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Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only. 

 

The ASEAN Guidelines for Agroforestry Development, 2018. 

To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat 

website, https://asean.org/ or download at https://asean.org/book/asean-

guidelines-for-agroforestry-development-asean-senior-officials-on-forestry-

2018/.   

 

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land 

Use in ASEAN (CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic 

Cooperation and Development and implemented by the Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

 

 

 

 

 

 

 

In cooperation with 

https://asean.org/
https://asean.org/book/asean-guidelines-for-agroforestry-development-asean-senior-officials-on-forestry-2018/
https://asean.org/book/asean-guidelines-for-agroforestry-development-asean-senior-officials-on-forestry-2018/
https://asean.org/book/asean-guidelines-for-agroforestry-development-asean-senior-officials-on-forestry-2018/


 

 

3 

 

 

ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

 

 

 

ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ ້ ນໃນວັນທີ  8 ສິ ງຫາ 
1967. ປະເທດສະມາຊິ ກຂອງສະມາຄົມມີ ຄື : ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ກໍາປູເຈຍ, ອິ ນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, 
ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີ ລິ ບປິ ນ, ສິ ງກະໂປ, ໄທ  ແລະ ຫວຽດນາມ. ກອງເລຂາອາຊຽນຕ້ັງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
ຈາກາຕາ, ປະເທດອິ ນໂດເນເຊຍ. 
 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມກະລຸນາຕິດຕ່ໍ: ກອງເລຂາອາຊຽນ 
ພະແນກພົວພັນປະຊາຄົມ 70A Jalan Sisingamangaraja 
ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ 12110, ອິ ນໂດເນເຊຍ 
ໂທລະສັບ : (62 21) 724-3372, 726-2991  
Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504  
E-mail : public.div@asean.org 
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ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ທັນວາ 2018 
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ບົດແນະນໍ າການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ. ຜູ້ຂຽນ: Catacutan DC, Finlayson RF, Gassner A, 
Perdana A, Lusiana B, Leimona B, Simelton E, Öborn I, Galudra G, Roshetko JM, Vaast P, Mulia R, 
Lasco RL,Dewi S, Borelli S, Yasmi Y. Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat. 

 

ອາຊຽນ: ສະມາຄົມຂອງໂອກາດສໍ າລັບໝົດທຸກຄົນ 
 

ຂໍ ້ ຄວາມຂອງສິ່ ງພິມນີ ້ ອາດຈະຖື ກອ້າງອີ ງ ຫຼື  ພິມຄື ນໄດ້ຢ່າງເສລີ , ໂດຍໃຫ້ການຮັບຮູ້ທີ່ ຖື ກຕ້ອງ ແລະ 
ສໍ າເນົ າເອກະສານທີ່ ພິມອອກນ້ັນຖື ກສ່ົງໃຫ້ພະແນກການພົວພັນຊຸມຊົນ (CRD) ຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ, 
ຈາກາຕາ. ຂໍ ້ ມູນທ່ົວໄປກ່ຽວກັບອາຊຽນ ປະກົດຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງອາຊຽນ: www.asean.org 
ເປັນລິ ຂະສິ ດຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ)2018. ຂໍ ສະຫງວນສິ ດທັງໝົດ. 
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ບົດນໍ າ 
 

ບົດແນະນໍ າການພັດທະນາຂະແໜງການປ່າໄມ້ອາຊຽນ 
ແມ່ນຂີ ດໝາຍສໍ າຄັນເພ່ືອແນໃສ່ເພ່ີມທະວີ ຄວາມຈະເລີ ນຮຸ່ງເຮື ອງ, ການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ 
ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດສະມາ ຊິ ກອາຊຽນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, 
ບົດແນະນໍ າປະກອບເປັນຂອບທີ່ ການພັດທະນາສາມາດເກີດຂ ້ ນໄດ້. 

ບົດແນະນໍ າດ່ັງກ່າວແມ່ນໝາກຜົນຂອງວິ ໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ອາ 
ຊຽນ ໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 2016–2025 
ທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ ໃນປີ  2016. 
ການຮັບຮອງໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການຕັດສິ ນໃຈເພ່ືອພັດທະນາບົດແນະນໍ າ 
ສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າ ໄມ້ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ, 
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປ ກສາຫາລື ຢ່າງກວ້າງ ຂວາງໃນທ່ົວພາກພ້ືນ 
ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ ພຽງແຕ່ຈາກຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ເທ່ົານ້ັນ, 
ແຕ່ຍັງພາກສ່ວນອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ພະລັງງານ ແລະ ນໍ້າ. 

ພວກຂ້າພະເຈົ ້ າຄາດວ່າບັນດາທິດທາງ ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຫຼາຍດ້ານ ແລະ 
ການປະສານງານລະ ຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ (ທີ່ ດິ ນ, ເສດຖະກິດ, ນໍ ້ າ, ພະລັງງານ, 
ກະສິ ກໍາ, ປ່າໄມ້, ສະບຽງອາຫານ, ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ) 
ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ. ນອກນ້ັນ, ພວກເຮົ າຍັງຄາດຫວັງວ່າ 
ແນວທາງການແນະນໍ າດ່ັງກ່າວ ຈະຊຸກຍູ້ການພັດທະ ນານະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນງານທີ່ ສຸມໃສ່ວຽກງານຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າມໄມ້ ໃນປະເທດສະມາຊິ ກ 
ທີ່ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນການປັບປຸງຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ການເພ່ີມພ້ືນ 
ຖານຊັບສິ ນຂອງຊາວກະສິ ກອນຫຼາຍລ້ານໆຄົນໃນພາກພ້ືນ 
ພ້ອມທັງການສະໜອງສະບຽງອາຫານທີ່ ພວກເຂົ າຜະລິ ດ. 
ພ້ອມທັງປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເພ່ີມທະວີ ຄວາມ ຢື ດຢຸ່ນຂອງຂະແໜງການ 
ຕ່ໍບັນດາເຫດການຮ້າຍແຮງທີ່ ເກີດຈາກການປ່ຽນ ແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ. ນອກນີ ້ , 
ພວກເຮົ າຄາດວ່າບົດແນະນໍ າດ່ັງກ່າວຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ 
ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິ ກໃນການແລກປ່ຽນດ້ານເຕັກນິ ກ ແລະ ການພັດທະນານະໂຍ ບາຍ, 
ຊຸກຍູ້ການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນເພ່ີມຂ ້ ນ ຂອງຜະລິ ດຕະພັນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ 
ການຊຸກຍູ້ການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດ. 
ທັງໝົດຈະສະໜັບສະໜູນການເຊື່ ອມໂຍງເຂົ ້ າກັນຢ່າງໃກ້ຊິ ດ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກ່ົາ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບວິ ໄສທັດຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. 

ອາຊຽນຕີລາຄາສູງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານວິ ຊາການຂອງສູນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໂລກ (ICRAF) ແລະ 
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງ ສປຊ (FAO) 
ທີ່ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະບວນການດ່ັງກ່າວ 
ໂດຍໄດ້ຮ່ວມມື ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍຈາກບັນດາອົງການຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ
, ສາກົນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າແຫ່ງຊາດ. ແລະ ສະຖາບັນການສ ກສາ, 
ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ບໍ່ ຂ ້ ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ກຸ່ມອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ. 
ພວກເຮົ າມີ ຄວາມດີ ໃຈເຊັ່ ນດຽວກັນ, ສໍ າລັບການນໍ າພາ, ວິ ໃສທັດ ແລະ 
ຈິ ດໃຈຮ່ວມມື ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມອາຊຽນ  ກ່ຽວກັບ  ປ່າໄມລວມ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິ ຊາການ ຈາກໂຄງການຄູ່ຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ສະວິ ດ ກ່ຽວກັບ 
ປ່າໄມ້ລວມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະ 
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

ບານສະວິ ດເຊີ ແລນ. ພວກເຮົ າຍັງຂໍ ຂອບໃຈ 
ກຸ່ມຊ່ຽວຊານດ້ານຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ເພ່ືອຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການ, ກະສິ ກໍາແບບຍື ນຍົງ ແລະ ການຟ້ືນຟູທີ່ ດິ ນ, ຊ ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງ 
ຂອງຂໍ ້ ລິ ເລີ່ ມເຄື ອຂ່າຍກະສິ ກໍາສາກົນຂອງສະວີ ເດັນ, 
ສໍ າລັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີຂອງຂະບວນການດ່ັງກ່າວ. ສຸດທ້າຍ, 
ພວກເຮົ າຮັບຮູ້ວ່າ ຖ້າປາດສະຈາກຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ 
ການນໍ າພາຂອງກະຊວງຕ່າງໆຂອງປະເທດສະມາຊິ ກ, ບົດແນະນໍ ານີ ້ ຈະບໍ່ ມີ ຜົນເປັນຈິ ງ. 

ພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມຜູ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງໃນພາກລັດ, ອົງ 
ການຈັດ ຕ້ັງທີ່ ບໍ່ ຂື ້ ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ, 
ຂ້າພະເຈົ ້ າເຊື່ ອໝ້ັນວ່າບົດແນະນໍ ານີ ້ ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ 
ການຮັບຮອງເອົ າວຽກງານຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າມໄມ້ທ່ົວອາຊຽນ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີ່ ຈະຕາມມາ. 

 

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ (ASOF) 
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

 

ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ 

 

ອາຊຽນຂໍ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕ່ໍຄວາມເອົ າໃຈໃສ່  ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງບັນດານັກ
ຂຽນ, ຜູ້ປະກອບສ່ວນ, ຜູ້ກວດກາ ແລະ ທີ່ ປ ກສາບັນດາບົດແນະນໍ າທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ ແລະ ສະຖາ
ບັນຢູ່ລຸ່ມນີ ້  ແລະ ບັນດາຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການປ ກສາຫາລື ໃນ
ທ່ົວພາກພ້ືນ.  

ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຮົ າຮັບຮູ້ການນໍ າພາຂອງຄະນະວິ ຊາການຂອງອາຊຽນ  ກ່ຽວກັບ  
ວຽກງານປ່າໄມ້ລວມ 
ທີ່ ໄດ້ເປັນກໍາລັງຂັບເຄື່ ອນທີ່ ນໍ າມາຊ ່ ງແນວທາງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິ ງ. ກອງເລຂາການ
ຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ສະວິ ດ ເພ່ືອປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ຍັງຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບຄວາມຂອບໃຈຂອງພວກເຮົ າທີ່ ໄດ້ປະສານງານຂອງຄູ່ຮ່ວມມື ເຂົ ້ າໃນບົດແນະນໍ າ.  

ພວກເຮົ າຍັງຂໍ ຂອບໃຈມຍັງ 100 ກວ່າທ່ານຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ, 

ລວມທັງຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ກຸ່ມຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ສະຫະກອນ, ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, 

ນັກປະຕິບັດ, ຊ່ຽວຊານດ້ານວິ ຊາການ ແລະ 
ນັກຄ້ົນຄວ້າທີ່ ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມການປ ກສາຫາລື ເບື ້ ອງຕ້ົນທີ່ ຈັດຂ ້ ນໃນຄ້ັງທີ່  7. ກອງປະຊຸມວຽກ
ງານອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້ລວມຢູ່ນະຄອນຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ, ວັນທີ  12-14 ມິຖຸນາ 
2017. ການປ ກສາຫາລື ໄດ້ສຸມໃສ່ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື ້ ອໃນທ່ົວໄປຂອງບົດແນະນໍ າ, ວາງພ້ືນ
ຖານເພ່ືອພັດທະນາໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ. ສຸດທ້າຍນີ ້ , 

ພວກເຮົ າຂໍ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງອົບອຸ່ນມາຍັງສູນກະສິ ກໍາໂລກ (ICRAF) 

ສໍ າລັບການນໍ າພາໃນການກະກຽມບົດແນະນໍ າ ແລະ 
ການປະສານງານຂອງຜູ້ປະກອບສ່ວນດ້ານວິ ຊາການ, ນັກທົບທວນ ແລະ ທີ່ ປ ກສາ. 

 

ຜູ້ຂຽນ: 

• ສູນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໂລກ (ICRAF) ທ່ານ 

Delia C. Catacutan, Robert Finlayson, Anja Gassner, Aulia Perdana, Betha 

Lusiana, Beria Leimona, Elisabeth Simelton, Ingrid Öborn, Gamma Galudra, 
James M. Roshetko, Philippe Vaast, Rachmat Mulia, Rodel Lasco dan Sonya 
Dewi 

 

• ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) 

Simone Borelli ແລະ Yurdi Yasmi 

 

ຜູ້ທົບທວນ ແລະ ຜູ້ປະກອບສ່ວນ 

• ຊ່ຽວຊານສະຖາບັນ  

RECOFTC ສູນປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນຄ້ົນຄວ້າປ່າໄມ້ສາກົນ, 

ໂຄງການແລກປ່ຽນຜະລິ ດຕະພັນຈາກໄມ້ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນໄມ້, ສູນການສ ກສາ ແລະ 
ຄ້ົນຄວ້າລະດັບປະລິ ນຍາຕີຂອງພາກພ້ືນອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນຂົງເຂດກະສິ ກໍາ, 
ເຄື ອຂ່າຍການສ ກສາ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າກະສິ ກໍາຂອງຟີລິ ບປິ ນ.  
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

ຊ່ຽວຊານສ່ວນບຸກຄົນ 

• ດຣ. Budiman Achmad  

• ທ່ານດຣ Sanudin  

• ທ່ານດຣ Muhamad Siarudin  

• ດຣ Eva Fauziyah S.Hut, M.Sc  

• ທ່ານ Eduardo Queblatin  

• ທ່ານນາງ Rowena Cabahug 

 

ຈຸດປະສານງານຂອງຄະນະວິ ຊາການອາຊຽນ   
ກ່ຽວກັບ  ວຽກງານປ່າໄມ້ລວມ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ: ທ່ານ ນາງ Noralinda Hj Ibrahim, 

ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ກໍາປູເຈຍ: 
ທ່ານ ລອງ ລັດຕະນະໂຄມາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ກົມຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ກະຊວງກະສິ ກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ.  

ອິ ນໂດເນເຊຍ: ທ່ານ ດຣ Bambang Supriyanto, ຜູ້ອໍ ານວຍການໃຫຍ່, ຫົວໜ້າກົມ
ຮ່ວມມື ດ້ານປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງສິ່ ງແວດລ້ອມ  ແລະ ປ່າໄມ້.  

ສປປ ລາວ: ທ່ານ ດຣ ອຸພາກອນ ອາລຸນສະຫວັດ, ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນໄມ້, ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.  

ມາເລເຊຍ: ທ່ານ ດຣ ເມກາຊານນີ  ເມກາແດ ອາມັດສຸປີ ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ 
ປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ  ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ.  

ມຽນມາ: ທ່ານ ດຣ Ei Ei Swe Hlaing, ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າປ່າໄມ້, 

ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ ງແວດລ້ອມ.  

ຟີລິ ບປິ ນ: ທ່ານ ໂນນິ ໂຕ ເອັມ ທາມາໂຢ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ກົມສິ່ ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  

ສິ ງກະໂປ: ທ່ານ Hassan Ibrahim, ຜູ້ຈັດການອາວຸໂສ, ຊີ ວະນາໆພັນ (ພ້ືນດິ ນ), 
ພະແນກສູນຊີ ວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສວນສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ, 

ສວນພ ກສາສາດສິ ງກະໂປ.  

ໄທ: ທ່ານ ດຣ ຄໍ າສອນ ເຮື ອງລິ ດສະລາກຸນ, ພະນັກງານວິ ຊາການປ່າໄມ້, 

ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ກົມປ່າໄມ້.  

ຫວຽດນາມ: ທ່ານ Dinh Van Tuyen, ຫົວໜ້າພະແນກປົກປັກຮັກສາ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າ
ໄມ້, ກົມປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິ ກໍາ  ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ.  

 

ກຸ່ມຊ່ຽວຊານແມ່ນໍ ້ າຂອງ   ກ່ຽວກັບ  ປ່າໄມ້ກະສິ ກໍາ ເພ່ືອຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການ, ກະສິ ກໍາແບບຍື ນຍົງ ແລະ ການຟື ້ ນຟູທີ່ ດິ ນ.  

ທ່ານ Andrew Noble, Anja Gassner, Bao Huy, David Gritten, Delia C. 

Catacutan, Dian Sukmajaya, Doris Capistrano, Ei Ei.  

ທ່ານ Swe Hliang, Elisabeth Simelton, Göran Bergkvist, Horst 

Weyerhaeuser, Ingrid Öborn, Kim Soben, Long Ratanakoma, Mai Van 
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຂອບເຂດຂອງບົດແນະນໍ າ 
 

ວິ ໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ອາຊຽນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ໄລຍະ 2016 – 2025, ຕາມການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ອາຊຽນ ຄ້ັງທີ  38 ໃນປີ  2016, ແນໃສ່ຮັບປະກັນວ່າ 
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຖື ກຄຸ້ມຄອງຢ່າງຍື ນຍົງໃນລະດັບພູມສັນຖານເພ່ືອຕອບສະໜອງ. 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ທັງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາຂອງຄົນລຸ້ນໃນປະຈຸ
ບັນ  ແລະ ອະນາຄົດ,  ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍື ນ
ຍົງ.  
 
ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ໃນການບັນລຸຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາ 
ຫານ, ເພ່ີມທະວີ ການປັບຕົວ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, 
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊື່ ອມໂຊມຂອງດິ ນ; ຕ່ໍກັບຫຼາຍເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ 
ແລະ ເພ່ືອແນໃສ່ເພ່ີມທະວີ ການເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງການຜະລິ ດປ່າໄມ້  ແລະ ການຜະລິ ດ
ສະບຽງອາຫານ ໂດຍຜ່ານການເຊື່ ອມໂຍງເຂົ ້ າກັບການຄຸ້ມຄອງພູມສັນຖານ  ແລະ ເພ່ີມ
ທະວີ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍື ນຍົງ, ກອງປະຊຸມເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສດ້ານປ່າໄມ້ອາ
ຊຽນຄ້ັງທີ  20 ໄດ້ເຫັນດີ ສ້າງບົດແນະນໍ າ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຂອງອາຊຽນ. 
ລັດຖະມົນຕີອາຊຽນຄ້ັງທີ  39 ກອງປະຊຸມກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າຂໍ ້ ສະເໜີແນະ
ເພ່ືອພັດທະນາທິດທາງເປັນໜ ່ ງໃນບັນດາບົດບາດສໍ າຄັນຂອງການຮ່ວມມື ດ້ານປ່າໄມ້ 
ອາຊຽນ ໃນປີ  2018.  
 
ສູນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໂລກ1 ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍ ຜ່ານຄະນະປະຕິບັດງານອາຊຽນກ່ຽວກັບການ
ປ່າໄມ້ສັງຄົມເພ່ືອກະກຽມ — ຮ່ວມກັບອົງການອາຫານ  ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະ
ປະ ຊາຊາດ (FAO)  ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື 2  ໃນໂຄງການຄູ່ຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ສະວິ ດ ເພ່ືອການປ່າ
ໄມ້ສັງຄົມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ. — ຊຸດຫັຼກການຊີ ້ ນໍ າໜູນຊ່ວຍການ
ພັດທະນາກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ3. 
ແນວທາງດ່ັງກ່າວຖື ວ່າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນເພ່ືອບັນລຸວິ ໄສທັດ ແລະ 
ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ, 
ໂດຍສະເພາະຍຸດທະສາດທີ 4, 
'ການເພ່ີມທະວີ ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ 
ແລະ ຜົນກະທົບອື່ ນໆ' ແລະ ແຜນງານປະຕິບັດງາ,   ກ່ຽວກັບ  'ການຂະຫຍາຍຕົວ. 
ຂອງລະບົບກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ທົນທານຕ່ໍທີ່ ມີ ຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານນິ ເວດວິ ທະຍາ 
ແລະ ເສດຖະກິດ.  
 

 
1 ສູນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໂລກເປັນສະມາຊິ ກຂອງ CGIAR, ຄູ່ຮ່ວມງານທ່ົວໂລກເພື ່ ອອະນາຄົດທີ ່ ໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການຮ່ວມມື ດ້ານປ່າໄມ້ລວມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດອາຊຽນ-ສະວິ ດ. 
2 ສູນຄ້ົນຄວ້າປ່າໄມ້ສາກົນ, RECOFTC: ສູນປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຄງການແລກປ່ຽນ-
ຜະລິ ດຕະພັນຈາກໄມ້ທີ ່ ບໍ ່ ແມ່ນໄມ້ ແລະ ສູນການສ ກສາ ແລະ 
ຄ້ົນຄວ້າປະລິ ນຍາຕີ ດ້ານກະສິ ກໍາຂອງພາກພື ້ ນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. 
3 ຂອບການຮ່ວມມື ຫຼາຍຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ 
ໄດ້ຖື ກສ້າງຂື ້ ນພາຍໃຕ້ເປົ ້ າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມເຈົ ້ າໜ້າທີ ່ ອາວຸໂສອາຊຽນ  ກ່ຽວກັບ  ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, 
ເພື ່ ອສ້າງກົນໄກການປະສານງານເພື ່ ອແກ້ໄຂໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຈາກການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາ
ກາດ. ສຸມໃສ່ເຂົ ້ າໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ 
ມຸ່ງໄປເຖິ ງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື ່ ອການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ. 
4 ທິ ດທາງພາກພື ້ ນອາຊຽນໃນການສ່ົງເສີ ມ ການປະຕິບັດກະສິ ກໍາສະຫຼາດດ້ານດິ ນຟ້າອາກາດ; ບົດແນະນໍ າ ກ່ຽວກັບ 
ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍຂອງອາຊຽນ; ບົດແນະນໍ າອາຊຽນກ່ຽວກັບການລົງທ ນທີ ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 
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ການປ ກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍພາກສ່ວນ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນນັກຄ້ົນຄວ້າ, 
ນັກວິ  ຊາການ, ນັກປະຕິບັດ, ຊ່ຽວຊານດ້ານວິ ຊາການ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂະແໜງປ່າໄມ້-
ກະສິ ກໍາ-ສິ່ ງ ແວດລ້ອມ ຈາກລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ, ສະມາຄົມຊາວກະສິ ກອນ, 
ໄດ້ຮັບການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຕ້ັງແຕ່ເດື ອນມິຖຸນາ ປີ  2017. ຜູ້ຂຽນ ແລະ 
ຜູ້ປະກອບສ່ວນຂໍ ເນ້ັນໜັກ ວ່າແນວທາງດ່ັງກ່າວ. ໄດ້ວາງອອກເພ່ືອຮັບປະກັນການ
ພັດທະນາກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແມ່ນອີ ງໃສ່ສະ ພາບການທີ່ ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງປະເທດ
ສະມາຊິ ກອາຊຽນ. ສະພາບເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ້ອມຂອງລັດສະມາຊິ ກສ່ວນບຸກຄົນຈະຕ້ອງມີ ການພິຈາລະນາຢ່າງສະເໝີພາບ
ກັນໃນການອອກແບບຊ່ວຍເຫຼື ອກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  
 
ບົດແນະນໍ າແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກປະເພດທີ່ ດິ ນ ຫຼື  ລະບົບນິ ເວດທີ່ ແນໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼື ອກະ
ສິ ກໍາປ່າໄມ້ພາຍໃນປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ, ບໍ່ ວ່າຈະເປັນປ່າໄມ້, ນິ ຄົມ, ແຫ່ຼງນໍ ້ າ, 
ບ່ອນເນີ ນສູງ, ທ່ົງພຽງ, ແຄມຝ່ັງທະເລ ແລະ ປ່າດົງ. ບໍ່ ແມ່ນແນວທາງດ້ານວິ ຊາການ
ໃນການສ້າງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແຕ່ແມ່ນຂອບເຂດເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການ
ເຈລະຈາໃນການອອກແບບນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ການ
ລົງທ ນໃນຂະແໜງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ. 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບົດແນະນໍ າແມ່ນມີ ຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ບໍ່ ໄດ້ເພ່ີມເຕີມ ຫຼື  
ທົດແທນຂໍ ້ ຕົກລົງ ຫຼື  ສົນທິສັນຍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, 
ແຕ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບຫຼາຍຂະແໜງການຂອງອາຊຽນ  ກ່ຽວກັບ  
ການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ: ຂະແໜງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ໄປສູ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ທຸກຂະແໜງ ການອື່ ນໆຂອງອາຊຽນ. 
ບົດແນະນໍ າທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິ ກໍາ.  
 
ຫັຼກການ ແລະ ແນວທາງທີ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານສະບັບນີ ້ , 
ເຖິງວ່າມີ ຈຸດປະສົງເພ່ືອປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ, 
ແຕ່ສະແດງເຖິງປັດຊະຍາອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ ສາມາດຮັບຮອງເອົ າໄດ້ໂດຍປະເທດນ
ອກຈາກອາຊຽນ.  
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2. ຈຸດປະສົງຂອງບົດແນະນໍ າ 
 

1) ຊຸກຍູ້ບົດບາດຂອງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນດ້ານເສດຖະກິດ, ສິ່ ງແວດ
ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະດັບກະສິ ກໍາ, ຄອບຄົວ  ແລະ ພູມສັນຖານ.  
 

2) ຊີ ້ ນໍ າການສ້າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ  ແລະ ໂຄງການກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຂອງບັນດາປະ
ເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ແລະ ການລົງທ ນຂອງພາກເອກະຊົນ, ພ້ອມທັງຫັຼກສູດ ແລະ 
ແຜນງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຊ້ັນສູງ.  
 

3) ຊ່ວຍປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນບັນລຸເປົ ້ າໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ, ຕາມທິດສີ ຂຽວ ຫຼື  ການເຕີບໂຕແບບຍື ນຍົງ, ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍ
ອາຍພິດເຮື ອນແກ້ວ, ການຟ້ືນຟູທີ່ ດິ ນ, ການປົກປັກຮັກສາແຫ່ຼງນໍ ້ າ, ຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ, ສັງຄົມ/ປ່າໄມ້ໃນຊຸມຊົນ, ການປັບປຸງການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນ
ຟ້າອາກາດ  ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, 
ເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ.  
 

4) ເພ່ີມທະວີ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານ
ການຮ່ວມມື ພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. 
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3. ຜູ້ນໍ າໃຊ້ທີ່ ເປັນເປົ ້ າໝາຍ  
 

ເປົ ້ າໝາຍຜູ້ໃຊ້ຫັຼກຂອງບົດແນະນໍ າແມ່ນສໍ າລັບຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຂອງປະເທດສະມາຊິ ກອ
າຊຽນ ແລະ , ອັນທີ ສອງ, ໂຄງການ ແລະ/ຫຼື  ຜູ້ວາງແຜນໂຄງການໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖ່ິນ, ນັກລົງທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສະຖາບັນການສ ກສາຊ້ັນສູງ ແລະ 
ອົງການທີ່ ບໍ່ ຂ ້ ນກັບລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິ
ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາ. 
ຄໍ າແນະນໍ າສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ໂດຍກຸ່ມອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ເພ່ືອຈຸດປະສົງສ່ົງເສີ ມ. 

ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແມ່ນການໂຕ້ຕອບຂອງກະສິ ກໍາ ແລະ ຕ້ົນໄມ້, 
ລວມທັງວຽກງານກະສິ ກໍາການນໍ າໃຊ້ຕ້ົນໄມ້. ສິ່ ງນີ ້ ລວມເຖິງຕ້ົນໄມ້ໃນຟາມ ແລະ 
ໃນພູມສັນຖານກະສິ ກໍາ, ການປູກຝັງໃນປ່າ ແລະ ຢູ່ແຄມປ່າ ແລະ 
ການຜະລິ ດພືດພັນຕ້ົນໄມ້. ການພົວພັນລະຫວ່າງຕ້ົນໄມ້ ແລະ 
ອົງປະກອບອື່ ນໆຂອງວຽກງານກະສິ ກໍາເຊັ່ ນການລ້ຽງສັດ, ປາ ແລະ 
ສັດນໍ້າແມ່ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນໃນລະດັບຂະໜາດ: ໃນທ່ົງນາ (ບ່ອນທີ່ ຕ້ົນໄມ້ ແລະ 
ພືດຖື ກປູກຮ່ວມກັນ), ກະສິ ກໍາ (ບ່ອນທີ່ ຕ້ົນໄມ້ອາດຈະສະໜອງອາຫານສັດ, 
ນໍ ້ າມັນ, ອາຫານ, ທີ່ ພັກອາໄສ ຫຼື  ລາຍຮັບຈາກຜະລິ ດຕະພັນ, ລວມທັງໄມ້) ແລະ 
ພູມສັນຖານ (ບ່ອນທີ່ ມີ ການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ລວມກັນໃນການກໍານົດການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດ). ໃນລະດັບຊາດ ແລະ 
ທ່ົວໂລກ, ປ່າໄມ້ ແລະ ກະສິ ກໍາມີ ປະຕິສໍ າພັນທາງລະບົບນິ ເວດ ແລະ 
ຜ່ານນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ ແລະ ການຄ້າ ແລະ 
ມີ ຄວາມສໍ າຄັນຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມກັງວົນ 
ກ່ຽວກັບ ສິ່ ງ ແວດລ້ອມອື່ ນໆ. ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຍ ດໝ້ັນວິ ທີ ການ 
ວຽກງານກະສິ ກໍາ-ນິ ເວດວິ ທະຍາ ໂດຍເນ້ັນໃສ່ຫຼາຍໜ້າທີ່  ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຊັບຊ້ອນ ແລະ ພືດພັນພືດ 
ແທນທີ່ ຈະສຸມໃສ່ການປູກຝັງແບບດຽວເທ່ົານ້ັນ. ຄໍ າວ່າ 'ຕ້ົນໄມ້' 
ແມ່ນໃຊ້ລວມທັງຕ້ົນໄມ້ ແລະ ໄມ້ພຸ່ມ, ໄມ້ຢື ນຕ້ົນ, ຕ້ົນປາມ ແລະ ຕ້ົນໄມ້ໄຜ່. 
ເຊັ່ ນດຽວກັນ, ຄໍ າວ່າ 'ກະສິ ກໍາ' ແມ່ນຖື ກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອ   
ໝາຍເຖິງກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດຕ້ົນຕໍເພ່ືອຜະລິ ດອາຫານ, ເສ້ັນໄຍ ແລະ ນໍ ້ າມັນ 
ໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ຄວບຄຸມການນໍ າໃຊ້ພືດພັນ, ສັດ ແລະ ສັດນໍ້າ. 
ການປູກປ່າໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫາ
ນ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງຄອບຄົວ, ການສະໜອງພະລັງງານຈາກໄມ້ຟືນ, 
ການປັບຕົວ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ, 
ການຄຸ້ມຄອງອ່າງເກັບນໍ ້ າ, ການຟ້ືນຟູທີ່ ດິ ນ ແລະ 
ການປັບປຸງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານກະສິ ກໍາ ແລະ ອື່ ນໆ. ກະສິ
ກໍາປ່າໄມ້ຍັງຊ່ວຍຊາວກະສິ  ກອນກະຈາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ້ອມ, 
ສະໜອງແຫ່ຼງລາຍຮັບທີ່ ສໍ າຄັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວໃນຊົນນະບົດ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະເຊີ ນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ. 
ຊາວກະສິ ກອນໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານກະສິ
ກໍາປ່າໄມ້ເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ປະເພດຂອງກະສິ
ກໍາປ່າໄມ້ສາມາດຈໍ າແນກໄດ້ຕາມຕ້ົນກໍາເນີ ດຢູ່ໃນພາກພ້ືນ 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2).  
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ຄວາມສໍ າຄັນຂອງປ່າໄມ້ຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງໂລກ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ແຕ່ຕ້ົນໄມ້ນອກປ່າກ່ໍມີ ບົດບາດສໍ າຄັນໃນການຟ້ືນຟູພູມສັນຖານ ແລະ 
ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍສາກົນ ແລະ 
ລະດັບຊາດທີ່ ມີ ຄວາມທະເຍີ ທະຍານໃນຂົງເຂດກະສິ ກໍາ. 
ມີ ຫຼາຍວິ ທີ ທີ່ ຈະຟ້ືນຟູພູມສັນຖານທີ່ ຊຸດໂຊມລົງ 
ແຕ່ມີ ຈໍ ານວນໜ້ອຍທີ່ ສາມາດຟ້ືນຟູຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ 
ລະບົບນິ ເວດ ໃນຂະນະທີ່ ຍັງສະໜອງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການ, ລາຍຮັບ ແລະ ການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດອື່ ນໆ 
ໂດຍຜ່ານການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ 
ໃນແບບກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. ເມື່ ອນໍ າມາໃຊ້ເປັນເຄື່ ອງມື ໃນການຟື ້ ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ 
ພູມສັນຖານ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ສາມາດປັບປຸງຄຸນລັກສະນະຂອງດິ ນທາງກາຍະພາບ, 
ເຄມີ  ແລະ ຊີ ວະພາບ, ດ້ວຍການເພ່ີມທາດອິ ນຊີ  ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິ ນ, 
ປັບປຸງການໝູນວຽນທາດອາຫານ, ຄວບຄຸມການເຊາະເຈື່ ອນຂອງດິ ນ ແລະ 
ຄວບຄຸມນໍ ້ າ. ການຟ້ືນຟູພູມສັນຖານທີ່ ຊຸດໂຊມດ້ວຍວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ສາມາດເພ່ີມຄວາມຢື ດຢຸ່ນຂອງຊຸມຊົນຕ່ໍກັບການຕົກຕະລ ງ, 
ລວມທັງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍປັບຕົວ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ (FAO 2017).  

 
ປະຈຸບັນ, ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ນັບມື ້ ນັບໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ວ່າແມ່ນວິ ທີ  ເພ່ືອບັນລຸ
ຫຼາຍສົນທິສັນຍາ, ຂອບເຂດ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍທີ່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ 
ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄໍ າໝ້ັນສັນຍາ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). ໃນນ້ັນ, ສັນຍາປາຣີ  
ທີ່ ໄດ້ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ  4 ພະຈິ ກ 2016 ໄດ້ໃຫ້ຂອບການຮ່ວມມື ທ່ົວໂລກ 
ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ເພາະຕ້ົນໄມ້ໃນປ່າ ແລະ ສວນກະສິ ກໍາ 
ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການແກ້ໄຂ ແລະ 
ການປັບຕົວຂອງການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ. ຍ້ອນມີ ຄວາມສາມາດບ່ົມຊ້ອນ
ຂອງຕ້ົນໄມ້ໃນການສະກັດເອົ າກາກບອນ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຈ ່ ງສາມາດປະກອບສ່ວນ
ເຂົ ້ າໃນການບັນລຸການປະກອບ ສ່ວນທີ່ ມີ ການກໍານົດລະດັບຊາດຂອງບັນດາ
ສະມາຊິ ກອາຊຽນ. ກະສິ
ກໍາປ່າໄມ້ຍັງສາມາດເປັນເຄື່ ອງມື ໃນການບັນລຸເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍົ
ງ, ຊ່ວຍລ ບລ້າງຄວາມອ ດຫີ ວ, ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, 
ສະໜັບສະໜູນຄວາມສະເໝີພາບລະ ຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ການລວມຕົວຂອງສັງຄົມ, ສະໜອງພະລັງງານທີ່ ເໝາະສົມ ແລະ ສະອາດກວ່າ, 
ປົກປ້ອງຊີ ວິ ດເທິງພ້ືນດິ ນ, ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງດິ ນ ແລະ ຕ້ານການປ່ຽນ 
ແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2). 
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4. ຫັຼກການຊີ ້ ນໍ າ 
 

ຫັຼກການແນະນໍ າແມ່ນເຊື່ ອມໂຍງກັນ, 
ເປັນຕົວແທນຂອງປັດຊະຍາທີ່ ກວ້າງຂວາງທີ່ ຊີ ້ ນໍ າການພັດທະນາການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງ
ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ (ຕົວຢ່າງ, ນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ການລົງທ ນທຸລະກິດ) 
ໃນທ່ົວບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ, ໃນທຸກສະຖານະການ, 
ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານ ງເຖິງການປ່ຽນແປງໃນເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ. 
ພາກນີ ້ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າທີ່ ສໍ າຄັນສໍ າລັບແຕ່ລະຫັຼກການ. 

4.1 ຫັຼກການຂອງສະຖາບັນ 

ຫັຼກການທີ  1: ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ເໝາະສົມ 
 

ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງການຂາດແຄນສະຖາບັນວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ທີ່ ຈະແຈ້ງໃນຫຼາຍປະເທດໃນພາກພ້ືນອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, 
ຊ ່ ງເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນເພ່ືອສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍທີ່ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນານະໂຍບາຍກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, 
ແຜນງານ ແລະ ການລົງທ ນ. ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ, ລວມມີ )5 
ຕ້ອງຍ ດໝ້ັນໃນທຸກລະດັບຂອງການວາງແຜນ, ການຕັດສິ ນໃຈ ແລະ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼື ອກະສິ ກໍາ. ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 1.1. ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ, ຂອບ, ຂໍ ້ ຕົກລົງ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນງານສາກົນ ແລະ ພາກພ້ືນທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ເມື່ ອພັດທະນາບັນດາໂຄງການ, ແຜນງານ ຫຼື  
ນະໂຍ ບາຍກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 1.2. ກວດກາບັນດາກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ສ້າງໃໝ່ ຫຼື  
ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ເພ່ືອຮັບປະກັນການພັດທະນາກະສິ
ກໍາປ່າໄມ້ມີ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິ ຕິກໍາທີ່ ຈະແຈ້ງ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 1.3. ສ້າງຕ້ັງສະຖາບັນ "ບ້ານ" ສໍ າລັບກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. 
ການປະເມີ ນໂຄງສ້າງສະຖາບັນທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ເໝາະສົມ ຫຼື  
ສ້າງສະຖາບັນໃໝ່ ໂດຍມີ ບັນດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ 
ຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາກະສິ ກໍາ ໂດຍມີ ໜ້າທີ່  ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ. 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 1.4. ສ້າງແຜນງານ, ຍຸດທະສາດ ຫຼື  ແຜນທີ່ ດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜູນການພັດທະນາຢູ່ໃນລະດັບພາຍໃຕ້ຊາດ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ.  

 
5ບົດແນະນໍ າການສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສິ ດຄອບຄອງທີ ່ ດິ ນ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ໃນຂອບເຂດຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ: http://www.fao.org/docrep/016/ i2801e/i2801e.pdf 
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ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 1.5. ສະໜອງເງື່ ອນໄຂ  ແລະ ລະບຽບການທີ່ ສາມາດຊຸກຍູ້  ແລະ ການໃຫ້ລາງວັນ
ແກ່ການນໍ າໃຊ້ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ເຊັ່ ນ: ຄວາມປອດໄພຂອງການຄອບຄອງທີ່ ດິ ນ, ການເພ່ີມ
ທະວີ ການເຂົ ້ າເຖິງຕະຫຼາດ  ແລະ ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 1.6. ຄ້ົນຫາວິ ທີ ການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ເພ່ືອສະໜອງສິ່ ງທີ່ ເໝາະສົມ ແລະ ການສື ບຕ່ໍການສະ
ໜັບສະໜູນການພັດທະນາກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. 

ຫັຼກການ 2: ຮັບປະກັນປະສິ ດທິ ຜົນ ຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ 
 

ໂດຍອ້າງອີ ງໃສ່ຫັຼກການທີ  1, ການພັດທະນາຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ, ອົງການ  ຫຼື  
ກົມທີ່ ຂ ້ ນກັບກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ສໍ າຄັນແມ່ນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນເພ່ືອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ , 
ການຄ້ົນຄວ້າ, ສະໜອງການບໍ ລິ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ. ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , 
ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 2.1. ເພ່ີມທະວີ ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນຮັບຜິດຊອບກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ມີ ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ, ໃຫ້ການແນະນໍ າດ້ານວິ ຊາການ, ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການວາງແຜນແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈໃນຂ້ັນຕ່າງໆ, ຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ 
ແລະ ຜົນກະທົບ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 2.2. ກໍານົດ ແລະ ລະດົມບັນດານັກຊ່ຽວຊານສະເພາະບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ 
ເພ່ືອຍົກສູງຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິ ກ ເພ່ືອພັດທະນາກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນຂ້ັນຕ່າງໆ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 2.3. ເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຄ້ົນຄ້ວາແຫ່ງຊາດ 
ເພ່ືອດໍ າເນີ ນການຄ້ົນຄວ້າວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ເຊື່ ອມສານຄວາມຮູ້ກັບນະໂຍ ບາຍໂດຍຜ່ານຂະບວນການມີ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນການ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 2.4. ເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມ
ສະດວກການຍົກຍ້າຍຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະລະຫວ່າງ ແລະ ໃນບັນດາຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ, ສະໜັບ
ສະໜູນການປ ກສາຫາລື , ແຜນການ ແລະ ໂຄງການກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ການອອກແບບ
ທາງເລື ອກຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ສໍ າລັບສະພາບການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 2.5. ເພ່ີມທະວີ ການຮ່ວມມື ດ້ານການຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະຫວ່າງລະບົບການ
ຄ້ົນ ຄວ້າ ແລະ ເສີ ມຂະຫຍາຍລະດັບຊາດ  ແລະ ບັນດາອົງການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ
ສາກົນ, ໃນນ້ັນລວມມີ ວິ ທະຍາໄລ. 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 2.6. ຊຸກຍູ້ການສ ກສາດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ໂດຍການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອແກ່ບັນດາວິ ທະຍາໄລ ແລະ 
ມະຫາວິ ທະຍາໄລໃນການພັດທະນາຫັຼກສູດວຽກງານກະສິ
ກໍາປ່າໄມ້ຜ່ານເຄື ອຂ່າຍການສ ກສາຊ້ັນສູງໃນພາກພ້ືນ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 2.7. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 
ສະໜອງການບໍ ລິ ການສະໜັບສະໜູນ 
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

ທີ່ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ ້ າຂອງທີ່ ດິ ນຂະໜາດໃຫຍ່ (ຜູ້ສໍ າປະທານ, ກະສິ ກໍາຂອງບໍ ລິ ສັດ) 
ແລະ ຜູ້ປະກອຂະໜາດນ້ອຍ6. 

ຫັຼກການທີ  3: ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມື ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ ແລະ 
ການຕັດສິ ນໃຈແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ. 
 

ພິຈາລະນາເຖິງລັກສະນະຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ແນວຄວາມຄິ ດ 
ແລະ ການເຊື່ ອມຈອດກັບກະສິ ກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນອື່ ນໆ; 
ການພົວພັນດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກັບຂະແໜງການອື່ ນໆ (ຕົວຢ່າງ: 
ການລ້ຽງສັດ, ພະລັງງານ, ການລ້ຽງສັດນໍ ້ າ, ນໍ ້ າ, ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດໃນຊົນນະບົດ), ແນວທາງພູມສັນຖານໃນການຊ່ວຍເຫຼື ອກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ 
ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈແບບປະສົມປະສານ, 
ດ່ັງທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້. ໃນຂອບການຫຼາຍຂະແໜງການຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິ ນຟ້າອາກາດ: ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມໝ້ັນຄົງສະບຽງອາຫານ, ແມ່ນຈໍ າ
ເປັນເພ່ືອພັດທະ ນາກະສິ ກໍາຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ. ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, 
ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 3.1. ສ່ົງເສີ ມວິ ທີ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທີ່ ເໝາະສົມຂອງການວາງແຜນ 
ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈສໍ າລັບການວາງແຜນຮ່ວມກັນ, ການກໍານົດເປົ ້ າໝາຍ ແລະ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະ    ແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ໂດຍສະເພາະ, 
ໃນລະດັບຂະໜາດນ້ອຍ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາ ມາດປະກອບມີ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຜູ້ວາງແຜນຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຄື : ອຸດສາຫະກໍາເອກະຊົນ, ນັກລົງທ ນ ແລະ 
ຜູ້ສໍ າປະທານ; ນັກຄ້ົນຄວ້າ; ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ບໍ່ ຂ ້ ນກັບລັດຖະບານ; ຜູ້ໃຫ້ທ ນສາກົນ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມງານ; ອົງການຈັດຕ້ັງຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ສະຫະກອນ; ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມື ອງ ຫຼື  ຊົນເຜ່ົາ; 
ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຜະລິ ດ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 8).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 3.2. ຮັບປະກັນວ່າການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນ 
ແລະ ການບໍ ລິ ການຂອງພວກເຂົ າ, ມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈດີ ຂ ້ ນ ແລະ 
ລວມເຂົ ້ າໃນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 3.3. ອອກແບບການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ທ່ົວຂົງເຂດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການ
ຫັນປ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ການພິຈາລະນາ, ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຕິດຕາມຜົນກະທົບທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ , ໃນໄລຍະສ້ັນ  ແລະ ຍາວນານ. 
ຕາມມາດຕະຖານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ 
ທີ່ ປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນໄດ້ຮັບຮອງເອົ າ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 11). 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 3.4. ລວມເອົ າເປົ ້ າໝາຍ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ແຕກຕ່າງກັນຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ 
ໃນພູມສັນຖານທີ່ ແນໃສ່ວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ລວມທັງຜູ້ຖື ຫຸ້ນຂະໜາດນ້ອຍ, 

 
6 ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ສາມາດປະກອບມີ ການຝ ກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິ ກຕ່າງໆຂອງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, 
ເຕັກນິ ກຫັຼງການເກັບກ່ຽວ, ການຕະຫຼາດ, ສິ ນເຊື່ ອ ແລະ ການເງິ ນ. 
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

ກຸ່ມຜູ້ຜະລິ ດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່, ກຸ່ມຊຸມຊົນປ່າໄມ້, 
ການສໍ າປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຂອງລັດ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 8, 9, 11).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 3.5. ໃຊ້ເຄື່ ອງມື ທີ່ ຊັດເຈນທາງດ້ານພ້ືນທີ່  
ເພ່ືອກໍານົດພ້ືນທີ່ ທີ່ ເໝາະສົມທີ່ ສຸດສໍ າລັບວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນພູມສັນຖານ, 
ອີ ງຕາມຄວາມເໝາະສົມດ້ານສິ່ ງແວດ ລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນຜົນກະທົບຂະໜາດໃຫຍ່, ຜົນປະໂຫຍດ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 11)7.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 3.6. ເຄົ າລົບ, ນໍ າໃຊ້ ແລະ/ຫຼື  
ປະສົມປະສານລະບົບຄວາມຮູ້ພ້ືນເມື ອງໃນການຄ້ົນຄວ້າວິ ທະຍາສາດ, ການວາງແຜນ ແລະ 
ການຕັດສິ ນໃຈ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 8).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 3.7. ຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ທ້ອງຖ່ິນ  ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົ ້ າໝາຍ
ແຫ່ງຊາດ, ຂອບເຂດ, ຍຸດທະສາດ  ແລະ ໂຄງການດໍ າເນີ ນງານຂອງອາຊຽນ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນສົນທິສັນຍາ, 
ອະນຸສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ, ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງສາກົນ. 

4.2 ຫັຼກການທາງເສດຖະກິດ 

 

ຫັຼກການທີ  4: ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງສິ ນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດ 

 
ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງໃນຮູບແບບສິ ນຄ້າ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດສໍ າລັບຕະຫຼາດ, ຄົວເຮື ອນ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ. 
ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ມັກຈະເປັນແບບດ້ັງເດີ ມທີ່ ຊາວກະສິ ກອນເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ຮັກສາທີ່ ດິ ນ, 
ຊ ່ ງພວກເຂົ າຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ, ລາງວັນ  ຫຼື  
ຊົດເຊີ ຍການລົງທ ນໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂົ າ, ເຊັ່ ນ: 
ຜ່ານລາຍຮັບໂດຍກົງຈາກຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ/ຫຼື  
ລາງວັນໃຫ້ແກ່ການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດ. ໂຄງການ. ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, 
ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 4.1. ສ່ົງເສີ ມສິ ນຄ້າກະສິ ກໍາທຸກປະເພດ (ຕົວຢ່າງ, ສິ ນຄ້າດິ ບ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນສໍ າລັບການບໍ ລິ ໂພກ ແລະ ຂາຍ) ໂດຍມີ ຍີ່ ຫ້ໍ ແລະ/ຫຼື  
ການຢ້ັງຢື ນທີ່ ເປັນເອກະລັກ ເຊັ່ ນ: ການຄ້າທີ່ ເປັນທໍາ  ຫຼື  ສິ ນຄ້າ 'ສີ ຂຽວ' ແລະ 
ເສີ ມສ້າງການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຖື ຂະ ໜາດນ້ອຍໃນການລວມຕົວ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ ້ . ບັນລຸ
ເສດຖະກິດຂອງຂະແໜງການເພ່ືອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຈາກຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 4.2. 
ເຄົ າລົບຄວາມຮູ້ຂອງທ້ອງຖ່ິນໃນການນໍ າໃຊ້ຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ເພ່ືອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ, 
ລວມທັງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ຊີ ວະພາບ ແລະ ການຄ້າ 
ແລະ ຮັບປະກັນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງສະເໝີພາບ 
(ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 8, 9).  

 
7 ຕົວຢ່າງ, ກ່ອງເຄື່ ອງມື ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍື ນຍົງຂອງ FAO (http://www.fao. org /sustainable -forest-

management/toolbox/tools/en/) ແລະ ກ່ອງເຄື່ ອງມື ຂອງສູນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ (http://www.worldagroforestry.org/ 
output?field_type_ tid=756) ແລະ ການວາງແຜນການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມຫຼາຍດ້ານ 
(LUMENS: http://www.worldagroforestry.org/region/sea/ publications/detail?pubID=3447) 
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 4.3. ສະໜອງແຮງຈູງໃຈໄລຍະຍາວ, ການຈ່າຍເງິ ນ ຫຼື  
ລາງວັນສໍ າລັບການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດທີ່ ສະໜອງໂດຍກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ 
ທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ່ໍໜ້ານໍ້າ, ການຟ້ືນຟູທີ່ ດິ ນ, ການເກັບຄາບອນ ແລະ 
ການປັບປຸງຊີ ວະນາໆພັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສິ ນຄ້າສາທາລະນະ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 6).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 4.5. ເຊື່ ອມໂຍງຂໍ ້ ມູນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ເຂົ ້ າໄປໃນຖານຂໍ ້ ມູນທ່ົວໂລກ, ພາກພ້ືນ ແລະ 
ລະດັບຊາດ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ຕ້ົນໄມ້ໃນຟາມປູກລ້ຽງ, ປະເພດກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ 
ທາດຄາບອນ, ທ່າແຮງການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ການແຈກຢາຍທາງພູມສັນຖານ, 
ຜົນຜະລິ ດ, ຜົນກໍາໄລ ແລະ ບັນທ ກການລ້ຽງສັດ.  

 

 

ຫັຼກການທີ  5: ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການລົງທ ນດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 

ແລະ ຕະຫຼາດ 
 

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ດ້ວຍແຮງຈູງໃຈທາງກົງ ແລະ 
ທາງອ້ອມ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດານັກລົງທ ນວິ ສາຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ລົງທ ນໃນໄລຍະຍາວທາງດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. ການລົງທ ນດ່ັງກ່າວສາມາດມຸ່ງໄປເຖິງຕະຫຼາດ 
ຍົກເວ້ັນໃນກໍລະນີ ການຜະລິ ດຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ ເຂົ ້ າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈອື່ ນໆ, 
ເຮັດໃຫ້ມີ ອຸປະສັກສູງ.ກົນໄກຕະຫຼາດໃໝ່ອາດຈະມີ ຄວາມຈໍ າເປັນແຕ່ສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບທ
າງເສດຖະກິດສັງຄົມທີ່ ກົງກັນຂ້າມ, ສະນ້ັນ, 
ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ການລົງທ ນດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ
ການລົງທື ນ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບຂອງອາຊຽນ. ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 5.1. ກໍານົດ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການເງິ ນ, 
ລວມທັງໂຄງການສິ ນເຊື່ ອທີ່ ສ່ົງເສີ ມຜູ້ທຸກຍາກ (ຕົວຢ່າງ, ມີ ໄລຍະເວລາຈ່າຍຄື ນທີ່ ຍາວກວ່າ 
ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ໍາ) 
ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຮູບແບບທຸລະກິດກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ສໍ າລັບຜູ້ຖື ຫຸ້ນ ແລະ 
ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 5.2. ສະໜອງນະໂຍບາຍ ທີ່ ສະໜັບສະໜູນການລົງທ ນໄລຍະຍາວ 
ແຕ່ມີ ຄວາມຍື ດຫຍຸ່ນ ແລະ ການວາງແຜນການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ 
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຊື່ ອໝ້ັນໃຫ້ແກ່ນັກການເງິ ນລົງທ ນໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 5.3. ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິ ກ ແລະ 
ການສ່ົງເສີ ມການຄ້າເພ່ືອພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສິ ກໍາ ແລະ 
ສ້າງການເຊື່ ອມໂຍງຕະຫຼາດ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 4).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 5.4. ສະໜອງຂ້ັນຕອນການປຸງແຕ່ງ ແລະ 
ການຕະຫຼາດຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ໂປ່ງໃສ ແລະ ງ່ າຍດາຍ 
ເພ່ືອກະຕຸ້ນການລົງທ ນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 5.5. ລົບລ້າງການບິ ດເບື ອນທາງເສດຖະກິດ ທີ່ ເກີດຂ ້ ນຈາກຂະແໜງການອື່ ນໆທີ່

ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຫຸຼດລົງ ຫຼື  ເປັນການຈໍ າກັດກາລະໂອກາດໃຫ້ນັກລົງ
ທ ນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ.  
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 5.6. ສະໜອງສິ່ ງຈູງໃຈທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ 
ສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫຼື ອກະສິ ກໍາທີ່ ມີ ປະໂຫຍດຕ່ໍສັງຄົມ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 4).  

 

4.3 ຫັຼກການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ 

 

ຫັຼກການທີ  6: ຮັກສາ ແລະ ເສີ ມຂະຫຍາຍການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດໃນຟາມ 

ແລະ ພູມສັນຖານ 
 

ຟາມກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ມັກຈະຕ້ັງຢູ່ໃນພູມສັນຖານ ທີ່ ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ. 
ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ແລະ ແຫ່ຼງນໍ ້ າທີ່ ມີ ຄວາມສໍ າຄັນ. ດ່ັງນ້ັນ, 
ການປະຕິບັດວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ນອກຈາກການຜະລິ ດສິ ນຄ້າ, 
ຜົນກະທົບຕ່ໍການສະໜອງການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດຫຼາຍ. ດ້ວຍເຫດນີ ້ , 
ການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າ ໄມ້ຄວນຮັບປະກັນການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດ 
ທີ່ ມາຈາກພູມສັນຖານເຫ່ົຼານີ ້ ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ, ຟ້ືນຟູ ຫຼື  ປັບປຸງ. 
ການວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິ ດກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ເໝາະສົມ 
ຄວນໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີ ມໃຫ້ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານນິ ເວດຕາມເປົ ້ າໝາຍ 
ໂດຍບໍ່ ທໍາລາຍຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ອື່ ນໆ. ບົດແນະນໍ າປະກອບມີ , 
ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 6.1. 
ຮັບປະກັນວ່າການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຖື ກວາງແຜນເພ່ືອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດ
ຫຼາຍດ້ານພ້ອມກັນ - ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ - 
ໃນຂອບເຂດຕ່າງໆຈາກກະສິ ກໍາ ຈົນເຖິງລະດັບພູມສັນຖານ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 3, 11).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 6.2. ຮັບຮູ້ ແລະ ປະເມີ ນຜົນກະທົບທາງບວກຂອງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ໃນການບໍ າລຸງຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນິ ເວດ 
ການບໍ ລິ ການລວມທັງວຽກງານການຟ້ືນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ພູມສັນຖານ, 
ການຟ້ືນຟູທີ່ ດິ ນຊຸດໂຊມ, ການຫຸຼດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ ອນຂອງດິ ນ, 
ການຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຕ້ານການເປັນທະເລ ຊາຍ 
(ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 4, 11).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 6.3. ການປະເມີ ນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ 
ກ່ອນທີ່ ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານກະສິ ກໍາຂະໜາດໃຫຍ່, 
ລວມທັງການສ້າງພ້ືນຖານເພ່ືອຕິດຕາມຜົນກະທົບຕ່ໍການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດ. 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 6.4. 
ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຊີ ວະນາໆພັນທີ່ ສົມທຽບໄດ້ 
ເພ່ືອຊົດເຊີ ຍການສູນເສຍ ຫຼື  
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ບໍ່ ສາມາດຫຼີ ກລ້ຽງໄດ້ຈາກການພັດທະນາກະສິ ກໍາ 
ພາຍຫັຼງທີ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 6.5. ພັດທະນາ ແລະ 
ປະຕິບັດມາດຕະຖານການປະຕິບັດພາກສະໜາມໃນການຈັດຕ້ັງ ແລະ 
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ການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົ າໃນການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດ 
(ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 11, 12).  

 

ຫັຼກການທີ  7: ເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນ 
 

ການແລກປ່ຽນການຄ້າແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງຜົນປະໂຫຍດທີ່ ບໍ່ ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນເວລາດຽວກັ
ນ. ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຄ້າຂາຍແມ່ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນເປັນພິເສດ 
ໃນເວລາແນະນໍ າວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ທີ່ ມີ ຕ້ົນໄມ້, ພືດພັນ, ປາ ແລະ 
ສັດລ້ຽງເຂົ ້ າເປັນຫົວໜ່ວຍດຽວກັນ. ການຄ້າມີ ຂ ້ ນທັງທາງດ້ານພ້ືນທີ່  ກ່ຽວກັບ 
ການຈັດລຽງຂອງອົງປະກອບທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ຊ່ົວຄາວ, 
ຕົວຢ່າງ: ການເຊື່ ອມໂຍງຂອງຕ້ົນໄມ້ເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງລະບົບກະສິ ກໍາ 
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາລະຫວ່າງການລົງ ທ ນ ແລະ ການໄດ້ຄື ນ. ເພ່ືອເຂົ ້ າໃຈ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການຄ້າໃຫ້ດີ ຂ ້ ນ, ຂໍ ້ ແນະນໍ າລວມມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 7.1. ໃຊ້ວິ ທີ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ 
ເພ່ືອເຂົ ້ າໃຈການຕັດສິ ນໃຈຂອງຊາວກະສິ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ວິ ສາຫະກິດສໍ າລັບການຜະລິ ດໄລຍະສ້ັນ ແລະ ແບບຍື ນຍົງ, 
ໂດຍພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງສະມາຊິ ກໃນຄົວເຮື ອນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ 
(ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິ ງ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ), ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຕະຫຼາດ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 3, 
11, 12).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 7.2. ຄາດຄະເນຂະໜາດຂອງການຄ້າທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິ ນໃຈໂດຍການປະເມີ ນລາຄາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ າເຊັ່ ນ: ທີ່ ດິ ນ, ແຮງງານ ແລະ 
ການລົງທ ນທາງດ້ານການເງິ ນໃນຂະນະທີ່ ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຜົນຜະລິ ດເຊັ່ ນ: ຕ້ົນໄມ້, 
ພືດພັນ, ປາ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ແລະ/ຫຼື  ການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 
4, 6).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 7.3. ພິຈາລະນາລາຍໄດ້ຂອງຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ນັກລົງທ ນ, 
ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຕ້ົນປີ ຂອງການສ້າງຕ້ັງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ການຊອກຫາວິ ທີ  ແລະ 
ວິ ທີ ການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຄ້າ, ຕົວຢ່າງ, ໂດຍຜ່ານສິ ນເຊື່ ອໄລຍະຍາວ, 
ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ, ວັນພັກພາສີ , ຄ່າຄໍ ້ າປະກັນ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ. 
ສໍ າລັບການສະໜອງການບໍ ລິ ການລະບົບນິ ເວດ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 4, 5, 6). 
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4.4 ຫັຼກການວັດທະນະທໍາສັງຄົມ 

 

ຫັຼກການທີ  8: ຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົ າລົບພູມປັນຍາທ້ອງຖ່ິນ, ປະເພນີ  ແລະ 
ທາງເລື ອກຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
 

ມາດຕະຖານທາງສັງຄົມ, ລະບົບຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ລະບົບຄວາມຮູ້ທ້ອງຖ່ິນ/ພ້ືນເມື ອງ ຄວນຖື ກພິຈາລະນາໃນການວາງແຜນ ແລະ 
ການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, 
ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 8.1. ຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົ າລົບລະບົບຄຸນຄ່າຂອງພູມປັນຍາທ້ອງຖ່ິນ, ພ້ືນເມື ອງ ຫຼື  
ປະເພນີ , ລວມທັງຄວາມຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມື ອງ, ຂອງຊຸມຊົນເປົ ້ າ 
ໝາຍສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 4, 10).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 8.2. ຮັບປະກັນການຊື ້ -
ຂາຍຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖ່ິນຕ່ໍກັບການລົງທ ນໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ສໍ າຄັ
ນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຂອງການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ, ລ່ວງໜ້າ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 10)8.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 8.3. ຮັບປະກັນຄວາມຮູ້ ແລະ ທາງເລື ອກຂອງທ້ອງຖ່ິນ ກ່ຽວກັບ 
ທາງເລື ອກໃນການປູກຝັງ (ຕົວຢ່າງ, ຊະນິ ດຕ້ົນໄມ້ ແລະ ພືດພັນ, ຊະນິ ດພັນສັດ ແລະ 
ປະເພດ), ຈຸດປະສົງ ແລະ ການປະຕິບັດໄດ້ພິຈາລະນາໃນເວລາດໍ າເນີ ນການຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ 
ໃນລະ ຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 3, 4, 10, 11, 
12).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 8.4. ຮັບຮູ້ ແລະ 
ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນໃນດ້ານການຝ ກອົບຮົມ, 
ເຕັກໂນໂລຊີ , ສິ ດທິທີ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍຍະພາບ ແລະ 
ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຊົນເຜ່ົາພ້ືນ ເມື ອງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາ 
(ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 3).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 8.5. ສ້າງພ້ືນຖານເສດຖະກິດ-ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ເພ່ືອຕິດຕາມຄວາມຄື ບໜ້າ  
ແລະ ການປະເມີ ນຜົນກະທົບ  ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ  ແລະ 
ແນວທາງການລົງທ ນທີ່ ປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນທີ່ ນໍ າໃຊ້.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 8.6. ປ້ອງກັນການຍ້າຍຖ່ິນຖານ  ຫຼື  
ການເສື່ ອມສະພາບຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໂດຍການລົງທື ນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຫັຼກ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 3, 
8, 9).  

 
8 ຄູ່ມື ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າຂອງ FAO: https://www.un.org/ development/desa/ indigenouspeoples/ 

publications/2016/10/free -prior-and-not-consent-an-indigenous-peoples-right- and-ag ood-practice -f or-loc al-
ຊຸມຊົນ-fao/ 
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ຫັຼກການທີ  9: ສະໜັບສະໜູນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ການລວມຕົວຂອງສັງຄົມ 
 

ການລວມຕົວຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ 
ຄວນຖື ກຄໍ ານ ງເຖິງເມື່ ອນະໂຍບາຍດ້ານຫັດຖະກໍາ ແລະ ເມື່ ອວາງແຜນ ແລະ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼື ອກະສິ ກໍາ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້ ຕ້ອງເຂົ ້ າເຖິງທຸກກຸ່ມສັງຄົມ, 
ລວມທັງກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ເຊັ່ ນ: ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມື ອງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ, 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຊາວໜຸ່ມ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ຄວນຖື ກພິຈາລະນາ ແລະ 
ມີ ການສ່ົງເສີ ມການເຊື່ ອມຈອດລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍໃນຂະແໜງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຂໍ ້ ກໍານົດກ່ຽວກັບຫັຼກການນີ ້ ຄວນສອດຄ່ອງກັບຂໍ ້ ແນະນໍ າ ກ່ຽວ
ກັບ ບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງອາຊຽນ. ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 9.1. ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍ າຄັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ການລວມຕົວຂອງສັງຄົມໃນການຕັດສິ ນໃຈ, ການອອກແບບ ແລະ 
ການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼື ອກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 9.2. 
ຮັບປະກັນການມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີ ຜົນປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍເຫຼື ອກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ໂດຍຜູ້ປູກໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ ເຊັ່ ນ: 
ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມື ອງ/ປະຊາຊົນຕາມປະເພນີ /ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖ່ິນຖານ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 9.3. ຮັບປະກັນວ່າກຸ່ມຄົນທີ່ ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
ຫຼື  ບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການລົງທ ນໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່  ຫຼື  
ຂອງບໍ ລິ ສັດ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 8, 10).  

ແນວທາງ 9.4. ຮັບປະກັນວ່າການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ເພ່ີມທະວີ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ 
ໂດຍການເຂົ ້ າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ການຕັດສິ ນໃຈ, ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ແລະ 
ໂອກາດ ແລະ ພະຍາຍາມປັບປຸງການເຂົ ້ າເຖິງຂອງແມ່ຍິ ງຕ່ໍກັບໂອກາດດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
(ລວມທັງຂໍ ້ ມູນ, ເຕັກໂນໂລຊີ , ການເງິ ນ) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 9.5. ຮັບປະກັນວ່າທາງເລື ອກ  ຫຼື  
ເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ແນະນໍ າແມ່ນມີ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ໂດຍສະເພາະເມື່ ອເວົ ້ າເຖິງແຮງງານທີ່ ຕ້ອງການຈາກແມ່ຍິ ງ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 9.6. ເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລະບົບການຄ້ົນຄ້ວາ  ແລະ ການຂະ ຫຍາຍ
ລະດັບຊາດ  ແລະ ບັນດາອົງການບໍ່ ຂ ້ ນກັບລັດຖະບານ ເພ່ືອດໍ າເນີ ນ
ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ (
ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 2).  
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ຫັຼກການທີ  10: ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງ ແລະ ສິ ດຄອບຄອງນໍ າໃຊ້ 
 

ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ສ່ວນຫຼາຍອາດຈະສ້າງຄວາມເຄັ່ ງຕ ງລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດທີ່ ສິ ດໃນ
ທີ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດບໍ່ ຈະແຈ້ງ. ສະນ້ັນ, 
ການປົກປ້ອງສິ ດຄອບຄອງນໍ າໃຊ້ແມ່ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້າ
ນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ບໍ່ ທໍາລາຍສິ ດຊຸມຊົນ  ຫຼື  ສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ 
ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 10.1. 
ເຂົ ້ າໃຈສິ ດຄອບຄອງນໍ າໃຊ້ຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນເຂດທີ່ ແນໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານກະສິ
ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ສໍ າຄັນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການລົງທ ນຂອງບໍ ລິ ສັດ9.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 10.2. ໃຫ້ຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ ້ າຮ່ວມການສົນທະນາໃນເວລາວາງແຜນການ
ຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ສໍ າຄັນ, ເຄົ າລົບຄວາມປາຖະໜາ  ແລະ ສິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ  
ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວກະສິ ກອນມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 10.3. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສິ ດຄອບຄອງທີ່ ດິ ນຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ/ຫຼື  ຜົນກະທົບຈາກ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ເພ່ືອຫຼີ ກເວ້ັນການຂັດແຍ່ງທາງສັງຄົມ ແລະ 
ຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນທີ່ ມີ ປະໂຫຍດຈາກການລົງທ ນ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 10.4. ຮັບປະກັນການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ, ລ່ວງໜ້າ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖື ສິ ດທີ່ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບ  ຫຼື  
ບໍ່ ດ່ັງນ້ັນຈາກການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ 
ພຽງແຕ່ການຊົດເຊີ ຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ບໍ່ ສາມາດຫຼີ ກລ້ຽງໄດ້ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 7, 8). 

 

4.5 ຫັຼກການການອອກແບບດ້ານວິ ຊາການ 

ຫັຼກການທີ  11: ອອກແບບທາງເລື ອກວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຕາມເນື ້ ອໃນ 
 

ລະບົບກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ທາງເລື ອກຕ່າງໆມີ ຫຼາກຫຼາຍ, 
ດ້ວຍຜົນສໍ າເລັດແມ່ນຂ ້ ນກັບການອອກແບບທີ່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ 
ໂດຍອີ ງໃສ່ສະພາບການທ້ອງຖ່ິນທີ່ ຕິດພັນກັບເງື່ ອນໄຂຍ່ອຍ, ລະດັບຊາດ ແລະ ທ່ົວໂລກ. 
ບັນລຸໄດ້ຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມໆ
ກັນ ແມ່ນເປົ ້ າໝາຍຕ້ົນຕໍຂອງຂະ    ແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. ການແລກປ່ຽນມີ ຢູ່ເລື ້ ອຍໆ 
ແຕ່ວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ມີ ການອອກແບບດີ ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ 
ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. 
ເພ່ືອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , 
ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

 
9 ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຄູ່ມື ຈໍ ານວນຫຼວງຫຼາຍມີ ໄວ້ສໍ າລັບການປະເມີ ນສິ ດຄອບຄອງນໍ າໃຊ້. ເບິ່ ງບົດແນະນໍ າແບບສະໝັກໃຈຂອງ FAO  
ກ່ຽວກັບ  ການຄຸ້ມຄອງທີ່ ຮັບຜິດຊອບຂອງສິ ດຄອບຄອງທີ່ ດິ ນ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ໃນຂອບເຂດຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ: http://www.fao.org/docrep/016/ i2801e/i2801e.pdf. 
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ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 11.1. ສະໜອງເຄື່ ອງມື ທີ່ ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້, ການຕັດສິ ນໃຈຂອງບັນດາພາກ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອປະເມີ ນຂໍ ້ ມູນລວມ, ກໍານົດໂອກາດ ແລະ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ແລະ ຕັດສິ ນໃຈ 
ກ່ຽວກັບ ທາງເລື ອກດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. ການສະໜັບສະໜູນການຕັດສິ ນໃຈປະກອບມີ ຂໍ ້ ມູນ 
ແລະ ຊຸດຂໍ ້ ມູນຂອງຕົວກໍານົດທາງຊີ ວະພາບ - ເຊັ່ ນພູມສັນຖານ, ການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ, ດິ ນ, 
ອຸນຫະພູມ ແລະ ຝົນ - ແລະ ສະຖິຕິເສດຖະກິດ - ສັງຄົມລວມທັງບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, 
ຂໍ ້ ມູນຕະຫຼາດ, ບັນຫາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 11.2. ຮັບປະກັນວ່າທາງເລື ອກກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຖື ກເລື ອກ ໂດຍອີ ງໃສ່ຄວາມ
ຕ້ອງການ, ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື  ຈຸດປະສົງຂອງບຸກຄົນ (ຜູ້ຖື ຂະໜາດນ້ອຍ, ຜູ້ຖື ໃຫຍ່, ບໍ ລິ ສັດ) 
ແລະ ພາກລັດ (ລັດຖະບານ, ອົງການບໍ່ ຂ ້ ນກັບລັດຖະບານ) ຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍຄໍ ານ ງ
ເຖິງການປ່ຽນແປງ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ໃນລະບອບດິ ນຟ້າອາກາດໃນອະນາຄົດ, ສະ ພາບ
ເສດຖະກິດ. ແລະ ນະໂຍບາຍ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 3, 7, 8, 9).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 11.3. ອອກແບບທາງເລື ອກວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ໂດຍອີ ງໃສ່ສະພາບການທ້ອງຖ່ິນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີ ວະພາບ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 
(ລວມທັງການມີ ແຮງງານ ແລະ ລາຄາທີ່ ເໝາະສົມ), ວັດທະນະທໍາ, ໂຄງສ້າງພ້ືນຖານ, 
ຕະຫຼາດ ແລະ ເງື່ ອນໄຂນະໂຍບາຍ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຂໍ ້ ແນະນໍ າ 12.2 ແລະ ຫັຼກການ 3, 5, 9, 
10) ແລະ ພິຈາລະນາຊ່ົວຄາວ. (ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ການໝູນວຽນຂອງຕ້ົນໄມ້, ພືດພັນ, 
ການລ້ຽງສັດ, ປາ) ແລະ ພ້ືນທີ່  (ຕົວຢ່າງ, ການຈັດລຽງທາງພ້ືນທີ່ ຂອງອົງປະກອບໃນລະບົບ) 
ຂະໜາດຂອງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 11.4. ມຸ່ງໄປເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ໂດຍການຮັບປະກັນການເລື ອກເຟ້ັນ
ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຖື ກອອກແບບ ເພ່ືອໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດໄປພ້ອມໆກັນກັບຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ານວັດທະນະທໍາ - ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ໂດຍຄໍ ານ ງເຖິງສະພາບການທ້ອງ
ຖ່ິນ, ລວມທັງສະພາບວັດທະນະທໍາສັງຄົມ (ຕິດພັນກັບຫັຼກການ. 2, 9) ແລະ 
ສະຖານະພາບການຄອບຄອງທີ່ ດິ ນ ຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 
10).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 11.5. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທາງເລື ອກໃນຂະແໜງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຖື ກປະຕິ 
ບັດໂດຍສົມທົບກັບການອະນຸລັກທີ່ ສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຢີ ກະສິ ກໍາທີ່ ອັດສະລິ ຍະທາງດ້ານສະພາບອາກາດ10, ເຊັ່ ນ: ການໄຖແບບຄອນທົວ  
(ໂດຍສະເພາະໃນດິ ນທີ່ ມີ ຄວາມຊັນ), ການປູກພືດປົກຄຸມ, ການປົກຫຸ້ມດິ ນ, ເຮັດຄັນຄູ ຫຼື  
ສູນ, ແນວພັນທີ່ ທົນທານຕ່ໍໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ການປະຢັດນໍ ້ າ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 11.6. 
ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າດ້ານວິ ຊາການເພ່ືອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ ເໝາະສົມຂອງທາງເລື ອກໃນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້
ທີ່ ເລື ອກໂດຍຜ່ານການຝ ກອົບຮົມ ແລະ 
ອຸປະກອນການຂະຫຍາຍເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການສ ກສາຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີ ວິ ດ 
(ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 2, 6).   

 
10 ເບິ່ ງຂໍ ້ ແນະນໍ າພາກພ້ືນອາຊຽນ ສໍ າລັບການສ່ົງເສີ ມການປະຕິບັດກະສິ ກໍາທີ່ ອັດສະລິ ຍະທາງດ້ານດິ ນຟ້າອາກາດ 
ສໍ າລັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມື : http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/October/ ASEAN-
Regional-Guidelines-on-Promoting - CSA-Practices/ASEAN%20Regional%20 ບົດແນະນໍ າ%20on%20Pr 
omoting%20 CSA%20Practices-endorsed%2037th%20 AMAF.pdf 
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ຫັຼກການທີ  12: ເລື ອກອົງປະກອບກະສິ ກໍາແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ 
 

ການເລື ອກ ແລະ ຕັດສິ ນໃຈ ກ່ຽວກັບ ຕ້ົນໄມ້, ການປູກພືດພັນ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ 
ອົງປະກອບຂອງປາ/ສັດນໍ ້ າ  ກ່ຽວກັບ  ຂະໜາດທາງກວ້າງ ແລະ 
ທາງກາຍຂອງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ແມ່ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນຕ່ໍກັບຜົນສໍ າເລັດ. 
ອີ ງຕາມເປົ ້ າໝາຍ (ໄລຍະສ້ັນ ຫາ ກາງ  ຫຼື  ໄລຍະຍາວ) ຂອງຊາວກະສິ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ, 
ໃຫຍ່ ແລະ ວິ ສາຫະກິດ, ຊັບພະຍາກອນການຜະລິ ດ (ຂະໜາດທີ່ ດິ ນ, ແຮງງານ, ທ ນ) ແລະ 
ການພິຈາລະນາອື່ ນໆ, ເຊັ່ ນ: ການຄອບຄອງ ແລະ ຕະຫຼາດ, 
ການຄັດເລື ອກຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງອົງປະກອບໃນ. 
ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຄວນອີ ງໃສ່ແນວຄວາມຄິ ດ: 'ຊະນິ ດຂອງຕ້ົນໄມ້, ພືດພັນ, 
ການລ້ຽງສັດ ແລະ/ຫຼື  ປາໃນບ່ອນທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງທີ່ ຖື ກຕ້ອງ'. 
ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 12.1. ກໍານົດຊະນິ ດພືດພັນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ/ຫຼື  ສັດນໍ ້ າ ແລະ 
ຊະນິ ດພັນທີ່ ກົງກັບສະພາບທາງຊີ ວະພາບ (ອຸນຫະພູມ, ນໍ ້ າຝົນ, ຄວາມສູງ ແລະ ດິ ນ) 
ຂອງພ້ືນທີ່ ເປົ ້ າໝາຍເພ່ືອກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ໂດຍການສັງເກດການມີ ຢູ່ໃນພ້ືນທີ່  ແລະ 
ສະຖານທີ່ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 11)11. 
ພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງໃນອານາຄົດຂອງລະບອບດິ ນຟ້າອາກາດ ເມື່ ອເລື ອກຊະນິ ດ, 
ແນວພັນ ແລະ ສາຍພັນທີ່ ລວມຢູ່ໃນລະບົບກະສິ ກໍາປ່າ ໄມ້. ເປັນການດີ ທີ່ ສຸດ 
ທີ່ ຈະມາພ້ອມກັບຂະບວນການນີ ້ ດ້ວຍການສໍ າຫຼວດຕະຫຼາດຂອງຊະນິ ດ ແລະ 
ແນວພັນເພ່ືອກໍານົດຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົ າ ແລະ ກົນລະຍຸດການອອກແບບທີ່ ດີ ກວ່າ 
ສໍ າລັບການຕະຫຼາດຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 11).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 12.2. ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດ ຫຼື  
ກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອກໍານົດສິ ດທິພິເສດຂອງພວກເຂົ າ (ສິ ນຄ້າ 
ແລະ ການບໍ ລິ ການ) ຂອງຕ້ົນໄມ້, ພືດພັນ, ການລ້ຽງສັດ, ປາ ແລະ 
ຊະນິ ດພັນສະເພາະທີ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງການທີ່ ຈະປູກຝັງ, ຮັບປະກັນວ່າຂະບວນການແມ່ນລວມ 
ແລະ ສະເໝີພາບ. ເມື່ ອມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ, ຈັດຕ້ັງກຸ່ມສໍ າຫຼວດແຍກຕ່າງຫາກສໍ າລັບຜູ້ຊາຍ, 
ແມ່ຍິ ງ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ 
ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນສາມາດສະໜອງການປ້ອນຂໍ ້ ມູນ 
(ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 8, 9, 10, 11).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 12.3. ກວດກາ ແລະ ນໍ າໃຊ້ແນວທາງເຕັກນິ ກທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວທີ່ ປະເທດສະມາຊິ ກອາ
ຊຽນໄດ້ຮັບຮອງກ່ຽວກັບການຄັດເລື ອກເຊື ້ ອພະຍາດ, ຄຸນນະພາບ, ການຈັດຫາ, ການແຈກ
ຢາຍ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ລວມທັງການຄັດເລື ອກສາຍພັນສັດ ແລະ ສິ ນໃນນໍ ້ າ. 
ຮັບປະກັນວ່າພືດພ້ືນເມື ອງ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດນໍ ້ າ ແລະ/ຫຼື  
ສາຍພັນບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກຊະນິ ດພັນທີ່ ແປກໃໝ່ ແລະ/ຫຼື  
ສາຍພັນໃນລະບົບກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  

 

 
11 ອອນລາຍ ແລະ ຖານຂໍ ້ ມູນອື່ ນໆຂອງຊະນິ ດພັນທີ່ ເໝາະສົມທີ່ ເໝາະສົມກັບສະພາບທາງຊີ ວະພາບໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ຄວາມມັກຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດເຂົ ້ າຫາໄດ້ສໍ າລັບທາງເລື ອກທີ່ ເພ່ີມຂ ້ ນ. ຕົວຢ່າງ: ຖານຂໍ ້ ມູນການເຮັດວຽກ ແລະ 
ລະບົບນິ ເວດຂອງຕ້ົນໄມ້ (http://www.worldagroforestry. org/output/tree-functional-and-ecological- databases). 
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 12.4. ຮັບປະກັນການມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕ້ັງໜ້າຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວກະສິ ກອນ, ນັກລົງທ ນ, ພະນັກງານສ່ົງເສີ ມ  ແລະ ບັນດາອົງການ
ຂອງລັດ ໃນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບບັນດາພາກສ່ວນໃນລະບົບກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  

 

4.6 ຫັຼກການສື່ ສານ ແລະ ການຂະຫຍາຍ 
 

ຫັຼກການທີ  13: ສື່ ສານຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິ ກໍາຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ 
 

ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງການຂາດຄວາມຮູ້ທ່ົວໄປ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິ ດກະສິ ກໍາລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ແລະ 
ລັກສະນະກະສິ ກໍາທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຊັບຊ້ອນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, 
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ ແລະ ການສື່ ສານແມ່ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນຫຼາຍສໍ າລັບຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, 
ຊາວກະສິ ກອນ, ນັກລົງທ ນ ແລະ ຜູ້ຕະຫຼາດ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ການຮັບຮອງເອົ າຢ່າງກ້ວາງຂວາງ 
ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຂອງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. ຄໍ າແນະນໍ າປະກອບມີ , 
ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 13.1. ກໍານົດຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການສື່ ສານ ແລະ 
ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຜູ້ຖື ທັງໝົດ - ລວມທັງຊາວກະສິ ກອນ, ອົງການສ່ົງເສີ ມ ແລະ ທີ່ ປ ກສາ, 
ອໍ ານາດການປົກ ຄອງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນສູນກາງ, ນັກກາລະຕະຫຼາດ, ນັກລົງທ ນ - 
ໂດຍຜ່ານວິ ທີ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ 
ເພ່ືອສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທີ່ ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 13.2 ສື່ ສານຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ ຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດໃນພູມສັນຖານ ແລະ/ຫຼື  
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໃນພາສາ ແລະ ຮູບແບບທີ່ ຕ້ອງການ - ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, 
ລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຮູບພາບ-ສຽງ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ, ກອງປະຊຸມດ້ານທັກສະ, 
ການຝ ກອົບຮົມພາກສະໜາມ ແລະ ແຜນການສາທິດ. ເຂົ ້ າໃຈດີ ຂ ້ ນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ ປະ
ເຊີ ນກັບການຮັບຮອງເອົ າຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 13.3. ເພ່ີມທະວີ ຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້  ແລະ ສື່ ສານຂອງ
ບັນດາສະຖາບັນທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ການປູກຝັງ  ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ໃນລະດັບຊາດ  
ແລະ ອະນຸພາກພ້ືນເພ່ືອແນໃສ່ສ້າງ  ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້  ແລະ ທັກສະຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ
ຜົນ, ໃຫ້ທິດທາງດ້ານວິ ຊາການ, ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ. ແລະ 
ການຕັດສິ ນໃຈໃນລະດັບຕ່າງໆ, ຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບ, ສ່ົງເສີ ມວິ ທີ ການ, 
ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນສໍ າເລັດໂດຍສະເພາະ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນການລະດົມທ ນສໍ າລັບການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາກະສິ ກໍາ. 

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 13.4. ສະໜອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້  ແລະ ສື່ ສານຊັບພະຍາກອນຢ່າງພຽງພໍ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້, ສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການສົນທະນາ, ສາມາດເພ່ີມທະວີ
ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ສາມາດດັດປັບ ແລະ ປັບປຸງຢ່າງບໍ່ ຢຸດຢ້ັງ. 
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ຫັຼກການທີ  14: ວາງແຜນການຂະຫຍາຍຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ຍື ນຍົງ 
 

ໃນການພິຈາລະນາສະພາບການ - ສະເພາະຂອງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ການ
ຂະຫຍາຍກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຄໍ ານຶ ງເຖິງທັດສະ
ນະ ແລະ ສະພາບການທ່ົວໂລກ. ຄວາມຕ້ອງການສໍ າລັບການຂະຫຍາຍກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ເພ່ືອບັນລຸຜົນກະທົບທີ່ ຍື ນຍົງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດຢ່າງລະອຽດ. ຄໍ າແນະນໍ າປະ ກອບມີ , 
ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ .  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 14.1. ມີ ສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ຂະແໜງການຕ່າງໆໃນການວາງແຜນການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
(ເຊື່ ອມໂຍງກັບຫັຼກການ 3).  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 14.2. ເຂົ ້ າໃຈທ່າແຮງທີ່ ສູງທີ່ ສຸດສໍ າລັບ ແລະ ຂອບເຂດຈໍ າກັດ, ການຂະ 
ຫຍາຍກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ໂດຍການກວດສອບໂອກາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, 
ລວມທັງຊີ ວະພາບ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ແຮງງານ ແລະ ສະພາບຕະຫຼາດ, 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການ 
ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ ອາດຈະມີ ຜົນກະທົບການຂະຫຍາຍຕົວຂື ້ ນທີ່ ສະເໜີ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 14.3. 
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມຕ້ອງການສໍ າລັບການຂະຫຍາຍແມ່ນເຂົ ້ າໃຈໂດຍຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ຖື ກແກ້ໄຂທັງໝົດ ຫຼື  ບາງສ່ວນໃນສະຖານທີ່ ເປົ ້ າໝາຍ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 14.4. ເຂົ ້ າໃຈຈຸດສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຂະໜາດ, ຊ ່ ງອາດຈະເປັນດ້ານເຕັກນິ ກ  ຫຼື  
ສະຖາບັນຂອງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້  ຫຼື  ທັງສອງຢ່າງ. 
ດ້ານເຕັກນິ ກລວມມີ ການຄັດເລື ອກຕ້ົນໄມ້, ພືດພັນ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ/ຫຼື  
ອົງປະກອບຂອງລະບົບສັດນໍ ້ າ, ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດການ ແລະ 
ຜົນກະທົບທີ່ ຄາດໄວ້ຂອງກະສິ ກໍາ ແລະ ພູມສັນຖານ. ດ້ານສະຖາບັນລວມມີ ການຈັດຕ້ັງຜູ້ຖື
ຂະໜາດນ້ອຍ, ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ, ວິ ທີ ການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ກົນໄກການສະໜອງທ ນ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 14.5. ຕົກລົງເຫັນດີ  ກ່ຽວກັບ 
ຮູບແບບທີ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບການຂະຫຍາຍຂອບເຂດໂດຍສະເພາະ, 
ລວມທັງອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: 
ອໍ ານາດການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງ, ບໍ ລິ ສັດເອກະຊົນ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິ ດ, ອົງການສ່ົງເສີ ມ.  

ຂໍ ້ ແນະນໍ າ 14.6. ທົບທວນຄື ນວິ ທີ ການຂະບວນການຂະບວນການ ແລະ ຜົນສໍ າເລັດເປັນໄລ
ຍະການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ, ບັນຫາ ແລະ ກາລະໂອກາດ ຫຼື  ສ້າງມາດຕະ
ການດ້ານຊັບພະຍາກອນ. 
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5. ພິຈາລະນາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
 

ຫັຼກການ ແລະ ແນວທາງເຫ່ົຼານີ ້ ເປັນຂອບທີ່ ສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົນທະ 
ນາກ່ຽວກັບການສ້າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຂອງບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິ ກອາຊຽນ. ພ້ອມທັງໃຫ້ການຊີ ້ ນໍ າການລົງທ ນກະສິ ກໍາໂດຍພາກເອກະຊົນ. ເພ່ືອແນ
ໃສ່ປະຕິບັດ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທິດທາງດ້ານເຕັກນິ ກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປູກພືດກະສິ ກໍາທີ່

ເໝາະສົມກັບເຂດນິ ເວດວິ ທະຍາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມສະເພາະໃນບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິ ກອາຊຽນ. ການພິຈາລະນາບາງຢ່າງສໍ າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແມ່ນໄດ້ຖື ກປ ກສາຫາລື ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ .  

 

5.1 ບົດບາດ ແລະ ການຈັດຕ້ັງຂອງສະຖາບັນ 
 

ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຕ່າງໆໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ, 
ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ບໍ່ ແມ່ນລັດຖະບານ, ສະມາຄົມຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ສະຫະກອນ, ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນ, ພາກເອກະຊົນ (ຜູ້ຖື ຮຸ້ນຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື  ໃຫຍ່, ວິ ສາຫະກິດຂະ   ໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ, ບໍ ລິ ສັດ) ແລະ ອື່ ນໆ. ມີ ບົດບາດແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມແມ່ນຈໍ າ
ເປັນໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດ, ເພ່ີມທະວີ ຄວາມສາມາດຂອງ
ອົງການ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈ (ຫັຼກການ 1, 2, 3). 
ການກໍານົດຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ ສໍ າຄັນ ແລະ ເຂົ ້ າໃຈບົດບາດ, ຄວາມຕ້ອງ ການ ແລະ 
ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຕົນ ແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິ ດທີ່ ຈໍ າເປັນເພ່ືອແນໃສ່ສ້າງເງື່ ອນ
ໄຂໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  

ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການສະໜັບສະ
ໜູນຂອງລັດຖະບານໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບທ ນ, 
ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ ແຂ່ງຂັນຈາກການຜະລິ ດກະສິ ກໍາແບບດຽວທາງດ້ານການຄ້າ. 
ດ່ັງທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຫັຼກການທີ  1, 
ປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນຄວນກໍານົດສະຖາບັນທີ່ ອຸທິດຕົນເພ່ືອຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາ
ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົ າ. ປ່າ 
ໄມ້ລວມແມ່ນໜ ່ ງໃນບັນດາແຜນງານ ແລະ ກົນໄກແຫ່ງຊາດຫຼາຍອັນ 
ຊ ່ ງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ 
ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ທ ນຮອນ. 
ຫຼາຍປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນມີ ແຜນງານປ່າໄມ້ລວມ ໂດຍມີ ແຜນການ ແລະ 
ເປົ ້ າໝາຍເພ່ືອປັບປຸງຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນປ່າໄມ້ ພ້ອມກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍື ນຍົງ; 
ປ່າໄມ້ກະສິ ກໍາມີ ບົດບາດສໍ າຄັນໃນການບັນລຸເປົ ້ າໝາຍເຫ່ົຼານີ ້ .  

ນັກລົງທ ນພາກເອກະຊົນມີ ບົດບາດສໍ າຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, 
ໂດຍສະເພາະ, ບໍ ລິ ສັດອຸດສາຫະກໍາກະສິ ກໍາມີ ຄວາມສົນໃຈ 
ໃນການຜະລິ ດແບບຍື ນຍົງທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງເພ່ືອການຢ້ັງຢື ນ 
ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົ າຍີ່ ຫ້ໍຜະລິ ດຕະພັນຂອງພວກເຂົ າເປັນ "ເປັນມິດກັບສິ່ ງແວດລ້ອມ".  
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ວິ ຊາການແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງໄດ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້ົນຄວ້າ, 
ຝ ກອົບຮົມ ແລະ ສ ກສາກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ເພ່ືອ 1) ສື ບຕ່ໍສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຫັຼກຖານທາງດ້ານເຕັກນິ ກກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ/ຫຼື  
ປັບປຸງຄື ນບັນດາຄໍ າແນະນໍ າທາງດ້ານເຕັກນິ ກ ແລະ ນະໂຍບາຍ; 2) ພັດທະນາເຄື່ ອງມື  ແລະ 
ວິ ທີ ການສ້າງຄວາມຮູ້, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນຜົນກະທົບ; ແລະ 3) 
ສະໜັບສະໜູນການຮຽນ, ການສ ກສາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. 
ການຄ້ົນຄວ້າພ້ືນຖານ ແລະ ນໍ າໃຊ້ເຂົ ້ າໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ຄວນດໍ າເນີ ນແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ (ຫັຼກການ 3, 8, 9).  

ການຂະຫຍາຍຂະແໜງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການໃຫ້ຄໍ າປ ກສາ 
ໃນປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ຍັງມີ ບົດບາດສໍ າຄັນໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ 
ປະສົບການ, ການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງພະນັກງານສ່ົງເສີ ມໃຫ້ມີ ທັກສະທີ່ ຖື ກຕ້ອງ 
ເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການວາງແຜນ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີ ນຜົນ.  

ສະມາຄົມຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນກ່ໍມີ ຄວາມສໍ າຄັນໃນການຮ່ວມມື ດ້ານການຜະລິ ດຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິ ກໍາ
, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະ ສົບການຂອງຊາວກະສິ ກອນ, 
ການຮັບຮອງເອົ າທາງເລື ອກກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ເໝາະສົມທີ່ ສຸດກັບສະພາບການຂອງຕົນເອງໃນ
ດ້ານຊີ ວະວິ ທະຍາ, ສັງຄົມ - ດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະ ນະທໍາ, ຕະຫຼາດ ແລະ ເງື່ ອນໄຂນະ
ໂຍບາຍ, ຮັດແໜ້ນຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ, ຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນຂອງ
ຊາວກະສິ ກອນ, ຊຸກຍູ້ການປ ກສາຫາລື ລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນນ້ັນມີ ບັນດາ
ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກລົງທ ນ.  

ສະມາຊິ ກຂອງ CGIAR, ຄູ່ຮ່ວມງານທ່ົວໂລກເພ່ືອອະນາຄົດທີ່ ປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, 
ຍັງມີ ບົດບາດໂດຍການສອດຄ່ອງໂຄງການຄ້ົນຄ້ວາຂອງພວກເຂົ າກັບວາລະວຽກງານກະສິ ກໍາ
ປ່າໄມ້ຂອງປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ແລະ/ຫຼື  
ດໍ າເນີ ນການຄ້ົນຄ້ວາໂດຍກົງຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກພ້ືນ ແລະ ລະດັບຊາດ.  

ສຸດທ້າຍ, ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍສະເພາະ FAO, 
ມີ ບົດບາດສໍ າຄັນໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານວິ ຊາການ, ຄໍ າແນະນໍ າດ້ານນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດຄໍ າແນະນໍ າເຫ່ົຼານີ ້ . 

 

5.2 ການວາງແຜນ ແລະ ການເງິ ນ 
 

ເນື່ ອງຈາກຂະແໜງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ບໍ່ ຢູ່ໃນກໍາມື ຂອງກະສິ ກໍາ ຫຼື  ປ່າໄມ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, 
ປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນທີ່ ມຸ່ງຫວັງຈະພັດທະນາໂຄງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດຄວນ
ພິຈາລະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖາບັນທີ່ ຈໍ າເປັນ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ໂຄງການແຫ່ງຊາດປະສົບຜົນສໍ າເລັດ (ຫັຼກການທີ  1). 
ພາຍໃຕ້ການເປັນຫົວໜ້າຂອງສະຖາບັນທີ່ ກໍານົດໄວ້ພາຍໃນກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ສາມາດສ້າງຄະນະກໍາມະການຫຼາຍຂະແໜງການ  ຫຼື  ໜ່ວຍງານພິເສດ 
ເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນ. 
ວິ ທີ ການນີ ້ ສອດຄ່ອງກັບຂອບຫຼາຍຂະແໜງການຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ 
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດຄື : ກະສິ ກໍາ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ໄປສູ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຊ ່ ງສະໜອງກົນໄກການປະສານງານ.  

ການວາງແຜນກໍານົດວິ ໄສທັດດ້ານກະສິ ກໍາ ແລະ 
ແຜນທີ່ ເສ້ັນທາງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ 
ແມ່ນມີ ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເສ້ັນທາງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. 
ມີ ຫຼາຍວິ ທີ ເພ່ືອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນພາກພ້ືນ, 
ລວມທັງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທ ນ 
ທີ່ ເອື ້ ອອໍ ານວຍໂດຍມີ ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນທີ່ ກະຕຸ້ນການເປີ ດຕະຫຼາດສໍ າລັບຜະລິ ດຕະ
ພັນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກພືດກະສິ ກໍາຕ້ົນຕໍໃນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ 
ເປົ ້ າໝາຍທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ, ແຜນການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ ຫຼື  
ການປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່າ, ແຜນປະຕິບັດງານ REDD+ ແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ, 
ແຜນງານຟ້ືນຟູທີ່ ດິ ນ, ການວາງແຜນນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ ແລະ 
ການປະກອບສ່ວນທີ່ ກໍານົດແຫ່ງຊາດ. ການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍຂອງ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ສາມາດຊອກຫາວິ ທີ ຈັດຕ້ັງໂຄງການພັດທະນາຂອງຕົນໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບການສະໜອງທ ນຮອນໂດຍກົງ ຕ່ໍໂຄງການກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຂອງປະເທດ
ສະມາຊິ ກ.  

ການວາງແຜນຜັງໂຄງການ  ຫຼື  ໂຄງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການວິ ເຄາະຂອບເຂດ ແລະ ສະຖານະການ ເພ່ືອກໍານົດບັນຫາ, ສິ່ ງທ້າທາຍ, ຊ່ອງຫວ່າງ 
ແລະ ໂອກາດ. ຖ້າສັນຍານໃນທາງບວກໃຫ້ນັກລົງທ ນທີ່ ມີ ທ່າແຮງ (ຜູ້ຖື ຂະໜາດນ້ອຍ, 
ຜູ້ຖື ຂະໜາດໃຫຍ່, ບໍ ລິ ສັດ) ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການລົງທ ນໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, 
ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ 
ການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະກາງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. 
ການວາງແຜນຢູ່ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ກະສິ ກໍາ ຫຼື  
ລະດັບພາກສະໜາມຄວນໄດ້ຮັບການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຕົວແທນສ່ົງເສີ ມວຽກງານກະສິ ກໍາປ່
າໄມ້ (ຫັຼກການ 2) ແລະ ປະກອບມີ ການຄັດເລື ອກຂອງຈໍ ານວນຂອງທາງເລື ອກ 
ໃນວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ເໝາະສົມທີ່ ສຸດສໍ າລັບສະພາບການສະເພາະ, 
ພິຈາລະນາສະເພາະຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ຕະຫຼາດ ແລະ ເງື່ ອນໄຂນະໂຍບາຍ 
(ຫັຼກການ 12).   

5.3 ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ 
 

ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ 
ແມ່ນຈໍ າເປັນສໍ າລັບການຮ່ວມກັນຂອງຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ບໍ່ ພຽງແຕ່ເນ້ັນໃສ່ຄວາມ
ພະຍາຍາມເພ່ືອຂະໜາດການປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ, ແຕ່ຍັງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການປັບຕົວ 
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ 
ການປະຕິບັດເພ່ືອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງໃນສະພາບການທ້ອງຖ່ິນ, 
ລວມທັງການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດຂອງລະບອບສະພາບອາກາດ ແລະ ອິ ດທິພົນຈາກ. 
ປັດໃຈພາຍນອກ (ຫັຼກການ 3, 12). ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການເກັບກ່ຽວຜົນສໍ າເລັດ 
ແລະ ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງຮູບແບບກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນອະດີ ດ ແລະ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ 
ເປັນການເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ດີ ເພ່ືອຈັດລໍ າດັບຄວາມສໍ າຄັນຂອງການຄ້ົນຄວ້າໃນດ້ານຕ່າງໆ 
ຂອງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. ການຄ້ົນຄວ້າຄວນເປັນທິດທາງ ແລະ 
ປະຕິບັດໃນຮູບແບບການຮຽນຮູ້ ແລະ ມີ ສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ສ່ວນໜ ່ ງຂອງຂະບວນການວາງແຜນອາດຈະເປັນການກໍານົດການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 
ສະຖາບັນວິ ຊາການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື  ຕ້ອງການທີ່ ຈະເປັນ, ໃນການຄ້ົນຄວ້າກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ 
ເກັບກໍາການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຂົ າເພ່ືອດໍ າເນີ ນການປະສານງານຄວາມພະຍາຍາມ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນການເພ່ີມເຕີມແທນທີ່ ຈະຊໍ້າຊ້ອນຂອງຄວາມພະຍາ ຍາມຄ້ົນຄ້ວາ. 
ການພັດທະນາຫັຼກສູດວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພ່ືອຮັບປະກັ
ນການສອນວຽກງານກະສິ ກໍາກະສິ ກໍາ ໃນສະຖາບັນການສ ກສາຊ້ັນສູງ, 
ການກ່ໍສ້າງຕາມການເຮັດວຽກ 
ຂອງເຄື ອຂ່າຍອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ສໍ າລັບການສ ກສາກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ທີ່ ສ້າງຕ້ັງຂ ້ ນໂດຍສູ
ນກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໂລກໃນທ້າຍຊຸມປີ  1990 
ດ້ວຍການສະໜອງທ ນຈາກອົງການພັດທະນາສາກົນສະວີ ເດັນ, 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບເຄື ອຂ່າຍການສ ກສາຊ້ັນສູງອື່ ນໆທີ່ ມີ ຢູ່ໃນພາກພ້ືນ. 
ຄວາມພະຍາຍາມດ່ັງກ່າວຄວນສອດຄ່ອງກັບເປົ ້ າໝາຍອັນກ້ວາງຂວາງຂອງສູນການສ ກສາ 
ແລະ ຄ້ົນຄວ້າວິ ທະຍາສາດລະດັບພາກພ້ືນອາຊີ ຕາ ເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສໍ າລັບການສ ກສາ 
ແລະ ຄ້ົນຄວ້າກະສິ ກໍາ.  

 

5.4 ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ 
 

ໃນດ້ານການເພ່ີມທະວີ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນລະດັບຊາດ, ເປົ ້ າ
ໝາຍການເຊື່ ອມໂຊມຂອງດິ ນ, ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍອື່ ນໆ, 
ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດບ່ົມຊ້ອນດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ບັນ ດາປະເທດ
ສະມາຊິ ກອາຊຽນ ສາມາດລວມເອົ າຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ເຂົ ້ າໃນລະບົບຕິດຕາມ, ລາຍງານ  
ແລະ ກວດສອບ. ຂະບວນການກວດກາໃດໜ ່ ງຄວນຮັບປະກັນວ່າ 
ຫັຼກການຕ່ໍໄປນີ ້ ຖື ກແກ້ໄຂໂດຍໂຄງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້:  

1) ການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ: 
ແຜນງານຄວນຮັບເອົ າຂະບວນການຊໍ ້ າກັນຂອງການໄດ້ຮັບຄໍ າຄ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້. 
ໂຄງການຄວນຈະມີ ການປັບຕົວໃນການຮັບເອົ າຄໍ າຕິຊົມເພ່ືອປັບປຸງກິດຈະກໍາຂອງ
ຕົນ.  

2) ການຕິດຕາມແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້: 
ການພັດທະນາເຄື່ ອງມື ການຕິດຕາມແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ ທີ່ ສຸດໃນລັກສະນະມີ ສ່ວນຮ່ວມ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້. 

3) ເສີ ມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ: ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ 
ພາບຕ້ອງການຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິ ກ, ສັງຄົມ ແລະ 
ການເງິ ນ. ການເສີ ມສ້າງຄວາມສາມາດເຫ່ົຼານີ ້  
ສາມາດເພ່ີມທະວີ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ, 
ໂດຍສະເພາະກັບອົງການຈັດຕ້ັງຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ 
ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ປ່າໄມ້.  

 

ໃນລະດັບອາຊຽນ, ການຕິດຕາມການຮັບຮອງເອົ າໂຄງປະກອບການນີ ້  
ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກຄວນປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, 
ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຂອງອາຊຽນ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ ອງມື ຕິດຕາມກວດກາທີ່ ອາຊຽນໄດ້ຮັບຮອງເອົ າແລ້ວ 
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ເຊັ່ ນ: ການຕິດຕາມຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງສະບຽງອາຫານ, ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສະພາບອາກາດຂອງອາຊຽນ. ຂອບການຮ່ວມມື ຫຼາຍຂະແໜງການຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ 
ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາ ກາດ: ກະສິ ກໍາ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ໄປສູ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຍັງສາມາດນໍ າໃຊ້ເຂົ ້ າໃນການຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີ ນການຮັບຮອງເອົ າບົດແນະນໍ າຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກ, 
ໂດຍສະເພາະໃນການຮ່ວມມື ຫຼາຍຂະແໜງການພາຍໃນປະເທດສະມາຊິ ກ. 

ອົງການ FAO ອາດຈະພິຈາລະນາຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີ ນຄວາມຄື ບໜ້າຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂໍ ້ ແນະນໍ າເຫ່ົຼານີ ້ ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກ
ອາຊຽນ, ໃນທັດສະນະຂອງຖານຂໍ ້ ມູນທ່ົວໂລກ ກ່ຽວກັບ ຕ້ົນໄມ້ປົກຫຸ້ມ ແລະ ຕ້ົນໄມ້ນອກປ່າ.  

 

5.5 ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ 
 

ໜ ່ ງໃນຫຼາຍບັນຫາທີ່ ຍົກຂ ້ ນມາໃນການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ແມ່ນການຂາດຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຫ່ຼງຄວາມຮູ້ໃນປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ. 
ສິ່ ງນີ ້ ບໍ່ ພຽງແຕ່ຕິດພັນກັບການຂາດແຄນສະຖາບັນການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 
ພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນຫຼາຍປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນເທ່ົານ້ັນ, 
ແຕ່ຍັງເປັນຍ້ອນຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ມັກຈະມີ ພຽງບົດຄວາມວິ ທະຍາສາດເທ່ົານ້ັນ, 
ຊ ່ ງບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກວາງແຜນ. ຕ່ໍກັບຫັຼກການທີ  13, 
ຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິ ກໍາຕ້ອງຖື ກສື່ ສານຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ ແຕ່ບໍ່ ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ສື່ ສານໄດ້ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ 
ເວ້ັນເສຍແຕ່ຈະມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ ເໝາະສົມ. ດ່ັງນ້ັນ, 
ຊ ່ ງເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນສໍ າລັບປະເທດສະມາ ຊິ ກອາຊຽນ ທີ່ ຈະສ້າງສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຮູ້ດ່ັງກ່າວສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບຜູ້ຊົມໃຊ້. 
ວຽກງານຂອງສະຖານທີ່ ນີ ້ ແມ່ນເພ່ືອເກັບກໍາ ແລະ ຈັດປະເພດຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ 
ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ການສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ມີ ຄວາມຮູ້, ເຊັ່ ນ: 
ເວັບໄຊ ແລະ ການຕິດຕາມການນໍ າໃຊ້ (ເຊື່ ອມໂຍງກັບການຕິດຕາມ ແລະ 
ການປະເມີ ນຜົນໃນພາກ 5.4). 
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ດ້ານຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ເປັນວຽກງານທີ່ ສາມາດມອບໃຫ້ໂດຍສະຖ
າບັນທີ່ ກໍານົດ ຫຼື  ສ້າງໃໝ່ຕາມຫັຼກການທີ  1. 
ວຽກງານນີ ້ ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ເຈົ ້ າຂອງຄວາມຮູ້ ແລະ ນາຍໜ້າຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ ນ: 
ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ສະຖາບັນການສ ກສາ 
ລວມທັງວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ບໍ່ ຂື ້ ນກັບລັດຖະບານ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. ການພັດທະນາຂອງບົດແນະນໍ າ 
 

ແນວຄວາມຄິ ດທີ່ ຈະສ້າງບົດແນະນໍ າຂອງອາຊຽນ 
ສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໄດ້ເກີດມາຈາກການສົນທະນາຫຼາຍຄ້ັງນັບຕ້ັງແ
ຕ່ປີ  2015 ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມມື ໃນການຮ່ວມມື ດ້ານປ່າໄມ້ລວມ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດອາຊຽນ - ສະວິ ດ, ຄະນະວິ ຊາການຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ 
ປ່າໄມ້ລວມ ແລະ ພະແນກອາຫານ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ຂອງເລຂາທິການອາຊຽນ. ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການກະຕຸ້ນຈາກ, ການຮັບຮອງເອົ າວິ ໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ອາຊຽນ ໃນ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2016-2025. ໂດຍສະເພາະ, 
ແຜນການດ່ັງກ່າວໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ເປັນໜ ່ ງໃນໂຄງການປະຕິບັດ 
ເພ່ືອບັນລຸຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຮັບມື ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ. 
ໃນຂະນະທີ່ ບົດບາດ ແລະ 
ການປະກອບສ່ວນຂອງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນຂົງເຂດດ່ັງກ່າວເຫັນໄດ້ຫຼາຍຂ ້ ນໃນຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ, ການເຕີບໂຕ 'ສີ ຂຽວ' ແລະ 
ການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກ່ໍເປັນສິ່ ງທ້າທາຍ 
ເນື່ ອງຈາກວຽກງານກະສິ ກໍາຍັງບໍ່ ທັນມີ ສະຖາບັນ. ຂອງຕົນເອງ. ການສ ກສາຫຼາຍສະບັບໄດ້
ສະເໜີວ່າ ນອກເໜືອໄປຈາກການຕັດສິ ນໃຈຂອງຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ການທ້າທາຍລະດັບ
ກະສິ ກໍາ, ອຸປະສັກຕ້ົນຕໍແມ່ນການຂາດການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ ຈະແຈ້ງ ແລະ 
ກົນໄກສ່ົງອອກໃນປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ. ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວ, ການຊີ ້ ນໍ າ
ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ລະດັບອາຊຽນໄດ້ຮັບຖື ວ່າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນເພ່ືອສ້າງຫັຼກການ ແລະ 
ທິດທາງທີ່ ສາມາດສະໜັບສະໜູນການພັດ ທະນານະໂຍບາຍຢ່າງວ່ອງໄວ, ໂຄງການ ແລະ 
ການລົງທ ນໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້.  

ໃນກອງປະຊຸມສໍ າມະນາຄ້ັງທໍາອິ ດທີ່ ຈັດຂ ້ ນຢູ່ນະຄອນຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ ໃນເດື ອນມິຖຸນາປີ  
2016, ໄດ້ເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບການສ້າງບົດແນະນໍ າໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປ
ໄດ້, ກວມເອົ ານັກຄ້ົນຄ້ວາ, ຄູຝ ກ, ນັກສ ກສາ, ນັກວາງແຜນ, ນັກປະຕິບັດງານ  ແລະ ຜູ້ວາງ
ນະໂຍບາຍ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ວ່າບົດແນະນໍ າຄວນຈະມີ ສິ ດອໍ ານາດ ແລະ 
ມີ ການເຄື່ ອນໄຫວໃນພາສາ ແລະ 
ຮູບແບບແຕ່ບໍ່ ມີ ລາຍລະອຽດຫຼາຍເກີນໄປເພ່ືອໃຫ້ມີ ຄວາມຄິ ດສ້າງສັນ ແລະ 
ນະວັດຕະກໍາໃນລະຫວ່າງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ນັບຕ້ັງແຕ່ເດື ອນມິຖຸນາ 2017, 
ຂະບວນການຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ້ລວມເອົ າກິດຈະກໍາທີ່ ສໍ າຄັນ, ມີ ລາຍຊື່ ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ .  

1) ການປ ກສາຫາລື ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ມີ ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມປະມານ 245 ທ່ານ 
ຈາກປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ລວມທັງຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ກຸ່ມຊາວກະສິ ກອນ ແລະ 
ສະຫະ ກອນ, ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ນັກປະຕິບັດ ແລະ ນັກຄ້ົນຄວ້າ 
ໃນກອງປະຊຸມຄະນະວິ ຊາການຂອງອາຊຽນ  ກ່ຽວກັບ  ວຽກງານປ່າໄມ້ລວມ ຄ້ັງທີ  7 
ທີ່ ຈັດຂ ້ ນທີ່ ຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ. 12–14 ມິຖຸນາ 2017. 
ການປ ກສາຫາລື ໄດ້ສຸມໃສ່ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື ້ ອໃນທ່ົວໄປຂອງບົດແນະນໍ າ. 

2) ການນໍ າສະເໜີ ແລະ ຮັບເອົ າບົດບັນທ ກແນວຄວາມຄິ ດ ເພ່ືອພັດທະນາບົດແນະນໍ າ 
ໃນກອງປະຊຸມ ປະຈໍ າປີ  ຂອງຄະນະວິ ຊາການ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້ລວມ ຄ້ັງທີ  11 
ທີ່ ຈັດຂ ້ ນຢູ່ ຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ, ວັນທີ  15 ມິຖຸນາ 2017. 
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3) ການສະເໜີແຜນວຽກງານສ້າງບົດແນະນໍ າຕ່ໍຄະນະເລຂາ 
ວຽກງານປ່າໄມ້ລວມຂອງອາຊຽນປະຈໍ າເດື ອນມິຖຸນາ 2017.  

4) ການກະກຽມຮ່າງ "ສູນ" ຂອງບົດແນະນໍ າໂດຍ ICRAF ແລະ FAO ຈາກເດື ອນມິຖຸນາ
ຫາເດື ອນສິ ງຫາ. 2017.  

5) ການກະກຽມຮ່າງທໍາອິ ດຈາກ ເດື ອນສິ ງຫາຫາເດື ອນທັນວາ 2017.  
6) ທົບທວນຄື ນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບທໍາອິ ດໂດຍຄູ່ຮ່ວມມື ດ້ານປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແລະ 

ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດອາຊຽນ-ສະວິ ດ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ FAO 
ແຕ່ເດື ອນທັນວາ 2017 ຫາ ເດື ອນມັງກອນ 2018. 

7) ທົບທວນຄື ນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບທໍາອິ ດ ໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, 
ລວມທັງກຸ່ມຊ່ຽວຊານແມ່ນໍ ້ າຂອງ ກ່ຽວກັບ 
ກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ເພ່ືອຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, 
ກະສິ ກໍາແບບຍື ນຍົງ ແລະ ການຟ້ືນຟູທີ່ ດິ ນ ແລະ ຄະນະວິ ຊາການອາຊຽນ  ກ່ຽວກັບ  
ວຽກງານປ່າໄມ້ລວມ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນພາກພ້ືນ. ວັນທີ  26 ມັງກອນ 
2018.  

8) ການກະກຽມຮ່າງມະຕິທີ  2; ມັງກອນ-ກຸມພາ 2018.  
9) ການທົບທວນຄື ນຮ່າງບົດລາຍງານຄ້ັງທີ  2 ຂອງບັນດາຄະນະກໍາມະການຂະແໜງອາ

ຊຽນ, ເດື ອນກຸມພາ – ເດື ອນມີ ນາ 2018.  
10) ທົບທວນຄື ນຮ່າງບົດສະຫຸຼບຄ້ັງທີ  2 ຂອງຄະນະວິ ຊາການອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ 

ວຽກງານປ່າໄມ້ສັງຄົມ ປະຈໍ າເດື ອນກຸມພາ – ເມສາ 2018.  
11) ຮ່າງມະຕິສະບັບທີ  2 ສະບັບປັບປຸງ; ເດື ອນເມສາ – ພ ດສະພາ 2018.  
12) ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ສະຫລຸບກອງປະຊຸມຄ້ັງທີ  12 ຄະນະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບປ່າ

ໄມ້ສັງຄົມອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນດານັງ, ຫວຽດນາມ, ເດື ອນ 6/2018. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. ບົດສະເໜີຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້: 

ປະກອບສ່ວນໃນການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການປັບຕົວ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

ຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້12 
 

 

ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕ
ສະເລ່ຍຂອງ GDP 5,7% ແລະ ໄດ້ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍສະຫັດສະວັດ 
ການພັດທະນາເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄົນອ ດຫິວເຄິ່ ງໜ ່ ງ. ໃນຂະນະທີ່ ນີ ້ ແມ່ນຜົນສໍ າເລັດທີ່ ໜ້າຊົມເຊີ ຍ, 60 
ລ້ານຄົນ (> 10% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ) ຍັງຄົງບໍ່ ມີ ອາຫານ. 
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນຢ່າງໄວວາ, ຄຽງຄູ່ກັບການເສື່ ອມໂຊມຂອງທີ່ ດິ ນ ແລະ ປ່າໄມ້,   

 
12 ປ ້ ມປົກຂາວຂອງວຽກງານກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ສະຫງວນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວຄວາມຄິ ດວິ ວັດທະນາການຂອງການປູກຝັງ, 
ການປະຕິບັດວຽກງານກະສິ ກໍາທີ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ການປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ, 
ລາຍຮັບ, ລະບຽບການນໍ ້ າ, ການປັບຕົວ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນດິ ນຟ້າອາກາດ, ບັນຫາ ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍ, ສິ່ ງທ້າທາຍດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການຮຽກຮ້ອງຂອງສະມາຊິ ກອາຊຽນ. 
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ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍປະເທດໃນພາກພ້ືນ 
ບໍ່ ສາມາດລ້ຽງດູປະຊາກອນທີ່ ຄາດຄະເນໃນອະນາຄົດ.  
ການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດແມ່ນເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ເພ່ີມເຕີມຕ່ໍຂະໜາດ "ການສະໜອງ" 
ຂອງຄວາມປອດໄພສະບຽງອາຫານ. ອີ ງຕາມບົດລາຍງານການປະເມີ ນຜົນການປ່ຽນແປງ
ຂອງດິ ນຟ້າອາກາດຄ້ັງທີ  4 ຂອງຄະນະລັດຖະບານອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ເພາະເສດຖະກິດສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນອີ ງໃສ່ກະສິ ກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  

 
ຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້, ການນໍ າໃຊ້ຕ້ົນໄມ້ໃນນິ ຄົມ ແລະ ການລວມເອົ າປ່າໄມ້ ແລະ 
ກະສິ ກໍາເຂົ ້ າເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງພູມສັນຖານຫຼາຍປະການ, 
ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມຫຼາຍດ້ານ. 
ໃນການປຽບທຽບທ່ົວໂລກ, ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມີ ປະລິ ມານກາກບອນຊີ ວະມວນສູງສຸດ 
(ຕ່ໍເຮັກຕາ) ໃນເນື ້ ອທີ່ ກະສິ ກໍາຂອງທຸກຂົງເຂດ, ໂດຍມີ ທ່າອ່ຽງເພ່ີມຂ ້ ນ (60 
ໂຕນຂອງກາກບອນຕ່ໍເຮັກຕາໃນປີ  2000 ແລະ 65 ໂຕນຕ່ໍເຮັກຕາໃນປີ  2010). 
ຊາວກະສິ ກອນຢູ່ເຂດຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າລະບົບຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ ແລະ 
ການປະຕິບັດກະສິ ກໍາທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບຂອງເນື ້ ອທີ່ ກະສິ ກໍາ, 
ຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພ້ືນຖານອື່ ນໆ. 
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ປະລິ ມານຄາບອນທີ່ ສະສົມຈາກຕ້ົນໄມ້ໃນລະບົບກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ 
ເປັນຈໍ ານວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນການຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າ
ອາກາດ, ໃນຂະນະທີ່ ປ່າໄມ້ ແລະ ຕ້ົນໄມ້ກ່ໍເປັນ “ເຄື່ ອງປັບອາກາດ” 
ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ໂດຍການນໍ າເອົ ານໍ ້ າກັບຄື ນສູ່ບັນ ຍາກາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ການຮັບຮອງເອົ າຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ແບບກວ້າງຂວາງຍັງຖື ກຈໍ າກັດຢູ່ຍ້ອນມີ
ອຸປະສັກ  ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍັງຂາດການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານສະຖາ
ບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍສະເພາະກ່ຽວກັບຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້. ເພ່ືອຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດບ່ົມ
ຊ້ອນຂອງຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ໃນການບັນລຸຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ  ແລະ 
ການດັດປັບ  ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດຢູ່ອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, 
ນະໂຍບາຍຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ສະເພາະ  ແລະ ກົນໄກສ່ົງອອກທີ່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນແມ່ນຈໍ າ
ເປັນ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3. ບົດແນະນໍ າຕາມແນວທາງສາກົນ 
 

ບົດແນະນໍ າແມ່ນຍ ດໝ້ັນບັນດາສົນທິສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່

ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ ຖື ກກົດໝາຍ, ບັນດາໂຄງການສາກົນ ແລະ ຂອບເຂດທີ່

ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນໃຫ້ຄໍ າໝ້ັນສັນຍາ. ເຫ່ົຼານີ ້ ລວມມີ , ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ, ຕ່ໍໄປນີ ້ . 
 

• ເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ 17 
ເປົ ້ າໝາຍໄດ້ຖື ກຮັບຮອງເອົ າໂດຍບັນດາຜູ້ນໍ າຂອງໂລກໃນເດື ອນກັນຍາ 2015. 
ສ້າງຂ ້ ນຈາກຜົນສໍ າເລັດຂອງເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ, 
ເປົ ້ າໝາຍດ່ັງກ່າວໄດ້ລະດົມຄວາມພະຍາ 
ຍາມເພ່ືອຢຸດຕິທຸກຮູບແບບຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມບໍ່ ສະເໝີພາບ 
ແລະ ຮັບມື ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ໃນຂະນະທີ່ ຮັບປະກັນວ່າ 
'ບໍ່ ມີ ໃຜຖື ກປະຖ້ິມໄວ້ຂ້າງຫລັງ'.  

• ຂອບສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາ ກາດ 
(UNFCCC) ມີ ຈຸດປະສົງ 
ເພ່ືອສະຖຽນລະພາບຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສເຮື ອນແກ້ວໃນບັນຍາກາດ 
ເພ່ືອປ້ອງກັນການເຂົ ້ າຮ່ວມທີ່ ເປັນອັນຕະ ລາຍຕ່ໍລະບົບສະພາບອາກາດ, 
ໂດຍບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດຂອງອາຍແກັສເຮື ອນແກ້ວ ຫຼື  
ກົນໄກການບັງຄັບໃຊ້ສໍ າລັບປະເທດຕ່າງໆ. 
ຂອບດ່ັງກ່າວໄດ້ກໍານົດວິ ທີ ການສະເພາະຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນ (ເອີ ້ ນວ່າພິທີ ການ 
ຫຼື  ຂໍ ້ ຕົກລົງ) ອາດຈະໄດ້ຮັບການເຈລະຈາ 
ເພ່ືອກໍານົດການດໍ າເນີ ນການຕ່ືມອີ ກຕ່ໍກັບຈຸດປະສົງຂອງ UNFCCC.  

• ສັນຍາປາຣີ ໄດ້ອອກມາຈາກການເຈລະຈາຂອງ UNFCCC ແລະ 
ມີ ຈຸດປະສົງເພ່ືອຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນທ່ົວໂລກ 
ເພ່ືອຫຸຼດການເພ່ີມຂ ້ ນຂອງອຸນຫະພູມທີ່ ຄາດຄະເນໄວ້ເປັນ 1.5 °C ສູງກວ່າລະດັບ
ກ່ອນອຸດສາຫະກໍາ, ເພ່ີມທະວີ ຄວາມສາມາດປັບຕົວ, ຊຸກຍູ້ຄວາມຢື ດຢຸ່ນຂອງດິ ນຟ້າ
ອາກາດ  ແລະ ການພັດທະນາການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ໍາ ໂດຍບໍ່ ມີ ການຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍການ
ຜະລິ ດສະບຽງອາ ຫານ ແລະ ສ້າງການເຄື່ ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິ ນທີ່

ສະໜັບສະໜູນຈຸດໝາຍດ່ັງກ່າວ. ຜ່ານການປະກອບສ່ວນທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ັງໃຈໃນທ່ົວ
ປະເທດ, ບັນດາປະເທດສ້າງການເຄື່ ອນໄຫວ ທີ່ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ, ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ບຸລິ ມະສິ ດແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ.  

• ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີ ວະນານາພັນ (CBD) 
ກໍານົດຫັຼກການຄຸ້ມຄອງການອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີ ວະພາບ, 
ການນໍ າໃຊ້ອົງປະກອບແບບຍື ນຍົງ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ ຍຸດຕິທໍາ 
ແລະ ເທ່ົາທຽມກັນທີ່ ເກີດຈາກການນໍ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ. 

• ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອຕ້ານການເປັນທະເລຊາຍ (UNCCD) 
ແມ່ນຍຸດທະສາດ 10 ປີ  (2008– ປີ  2018) ໂດຍມີ ເປົ ້ າໝາຍຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມື
ທ່ົວໂລກເພ່ືອຕ້ານຄື ນ, ຕ້ານໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງຜືນແຜ່ນດິ ນ 
ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມຍື ນຍົງດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ. UNCCD 
ຮ່ວມມື ຢ່າງໃກ້ຊິ ດກັບ CBD ແລະ UNFCCC ເພ່ືອຕອບສະ 
ໜອງສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ສັບສົນ, ດ້ວຍວິ ທີ ການປະສົມປະສານ ແລະ 
"ການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ" ຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  
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ບົດແນະນໍ າສໍ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງກະສິ ກໍາປ່າໄມ້ອາຊຽນ 

• ສິ່ ງທ້າທາຍໃນກອງປະຊຸມທີ່ ນະຄອນ Bonn 
ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທ່ົວໂລກເພ່ືອຟ້ືນຟູເນື ້ ອທີ່  150 
ລ້ານເຮັກຕາຂອງໂລກທີ່ ຖື ກຕັດໄມ້ ແລະ ຊຸດໂຊມໃນປີ  2020 ແລະ 350 
ລ້ານເຮັກຕາພາຍໃນປີ  2030 ເພ່ືອບັນລຸຄໍ າໝ້ັນສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ, 
ລວມທັງເປົ ້ າໝາຍ CBD Aichi 15, UNFCCC REDD+ ແລະ 
ເປົ ້ າໝາຍຄວາມເປັນກາງຂອງການເຊື່ ອມໂຊມຂອງດິ ນ Rio+20.  

• ສົນທິສັນຍາ Ramsar ກ່ຽວກັບ ດິ ນທາມແມ່ນສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະ 
ບານທີ່ ສະໜອງຂອບການດໍ າເນີ ນການແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນການອະນຸລັກ 
ແລະ ນໍ າໃຊ້ດິ ນທາມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົ າ.  

• ຖະແຫຼງການ Rio ກ່ຽວກັບ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການພັດທະນາລາຍລະອຽດຫັຼກການທີ່ ນໍ າພາປະເທດຕ່າງໆ 
ໃນການດຸ່ນດ່ຽງການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ ງແວດ ລ້ອມ ແລະ 
ການພັດທະນາໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທໍາ.  

• ຫັຼກຈັນຍາບັນຂອງການເກັບກໍາ ແລະ 
ການຖ່າຍທອດເຊື ້ ອພະຍາດແມ່ນເປັນຂອບການສະໝັກໃຈທ່ົວໂລກ 
ທີ່ ສະໜອງການເກັບກໍາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ 
ການນໍ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາແບບຍື ນຍົງ.  

• ຄະນະສາກົນ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້ 
ສະເໜີການກະທໍາເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍື ນຍົງ.  

• ແຜນປະຕິບັດງານທ່ົວໂລກສໍ າລັບການອະນຸລັກ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ຊັບພະຍາ 
ກອນພັນທຸກໍາພືດແບບຍື ນຍົງ ແມ່ນເປັນຂອບທ່ົວໂລກແບບສະໝັກໃຈທີ່ ສະ 
ໜອງການອະນຸລັກ ແລະ 
ນໍ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາພືດແບບຍື ນຍົງເພ່ືອສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ການກະເສດ.  

• ຖະແຫຼງການສະຫັດສະວັດ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ 
ເພ່ືອແນໃສ່ຍົກສູງກຽດສັກສີ  ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງມະນຸດ, ລ ບລ້າງຄວາມ 
ທຸກຍາກ, ປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມລວມ, ສະໜັບສະໜູນສິ ດທິມະນຸດ ແລະ 
ປະຊາທິປະໄຕ, ສ່ົງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ ດີ  
ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ທ່ົວໂລກເພ່ືອການພັດທະນາ.  

• ໂຄງຮ່າງການ Sendai ສໍ າລັບການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (2015-2030) 
ມີ ຈຸດປະສົງເພ່ືອບັນລຸການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ 
ການສູນເສຍຊີ ວິ ດ, ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະ ສຸຂະພາບ. ຂອບການດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງເອົ າຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຄ້ັງທີ  3 ກ່ຽວກັບການຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢູ່ເມື ອງ Sendai ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນໃນວັນທີ  18/18. ມີ ນາ 2015.  

• ແຜນຍຸດທະສາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍ າລັບປ່າໄມ້ (2017-2030) (UNSPF) 
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