈາກຊບັພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ. 
  

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 
 

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ກຸ່ມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ທມີງານພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ເມອືງ  
 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ  
    

• ຝຶກອບົຮມົວທິກີານຈດັສນັ ແລະ ສາ້ງຜະລດິຕະພນັທ່ອງທ່ຽວໃຫກ້ບັທມີງານພດັທະນາທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ເມອືງ (ເສັນ້ 

ທາງທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດ ແລະ  ການສາ້ງຈດິສໍານກຶແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັນ້ທາງທ່ຽວຊມົທໍາມະຊາດ )  

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກຸ່້ມບໍລກີານການທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ບາ້ນເພື່ ອສະໜອງການບໍລກິານທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ຮບັ

ຜນົປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງໜອ້ຍອກີ 2 ບາ້ນໃຫເ້ປັນ 6 ບາ້ນ (ການສື່ ສານເປັນພາສາອງັກດິ, ຝຣັ່ ງ)  
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• ຈດັທດັສະນະສກຶແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃຫກ້ບັຂະແໜງການພາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວ

ຂັນ້ບາ້ນ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  

12.7.3  ການທ່ອງທ່ຽວເປັນແຫຼ່ ງລາຍຮບັດາ້ນເງນິແບບຍນືຍງົ 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊແ້ຫ່ຼງລາຍຮບັຈາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫເ້ປັນກອງທນຶຍນືຍງົສໍາລບັການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ   
    

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັກຸ່ມບໍລກິານທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ທມີງານພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ເມອືງ 
  

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     

• ການອໍານວຍຄວາມສະດວກຂະບວນການການຕກົລງົເຫນັດລີະບບົປີປ່້າສະຫງວນ ແລະ ການແບ່ງປັນຜນົປະ 

ໂຫຍດລະຫວ່າງຂະແໜງການການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ( ສາ້ງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍຫານກອງທນຶ)  

12.7.4  ການເຊື່ ມໂຍງລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວກບັການອະນຸລກັ 
 

ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ::::  ການທ່ອງທ່ຽວສົ່ ງເສມີໃຫຊຸ້ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ  
    

ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງການ 
 

• ເສມີຂະຫຍາຍການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ກບັ ການອະນຸລກັໂດຍຜ່ານການສາ້ງສນັຍາອະນຸລກັ 
  

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງສະໜອງ     
    

• ສາ້ງກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶສະແດງເຖງິການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ກບັ ການອະນຸລກັ 

• ສາ້ງລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ (ກໍານດົທມີງານຕດິຕາມ, ພດັທະນາເຄື່ ອງມກືານຕດິຕາມ, ກໍານດົສິ່ ງທີ່

ຄວນຕດິຕາມ: ສະຖານທີ່ , ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຈາໍນວນສາມະຊກິກຸ່ມບໍລ ິ

ການ, ລາຍຮບັ ແລະ ການແບ່ງປັນ)  

• ເຊື່ ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວ ກບັການອະນຸລກັ ຜ່ານການສາ້ງສນັຍາອະນຸລກັ  

• ຈດັບູລມິະສດິຊະນດິພນັສດັປ່າທີ່ ຄຸນ້ເຄຍີກບັຄນົ ຫຼ ືນກັທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການອະນຸລກັປົກປັກຮກັສາຈາກຊາວບາ້ນ 

 

12.812.812.812.8    ກດິກດິກດິກດິຈະກາໍການຝຶກອບົຮມົຈະກາໍການຝຶກອບົຮມົຈະກາໍການຝຶກອບົຮມົຈະກາໍການຝຶກອບົຮມົ    

ກດິຈະກໍາການຝຶກອບົຮມົຕ່າງໆຂອງອງົກອນຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນໃຫກ້ບັລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໃຫປັ້ບຕວົເຂົາ້ກບັ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. ດັ່ ງນັນ້, ລະບບົການຝຶກອບົຮມົຖວ່ືາເປັນສິ່ ງທີ່ ດກ່ີຽວກບັກດິຈະກໍາແຕ່ລະປະເພດໃຫກ້ບັ

ເປົາ້ໝາຍຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. ສະນັນ້ ຈ ຶ່ ງຕອ້ງໄດມ້ກີານແກໄ້ຂບນັຫາການຝຶກອບົຮມົສະເພາະຢູ່ໃນລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປະກອບ

ມ ີການຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ບັ ຄກມ, ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽງງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ຄກກ ແລະ ຄກບ. ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ

ແມ່ນ ກຊສ ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມເ້ປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບການຊີນໍ້າວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ

ດາ້ນການພດັທະນາເຊັ່ ນວ່າ ອງົການ GIZ  ແລະ ອງົການ KfW ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານສະໜບັສະໜນູດາ້ນການສາ້ງຄວາມອາດ

ສາມາດໃຫກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເຂົາ້ໃນວທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມຜ່ືານການຝຶກ

ອບົຮມົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ຄວາມອາດສາມາດຈໍາເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນີໂດຍການນໍາໃຊມ້າດຖານການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງອາຊຽນ ເຊິ່ ງໄດດໍ້າເນນີໃນປີ 2013 ແລະ ກໍານດົບຸລມິະສດິການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັ 6 ໜ່ວຍງານ
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ວຊິາການ. ການຝຶກອບົຮມົຄັງ້ທໍາອດິໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ການວາງແຜນການຝຶກ

ອບົຮມົໃນຕ່ໍໜາ້. 

ບນັຫາສອງກໍ່ ຄໃືນເມື່ ອມກີານວາງແຜນການຝຶກອບົຮມົແມ່ນການຍອມຮບັຈາກປະຊາຊນົໃນ 19 ບາ້ນ ເນື່ ອງຈາກ

ວ່າພວກເຂາົເຈ ົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ສໍາຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ. ດັ່ ງນັນ້ ແຜນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊຸມຊນົ

ເຫຼົ່ ານີຈ້າໍເປັນຕອ້ງພຈິາ ລະນາເຖງິຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນພາສາຂອງຊນົເຜົ່ າ, ຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນ

ວດັທະນາທໍາຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນວດັທະນາທໍາຂອງການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ. 
 

12.912.912.912.9        ແຜນການເຮດັວຽກ ແລະ ແຜນການເງນິແຜນການເຮດັວຽກ ແລະ ແຜນການເງນິແຜນການເຮດັວຽກ ແລະ ແຜນການເງນິແຜນການເຮດັວຽກ ແລະ ແຜນການເງນິ    

ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ 5 ໜ່ວຍງານໄດວ້າງແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ, ການວາງແຜນປະຈາໍປີ ແລະ ແຜນປະ

ຈາໍ 6 ເດອືນ ແລະ ການລາຍງານ ເພື່ ອໃຫຄ້ະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງປະເມນີ ແລະ ຮບັຮອງເອາົຢ່າງເປັນທາງ

ການ.  
 

ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2014-2016 ລດັຖະບານເຢຍລະມນັສະໜບັໜູນງບົປະມານປະຈາໍປີຈາໍນວນ 1.340 ລາ້ນກບີ ໃຫກ້ບັ

ອງົການຮ່ວມມພືດັທະນາລາວ-ເຢຍລະມນັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ. 25% ຂອງ

ງບົປະມານຈດັແບ່ງເຂົາ້ໃນວຽກງານສາ້ງແຜນວາດທາງຍ່າງ, ການແບ່ງເຂດຍ່ອຍ, ການປັກຫຼກັເຂດແດນ, ການຕດິຕາມ

ກວດກາຊວີະນາໆພນັ, ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ແລະ 

ງບົປະມານ 20% ຈດັແບ່ງເຂົາ້ໃນວຽກງານສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ ແລະ 15% ເຂົາ້ໃນວຽກງານອະນຸລກັທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ. ງບົປະມານສ່ວນໃຫ່ຍ (31%) ສໍາລບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງ

ບໍລຫິານປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ໝາຍຄວາມວ່າ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດເພື່ ອດໍາເນນີລະບບົການ

ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ປະກອບມຂໍີຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ຍງັເຫຼອື 

(7%) ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປເຊິ່ ງປະກອບມກີານຮ່ວມມກືບັອງົການ UNESCO, ASEAN ແລະ ອຸດທະຍານ

ແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງ. ງບົປະມານປະຈາໍປີປະມານ 1.250 ລາ້ນກບີ (150,000 ເອໂີຣ) ສະໜບັສະໜນູໂດຍລດັຖະບານ

ເຢຍລະມນັໂດຍຜ່ານອງົການຮ່ວມມພືດັທະນາລາວ-ເຢຍລະມນັໃນໄລຍະປີ 2016-2018). ອງົປະກອບດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

ແລະ ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າອາດຈະຕອ້ງການງບົປະມານຫຼາຍເພື່ ອສະໜບັສະໜູນວຽກງານທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍທີມງານ

ກວດກາລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ການເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສໍາຫຼວດ ແລະ ສກຶສາຄວາມຕອ້ງການມາດຖານຂອງອງົການ 

UNESCO ເພື່ ອຮບັຮອງເຂົາ້ເປັນມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ ແລະ ອາດຈະຕອ້ງສະໜບັສະໜນູການສາ້ງຄວາມອາດ

ສາມາດ ແລະ ການນໍາໃຊລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໃນຕ່ໍໜາ້ເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົເພື່ ອສາ້ງ ແລະ ຮຽນຮູຈ້າກການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງອື່ ນໃນລາວ. ອງົປະກອບທງັໝດົປະກອບມກີານຮ່ວມມຍຸືດທະສາດ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ, ການປູກຈດິສໍານກຶ, ການປັບປຸງຊວີດິການຢູ່ຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ

ຮ່ວມກບັເອກະຊນົ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົເຊັ່ ນ: ໂຄງການຂອງລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ແລະ ໂຄງການ KFW. 
 

ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ແຜນການເງນີ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ສະຫຸຼບໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 
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12.1012.1012.1012.10            ການຮ່ວມມືການຮ່ວມມືການຮ່ວມມືການຮ່ວມມພືາຍພາຍພາຍພາຍນອກນອກນອກນອກ        
 

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍອາດຈະບນັລຸຜນົສໍາເລດັ

ໂດຍຜ່ານການສາ້ງຄູ່ຮ່ວມງານກບັພະນກັງານປ່າສະຫງວນທີ່ ມກີານຝຶກຝົນ ແລະ ຄວາມຊໍານຊໍິານານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ ງ

ປະກອບມຄູ່ີຮ່ວມງານຈາກຂາ້ງນອກດັ່ ງຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນີ:້ 

 

ການສະໜບັສະໜນູການສະໜບັສະໜນູການສະໜບັສະໜນູການສະໜບັສະໜນູທີ່່ ຕອ້ງການທີ່່ ຕອ້ງການທີ່່ ຕອ້ງການທີ່່ ຕອ້ງການ    ຄູ່ຮ່ວມງານຂາ້ງນອກຄູ່ຮ່ວມງານຂາ້ງນອກຄູ່ຮ່ວມງານຂາ້ງນອກຄູ່ຮ່ວມງານຂາ້ງນອກ    

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ 

ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ 

GIZ Hin Nam No, AFC ແລະ EDC 

 

ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດາ້ນວຊິາການ GIZ Hin Nam No, AFC ແລະ NUOL (WCS) 

ອງົປະກອບດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ GIZ Hin Nam No, NUOL ແລະ ອງົກອນສກຶສາຄົນ້ຄ ້

ວາວຊິາການລະດບັສາກນົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທາງດາ້ນການເງນິ 

ຕວົຢ່າງ: ໂຄງການ ICBF (KFW)  

ວຽກງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ POFI ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານສະໜບັສະໜນູໂຄງການ ICBF 

(KFW) and proFLEGT (GIZ)  

ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຄູ່ຮ່ວມງານຍຸດທະສາດກບັເອກະຊນົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານດາ້ນ

ການເງນິ ຕວົຢ່າງ: ໂຄງການ ICBF (KFW) 

ການພດັທະນາຊຸມຊນົ (ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງການ

ອະນຸລກັ ກບັ ການພດັທະນາຊີວິດິການເປັນຢູ່ຜ່ານຂໍຕ້ກົລງົ

ວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັ) 

ໂຄງການ GIZ HNN, ICBF (KFW) ແລະ ໂຄງການ 

Khalodep (Luxdevelopment)  

 

ວຽກງານປູກຈດິສໍານກຶ ໂຄງການ ProCEED (GIZ); ໂຄງການອະນຸລກັ 

 

ຕອ້ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ືເຊິ່ ງໂຄງການ GIZ-HNN, ມະຫາ 

ວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະມະຄມົອະນຸລກັສດັປ່າແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນ

ວຊິາການ ແລະ ທາງບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາກະສກິໍາ-ປ່າໄມ ້ແລະ ບໍລສິດັທປຶີກສາ EDC ທີ່ ມຄີວາມອາດສາມາດຈດັຝຶກອບົຮມົທກັ

ສະດາ້ນວະຜູນໍ້າ ແລະ ທກັສະທີ່ ຈາໍເປັນສໍາລບັລະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດ.ີ ສໍາລບັອງົປະກອບດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ 

ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກໍ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັໂຄງການ GIZ-HNN, NUOL ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ

ຄົນ້ຄວ້າແຫ່ງອື່ ນໆ ເນື່ ອງຈາກວ່າມກີານສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຫຼາຍຢ່າງຍງັຂາດທນຶຊ່ວຍເຫຼອືເພື່ ອອະທບິາຍໃຫກ້ບັທາງໂຄງການ 

ICBF (KFW), UNESCO ແລະ ອື່ ນໆ. ກດິຈະກໍາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍຕອ້ງຮ່ວມມກືບັກມົກວດກາປ່າໄມ ້ແລະ 

ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ ICBF (KFW) ແລະ ໂຄງການ proFLEGT (GIZ). ກ່ຽວກບັການຮ່ວມມຍຸືດທະສາດ

ການທ່ອງທ່ຽວກບັເອກະຊນົຄວນຕອ້ງອະທບິາຍຢ່າງລະອຽດ ໃຫໄ້ວທີ່ ສຸດ ແລະ ທາງເລອືກການຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນ

ການເງນິຈາກໂຄງການ ICBF (KFW).  ການອະນຸລກັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຍຸດທະສາດການຮ່ວມມດືາ້ນການປັບປຸງຊວີດິການ

ເປັນຢູ່ຮ່ວມກບັ ໂຄງການ GIZ-HHNN, ເອກະຊນົ, ນກັທຸລະກດິ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ ເຊັ່ ນວ່າ: ໂຄງການ ICBF (KFW) 

ແລະ ໂຄງການ Khalodep (Luxdevelopment) ມຄີວາມສໍາຄນັໃນການປະສບົຜນົສໍາເລດັ. ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ

ການອະນຸລກັ ກບັ ການປັບປຸງຊີວິດິການເປັນຢູ່ສາ້ງຂືນ້ໂດຍຜ່ານຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັເພື່ ອແບ່ງປັນພະລະບດົບາດ, 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດໃຫກ້ບັທຸກຝ່າຍຢ່າງລະອຽດຊດັເຈນ. ສໍາລບັໜ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶຄວນຈະເພີ່ ມ

ທະວກີານຮ່ວມມກືບັໂຄງການ ProCEED (GIZ) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ ນໆເຊັ່ ນ ໂຄງການອະນຸລກັ. ກ່ຽວກບັສນັຍາວ່າດວ້ຍ

ການອະນຸລກັ ແລະ ສນັຍາວ່າດວ້ຍການເງນິແບບຍນືຍງົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍກໍ່ ຄວນຈະຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່

ສນົໃຈດາ້ນການຮ່ວມມທືາງສງັຄມົ, ການຕອບແທນຊວີະນາໆພນັ ເຊັ່ ນ: ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາອື່ ນໆ. 
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ອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບ່າງກໍ່ ເປັັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ສໍາຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງລະບບົນເິວດທີ່ ສໍາຄນັຂອງໂລກ ແລະ ການ

ຮ່ວມມກືບັສູນຊວີະນາໆພນັແຫ່ງອາຊຽນເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນຕ່ໍໜາ້ ໃນການຮບັຮອງເອາົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ    

ໜາມໜ່ໍເປັນອຸທຍິານແຫ່ງອາຊຽນ (ຄວາມສໍາຄນັລະດບັຂງົເຂດ) ແລະ ວາງແຜນຂໍເຂົາ້ເປັນມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ 

(ຄວາມສໍາຄນັລະດບັໂລກ) 

12.1112.1112.1112.11            ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    
 

ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃນລະດບັຕ່າງໆສະແດງໃຫເ້ຫນັດັ່ ງຮູບພາບລຸ່ມນີ:້ 

 

 
 

ການຕດິຕາມກວດກາ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຮ່ວມແຕກຕ່າງຈາກການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ ຄຸມ້ຄອງດວ້ຍລດັ. 

ສິ່ ງທີ່ ພເິສດສໍາລບັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແມ່ນຫຍງັ? ສິ່ ງທີ່ ພເິສດແມ່ນ ມບີນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍລະດບັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຮ່ວມກນັຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ດັ່ ງນັນ້ ການຄຸມ້ຄອງຈຶ່ ງມຄີວາມສບັຊອ້ນ ແລະ ມີ

ຄວາມສໍາຄນັໃນການຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກະພາບຮ່ວມກນັຕາມວໄິສທດັລວມ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍລວມ. 
 

ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ທິກີານຄຸມ້ຄອງຮ່ວມປະສບົຜນົສໍາເລດັ ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນການຕດິຕາມກວດກາຜນົປະໂຫຍດຂອງບນັດາ

ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທງັໝດົ. ການຕດິຕາມກວດກາການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ, ການສາ້ງລາຍຮບັຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍເຊັ່ ນ ການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ. ການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມ

ກວດກາຜນົໄດຮ້ບັຂອງກດິຈະກໍາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມສມົດຸນກນັລະຫວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງ

ດາ້ນການອະນຸລກັ ກບັ ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນໂດຍການເອາົລວມເຂົາ້ໃນການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ (SMART, 

ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ) ແລະ ການຕດິຕາມສງັຄມົ (ປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະເມນີການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດ ີ

ແລະ ການປັບປຸງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ).ການຕດິຕາມກວດກາຊີວະນາໆພັນແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທີມງານກວດກາ

ລາດຕະເວນບາ້ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທຸກເດອືນ (ແຕ່ລະທມີງານປະກອບມສີະມາຊກິ 4-6 ຄນົ ໃຊເ້ວລາປະມານ 3-5 ວນັຕ່ໍ

ເດອືນ) ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັດາ້ນວທິະຍາສາດ 2 ຄັງ້ຕ່ໍປີໂດຍຊ່ຽວຊານລາວ. ການ

ຕດິຕາມກວດກາດາ້ນສງັຄມົຈດັຂືນ້ຮ່ວມກບັບນັດາກຸ່ມຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໂດຍຜ່ານການປະເມນີປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດ.ີ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1:1:1:1: ແຜນຄຸມ້ຄອງ 5 ປີ ແລະ ງບົປະມານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ    2222: ກດົລະບຽບວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ການປົກປັກສາຮກັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍ

ໃນຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ບາ້ນ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3:ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3:ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3:ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ຮ່າງຂອບເຂດວຽກງານກ່ຽວກບັການສໍາຫຼວດທໍລະນວີທິະຍາ, ຊວີະນາໆພນັພາຍໃນຖໍາ້ ແລະ ຖໍາ້, 

ເອກະສານກ່ຽວກບັການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າທີ່ ຈາໍເປັນໃນການຕກົລງົຮບັຮອງເອາົຄວາມເປັນເອກະລກັໂດດເດັ່ ນຂອງປ່າສະຫງວນ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4:ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4:ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4:ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4: ບຸລມິະສດິຂອງການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຊວີະນາໆພນັກ່ຽວກບັສດັ ແລະ ພດືໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ

ໜາມໜ່ໍເພື່ ອຢັງ້ຢືນເຖງິຄຸ່ນຄ່າຂອງຄວາມເປັນເອກະລກັໂດດເດັ່ ນສະເພາະຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ່ໍເພື່ ອເຂົາ້ໃນ

ບນັຊລໍີຖ້າ້ຕກົລງົຮອງຮບັເປັນມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດຂອງ UNESCO. . . . ໂຄງການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຊບັພະຍາກອນໃນຂງົເຂດຫນີໜາມໜ່ໍແບບຍນືຍງົ, , , , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ    

 



ຈ/ນ.ເຂດ ຈ/ນ ບາ້ນ  ງບົປະມານ

Activities ກດິຈະກໍາ No. Khet
No. 

Villages
1 2 3 4 5

 Budget 

Million Kip 

ໜ/ງ 

ຮບັຜດິຊອບຫຼກັ 

 Unit Lead

ໜ/ງ ສະໜບັສະໜ

◌ູນ Unit 

support

ການສະໜບັສະໜ

◌ູນດາ້ນວຊິາການ

Support TC

ການສະໜບັສະໜ

◌ູນດາ້ນການເງນິ

Support FC

1 ແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ

1,1

1.1.1

1.1.1.1 xxx x x x x 50 General mgt DCMC GIZ HNN

1.1.1.2 x x x x x General mgt DCMC
DFRM / 

MONRE

1.1.1.3
Adopt and endorse the Terms of Reference of each HNN NPA unit to organize 

regular stakeholder Working Groups meetings.
xxx 20 General mgt DCMC GIZ HNN

1.1.1.4

Disseminate legal aspects of PA system management; strategic planning and 

operational management of the reserve; and management planning as well as 

management of developers to senior PoNRE/DoNRE/NPA staff

xx xx 70 General mgt DCMC GIZ HNN

1.1.1.5 xx xx 70 General mgt DCMC GIZ HNN

1.1.1.6 xx xx 70 General mgt DCMC GIZ HNN

1.1.1.7 xx xx 70 General mgt DCMC GIZ HNN

1.1.1.8 xx 20 General mgt DCMC GIZ HNN

1,2

1.2.1

1.2.1.1 1 4 x x 500 General Mgt
VCCMC (1) + 

VCMC (4)
ICBF (KfW)

1.2.1.2 x x 500 General Mgt DCMC ICBF (KfW)

1,3

1.3.1

1.3.1.1 x x x 50 General mgt DCMC GIZ HNN

Annex Annex Annex Annex 1 1 1 1 - - - - ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ

ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ບັພະນກັງານປ່າສະຫງວນລຸນ້ອາວຸດໂສ ແລະ ພະນກັງານຈາກ ພຊສ/ຫຊສ ກ່ຽວກບັດາ້ນນຕິິ

ກາໍຕ່າງໆ, ລະບບົປ່າສະຫງວນ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ການຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆໃນ

ເຂດປ່າສະຫງວນ, ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງກດິຈະການຕ່າງໆ.

Train senior PoNRE/DoNRE/NPA staff in human resources and motivation; 

institutional setting/arrangements; co-management, and particularly facilitation; 

working with communities, including cultural and traditional leaders 

Train senior NPA staff in conflict management;  working with the private sector and 

NGOs

Train senior NPA staff to manage the NPA in the face of global changes, particularly 

tourism, climate change and wildlife trade

ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ບັພະນກັງານລຸນ້ອາວຸດໂສ ແລະ ພະນກັງານຈາກ ພຊສ/ຫຊສ ກ່ຽວກບັການບໍລຫິານ

ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການສາ້ງແຮງຈງູໃຈ, ການວາງ/ການຈດັສນັອງົກອນ, ການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມ, 

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການເຮດັວຽກກບັຊຸມຊນົລວມທງັວດັທະນາທໍາ ແລະ ປະເພນີ

ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ບັພະນກັງານລຸນ້ອາວຸດໂສກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້, ການເຮດັວຽກກບັຂະແໜງເອກະ

ຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ.

Train senior PoNRE/DoNRE/NPA staff in monitoring and evaluation of PA 

management effectiveness and good governance. 

ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບ /Responsibility Uinit

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດທົ່ ວໄປໃນການຄຸມ້ຄອງໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານວຊິາການປ່າສະຫງວນແຫ່ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດທົ່ ວໄປໃນການຄຸມ້ຄອງໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານວຊິາການປ່າສະຫງວນແຫ່ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດທົ່ ວໄປໃນການຄຸມ້ຄອງໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານວຊິາການປ່າສະຫງວນແຫ່ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດທົ່ ວໄປໃນການຄຸມ້ຄອງໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານວຊິາການປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫີນໜາມໜໍ່ຊາດຫີນໜາມໜໍ່ຊາດຫີນໜາມໜໍ່ຊາດຫີນໜາມໜໍ່ , , , , ພະນກັງານປ່າສະຫງວນພະນກັງານປ່າສະຫງວນພະນກັງານປ່າສະຫງວນພະນກັງານປ່າສະຫງວນ, , , , ພຊສ ແລະ ຫຊສ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປົກປັກຮກັສາພຊສ ແລະ ຫຊສ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປົກປັກຮກັສາພຊສ ແລະ ຫຊສ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປົກປັກຮກັສາພຊສ ແລະ ຫຊສ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປົກປັກຮກັສາ

 ແລະ ຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫຍ້ນືຍງົ ແລະ ຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫຍ້ນືຍງົ ແລະ ຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫຍ້ນືຍງົ ແລະ ຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫຍ້ນືຍງົ....

ຈດັສນັພະນກັງານປະຈາໍໃຫພ້ຽງພໍເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມໃນເຂດສະຫງວນ ແລະ ເຮດັວຽກຮ່ວມ

ກບັບນັດາຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ.

ປີທີ່  / Year (2016-2020)

ອະນຸມດັໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະກຽມແຜນວາດໂຄງຮ່າງຈດັ

ຕັງ້ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານຍ່ອຍ ເຊິ່ ງອງີໃສ່ການປະເມນີຜນົປະຈາໍປີ.

Approve the detailed organizational chart of unit-head positions in the NPA, and 

prepare a similar chart at each sub-station, which are subject to annual review.

ຮອງຮບັເອາົພະລະບດົບາດຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ເຊິ່ ງມໜີຶ່ ງໜ່ວຍງານບໍລຫິານ ແລະ 5 ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ດາ້ນວຊິາສະເພາະ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.

ຈດັຫາບຸກຄະລະກອນທີ່ ມຄີຸນະພາບ ແລະ ສົ່ ງເສມີພະນກັງານອາສາສະມກັໃຫກ້າຍເປັນພະນກັງານລດັຖະກອນ
Recruit qualified staff and promote successful GoL volunteers in permanent full-time 

NPA staff positions, including senior positions

General Management Sub-ProgrammeGeneral Management Sub-ProgrammeGeneral Management Sub-ProgrammeGeneral Management Sub-Programme

Strengthen capacities of the HNN NPA technical units, the NPA staff, and the Strengthen capacities of the HNN NPA technical units, the NPA staff, and the Strengthen capacities of the HNN NPA technical units, the NPA staff, and the Strengthen capacities of the HNN NPA technical units, the NPA staff, and the 

PoNRE and DoNRE to develop a sense of responsibility and stewardship for the PoNRE and DoNRE to develop a sense of responsibility and stewardship for the PoNRE and DoNRE to develop a sense of responsibility and stewardship for the PoNRE and DoNRE to develop a sense of responsibility and stewardship for the 

HNN NPA, and maintain the integrity of the natural resourcesHNN NPA, and maintain the integrity of the natural resourcesHNN NPA, and maintain the integrity of the natural resourcesHNN NPA, and maintain the integrity of the natural resources

Adequate numbers of full-time NPA staff are appointed for effective co-management 

of the reserve and engagement with local stakeholders, 

ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ບັພະນກັງານ ພຊສ/ຫຊສ ແລະ ປ່າສະຫງວນລຸນ້ອາວຸດໂສກ່ຽວກບັການຕດິຕາມກວດກາ 

ແລະ ປະເມນີປະສດິທພິາບໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດ.ີ

ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ບັພະນກັງານລຸນ້ອາວຸດໂສໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປະເຊນີໜາ້ກບັ

ການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການຄາ້ສດັປ່າ.

Establish and equip one more sub-station in the Nongma cluster to more effectively 

manage the southern part of the HNN NPA

ສາ້ງ ແລະ  ຈດັຫາຫອ້ງການພາກສະໝາມ 1 ຫຼງັໃນເຂດກຸ່ມບາ້ນໜອງມາ້ເພື່ ອເຮດັໃຫປ້ະສດິທພິາບໃນການຄຸມ້ຄອງ

ຢູ່ຕອນໃຕຂ້ອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ດຂີ ຶນ້.

 Construct, upgrade and maintain the infrastructure of the NPA headquarters,  and the 

existing sub-station.

ກໍ່ ສາ້ງ, ປັບປຸງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂອງຫອ້ງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ບນັດາຫອ້ງການພາກສະໜາມ

ທມີຢີູ່.

To support improved management through the provision of adequate NPA To support improved management through the provision of adequate NPA To support improved management through the provision of adequate NPA To support improved management through the provision of adequate NPA 

infrastructureinfrastructureinfrastructureinfrastructure
ສະໜບັສະໜູນການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃຫພ້ຽງພໍໃຫກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດສະໜບັສະໜູນການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃຫພ້ຽງພໍໃຫກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດສະໜບັສະໜູນການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃຫພ້ຽງພໍໃຫກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດສະໜບັສະໜູນການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃຫພ້ຽງພໍໃຫກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

National Protected Area facilities of improved quality are constructed or upgraded to 

support the strengthened management regime. 

ຄຸນນະພາບດາ້ນສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັການກໍ່ ສາ້ງຂຶນ້ ຫຼ ືປັບປຸງເພື່ ອຊ່ວຍເຂົາ້

ໃນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດຂີ ືນ້.

To support improved management regime through the provision of adequate To support improved management regime through the provision of adequate To support improved management regime through the provision of adequate To support improved management regime through the provision of adequate 

office and field equipmentoffice and field equipmentoffice and field equipmentoffice and field equipment
ເພື່ ອຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານການຈດັຫາຫອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນວຊິາການທີ່ ພຽງພໍເພື່ ອຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານການຈດັຫາຫອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນວຊິາການທີ່ ພຽງພໍເພື່ ອຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານການຈດັຫາຫອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນວຊິາການທີ່ ພຽງພໍເພື່ ອຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງໂດຍຜ່ານການຈດັຫາຫອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນວຊິາການທີ່ ພຽງພໍ

Provision of adequate office and field equipment permit the NPA staff to maintain a 

high standard of management within the reserve

ການຈດັຫາອຸປະກອນຫອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນວຊິາການໃຫພ້ຽງພໍໃຫກ້ບັພະນກັງານປ່າສະຫງວນເຂົາ້ໃນການ

ຮກັສາມາດຖານຂອງການຄຸມ້ຄອງພາຍໃນເຂດສະຫງວນໃຫສູ້ງຂືນ້

ສໍາລບັໂຄງລ່າງພືນ້ຖານໃໝ່ການຈດັຊືອຸ້ປະກອນຫອ້ງການແມ່ນອງີຕາມຄວາມຈາໍເປັນ ປະກອບມໂີຕະ ແລະ ຕັ່ ງ, ຕູ ້

ໃສ່ປື້ມ, ຕູໃ້ສ່ເອກະສານ, ຕູເ້ຢັນ, ແລະ ຄອມພວິເຕີ

Hin Nam No Co-Management Plan for 2016-2020Hin Nam No Co-Management Plan for 2016-2020Hin Nam No Co-Management Plan for 2016-2020Hin Nam No Co-Management Plan for 2016-2020

ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ແບບມສີ່ວນຮ່ວມ 2016201620162016----2020202020202020

For new structures and based upon needs purchase additional office equipment 

comprising tables and chairs, book shelves, filing cabinets, refrigerators, and 

computers.



1.3.1.2 x x x 600 General mgt DCMC GIZ HNN

1.3.1.3 x x 200 General mgt DCMC GIZ HNN

1.3.1.4 x x x x x 50 General mgt GOL

1,4

1.4.1 General mgt GIZ HNN ICBF/KfW

1.4.1.1 20 General mgt GIZ HNN ICBF/KfW

1.4.1.2 General mgt
DFRM / 

MONRE

1.4.1.3 General mgt
DFRM / 

MONRE

1,5

1.5.1

1.5.1.1 x x x x x General mgt DCMC

1.5.1.2 x xx xx x x 50 General mgt DCMC GIZ HNN ICBF / KFW

1.5.1.3 xxx xx x x x 150 General mgt DCMC GIZ HNN ICBF / KFW

1.5.1.4 x x x 20 General mgt
DCMC + 

Tourism  WG
GIZ HNN

1,6

1.6.1

1.6.1.1 xxx xx x 250 General mgt DMC GIZ HNN

1.6.1.2 xxx xx x 750 General mgt DCMC GIZ HNN
UNESCO/ 

others

1.6.2

1.6.2.1 x x x x x 150 General mgt

DCMC + 

Working 

Group

GIZ HNN
LENS 2 / 

Worldbank

1.6.3

1.6.3.1 x x x x x 100 General mgt DCMC + WG GIZ HNN
ICBF/ 

KfwLENS 2

1,7

1.7.1

1.7.1.1. x x x x x General mgt DCMC GIZ HNN ICBF / KFW

Focusing national / provincial cooperation and share information on provincial and 

national level on important lessons learned

 ເລງັໃສ່ການຮ່ວມມຊືາຍແດນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມກືບັອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ເກບງັ ຂອງຫວຽດນາມ

 ເພື່ ອແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູດາ້ນການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ, ການລາດຕະເວນ ແລະ ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້

Organise specialized transboundary study tours for units and working groups to 

observe different areas of work. (e.g. cave management, SMART, outreach work or 

tourism promotion)

ຊ່ວຍກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ/້ກຊສ ເພື່ ອໃຫປ້່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ກາຍເປັນອຸດທຍິານຂອງ

ອາຊຽນ

Purchase or obtain additional vehicles including two pick-ups, and  4 additional 

motorbikes

Purchase basic field equipment comprising 30 camera traps, 30 pairs of binoculars, 

30 global positioning systems, field guides and camping equipment

Maintain and regularly check inventories of equipment

ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຊຸຸກຍູໜ້່ວຍງານການເງນິເປັນຢ່າງດ ີເນື່ ອງຈາກວ່າເປັນໜ່ວຍງານທີ່ ສໍາຄນັພາຍຢູ່ໃນຂະແໜງບໍລິ

ຫານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ເຊິ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຄຸ້ມ້ຄອງການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງກອງທນຶທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ

ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໂດຍກງົ

Explore mechanisms for eco-tourism service groups that contribute funding to the 

NPA to participate meaningfully in co-management structures and have a say in the 

use of their contribution

ຊອກຫາກນົໄກໃຫກ້ບັກຸ່ມບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດເພື່ ອປະກອບທນຶເຂົາ້ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອ

ໃຫມ້ສີ່ວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນໂຄງສາ້ງການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັເຂົາ້ໃນການນໍາໃຊກ້ອງທນຶ

To assist DFRM MoNRE for HNN NPA to become an ASEAN Heritage Park

To provide a competent financial unit to ensure smooth administration of To provide a competent financial unit to ensure smooth administration of To provide a competent financial unit to ensure smooth administration of To provide a competent financial unit to ensure smooth administration of 

increasing financial responsibilitiesincreasing financial responsibilitiesincreasing financial responsibilitiesincreasing financial responsibilities

ເພື່ ອສະໜອງຄວາມຊໍານຊິໍານານໃຫກ້ບັຂະແໜງການເງນິເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຮບັຜດິຊອບເພີ່ ມຂືນ້ໃນການບໍລຫິານເພື່ ອສະໜອງຄວາມຊໍານຊິໍານານໃຫກ້ບັຂະແໜງການເງນິເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຮບັຜດິຊອບເພີ່ ມຂືນ້ໃນການບໍລຫິານເພື່ ອສະໜອງຄວາມຊໍານຊິໍານານໃຫກ້ບັຂະແໜງການເງນິເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຮບັຜດິຊອບເພີ່ ມຂືນ້ໃນການບໍລຫິານເພື່ ອສະໜອງຄວາມຊໍານຊິໍານານໃຫກ້ບັຂະແໜງການເງນິເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຮບັຜດິຊອບເພີ່ ມຂືນ້ໃນການບໍລຫິານ

ການເງນິການເງນິການເງນິການເງນິ

ຈດັຊື ້ຫຼ ືປະກອບພະຫະນະຕື່ ມອກີ ປະກອບມ ີລບົກະບະ 2 ຄນັ, ແລະ ລດົຈກັ 4 ຄນັ

ຈດັຊືອຸ້ປະກອນພາກສະໜາມ ປະກອບມ ີກອ້ງຖ່າຍຮູບສດັປ່າ 30 ອນັ, ກ່ອງຊ່ອງທາງໄກ 30 ອນັ, GPS 30 ອນັ,

 ຄູ່ ມພືາກສະໝາມ ແລະ ອຸປະກອນຕັງ້ແຄມ

ບູລະນະຮກັສາ ແລະ ກວດກາບນັຊອີຸປະກອນເປັນປະຈາໍ

 ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ບັບຸກຄະລະກອນຝ່າຍບໍລຫິານ ແລະ ການເງນິເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຈດັຫາບຸກຄະລະກອນທີ່ ມປີະສບົການ/ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານທີ່ ເໝາະສມົດາ້ນການບໍລຫິານ ແລະ ການບນັຊີ

ຮກັສາຕາຕະລາງການເຮດັວຽກປະຈາໍເພື່ ອອະນຸມດັແຜນກດິຈະກາໍ ແລະ ງບົປະມານຈາກໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ

ໃນແຕ່ລະເດອືນ ໂດຍອງີຕາມຮ່າງມາດຖານຂອງເອກະສານ

To provide further training of existing administrative and financial personnel affiliated 

to the National Protected Area

To recruit personnel with appropriate backgrounds/work experience in administration 

and accountancy

Maintain a regular schedule for approving activity plans and budgets by the senior 

general management team on a monthly basis, according to documented criteria 

following standardised formats

Government agencies are managing local subsidies and other  funds adequately and 

take ownership

Sustainable financing schemes are developed by general mangement and reviewed 

annually by the Hin Nam No NPA District co-management committee

ລະບບົການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກອໍານາດການປົກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ

ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດໄດຮ້ບັການແບ່ງປັນໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນຢ່າງ

ເຫມາະສມົ (ແມ່ຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ, ຜູທຸ້ກຍາກ)

ແຜນການ ດາ້ນການເງນິຍນືຍງົ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຂືນ້ ໂດຍການຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ ແລະ ໄດມ້ກີານປະເມນີຄນື ປະຈາໍປີ 

ໂດຍຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມຂັນ້ຕ່າງໆ.

A basis has been laid for sustainable financing that will ensure funding of the co-A basis has been laid for sustainable financing that will ensure funding of the co-A basis has been laid for sustainable financing that will ensure funding of the co-A basis has been laid for sustainable financing that will ensure funding of the co-

management systemmanagement systemmanagement systemmanagement system

Hin Nam No NPA has a strategy for developing a sustainable financing system as 

wel as benefit sharing between stakeholders, especially with villagers

An administration and M&E system is in place and provides regular reports to An administration and M&E system is in place and provides regular reports to An administration and M&E system is in place and provides regular reports to An administration and M&E system is in place and provides regular reports to 

NPA managementNPA managementNPA managementNPA management

ວາງຫຼກັການໃຫກ້ບັກນົໄກການເງນິຍນືຍງົເພື່ ອຮບັປະກນັກອງທນຶໃຫກ້ບັລະບກົານຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມວາງຫຼກັການໃຫກ້ບັກນົໄກການເງນິຍນືຍງົເພື່ ອຮບັປະກນັກອງທນຶໃຫກ້ບັລະບກົານຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມວາງຫຼກັການໃຫກ້ບັກນົໄກການເງນິຍນືຍງົເພື່ ອຮບັປະກນັກອງທນຶໃຫກ້ບັລະບກົານຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມວາງຫຼກັການໃຫກ້ບັກນົໄກການເງນິຍນືຍງົເພື່ ອຮບັປະກນັກອງທນຶໃຫກ້ບັລະບກົານຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ມຍີຸດທະສາດສໍາລບັການຂະຫຍາຍຕວົທາງລະບບົການເງນີແບບຍນືຍງົ ແລະ 

ການແບ່ງປັນຜນົກາໍໄລລະຫວ່າງ ຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມ ກບັ ຊາວບາ້ນ

ຜູບ້ໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ມສີ່ວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນເຄອືຄ່າຍການແລກປ່ຽນຜູບ້ໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ມສີ່ວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນເຄອືຄ່າຍການແລກປ່ຽນຜູບ້ໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ມສີ່ວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນເຄອືຄ່າຍການແລກປ່ຽນຜູບ້ໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ມສີ່ວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນເຄອືຄ່າຍການແລກປ່ຽນ

ຄວາມຮູໃ້ນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົຄວາມຮູໃ້ນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົຄວາມຮູໃ້ນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົຄວາມຮູໃ້ນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ

Produce activity reports per activity and an annual report summarising all 

achievements

Assist MONRE and other relevant stakeholders to move forward in the WHS 

applicaton process

ຊ່ວຍ ກຊສ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສບືຕໍ່ ໃນການດໍາເນນີການສະເໜໃີຫປ້່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີ

ໜາມ ໜໍ່ ກາຍເປັນມລໍະດກົໂລກ

ອະທບິາຍ ແລະ ຮບັເອາົແຜນການຈດັຕັງ້ປະບດັປະຈາໍປີ ເພື່ ອຮ່ວມມ ືແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູໃນລະດບັປະເທດ ແລະ

 ລະດບັແຂວງ

Develop an annual  plan of action to cooperate and share information on co-

management achievements and tourism at the national and provincial level

Hin Nam No NPA senior management team and other key partners participate in Hin Nam No NPA senior management team and other key partners participate in Hin Nam No NPA senior management team and other key partners participate in Hin Nam No NPA senior management team and other key partners participate in 

national and international knowledge sharing networksnational and international knowledge sharing networksnational and international knowledge sharing networksnational and international knowledge sharing networks

ຈດັການທດັສະນະສກຶສາຮ່ວມຊາຍແດນໃຫກ້ບັແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອສງັເກດ

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງແຕ່ລະກດິຈະກາໍ. (ຕວົຢ່າງ. ການຄຸມ້ຄອງຖໍາ້, SMART, ວຽກ

ງານປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ)

ລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ ແລະ ມບີດົລາຍລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ ແລະ ມບີດົລາຍລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ ແລະ ມບີດົລາຍລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ ແລະ ມບີດົລາຍ

ງານປະຈໍາໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດງານປະຈໍາໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດງານປະຈໍາໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດງານປະຈໍາໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ຮບັຮອງວ່າມບີດົລາຍງານກດິຈະກາໍໄລຍະສັນ້ສໍາລບັກດິຈະກາໍທີ່ ໄດສ້ໍາເລດັ ແລະ ເກບັຮກັສາໄວໃ້ນຖານຂໍມ້ນູຂອງໜ

◌່ວຍງານຄຸມ້ຄອງທົ່ ວໄປ

ສົ່ ງເສມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ໃຫກ້າຍເປັນມລໍະດກົທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ສບຶຕໍ່ ຊຸກຍູໃ້ຫເ້ປັນມລໍະດກົອາຊຽນ

 ແລະ ມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ

ແນ່ໃສການການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໃນລະດບັປະເທດ/ແຂວງ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂ່າວສານໃນລະດບັແຂວງ 

ແລະ ປະເທດກ່ຽວກບັບດົຮຽນທີ່ ໄດຖ້ອດຖອນ ແລະ ການແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆ.

Benefit sharing systems are approved by relevant authorities and the strategic Co-

Management Committee and ensure adequate benefits to be allocated to villagers 

(and to women, ethnic minorities, poor)

A well-trained and highly motivated financial unit, as an integral body within the 

administrative section of the Hin Nam No NPA authorities, is required to manage 

increasing funds under the management of the protected area

ການຈດັຕັງ້ຂອງລດັເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງເງນິກອງທນຶສະຫນບັສະຫນນູທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກອງທນຶອື່ ນໆພອ້ມທງັເປັນເຈ ົາ້ການ

ໃນການຄຸມ້ຄອງ

Ensure that short activity reports are available for each completed acticity and kept in 

the generalmanagement database

ສາ້ງບດົລາຍງານບນັດາກດິຈະກາໍ ແລະ ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ

Promote Hin Nam No NPA to become an important Heritage site and working towards 

an ASEAN and/or Natural World Heritage Site

Promoting transboundary cooperation through study tours, especially with Phong Nha-

Ke Bang National Park in Vietnam, to share information on law enforcement, patrolling 

and  research



1.7.2

1.7.1.2 x x x x x 50 General mgt DCMC + WG GIZ HNN ICBF / KFW

1.7.3

1.7.3.1 x x x x x 25 General mgt DCMC + WG GIZ HNN ICBF/ KFW

1.7.3.2 x x x x x 25 General mgt DCMC + WG GIZ HNN

1.7.3.3 x x x x x 50 General mgt DCMC + WG GIZ HNN

1,8

1.8.1

1.8.1.1 xxx 25 Geeral mgt DCMC GIZ HNN

1.8.1.2 xxx xxx xx x x 150 General mgt DCMC + WG GIZ HNN ICBF / KFW

2

2.1   

2.1.1

2.1.1.1 5 19 x x x x x 300 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.1.2 xxx x x 25 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.1.3 xxx x x 25 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.1.4 x x x x x 250 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.2

Organize regular meetings of the District Co-Management Committee to review past 

management activities conducted by the five technical Working Groups and to review 

work plans prepared by the five Working Groups

 Prepare a provincial/district regulation to guide the roles and responsibilities of the 

Hin Nam No NPA District Co-Management Committee. Revise as necessary

Adopt and endorse the Terms of Reference of the District Co-Management 

Committee under supervision of the District Governor’s Office which governs the 

formal relationships for cooperation with district officials (Natural Resources and 

Environment; Planning; Rural Development; Agriculture, Tourism, Lao Women’s 

Union, Police) and village cluster co-management committees situated around the 

protected area

ຈດັກອງປະຊຸມເປັນປະຈາໍ ສໍາສບັກຸ່ມປະຕບິດັວຽກ ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫໜີາມໜໍ່  ເພື່ ອປະເມນີຄນື 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍການຄຸມ້ຄອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງ 5 ໜ່ວຍງານ ພອ້ມທບົທວນການກະກຽມ 

ແຜນຕໍ່ ໜາ້ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ.

ກະກຽມກດົລະບຽບຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງເພື່ ອແນະນໍາພະລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບນັດາໜ່ວຍ

ງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ . ປັບປຸງຖາ້ມຄີວາມຈາໍເປັນ

ຮບັຮອງເອາົພະລະບດົບາດຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ໍາຂອງຫອ້ງວ່າການປົກຄອງ

ເມອືງເຊິ່ ງແມ່ນການຈດັຕັງ້ສາຍຂວາງທີ່ ຕດິພນັກບັບນັດາຫອ້ງການຕ່າງໆອອມ້ຂາ້ງເມອືງເຊັ່ ນ: (ຫຊສ, ຫອ້ງການ

ແຜນການ, ຫອ້ງການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ຫອ້ງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ຫອ້ງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວ, ຫອ້ງການສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ກອງບນັຊາການ ປກສ, ກອງບນັຊາການ ປກຊ... ແລະ ຄະນະກາໍມະການ

ຄຸມ້ຄອງຂັນ້ບາ້ນ, ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນທີ່ ຕ ັງ້ຢູ່ໃນບໍລເິວນອອມ້ຂາ້ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫນີໜາມໜໍ່

Arranges a Hin Nam No NPA stakeholders’ forum annually in which a broader 

stakeholder group is invited, including DFRM/ MoNRE; the Provincial Governor’s 

Office; Cluster heads; the development partners; and others. to be informed on 

developments in Hin Nam No NPA and to give their advice and inputs

ຈດັກອງປະຊຸມພເິສດຄັງ້ໜຶ່ ງ/ປີ ເຊິ່ ງຈະເຊນີເອາົບນັດາຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມຈາກ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ/້ກຊສ,

 ຫອ້ງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ຫວົໜາ້ກຸ່ມບາ້ນ, ບນັດາຂະແໜງການຄູ່ ຮ່ວມງານ ແລະ ອື່ ນໆເພື່ ອແຈງ້ໃຫຮູ້ກ້່ຽວກບັ

ການພດັທະນາໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ເພື່ ອມຄີໍາແນະນໍາ ແລະ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັຕ່າງໆ

Co-Management Sub-ProgrammeCo-Management Sub-ProgrammeCo-Management Sub-ProgrammeCo-Management Sub-Programme ແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ

Establish an NPA co-management framework for the Hin Nam No NPA Establish an NPA co-management framework for the Hin Nam No NPA Establish an NPA co-management framework for the Hin Nam No NPA Establish an NPA co-management framework for the Hin Nam No NPA 

authorities, the Provincial and District Office of Natural Resources and authorities, the Provincial and District Office of Natural Resources and authorities, the Provincial and District Office of Natural Resources and authorities, the Provincial and District Office of Natural Resources and 

Environment (PoNRE & DoNRE), local communities and other stakeholders to Environment (PoNRE & DoNRE), local communities and other stakeholders to Environment (PoNRE & DoNRE), local communities and other stakeholders to Environment (PoNRE & DoNRE), local communities and other stakeholders to 

effectively co-manage the NPA, and ensure the continuity of co-management effectively co-manage the NPA, and ensure the continuity of co-management effectively co-manage the NPA, and ensure the continuity of co-management effectively co-manage the NPA, and ensure the continuity of co-management 

policies and actionspolicies and actionspolicies and actionspolicies and actions

ສາ້ງໂຄງປະກອບວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມສີ່ວນຮ່ວມໃຫກ້ບັອໍານາດການປົກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າສາ້ງໂຄງປະກອບວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມສີ່ວນຮ່ວມໃຫກ້ບັອໍານາດການປົກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າສາ້ງໂຄງປະກອບວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມສີ່ວນຮ່ວມໃຫກ້ບັອໍານາດການປົກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າສາ້ງໂຄງປະກອບວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມສີ່ວນຮ່ວມໃຫກ້ບັອໍານາດການປົກຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່  ເຊັ່ ນວ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່  ເຊັ່ ນວ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່  ເຊັ່ ນວ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່  ເຊັ່ ນວ່າ: : : : ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ, , , , 

ຫອ້ງການ ຊ ສ ເມອືງຫອ້ງການ ຊ ສ ເມອືງຫອ້ງການ ຊ ສ ເມອືງຫອ້ງການ ຊ ສ ເມອືງ, , , , ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫມ້ີຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫມ້ີຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫມ້ີຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫມ້ີ

ປະສດິທພິາບ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການສບຶຕໍ່ ດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນປະສດິທພິາບ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການສບຶຕໍ່ ດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນປະສດິທພິາບ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການສບຶຕໍ່ ດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນປະສດິທພິາບ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການສບຶຕໍ່ ດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນ

ຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ....

Development and implementation of formal arrangements between the Hin Nam No 

NPA authorities and both other government agencies and the local communities for 

effective co-management of the NPA. 

ການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັສນັປ່າສະຫງວນຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ກບັ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ແລະ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດແບບມສີ່ວນຮ່ວມຢ່າງມປີະສດິທພິາບ

All NPA staff and local stakeholders have a clear understanding of their respective 

roles and responsibilities in the multi-level co-management system

ພະນກັງານປ່າສະຫງວນທງັໝດົ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມມຄີວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັພະລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົເອງໃນລະບບົການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມໃນລະດບັຕ່າງໆ

Models for conservation contracts with local communities that link access rights Models for conservation contracts with local communities that link access rights Models for conservation contracts with local communities that link access rights Models for conservation contracts with local communities that link access rights 

and livelihood incentives to biodiversity conservation in a defined zone have been and livelihood incentives to biodiversity conservation in a defined zone have been and livelihood incentives to biodiversity conservation in a defined zone have been and livelihood incentives to biodiversity conservation in a defined zone have been 

developed and testeddeveloped and testeddeveloped and testeddeveloped and tested

Develop and test a format for conservation agreements that includes a clear link to a 

conservation zone or activity, specifies rights, responsibilities, rewards and 

punishment, etc.

Sub-totalSub-totalSub-totalSub-total

ສາ້ງ ແລະ ທດົລອງ ຮູບແບບຂອງສນັຍາວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັເຊີ່ ງມປີະກອບມກີານເຊື່ ອມໂຍງກນັລະອຽດຊດັເຈນ

ກບັເຂດອະນຸລກັ ຫຼ ືກດິຈະກາໍ, ສດິ, ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ, ການໃຫລ້າງວນັ, ການລງົໂທດ ແລະ ອື່ ນໆ

ສາ້ງ ແລະ ທດົລອງຕວົແບບຂອງສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັກບັຊາວບາ້ນທີ່ ເຊື່ ອມໂຍ່ງກບັການນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ສາ້ງ ແລະ ທດົລອງຕວົແບບຂອງສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັກບັຊາວບາ້ນທີ່ ເຊື່ ອມໂຍ່ງກບັການນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ສາ້ງ ແລະ ທດົລອງຕວົແບບຂອງສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັກບັຊາວບາ້ນທີ່ ເຊື່ ອມໂຍ່ງກບັການນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ສາ້ງ ແລະ ທດົລອງຕວົແບບຂອງສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັກບັຊາວບາ້ນທີ່ ເຊື່ ອມໂຍ່ງກບັການນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ 

ການສົ່ ງເສີມການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ເຂົາ້ໃນການອະນຸລກັຊວິະນາໆພນັທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຕ່ລະເຂດການສົ່ ງເສີມການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ເຂົາ້ໃນການອະນຸລກັຊວິະນາໆພນັທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຕ່ລະເຂດການສົ່ ງເສີມການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ເຂົາ້ໃນການອະນຸລກັຊວິະນາໆພນັທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຕ່ລະເຂດການສົ່ ງເສີມການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ເຂົາ້ໃນການອະນຸລກັຊວິະນາໆພນັທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຕ່ລະເຂດ....

Establish ToR and conduct consultancy to come up with a proposed format for 

conservation agreements
ສາ້ງພະລະບດົບາດ ແລະ ດໍາເນນີການປຶກສາຫາລເືພື່ ອສະເໜຮີ່າງສນັວ່າດວຍ້ການອະນຸລກັ.

Test first conservation agreements in a pilot area and negotiate in co-management 

committees to upscale accordingly

ທດົລອງສນັຍາວ່າດວ້ຍການອະນຸລກັໃນເຂດທດົລອງເພື່ ອຜ່ານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ແລະ 

ຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດອື່ ນໆ.

ສະຫນອງຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫນີໜາມໜໍ່  ໃຫກ້ບັພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລະບບົການວາງ

ແຜນຂອງລດັຖະບານລາວ.

Implement an annual good governance self-assessment and publish the results 

accordingly
ດໍາເນນີການປະເມນີການບໍລຫິານລດັທີ່ ດປີະຈາໍປີ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຜນົໄດຮ້ບັຕາມການປະເມນີ

Coordinate quarterly activity monitoring data and bi-annual result-based monitoring 

data as input for Hin Nam No NPA DCMC meetings

Provide Hin Nam No NPA data to planning department in line with planning cycle of 

Lao governemnt

Produce quarterly and bi-annual summary reports on socio-economic and biodiversity 

monitoring results relevant for policy makers (DCMC)

ເຜຍີແຜ່ການປັບປຸງປະຈາໍປີກ່ຽວກບັການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງຂໍມ້ນູຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ກບັ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງເມອືງການວາງແຜນຮ່ວມ ແລະ ອື່ ນໆ

        4.085        4.085        4.085        4.085

Measure management effectiveness annually using some international standards, e.g. 

the ASEAN Heritage Parks Magement Effectiveness Tracking Tool

ປະເມນີປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນປະຈາໍປີ ໂດຍນໍາໃຊມ້າດຖານສາກນົ ແລະ ຮູບແບບທີ່ ປີະສດິທພິາບ

ໃນການຄຸມ້ຄອງອຸດທຍິານຂອງອາຊຽນ

ລວບລວມລະຫວ່າງຂໍມ້ນູການຕດິຕາມກວດກາກດິຈະກາໍປະຈາໍໄຕມາດ ກບັ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກຂໍມ້ນູການຕດິຕາມ

ກວດກາປະຈາໍ 6 ເດອືນເຂົາ້ໃນກອງປະຊຸມຂອງ ຄກມ

ຈດັພມີບດົລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດ, ບດົງານປະຈາໍ 6 ເດອືນກ່ຽວກບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການ

ຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍ (ຄກມ)

Publish annual updates linking Hin Nam No NPA data to the DSEDP and spatial 

planning initiatives and  others



2.1.2.1 x x x x x Under 2.1.1 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.2.2 x x x x x Under 2.1.1 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.2.3 x x x x x Under 2.1.1 DCMC + WGDCMC + WGDCMC + WGDCMC + WG General mgtGeneral mgtGeneral mgtGeneral mgt GIZ HNNGIZ HNNGIZ HNNGIZ HNN

2.1.2.4 x x x x x 50 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.3

2.1.3.1 xxx x x 150 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.3.2 xxx x x 125 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.3.3 x x xxx 25 DCMC + WG General mgt GIZ HNN

2.1.4

2.1.4.1 xxx 75 DCMC + WG General mgt GIZ?

3

3.1

3.1.1

3.1.1.1 5 19 10 10 20 Biod. Unit DCMC x

3.1.1.2 5 19 10 10 20 Biod. Unit NUoL x

3.1.2

3.1.2.1 5 19 20 20 20 20 20 100 Biod. Unit Database Unit

3.1.2.2 5 19 25 25 50 Biod. Unit EDC

3.1.2.3 10 10 10 10 10 50 Database Unit

3.1.2.4 5 19 50 50 100 Biod. Unit PMU

3.1.3

3.1.3.1 5 19 100 100 200 Biod. Unit

3.2

3.2.1

3.2.1.1 5 19 5 5 5 5 5 25 Bio. Unit

Leadership of Co-Management Conmmittees is strengthened through locally adapted 

leadership training events

Provide basic training in conflict resolution techniques to Co-Management Committee 

ດໍາເນນີ ຕາຕະລາງໃຫປ້ົກກະຕ ິສໍາລບັການອານຸມດັແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຈາໍປີ ແລະ ແຜນປະຈາໍ ໄຕມາດ ຜ່ານ

ການຈດັກອງປະຊຸມວາງແຜນ  ໂດຍຄະນະຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ເຊິ່ ງໃຫມ້ຊີາວບາ້ນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງ

ລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ຮ່ວມ.

ດໍາເນນີ ຕາຕະລາງໃຫປ້ົກກະຕ ິສໍາລບັ ການປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກາໍ ປະຈາໍໄຕມາດ ໂດຍຄະນະກາໍມະ

ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ ເຊິ່ ງມຜີູຕ້່າງຫນາ້ຂອງຊາວບາ້ນ, ອງົການຈດັຕັງ້ລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມ.

There is a clear agreed schedule for monitoring agreed trails on agreed times, 

implemented as per conservation contracts and updated yearly and approved by 

district co-management committee

ຍັງ້ຢືນຕາຕະລາງວຽກງານເພື່ ອການປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ຜນົໄດຮ້ບັລວມປະຈາໍ 6 ເດອືນຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ ເຊິ່ ງມຜີູຕ້່າງໜາ້ຂອງຊາວບາ້ນ, ອງົການຈດັຕັງ້ລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມ.

ເກບັມຽ້ນບດົບນັທກຶ ແລະ ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການປະຊຸມການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມ, ບນັຊສີະມາຊກິ, ບດົ

ລາຍງານກດິຈະກາໍ ແລະ ອື່ ນໆເຂົາ້ຖານຂໍມ້ນູຂອງ ຄກມ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການເຜຍີແຜ່ໃຫແ້ກ່ຄະນະກາໍມະການ

ຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມໃນລະດບັຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ.

Maintain a regular schedule for approving the strategic plan, as well as annual and bi-

annual work plans through planning meetings by Co-Management Committees where 

villagers and relevant Government Authorities are equally represented.
Maintain a regular schedule for reviewing  activity progress bi-annually by the Hin 

Nam No NPA District Co-Management Committee where villagers and Government 

Authorities are represented.
Maintain a regular schedule for reviewing outcome progress bi-annual  by the Hin 

Nam No NPA District Co-Management Committee where villagers and Government 

Authorities are represented
Keep all records and reports on co-management meetings, membership lists, activity 

reports etc in a DCMC database (coordinated by the deputy head of DoNRE) and 

ensure dissemination to co-management committees on village and village cluster 

level

1,0251,0251,0251,025

ມແີຜນຜງັ ການປະຕບິດັງານທີ່ ຈະແຈງ້ ສໍາລບັການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ ຕາມເສັນ້ທາງ 

ກຄໍເືວລາ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ,້ ມກີານປັດດດັລາຍປີ ແລະ ຖກືຮບັຮອງໂດຍ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນພາວະຜູນ້ໍາໃຫຄ້ະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ໂດຍການຝຶກອບົຮມົການເປັນຜູນ້ໍາ

ທອ້ງຖິ່ ນ.

ຝຶກອບົຮມົ   GIS  ແລະ  SMART program  ໃຫພ້ະນກັງານເມອືງ

ຈດັທດັສະນະສກຶສາໃຫ ້ລາດຕະວນບາ້ນ ເພື່ ອໃຫໄ້ດເ້ຫນັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການລາດຕະເວນທີ່ ເປັນຕວົແບບທີ່ ດີ

 ຢູພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູ່ປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ

Biodiversity and threats are monitored systematically by village rangers,district Biodiversity and threats are monitored systematically by village rangers,district Biodiversity and threats are monitored systematically by village rangers,district Biodiversity and threats are monitored systematically by village rangers,district 

police, district army and boundary army leading to reduced number of treats and police, district army and boundary army leading to reduced number of treats and police, district army and boundary army leading to reduced number of treats and police, district army and boundary army leading to reduced number of treats and 

    biodiversity losses biodiversity losses biodiversity losses biodiversity losses 

ລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ມເີຄື່ ອງມືລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ມເີຄື່ ອງມືລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ມເີຄື່ ອງມືລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ມເີຄື່ ອງມື----ອຸປະກອນທີ່ ພຽງພໍ ເພື່ ອເຮດັວຽກງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ອຸປະກອນທີ່ ພຽງພໍ ເພື່ ອເຮດັວຽກງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ອຸປະກອນທີ່ ພຽງພໍ ເພື່ ອເຮດັວຽກງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້ອຸປະກອນທີ່ ພຽງພໍ ເພື່ ອເຮດັວຽກງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້Village rangers and district staff are sufficiently equipped to do their workVillage rangers and district staff are sufficiently equipped to do their workVillage rangers and district staff are sufficiently equipped to do their workVillage rangers and district staff are sufficiently equipped to do their work

Provide basic field equipment (camping equipment, binoculars, water filters, etc.) for 

monitoring wildlife

ຈດັສະຫນອງ ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນ (ອຸປະກອນຕັງ້ແຄມ້, ກອ້ງສ່ອງທາງໄກ, ແນວກັ່ ນຕອງນໍາ◌້, ຄອມພວີເຕ ີແລະ 

ປຣນິເຕ ີປະຈາໍສະຫນາມ,....)ໃນການກວດລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ

ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ ຖກືຕດິຕາມຢ່າງເປັນລະບບົ ໂດຍລາດຕະເວນບາ້ນຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ ຖກືຕດິຕາມຢ່າງເປັນລະບບົ ໂດຍລາດຕະເວນບາ້ນຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ ຖກືຕດິຕາມຢ່າງເປັນລະບບົ ໂດຍລາດຕະເວນບາ້ນຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ ຖກືຕດິຕາມຢ່າງເປັນລະບບົ ໂດຍລາດຕະເວນບາ້ນ, , , , ຕໍາຫລວດເມອືງຕໍາຫລວດເມອືງຕໍາຫລວດເມອືງຕໍາຫລວດເມອືງ, , , , ທະຫານທະຫານທະຫານທະຫານ

ເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ແນໃສ່ ເພື່ ອຫລຸດຈໍານວນໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພນັເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ແນໃສ່ ເພື່ ອຫລຸດຈໍານວນໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພນັເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ແນໃສ່ ເພື່ ອຫລຸດຈໍານວນໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພນັເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ແນໃສ່ ເພື່ ອຫລຸດຈໍານວນໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພນັ

Rangers, district army and policemen and boundary soldiers monitor agreed trails Rangers, district army and policemen and boundary soldiers monitor agreed trails Rangers, district army and policemen and boundary soldiers monitor agreed trails Rangers, district army and policemen and boundary soldiers monitor agreed trails 

according to an approved scheduleaccording to an approved scheduleaccording to an approved scheduleaccording to an approved schedule

ລາດຕະເວນບາ້ນລາດຕະເວນບາ້ນລາດຕະເວນບາ້ນລາດຕະເວນບາ້ນ, , , , ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ  ທໍາການລາດຕະເວນ ແລະ ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ  ທໍາການລາດຕະເວນ ແລະ ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ  ທໍາການລາດຕະເວນ ແລະ ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ  ທໍາການລາດຕະເວນ ແລະ 

ຕດິຕາມຊີວະນາໆພນັ ຕາມເສັນ້ທາງທີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ ຕາມຕາຕະລາງ ການປະຕບິດັງານ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຕດິຕາມຊີວະນາໆພນັ ຕາມເສັນ້ທາງທີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ ຕາມຕາຕະລາງ ການປະຕບິດັງານ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຕດິຕາມຊີວະນາໆພນັ ຕາມເສັນ້ທາງທີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ ຕາມຕາຕະລາງ ການປະຕບິດັງານ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຕດິຕາມຊີວະນາໆພນັ ຕາມເສັນ້ທາງທີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ ຕາມຕາຕະລາງ ການປະຕບິດັງານ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ

ແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນາໆພນັ ແລະ ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ

The role of Co-Management Committees as platforms for conflict resolution is 

explored and tested
ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ທດົລອງ ພະລະບດົບາດຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂຂໍຄ້ດັແຍງ້

The five-year Hin Nam No NPA Co-Management Plan (2015-2020) is updated in 

2019 to guide co-management for the next five year period (2020-2025)

 ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ ແບບມສີ່ວນຮ່ວມປິ 2015 ແມ່ນໄດປ້ັບປຸງ ໃນປິ 2019 ເພື່ ອເປັນ

ແນວທາງໃນການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ໃນໄລຍະ ປິ 2020-2025

Sub-totalSub-totalSub-totalSub-total

Technical training on biodiversity equipment application for village rangersTechnical training on biodiversity equipment application for village rangersTechnical training on biodiversity equipment application for village rangersTechnical training on biodiversity equipment application for village rangers
ລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ມທີກັສະ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ມທີກັສະ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ມທີກັສະ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ມທີກັສະ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ 

ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່

ຝຶກອບົຮມົວຊິາການ ກ່ຽວກບັການລາດຕະເວນ ແລະ ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ໃຫແ້ກ່ລາດຕເວນບາ້ນ
Technical training on equipment application (e.g. binoculars) for village rangers and 

district staff

Biodiversity Monitoring and Research Sub-ProgrammeBiodiversity Monitoring and Research Sub-ProgrammeBiodiversity Monitoring and Research Sub-ProgrammeBiodiversity Monitoring and Research Sub-Programme

Village rangers and district staff have capacity and skill in biodiversity monitoringVillage rangers and district staff have capacity and skill in biodiversity monitoringVillage rangers and district staff have capacity and skill in biodiversity monitoringVillage rangers and district staff have capacity and skill in biodiversity monitoring

ຈດັການເຝິກອບົຮມົເຕກັນກິພືນ້ຖານໃນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ໃຫກ້ບັສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການການຄຸມ້ຄອງແບບ

A series of stakeholder meetings are held to gather inputs, the plan is updated, 

approved by the Hin Nam No NPA Co-Management Committee and adopted by 

Record and report experiences with conflict resolution in co-management in Hin Nam 

No NPA

ຈດັກອງປະຊຸມຮ່ວມກບັບນັດາຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມເພື່ ອລວບລວມຄໍາຄດິເຫນັ, ປັບປຸງແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ອະນຸມດັ

ໂດຍຄະນະກາໍມະການການຄຸມ້ຄອງແບບມສີ່ວນຮ່ວມຂັນ້ມອືງ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍ ກສຊ/ພສຊ/ຫສຊ.

ບນັທກຶ ແລະ ລາຍງານ ປະສບົການກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜໍ່ ແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ

Trained village rangers and district staff on negotiation and report writing skills

GIS and SMART program training for district staff

Study-tours for village rangers to observe good examples in Laos and neighbouring 

countries

ຝຶກອບົຮມົທກັສະ ໃນການເຈລະຈາ ແລະ ການສາ້ງບດົລາຍງານ ໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນ

ຈຸງານລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ມຄີວາມອາດສາມາດ ແລະ ທກັສະ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຈຸງານລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ມຄີວາມອາດສາມາດ ແລະ ທກັສະ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຈຸງານລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ມຄີວາມອາດສາມາດ ແລະ ທກັສະ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຈຸງານລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ມຄີວາມອາດສາມາດ ແລະ ທກັສະ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ 

ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່

ເຄື່ ອງມືເຄື່ ອງມືເຄື່ ອງມືເຄື່ ອງມື----ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ເຫທາະສມົຖກືສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ນໍາໃຊ ້ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ເຫທາະສມົຖກືສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ນໍາໃຊ ້ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ເຫທາະສມົຖກືສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ນໍາໃຊ ້ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ເຫທາະສມົຖກືສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ນໍາໃຊ ້Good training materials on biodiversity are available and usedGood training materials on biodiversity are available and usedGood training materials on biodiversity are available and usedGood training materials on biodiversity are available and used

Improve village ranger training curriculum on biodiversity

Field guides and training materials for determining species are available

ປັບປຸງຫລກັສູດຝຶກອບົຮມົ ໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນ

ປຶ້ມຄູ່ ມ ືແລະ ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ການຝຶກອບົຮມົ ໃນການກາໍນດົຊະນດິພນັ ຖກືສາ້ງຂຶນ້



3.2.1.2 5 19 300 300 300 300 300 1500
Village 

rangers
Biod. Unit

3.2.1.3 5 19 10 10 10 10 10 50 Biod. Unit DCMC

3.2.1.4 3 3 20 20 20 20 20 100 Biod. Unit

3.2.1.5 2 2 20 20 20 20 20 100  Biod. Unit

3.2.1.6 2 2 20 20 20 20 20 100  Biod. Unit

3.2.1.7 20 20 20 20 20 100 Biod. Unit

3.3

3.3.1

3.3.1.1 5 19 5 5 5 5 5 25 Biod. Unit Financial Unit

3.3.2

3.3.2.1 5 19 5 5 5 5 5 25 Biod. Unit DCMC

3.4

3.4.1

3.4.1.1 5 19 6 6 6 6 6 30 Database Unit Biod. Unit

3.4.1.2 5 5 5 5 5 25 Database Unit

3.4.2

3.4.2.1 5 19 50 20 20 20 20 130 Biod. Unit Database Unit

3.5

3.5.1

3.5.1.1 10 10 10 10 10 50 Biod. Unit NUoL

3.5.1.2 10 10 10 10 10 50 Biod. Unit NUoL

3.5.1.3 4 4 4 4 4 20 Database Unit

3.5.1.4 6 6 6 6 6 30 Database Unit PMU

3.5.1.5 10 10 10 10 10 50 Database Unit

ລາດຕະເວນບາ້ນ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງ ດໍາເນນີການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ 

ອງິຕາມແຜນຜງັວຽກທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງ ແລະ ສາ້ງບດົລາຍງານທີ່ ດີ

ທບົທວນເປັນປົກະຕກິານປະຕບິດັງານ ຂອງລາດຕະເວນບາ້ນ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍ

ແດນ  ຜ່ານການເຂົາ້ຮ່ວມ ການລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ ປະຈາໍປີ ໂດຍ ພະນກັງານເມອືງ

ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ດໍາເນນີການລາດຕະເວນກບັທະຫານຊາຍແດນ, ສາ້ງສນັຍາອະນຸຮກັ ຫລ ືບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍກບັ

 ຕ າຫລວດ ແລະ ທະຫານເມອືງ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລປືະຈາໍປີຂອງຫວົຫນາ້ລາດຕະເວນບາ້ນ ກບັ ທມິງານບໍລຫິານໂຄງການ ເພື່ ອ ກວດສອບຄນື

ຜນົຮບັ, ປຶກສາຫາລ ືບນັຫາ ແລະ ຮຽນຮູຮ້່ວມກນັ

There is a sustainable fund for rewarding village rangers, district police, district There is a sustainable fund for rewarding village rangers, district police, district There is a sustainable fund for rewarding village rangers, district police, district There is a sustainable fund for rewarding village rangers, district police, district 

army and boundary army for their services through conservation contractsarmy and boundary army for their services through conservation contractsarmy and boundary army for their services through conservation contractsarmy and boundary army for their services through conservation contracts

ຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັແບບສະເພາະການ ຕາມເສັນ້ທາງທີ່ ໄດກ້າໍນດົ ໃນເດອືນ 4 ແລະ ເດອືນ 10

Village rangers, district army and policemen implement monitoring according the 

approved schedule and produce good quality trip reports

Regular ranger, district army and policemen performance reviews, through spot-

checks visits by district staff 

Developed contract and patrol together with boundary soldiers, developed 

conservation contract or MoU with district police and army

Scientific biodiversity monitoring for April and October

Annual performance reviews by cluster co-management committees on the 

performance and results of the  rangers,district army and policemen, boundary 

soldiers, district staff and the results of the biodiversity monitoring work

ທບົທວນປະຈາໍປີການປະຕບິດັງານ ຂອງລາດຕະເວນບາ້ນ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງ, ທະຫານຊາຍແດນ 

ແລະ ພະນກັງານເມອືງ ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການລາດຕະເວນ ໂດຍຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ

ຮ່ວມຂັນ້ເຂດ

Payments to rangers are agreed in conservation contracts that specify the conditions 

for payment in terms of performance towards better conservation with rangers, district 

army and policemen and boundary soldiers

ສາ້ງສນັຍາອະນຸຮກັ ກບັ ບາ້ນ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ

ຄະນະກຸ່ມປະຕບິດັງານການຄົນ້ຄວ້າ ປະກອບດວ້ຍ ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຫລາຍໆສະຖາບນັ

ຄົນ້ຄວ້າຂອງລາວ ພບົພໍກ້ນັຢ່າງຫນອ້ຍ 1 ຄັງ້ຕໍປີ ແລະ ພອ້ມກນັກາໍນດົວາລະ ຂອງການຄົນ້ຄວ້າປະຈາໍປີ

Data recorded by village rangers, district police, district army and boundary army Data recorded by village rangers, district police, district army and boundary army Data recorded by village rangers, district police, district army and boundary army Data recorded by village rangers, district police, district army and boundary army 

are stored in a database and shared through participatory processes with are stored in a database and shared through participatory processes with are stored in a database and shared through participatory processes with are stored in a database and shared through participatory processes with 

rangers, co-management committees and other stakeholders rangers, co-management committees and other stakeholders rangers, co-management committees and other stakeholders rangers, co-management committees and other stakeholders 

ມກີອງທນຶແບບຍນືຍງົ ສໍາລບັເບີກຈ່າຍໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນມກີອງທນຶແບບຍນືຍງົ ສໍາລບັເບີກຈ່າຍໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນມກີອງທນຶແບບຍນືຍງົ ສໍາລບັເບີກຈ່າຍໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນມກີອງທນຶແບບຍນືຍງົ ສໍາລບັເບີກຈ່າຍໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນ, , , , ຕໍາຫລວດເມອືງຕໍາຫລວດເມອືງຕໍາຫລວດເມອືງຕໍາຫລວດເມອືງ, , , , ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານ

ຊາຍແດນ ໃນການໃຫບ້ໍລກິານ ການລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊີວະນາໆພນັ ໂດຍຜ່ານການເຮດັສນັຍາອະນຸຮກັຊາຍແດນ ໃນການໃຫບ້ໍລກິານ ການລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊີວະນາໆພນັ ໂດຍຜ່ານການເຮດັສນັຍາອະນຸຮກັຊາຍແດນ ໃນການໃຫບ້ໍລກິານ ການລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊີວະນາໆພນັ ໂດຍຜ່ານການເຮດັສນັຍາອະນຸຮກັຊາຍແດນ ໃນການໃຫບ້ໍລກິານ ການລາດຕະເວນ ແລະ ຕດິຕາມຊີວະນາໆພນັ ໂດຍຜ່ານການເຮດັສນັຍາອະນຸຮກັ

ຂໍມູ້ນທີ່ ບນັທກຶໄດໂ້ດຍລາດຕະເວນບາ້ນຂໍມູ້ນທີ່ ບນັທກຶໄດໂ້ດຍລາດຕະເວນບາ້ນຂໍມູ້ນທີ່ ບນັທກຶໄດໂ້ດຍລາດຕະເວນບາ້ນຂໍມູ້ນທີ່ ບນັທກຶໄດໂ້ດຍລາດຕະເວນບາ້ນ, , , , ຕໍາຫລວດເມອືງຕໍາຫລວດເມອືງຕໍາຫລວດເມອືງຕໍາຫລວດເມອືງ, , , , ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ຖກືເກບັທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ຖກືເກບັທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ຖກືເກບັທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ຖກືເກບັ

ຮກັສາ ຢູໃນຖານຂໍມູ້ນ ແລະ ຖກືແລກປ່ຽນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການມສີ່ວນຮ່ວມ ກບັ ລາດຕະເວນບາ້ນຮກັສາ ຢູໃນຖານຂໍມູ້ນ ແລະ ຖກືແລກປ່ຽນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການມສີ່ວນຮ່ວມ ກບັ ລາດຕະເວນບາ້ນຮກັສາ ຢູໃນຖານຂໍມູ້ນ ແລະ ຖກືແລກປ່ຽນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການມສີ່ວນຮ່ວມ ກບັ ລາດຕະເວນບາ້ນຮກັສາ ຢູໃນຖານຂໍມູ້ນ ແລະ ຖກືແລກປ່ຽນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການມສີ່ວນຮ່ວມ ກບັ ລາດຕະເວນບາ້ນ, , , , ຄະນະຄະນະຄະນະຄະນະ

ກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມອື່ ນໆກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມອື່ ນໆກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມອື່ ນໆກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມອື່ ນໆ

Qarterly meetings of Village Ranger heads with management to verify results, discuss 

issues and learn from each other

Annual budget for rewarding to village rangers, district police and district army Annual budget for rewarding to village rangers, district police and district army Annual budget for rewarding to village rangers, district police and district army Annual budget for rewarding to village rangers, district police and district army 

and boundary soldiers  is availableand boundary soldiers  is availableand boundary soldiers  is availableand boundary soldiers  is available

ມງີບົປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລບັໃຊ ້ໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນມງີບົປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລບັໃຊ ້ໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນມງີບົປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລບັໃຊ ້ໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນມງີບົປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລບັໃຊ ້ໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນ, , , , ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ ແລະ ທະຫານ

ຊາຍແດນຊາຍແດນຊາຍແດນຊາຍແດນ

ສາ້ງລະບບົການຈ່າຍເງນິໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນ, ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ ຖກືຮບັຮອງໂດຍ ຄະນະ

ກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ ແລະ ໄດຖ້ກື ກາໍນດົອອກ ໃນແຜນປະຈາໍປີ

ຂໍມູ້ນຂໍມູ້ນຂໍມູ້ນຂໍມູ້ນ----ຂ່າວສານ ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໂດຍລາດຕະເວນບາ້ນຂ່າວສານ ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໂດຍລາດຕະເວນບາ້ນຂ່າວສານ ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໂດຍລາດຕະເວນບາ້ນຂ່າວສານ ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໂດຍລາດຕະເວນບາ້ນ, , , , ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງທະຫານ ແລະ ຕໍາຫລວດເມອືງ, , , , ທະຫານຊາຍແດນ ຖກືທະຫານຊາຍແດນ ຖກືທະຫານຊາຍແດນ ຖກືທະຫານຊາຍແດນ ຖກື

ເກບັຮກັສາເກບັຮກັສາເກບັຮກັສາເກບັຮກັສາ, , , , ປຸງແຕ່ງ ແລະ ດູແລ ໂດຍ ພະນກັງານຖານຂໍມູ້ນປຸງແຕ່ງ ແລະ ດູແລ ໂດຍ ພະນກັງານຖານຂໍມູ້ນປຸງແຕ່ງ ແລະ ດູແລ ໂດຍ ພະນກັງານຖານຂໍມູ້ນປຸງແຕ່ງ ແລະ ດູແລ ໂດຍ ພະນກັງານຖານຂໍມູ້ນ

Recorded data and information from rangers, district army and policemen, Recorded data and information from rangers, district army and policemen, Recorded data and information from rangers, district army and policemen, Recorded data and information from rangers, district army and policemen, 

boundary soldiers stored, processed and maintained by database staffboundary soldiers stored, processed and maintained by database staffboundary soldiers stored, processed and maintained by database staffboundary soldiers stored, processed and maintained by database staff

A regular system for payment of villager rangers, district police and district army is 

officially approved by the District Co-Management committee and annual budgets are 

set aside for this in the annual work plans

The work of village rangers, district police and district armyand boundary soldiers The work of village rangers, district police and district armyand boundary soldiers The work of village rangers, district police and district armyand boundary soldiers The work of village rangers, district police and district armyand boundary soldiers 

is rewarded and regulated through conservation contracts or MoUis rewarded and regulated through conservation contracts or MoUis rewarded and regulated through conservation contracts or MoUis rewarded and regulated through conservation contracts or MoU

ຄ່າໃຊຈ້່າຍວຽກກວດກາລາດຕເວນບາ້ນຄ່າໃຊຈ້່າຍວຽກກວດກາລາດຕເວນບາ້ນຄ່າໃຊຈ້່າຍວຽກກວດກາລາດຕເວນບາ້ນຄ່າໃຊຈ້່າຍວຽກກວດກາລາດຕເວນບາ້ນ, , , , ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ  ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ  ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ  ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ ຕໍາຫລວດເມອືງ ແລະ ທະຫານເມອືງ  ແລະ ທະຫານຊາຍແດນ 

ເບີກຈ່າຍ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍສນັຍາອະນຸຮກັ ຫລ ືບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈໍາເບີກຈ່າຍ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍສນັຍາອະນຸຮກັ ຫລ ືບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈໍາເບີກຈ່າຍ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍສນັຍາອະນຸຮກັ ຫລ ືບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈໍາເບີກຈ່າຍ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍສນັຍາອະນຸຮກັ ຫລ ືບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈໍາ

All biodiversity data and information stored in a database, regular standard reports 

are shared with co-management committees and rangers in a format that is easy to 

ທງັຫມດົຂໍມ້ນູ-ຂ່າວສານ ທີ່ ໄດເ້ກບັມຽ້ນ ຢູໃນຖານຂໍມ້ນູ ຖກືສາ້ງເປັນບດົລາຍງານເປັນປົກກະຕ ິແລະ ແລກປ່ຽນກບັ

 ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ກຄໍ ືລາດຕະເວນບາ້ນ ໃນຮູບແບບ ທີ່ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ

Additional data are collected to produce regularly updated thematic maps ຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີ ຖກືລວບລວມ ເພື່ ອນໍາໃຊໃ້ນການສາ້ງແຜນທີ່ ສະເພາະກດິຕ່າງໆ

ຄວາມຮູກ້່ຽວກບັຊີວະນາໆພນັ ແລະ ຂໍມູ້ນທໍລະນີວທິະຍາ ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໄວ ້ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່  ຖກືຄວາມຮູກ້່ຽວກບັຊີວະນາໆພນັ ແລະ ຂໍມູ້ນທໍລະນີວທິະຍາ ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໄວ ້ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່  ຖກືຄວາມຮູກ້່ຽວກບັຊີວະນາໆພນັ ແລະ ຂໍມູ້ນທໍລະນີວທິະຍາ ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໄວ ້ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່  ຖກືຄວາມຮູກ້່ຽວກບັຊີວະນາໆພນັ ແລະ ຂໍມູ້ນທໍລະນີວທິະຍາ ທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໄວ ້ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່  ຖກື

ເສີມຂະຫຍາຍ ໂດຍຜ່ານລະບບົສນັຍາການຄົນ້ຄວ້າ ທີ່ ສບືຕໍ່ ເຮດັໃນປະຈຸບນັເສີມຂະຫຍາຍ ໂດຍຜ່ານລະບບົສນັຍາການຄົນ້ຄວ້າ ທີ່ ສບືຕໍ່ ເຮດັໃນປະຈຸບນັເສີມຂະຫຍາຍ ໂດຍຜ່ານລະບບົສນັຍາການຄົນ້ຄວ້າ ທີ່ ສບືຕໍ່ ເຮດັໃນປະຈຸບນັເສີມຂະຫຍາຍ ໂດຍຜ່ານລະບບົສນັຍາການຄົນ້ຄວ້າ ທີ່ ສບືຕໍ່ ເຮດັໃນປະຈຸບນັ

HNN NPA has a system for organizing research, research funding and  for storing HNN NPA has a system for organizing research, research funding and  for storing HNN NPA has a system for organizing research, research funding and  for storing HNN NPA has a system for organizing research, research funding and  for storing 

and disseminating research resultsand disseminating research resultsand disseminating research resultsand disseminating research results

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນິຫນາມຫນໍ່  ມລີະບບົການຈດັຕັງ້ການຄົນ້ຄວ້າປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນິຫນາມຫນໍ່  ມລີະບບົການຈດັຕັງ້ການຄົນ້ຄວ້າປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນິຫນາມຫນໍ່  ມລີະບບົການຈດັຕັງ້ການຄົນ້ຄວ້າປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນິຫນາມຫນໍ່  ມລີະບບົການຈດັຕັງ້ການຄົນ້ຄວ້າ, , , , ກອງທນຶຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການເກບັກອງທນຶຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການເກບັກອງທນຶຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການເກບັກອງທນຶຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການເກບັ

ຮກັສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜນົການຄົນ້ຄວ້າຮກັສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜນົການຄົນ້ຄວ້າຮກັສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜນົການຄົນ້ຄວ້າຮກັສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜນົການຄົນ້ຄວ້າ

A research committee consisting of NPA management and various Lao research 

institutions meets at least once per year and sets the annual research agenda

There is a system for proposal writing and fund raising, overseen by the HNN 

research committee, to commit researchers and funds to research activities to be 

implemented in HNN NPA

ຜນົການຄົນ້ຄວ້າ ຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນິຫນາມຫນໍ່  ຖກືນໍາໄປແລກປ່ຽນ ດວ້ຍການພມິເປັນຫວົ, ສະພາ

ການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ

ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ ຈາກປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່  ຖກືນໍາໃຊໃ້ນການພດັທະນາຂໍມ້ນູ-ຂ່າວສານ ແລະ ອຸປະກອນ

ການຮຽນ-ການສອນ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການປູກຈດິສໍານກຶ

ແນວໂນມ້ການປາກດົຕວົໃຫເ້ຫນັຂອງສດັປ່າ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ ຖກືນໍາມາວເິຄາະ ແລະ ນໍາໃຊໃ້ນການປັດດດັແນວໂນມ້ການປາກດົຕວົໃຫເ້ຫນັຂອງສດັປ່າ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ ຖກືນໍາມາວເິຄາະ ແລະ ນໍາໃຊໃ້ນການປັດດດັແນວໂນມ້ການປາກດົຕວົໃຫເ້ຫນັຂອງສດັປ່າ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ ຖກືນໍາມາວເິຄາະ ແລະ ນໍາໃຊໃ້ນການປັດດດັແນວໂນມ້ການປາກດົຕວົໃຫເ້ຫນັຂອງສດັປ່າ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ ຖກືນໍາມາວເິຄາະ ແລະ ນໍາໃຊໃ້ນການປັດດດັ

ກດິຈະກໍາການຄຸມ້ຄອງກດິຈະກໍາການຄຸມ້ຄອງກດິຈະກໍາການຄຸມ້ຄອງກດິຈະກໍາການຄຸມ້ຄອງ
ຈດັປະຊຸມ ເພື່ ອປັບດດັວທິກີານ ໃນການຫລຸດຜ່ອນໄພຂົ່ ມຂູ່ ຫລ ືການເສມີຂະຫຍາຍ ຊວີະນາໆພນັ ຖກືເຫນັດໂີດຍ

 ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເຂດ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງ

Corrective measure to reduce threats or boost wildlife are agreed by cluster and 

district co-management committees and implemented by cluster co-management 

To establish and maintain a categorized library of scientific reports, with four copies of 

each report kept at Headquarters; a further two copies kept at the Department of 

Forest Resources Management, MONRE; and a further two copies kept at the 

National University of Laos central library

ມລີະບບົການຂຽນບດົສະເຫນໂີຄງການ ແລະ ການຂໍທນຶ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂດຍ ກຸ່ມປະຕບິດັງານການຄົນ້ຄວ້າຂອງປ່າ

ສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່  ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫນ້ກັຄົນ້ຄວ້າເຂົາ້ມາ ແລະ ໃຫທ້ນຶແກ່ກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວ້າ  ຖກືຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່

ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ ບດົລາຍງານທາງວທິຍີາສາດ ຊຶ່ ງໃນນີ ້ສໍາເນາົ 4 ສະບບັຂອງແຕ່ລະບດົລາຍງານ ເກບັ

ຮກັສາໄວຢູ້່ຫອ້ງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ອກີ 2 ສະບບັ ເກບັໄວທ້ີ່ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ ກອນປ່າໄມ ້ແລະ ອກີ 2 

ສະບບັ ເກບັໄວຢູ້່ ຫໍສະມຸດກາງຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

Recorded knowledge of biodiversity and geological features inside HNN-NPA is Recorded knowledge of biodiversity and geological features inside HNN-NPA is Recorded knowledge of biodiversity and geological features inside HNN-NPA is Recorded knowledge of biodiversity and geological features inside HNN-NPA is 

enhanced through an on-going system of research contractsenhanced through an on-going system of research contractsenhanced through an on-going system of research contractsenhanced through an on-going system of research contracts

Trends in occurrence of wildlife and threats are being analysed and used to Trends in occurrence of wildlife and threats are being analysed and used to Trends in occurrence of wildlife and threats are being analysed and used to Trends in occurrence of wildlife and threats are being analysed and used to 

formulate management actionsformulate management actionsformulate management actionsformulate management actions

Research results fron HNN-NPA are shared through publications, research forums 

and workshops

Research results from HNN-NPA are used in the development of information and 

education materials for tourism and outreach



3.5.2

3.5.2.1 60 60 Biod. Unit

3.5.2.2 40 40 Biod. Unit

3.5.3

3.5.3.1 40 40 Biod. Unit NUoL

3.5.3.2 40 40 Biod. Unit

3.5.3.3 40 40 Biod. Unit NUoL

3.5.4

3.5.4.1 30 30 30 30 30 150 Biod. Unit NUoL

3.5.4.2 40 40 Biod. Unit NUoL

3.5.4.3 50 5 5 5 5 70 Biod. Unit

3.5.4.4 30 30 60 Biod. Unit NUoL

3.5.5

3.5.5.1 45 45 90 Biod. Unit NUoL

3.5.5.2 30 30 30 90

3.5.5.3 40 40 Biod. Unit
Medicine 

Plant Inst.

3.5.6

3.5.6.1 40 40

3.5.6.2 40 40

3.5.7

3.5.7.1 40 40

3.5.7.2 40 40

3.6

3.6.1

3.6.1.1 5 19 80 80
Area Manag. 

Unit

3.6.1.2 5 19 20 20 20 20 20 100
Area Manag. 

Unit

3.6.1.3 5 19 20 20 20 20 20 100
Area Manag. 

Unit

3.6.1.4 1 4 50 50
Area Manag. 

Unit

ດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັ ຊີວະນາໆພນັ ພາຍໃນຖໍາ◌້ ດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັ ຊີວະນາໆພນັ ພາຍໃນຖໍາ◌້ ດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັ ຊີວະນາໆພນັ ພາຍໃນຖໍາ◌້ ດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັ ຊີວະນາໆພນັ ພາຍໃນຖໍາ◌້ ((((ນບັທງັ ພວກທີ່ ຢູ່ເທງິບກົ ແລະ ໃນນໍາ◌້ນບັທງັ ພວກທີ່ ຢູ່ເທງິບກົ ແລະ ໃນນໍາ◌້ນບັທງັ ພວກທີ່ ຢູ່ເທງິບກົ ແລະ ໃນນໍາ◌້ນບັທງັ ພວກທີ່ ຢູ່ເທງິບກົ ແລະ ໃນນໍາ◌້)))), , , , 

ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ

Research undertaken on cave biodiversity (terrestrail and aquatic),  through Research undertaken on cave biodiversity (terrestrail and aquatic),  through Research undertaken on cave biodiversity (terrestrail and aquatic),  through Research undertaken on cave biodiversity (terrestrail and aquatic),  through 

proactive collaboration with national and international accademic institutionsproactive collaboration with national and international accademic institutionsproactive collaboration with national and international accademic institutionsproactive collaboration with national and international accademic institutions

ສົ່ ງເສມີການສກຶສາກ່ຽວກບັວດັທະຈກັນໍາ◌້ ໃນພືນ້ທີ່ ຫນິປູນ, ຄຸນນະພາບນໍາ◌້, ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນຍິມົ

ວທິະຍາ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງພວກມນັ ເທງິລະບບົນເິວດ ແລະ ຊວີະນາໆພນັ

Research undertaken on geology and geomorphology through proactive Research undertaken on geology and geomorphology through proactive Research undertaken on geology and geomorphology through proactive Research undertaken on geology and geomorphology through proactive 

collaboration with national and international accademic institutionscollaboration with national and international accademic institutionscollaboration with national and international accademic institutionscollaboration with national and international accademic institutions

ດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັ ທໍລະນີວທິະຍາ ແລະ ການປະກອບສາ້ງ ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັ ທໍລະນີວທິະຍາ ແລະ ການປະກອບສາ້ງ ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັ ທໍລະນີວທິະຍາ ແລະ ການປະກອບສາ້ງ ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັ ທໍລະນີວທິະຍາ ແລະ ການປະກອບສາ້ງ ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິ

ຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ

To promote the scientific study of the caves and other karst features, their make-up, 

structure, physical properties, history, life forms, and the processes by which they 

were formed (speleogenesis) and changed over time (speleomorphology).

Promote studies on karst hydrology, water quality, natural air quality, and meteorology 

and their impacts on ecology and biodiversity

Consultative meetings with local cluster committees  and district co-management 

committee to adopt zones proposed by local communities and agree on basic access 

rules for each zone

ການສໍາຫລວດປະຊາກອນປະຈາໍປີຂອງສດັຕະກຸນລງີ ເຊັ່ ນ: ໂຄ່ງ, ທະນແີກມ້ແດງ, ທະນແີກມ້ຂາວ ແລະ ຊະນດິລງີ

ທງັຫລາຍ ໃນພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່  ທີ່ ສາມາດເຂົາ້ໄປເຖງິ.

Detailed ecological research on the Kha-nyou Laonastes aenigmamus, including 

management options for ecotourism.
ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວ້າລະອຽດ ກ່ຽວກບັຂະຍຸ ລວມທງັທາງເລອືກສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງ ເພື່ ອການທ່ອງທ່ຽວ

ສໍາຫລວດຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊນົເຜົ່ າ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ຂອງປະຊາຊນົ ທີ່ ດໍາລງົຊວີດິ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງປ່າ

ສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່

ດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ລກັສະນະທາງສງັຄມົ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ລກັສະນະທາງສງັຄມົ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ລກັສະນະທາງສງັຄມົ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ລກັສະນະທາງສງັຄມົ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ
Research undertaken on social aspects through proactive collaboration with Research undertaken on social aspects through proactive collaboration with Research undertaken on social aspects through proactive collaboration with Research undertaken on social aspects through proactive collaboration with 

national and international academic institutionsnational and international academic institutionsnational and international academic institutionsnational and international academic institutions

ລເິລີ່ ມແຜນງານໄລຍະຍາວ ກອ້ງດກັຖ່າຍຮູບສດັປ່າ ສໍາລບັການກວດກາຕດິຕາມສດັປ່າ ແລະ ສາ້ງເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນ

 ການໂຄສະນາ

A long-term camera trap programme initiated for wildlife monitoring and the 

development of publicity materials.

Clear rules are agreed on the delination and for the access and use of various Clear rules are agreed on the delination and for the access and use of various Clear rules are agreed on the delination and for the access and use of various Clear rules are agreed on the delination and for the access and use of various 

zoneszoneszoneszones
ລະບຽບການທີ່ ຈະແຈງ້ ຖກືຕກົລງົເຫນັດີ ເທງິການກໍານດົເຂດແດນ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຕ່າງໆລະບຽບການທີ່ ຈະແຈງ້ ຖກືຕກົລງົເຫນັດີ ເທງິການກໍານດົເຂດແດນ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຕ່າງໆລະບຽບການທີ່ ຈະແຈງ້ ຖກືຕກົລງົເຫນັດີ ເທງິການກໍານດົເຂດແດນ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຕ່າງໆລະບຽບການທີ່ ຈະແຈງ້ ຖກືຕກົລງົເຫນັດີ ເທງິການກໍານດົເຂດແດນ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຕ່າງໆ

ດໍາເນີນການຫມາຍຂອບເຂດປ່າສະຫງວນຮອບນອກ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຕ່າງໆ ພາຍໃນປ່າສະຫງວນດໍາເນີນການຫມາຍຂອບເຂດປ່າສະຫງວນຮອບນອກ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຕ່າງໆ ພາຍໃນປ່າສະຫງວນດໍາເນີນການຫມາຍຂອບເຂດປ່າສະຫງວນຮອບນອກ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຕ່າງໆ ພາຍໃນປ່າສະຫງວນດໍາເນີນການຫມາຍຂອບເຂດປ່າສະຫງວນຮອບນອກ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຕ່າງໆ ພາຍໃນປ່າສະຫງວນ

ສົ່ ງເສມີການສກຶສາກ່ຽວກບັຖໍາ◌້ ແລະ ລກັສະນະພເິສດຂອງຫນິປູນ, ການປະກອບສາ້ງ, ໂຄງສາ້ງ, ຄຸນສມົບດັທາງ

ກາຍະພາບ, ປະຫວດັສາດ, ອາຍຸການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການວດັທະນາການ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ

ສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັການກະຈາຍ, ນເິວດ ແລະ ພດຶຕກິາໍ ຂອງປາ ທີ່ ອາໃສໃນຖໍາ◌້

To promote distributional, and ecological studies on subterranean arachnids, insects, 

and other invertebrates.

ສົ່ ງເສມີການສກຶສາ ການກະຈາຍ ແລະ ລະບບົນເິວດ ຂອງພວກແມງມຸມ-ແມງງອດ, ແມງໄມ ້ແລະ ສດັບໍ່ ມກີະດູກ

ສນັຫລງັ ທີ່ ຢູ່ໃນຖໍາ◌້

Research undertaken on fauna through proactive collaboration with national and Research undertaken on fauna through proactive collaboration with national and Research undertaken on fauna through proactive collaboration with national and Research undertaken on fauna through proactive collaboration with national and 

international academic institutionsinternational academic institutionsinternational academic institutionsinternational academic institutions

ດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັ ສດັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັ ສດັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັ ສດັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັ ສດັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງຊາດ

 ແລະ ສາກນົ ແລະ ສາກນົ ແລະ ສາກນົ ແລະ ສາກນົ

Vegetation Surveys in Nong Ma, Nong Ping and Kanyou for vegetation mapping ການສໍາຫລວດພດືພນັ ຢູ່ເຂດຫນອງມາ້, ຫນອງປີງ ແລະ ຂະຍູ ້ເພື່ ອສາ້ງແຜນທີ່ ພດືພນັ.

 Flora density surveys in Chalou and Ban Dou in 2016 and 2018 ການສໍາຫລວດຄວາມຫນາແຫນນ້ຂອງພດືພນັ ຢູ່ເຂດ ຈະລຸ ແລະ ບາ້ນດຸ ໃນທຸກໆ 2 ປີ

Ethnic and culture survey  of people living around Hin  Nam No NPA

To conduct surveys on bat diversity, populations, distribution and ecology of selected 

species.
ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັເຈຍັ, ປະຊາກອນ, ການກະຈາຍ ແລະ ລະບບົນເິວດຂອງຊະນດິພນັທີ່ ຖກືຄດັເລອືກ

To promote distributional, ecological and behavioural studies on subterranean fish 

species.

Herpetological surveys conducted within the reserve ດໍາເນນີການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າສດັເລອືຄານ ແລະ ສດັເຄິ່ ງບກົເຄິ່ ງນໍາ◌້ໃນປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່

 Annual participatory censuses of key primate species, including langurs 

Trachipithecus sp ., red-shanked douc Pygathrix nemaeus,  white-cheeked gibbon 

Nomascus siki, and all macaques, conducted throughout the accessible areas of Hin 

Nam No NPA.

Research undertaken on flora through proactive collabortion with national and Research undertaken on flora through proactive collabortion with national and Research undertaken on flora through proactive collabortion with national and Research undertaken on flora through proactive collabortion with national and 

international academic institutionsinternational academic institutionsinternational academic institutionsinternational academic institutions

ດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັພດືພນັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັພດືພນັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັພດືພນັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັພດືພນັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແຫ່ງ

ຊາດ ແລະ ສາກນົຊາດ ແລະ ສາກນົຊາດ ແລະ ສາກນົຊາດ ແລະ ສາກນົ

Deatil research on rare plant species and their  management options ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັພດືພນັທີ່ ເປັນຢາ ພອ້ມທງັທາງເລອືກໃນການຄຸມ້ຄອງ

ກາໍນດົໄພຂົ່ ມຂູ່ ທີ່ ເກດີຈາກ ການຕດັໄມແ້ບບຜດິກດົຫມາຍ ລວມເອາົທງັ ພນືທີ່ ໆຖກືສູນເສຍັ, ຈາໍນວນຕົນ້ທີ່ ຕດັ 

ແລະ ຄາດກະບໍລມິາດພອ້ມ

Annual consultative meetings with local cluster committees to review and where 

necessary adapt rules on access and use for totally protected zones, controlled use 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລປືະຈາໍປີ ເພື່ ອທບົທວນຄນື ແລະ ຫາກວ່າມຄີວາມຈາໍເປັນ ກປໍັບດດັລະບຽບການເທງິການເຂົາ້

ເຖງິ ແລະ ການນໍາໃຊ ້ເຂດຫວງຫາ້ມເດດັ, ເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ແລະ ເຂດທ່ອງທ່ຽວ

Identify threats from illegal selective logging including affected areas, number and 

species of trees and estimated volume.

Participatory demarcation of outer and inner (CUZ/TPZ) boundaries of the NPA and 

various zones

Traditional knowledge and taboo survey  of people living around Hin Nam No NPA
ສໍາຫລວດກ່ຽວກບັຄວາມຮູພ້ືນ້ເມອືງ ແລະ ຂໍຫ້າ້ມທອ້ງຖິ່ ນ ຂອງປະຊາຊນົ ທີ່ ອາໃສຢູ່ອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນຫນິ

ຫນາມຫນໍ່

Research undertaken on tourism aspects through proactive collabaoration with Research undertaken on tourism aspects through proactive collabaoration with Research undertaken on tourism aspects through proactive collabaoration with Research undertaken on tourism aspects through proactive collabaoration with 

national and international academic institutionsnational and international academic institutionsnational and international academic institutionsnational and international academic institutions

ດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ລກັສະນະການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ລກັສະນະການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ລກັສະນະການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການດໍາເນີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ລກັສະນະການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ືຢ່າງຈງິຈງັ ກບັ ສະຖາບນັການ

ສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ

Identify agricultural areas used by local communities, especially in Nong Ma cluster 

and later produce map.
ສໍາຫລວດ ພືນ້ທີ່ ກະສກິາໍ ທີ່ ນໍາໃຊໂ້ດຍປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫນອງມາ້

Community based ecotourism development- socio and economic impact to local 

people assessment

ສໍາຫລວດຜນົກະທບົທາງເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງປະຊາຊນົ ທີ່ ອາໃສຢູ່ອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່  

ຈາກ ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່

Tourist feedbacks on tourism products in Hin Nam No NPA-case study ສກຶສາ ຄໍາຄດິເຫນັຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ມາຢ້ຽມຢາມ ຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່

ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືກບັຄະນະກາໍມະການຊີນ້ໍາການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເຂດ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ  ເພື່ ອຮບັຮອງເອາົ

ເຂດແດນທີ່ ສະເຫນໂີດຍບາ້ນ ໃນປີ 2014-2015  ແລະ ຕກົລງົເຫນັດ ີລະບຽບການພືນ້ຖານ ໃນການເຂົາ້ເຖງິ 

ສໍາລບັແຕ່ລະເຂດ



3.6.2

3.6.2.1 5 19 50 50 Database Unit
Area Manag. 

Unit

3.6.2.2 5 19 50 50
Area Manag. 

Unit

3.6.2.3 5 19 50 50 100
Area Manag. 

Unit

1,0611,0611,0611,061 976976976976 791791791791 811811811811 761761761761 4,4004,4004,4004,400

4

4,1

4.1.1

4.1.1.1 8 8 8 8 8 40 Biod. Unit PMU

4.1.1.2 15 15 30 Biod. Unit PMU

4.1.1.3 15 15 30 Biod. Unit
DONRE/PON

RE

4.1.1.4 15 15 30 Biod. Unit
DONRE/PON

RE

4.1.2

4.1.2.1 30 30 Biod. Unit DCMC

4.1.2.2 40 40 Biod. Unit DCMC

4.1.2.3 5 19 20 20 20 60 Biod. Unit DCMC

4.1.2.4 5 19 20 20 20 60 Biod. Unit Outreach Unit

4.1.2.5 10 10 10 30 Biod. Unit DCMC

4.1.2.6 20 20 20 20 20 100 Biod. Unit DCMC

4.1.3

4.1.3.1 20 10 10 10 10 60 Biod. Unit DCMC

4.1.3.2 10 10 10 10 10 50 Biod. Unit DCMC

4.1.3.3 10 10 10 30 Biod. Unit
DCMC/DONR

E/PONRE

4.1.4

4.1.4.1 20 10 10 10 10 60 Biod. Unit
DCMC/DONR

E/PONRE

4.1.4.2 20 20 40 Biod. Unit
DCMC/DONR

E/PONRE

238238238238 98989898 118118118118 93939393 143143143143 690690690690

Law Enforcement Sub-ProgrammeLaw Enforcement Sub-ProgrammeLaw Enforcement Sub-ProgrammeLaw Enforcement Sub-Programme

Sub-totalSub-totalSub-totalSub-total

Sub-totalSub-totalSub-totalSub-total

ສະຫນບັສະຫນນູກນົໄກ ການຕອບໂຕແ້ບບຮບີດ່ວນ ໂດຍຜ່ານດ່ານກວດກາ ແລະ ລະບບົກວດສອບຕ່າງໆ

Developing clear protocols for rapid and fair judgment of cases and application of 

sanctions
ສາ້ງວທິກີານເຮດັວຽກທີ່ ຈະແຈງ້ ສໍາລບັການຕດັສນິຄະດ ີທີ່ ວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນທໍາ ແລະ ນໍາໃຊລ້ະບຽບການລງົໂທດ

Systems for co-management committees to share in benefits from sales of 

confiscated timber are in place and functioning well

ລະບບົສໍາລບັຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ໃນການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດຈາກການຂາຍໄມກ້ອງກາງທີ່ ຢຶດໄດ ້

ຖກືວາງອອກ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປັນຢ່າງດີ

Engaging village rangers and co-management committees in law enforcementEngaging village rangers and co-management committees in law enforcementEngaging village rangers and co-management committees in law enforcementEngaging village rangers and co-management committees in law enforcement ສະຫນບັສະຫນນູໃຫ ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ ໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສະຫນບັສະຫນນູໃຫ ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ ໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສະຫນບັສະຫນນູໃຫ ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ ໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສະຫນບັສະຫນນູໃຫ ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ ໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ

ແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ

ເດນີສໍາຫລວດກວດກາ ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ, ສອ້ມແປງຫລກັຫມາຍທີ່ ເປ່ເພ ແລະ ເຮດັລາຍງານ ໃນທຸກໆ 2 ປີBi-annual checking of boundaries, repairing signposts and reporting irregularities

All boundaries are visibly demarcated and boundaries are well known by local All boundaries are visibly demarcated and boundaries are well known by local All boundaries are visibly demarcated and boundaries are well known by local All boundaries are visibly demarcated and boundaries are well known by local 

communitiescommunitiescommunitiescommunities
ເຂດແດນທງັຫມດົ ຖກືຝັງຫລກັຫມາຍ ທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ຖກືຮບັຮູໂ້ດຍປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຂດແດນທງັຫມດົ ຖກືຝັງຫລກັຫມາຍ ທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ຖກືຮບັຮູໂ້ດຍປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຂດແດນທງັຫມດົ ຖກືຝັງຫລກັຫມາຍ ທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ຖກືຮບັຮູໂ້ດຍປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຂດແດນທງັຫມດົ ຖກືຝັງຫລກັຫມາຍ ທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ຖກືຮບັຮູໂ້ດຍປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ

Production and dissemination of accurate maps with boundaries of the NPA and 

various zones inside the NPA as agreed with local communities

Demarcating outer boundaries and zone boundaries with signposts where appropriate

ສາ້ງ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ແຜນທີ່ ໆມຄີວາມຊດັເຈນ ທາງດາ້ນເຂດແດນຂອງປ່າສະຫງວນຮອບນອກ ແລະ ເຂດຄຸມ້

ຄອງຍ່ຍຕ່າງໆ ຕາມທີ່ ໄດເ້ຫນັດກີບັບນັດາບາ້ນ

ຫມາຍຂອບເຂດຊາຍແດນ ປ່າສະຫງວນຮອບນອກ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍຕ່າງໆ ດວ້ຍຫລກັຫມາຍ ຢູ່ບ່ອນທີ່ ເຮດັ

ໄດ ້

Supporting simple, rapid referral systems between various platforms that can apply 

sanctions at village, cluster, district and province levels

ການສະຫນບັສະຫນນູແບບບໍ່ ສບັສນັ, ລະບບົການອາ້ງອງີທີ່ ວ່ອງໄວ ລະຫວ່າງຫນ່ວຍງານຕ່າງໆ ຊຶ່ ງສາມາດນໍາໃຊ ້

ການລງົໂທດ ໃນຂັນ້ບາ້ນ, ເຂດ ແລະ ເມອືງ ຖກືສາ້ງຂຶນ້

 Supporting rapid response mechanisms through checkpoints and inspection  Supporting rapid response mechanisms through checkpoints and inspection  Supporting rapid response mechanisms through checkpoints and inspection  Supporting rapid response mechanisms through checkpoints and inspection 

systemssystemssystemssystems

Law enforcement in and around HNN-NPA is enhanced through the village co-Law enforcement in and around HNN-NPA is enhanced through the village co-Law enforcement in and around HNN-NPA is enhanced through the village co-Law enforcement in and around HNN-NPA is enhanced through the village co-

management committees and village rangers under supervision of district staffmanagement committees and village rangers under supervision of district staffmanagement committees and village rangers under supervision of district staffmanagement committees and village rangers under supervision of district staff

ເສີມຂະຫຍາຍ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ຢູໃນ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເສີມຂະຫຍາຍ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ຢູໃນ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເສີມຂະຫຍາຍ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ຢູໃນ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມເສີມຂະຫຍາຍ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ຢູໃນ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ

 ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ

Clarifying responsibilities and rights of village rangers to engage in law enforcement in 

a safe manner through discussions at cluster and district co-management committees

ສາ້ງຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ ເທງິ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສດິ ຂອງລາດຕະເວນບາ້ນ ໃນການສະຫນບັສະຫນນູ ການ

ບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ທີ່ ຮບັປະກນັໄດທ້າງດາ້ນຄວາມປອດໄພ ໂດຍຜ່ານການສນົທະນາກບັ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້

ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເຂດ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ

Training of village rangers and co-management committees in the skills needed to 

enforce the law and to serve as a sanctioning institution

ຝຶກອບົຮມົໃຫລ້າດຕະເວນບາ້ນ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ດາ້ນທກັສະ ທີ່ ຈາໍເປັນ ໃນການບງັຄບັໃຊ ້

ກດົຫມາຍ ແລະ ໃຊເ້ປັນຫນ່ວຍງານໃນການ ປັບໄຫມໃສ່ໂທດ

ເຜຍີແຜ່ກດົລະບຽບທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ໃນຫມດົທຸກໆບາ້ນ ດວ້ຍການ

ສະຫນບັສະຫນນູຈາກ ຫນ່ວຍງານປູກຈດິສໍານກຶ ຂອງປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່

Dissemination of rules and regulations by the cluster co-management committees in 

all villages with support from NPA awareness raising unit

ທດົລອງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດົລະບຽບ ແລະ ການປັບໄຫມໃສ່ໂທດ ໂດຍຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ 

ຫນ່ວຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

Testing processes for applying rules and sanctions by cluster co-management 

committees and relevant law enforcement agencies

ຖອດຖອນບດົຮຽນ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ໂດຍ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເຂດReview lessons learned from law enforcement by cluster management committees

Institutional arrangements to strengthen law enforcement by co-management Institutional arrangements to strengthen law enforcement by co-management Institutional arrangements to strengthen law enforcement by co-management Institutional arrangements to strengthen law enforcement by co-management 

committeescommitteescommitteescommittees

ສາ້ງອງົກອນຮບັຜດິຊອບການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ໂດຍສະເພາະ  ໂດຍຄະນະກໍາມະການຊີນ້ໍາຮ່ວມ ເພື່ ອສາ້ງສາ້ງອງົກອນຮບັຜດິຊອບການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ໂດຍສະເພາະ  ໂດຍຄະນະກໍາມະການຊີນ້ໍາຮ່ວມ ເພື່ ອສາ້ງສາ້ງອງົກອນຮບັຜດິຊອບການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ໂດຍສະເພາະ  ໂດຍຄະນະກໍາມະການຊີນ້ໍາຮ່ວມ ເພື່ ອສາ້ງສາ້ງອງົກອນຮບັຜດິຊອບການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ໂດຍສະເພາະ  ໂດຍຄະນະກໍາມະການຊີນ້ໍາຮ່ວມ ເພື່ ອສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍ

 ກຸ່ມປະຕບິດັງານ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂຶນ້ກບັ

ໂດຍກງົ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້ການປະສານການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍໃນປ່າສະຫງວນຫນິຫນາມຫນໍ່ ດຂີ ຶນ້

 A law enforcement working group appointed by the district co-management 

committee and under its umbrella ensures good coordination between all 

stakeholders in law enforcement in the Hin Nam No area

Developing a participatory processes for agreeing on rules and sanctions regarding 

illegal wildlife hunting and logging, based on the approved by-laws for co-

management committees and based on zones of responsibilities for patrolling 

between villages

ສາ້ງຂະບວນການແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ສໍາລບັການຕກົລງົເຫນັດເີທງິ ລະບຽບການ ແລະ ການລງົໂທດ ກ່ຽວກບັ ການ

ລ່າສດັປ່າ ແລະ ຕດັໄມແ້ບບຜດິກດົຫມາຍ ອງິໃສ່ຂໍຕ້ກົລງົການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ເຂດຄຸມ້

ຄອງຍ່ອຍ ທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ລາດຕະເວນລະຫວ່າງບາ້ນ

Developing cluster co-management committees and village rangers as  an informant 

network

ສາ້ງໃຫຄ້ະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ ເປັນເຄອືຂ່າຍ ໃຫຂ້ໍມ້ນູ-ຂ່າວສານ ການບງັຄບັໃຊ ້

ກດົຫມາຍ

ປັບປຸງການສື່ ສານລະຫວ່າງ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ລາດຕະເວນບາ້ນ ກຄໍ ືຫນ່ວຍງານບງັຄບັໃຊ ້

ກດົຫມາຍອື່ ນໆ

Improving communications between cluster co-management committees and villager 

rangers towards other law enforcement agencies

ສາ້ງວທິກີານເຮດັວຽກທີ່ ເຫມາະສມົ ເພື່ ອຫລກີລຽ້ງ ຜນົກະທບົ ຈາກການກວດກາປ່າໄມ ້ໃສ່ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ

ຮ່ວມ
Actions to avoid negative impact from forest inspection work to co-management 

Sharing benefits from law enforcementSharing benefits from law enforcementSharing benefits from law enforcementSharing benefits from law enforcement ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ

Exploring options for linking co-management committees and village rangers in 

checkpoint management, sharing information and sharing benefits from fining 

ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ສໍາລບັການເຊື່ ອມໂຍງເອາົ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ ລາດຕະ ເວນບາ້ນ ເຂົາ້ໃນການຄຸມ້

ຄອງຈດຸກວດກາ, ດ່ານ ພອ້ມທງັ ການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູ-ຂ່າວສານ
Options for sharing benefits from selling confiscated logs with cluster co-management 

committees and other concerns 

ສາ້ງກນົໄກ ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການຂາຍໄມ ້ທີ່ ຖກືຢຶດ ກບັຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ ແລະ 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
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5.1

5.1.1 10 GMUGMUGMUGMU GIZ HNNGIZ HNNGIZ HNNGIZ HNN GIZ HNNGIZ HNNGIZ HNNGIZ HNN GIZ HNNGIZ HNNGIZ HNNGIZ HNN

5.1.1.1 X˟ GMU GIZ HNN GIZ HNN GIZ HNN

5.1.1.2 X˟ GMU GIZ HNN GIZ HNN GIZ HNN

5.1.1.3 X˟ GMU/ DCMC GIZ HNN GIZ HNN GIZ HNN

5.1.2 75 GMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMC
GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

5.1.2.1 X X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.1.2.2 X˟ X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.1.2.3 X˟ X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.1.2.4 X˟ X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.1.2.5 X X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.1.2.6 X˟ X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2

5.2.1 50 GMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMC
GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

5.2.1.1 X˟ GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.1.2 X˟ GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.1.3 X˟ GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.1.4 X˟ X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.2 100 GMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMC
GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

5.2.2.1 X˟/ X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.2.2 X˟/ X X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.2.3 X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.2.4 X X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.3 50 GMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMC
GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

Community Outreach & Conservation Awareness Sub-ProgrammeCommunity Outreach & Conservation Awareness Sub-ProgrammeCommunity Outreach & Conservation Awareness Sub-ProgrammeCommunity Outreach & Conservation Awareness Sub-Programme

ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG) ເຮດັແຜນການເຮດັວຽກຢ່າງ

ລະອຽດ ແລະ ງບົປະມານ.

ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG) ພະຍາຍາມດງຶດູດຜູສ້ໍາໜບັສະໜນູ

ສນົໃຈ ແລະ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັການສະໜບັສະໜນູທນຶ/ ກອງທນຶສໍາລບັກດິຈະກາໍໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶ

ດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA).

ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG) ປະຕບິດັງານ.

The COCA Working Group is set up and ready to start.

Assessment of exisitng HR and external possibilities is conducted.

Set-up of COCA Unit or confirmation of the exisitng COCA Unit.

Members of the COCA WG asisst & support the COCA Unit case by case.

ເອກະສານລາຍລະອຽດຈະແຈງ້ ສໍາລບັໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA ແລະ 

ພະນກັງານໜ່ວຍງານໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA ທີ່ ໄດຖ້ກືກາໍນດົໄວ.້

Definition of budget requirements for the operation of a COCA WG and decision about 

funding.

Identify suitable representatives for the COCA Working Group, e.g. Hin Nam No NPA 

DCMC, other possible donour organisations, involved authorities, political party, 

villagers.

The COCA Unit of Hin Nam No NPA are experts in environmental education and The COCA Unit of Hin Nam No NPA are experts in environmental education and The COCA Unit of Hin Nam No NPA are experts in environmental education and The COCA Unit of Hin Nam No NPA are experts in environmental education and 

are able to work with  all relevant target groups.are able to work with  all relevant target groups.are able to work with  all relevant target groups.are able to work with  all relevant target groups.

 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ ((((COCACOCACOCACOCA ))))    ຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫນິໜຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫນິໜຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫນິໜຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫນິໜ

າມໜໍ່  ມຄີວາມຊໍານຊິໍານານທາງດາ້ນການສກຶສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມເປົ້າໝາມໜໍ່  ມຄີວາມຊໍານຊິໍານານທາງດາ້ນການສກຶສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມເປົ້າໝາມໜໍ່  ມຄີວາມຊໍານຊິໍານານທາງດາ້ນການສກຶສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມເປົ້າໝາມໜໍ່  ມຄີວາມຊໍານຊິໍານານທາງດາ້ນການສກຶສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມເປົ້າໝ

The COCA Unit  is reliably set-up with apropriate internal staff from Hin Nam No  

NPA and if necessary with external staff

ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA) ສາ້ງຂືນ້ຕັງ້ຂືນ້ບນົຄວາມເປັນຈງິກບັ

ພະນກັງານພາຍໃນທີ່ ເໝາະສມົ ຈາກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນິໜາມໜໍ່  ແລະ ຖາ້ຫາກມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່ ຈະ

ຕອ້ງມພີະນກັງານຈາກພາຍນອກ.

ກອງປະຊຸມຈດັຕັງ້ກອງທນຶ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງຮ່າງການດໍາເນນີງານ ແລະ ກດົລະບຽບ.

The COCA Working Group operates

The COCA WG  meets regularly according to the agreed mode of operation and/ or 

upon request.

The COCA WG defines target groups.

The Hin Nam No COCA Unit elaborates a yearly workplan for each of the defined 

target groups and presents them to the COCA WG which adjusts & confirms them.

The COCA WG  identifies further possibilities and needs.

The COCA WG supervises work plans & budget.

The COCA WG attempts to attract donors and works on sponsorship/ funding for 

COCA activities.

ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG) ປະຊຸມເປັນປົກກະຕ ິອງີຕາມການ

ຕກົລງົເຫນັດຂີອງຮູບແຍບການດໍາເນນີງານ ແລະ / ຫຼຕືາມການຮອ້ງຂໍ.

ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG) ກາໍນດົກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ໜ່ວຍງານ ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ ຫນິໜາມໜໍ່  (COCA WG HNN) 

ອະທບິາຍແຜນວຽກປະຈາໍປີ ສໍາລບັແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ແລະ ນໍາສະເໜໃີຫພ້ວກເຂາົເຈ ົາ້ຕ່ໍກຸ່ມເຮດັ

ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG) ລະບຸຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຄວາມ

ຕອ້ງການ.

Clear ToRs for COCA Unit & COCA Unit staff are defined.

ການປະເມນີຜນົຂອງບຸກຄະລາກອນມະນຸດທີ່ ມຢີູ່ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງພາຍນອກ ແມ່ນໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.

ການສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  (COCA) ຫຼ ືການຢັງ້ຢືນໜ່ວຍງານ

ໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  (COCA) ທີ່ ມຢີູ່.

ສະມາຊກິຂອງໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  (COCA) ຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ສະໜບັສະໜ

◌ູນໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  (COCA) ກລໍະນ ີຕໍ່ ກລໍະນ.ີ

ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນງບົປະມານ ສໍາລບັການດໍາເນນີງານຂອງ ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິ

ສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG) ແລະ ການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັການລະດມົທນຶ.

 ລະບຸຕວົແທນທີ່ ເໝາະສມົ ສໍາລບັກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG), 

ຕວົຢ່າງ: ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນິໜາມໜໍ່  (HNN NPA 

DCMC), ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເຂດ (CCMC), ອງົການຈດັຕັງ້ຜູໃ້ຫທ້ນືທີ່ ເປັນໄປໄດ,້ ອໍານາດການ

ປົກຄອງທີ່ ມສີ່ວນຮ່ວມ, ກຸ່ມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເມອືງ, ຊາວບາ້ນ.

ແຜນງານຍ່ອຍດດາ້ນປູກຈດິສໍານກຶໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ ແລະ ການອະນຸລກັແຜນງານຍ່ອຍດດາ້ນປູກຈດິສໍານກຶໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ ແລະ ການອະນຸລກັແຜນງານຍ່ອຍດດາ້ນປູກຈດິສໍານກຶໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ ແລະ ການອະນຸລກັແຜນງານຍ່ອຍດດາ້ນປູກຈດິສໍານກຶໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ ແລະ ການອະນຸລກັ

The COCA Working group (COCA WG) respresents relevant stakeholdergroups, The COCA Working group (COCA WG) respresents relevant stakeholdergroups, The COCA Working group (COCA WG) respresents relevant stakeholdergroups, The COCA Working group (COCA WG) respresents relevant stakeholdergroups, 

has the capacity and mandate to be the decision making body and contributes has the capacity and mandate to be the decision making body and contributes has the capacity and mandate to be the decision making body and contributes has the capacity and mandate to be the decision making body and contributes 

actively to the implementation of COCA activities.actively to the implementation of COCA activities.actively to the implementation of COCA activities.actively to the implementation of COCA activities.

 ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ ((((COCA WGCOCA WGCOCA WGCOCA WG ))))    ນໍາສະເໜີກຸ່ມຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມທີ່ນໍາສະເໜີກຸ່ມຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມທີ່ນໍາສະເໜີກຸ່ມຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມທີ່ນໍາສະເໜີກຸ່ມຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວຂອ້ງ, , , , ມຂີີດຄວາມສາມາດ ແລະ ອອກຄໍາສັ່ ງ ເພື່ ອເປັນສ່ວນໃນການຕດັສນິໃຈ ສໍາລບັກດິຈະກໍາໂຄສະນາ ມຂີີດຄວາມສາມາດ ແລະ ອອກຄໍາສັ່ ງ ເພື່ ອເປັນສ່ວນໃນການຕດັສນິໃຈ ສໍາລບັກດິຈະກໍາໂຄສະນາ ມຂີີດຄວາມສາມາດ ແລະ ອອກຄໍາສັ່ ງ ເພື່ ອເປັນສ່ວນໃນການຕດັສນິໃຈ ສໍາລບັກດິຈະກໍາໂຄສະນາ ມຂີີດຄວາມສາມາດ ແລະ ອອກຄໍາສັ່ ງ ເພື່ ອເປັນສ່ວນໃນການຕດັສນິໃຈ ສໍາລບັກດິຈະກໍາໂຄສະນາ 

ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ....

The COCA Unit staff has the necessary capacities and skills.
ພະນກັງານໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  (COCA) ມຂີດີຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັ

ສະທີ່ ຈາໍເປັນ.

The COCA Unit is properly equipped ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  (COCA) ແມ່ນໄດຖ້ກືຈດັໃຫຢ້່າງເໝາະສມົ.

Assessment of training/ capacity building needs, based on the gap between staff 

profile and ToR and according to the performance on the job.

Create series of trainings/ training modules with readily available capacities and train 

COCA Unit staff and where suitable also partners.

Complement trainings with external capacities/ input, if and where necessary.

Apply skills and abilities on the job and carry out post-evaluations of performance as 

a routine of the job.

ການປະເມນີຂອງການຝຶກອບົຮມົ/ ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ, ໂດຍອງິໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງ

ລະຫວ່າງຂໍມ້ນູພະນກັງານ ແລະ ເອກະສານອາ້ງອງິ ແລະ ອງິຕາມການປະຕບິດັໃນການເຮດັວຽກ.

 ສາ້ງຊຸດການຝຶກອບົຮມົ/ ຫຼກັສູນຝຶກຮມົທີ່ ມຄີວາມສາມາດພອ້ມໃຊຮ້ຽບຮອ້ຍ ແລະ ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ     ໜ

◌່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  (COCA) ແລະ ບ່ອນທີ່ ເໝາະສມົເຊັ່ ນດຽວກນັກບັຄູ່

ຮ່ວມງານ.

ສ່ວນປະກອບການຝຶກອບົຮມົກບັຂດີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນນອກ/ ການປ້ອນຂໍມ້ນູ, ຖາ້ຫາກ ແລະ ບ່ອນທີ່ ຈາໍເປັນ.

ນໍາໃຊທ້ກັສະ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຕບິດັການປະເມນີຜນົ ພາຍຫຼງັການປະຕບິດັ

ວຽກງານເຊັ່ ນດັ່ ງເປັນປົກກະຕຂິອງການເຮດັວຽກ.

ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ (COCA WG) ແມ່ນຖກືຈດັຕັງ້ຂືນ້ ແລະ ພອ້ມທີ່

ຈະດໍາເນນີການ.

Inception meeting and adjustment of the general ToR for Hin Nam No working groups



5.2.3.1 X˟ GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.3.2 X˟/ X X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.2.3.3 X X X X X GMU/ DCMC
GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

5.3

5.3.1 2715 GMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMCGMU/ DCMC

COCA WG, COCA WG, COCA WG, COCA WG, 

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEdGIZ ProCEEd

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ GIZ GIZ GIZ 

ProCEEd & ProCEEd & ProCEEd & ProCEEd & 

further further further further 

donorsdonorsdonorsdonors

GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & GIZ HNN & 

GIZ GIZ GIZ GIZ 

ProCEEd & ProCEEd & ProCEEd & ProCEEd & 

further further further further 

donorsdonorsdonorsdonors

5.3.1.1 5 20 X X X X X GMU/ DCMC

COCA WG, 

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

donors

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

donors

5.3.1.2 5 20 X X X X X GMU/ DCMC

COCA WG, 

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

5.3.1.3 5 20 X X X X X GMU/ DCMC

COCA WG, 

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

5.3.1.4 5 20 X X X X X GMU/ DCMC

COCA WG, 

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

5.3.1.5 5 20 X X X X X GMU/ DCMC

COCA WG, 

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

GIZ HNN & 

GIZ ProCEEd 

& further 

3,0003,0003,0003,000

6

6.1 380380380380

6.1.1

6.1.1.1 4 10 40 30 30 0 0 100 Livelihood
DCMC,

DWU
GIZ HNN

6.1.1.2 4 10 40 30 30 30 30 160 Livelihood GIZ HNN

6.1.2

6.1.2.1 4 10 30 30 30 30 120 Livelihood GIZ HNN

6.2 1456145614561456

6.2.1

6.2.1.1 4 18 20 25 50 0 0 95 Livelihood
DCMC

VCMC
GIZ HNN

6.2.1.2 4 6 25 50 30 0 0 105 Livelihood DoNRE GIZ HNN

ຜນົການຕດິຕາມກວດກາ ເຂດອະນຸລກັປາ ໄດສ້ະແດງເຖງິ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ ຕອບສະໜອງຜນົການຕດິຕາມກວດກາ ເຂດອະນຸລກັປາ ໄດສ້ະແດງເຖງິ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ ຕອບສະໜອງຜນົການຕດິຕາມກວດກາ ເຂດອະນຸລກັປາ ໄດສ້ະແດງເຖງິ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ ຕອບສະໜອງຜນົການຕດິຕາມກວດກາ ເຂດອະນຸລກັປາ ໄດສ້ະແດງເຖງິ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ ຕອບສະໜອງ

ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ....

Participatory monitoring shows that FCZ are managed sustainably and provide Participatory monitoring shows that FCZ are managed sustainably and provide Participatory monitoring shows that FCZ are managed sustainably and provide Participatory monitoring shows that FCZ are managed sustainably and provide 

improved food security to local communitiesimproved food security to local communitiesimproved food security to local communitiesimproved food security to local communities

ການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້ຄອງ----ນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແບບຍນືຍງົ ໄດສ້າ້ງລາຍຮບັ ທີ່ ຍນືຍງົ ໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງກະຕຸກນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແບບຍນືຍງົ ໄດສ້າ້ງລາຍຮບັ ທີ່ ຍນືຍງົ ໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງກະຕຸກນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແບບຍນືຍງົ ໄດສ້າ້ງລາຍຮບັ ທີ່ ຍນືຍງົ ໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງກະຕຸກນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແບບຍນືຍງົ ໄດສ້າ້ງລາຍຮບັ ທີ່ ຍນືຍງົ ໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງກະຕຸກ

ຊຸກຍູ ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ້ທີ່ ມຊີະນດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ເກດີຢູ່ຊຸກຍູ ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ້ທີ່ ມຊີະນດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ເກດີຢູ່ຊຸກຍູ ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ້ທີ່ ມຊີະນດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ເກດີຢູ່ຊຸກຍູ ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ້ທີ່ ມຊີະນດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ເກດີຢູ່....

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ ເຂດອະນຸລກັປາ ຂອງບາ້ນ, ການຕກົລງົເຫນັດ ີໃນກດົ

ລະບຽບ ເພື່ ອການນໍາໃຊແ້ບບຍນືຍງົ, ການບງັຄບັໃຊກ້ດົລະບຽບ ແລະ ການຕດິຕາມ ສະພາບປາ ໃນເຂດພໍ່ແມ່ພນັ.

Building capacity of village FCZ management committees, agreeing on rules for 

sustainable use, enforcement of rules and monitoring of fish stocks

Participatory monitoring of FCZ and their stocks of fish and other aquatic animals, 

supported  by specific research if needed.

ການຕດິຕາມກວດກາເຂດອະນຸລກັປາແບບມສີ່ວນຮ່ວມ, ເຂດສະຫງວນພໍ່ແມ່ພນັປາຂອງບາ້ນ ແລະ ຊະນດິສດັນໍາ້

ອື່ ນໆ ໄດຖ້ກືປະຕບິດັ ໂດຍຮູບແບບການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຕາມຄວາມຈາໍເປັນ.

ພືນ້ທີ່ ຈດັສນັການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ຈດັສນັການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ຈດັສນັການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ຈດັສນັການຄຸມ້ຄອງ----ນໍາໃຊ ້ຄປດ ແບບຍນືຍງົ ໄດຖ້ກືກໍານດົເປັນແຜນທີ່ນໍາໃຊ ້ຄປດ ແບບຍນືຍງົ ໄດຖ້ກືກໍານດົເປັນແຜນທີ່ນໍາໃຊ ້ຄປດ ແບບຍນືຍງົ ໄດຖ້ກືກໍານດົເປັນແຜນທີ່ນໍາໃຊ ້ຄປດ ແບບຍນືຍງົ ໄດຖ້ກືກໍານດົເປັນແຜນທີ່ ,     ,     ,     ,     ຖກືໝາຍຂອບເຂດຊາຍຖກືໝາຍຂອບເຂດຊາຍຖກືໝາຍຂອບເຂດຊາຍຖກືໝາຍຂອບເຂດຊາຍ

ແດນ ແລະ  ລະບຽບການຕ່າງໆ ໄດຖ້ກືເຫນັດີເປັນເອກະພາບແດນ ແລະ  ລະບຽບການຕ່າງໆ ໄດຖ້ກືເຫນັດີເປັນເອກະພາບແດນ ແລະ  ລະບຽບການຕ່າງໆ ໄດຖ້ກືເຫນັດີເປັນເອກະພາບແດນ ແລະ  ລະບຽບການຕ່າງໆ ໄດຖ້ກືເຫນັດີເປັນເອກະພາບ, , , , ຖກືຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຖກືບງັຄບັໃຊ ້ຖກືຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຖກືບງັຄບັໃຊ ້ຖກືຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຖກືບງັຄບັໃຊ ້ຖກືຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຖກືບງັຄບັໃຊ ້. . . . ໃນໃນໃນໃນ

ນັນ້ການຄຸມ້ຄອງນັນ້ການຄຸມ້ຄອງນັນ້ການຄຸມ້ຄອງນັນ້ການຄຸມ້ຄອງ----ນໍາໃຊ ້ແບບຍນືຍງົ ທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນພືນ້ທີ່  ເຂດບງັຄບັນໍານໍາໃຊ ້ແບບຍນືຍງົ ທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນພືນ້ທີ່  ເຂດບງັຄບັນໍານໍາໃຊ ້ແບບຍນືຍງົ ທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນພືນ້ທີ່  ເຂດບງັຄບັນໍານໍາໃຊ ້ແບບຍນືຍງົ ທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນພືນ້ທີ່  ເຂດບງັຄບັນໍາ

ໃຊ ້ແລະ ນອກພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນເຂດປ່າໄມອ້ື່ ນໆຂອງບາ້ນໃຊ ້ແລະ ນອກພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນເຂດປ່າໄມອ້ື່ ນໆຂອງບາ້ນໃຊ ້ແລະ ນອກພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນເຂດປ່າໄມອ້ື່ ນໆຂອງບາ້ນໃຊ ້ແລະ ນອກພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນເຂດປ່າໄມອ້ື່ ນໆຂອງບາ້ນ....
Rules for sustainable use of NTFPs in CUZ  are developed by villagers in 18 villages 

around HNN- NPA, disseminated and monitored annually

ລະບຽບການ ສໍາລບັ ການນໍາໃຊ ້ຊະນດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແບບຍນືຍງົ ໃນ ເຂດບງັຄບັນໍາໃຊ ້( CUZ ) ໄດຖ້ກື

ພດັທະນາຂືນ້ ໂດຍຊາວບາ້ນ ໃນ ຈາໍນວນ 18 ບາ້ນ ອອ້ມຮອບ ປ່າສະຫງວນ ຫນີໜາມໜໍ່ , ຊຶ່ ງລະບຽບດັ່ ງກ່າວ ໄດ ້

ຖກືແຈກຢາຍ ແລະ ຖກືຕດິຕາມກວດກາເປັນປະຈາໍ ທຸກໆປີ.

Sub-total Sub-total Sub-total Sub-total 

ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ ອງິຕາມແຜນການເຮດັວຽກປະຈາໍໄຕມາດ.

ງບົປະມານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການລະດມົທນຶ.

Detailed resource inventories are made for the most economically important NTFPs, 

sustainable harvesting regimes are developed for these products, their production 

areas are delineated and demarcated in at least 6 villages.  These areas can also be 

outside the NPA, e.g. in villlage protection or production forests.

ປະຕບິດັການສໍາຫຼວດແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນລະອຽດ ສະເພາະຊະນດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ພອ້ມທງັ ກາໍນດົບນັດາຫຼກັໃນ

ການເກບັກູແ້ບບຍນືຍງົ. ພືນ້ທີ່ ຈດັສນັ ຜະລດິຕະຜນົ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໄດຖ້ກືສໍາຫຼວດສາ້ງເປັນແຜນທີ່  ແລະ ໝາຍ

ຂອບເຂດ ໃນຢ່າງນອ້ຍ 6 ບາ້ນ. ຊຶ່ ງ ພືນ້ທີ່ ເຫຼ ົ່ ານີ ້ອາດຈະຢູ່ນອກ ເຂດປ່າສະຫງວນ ຕວົຢ່າງ: ເຂດປ່າປ້ອງກນັ ຫຼ ື

ປ່າຜະລດິຂອງບາ້ນ.

ເຂດອະນຸລກັປາ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ໂດຍຄະນະກໍາມະການ ເຂດອະນຸລກັປາຂັນ້ບາ້ນ ຊຶ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງເຂດອະນຸລກັປາ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ໂດຍຄະນະກໍາມະການ ເຂດອະນຸລກັປາຂັນ້ບາ້ນ ຊຶ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງເຂດອະນຸລກັປາ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ໂດຍຄະນະກໍາມະການ ເຂດອະນຸລກັປາຂັນ້ບາ້ນ ຊຶ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງເຂດອະນຸລກັປາ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ໂດຍຄະນະກໍາມະການ ເຂດອະນຸລກັປາຂັນ້ບາ້ນ ຊຶ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງ

ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ ແບບມສີ່ວນຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ ແບບມສີ່ວນຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ ແບບມສີ່ວນຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ ແບບມສີ່ວນຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ, , , , ຕອບສະໜອງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໂດຍວທິີຕອບສະໜອງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໂດຍວທິີຕອບສະໜອງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໂດຍວທິີຕອບສະໜອງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໂດຍວທິີ

ການປົກປັກຮກັສາແຫຼ່ງປາທໍາມະຊາດ ແລະ ສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈ ເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນ ເອາົໃຈໃສ່ ໃນການອະນຸລກັແຫຼ່ງການປົກປັກຮກັສາແຫຼ່ງປາທໍາມະຊາດ ແລະ ສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈ ເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນ ເອາົໃຈໃສ່ ໃນການອະນຸລກັແຫຼ່ງການປົກປັກຮກັສາແຫຼ່ງປາທໍາມະຊາດ ແລະ ສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈ ເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນ ເອາົໃຈໃສ່ ໃນການອະນຸລກັແຫຼ່ງການປົກປັກຮກັສາແຫຼ່ງປາທໍາມະຊາດ ແລະ ສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈ ເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນ ເອາົໃຈໃສ່ ໃນການອະນຸລກັແຫຼ່ງ

ຊບັພະຍາກອນປາຊບັພະຍາກອນປາຊບັພະຍາກອນປາຊບັພະຍາກອນປາ....

ສິ່ ງທີ່ ເໝາະສມົຂອງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ມຢີູ່.

Elaborate specific packages of methods and contents for each target group.

Estimate workloads and required budgets and present to the senior management, Hin 

Nam No NPA DCMC & COCA WG

Implement the work plans provided by and elaborated in cooperation with COCA WG

Get feedback from the target groups wherever possible and suitable (e.g. 

evaluations, interviews, knowledge checks at the end of an event, etc.)

Continously improve quality of work, as based on the results of evaluation.

ອະທບິາຍຮູບແບບສະເພາະຂອງວທິກີານ ແລະ ເນືອ້ໃນ ສໍາລບັແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້ໝາຍຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ.

ປະເມນີປະລມິານວຽກ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການ ແລະ ນໍາສະເໜຕີໍ່  GMU, DCMC ແລະ ກຸ່ມເຮດັວຽກ

ໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  (COCA WG).

ປະຕບິດັແຜນການເຮດັວຽກໄດສ້ະໜອງໂດຍ ແລະ  ໄດເ້ຮດັລາຍລະອຽດໃນການຮ່ວມມກືບັ ກຸ່ມເຮດັວຽກໂຄສະນາ

 ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  (COCA WG).

ໄດຮ້ບັການຕຊິມົຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍບ່ອນໃດທີ່ ເປັນໄປໄດ ້ແລະ ເໝາະສມົ (ຕວົຢ່າງ: ການປະເມນີຜນົ, ການສໍາພາດ, 

ການກວດສອບຄວາມຮູໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງເຫດການ, ແລະ ອື່ ນໆ.)

ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ໂດຍອງິໃສ່ຜນົຂອງການປະເມນີ.

Zones for Sustainable Management are delineated and demarcated and rules are Zones for Sustainable Management are delineated and demarcated and rules are Zones for Sustainable Management are delineated and demarcated and rules are Zones for Sustainable Management are delineated and demarcated and rules are 

agreed, enforced and monitored which are established inside controlled use zone agreed, enforced and monitored which are established inside controlled use zone agreed, enforced and monitored which are established inside controlled use zone agreed, enforced and monitored which are established inside controlled use zone 

(CUZ) of Hin Nam No NPA and outside of NPA for other village forest areas.(CUZ) of Hin Nam No NPA and outside of NPA for other village forest areas.(CUZ) of Hin Nam No NPA and outside of NPA for other village forest areas.(CUZ) of Hin Nam No NPA and outside of NPA for other village forest areas.

Developing the strategy on Fish Conservation Zone establishment and management 

system, with special emphasis on the role of women

ພດັທະນາ ຍຸດທະສາດ ໃນການສາ້ງຕັງ້ເຂດອະນຸລກັປາ ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງ ໂດຍແນ່ໃສ່ ການໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ

 ກບັບດົບາດຂອງແມ່ຍງິ.

The COCA Unit works with all relevant target groups specifically and continuouslyThe COCA Unit works with all relevant target groups specifically and continuouslyThe COCA Unit works with all relevant target groups specifically and continuouslyThe COCA Unit works with all relevant target groups specifically and continuously
ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການອະນຸລກັ  ((((COCACOCACOCACOCA ))))    ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ....

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ ໄດກ້າໍນດົ ແມ່ນໄດຖ້ກືແກໄ້ຂ ຢ່າງສະເພາະເຈາະຈງົ ໂດຍການປະຕບິດັແຜນວຽກ.
The identified target groups are specifically adressed by the implementation of the 

workplans.

Proper inventory of exisitng materials & tools.

Successive needs assessment according to quarterly workplans

Budgeting of equipment and funding.

ຕວົແບບ ດາ້ນການອະນຸລກັປາ ໄດຖ້ກືພດັທະນາຂືນ້ ໂດຍມກີດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງທີ່ ຈະແຈງ້ໂປ້ງໃສ ເພື່ ອປົກຕວົແບບ ດາ້ນການອະນຸລກັປາ ໄດຖ້ກືພດັທະນາຂືນ້ ໂດຍມກີດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງທີ່ ຈະແຈງ້ໂປ້ງໃສ ເພື່ ອປົກຕວົແບບ ດາ້ນການອະນຸລກັປາ ໄດຖ້ກືພດັທະນາຂືນ້ ໂດຍມກີດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງທີ່ ຈະແຈງ້ໂປ້ງໃສ ເພື່ ອປົກຕວົແບບ ດາ້ນການອະນຸລກັປາ ໄດຖ້ກືພດັທະນາຂືນ້ ໂດຍມກີດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງທີ່ ຈະແຈງ້ໂປ້ງໃສ ເພື່ ອປົກ

ປັກຮກັສາ ແຫຼ່ງປາທໍາມະຊາດ ແລະ ມບີນັດາກນົໄກທີ່ ດີ ສໍາລບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົລະບຽບ ຄຽງຄູ່ ກນັກບັ ປັກຮກັສາ ແຫຼ່ງປາທໍາມະຊາດ ແລະ ມບີນັດາກນົໄກທີ່ ດີ ສໍາລບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົລະບຽບ ຄຽງຄູ່ ກນັກບັ ປັກຮກັສາ ແຫຼ່ງປາທໍາມະຊາດ ແລະ ມບີນັດາກນົໄກທີ່ ດີ ສໍາລບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົລະບຽບ ຄຽງຄູ່ ກນັກບັ ປັກຮກັສາ ແຫຼ່ງປາທໍາມະຊາດ ແລະ ມບີນັດາກນົໄກທີ່ ດີ ສໍາລບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົລະບຽບ ຄຽງຄູ່ ກນັກບັ 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງຊະນດິພນັປາໃນເຂດອະນຸລກັປາ ແລະ ວທິີການຕດິຕາມຕ່າງໆການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງຊະນດິພນັປາໃນເຂດອະນຸລກັປາ ແລະ ວທິີການຕດິຕາມຕ່າງໆການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງຊະນດິພນັປາໃນເຂດອະນຸລກັປາ ແລະ ວທິີການຕດິຕາມຕ່າງໆການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງຊະນດິພນັປາໃນເຂດອະນຸລກັປາ ແລະ ວທິີການຕດິຕາມຕ່າງໆ....

A model for FCZ is developed, with clear and transparent rules for protecting fish A model for FCZ is developed, with clear and transparent rules for protecting fish A model for FCZ is developed, with clear and transparent rules for protecting fish A model for FCZ is developed, with clear and transparent rules for protecting fish 

stocks and mechanisms for enforcing rules, as well as realistic estimates of the stocks and mechanisms for enforcing rules, as well as realistic estimates of the stocks and mechanisms for enforcing rules, as well as realistic estimates of the stocks and mechanisms for enforcing rules, as well as realistic estimates of the 

impact of FCZ on fish stocks and how to monitor these.impact of FCZ on fish stocks and how to monitor these.impact of FCZ on fish stocks and how to monitor these.impact of FCZ on fish stocks and how to monitor these.

Sustainable management of Non-Timber Forest Products (NTFPs) generates Sustainable management of Non-Timber Forest Products (NTFPs) generates Sustainable management of Non-Timber Forest Products (NTFPs) generates Sustainable management of Non-Timber Forest Products (NTFPs) generates 

sustainable cash income to villagers which motivates them to protect forests that sustainable cash income to villagers which motivates them to protect forests that sustainable cash income to villagers which motivates them to protect forests that sustainable cash income to villagers which motivates them to protect forests that 

contain NTFPscontain NTFPscontain NTFPscontain NTFPs

Community Development Sub-ProgrammeCommunity Development Sub-ProgrammeCommunity Development Sub-ProgrammeCommunity Development Sub-Programme

Fish Conservation Zones (FCZ) are managed by village FCZ committees as part Fish Conservation Zones (FCZ) are managed by village FCZ committees as part Fish Conservation Zones (FCZ) are managed by village FCZ committees as part Fish Conservation Zones (FCZ) are managed by village FCZ committees as part 

of the co-management structure, providing food security though protection of fish of the co-management structure, providing food security though protection of fish of the co-management structure, providing food security though protection of fish of the co-management structure, providing food security though protection of fish 

stocks and creating an incentive for conservation of fish resources.stocks and creating an incentive for conservation of fish resources.stocks and creating an incentive for conservation of fish resources.stocks and creating an incentive for conservation of fish resources.

ແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການພດັທະນາຊຸມຊນົ ແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການພດັທະນາຊຸມຊນົ ແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການພດັທະນາຊຸມຊນົ ແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການພດັທະນາຊຸມຊນົ ((((ຊວີດິການເປັນຢູ່ຊວີດິການເປັນຢູ່ຊວີດິການເປັນຢູ່ຊວີດິການເປັນຢູ່))))



6.2.2

6.2.2.1 4 6 20 30 20 10 10 90 Livelihood DWU GIZ HNN

6.2.2.2 4 6 30 30 15 15 10 100 Livelihood
DoNRE/

DAFO
GIZ HNN

6.2.2.3 4 6 30 30 20 20 10 110 Livelihood DoNRE GIZ HNN

6.2.3

6.2.3.1 4 6 25 25 20 20 10 100 Livelihood DoNRE GIZ HNN

6.2.3.2 4 6 25 30 25 20 12 112 Livelihood DoNRE GIZ HNN

6.2.3.3 4 6 25 25 20 20 12 102 Livelihood DCMC GIZ HNN

6.2.4

6.2.4.1 4 6 25 30 25 25 0 105 Livelihood
DCMC/

DoNRE
GIZ HNN

6.2.4.2 10 20 20 20 20 90 Livelihood
DCMC/

DoNRE
GIZ HNN

6.2.5

6.2.5.1 1 5 25 25 25 25 25 125 Livelihood
DoNRE/

DAFO
GIZ HNN

6.2.5.2 1 5 12 12 12 12 12 60 Livelihood
DoNRE/

DAFO
GIZ HNN

6.2.6

6.2.6.1 4 6 25 25 25 25 12 112 general mgt
DCMC/

DoNRE
GIZ HNN

6.2.6.2 4 6 30 30 20 10 10 100 general mgt
DCMC/

DoNRE
GIZ HNN

6.2.6.3 4 6 10 10 10 10 10 50 Livelihood
DCMC/

DoNRE
GIZ HNN

6.3 823823823823

6.3.1

6.3.1.1 4 8 30 30 30 10 10 110 Livelihood
DCMC/

DoNRE
GIZ HNN

6.3.1.2 25 30 20 20 20 115 Livelihood
DCMC/

DoNRE
GIZ HNN

6.3.2

6.3.2.1 4 4 40 10 10 60 Livelihood
DoNRE

/DAFO
GIZ HNN

6.3.2.2 20 10 10 10 10 60 Livelihood
DoNRE

/DAFO
GIZ HNN

6.3.2.3 20 20 40 Livelihood
DoNRE

/DAFO
GIZ HNN

6.3.3

Feasibility study on the potential for growing and selling rare timber tree species 

within a timeframe of 10-20 years, with special reference to the role of women

ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ດາ້ນທ່າແຮງ ສໍາລບັການປູກ ແລະ ການຂາຍ ຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ຫາຍາກ ໃນຮອບວຽນການ

ເກບັກູ ້ລະຫວ່າງ 10 - 20 ປີ ຈາກການອາ້ງອງີ ຂອງແມ່ຍງິ.

Detailed inventory of threatened tree species in villages  area and establishment Detailed inventory of threatened tree species in villages  area and establishment Detailed inventory of threatened tree species in villages  area and establishment Detailed inventory of threatened tree species in villages  area and establishment 

of threatened tree species conservation area with agreed regulation by villagers, of threatened tree species conservation area with agreed regulation by villagers, of threatened tree species conservation area with agreed regulation by villagers, of threatened tree species conservation area with agreed regulation by villagers, 

village co-management committee, cluster VCMC and district authorities.village co-management committee, cluster VCMC and district authorities.village co-management committee, cluster VCMC and district authorities.village co-management committee, cluster VCMC and district authorities.

ສໍາຫຼວດລາຍລະອຽດ ຊະນດິພນັໄມ ້ທີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ທີ່ ມຢີູ່ ໃນແຕ່ລະບາ້ນ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ເຂດສໍາຫຼວດລາຍລະອຽດ ຊະນດິພນັໄມ ້ທີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ທີ່ ມຢີູ່ ໃນແຕ່ລະບາ້ນ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ເຂດສໍາຫຼວດລາຍລະອຽດ ຊະນດິພນັໄມ ້ທີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ທີ່ ມຢີູ່ ໃນແຕ່ລະບາ້ນ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ເຂດສໍາຫຼວດລາຍລະອຽດ ຊະນດິພນັໄມ ້ທີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ທີ່ ມຢີູ່ ໃນແຕ່ລະບາ້ນ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ເຂດ

ອະນຸລກັແນວພນັໄມ ້ໂດຍມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ທີ່ ເຫນັດີ ໂດຍຊາວບາ້ນອະນຸລກັແນວພນັໄມ ້ໂດຍມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ທີ່ ເຫນັດີ ໂດຍຊາວບາ້ນອະນຸລກັແນວພນັໄມ ້ໂດຍມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ທີ່ ເຫນັດີ ໂດຍຊາວບາ້ນອະນຸລກັແນວພນັໄມ ້ໂດຍມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ທີ່ ເຫນັດີ ໂດຍຊາວບາ້ນ, , , , ຄະນະກໍາມະການ ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຄະນະກໍາມະການ ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຄະນະກໍາມະການ ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຄະນະກໍາມະການ ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມ

ຂັນ້ບາ້ນຂັນ້ບາ້ນຂັນ້ບາ້ນຂັນ້ບາ້ນ, , , , ເຂດ ແລະ ຂັນ້ເມອືງເຂດ ແລະ ຂັນ້ເມອືງເຂດ ແລະ ຂັນ້ເມອືງເຂດ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ....

Developing the handbook for training on seed collection and nursery technique Developing the handbook for training on seed collection and nursery technique Developing the handbook for training on seed collection and nursery technique Developing the handbook for training on seed collection and nursery technique 

for producing the quality seedlings.for producing the quality seedlings.for producing the quality seedlings.for producing the quality seedlings.

ສາ້ງປື້ມຄູ່ ມ ືການຝຶກອບົຮມົ ເຕກັນກິການເກບັແກ່ນໄມ ້ແລະ ເຕກັນກິການກາ້ເບຍ້ ເພື່ ອ ຜະລດິເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມີສາ້ງປື້ມຄູ່ ມ ືການຝຶກອບົຮມົ ເຕກັນກິການເກບັແກ່ນໄມ ້ແລະ ເຕກັນກິການກາ້ເບຍ້ ເພື່ ອ ຜະລດິເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມີສາ້ງປື້ມຄູ່ ມ ືການຝຶກອບົຮມົ ເຕກັນກິການເກບັແກ່ນໄມ ້ແລະ ເຕກັນກິການກາ້ເບຍ້ ເພື່ ອ ຜະລດິເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມີສາ້ງປື້ມຄູ່ ມ ືການຝຶກອບົຮມົ ເຕກັນກິການເກບັແກ່ນໄມ ້ແລະ ເຕກັນກິການກາ້ເບຍ້ ເພື່ ອ ຜະລດິເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມີ

ຄຸນນະພາບດີຄຸນນະພາບດີຄຸນນະພາບດີຄຸນນະພາບດີ....

Small-scale testing of the feasilibility of tree plantations by local villagers, using Small-scale testing of the feasilibility of tree plantations by local villagers, using Small-scale testing of the feasilibility of tree plantations by local villagers, using Small-scale testing of the feasilibility of tree plantations by local villagers, using 

seedlings available from local private nurseriesseedlings available from local private nurseriesseedlings available from local private nurseriesseedlings available from local private nurseries

ທດົລອງການປູກໄມເ້ປັນສວນຂະໜາດນອ້ຍ ທີ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ໂດຍຊາວບາ້ນໃນພືນ້ທີ່ທດົລອງການປູກໄມເ້ປັນສວນຂະໜາດນອ້ຍ ທີ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ໂດຍຊາວບາ້ນໃນພືນ້ທີ່ທດົລອງການປູກໄມເ້ປັນສວນຂະໜາດນອ້ຍ ທີ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ໂດຍຊາວບາ້ນໃນພືນ້ທີ່ທດົລອງການປູກໄມເ້ປັນສວນຂະໜາດນອ້ຍ ທີ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ໂດຍຊາວບາ້ນໃນພືນ້ທີ່ , , , , ຈາກການນໍາໃຊ ້ຈາກການນໍາໃຊ ້ຈາກການນໍາໃຊ ້ຈາກການນໍາໃຊ ້

ເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມຢີູ່ໃນສວນກາ້ເອກະຊນົ ພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມຢີູ່ໃນສວນກາ້ເອກະຊນົ ພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມຢີູ່ໃນສວນກາ້ເອກະຊນົ ພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນເບຍ້ໄມທ້ີ່ ມຢີູ່ໃນສວນກາ້ເອກະຊນົ ພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນ....

ສະໜບັສະໜນູ ຊາວບາ້ນ ຈາໍນວນ 20 ຫຼງັຄາເຮອືນ ພາຍໃນ 4 ບາ້ນ ເພື່ ອປູກໄມຊ້ະນດິພນັທີ່ ຫາຍາກ ແລະ 

ຕດິຕາມການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຕົນ້ໄມ ້ພາຍໄຕເ້ງ ື່ອນໃຂ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.

Review of the status and quality standards of local private tree nurseries with 

recommendations for improving availability of local seed and seedling sources of good 

ທບົທວນ ສະພາບການ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ຂອງສວນກາ້ເອກະຊນົ ພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນ ດວ້ຍການປະກອບ

ຄໍາແນະນໍາ ເພື່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເບຍ້ໄມ ້ແລະ ແນວພນັໄມ ້ໃຫມ້ຄີຸນນະພາບດ.ີ

Develop a concept for contracting local villagers to plant rare timber tree species, Develop a concept for contracting local villagers to plant rare timber tree species, Develop a concept for contracting local villagers to plant rare timber tree species, Develop a concept for contracting local villagers to plant rare timber tree species, 

with a financial reward system in partnership with a local bank, that can be with a financial reward system in partnership with a local bank, that can be with a financial reward system in partnership with a local bank, that can be with a financial reward system in partnership with a local bank, that can be 

proposed for implementation in cooperation with partner-organizations, e.g. KfWproposed for implementation in cooperation with partner-organizations, e.g. KfWproposed for implementation in cooperation with partner-organizations, e.g. KfWproposed for implementation in cooperation with partner-organizations, e.g. KfW

ພດັທະນາແນວຄວາມຄດິ ໃນການສາ້ງສນັຍາກບັຊາວບາ້ນ ໃນການປູກໄມຊ້ະນດິຫາຍາກພດັທະນາແນວຄວາມຄດິ ໃນການສາ້ງສນັຍາກບັຊາວບາ້ນ ໃນການປູກໄມຊ້ະນດິຫາຍາກພດັທະນາແນວຄວາມຄດິ ໃນການສາ້ງສນັຍາກບັຊາວບາ້ນ ໃນການປູກໄມຊ້ະນດິຫາຍາກພດັທະນາແນວຄວາມຄດິ ໃນການສາ້ງສນັຍາກບັຊາວບາ້ນ ໃນການປູກໄມຊ້ະນດິຫາຍາກ, , , , ຄຽງຄູ່ ກບັ ການຄຽງຄູ່ ກບັ ການຄຽງຄູ່ ກບັ ການຄຽງຄູ່ ກບັ ການ

ສາ້ງຕັງ້ ລະບບົການຊດົເຊີຍຄ່າຕອບແທນ ຮ່ວມກບັ ທະນາຄານທອ້ງຖີ່ ນສາ້ງຕັງ້ ລະບບົການຊດົເຊີຍຄ່າຕອບແທນ ຮ່ວມກບັ ທະນາຄານທອ້ງຖີ່ ນສາ້ງຕັງ້ ລະບບົການຊດົເຊີຍຄ່າຕອບແທນ ຮ່ວມກບັ ທະນາຄານທອ້ງຖີ່ ນສາ້ງຕັງ້ ລະບບົການຊດົເຊີຍຄ່າຕອບແທນ ຮ່ວມກບັ ທະນາຄານທອ້ງຖີ່ ນ, , , , ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງ ທີ່ ສາມາດສະເໜີໃຫ້ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງ ທີ່ ສາມາດສະເໜີໃຫ້ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງ ທີ່ ສາມາດສະເໜີໃຫ້ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງ ທີ່ ສາມາດສະເໜີໃຫ້

ປະຕບິດັໄດ ້ດວ້ຍການຮ່ວມມ ືກບັ ບນັດາອງົການຫຸນ້ສ່ວນ ພດັທະນາອື່ ນໆ ຕວົຢ່າງ ປະຕບິດັໄດ ້ດວ້ຍການຮ່ວມມ ືກບັ ບນັດາອງົການຫຸນ້ສ່ວນ ພດັທະນາອື່ ນໆ ຕວົຢ່າງ ປະຕບິດັໄດ ້ດວ້ຍການຮ່ວມມ ືກບັ ບນັດາອງົການຫຸນ້ສ່ວນ ພດັທະນາອື່ ນໆ ຕວົຢ່າງ ປະຕບິດັໄດ ້ດວ້ຍການຮ່ວມມ ືກບັ ບນັດາອງົການຫຸນ້ສ່ວນ ພດັທະນາອື່ ນໆ ຕວົຢ່າງ : : : : KFWKFWKFWKFW ....

Training on NTFP processing and storage, quality control ຝຶກອບົຮມົ ເຕກັນກິ ໃນການປຸງແຕ່ງ, ການເກບັມຽ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມ ຄຸນນະພາບ ຜນົຜະລດິ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ.

Building capacity of NTFP user groups to implement sustainable harvesting Building capacity of NTFP user groups to implement sustainable harvesting Building capacity of NTFP user groups to implement sustainable harvesting Building capacity of NTFP user groups to implement sustainable harvesting 

regimes and product processingregimes and product processingregimes and product processingregimes and product processing

ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ ກຸ່ມນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃນການປະຕບິດັ ຂໍກ້ໍານດົ ການເກບັກູແ້ບບຍນືຍງົ ແລະສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ ກຸ່ມນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃນການປະຕບິດັ ຂໍກ້ໍານດົ ການເກບັກູແ້ບບຍນືຍງົ ແລະສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ ກຸ່ມນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃນການປະຕບິດັ ຂໍກ້ໍານດົ ການເກບັກູແ້ບບຍນືຍງົ ແລະສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ ກຸ່ມນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃນການປະຕບິດັ ຂໍກ້ໍານດົ ການເກບັກູແ້ບບຍນືຍງົ ແລະ

 ການປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິ ຄປດ ການປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິ ຄປດ ການປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິ ຄປດ ການປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິ ຄປດ....

Promoting gender equality by building leadership of women in NTFP user groups and  

 clear division of responsibilities within groups

ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຂອງແມ່ຍງິ ໂດຍການຊຸກຍູ ້ການເປັນຜູນ້ໍາຂອງແມ່ຍງິ ໃນກຸ່ມຜູນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

ແລະ ມກີານແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ທີ່ ຈະແຈງ້ ພາຍໃນກຸ່ມ.

ຝຶກອບົຮມົ ວທິກີານເກບັກູ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແບບຍນືຍງົ.

Ensuring equitable quota and other permissions are issued by relevant authorities to 

enable NTFP user groups to harvest and sell NTFPs legally

ຮບັປະກນັ ການອອກໂກຕາ້ຢ່າງຍຸດຕທິໍາ ແລະ ການອະນຸມດັຕ່າງໆ ໄດຖ້ກືດໍາເນນີ ໂດຍ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອ

ໃຫກຸ້່ມຜູນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ສາມາດ ເກບັກູ ້ແລະ ຂາຍ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໄດຢ້່າງຖກືຕອ້ງ.

Strengthening the capacity of relevant district authorities to enforce quota regulations 

and control illegal NTFP traders 

ການຕກົລງົເຫນັດ ີສນັຍາອະນຸລກັຂອງແຕ່ລະບາ້ນ ແມ່ນໄດລ້ະບຸເຖງິ ການສະໜບັສະໜນູ ຈາກ ປ່າສະຫງວນ, ເປົ້າ

ໝາຍຂອງ ການເກບັກູແ້ບບຍນືຍງົ, ການສາ້ງລາຍຮບັ ແລະ ບນັດາຜນົປະໂຫຍດດາ້ນການອະນຸລກັ ທີ່ ໄດຈ້າກ ການ

ປົກປັກຮກັສາ ພືນ້ທີ່  ແຫຼັ່ ງຊບັພະຍາກອນ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ.

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫກ້ບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການບງັຄບັໃຊ ້ກດົລະບຽບຕ່າງໆ ເພື່ ອຄວບຄຸມ ການເກບັຊື ້

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແບບຜດິກດົໝາຍ.

ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມຂັນ້ເຂດ ໄດຕ້ດິຕາມກວດກາ ຜນົກະທບົ ຂອງການສະໜບັສະໜນູ ນະໂຍບາຍ 

ໃນການ ຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແບບຍນືຍງົ.

Cluster co-management committees monitor the impact of policy support on 

sustainable NTFP use

Conservation areas of threatened tree species are set up with agreed regulation Conservation areas of threatened tree species are set up with agreed regulation Conservation areas of threatened tree species are set up with agreed regulation Conservation areas of threatened tree species are set up with agreed regulation 

by villagers by villagers by villagers by villagers 

for providing the seed sources for the nurseries and environmental benefit.for providing the seed sources for the nurseries and environmental benefit.for providing the seed sources for the nurseries and environmental benefit.for providing the seed sources for the nurseries and environmental benefit.

ເຂດອະນຸລກັແນວພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ ໂດຍມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເຫນັດີເຂດອະນຸລກັແນວພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ ໂດຍມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເຫນັດີເຂດອະນຸລກັແນວພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ ໂດຍມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເຫນັດີເຂດອະນຸລກັແນວພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ ໂດຍມລີະບຽບການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເຫນັດີ

ເປັນເອກະພາບຂອງຊາວບາ້ນ ຊຶ່ ງເຂດດັ່ ງກ່າວ ສາມາດຕອບສະໜອງແກ່ນພນັໄມ ້ໃຫແ້ກ່ສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະເປັນເອກະພາບຂອງຊາວບາ້ນ ຊຶ່ ງເຂດດັ່ ງກ່າວ ສາມາດຕອບສະໜອງແກ່ນພນັໄມ ້ໃຫແ້ກ່ສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະເປັນເອກະພາບຂອງຊາວບາ້ນ ຊຶ່ ງເຂດດັ່ ງກ່າວ ສາມາດຕອບສະໜອງແກ່ນພນັໄມ ້ໃຫແ້ກ່ສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະເປັນເອກະພາບຂອງຊາວບາ້ນ ຊຶ່ ງເຂດດັ່ ງກ່າວ ສາມາດຕອບສະໜອງແກ່ນພນັໄມ ້ໃຫແ້ກ່ສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະ

 ຜນົປະໂຫຍດ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຜນົປະໂຫຍດ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຜນົປະໂຫຍດ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຜນົປະໂຫຍດ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ....

Conservation of threatened tree provides a source of income for local Conservation of threatened tree provides a source of income for local Conservation of threatened tree provides a source of income for local Conservation of threatened tree provides a source of income for local 

communities, who protect seed resources, maintain nurseries and generate communities, who protect seed resources, maintain nurseries and generate communities, who protect seed resources, maintain nurseries and generate communities, who protect seed resources, maintain nurseries and generate 

income from planting such trees in gardens around their homes.income from planting such trees in gardens around their homes.income from planting such trees in gardens around their homes.income from planting such trees in gardens around their homes.

ການອະນຸລກັຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ໄດຕ້ອບສະໜອງ ແຫຼ່ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັຊຸມຊນົການອະນຸລກັຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ໄດຕ້ອບສະໜອງ ແຫຼ່ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັຊຸມຊນົການອະນຸລກັຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ໄດຕ້ອບສະໜອງ ແຫຼ່ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັຊຸມຊນົການອະນຸລກັຊະນດິພນັໄມທ້ີ່ ຖກືທໍາລາຍໜກັໜ່ວງ ໄດຕ້ອບສະໜອງ ແຫຼ່ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ, , , , ຜູທ້ີ່ ປົກປັກຜູທ້ີ່ ປົກປັກຜູທ້ີ່ ປົກປັກຜູທ້ີ່ ປົກປັກ

ຮກັສາ ແຫຼ່ງແກ່ນພນັໄມ ້ຮກັສາ ແຫຼ່ງແກ່ນພນັໄມ ້ຮກັສາ ແຫຼ່ງແກ່ນພນັໄມ ້ຮກັສາ ແຫຼ່ງແກ່ນພນັໄມ,້ , , , ສາ້ງສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະ ມລີາຍຮບັ ຈາກສວນປູກໄມໃ້ກບ້າ້ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ສາ້ງສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະ ມລີາຍຮບັ ຈາກສວນປູກໄມໃ້ກບ້າ້ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ສາ້ງສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະ ມລີາຍຮບັ ຈາກສວນປູກໄມໃ້ກບ້າ້ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ສາ້ງສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະ ມລີາຍຮບັ ຈາກສວນປູກໄມໃ້ກບ້າ້ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ....

Training on sustainable harvesting techniques of selected NTFPs

Assisting NTFP user groups to link to NTFP buyers and make contracts

Participatory inventory of Maktao resource area compared to initial survey 2014 to 

monitor the impact of the sustainable management regime.

Support 20 households in 4 villages to plant rare timber seedlings and monitor growth 

under different conditions

Building the capacity of NTFP user groups to develop and implement business Building the capacity of NTFP user groups to develop and implement business Building the capacity of NTFP user groups to develop and implement business Building the capacity of NTFP user groups to develop and implement business 

plans and make contracts with tradersplans and make contracts with tradersplans and make contracts with tradersplans and make contracts with traders

ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫກຸ້່ມຜູນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັ ແຜນທຸລະກດິສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫກຸ້່ມຜູນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັ ແຜນທຸລະກດິສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫກຸ້່ມຜູນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັ ແຜນທຸລະກດິສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫກຸ້່ມຜູນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັ ແຜນທຸລະກດິ, , , , 

ລວມເຖງິ ການສາ້ງສນັຍາການຊື້ລວມເຖງິ ການສາ້ງສນັຍາການຊື້ລວມເຖງິ ການສາ້ງສນັຍາການຊື້ລວມເຖງິ ການສາ້ງສນັຍາການຊື້----ຂາຍ ຄປດ ກບັ ພໍ່ຄາ້ຂາຍ ຄປດ ກບັ ພໍ່ຄາ້ຂາຍ ຄປດ ກບັ ພໍ່ຄາ້ຂາຍ ຄປດ ກບັ ພໍ່ຄາ້....

Building capacity of NTFP user groups to understand the value chain and identify 

their options for income generation

ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫກຸ້່ມຜູນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັ ຕ໋ອງໂສກ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ການວເິຄາະ ທາງ

ເລອືກໃນການສາ້ງລາຍຮບັ.

ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫກຸ້່ມຜູນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃນການພດັທະນາ ແຜນທຸລະກດິ.

Agreeing conservation contracts per village that specify the support from NPA, 

targets for sustainable harvesting, income generation and conservation benefits from 

protecting NTFP resource areas

Building capacity of NTFP user groups to develop a business plan

ຊ່ວຍເຫຼອື ກຸ່ມຜູນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ໃຫເ້ຊື່ ອມໂຢງ ກບັ ຜູເ້ກບັຊືເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ສາ້ງສນັຍາ ການຊື-້ຂາຍ.

Implementing sustainable NTFP harvesting for income generation through Implementing sustainable NTFP harvesting for income generation through Implementing sustainable NTFP harvesting for income generation through Implementing sustainable NTFP harvesting for income generation through 

conservation contractsconservation contractsconservation contractsconservation contracts

ປະຕບິດັ ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ ເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັ ໂດຍຜ່ານ ການສາ້ງສນັຍາອະນຸລກັປະຕບິດັ ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ ເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັ ໂດຍຜ່ານ ການສາ້ງສນັຍາອະນຸລກັປະຕບິດັ ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ ເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັ ໂດຍຜ່ານ ການສາ້ງສນັຍາອະນຸລກັປະຕບິດັ ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍນືຍງົ ເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັ ໂດຍຜ່ານ ການສາ້ງສນັຍາອະນຸລກັ....

ການສະໜບັສະໜນູ ກຸ່ມຜູນ້ໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຂັນ້ບາ້ນ ປະຕບິດັ ສນັຍາອະນຸລກັ ທີ່ ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ກບັ 

ແຜນທຸລະກດິ ແລະ ສນັຍາ ຊື-້ຂາຍ ກບັພໍ່ຄາ້.

Supporting village NTFP producer groups to implement conservation contracts in line 

with their business plan and contracts with traders

NTFP user groups can monitor their NTFPs  resources and economic benefitsNTFP user groups can monitor their NTFPs  resources and economic benefitsNTFP user groups can monitor their NTFPs  resources and economic benefitsNTFP user groups can monitor their NTFPs  resources and economic benefits

ກຸ່ມນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ສາມາດກວດກາຕດິຕາມ ແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ກຸ່ມນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ສາມາດກວດກາຕດິຕາມ ແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ກຸ່ມນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ສາມາດກວດກາຕດິຕາມ ແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ກຸ່ມນໍາໃຊ ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ສາມາດກວດກາຕດິຕາມ ແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

ແລະ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໄດ ້ແລະ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໄດ ້ແລະ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໄດ ້ແລະ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໄດ ້....

ປະຕບິດັການສໍາຫຼວດ ພືນ້ທີ່ ແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນໝາກຕາວ ແບບມສີ່ວນຮ່ວມ ເພື່ ອຕດິຕາມຜນົກະທບົຈາກການ

ປະຕບິດັລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊແ້ບບຍນືຍງົ ໂດຍທຽບໃສ່ຂໍມ້ນູສໍາຫຼວດແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນ ໝາກຕາວ ໃນປີ 

2014.

ກຸ່ມເກບັກູໝ້າກຕາວ ສາມາດຕດິຕາມ ຂໍມ້ນູລາຍຮບັ ທີ່ ໄດຈ້າກ ແຫຼ່ງຊບັພະບາກອນ ໝາກຕາວ.Maktao user group can monitor their own economic performance

Policy support for NTFP producer groupsPolicy support for NTFP producer groupsPolicy support for NTFP producer groupsPolicy support for NTFP producer groups ການສະໜບັສະໜູູນດາ້ນນະໂຍບາຍ ໃຫກ້ບັ ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົການສະໜບັສະໜູູນດາ້ນນະໂຍບາຍ ໃຫກ້ບັ ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົການສະໜບັສະໜູູນດາ້ນນະໂຍບາຍ ໃຫກ້ບັ ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົການສະໜບັສະໜູູນດາ້ນນະໂຍບາຍ ໃຫກ້ບັ ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ....
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PoNRE/

DCMC
GIZ HNN

6.3.3.2 4 10 20 20 20 20 20 100 general mgt
PoNRE/

DCMC
GIZ HNN

6.3.4
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6.4.2.1 10 10 10 10 10 50 general mgt
DCMC/

DoNRE
GIZ HNN
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7.1

7.1.1

7.1.1.1 8 8 8 8 8 40 Tourism unit DCMC, PMU GIZ HNN

7.1.1.2 15 15 30
PMU, tourism 

Unit
DCMC GIZ HNN PONRE

7.1.1.3 10 10 20 Tourism unit DCMC GIZ HNN

7.1.1.4 10 10 20
PONRE, 

DONRE
DCMC GIZ HNN

7.1.1.5 20 20 10 10 10 70

ການຕດິຕາມຕວົຊີວ້ດັຄວາມກາ້ວໜາ້ ວຽກງານປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ໄດຖ້ກືປະຕບິດັ ຮ່ວມກນັກບັ ບນັດາ

ອງົການກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຂັນ້ເມອືງ.

ປະຕບິດັ ການຕດິຕາມກວດກາ ສວນປູກໄມ ້ເປັນປົກກະຕ ິຮ່ວມກບັ ບນັດາອງົການຫຸນ້ສວນພດັທະນາ.

Developing a system for certification of plantation  of endangered tree species Developing a system for certification of plantation  of endangered tree species Developing a system for certification of plantation  of endangered tree species Developing a system for certification of plantation  of endangered tree species 

that would allow timber from such plantations to be sold legallythat would allow timber from such plantations to be sold legallythat would allow timber from such plantations to be sold legallythat would allow timber from such plantations to be sold legally

ພດັທະນາ ລະບບົການອອກທະບຽນສວນປູກ ຂອງການປູກໄມຊ້ະນດິຫາຍາກ ທີ່ ອາດຈະ ຊ່ວຍໃຫ ້ໄມປູ້ກ ທີ່ພດັທະນາ ລະບບົການອອກທະບຽນສວນປູກ ຂອງການປູກໄມຊ້ະນດິຫາຍາກ ທີ່ ອາດຈະ ຊ່ວຍໃຫ ້ໄມປູ້ກ ທີ່ພດັທະນາ ລະບບົການອອກທະບຽນສວນປູກ ຂອງການປູກໄມຊ້ະນດິຫາຍາກ ທີ່ ອາດຈະ ຊ່ວຍໃຫ ້ໄມປູ້ກ ທີ່ພດັທະນາ ລະບບົການອອກທະບຽນສວນປູກ ຂອງການປູກໄມຊ້ະນດິຫາຍາກ ທີ່ ອາດຈະ ຊ່ວຍໃຫ ້ໄມປູ້ກ ທີ່

ເກບັກູ ້ຈາກສວນປູກໄມດ້ັ່ ງກ່າວ ສາມາດຂາຍໄດ ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງເກບັກູ ້ຈາກສວນປູກໄມດ້ັ່ ງກ່າວ ສາມາດຂາຍໄດ ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງເກບັກູ ້ຈາກສວນປູກໄມດ້ັ່ ງກ່າວ ສາມາດຂາຍໄດ ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງເກບັກູ ້ຈາກສວນປູກໄມດ້ັ່ ງກ່າວ ສາມາດຂາຍໄດ ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງ....

ພດັທະນາແນວຄວາມຄດິ ສໍາລບັ ການອອກທະບຽນສວນປູກ ຂອງການປູກໄມທ້ີ່ ໃກສູ້ນພນັ, ທີ່ ອະນຸຍາດ ໃຫກ້ານ

ຂາຍໄມປູ້ກຂອງຊາວບາ້ນ ໄປປະເທດໃກຄ້ຽງ ສາມາດປະຕບິດັໄດຢ້່າງຖກືລະບຽບ, ດວ້ຍການຮ່ວມມທືີ່ ດ ີຈາກ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສນັຍາ CITES.
Developing local formats and a system for monitoring certified plantations on a regular 

basis

ພດັທະນາຮູບແບບ ແລະ ລະບບົ ສໍາລບັ ການຕດິຕາມກວດກາ ສວນປູກໄມທ້ີ່ ໄດອ້ອກທະບຽນແລວ້ ເປັນປົກກະຕ.ິ

Monitoring of livelihoods indicators is implemented in partnership with other relevant 

organizations at district level

Depending on successful evaluation of concept testing, the support program for 

planting rare timber species is scaled up to all villages around the HNN-NPA and 

beyond

ອງີຕາມ ຄວາມສໍາເລດັຂອງການທດົລອງການປູກໄມ ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການປະເມນີແລວ້,ຈ ຶ່ ງມໂີຄງການ ສະໜບັສະໜນູ ໃນ

ການຂະຫຍາຍຕວົແບບການປູກໄມ ້ໄປສູ່ບນັດາບາ້ນເປົ້າໝາຍອື່ ນໆ ອອ້ມຮອບເຂດປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜໍ່ .

Regular monitoring of tree plantations with partner organizations

ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົ ກບັ ບນັດາອງົການຫຸນ້ສ່ວນພດັທະນາ ຕວົຢ່າງ KFW ເພື່ ອທດົລອງ ປະຕບິດັ ແນວຄວາມຄດິ ສໍາລບັ 

ການປູກໄມ ້ທີ່ ມຂີະໜາດຈາໍກດັ ໃນຈາໍນວນ 5 - 6 ບາ້ນ ອອ້ມເຂດປ່າສະຫງວນ ຫນີໜາມໜໍ່ .

Scaling up the tree planting concept with partner organizations, e.g. KfWScaling up the tree planting concept with partner organizations, e.g. KfWScaling up the tree planting concept with partner organizations, e.g. KfWScaling up the tree planting concept with partner organizations, e.g. KfW ເສີມຂະຫຍາຍ ແນວຄດິການປູກໄມ ້ດວ້ຍການຮ່ວມມກືບັ ອງົການຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມພດັທະນາ ຕວົຢ່າງເສີມຂະຫຍາຍ ແນວຄດິການປູກໄມ ້ດວ້ຍການຮ່ວມມກືບັ ອງົການຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມພດັທະນາ ຕວົຢ່າງເສີມຂະຫຍາຍ ແນວຄດິການປູກໄມ ້ດວ້ຍການຮ່ວມມກືບັ ອງົການຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມພດັທະນາ ຕວົຢ່າງເສີມຂະຫຍາຍ ແນວຄດິການປູກໄມ ້ດວ້ຍການຮ່ວມມກືບັ ອງົການຜູມ້ສີ່ວນຮ່ວມພດັທະນາ ຕວົຢ່າງ: : : : KFWKFWKFWKFW

Set up a working group with potential partners in tree planting and develop a concept 

for rewarding villagers around HNN-NPA to plant endangered tree species for 

commercial use

ສາ້ງຕັງ້ ກຸ່ມປະຕບິດັວຽກ ຮ່ວມກບັ ບນັດາຫຸນ້ສ່ວນພດັທະນາຕ່າງໆ ທີ່ ມທີ່າແຮງ ໃນການປູກໄມ ້ແລະ ພດັທະນາ 

ແນວຄວາມຄດິ ການສະໜບັສະໜນູຄ່າຕອບແທນ ການປູກໄມ ້ໃຫກ້ບັ ຊາວບາ້ນ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນຫນີໜ

າມໜໍ່  ເພື່ ອປູກໄມທ້ີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັ ໃຫເ້ປັນເສດຖະກດິ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່  ສະໜບັສະໜູນ ການເຊື່ ອມໂຢງ ວຽກງານປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່  ສະໜບັສະໜູນ ການເຊື່ ອມໂຢງ ວຽກງານປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່  ສະໜບັສະໜູນ ການເຊື່ ອມໂຢງ ວຽກງານປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່  ສະໜບັສະໜູນ ການເຊື່ ອມໂຢງ ວຽກງານປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ການ

ອະນຸລກັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມກືບັ ໂຄງການຂອງບນັດາຫຸນ້ສ່ວນພດັທະນາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງອະນຸລກັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມກືບັ ໂຄງການຂອງບນັດາຫຸນ້ສ່ວນພດັທະນາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງອະນຸລກັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມກືບັ ໂຄງການຂອງບນັດາຫຸນ້ສ່ວນພດັທະນາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງອະນຸລກັ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມກືບັ ໂຄງການຂອງບນັດາຫຸນ້ສ່ວນພດັທະນາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງ

ລດັ ແລະ ບນັດາອງົການພດັທະນາອື່ ນໆລດັ ແລະ ບນັດາອງົການພດັທະນາອື່ ນໆລດັ ແລະ ບນັດາອງົການພດັທະນາອື່ ນໆລດັ ແລະ ບນັດາອງົການພດັທະນາອື່ ນໆ....

Sub-totalSub-totalSub-totalSub-total

Coordination of livelihoods development activities and linkages to conservation in Coordination of livelihoods development activities and linkages to conservation in Coordination of livelihoods development activities and linkages to conservation in Coordination of livelihoods development activities and linkages to conservation in 

the 18 villages surrounding HNN-NPA is ensured through regular meetings of a the 18 villages surrounding HNN-NPA is ensured through regular meetings of a the 18 villages surrounding HNN-NPA is ensured through regular meetings of a the 18 villages surrounding HNN-NPA is ensured through regular meetings of a 

Working Group on livelihoods, under the guidance of the District Co-Management Working Group on livelihoods, under the guidance of the District Co-Management Working Group on livelihoods, under the guidance of the District Co-Management Working Group on livelihoods, under the guidance of the District Co-Management 

CommitteeCommitteeCommitteeCommittee

ການປະສານງານ ດາ້ນວຽກງານປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ເຊື່ ອມໂຢງການອະນຸລກັ ໃນຈໍານວນ ການປະສານງານ ດາ້ນວຽກງານປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ເຊື່ ອມໂຢງການອະນຸລກັ ໃນຈໍານວນ ການປະສານງານ ດາ້ນວຽກງານປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ເຊື່ ອມໂຢງການອະນຸລກັ ໃນຈໍານວນ ການປະສານງານ ດາ້ນວຽກງານປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ເຊື່ ອມໂຢງການອະນຸລກັ ໃນຈໍານວນ 18 18 18 18 ບາ້ນ ບາ້ນ ບາ້ນ ບາ້ນ 

ອອ້ມເຂດປ່າສະຫງວນ ຖກືຮບັປະກນັ ໃຫມ້ກີານປະຊຸມເປັນປົກກະຕ ິຂອງກຸ່ມເຮດັວຽກດາ້ນການປັບປຸງອອ້ມເຂດປ່າສະຫງວນ ຖກືຮບັປະກນັ ໃຫມ້ກີານປະຊຸມເປັນປົກກະຕ ິຂອງກຸ່ມເຮດັວຽກດາ້ນການປັບປຸງອອ້ມເຂດປ່າສະຫງວນ ຖກືຮບັປະກນັ ໃຫມ້ກີານປະຊຸມເປັນປົກກະຕ ິຂອງກຸ່ມເຮດັວຽກດາ້ນການປັບປຸງອອ້ມເຂດປ່າສະຫງວນ ຖກືຮບັປະກນັ ໃຫມ້ກີານປະຊຸມເປັນປົກກະຕ ິຂອງກຸ່ມເຮດັວຽກດາ້ນການປັບປຸງ

ຊີວດິການເປັນຢູ່ ພາຍໄຕ ້ແນວທາງຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ ແບບມສື່ວນຮ່ວມຂັນ້ເມອືງຊີວດິການເປັນຢູ່ ພາຍໄຕ ້ແນວທາງຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ ແບບມສື່ວນຮ່ວມຂັນ້ເມອືງຊີວດິການເປັນຢູ່ ພາຍໄຕ ້ແນວທາງຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ ແບບມສື່ວນຮ່ວມຂັນ້ເມອືງຊີວດິການເປັນຢູ່ ພາຍໄຕ ້ແນວທາງຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງ ແບບມສື່ວນຮ່ວມຂັນ້ເມອືງ....

Quarterly meetings are organized including all relevant partner organizations involved 

in livelihoods activities in the HNN-NPA, agreed minutes are kept and shared

ກອງປະຊຸມປະຈາໍໄຕມາດ ໄດດ້ໍາເນນີຂືນ້ ໂດຍການເຂົາ້ຮ່ວມ ຂອງບນັດາອງົການຜູຮ້່ວມວຽກ ທີ່ ມສີ່ວນພວົພນັ ກບັ

ກດິຈະກາໍພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ ໃນຂງົເຂດປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜໍ່ , ຊຶ່ ງບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ໄດຖ້ກືບນັທກຶ

ໄວ ້ແລະ ຖກືແບ່ງປັນຂ່າວສານຮ່ວມກນັ.
The NPA maintains a livelihood partnership plan and makes specific partnership The NPA maintains a livelihood partnership plan and makes specific partnership The NPA maintains a livelihood partnership plan and makes specific partnership The NPA maintains a livelihood partnership plan and makes specific partnership 

agreements with partners linking livelihoods and conservationagreements with partners linking livelihoods and conservationagreements with partners linking livelihoods and conservationagreements with partners linking livelihoods and conservation

ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົສະເພາະ ກບັຫຸນ້ສ່ວນການພດັທະນາ ລະຫວ່າງ ປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜໍ່  ແລະ ຫຸນ້ສ່ວນການ

ພດັທະນາອື່ ນໆ ເພື່ ອປະຕບິດັກດິຈະກາໍປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ທີ່ ສາມາດເຊື່ ອມໂຢງກບັການອະນຸລກັ.

ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່  ມສີ່ວນຮ່ວມໃນການປົວແປງ ແຜນງານການປັບປຸງຊີວດິ ຂອງຫຸນ້ສ່ວນວຽກປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່  ມສີ່ວນຮ່ວມໃນການປົວແປງ ແຜນງານການປັບປຸງຊີວດິ ຂອງຫຸນ້ສ່ວນວຽກປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່  ມສີ່ວນຮ່ວມໃນການປົວແປງ ແຜນງານການປັບປຸງຊີວດິ ຂອງຫຸນ້ສ່ວນວຽກປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່  ມສີ່ວນຮ່ວມໃນການປົວແປງ ແຜນງານການປັບປຸງຊີວດິ ຂອງຫຸນ້ສ່ວນວຽກ

ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົສະເພາະ ກບັຜູຫຸ້ນ້ສ່ວນວຽກພດັທະນາ ທີ່ ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຢງ ກນັລະຫວ່າງ ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົສະເພາະ ກບັຜູຫຸ້ນ້ສ່ວນວຽກພດັທະນາ ທີ່ ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຢງ ກນັລະຫວ່າງ ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົສະເພາະ ກບັຜູຫຸ້ນ້ສ່ວນວຽກພດັທະນາ ທີ່ ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຢງ ກນັລະຫວ່າງ ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົສະເພາະ ກບັຜູຫຸ້ນ້ສ່ວນວຽກພດັທະນາ ທີ່ ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຢງ ກນັລະຫວ່າງ 

ການອະນຸລກັ ແລະ ການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ການອະນຸລກັ ແລະ ການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ການອະນຸລກັ ແລະ ການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ການອະນຸລກັ ແລະ ການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່....
A livelihoods partnership plan is developed and updated annually, which lists all 

activities foreseen by partners and the options/agreements on collaboration

ແຜນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຫຸນ້ສ່ວນການພດັທະນາ ໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ ແລະ ຖກືປັບປຸງໃໝ່ທຸກໆປີ, ເປັນ

ແຜນງານ ທີ່ ລະບຸ ເຖງິລາຍລະອຽດກດິຈະກາໍ ໃນຕໍ່ ໜາ້ ແລະ ກາໍນດົ ວທິກີານ/ຂໍຕ້ກົລງົ ໃນການຮ່ວມມ.ື

Specific partnership agreements between HNN-NPA and other partners to implement 

livelihoods activities that can be linked to conservation

NPA supports linkages between livelihood and conservation through a partnership NPA supports linkages between livelihood and conservation through a partnership NPA supports linkages between livelihood and conservation through a partnership NPA supports linkages between livelihood and conservation through a partnership 

program with relevant Government Departments and Development Organizationsprogram with relevant Government Departments and Development Organizationsprogram with relevant Government Departments and Development Organizationsprogram with relevant Government Departments and Development Organizations

Make an agreement with partner-organizations, e.g. KfW, to test the concept on a 

limited scale in 5-6 villages around HNN-NPA

Develop a concept for certification of plantations of endangered tree species, that 

would allow legal sales of their timber to neighboring countries, in close collaboration 

with CITES and other relevant agencies

ສໍາຫຼວດເພື່ ອເກບັກາໍຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລອ້ມຂອງຖໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ ເພື່ ອເປັນຂໍມ້ນູທຽບຖານ ແລະ

 ການຕດິຕາມຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ (ສະພາບທໍລະນສີາດ, ຊວີະສາດ ແລະ ອຸທກົກະສາດ, ຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້).

Baseline survey to collect information/photos document about XBF cave for baseline 

measurements and on-going monitoring of the geology , biology and hydrology 

(including water quality) of the cave.

Develop a sustainable tourism strategy develoment for Hin Nam No NPA 2016-2020 

and until 2030.

ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2030 ແລະ 2016-2020 ການພດັທະນາ ການທ່ອວທ່ຽວ ສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫນີໜາມໜໍ່

Site specific tourism development plan for each site  (include criteria for developments 

to reduce negative impact on the cave formation (lightning; food paths; etc.). 

ສາ້ງແຜນພດັທະນາສະເພາະແຕ່ລະສະຖານທີ່  (ລວມທງັມາດຖານ ສໍາລບັການພດັທະນາ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົ

ດາ້ນລບົໃຫມ້ໜີອ້ຍທີ່ ສຸດ ໂດຍສະເພາະໂຄງສາ້ງຂອງຖໍາ້: ການພດັທະນາແສງສະຫວ່າງ, ແລວທາງຍ່າງ ແລະ ອື່ ນໆ)

Develop a plan for tourism infrastructure development and investments through 

concession and PPP

ສາ້ງແຜນສໍາລບັການພດັທະນາ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶໂດຍການ

ຮ່ວມມລືະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ.

Ecotourism Sub-ProgrammeEcotourism Sub-ProgrammeEcotourism Sub-ProgrammeEcotourism Sub-Programme

Tourism attracts visitors and provides a reason for the existence of HNN NPATourism attracts visitors and provides a reason for the existence of HNN NPATourism attracts visitors and provides a reason for the existence of HNN NPATourism attracts visitors and provides a reason for the existence of HNN NPA ຊບັສນິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມດີງຶດູດຄນົມາທ່ຽວຊມົ ແລະ ເປັນເຫດຜນົສໍາລບັການມປີ່າສະຫງວນຊບັສນິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມດີງຶດູດຄນົມາທ່ຽວຊມົ ແລະ ເປັນເຫດຜນົສໍາລບັການມປີ່າສະຫງວນຊບັສນິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມດີງຶດູດຄນົມາທ່ຽວຊມົ ແລະ ເປັນເຫດຜນົສໍາລບັການມປີ່າສະຫງວນຊບັສນິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມດີງຶດູດຄນົມາທ່ຽວຊມົ ແລະ ເປັນເຫດຜນົສໍາລບັການມປີ່າສະຫງວນ

ແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັແຜນງານຍ່ອຍດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ

ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມເອື່ ອອໍານວຍ ແກ່ການກາໍນດົນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງ ສໍາລບັການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່
Creating an enabling policy environment for tourism in Hin Nam No

ລວບລວມນຕິກິາໍ, ລະລະບຽບການ ແລະ ພດັທະນານຕິກິາໍກອບການເຮດັວຽກ ສໍາລບັກຸ່ມຜູປ້ະຕບິດັ ແລະ ການ

ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ທໍາມະຊາດ, ວດັທະນາທໍາ ແລະ ປະຫວດັສາດ ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜ

າມໜໍ່ .

Develop a legal framework for the Ecotourism Working Group and eco-tourism 

development inside the NPA.



7.1.2

7.1.2.1 60 60 20 20 160 Tourism unit DCMC GIZ HNN PONRE

7.1.2.2 80 80 Tourism unit DCMC GIZ HNN

7.1.2.3 12 6 6 6 30 Tourism unit DCMC GIZ HNN

7.1.2.4 12 6 6 6 30 Tourism unit DCMC GIZ HNN

7.1.3

7.1.3.1 10 10 10 10 10 50 Tourism Unit DCMC PICT

7.1.3.2 10 10 10 10 10 50 Tourism Unit DCMC GIZ HNN
PONRE, 

DONRE

7.1.4

7.1.4.1 10 10 10 10 10 50 Touirsm unit DCMC GIZ HNN
PONRE, 

DONRE

7.1.4.2 10 10 10 10 40 Touirsm unit
Awearness 

raising unit
GIZ HNN

7.1.4.3 10 10 10 10 10 50 Touirsm unit
Awearness 

raising unit
GIZ HNN

7.2

7.2.1.

7.2.1.1 40 20 20 80 Tourism Unit PMU GIZ HNN

7.2.1.2 20 20 20 20 20 100 Tourism Unit DCMC GIZ HNN

7.2.1.3 50 50 50 150 Tourism Unit DCMC, PMU GIZ HNN

7.3

7.3.1

7.3.1.1 15 15 15 15 15 75 Tourism unit DCMCF PMU GIZ HNN

7.4

7.4.1

7.4.1.1 20 20 20 60 Tourism UnitTourism UnitTourism UnitTourism Unit
Outreach Outreach Outreach Outreach 

UnitUnitUnitUnit
GIZ-HNNGIZ-HNNGIZ-HNNGIZ-HNN

7.4.1.2 30 30 30 30 30 150 Tourism Unit GIZ-HNNGIZ-HNNGIZ-HNNGIZ-HNN

7.4.1.3 12 12 12 12 12 60 Tourism Unit DCMC GIZ-HNNGIZ-HNNGIZ-HNNGIZ-HNN
PONRE, 

DONRE

7.4.1.4 10 10 10 10 40 Tourism Unit
Village 

service group
GIZ-HNNGIZ-HNNGIZ-HNNGIZ-HNN

290290290290 404404404404 317317317317 187187187187 237237237237 1,4351,4351,4351,435

ພດັທະນາ ເສັນ້ທາງຍ່າທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ສະຖານທີ່ ຕ ັງ້ແຄມັນອນປ່າຢູ່ເຂດບາ້ນດຸ-ທົ່ ງຊໍາPromote Nature trekking in Ban Dou area

Sub-total Sub-total Sub-total Sub-total 

ຊບັສນິການທ່ອງທ່ຽວສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນທີ່ ດໍາລງົຊີວດິຢູ່ອອ້ມປ່າຊບັສນິການທ່ອງທ່ຽວສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນທີ່ ດໍາລງົຊີວດິຢູ່ອອ້ມປ່າຊບັສນິການທ່ອງທ່ຽວສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນທີ່ ດໍາລງົຊີວດິຢູ່ອອ້ມປ່າຊບັສນິການທ່ອງທ່ຽວສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນທີ່ ດໍາລງົຊີວດິຢູ່ອອ້ມປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ....

ຄຸມ້ຄອງຄຸມ້ຄອງຄຸມ້ຄອງຄຸມ້ຄອງ,,,,ນໍາໃຊແ້ຫຼ່ງລາຍຮບັຈາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫເ້ປັນກອງທນຶທີ່ ຍນືຍງົ ໃນການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່ານໍາໃຊແ້ຫຼ່ງລາຍຮບັຈາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫເ້ປັນກອງທນຶທີ່ ຍນືຍງົ ໃນການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່ານໍາໃຊແ້ຫຼ່ງລາຍຮບັຈາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫເ້ປັນກອງທນຶທີ່ ຍນືຍງົ ໃນການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່ານໍາໃຊແ້ຫຼ່ງລາຍຮບັຈາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫເ້ປັນກອງທນຶທີ່ ຍນືຍງົ ໃນການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ການທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍູໃ້ຫ ້ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມການທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍູໃ້ຫ ້ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມການທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍູໃ້ຫ ້ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມການທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍູໃ້ຫ ້ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ເສມີຂະຫຍາຍການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການອະນຸລກັ ໂດຍ ການສາ້ງສນັຍາອະນຸລກັ

ຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັງ້ໄຟ ແລະ ຖໍາ້ບີງ້ເທວະດາ ໄດມ້ກີານພດັທະນາ ແລະ ບໍລຫິານຈດັການ ໂດຍອງີຕາມແຜນພດັທະນາ

ຖໍາ້ນໍາ້ລອດເຊບັງ້ໄຟ. (ລວມທງັສະຖານທີ່ ພກັອາໄສ, ບ່ອນນັ່ ງພກັຜ່ອນ, ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະ

Xe Bang Fai Cave and Thambing are sensitively develop and managed to promote 

maximum enjoyment for visitors (including Shelters, benches, sanitations and other 

ພດັທະນາ ສູນການຢ້ຽມຢ້າມຢູ່ເຂດລງັຄງັ

ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ (ສະຖານທີ່  ແລະ ພະລດິຕະພນັ

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່ )

Market-based tourism product development (priority tourism sites and products in Hin 

Nam No NPA: 

Establish visitor center at Langkang area

Remark: Symbols signed with Remark: Symbols signed with Remark: Symbols signed with Remark: Symbols signed with ˟ indicate activities which actually still belong to the preparation phase and should be finalized by the end of  indicate activities which actually still belong to the preparation phase and should be finalized by the end of  indicate activities which actually still belong to the preparation phase and should be finalized by the end of  indicate activities which actually still belong to the preparation phase and should be finalized by the end of 

GrandGrandGrandGrand----total total total total ((((Million kipMillion kipMillion kipMillion kip))))    ທນຶທນຶທນຶທນຶ----ທງັໝດົ ທງັໝດົ ທງັໝດົ ທງັໝດົ ((((ຫວົໜ່ວຍຫວົໜ່ວຍຫວົໜ່ວຍຫວົໜ່ວຍ: : : : ລາ້ນ ກບີລາ້ນ ກບີລາ້ນ ກບີລາ້ນ ກບີ)))) 17,59417,59417,59417,594

ພດັທະນານໍາ້ຕກົຕາດຊຽງລ ືເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນຫຍາ້ແຫວດDevelop Xienglue waterfall to generate additional income for Yna Wet villagers

ຈດັບູລມິະສດິ ຊະນດິພນັສດັປ່າ ໃຫມ້ຄີວາມຄຸນ້ເຄຍີກບັຄນົ ຫຼນືກັທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການອະນຸລກັປົກປັກຮກັສາ

ຮກັສາຂອງຊາວບາ້ນ..

Flagship wildlife species habituated to people and tourists through village guardian 

systems

Tourism motivates local people to conserve nature and environmentTourism motivates local people to conserve nature and environmentTourism motivates local people to conserve nature and environmentTourism motivates local people to conserve nature and environment

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ ກຸ່ມບໍລກິານ ການທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ທມີງານພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ເມອືງCapacity building of village tourism service groups and Tourism Working Group

ຝຶກອບົຮມົ ທມີງານພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ເມອືງ ວທິກີານ ຈດັແຈງ ແລະ  ພດັທະນາ ຜະລດິຕະພນັ 

ການທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນ (ເສັນ້ທ່ອງທ່ຽວເດນີປ່າທໍາມະຊາດ ແລະ  ການສາ້ງຈດິສໍານກຶແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວດາ້ນ

ເສັນ້ທາງທໍາມະຊາດ ).

Train Tourism working group how to develop tourism product in the NPA (create and 

certificate nature trails in the NPA and on outreach with visitors on nature trails).

Build the capacity of village tourism service groups to provide good service standards 

and share in the benefits from tourism income in at least 2 villages to be total 6 

villages (including communication in English and French).

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກຸ້່ມບໍລກີານການທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ສາມາດໃຫກ້ານບໍລກິານທີ່ ໄດ ້

ມາດຕະຖານ ແລະ ຮ່ວມຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ຍ່າງນອ້ຍໃຫເ້ພີ່ ມອກີ 2 ບາ້ນ ໃຫເ້ປັນ 6 ບາ້ນ 

(ລວມທງັການສື່ ສານ ເປັນພາສາອງັກດິ, ຝຣັ່ ງ).

ຈດັທດັສະນະສກຶແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ສໍາລບັ ຂະແໜງການພາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກຸ່ມບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວ

ຂັນ້ບາ້ນ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

Organize study tours and exchange meetings for Government counterparts and 

village service groups in Laos and neighboring countries

Facilitate a process for agreeing on HNN NPA ticketing system and an equitable 

benefit sharing system among all key stakeholders (Develop Benefit sharing 

machanism)

ສາ້ງກດິຈະກາໍປູກຈດິສໍານກຶ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ກບັການອະນຸລກັ.Create awareness activities that link conservation to tourism

ສາ້ງລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ (ກາໍນດົທມີງານຕດິຕາມ, ພດັທະນາເຄື່ ອງມກືານຕດິຕາມ, ກາໍນດົ

ແມ່ນຫຍງັແດ່ທີ່ ຄວນຕດິຕາມ: ສະຖານທີ່ , ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຈາໍນວນສາມະ

ຊກິກຸ່ມບໍລກິານ,ລາຍຮບັ ແລະ ການແບ່ງປັນ)

Develop monitoring and reporting system (Monitoring team, monitoring tool, what to 

monitor such as : site, tourists satisfaction, numbers of tourists, numbers of service 

groups, income from tourism and benefit sharing)

Develop monitoring system for equitable benefit sharing ສາ້ງລະບບົການຕດິຕາມ, ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ໃຫເ້ທົ່ າທຽມກນັ

Maximizing linkages between tourism and conservation by conservation contracts

ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂະບວນການ ການຕກົລງົເຫນັດກີ່ຽວກບັ ລະບບົປີ້ເຂົາ້ທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນ ແລະ ການ

ແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງຂະແໜງການການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຫຼກັ ( ສາ້ງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍຫານ 

ກອງທນຶ)

Manage tourism activity to become a source of sustainable funding HNN NPAManage tourism activity to become a source of sustainable funding HNN NPAManage tourism activity to become a source of sustainable funding HNN NPAManage tourism activity to become a source of sustainable funding HNN NPA

ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊນົ ຜ່ານການໃຫສ້ໍາປະທານ ສໍາລບັການພດັທະນາ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຂະ

ນາດໜອ້ຍ ດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ  (ກດິຈະກາໍ ແລະ ສິ່ ງອໍານວນຄວາມສະດວກ).

Promote investment by private sector through concessions for small infrastructure 

development (activity and facility).

ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ໄດໂ້ຄສະນາຜ່ານ ສື່ ໂຄສະນາລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັ

ທອ້ງຖິ່ ນ
Tourism destinations in Hin Nam No NPA promoted through national and local medias

ເຊື່ ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວ ກບັການອະນຸລກັ ຜ່ານການສາ້ງສນັຍາອະນຸລກັLink tourism to conservation outcomes through conservation contracts

Tourism assets creates  jobs and additional income for villagers living around Tourism assets creates  jobs and additional income for villagers living around Tourism assets creates  jobs and additional income for villagers living around Tourism assets creates  jobs and additional income for villagers living around 

HNN NPAHNN NPAHNN NPAHNN NPA

ສາ້ງຕັງ້ເຄື່ ອຄ່າຍ ເພື່ ອອໍານວນຄວາມສະດວກການພດັທະນາ, ການເຮດັການຕະຫຼາດ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການ

ບໍລຫິານ ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດ ຫນີໜາມໜໍ່ . (ປະຊຸມປຶກສາຫາລ,ື ໂຄສະນາດງຶດູດການລງົທນຶ ແລະ ການຖອດ

ຖອນບດົຮຽນ)

Set up networking to faculitate tourism development, marketing Hin Nam No as a 

destination, and tourim management in Hin Nam No NPA (workshop, website, study 

tour) 

ອໍານວນຄວາມສະດວກຂະບວນການ ດງຶດູດການລງົທນຶ (ການໂຄສະນາ, ຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆສໍາສບັຂະບວນການ

ສະເໜຂີໍປະມນູ, ການອະນຸຍາດ, ການວາງເງ ື່ອນໄຂ, ການສາ້ງສນັຍາ ສໍາລບັການສໍາປະທານ ແລະ ບະບບົການ

ຕດິຕາມຜນົການສໍາປະທານ)

Facilitate a process for investment attraction  (investment promotion/advertisement, 

Proposal document for concession, concession contract including concession criterias 

and monitoring system)

ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜໍ່  ໄດໂ້ຄສະນາ ເປັນປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຄີຸນນະພາບ ຜ່ານ

ສື່ ອນິເຕເີນດັ, ລາຍການໂທລະພາບ, ວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວ.
Hin Nam No promoted as a quality tourism destination through internet, TV program, 

articles in tourism magazines

ຕາມຖະໜນົໄປຫາສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕາມເສັນ້ທາງຍ່າງປ່າທໍາມະຊາດ ມລີະບບົປ້ານໃຫຂ້ໍມ້ນູທີ່ ລະອຽດ.Comprehensive  signage system for roads and nature trails put in place

ພດັທະນາເຄື່ ອງມກືານໂຄສະນາສະເພາະສະຖານທີ່  ລວມທງັແຜ່ນພບັສະເພາະປ່າສະຫງວນ, ແຜ່ນພບັສະເພາະ

ສະຖານທີ່  ແລະ ແຜ່ນປ້າຍຕ່າງໆ.

Site specific tourism promotional materials developed including NPA brochures, site 

leaflets: sign boards etc


