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1. ພາກສະເໜີ 

 

ສ.ປ.ປ.ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ ບໍື່ ມທີາງອອກສູື່ທະເລ, ເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ (LLDC) ໂດຍມີ

ຄວາມປກົຫຼຸມ້ຂອງປື່າໄມ ້ຫ ຼຸດໜອ້ຍຖອຍລງົ ຈາກ 70% ໃນຊຼຸມປີ 1960 ເຫ  ອ 58% ໃນປີ 2015. 

ປື່າໄມ ້ບໍື່ ພຽງແຕື່ ເປັນຂະແໜງການທີື່ ສາໍຄນັ ສາໍລບັ ເສດຖະກດິແຫື່ງລາວ ແຕື່ກຍໍງັເປັນໃຈກາງ ໃນ

ການສາ້ງລາຍຮບັ, ສະໜອງອາຫານການກນິ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົ. ໂດຍສະເພາະ 

ປະຊາຊນົຜູທີ້ື່ ທຼຸກຍາກທີື່ ອາໃສື່ຢູື່ເຂດຊນົນະບດົ ແມ ື່ນອາໃສຊບັພະຍາກອນປື່າໄມເ້ປັນຫ ກັ ທີື່ ມາຈາກທີື່

ດນິ ແລະ ປື່າໄມ.້ ດ ັື່ງນ ັນ້, ການເຮັດໃຫປ້ື່າໄມເ້ສ ື່ ອມໂຊມ ແລະ ການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ພາໃຫເ້ກດີ

ຄວາມສື່ຽງ ຕໍື່ ຊວີດິການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົລາວ ສື່ວນໃຫຍື່. ແມ ື່ຍິງ, ຄນົທຼຸກຍາກ ແລະ ບນັດາ

ຊຼຸມຊນົທີື່ ຢູື່ໃນພມູສນັຖານຫື່າງໃກສອກຫ ີກ ແມ ື່ນເປັນກຼຸື່ມຄນົທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫ າຍທີື່ ສຼຸດ ຕໍື່ ການ

ປື່ຽນແປງເຫ ົື່ ານີ ້ເນ ື່ອງຈາກວື່າເຂົາເຈົາ້ມຄີວາມສາມາດໃນການປບັໂຕ ແບບຈາໍກດັ ແລະ ມຂີໍຈ້າໍກດັ 

ໃນການເຂົ້າເຖງີ ທາງເລ ອກ ໃນການຄ ໍາ້ປະກນັ ຊວີດິການເປັນຢູື່ ຂອງເຂົາເຈົາ້.   

 

ຍຼຸດທະສາດ ແຫື່ງຊາດຕ ົນ້ຕໍ (ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງົຄມົ ຄ ັງ້ທີ 8, ມະຕິສນູກາງພກັ ກ ື່ຽວກບັ

ທີື່ ດນິ, ຍຼຸດທະສາດປື່າໄມ ້2020, ແຜນງານແຫື່ງຊາດການປະກອບສື່ວນແກໃ້ຂບນັຫາການປື່ຽນແປງ

ດນິຟ້າອາກາດ ແຫື່ງ ສປປລາວ) ຮບັຮູເ້ຖງີຄວາມສາໍຄນັ ຂອງຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ຢູື່ໃນລາວ ແລະ 

ການຄຼຸມ້ຄອງພວກມນັແບບຍ ນນານ ໃນນາມເປັນອງົປະກອບໃຈກາງ ຂອງການສະໜບັ ແລະ ປບັປຼຸງ 

ຊວີດິການເປັນຢູື່ໃນເຂດຊນົນະບດົ. ຍຼຸດທະສາດເຣດ+ ແຫື່ງຊາດ ແລະ ວໃິສທດັເຣດແຫື່ງຊາດ ຮອດ

ປີ 2030 ສາ້ງຂຶນ້ບນົພ ້ນຖານ ນະໂຍບາຍແຫື່ງຊາດເຫ ົື່ ານີ ້ແລະ ເນັນ້ໃສື່ ຄວາມສາໍຄນັ ຂອງຜູມ້ ີ

ສື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ, ລວມມ ີບນັດາຄວົເຮ ອນ, ຊຼຸມຊນົ, ລດັຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ຊຶື່ ງຈະ

ເປັນຜູປ້ະກອບສື່ວນຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ໃນການຫ ຼຸດຜື່ອນ ການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ແລະ ການເຮັດໃຫປ້ື່າໄມ ້

ເສ ື່ ອມໂຊມ ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກສໍ ົື່ງເສີມ ການພ ້ນຟ ູແລະ ການປກູປື່າໄມ.້                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ແຜນງານທີື່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ຈາກກອງທຶນດນິຟ້າອາກາດສຂີຽວ ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ຈະ

ປະກອບສື່ວນເຂົ້າໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ (ER) ແຫື່ງ

ຊາດ. ການທີື່ ມຜີູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ ປະມານ 250,000 ຄນົ ທີື່ ມາຈາກ ຢື່າງໜອ້ຍ 23 

ຊນົເຜົື່ າທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ ແລະ ບວກກບັ ຍິງ ແລະ ຊາຍຈາໍນວນ 250,000 ຄນົ ທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ທາງອອ້ມ, ແຜນງານ ER ເລັງໃສື່ ເພ ື່ ອລວມເອົາ ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ບນັຫາຕື່າງໆ

ກື່ຽວກບັຊນົເຜົື່ າ ເຂົ້າໃນມາດຕະການທງັໝດົທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ.້  

 

ແຜນງານທີື່ ໄດສ້ະເໜີ ເລັງໃສື່ເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍ

ອາຍເຮ ອນແກວ້ຂອງ ສປປລາວ ຢື່າງປະສບົຜນົສາໍເລັດ ຜື່ານທາງ ການປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແ 

ະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມແ້ບບຍ ນນານ. ບດົສະເໜີ ຂໍການສະໜອງທຶນ ອະທິບາຍ ສີື່ໝາກ

ຜນົ ເພ ື່ ອໃຫບ້ນັລຼຸ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້:  



 

ໝາກຜນົທີ 1 ຈະແກໃ້ຂ ບນັດາອຼຸປະສກັ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທອ້ງຖິື່ນ ລວມມ ີການວາງ

ແຜນພດັທະນາ, ສິື່ ງແວດລອ້ມ ດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ດາ້ນລະບຽບການ, ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ, 

ກດິຈະກາໍການວດັແທກ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສດູຢ ັງ້ຢ ນ (MRV), ແລະ ການສະໜອງເງນິ 

ແບບຍ ນນານ ສາໍລບັ ຂະແໜງປື່າໄມ ້ແລະ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ດ ັື່ງນ ັນ້ ປະກອບສື່ວນ ຕໍື່ ການ

ສາ້ງ ສະພາບແວດລອ້ມທີື່ ເອ ້ອອາໍນວຍ ແກື່ ວຽກງານ ເຣດ+.  

 

ໝາກຜນົທີ 2 ຈະແກໃ້ຂ ສາເຫດຕ ົນ້ຕໍ ຂອງການທາໍລາຍ ແລະ ການເຮັດໃຫປ້ື່າໄມເ້ສ ື່ ອມໂຊມ. ມນັ

ຈະນາໍສ ົື່ງ ການຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ບນົໜາ້ດນິ ໃນມາດຕາສື່ວນ ຜື່ານທາງ ການ

ຫ ຼຸດຜື່ອນ ການຂະຫຍາຍກດິຈະກາໍຜະລິດກະສິກາໍ ໃສື່ໃນ ພມູສນັຖານປື່າໄມ.້ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ 

ຈະລວມມ ີການສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດກະສິກາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ແລະ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ

, ເຕັກໂນໂລຊທີີື່ ທນັສະໄໝ ແລະ ການເຂົ້າເຖງີ ຕະຫ າດ ແລະ ເສັ້ນທາງ ທາງການເງນິ.  

 

ໝາກຜນົທີ 3 ເລັງໃສື່ ເພ ື່ ອຫ ຼຸດຜື່ອນ ການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຜື່ານທາງ ການຄຼຸມ້ຄອງພມູສນັຖານ

ປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ (SFM) ແລະ ການພ ້ນຟ ູປື່າໄມ ້ແລະ ພມູສນັຖານ (FLR) ຊຶື່ ງລວມມ ີການ

ເພີື່ ມ ການດດູຊບັກາກບອນ ຜື່ານທາງ ການພ ້ນຟ ູທີື່ ດນິປື່າເສ ື່ ອມໂຊມ. ບນັດາກດິຈະກາໍ ທີື່ ໄດວ້າງ

ແຜນ ລວມມ ີການຄຼຸມ້ຄອງ ປື່າໄມບ້າ້ນ ແລະ ອື່າງຮບັນ ໍາ້ ແບບເປັນລະບບົ, ການສະໜບັສະໜນູ 

ການຄຼຸມ້ຄອງປື່າສະຫງວນແຫື່ງຊາດ ແລະ ການສ ົື່ງເສີມ ການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົ ເຂົ້າໃນການ

ຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ.  

 

ໝາກຜນົທີ 4 ລວມມ ີບນັດາກດິຈະກາໍການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍລິການອ ື່ ນໆ ແລະ ກອງທຶນສຼຸກ

ເສີນ. ແຜນປະຕບິດັງານບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ກດິຈະກາໍດງຶຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງເຂົ້າຮ ື່ວມ ຍງັຖ ກວາງ

ແຜນ ພາຍໃຕ ້ໝາກຜນົນີ.້ 

 

ເພ ື່ ອທີື່ ຈະຮບັປະກນັ ແນວທາງປະຕບິດັ ທີື່ ຄາໍນງຶເຖງີບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ແຜນງານ ແລະ ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງມາດຖານ ຂອງ GCF ແລະ GIZ, ບດົ

ວເິຄາະບດົບາດຍງິຊາຍ ສະບບັນີ ້ໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ແກື່ ບດົສະເໜີຂໍສະໜອງທຶນ ສາໍລບັ ແຜນງານ 

GCF-ERP.  

ເຖງິແມ ື່ນວື່າ ຈະບໍື່ ຄບົຖວ້ນສມົບນູກຕໍາມ, ບດົວເິຄາະບດົບາດຍິງຊາຍ ສະບບັນີ ້ພະຍາຍາມ ສະໜ

ອງ ທງັພາບລວມ ທ ົື່ວໄປ ແລະ ພາບລວມຂອງຂະແໜງ ກື່ຽວກບັ ສະຖານະຖາບ ຂອງຄວາມເທົື່ າ

ທຽມກນັຂອງຍງິຊາຍ ຢູື່ລາວ, ຊຶື່ ງກວມເອົາປດັໃຈທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ທີື່ ສາມາດ ສ ົື່ງຜນົກະທບົ 

ຕໍື່  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານ.  

 



2. ບດົແນະນາໍ GCF ແລະ GIZ ສາໍລບັ ການສ ົື່ງເສມີ ຄວາມເທົື່ າທຽມ

ຂອງເພດຍງິຊາຍ 

 

ອິງຕາມ ນະໂຍບາຍບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງ GCF, “ໂຄງການ ຫ   ແຜນງານ ທີື່ ໄດສ້ະເໜີ ທີື່ ໄດຍ້ ື່ ນ

ຫາ ກອງທຶນ ຕອ້ງການ ໃຫໄ້ປຕາມລວງດຽວກບັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ບລິູມະສິດ ຂອງຊາດ ວື່າດວ້ຍ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ ກບັ ນະໂບບາຍບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງກອງທຶນ1”. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ລວມມ ີການປະ

ເມນີເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ບດົບາດຍິງຊາຍ ໃນເບ ້ອງຕ ົນ້ ທີື່ ເປັນຂໍບ້ງັຄບັ, ຊຶື່ ງໄປເພີື່ ມໃສື່ກບັ 

ຂະບວນການປກົປ້ອງສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESS).  

 

ດ ັື່ງນ ັນ້, ເປົ້າໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ຂອງການປະເມນີນີ ້ແມ ື່ນເພ ື່ ອກາໍນດົວື່າ ແຜນງານ ສາມາດ ຕອບສະໜອງ 

ຕໍື່ ຄວາມຕອ້ງການ ຂອງ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ໃນມຼຸມມອງ ຂອງ ການທາໍລາຍ ແລະ ການເຮັດໃຫ້

ປື່າໄມເ້ສ ື່ ອມໂຊມ ທີື່ ຖ ກແກໃ້ຂ ແລະ ມາດຕະການ ທີື່ ໄດສ້ະເໜີ.  

ການປື່ຽນແປງທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ສາເຫດ ແຫື່ງການປື່ຽນແປງທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ຈະຖ ກກາໍນດົ 

ເພ ື່ ອບນັລຼຸ ເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນງານ ໃນລກັສະນະທີື່ ຍ ນນານ ແລະ ຈະຖ ກສື່ອງແສງ ຢູື່ໃນ ກດິຈະ

ກາໍທີື່ ຖ ກສະເໜີ. ການປະເມນີ ເປັນສິື່ ງທີື່ ຕອ້ງການໃຫລ້ວມຢູື່ໃນ ການປຶກສາຫາລ ກບັຜູມ້ສີ ື່ວນ

ກ ື່ຽວຂອ້ງ. 

ນອກຈາກນ ັນ້, ງບົປະມານການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຈະຖ ກສະໜອງ ໂດຍມຕີວົຊີວ້ດັ ຕາມຄວາມເປັນຈງິ 

ທີື່ ຊີບ້ອກໃຫເ້ຫັນເຖງີ ລະດບັໝາກຜນົ, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົກະທບົ.  

 

ຄຽງຄູື່ກບັ ນະໂຍບາຍບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງ GCF ທີື່ ໄດກ້ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້, ລະບບົຄຼຸມ້ຄອງວຽກ

ງານການປກົປ້ອງ ແລະ ບດົບາດຍິງຊາຍ ຂອງ GIZ ແລະ ຍຼຸດທະສາດບດົບາດຍງິຊາຍ2 ຕອ້ງການ 

ຄ  ມກີານດາໍເນນີການວເິຄາະບດົບາດຍິງຊາດ ໃນຕອ້ນຕ ົນ້ ຂອງໄລຍະການກະກຽມ ແຜນງານ ເພ ື່ ອ

ທີື່ ຈະກາໍນດົ ທື່າແຮງ ສາໍລບັ ສ ົື່ງເສີມ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ແລະ ຄວາມສື່ຽງທີື່ ຈະຕອ້ງ ຫ ີກ

ລຽ້ງ ຫ   ຢື່າງໜອ້ຍ ຖ ກຫ ຼຸດຜື່ອນ ຜື່ານທາງມາດຕະການອນັສະເພາະ.  

ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຄາໍແນະນາໍ ກ ື່ຽວກບັ ການວເິຄາະນີ ້ແມ ື່ນຈະຖ ກນາໍໄປພິຈາລະນາ ສາໍລບັ 

ຈຼຸດປະສງົ, ຕວົຊີບ້ອກ, ແນວທາງປະຕິບດັທີື່ ເປັນວທີິການ ແລະ ລະບບົຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງແຜນ

ງານ.  

 

ບດົປະເມນີ ຈະສງັລວມ ດວ້ຍບນັດາຍຼຸດທະສາດເຣດ+ ທີື່ ຕອບສະໜອງບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ລວມ

ທງັໝດົປະໂຫຍດທີື່ ເປັນຮບູປະທາໍ ແກື່ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ແຜນປະຕິບດັງານບດົບາດຍິງຊາຍ ທີື່ ເປັນຮບູ

                                                     
1 ກອງທຶນດນິຟ້າອາກາດສຂີຽວ ປີ 2015 

2 GIZ ປີ 2012. 



ປະທາໍ (GAP) ສາໍລບັແກໃ້ຂ ຊື່ອງວື່າງທາງເພດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ການ

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂອງແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນ ຂະແໜງປື່າໄມ ້ແລະ ພມູສນັຖານ ໃນພ ້ນທີື່  ທີື່ ມກີານ

ຄິດໄລື່. 

 

3. ວທີິການ 

 

ບດົວເິຄາະບດົບາດຍິງຊາຍສະບບັນີ ້ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ ເປັນສາມໄລຍະ:  

 

1. ການທບົທວນເບີື່ ງ ບນັດານະໂຍບາຍ, ກອບນຕິິກາໍ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ, ແລະ 

ການປະເມນີກ ື່ອນເກດີຂຶນ້ ຢູື່ໃນຂະແໜງ. 

2. ການປຶກສາຫາລ  ກບັ ບນັດາ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນ ຂອງລດັ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ຊາວບາ້ນ ຢູື່ໃນສາມບາ້ນ ໃນຈາໍນວນ ສອງ ຂອງແຂວງເປົ້າໝາຍ (ຫວົພນັ ແລະ ຫ ວງນ ໍາ້

ທາ).  

3. ສ ບຕໍື່ ການຄ ົນ້ຄ ົວ້ ແລະ ສາໍເລັດ ບດົວເິຄາະບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ GAP.  

 

ໂດຍລວມ, ຂໍມ້ນູຕວົເລກທີື່ ມລີາ້ສຼຸດ ກ ື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ຢູື່ໃນຂະແໜງປື່າໄມ ້ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

ແມ ື່ນມຈີາໍນວນຈາໍກດັ, ແລະ ໂດຍປກົກະຕິແລວ້ ການເກບັກາໍ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມ້ນູໂຕເລກ ແມ ື່ນ

ປະຕິບດັ ໃນກອບການປະເມນີປະເທດ ຂອງ ຜູໃ້ຫທຶ້ນ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູໂຕເລກສາໍມະໂນ

ປະຊາກອນ ທີື່ ມລີກັສະນະກວາ້ງຂວງ ແລະ ແບບລວມໆຫ າຍກວື່າ.   

 

ການລງົປຶກສາຫາລ  ຢູື່ພາກສະໜາມ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ ລະຫວື່າງ ວນັທີ 15 – 24 ມງັກອນ 2019: ການ

ລງົເຄ ື່ ອນໄຫວ ຂອງທິມງານໜຶື່ ງ ແມ ື່ນໄປແຂວງຫວົພນັ ລະຫວື່າງວນັທີ 15 - 18 ມງັກອນ ແລະ 

ອີກທິມງານໜຶື່ ງ ແມ ື່ນໄປແຂວງຫ ວງນ ໍາ້ທາ ລະຫວື່າງວນັທີ 22 – 24 ມງັກອນ 2019. ໄດດ້າໍເນນີ

ການສາໍພາດ ຮື່ວມກບັ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ ແລະ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງແຂວງ ຢູື່ທງັ

ສອງແຂວງ.  

 

ສາໍລບັຂ ັນ້ເມ  ອງ, ແມ ື່ນໄດເ້ຮັດການສາໍພາດ ຮື່ວມກບັ ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ແລະ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງເມ  ອງ ຢູື່ເມ  ອງຊາໍເໜ ອ (ແຂວງຫວົພນັ) ແລະ ເມ ອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ. ທງັໝດົ ໄດ້

ຈດັການປຶກສາຫາລ ຂ ັນ້ບາ້ນສີື່ ຄ ັງ້ ຄ : ຢູື່ບາ້ນຢາດ ຂອງເມ ອງຊາໍເໜ ອ; ບາ້ນ ນ ໍາ້ແມດໃໝື່ ແລະ 

ບາ້ນນ ໍາ້ດ ີຂອງເມ ອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ. ໄດສ້າໍພາດ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ທງັໝດົ 148 ຄນົ (ຊາຍ 79 ຄນົ 

ແລະ ຍິງ 69 ຄນົ).  

 



ບາ້ນທີື່ ຖ ກເລ ອກ ມຫີ າຍຊນົເຜົື່ າ ແລະ ມພີ ້ນຖານເສດຖະກດິແຕກຕື່າງກນັ ຈິື່ງເຮັດໃຫລ້ະດບັການເຂົ້າ

ຮ ື່ວມມໜີາ້ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມຄີວາມແຕກຕື່າງກນັ: 

 

- ບາ້ນຢາດ/ແຂວງຫວົພນັ: ມ ີເຜົື່ າຄະມຼຸ ແລະ ມ ົງ້, ມສີອງບາ້ນ ໂຮມເຂົ້າກນັ. ມອີດັຕາຄວາມ

ຍາກຈນົ ແລະ ວື່າງງານສງູ, ມາດຕະຖານການສຶກສາຕ ໍື່າ. ມປີະເພນກີານຕາໍຫກູທໍຜາ້ ທີື່

ເຂັມ້ແຂງ, ມກີານລຽ້ງສດັ ທີື່ ເປັນກດິຈະກາໍໃຈກາງໃນການສາ້ງລາຍຮບັ, ມກີານເຮັດໄຮື່

ເລ ື່ ອນລອຍ ແລະ ເຮັດນາ. ແມ ື່ຍງິມຄີວາມຕ ັງ້ໜາ້ສງູ ໃນຊື່ວງການປຶກສາຫາລ  ແລະ ໄດຮ້ບັ

ການສະໜບັສະໜນູ ຕໍື່ ການຈດັສອງກອງປະຊຼຸມ ທີື່ ແຍກຍງິ ແລະ ຊາຍ.   

 

- ບາ້ນນ ໍາ້ແມດໃໝື່/ແຂວງຫ ວງນ ໍາ້ທາ: ເຜົື່ າອາຄາ. ໃນ 20 ປີຜື່ານມາ ບາ້ນໄດຖ້ ກຍາ້ຍ ຫ າຍ

ຄ ັງ້ແລວ້ ແລະ ໄດມ້ກີານປບັປຼຸງລະດບັລາຍຮບັຫ າຍເທ ື່ ອ ເນ ື່ ອງຈາກວື່າ ໃນປດັຈຼຸບນັນີ ້

ເຂົາເຈົາ້ ອາໃສຢູື່ໃກກ້ບັ  ຕວົເມ ອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ. ລະດບັການສກຶສາ ຍງັຕ ໍື່າຫ າຍ. ຢາງພາລາ 

ສະໜອງລາຍຮບັຕ ົນ້ຕໍ ນອກຈາກລາຍຮບັຈາກ ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ແລະ ການຜະລິດ

ຫວາຍ. ການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ແມ ື່ນຍງັເກດີຂຶນ້ຢູື່. ຊາວບາ້ນ ປະຕິເສດການປະຊຼຸມແຍກ

ກນັ. ແມ ື່ຍິງ ຍງັຕອ້ງການໃຫມ້ກີານແປພາສາ ຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ອງ ລະຫວື່າງ ພາສາອາຄາ ແລະ 

ພາສາລາວ ແລະ ປະກດົເຫັນວື່າ ໂດຍລວມແມ ື່ນຍງັອາຍຫ າຍ ທີື່ ຈະເວົ້າ ຕໍື່ໜາ້ອາໍນາດການ

ປກົຄອງບາ້ນ ແລະ ຄນົອ ື່ ນໆ. 

 

 

- ບາ້ນ ນ ໍາ້ດ/ີແຂວງຫ ວງນ ໍາ້ທາ:  ເຜົື່ າແລນແຕນ/ຢາ້ວ. ບາ້ນເປັນສະຖານທີື່ ທື່ອງທື່ຽວທາງທາໍ

ມະຊາດ. ມລີະດບັລາຍຮບັ ສງູກວື່າບາ້ນອ ື່ ນ, ແຕື່ສື່ວນໃຫຍື່ຍງັອາໃສກອງທຶນສາໍລບັ

ສະຖານທີື່ ທື່ອງທຽວ ຊຶື່ ງຈະຊິນ້ສຼຸດລງົ ໃນໄວໆນີ ້ແລະ ລາຍຮບັຂອງເຂົາເຈົາ້ ແມ ື່ນມາຈາກ 

ຢາງພາລາ ທີື່ ມກີານຂຶນ້ລງົຂອງລາຄາຢື່າງຫ ວງຫ າຍ (ຜກູຂາດໂດຍ ບໍື່ ລິສດັຈນີບໍລິສດັໜຶື່ ງ). 

ລະດບັການສກຶສາຂອງແມ ື່ຍງິຍງັຕ ໍື່າຫ າຍ; ແມ ື່ຍິງຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶື່ ງ ທີື່ ໄດເ້ຂົ້າໂຮງຮຽນ ມທີື່າ

ອື່ຽງທີື່ ຈະອອກໜີຈາກບາ້ນ. ຊາວບາ້ນ ບໍື່ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມແບບແຍກອອກຈາກກນັ ແລະ 

ນາຍບາ້ນ ສ ບຕໍື່  ຄອບງາໍ ຊາວບາ້ນທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. ການເຂົ້າຮ ື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍິງ ສາມາດຖ ກ

ຊຼຸກຍູ ້ສະເພາະຜື່ານທາງ ຜູຕ້ ື່າງໜາ້ຂອງສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວເທົື່ ານ ັນ້. 

 

 

ຄາໍຄິດເຫັນ ຈາກການປຶກສາຫາລ  ທີື່ ລວມມ ີຄາໍຄິດເຫັນ ແລະ ຄາໍແນະນາໍ ໄດຖ້ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າທ ົື່ວ

ເອກະສານ. ຜນົການສກຶສາ ແລະ ການສງັເກດ ເປັນສິື່ ງສາໍຄນັຈາໍເປັນ ຕໍື່  ການວາງແຜນ, 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ການຕດິຕາມ ແຜນງານທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ.້ ຢູື່ໃນມາດຕະການທີື່ ເຊ ື່ ອມໂຍງ

ກນັຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ລະຫວື່າງ ການຄາໍນງຶເຖງີບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຕອບສະໜອງທາງດາ້ນບດົບາດ

ຍິງຊາຍ ຜື່ານທາງກດິຈະກາໍຕື່າງໆ ຂອງແຜນງານ, ແຜນງານ ບໍື່ພຽງແຕື່ສາມາດປກົປອ້ງ ການສ ບຕໍື່



ແບບແຜນຕາມປະເພນ ີຂອງຍິງຊາຍ ແຕື່ກຍໍງັປະກອບສື່ວນ ຢື່າງສາໍຄນັ ຕໍື່ ການປບັປຼຸງ ຄວາມສະເ

ໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ ຂອງຍງິຊາຍ ຢູື່ໃນພ ້ນທີື່ ເປົ້າໝາຍ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຈະເພີື່ ມເຂົ້າຢື່າງ

ຫ ວງຫ າຍ ໃນຜນົກະທບົທາງບວກ ທີື່ ແຜນງານສາມາດມໄີດ.້  

 

4. ດາ້ນທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍ

ອາຍເຮ ອນແກວ້ ຜື່ານທາງ ການຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ ້ແລະ ການຈດັສນັພມູ

ສນັຖານປື່າໄມ ້

 

ບດົຕໍື່ ໄປນີ ້ໃຫເ້ຫັນພາບລວມ ຂອງບນັດາຍຼຸດທະສາດ ບດົບາດຍງິຊາຍທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ຢູື່ໃນຂະແໜງປື່າ

ໄມ ້ໃນລະດບັສາກນົ, ພາກພ ້ນ ແລະ ລະດບັຊາດ. 

 

ໃນລະດບັສາກນົ: ວາລະປີ 2030, ມາດຖານ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັຂອງ FAO   

 

ວາລະ ປີ 2030 ສາໍລບັ ການພດັທະນາແບບຍ ນນານ ທີື່ ລວມມ ີເປົ້າໝາຍແຫື່ງການພດັທະນາແບບ

ຍ ນນານ ສບິເຈດັເປົ້າໝາຍ (SDG), ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງີ ກອບວຽກລວມ ສາໍລບັ ການພດັທະນາ

ໂລກ ແບບຍ ນນານ ຜື່ານທາງ ຂະແໜງການທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ ຊຶື່ ງລວມມ ີການປກົປ້ອງບດົບາດຍິງ

ຊາຍ ແລະ ປື່າໄມ.້ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຍງິຊາຍ ຖ ກແກໃ້ຂ ໃນນາມເປັນເປົ້າໝາຍດຽວ ແຫື່ງ

ການພດັທະນາ ພາຍໃຕ ້ເປົ້າໝາຍແຫື່ງການພດັທະນາແບບຍ ນນານ ທີ 5, ແຕື່ກຍໍງັຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງ 

ເຂົ້າໃສື່ໃນ ເປົ້າໝາຍແຫື່ງການພດັທະນາແບບຍ ນນານ ອ ື່ ນໆ ທີື່ ມທີງັໝດົ. ສາໍລບັ ການຄຼຸມ້ຄອງ 

ແລະ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ,້  ສາມເປົ້າໝາຍ SDG ສະໜອງທິດທາງ ແກື່ ແຜນງານທີື່ ໄດວ້າງ

ແຜນໄວ:້  

 

- ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍ ນນານ (SDG 12): ການພດັທະນາ ການຜະລິດ   

ແລະ ການບໍລິໂພກ ທີື່ ຄາໍນງຶເຖງີ ຂອບເຂດຈາໍກດັ ຂອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ພອ້ມທງັ

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ ປະຊາຊນົທອ້ງຖີື່ນ, ຊຶື່ ງລວມມ ີແມ ື່ຍິງ ເພ ື່ ອຮກັສາ ຄວາມເປັນເຈົາ້

ຂອງ ທີື່ ດນິ ແລະ ວທີິການຜະລິດ ຂອງເຂົາເຈົາ້ໄວ.້ 

 

- ການປະຕິບດັງານດນິຟ້າອາກາດ (SDG 13): ແມ ື່ຍິງ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜົື່ າ ແລະ ຊຼຸມຊນົ

ທອ້ງຖິື່ ນ, ລວມທງັ ກຼຸື່ມຄນົອ ື່ ນໆ ມສີິດເປັນຕວົແທນ ໃນກອງປະຊຼຸມດນິຟ້າອາກາດ ເນ ື່ອງ

ຈາກວື່າ ບນັຫາການປື່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ມຜີນົກະທບົ ຕໍື່ ເຂົາເຈົາ້ ດວ້ຍຫ າຍທາງ ແລະ 

ເຂົາເຈົາ້ ເປັນຜູທີ້ື່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ ທີື່ ສາມາດຊື່ວຍ ຊອກຫາວທີິແກໃ້ຂທີື່ ສາມາດ

ປບັໂຕໄດ ້ກບັການປື່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ. 



 

- ການອະນຼຸລກັປື່າໄມ ້ແລະ ຊວີະນາໆພນັ (SDG 15): ຈາໍກດັ ການຫນັເປັນອຼຸດສະຫາກາໍ 

ຂອງກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ເພ ື່ ອທີື່ ຈະປກົປ້ອງ ປື່າໄມ,້ ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ປກົປ້ອງວທີິກຼຸມ້

ຢູື່ກ ຼຸມ້ກນິ ຂອງບນັດາຊຼຸມຂນົທອ້ງຖີື່ນ
3. 

 

ແຜນງານແມ ື່ຍງິ 2030 ແມ ື່ນເປັນການລວມໂຕກນັ ຂອງບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ເຄ ື່ ອຂື່າຍບດົບາດຍິງ

ຊາຍ ທີື່ ສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ວາລະປີ 2030. ມນັຖ ກຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຢູື່ໃນ 50 

ປະເທດທົື່ວໂລກ, ຊຶື່ ງລວມມ ີສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂດຍເລັງໃສື່ ການຮບັຮູ ້ເປົ້າໝາຍ SDG ໃນລກັສະນະ 

ທີື່ ມຄີວາມເທົື່ າທຽມກນັຂອງຍິງຊາຍ ແລະ ມກີານພິຈາລະນາ ບນັຫາດນິຟ້າອາກາດ. ແຜນງານ ສື່ວນ

ໃຫຍື່ ເຮັດວຽກ ຜື່ານທາງການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແກື່ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ຂອງແມ ື່ຍິງ ແລະ 

ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ ສາມາດເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນການສນົທະນານ ແລະ ຕິດຕາມ ກື່ຽວກບັບນັດານະໂຍບາຍທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັ ການດງຶເອົາປະຊາຊນົ ເຂົ້າມາມສີື່ວນຮື່ວມ
4.  

 

ໃນບນັດາອງົການຕວົແທນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ອງົການອາຫານ ແລະ ກະສິກາໍ (FAO) ນາໍພາ

ວທີິທາງ ກ ື່ຽວກບັ ແນວທາງປະຕິບດັທີື່ ເຊ ື່ ອມໂຍງບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ປື່າໄມເ້ຂົ້າກນັ. ມາດຖານ 

ແລະ ຕວົຊີວ້ດັ ຂອງອງົການ FAÓ ສາໍລບັ ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມແ້ບບຍ ນນານ (SFM) ໄດຖ້ ກ

ປບັປຼຸງ ຫວື່າງບໍື່ ດນົມານີ ້ໂດຍມ ີກ ື່ອງເຄ ື່ ອງມ ສາໍລບັຕອບສະໜອງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ສະໜອງ ກອບ

ວຽກທ ົື່ວໄປ ສາໍລບັ ການເຊ ື່ອມໂຍງດາ້ນຕື່າງໆກື່ຽວກບັບດົບາດຍິງຊາຍ ໃນຕວົຈງິ ສາໍລບັຂະແໜ

ງພດັທະນາປື່າໄມ ້
5. ອງົການ FAO ໄດຮ້ບັຮູວ້ ື່າ ເຖງີແມ ື່ນວື່າ ແມ ື່ຍິງ ມບີດົບາດສາໍຄນັຫ າຍ ໃນວຽກ

ງານທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັປື່າໄມ ້ແລະ ການສາ້ງລາຍຮບັ ຈາກຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ,້ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ບໍື່ ຄື່ອຍ

ຈະສື່ອງແສງໃຫເ້ຫັນ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ສາ້ງແຜນງານ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັປື່າໄມ ້
6.  

 

ກອບວຽກສາກນົອນັໜຶື່ ງທີື່ ສາໍຄນັ ຖ ກສະໜອງ ຜື່ານທາງ ສນົທິສນັຍາ ວື່າດວ້ຍ ຄວາມຫ າກຫ າຍ 

ຂອງຊວີະນາໆພນັ (CBD) ທີື່ ລາວໄດຮ້ບັຮອງ ໃນປີ 1996. ແຜນປະຕິບດັງານ ບດົບາດຍິງຊາຍ 

(ໃນປດັຈຼຸບນັ ຈ ົື່ນຮອດ ປີ 2020) ແມ ື່ນໄປຕາມລວງດຽວກບັ ແຜນຍຼຸດທະສາດ ສາໍລບັ ຊວີະນາໆພນັ 

ພອ້ມທງັ ສະໜອງ ເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ເປັນຮບູປະທາໍ ແລະ ບາດກາ້ວການປະຕິບດັ ເພ ື່ ອເຊ ື່ ອມໂຍງ ບດົບາດ

ຍິງຊາຍ ເຂົ້າໃສື່ໃນ ນະໂຍບາຍແຫື່ງຊາດ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ. ບນັດາຝື່າຍທີື່ ຢູື່ໃນສນົທິສນັຍາ ຖ ກຮຽກຮອ້ງໃຫລ້າຍງານ ກື່ຽວກບັ ການປະຕິບດັງານ 

                                                     
3 ໂຄງການ ແມ ື່ຍງິ 2030: ກື່ຽວກບັ ເປ້ົາໝາຍແຫື່ງການພດັທະນາແບບຍ ນນານ 

4 ໂຄງການແມ ື່ຍງິ ປີ 2030: ກື່ຽວກບັແມ ື່ຍງິ ປີ 2030.  

5 FAO 2018 

6 FAO 16/07/2018: ກື່ອງເຄ ື່ ອງມ  ສາໍລບັຄຼຸມ້ຈດັສນັປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ ເພີື່ ມການພິຈາລະນາບດົບາດຍງິຊາຍ ຢູື່ໃນ

ໂມດນູຂອງຕນົ. 



ທີື່ ດາໍເນນີການ ເພ ື່ ອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນປະຕິບດັງານບດົບາດຍິງຊາຍ ພາຍໃຕ ້ສນົທິສນັຍາ 

CBD7.   

 

ສີື່ ຈ ຼຸດປະສງົດາ້ນຍຼຸດທະສາດ ຂອງ ແຜນປະຕບິດັງານບດົບາດຍິງຊາຍ ພາຍໃຕສ້ນົທິສນັຍາ CBD  

ປະກອບມ:ີ 

 

 

1. ເຊ ື່ ອມໂຍງບນັດາມຼຸມມອງຕື່າງໆ ກ ື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ 

2. ສ ົື່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວື່າງຍິງຊາຍ 

3. ສະແດງໃຫເ້ຫັນ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງການເຊ ື່ ອມໂຍງບດົບາດຍິງຊາຍ 

4. ເພີື່ ມປະສິດທິພາບ ແກື່ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

 

ການປະຕິບດັງານ ທີື່ ອງິໃສື່ບນັດາຈຼຸດປະສງົເຫ ົື່ ານີ ້ຖ ກຈດັຕ ັງ້ ໄປຕາມສີື່ ເຟ ້ອງວຽກ ຄ : ດາ້ນ

ນະໂຍບາຍ,  ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້, ການນາໍສ ົື່ງ ແລະ ຜູຄ້ດັເລ ອກ. ແຜນສ ບຕໍື່  ສະໜອງ ການລງົມ 

ປະຕິບດັ ທີື່ ເປັນຮບູປະທາໍ ເພ ື່ ອເຊ ື່ ອມໂຍງ ດາ້ນຕື່າງໆ ຂອງບດົບາດຍິງຊາຍ ໃສື່ໃນ ໝດົທຼຸກເຟ ້ອງ

ທີື່ ໄດກ້ ື່າວມາ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ກບັ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສນົທິສນັຍາ ຢື່າງປະສບົຜນົສາໍເລັດ. 

 

ສນັຍາລະດບັພາກພ ້ນ ກື່ຽວກບັປື່າໄມ ້ຢູື່ຂງົເຂດ ASEAN 

 

ສນັຍາລະດບັພາກພ ້ນ ທີື່ ເປັນພຽງສນັຍາດຽວ ຢູື່ໃນຂະແໜງປື່າໄມ ້ແລະ ຊວີະນາໆພນັ ແມ ື່ນເປັນບດົ

ບນັທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ວື່າດວ້ຍ ການຮື່ວມມ  ຂອງ ສະມາຄມົປະຊາຊາດ ອາຊ ີຕາເວັນອອກ

ສື່ຽງໃຕ ້(ASEAN) ຢູື່ໃນແຜນງານສ ົື່ງເສີມຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ.້ ບດົບນັທຶກຄວາມ

ເຂົ້າໃຈ ໄດຖ້ ກຕໍື່ ອາຍຼຸ ສາມຄ ັງ້ແລວ້ ນບັຕ ັງ້ແຕື່ປີ 1994, ຊຶື່ ງວື່າ ບດົບນັທຶກສະບບັປດັຈຼຸບນັ ມຜີນົນາໍ

ໃຊ ້ນບັຕ ັງ້ແຕື່ປີ 2014. ໃນນາມເປັນ ບດົບນັທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ມນັບໍື່ ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານຮບັຮອງຕໍື່

ໄປ ຫ   ໃຫມ້ຂີະບວນການເຊ ື່ ອມໂຍງລະອຽດ ແລະ ມນັເນັນ້ໃສື່ ການສ ົື່ງເສີມເສດຖະກດິ ຫ າຍກວື່ື່າ 

ການປກົປອ້ງຊບັພະຍາກອນ. ບໍື່ ມເີອກະສານທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງໃດ ທີື່ ພິຈາລະນາ ເຖງີ ເລ ້ອງບດົບາດຍິງ

ຊາຍ ຂອງ ແຜນງານທີື່ ຍກົຂຶນ້ມາ ແລະ ຕື່ອງໂສກ້ານຜະລິດ
8.  

  

 

                                                     
77 ສນົທິສນັຍາວື່າດວ້ຍ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊວີະນາໆພນັ: ແຜນປະຕິບດັງານບດົບາດຍງິຊາໍາຍ ປີ 2015-2020 

8 ບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກື່ຽວກບັການຮື່ວມມ  ຂອງ ASEAN ໃນແຜນງານສ ົື່ງເສີມຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ 

ປີ 2014 



ປີ 2007 ເປັນປີທີື່ ສາໍຄນັທາງດາ້ນການເມ ອງ ໃນການຮື່ວມມ ກນັ ຂອງ ASEAN ກື່ຽວກບັ ການ

ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປື່າໄມ ້ແລະ ກດົໝາຍທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັປື່າໄມ ້ແລະ ການປບັປຼຸງການຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ.້ 

ຖະແຫ ງການ ຂອງ ASEAN ວື່າດວ້ຍການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປື່າໄມ ້

ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ (FLEG) ໄດອ້ອກໃນປິ 2007 ແລະ ໄດປ້ທູາງ ເພ ື່ ອດາໍເນນີການແກໃ້ຂ ການ

ຂຼຸດຄ ົນ້ໄມຜິ້ດກດົໝາຍ ແລະ ບນັຫາການຄາ້ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ໃຫເ້ປັນຄວາມພະຍາຍາມຮື່ວມກນັ ກບັຄູື່

ຮ ື່ວມງານໃນພາກພ ້ນ ແລະ ຄູື່ຮ ື່ວມງານສາກນົ. ແຜນດາໍເນນີງານ FLEG ປີ 2016-2025 ບໍື່ ໄດສ້ະ

ໜອງ ຄາໍແນະນາໍອນັສະເພາະເຈາະຈງົ ສາໍລບັ ບດົບາດຍິງຊາຍ ກື່ຽວກບັ ການລກັລອບຊຶຂ້າຍ

ສດັປື່າ ແລະ ໄມ ້ແລະ ການຂຼຸດຄ ົນ້ໄມຜິ້ດກດົໝາຍ ຂາ້ມແດນ, ແຕື່ ມນັຮບັຮູ ້ ທາງດາ້ນສງັຄມົ 

ແລະ ວດັທະນາທາໍ ໂດຍລວມ ແລະ ຄວາມທຼຸກຍາກ ທີື່ ເປັນສາເຫດ ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນ 

ການເຄ ື່ ອນໄຫວຜິດກດົໝາຍ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ.  

 

ສງັເກດເຫັນວື່າ ຍງັຂາດການພິຈາລະນາບດົບາດຍິງຊາຍ ຢູື່ໃນການປະຕິບດັງານ ຕື່າງໆ ເຊັື່ ນ ການ

ປບັປຼຸງ ການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ, ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແກື່ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່  ທີື່ ເຮັດວຽກບງັຄບັໃຊກ້ດົ

ໝາຍ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງ ຂອງຊຼຸມຊນົ, ກດິຈະກາໍການປກູຝງັຈດິສາໍນກຶ ແລະ ການຝຶກ

ອບົຮມົ ກ ື່ຽວກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ ້ສາໍລບັ ຜູເ້ຄ ື່ ອນໄຫວທຼຸລະກດິ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ແລະ 

ບນັດາຊຼຸມຊນົທອ້ງຖິື່ ນ9. 

 

ປື່າໄມ ້ແລະ ຊວີະນາໆພນັ ຢູື່ ສປປລາວ 

 

ຍຼຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານ ຊວີະນາໆພນັ ແຫື່ງຊາດລາວ ສະບບັປດັຈຼຸບນັ ປະຈາໍປີ 

2016-2025 ກື່າວເຖງີ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ທີື່ ເປັນສະເໝ ອນ ຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງທີື່ ເປັນອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ທີື່ ມທີື່າແຮງ ເພ ື່ ອເຂົ້າເຖງີແມ ື່ຍິງ ແຕື່ວື່າ ຍຼຸດທະສາດດ ັື່ງກ ື່າວ ບໍື່ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງີ 

ບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ນອກເໜ ອຈາກທີື່ ກ ື່າວມາເຖງີແບບນ ັນ້. ແຕື່ເຖງີຢື່າງໃດກຕໍາມ, ວທີິທາງທີື່ ໄດ້

ສະເໜີໃນຕໍື່ໜາ້ ສາໍລບັຍຼຸດທະສາດ ທີື່ ມຢີູື່ໃນປດັຈຼຸບນັ ແມ ື່ນຮບັຮູວ້ ື່າ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຝຶກ

ອບົຮມົໃນອະນາຄດົ ທີື່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ພາຍໃຕ ້ຍຼຸດທະສາດແຫື່ງຊາດ ຄວນຈະ

ພິຈາລະນາແມ ື່ຍິງ, ໄວນຼຸ ື່ມ ແລະ ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ ນອກເໜ ອຈາກ ລະບບົພາຍໃນຂອງລດັ. ນອກຈາກນ ັນ້

, ຍຼຸດທະສາດ ຍງັສະເໜີ ພິຈາລະນາ ຜູນ້າໍແມ ື່ຍິງ ແລະ ໄວນຼຸ ື່ມ ໃຫເ້ປັນຊື່ຽວຊານ ແລະ ເປັນ

ຊບັພະຍາກອນການຝຶກອບົຮມົ ໃນໜາ້ທີື່ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນນາມເປັນຜູຮ້ກັສາຄວາມຮູກ້ ື່ຽວກບັ 

ປະເພນີ10.  

 

                                                     
9 ສມົທຽບ ແຜນດາໍເນນີງານ ສາໍລບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ ປື່າໄມ ້(FLEG) ຢູື່ໃນພາກພ ້ນ 

ASEAN, ປີ 2016-2025 

10 ຍຼຸດທະສາດ ຊີວະນາໆພນັ ແລະ ແຜນປະຕິບດັງານ ແຫື່ງຊາດ ປີ 2016-2025 



ສາໍລບັ ບດົບນັທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ວື່າດວ້ຍການຮື່ວມມ  ຂອງ ASEAN ຢູື່ໃນແຜນງານ

ສ ົື່ງເສີມຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ,້ ລາວ ໄດແ້ຕື່ງຕ ັງ້ ຫວົໜາ້ພະແນກແຜນການ, ກມົປື່າໄມ ້

, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ໃຫເ້ປັນຜູປ້ະສານງານແຫື່ງຊາດ ແລະ ເປັນຈຼຸດປະສານງານ ກບັ

ບນັດາປະເທດສະມາດຊກິ ASEAN ອ ື່ ນໆ. ການປະສານງານໂດຍລວມ ຂອງບນັດາປະເທດ

ສະມາຊກິ ASEAN ທງັໝດົ ພາຍໃຕ ້ບດົບນັທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈນີ ້ແມ ື່ນໄດຮ້ບັການອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກ ຜື່ານທາງ ສະໂມສອນອຼຸດສະຫາກາໍ ຜະລິດຕະພນັປື່າໄມ ້ASEAN – ທີື່ ນາໍພາໂດຍ 

ຄະນະບໍລິຫານ ອຼຸດສະຫາກາໍໄມ ້ມາເລເຊຍ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. ເມ  ື່ອຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງ ຈາກຫ າຍ

ພາກສື່ວນ ໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນບນັດາແຜນງານການສ ົື່ງເສີມທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ, ບດົບາດຍງິຊາຍ ອາດຈະມີ

ທື່າແຮງຫ າຍ ທີື່ ຈະຖ ກນາໍໄປພິຈາລະນາ ແຕື່ຈະບໍື່ ສາ້ງໃຫເ້ປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງ ຫ ກັການຊີນ້າໍໃດໆ 

ຂອງສະໂມສອນ ຫ   ຂອງສນັຍາມນັເອງ.  

ເບີື່ ງບໍື່ ເປັນເໝ ອນກບັວື່າ ຈຼຸດປະສານງານ ຂອງ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ຈະມຄີວາມຕ ັງ້ໜາ້ 

ໃນການເພີື່ ມເອົາອງົປະກອບ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ເຂົ້າໃນການຮື່ວມມ . ກະຊວງກະສິກາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ້ມຈີ ຼຸດປະສານງານບດົບາດຍງິຊາຍເປັນຂອງຕນົເອງ ຊຶື່ ງເປັນຜູທີ້ື່  ອາດຈະສາມາດ 

ໃຫຄ້າໍປຶກສາ ກ ື່ຽວກບັ ບນັຫາດ ັື່ງກ ື່າວ ແຕື່ວື່າ ໂດຍປກົກະຕິແລວ້ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ຖ ກນາໍໃຊ ້ກຕໍໍື່ ເມ  ື່ອ 

ໂຄງການ/ຄູື່ຮ ື່ວມງານ ກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການອນັສະເພາະໄວໃ້ຫເ້ທົື່ ານ ັນ້ ເພ ື່ ອໃຫລ້ວມເອົາບນັຫາ

ບດົບາດຍງິຊາຍເຂົ້ານາໍ.   

 

ຂະບວນການເຮັດສນັຍາ ວື່າດວ້ຍການເປັນຄູື່ຮ ື່ວມແບບສະໝກັໃຈ ຂອງ FLEGT ລາວ (VPA) ຍງັ

ຢູື່ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ ໂດຍຄາດວື່າຈະມກີານຮບັຮອງ ແລະ ເຊັນກນັ ໃນ ປີ 2020. ເຖງີແມ ື່ນວື່າ

ຈະມຄີວາມກື່ຽວຂອ້ງກນັ ສາໍລບັ ການລວມເອົາບນັຫາບດົບາດຍິງຊາບ ແລະ ຊນົເຜົື່ າ ເຂົ້າໃນຂງົເຂດ 

ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການຜະລິດ ແລະ ປື່າໄມບ້າ້ນ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຂອງ ສນັຍາ VPA ຕໍື່ ໂຄງສາ້ງ

ການຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ,້ ການເຈລະຈາ ສນັຍາ FLEG VPA ບໍື່ ມກີານຄາໍນງຶເຖງີບດົບາດຍິງຊາຍ ຢື່າງ

ຊິນ້ເຊງີ11. ຢູື່ໃນການວເິຄາະບດົບາດຍງິຊາຍ ປີ 2018, ແຜນງານ GIZ-FLEGT ຢູື່ລາວ ໄດຊ້ີໃ້ຫ້

ເຫັນວື່າ ເກ ອບກອງປະຊຼຸມທງັໝດົ ກ ື່ຽວກບັ FLEGT-VPA ແມ ື່ນຖ ກນາໍພາ ໂດຍເພດຊາຍລະດບັ

ອາວຼຸໂສເປັນສື່ວນໃຫຍື່. ຖາ້ບນັຫາທາງສງັຄມົ ໄດຖ້ ກຍກົຂຶນ້ມາ, ສື່ວນໃຫຍື່ ແມ ື່ນເລ້ີມຈາກ ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ເປັນຜູຕ້ ື່າງໜາ້ ແລະ ຂອ້ນຂາ້ງວື່າ ມກີານເນັນ້ໜກັໂດຍທ ົື່ວໄປ ໃສື່ການແບື່ງປນັ

ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງ ປະຊາຊນົ12. ຄວາມບໍື່ ເທົື່ າທຽມກນັ ທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ໃນລະດບັການນາໍ 

ປະສມົກບັ ຄວາມຮູ ້ທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ຊຶື່ ງໂດຍທ ົື່ວໄປກມໍຕີ ໍື່າຢູື່ແລວ້ ກ ື່າຍເປັນອຼຸປະສກັທີື່ ສາໍ

ຄນັ ຕໍື່  ຜນົສາໍເລັດ ຂອງການເຊ ື່ ອມໂຍງ ດາ້ນບດົບາດຍິງຊາຍ ເຂົ້າໃນຂະແໜງປື່າໄມທ້ງັໝດົ ຂອງ 

ລາວ. 

 

                                                     
11 ສມົທຽບ: ຂະບວນການ FLEGT VPA ຢູື່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ປີ 2018 

12 GIZ/Bode ປີ 2018 



ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫື່ງຊາດ (NSEDP) ຄ ັງ້ທີ VIII, ທີື່ ເປັນເອກະສານຊີນ້າໍທາງຍຼຸດ

ທະສາດ ຂອງລາວ ກື່າວເຖງີ ການປກົປກັຮກັສາສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍ

ມະຊາດ ຢູື່ໃນໝວດ 3.4.3 ແຕື່ວື່າ ເນ ອ້ໃນຂອງມນັ ແມ ື່ນບໍື່ ໄດເ້ວົ້າສະເພາະເຖງີຄວາມແຕກຕື່າງທາງ

ເພດ. ແຕື່ເຖງີຢື່າງໃດກຕໍາມ, ທ ົື່ວທຼຸກຂະແໜງ ກື່ຽວກບັ ການພດັທະນາແມ ື່ຍງິ ສະເໜີ ຄາດໝາຍ

ຫ າຍຢື່າງ ທີື່ ມອີິດທິພນົ ທາງກງົ ຫ   ທາງອອ້ມ ຕໍື່  ຂະແໜງປື່າໄມ ້ແລະ ເພາະສະນ ັນ້ ມນັ ສາມາດ

ຖ ກນາໍໃຊ ້ສາໍລບັ ການຕດັສິນໃຈ ກ ື່ຽວກບັສິື່ ງແວດລອ້ມ/ການສ ື່ ສານ ກ ື່ຽວກບັການຕດັສິນໃຈດ ັື່ງກ ື່າວ 

ກບັຜູໃ້ຫທຶ້ນ ແລະ ຄູື່ຮ ື່ວມງານ ຂອງແຜນງານ GCF ເຊັື່ ນວື່າ “ເພ ື່ ອຮບັປະກນັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ 

ທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ໃນໂອການເຮັດທຼຸລະກດິ ທີື່ ລວມມ ີການເຂົ້າເຖງີ ຊບັພະຍາກອນ ເຊັື່ ນ ທີື່

ດນິ, ເງນິທຶນ, ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ແລະ ໂຄງລື່າງທີື່ ເປັນພ ້ນຖານ (ໄຟຟ້າ, ຖະໜນົ, ຕະຫ າດ)”, ແລະ 

ເປົ້າໝາຍ ເພ ື່ ອ “ສ ົື່ງເສີມແມ ື່ຍິງ ຂຶນ້ຢູື່ໃນຕ ໍື່າແໜງລະດບັບໍລິຫານການນາໍ ໃຫໄ້ດ ້20%”13.  

 

ເອກະສານນຕິກິາໍຕ ົນ້ຕໍ ໃນຂະແໜງປື່າໄມ ້ແມ ື່ນກດົໝາຍປື່າໄມ ້(ຊຶື່ ງປດັຈຼຸບນັ ຍງັຢູື່ໃນການປບັປຼຸງ 

ຂ ັນ້ສຼຸດທາ້ຍ). ສະບບັປດັຈຼຸບນັ (ສະບບັທີື່ ລງົວນັທີ 13 ເດ ອນກລໍະກດົ 2018) ບໍື່ ໄດກ້ ື່າວເຖງີບດົບາດ

ຍິງຊາຍ ຫ   ແມ ື່ຍງິໃນມາດຕາໃດເລີຍ. ສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມາ ກເໍປັນແບບດຽວກນັກບັ ຢູື່ໃນແຜນປະຕິບດັງານ 

REDD+ ຂ ັນ້ແຂວງ (PRAP) ແລະ ແຜນປະຕິບດັງານ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ຢູື່ໃນແຂວງທີື່ ຖ ກ

ສາໍພາດ. ຄູື່ຮ ື່ວມງານລດັທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໃນຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໝດົທຼຸກຄນົ ໄດເ້ຫັນດວີ ື່າ ກດົໝ

າຍປື່າໄມ ້ບໍື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງກ ື່າວເຖງີ ອງົປະກອບທີື່ ເວົ້າເລ ້ອງບດົບາດຍງິຊາຍ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ບນັດາ

ນຕິິກາໍທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງອ ື່ ນໆເຊັື່ ນ – ລດັຖະທາໍມະນນູ, ກດົໝາຍແຮງງານ, ກດົໝາຍຄອບຄວົ, ກດົໝາຍ

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ, ແລະ ກດົໝາຍ ວື່າດວ້ຍການພດັທະນາ ແລະ ປກົປອ້ງແມ ື່ຍິງ ໄດກ້າໍນດົ 

ພ ້ນຖານນຕິກິາໍ ສາໍລບັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັຂອງບດົບາດຍງິຊາຍ ເປັນທີື່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ໃນໝດົທ ົື່ວ

ທຼຸກຂະແໜງ. ຄູື່ຮ ື່ວມງານ ທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດກ້ ື່າວວື່າ ສາໍລບັບດົບາດຍງິຊາຍ ຢູື່ໃນການຂວນການ

ສາ້ງແຜນ PRAP ແມ ື່ນໄດລ້ວມເອົາການມສີື່ວນຮື່ວມ ຂອງສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ ເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລ  

ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງແລວ້. ເຂົາເຈົາ້ ບໍື່ ເຫັນຈຼຸດເລ້ີມຕ ົນ້ ສາໍລບັ ການລວມເອົາໂດຍກງົ ເຂົ້າໃນ ແຜນ PRAP 

ທີື່ ສາ້ງຂຶນ້ມາ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ເປັນທາໍມະຊາດ ທາງດາ້ນເຕັກນກິ ຂອງ ມາດຕະການ. ເຖງີຢື່າງໃດກໍ

ຕາມ, ຄູື່ຮ ື່ວມງານທີື່ ສາໍພາດທງັໝດົ ໄດຢ້ໍາ້ວ ື່າ ບນັດາບດົແນະນາໍ ແລະ ລະບຽບການໃນອະນາຄດົ 

ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງສະໜອງຄາໍແນະນາໍ ທີື່ ເປັນຮບູປະທາໍ ກ ື່ຽວກບັ ການເຊ ື່ ອມໂຍງເອົາບດົບາດຍິງຊາຍ 

ເຂົ້າໃສື່ໃນໂຄງສາ້ງ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ.  

 

ນອກຈາກນ ັນ້, ການສາໍພາດຍງັໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວື່າ ຫອ້ງການປື່າໄມແ້ຂວງ ແລະ ເມ ອງ ອາດຈະ

ມຄີວາມຮບັຮູທີ້ື່ ຈາໍກດັເທົື່ ານ ັນ້ ກ ື່ຽວກບັ ສາຍພວົພນັ ຂອງມາດຕະການທີື່ ຕອບສະໜອງດາ້ນບດົບາດ

ຍິງຊາຍ ຢູື່ໃນຂະແໜງການ ຂອງເຂົາເຈົາ້. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ໄດຖ້ ກເຊັນໂດຍ ຄາໍຕອບຂອງເຂົາເຈົາ້, 
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ຊຶື່ ງໄດຂ້າດ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີື່ ເປັນຮບູປະທາໍ ກ ື່ຽວກບັ ການລວມເອົາບດົບາດຍິງຊາຍ ລວມທງັ ຄວາມ

ຈງິ ທີື່ ວ ື່າ ຄູື່ຮ ື່ວມງານທີື່ ສາໍພາດ ສື່ວນໃຫຍື່ ທີື່ ຢູື່ໃນ ຫອ້ງການປື່າໄມ ້ແມ ື່ນ ເປັນເພດຊາຍ. ມີ

ຫອ້ງການໜຶື່ ງ ໄດກ້ ື່າວວື່າ ເຂົາເຈົາ້ມຈີ ຼຸດປະສານງານ ແຕື່ວື່າ ບໍື່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ເຊນີແມ ື່ຍງິເຂົ້າຮ ື່ວມ

ສາໍພາດ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຂອ້ນຂາ້ງວື່າ ເປັນສນັຍາລກັ ຂອງການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນເພດຍິງຊາຍ ໜ້

ອຍເກນີໄປ ຢູື່ພາຍໃນໂຄງສາ້ງການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄູື່ຮ ື່ວມງານ.  

 

ຄາໍເວົ້າຕ ົນ້ຕໍ ຈາກ ຄູື່ຮ ື່ວມງານທີື່ ສາໍພາດ ແມ ື່ນສອດຄື່ອງກບັ ຜນົການສຶກາ ຂອງແຜນງານອ ື່ ນໆ ຄ : 

ສິື່ ງທາ້ທາຍຕ ົນ້ຕໍ ຕໍື່  ການລວມເອົາບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ເຂົ້າໃນ ຂະແໜງປື່າໄມ ້ຢື່າງມີ

ປະສິດທິພາບ ແມ ື່ນເປັນພຽງສື່ວນໜຶື່ ງ ຢູື່ໃນຂໍກ້າໍນດົ ຂອງນຕິິກາໍ ແຕື່ ສື່ວນໃຫຍື່ ແມ ື່ນຢູື່ໃນລະດບັ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ລວມມ ີຄວາມຮູ,້ ຈດິສາໍນກຶ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ທີື່ ເປັນບຼຸກ

ຄະລາກອນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີື່ ເປັນເງນິ ແລະ ຍງັຂາດ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ທີື່ ຖ ກແຕື່ງຕ ັງ້ ແລະ 

ທີື່ ມກີານລງົມ ປະຕິບດັ ນອກເໜ ອຈາກ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ.  

 

ຄວາມໝາຍ ສາໍລບັ ແຜນງານ GCF 

 

ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ສາມາດ ດງຶຄາໍແນະນາໍທີື່ ມຄີ ື່າ ສາໍລບັ ການເຊ ື່ອມໂຍງເອົາ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຢື່າງເປັນຮບູປະທາໍ ເຂົ້າໃສື່ໃນ ການຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ ້ຈາກກອບວຽກ ແລະ ແຜນ

ປະຕິບດັງານ ສາກນົ ຕາມທີື່ ໄດລ້ະບຼຸມາຂາ້ງເທິງ. ໂຄງສາ້ງລະດບັພາກພ ້ນ ແລະ ກອບນຕິິກາໍທີື່ ມຢີູື່

ໃນປດັຈຼຸບນັ ບໍື່ ໄດໃ້ຫທິ້ດທາງທີື່ ພຽງພໍ ສາໍລບັ ຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ຕໍື່  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຫ   ແຜນງານ GCF ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ຂອງມນັ ທີື່ ຄາໍຖງຶເຖງິ

ບດົບາຍຍງິຊາຍ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ການປະກອບສື່ວນທີື່ ມຄີື່າ ສາມາດສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງບດົແນະນາໍ 

ແລະ ລະບຽບການ ສາໍລບັ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້ຊຶື່ ງວື່າ ມຄີວາມອື່ອນໄຫວ ຕໍື່

ຄວາມຕອ້ງການ ທີື່ ຫ າກຫ າຍ ຂອງ ຊຼຸມຊນົ ກ ື່ຽວກບັ ສະຖານະພາບ ທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ, 

ຊນົເຜົື່ າ ແລະ ເສດຖະກດິ. ນອກຈາກນ ັນ້, ແຜນງານ ອາດຈະສາມາດ ສ ົື່ງເສີມ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ

ຂອງຍງິຊາຍ ຢູື່ໃນກອງປະຊຼຸມຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ ອນໄຫວອ ື່ ນໆ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັການ

ຕດັສິນໃຈ.  

ໂຄງສາ້ງການຈດັຕ ັງ້ ສາໍລບັ ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ ້ທີື່ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການທາງ

ດາ້ນບດົບາດຍິງຊາຍ ປດັຈຼຸບນັ ແມ ື່ນມແີລວ້ (ຈຼຸດປະສານງານ ບດົບາດຍິງຊາຍ ຂອງບນັດາກະຊວງ

ຕື່າງໆ, ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ), ແຕື່ປດັຈຼຸບນັ ຍງັຂາດຄວາມຮູ ້ທາງເຕັກນກິ ທີື່ ເລິກເຊີື່ ງ, ຂາດ

ງບົປະມານ ແລະ ສິດອາໍນາດພາຍໃນ ທີື່ ຈະເອົາຈງິເອົາຈງັ ເທົື່ າທີື່ ຄວນ. 

 



5. ສະພາບການຄວາມເປັນມາ ຂອງ ເລ ້ອງຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ຢູື່

ລາວ 

 

ປດັຈຼຸບນັ ລາວຢູື່ອນັດບັທີ 106
 ໃນດດັສະນ ີຄວາມບໍື່ ເທົື່ າທຽມກນັ ທາງເພດ (ຢູື່ອນັດບັທີ 138 ໃນ

ດດັສະນ ີການພດັທະນາທ ົື່ວໄປຂອງມະນຼຸດ; ປີ 2015). ໂຕທີື່ ປະກອບສື່ວນທາງລບົຕ ົນ້ຕໍື່  ການຈດັ

ອນັດບັດ ັື່ງກ ື່າວ ແມ ື່ນ ອດັຕາສື່ວນການຕາຍ ຂອງແມ ື່, ອດັຕາການເກດີ ຂອງໄວໜຼຸື່ມ ແລະ ອດັຕາ

ສື່ວນ ຂອງປະຊາກອນທີື່ ເປັນແມ ື່ຍງິ ມຕີ ໍື່າ ໂດຍທີື່  ຢື່າງໜອ້ຍໄດຮ້ບັການສຶກສາຂ ັນ້ມດັທະຍມົຈາໍນວນ

ໜຶື່ ງ. ໂຕທີື່ ປະກອບສື່ວນສ ົື່ງຜນົທາງບວກ ແມ ື່ນ ອດັຕາສື່ວນສະມາຊກິສະພາ ທີື່ ເປັນແມ ື່ຍງິມສີງູ 

ແລະ ມອີດັຕາສື່ວນ ການເຂົ້າຮ ື່ວມແຮງງານຍງິ ທີື່ ສງູ
14. 

 

5.1 ລະດບັການເປີດເຜີຍ: ທາໍນບົທາໍນຽມ ແລະ ບດົບາດທາງປະເພນ ີຂອງ ແມ ື່ຍງິ ແລະ 

ຜູຊ້າຍ ຢູື່ລາວ  

 

ເຖງີແມ ື່ນວື່າ ຈະມກີານເລ້ີມຕ ົນ້ກອບນຕິິກາໍທີື່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມກີານສ ົື່ງເສີມ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ 

ຂອງແມ ື່ຍິງ ແລະ ຜູຊ້າຍກຕໍາມ, ອິດທິພນົ ຂອງທາໍນບົທາໍນຽມ ແລະ ບດົບາດທາງປະເພນ ີທາງ

ເພດ  ຍງັເຫັນວື່າ ເປັນໜຶື່ ງ ໃນຈາໍນວນອຼຸປະສກັໃຫຍືໆ່  ໃນການບນັລຼຸ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ 

ຕາມຕວົຈງິ ຢູື່ລາວ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ກາຍເປັນ ສິື່ ງທີື່ ໂດດເດັນທີື່ ສຼຸດ ໃນຕາໍແໜງການຕດັສນິໃຈ ໃນໝົ

ດທ ົື່ວທຼຸກຂະແໜງ ລວມທງັລະດບັຊຼຸມຊນົ ທີື່ ແມ ື່ຍິງ ສ ບຕໍື່  ຕໍື່ ສູ ້ເພ ື່ ອເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ຈາໍ

ນວນທີື່ ເທົື່ າກນັ. 

 

ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ ທາງເພດ ແມ ື່ນເປັນສິື່ ງທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົເພີື່ ມຕ ື່ ມ ໂດຍ ຄວາມເປັນມາ ຂອງຊນົເຜົື່ າ ຢູື່

ລາວ. ກຼຸື່ມລາວ-ໄຕ ກວມ 67% ຂອງ ພນົລະເມ ອງຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ທີື່ ມສີາມກຼຸື່ມ ພາສາໃຫຍື່ ທີື່ ບໍື່

ໃຊພ້າສາລາວ-ໄຕ ຄ  ກຼຸື່ມມອນຄະແມ (21%), ກຼຸື່ມມ ົງ້-ລ  ມຽນ (8%) ແລະ ກຼຸື່ມພາສາຈນີ-ຕີເບດ 

(3%). ກຼຸື່ມເຫ ົື່ ານີ ້ຖ ກແຍກອອກໄປອີກ ເປັນ 49 ເຜົື່ າ ແລະ ມ ີ200 ກຼຸື່ມເຜົື່ າຍື່ອຍ.  

ທາໍນບົທາໍນຽມທາງປະເພນ ີຫ າຍຢື່າງ ຢູື່ພາຍໃນ ວດັທະນາທາໍ ລາວ - ໄຕ ແມ ື່ນຊຼຸກຍູ ້ຄວາມເທົື່ າ

ທຽມກນັທາງເພດ: ມກັຈະເຫັນແມ ື່ຍງິສື່ວນໃຫຍື່ ເປັນຜູຕ້ດັສນິໃຈ ດາ້ນການເງນິ, ສ ບທອດທີື່ ດນິ 

ແລະ ຊບັສິນ, ແລະ ມກີານເຂົ້າເຖງີການສຶກສາ ທີື່ ເທົື່ າທຽມກນັ. ອີກສາມກຼຸື່ມພາສາຊນົເຜົື່ າ ສື່ວນ

ໃຫຍື່ ມປີະເພນ ີແລະ ທາໍນບົທາໍນຽມແບບບຮູາ້ນ ທີື່ ເຂັມ້ງວດກວື່າ ຊຶື່ ງຈາໍກດັ ແມ ື່ຍິງ ໃນການເຂົ້າ

ເຖງີການຕດັສນິໃຈ, ຊບັສິນ ແລະ ການສຶກສາ15.  

 

                                                     
14 ລດັສະນ ີຄວາມບໍື່ ເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ 

15 ທື່ານ ຄງິ ແລະ ແວນ ເດ ິວອນ, ປີ 2007 



ແຕື່ເຖງີຢື່າງໃດກຕໍາມ, ຄວາມຮຼຸນແຮງ ກບັແມ ື່ຍິງ ແມ ື່ນຄວາມຈງິ ສາໍລບັ ແມ ື່ຍິງ ທີື່ ມາຈາກພ ້ນຖານ

ໝດົທຼຸກເຜົື່ າ ໃນລາວ. ການຄ ົນ້ຄ ົວ້ ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວື່າ ປະມານ 20% ແມ ື່ຍິງລາວ ຖ ກທາລຼຸນ ທາງ

ຮື່າງກາຍ ແລະ/ຫ   ທາງເພດ ຈາກຄູື່ຄອງ ຫ   ຜູທີ້ື່ ບໍື່ ແມ ື່ນຄູື່ຄອງ ແລະ ຢື່າງໜອ້ຍ 35% ຂອງແມ ື່ຍງິ 

ດາໍລງົຊວີດິ ໃນສະພາບທີື່ ຖ ກທາລຼຸນທາງຈດິໃຈ ຊຶື່ ງວື່າ ທງັສອງໂຕເລກ ຖ ກຄາດການວື່າ ສງູຫ າຍ 

ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ກລໍະນສີື່ວນໃຫຍື່ ບໍື່ ໄດຖ້ ກລາຍງານ. ບາງທີ ຍິງໄປກວື່ານ ັນ້, ແມ ື່ຍງິສື່ວນໃຫຍື່ ແລະ 

ເກ ອບເຄີື່ ງໜຶື່ ງຂອງຜູຊ້າຍທງັໝດົ ຢູື່ລາວ ເຊ ື່ອວື່າ ຄວາມຮຼຸນແຮງ ເປັນສິື່ ງທີື່ ຍອມຮບັໄດ ້ຖາ້ຫາກ

ແມ ື່ຍິງ ບໍື່ປະຕິບດັຕາມ ທາໍນບົທາໍນຽມ ແລະ ບດົບາດຕາມຮດີຄອງປະເພນ ີກ ື່ຽວກບັເພດ ເຊັື່ ນວື່າ 

ການອອກເຮ ອນໂດຍບໍື່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດ ຫ   ການບໍື່ ແຕື່ງຢູື່ຄວົກນິ
16. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວື່າ 

ບນັຫາ ແມ ື່ນເປັນທງັສິື່ ງທີື່ ປະຕິບດັຢູື່ ແລະ ທງັເປັນບນັຫາໃຫຍື່ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ປະເພນ ີແລະ 

ວດັທະນາທາໍ ທີື່ ບໍື່ ສາມາດ ແກໃ້ຂໄດ ້ໃນໄລຍະສ ັນ້ໆ17. ໜື່ວຍໄກເກ ື່ຍຂ ັນ້ບາ້ນ ແມ ື່ນເປັນການຈດັຕ ັງ້

ລະດບັຈຼຸລະພາກ ທາໍອິດ ທີື່ ແກໃ້ຂ ຄະດຕີື່າງໆ ກ ື່ຽວກບັ ການໃຊຄ້ວາມຮຼຸນແຮງພາຍໃນ ແລະ ສື່ວນ

ຫ ານ ຈະນາໍໃຊວ້ທີິການແບບປະນປີະນອມ ຕໍື່ຄະດຕີື່າງໆ ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມສິື່ ງຕອ້ງການ ໃນການສາ້ງ

ຄວາມສາມກັຄີ ພາຍໃນບາ້ນ ແລະ ເພ ື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັການປະກາດໃຫເ້ປັນ “ບາ້ນປອດຄະດ”ີ (ບໍື່ ມກີານ

ອາໃສສານເມ ອງ). ບດົບາດທາງປະເພນີ ້ຂອງເພດຍງິຊາຍ ມຜີນົກະທບົໂດຍກງົ ຕໍື່ລະບບົຍຼຸຕິທາໍ ທີື່

ອິງໃສບາ້ນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ແມ ື່ຍງິມຄີວາມອື່ອນແອ ທີື່ ຈະສາມາດເຂົ້າເຖງີ ລະບບົຍຼຸຕິທາໍ ທີື່ ຢູື່ນອກ

ໂຄງສາ້ງການຈດັຕ ັງ້ຂອງບາ້ນ ຍອ້ນຄວາມບໍື່ຮູໜ້ງັສ , ຂາດຄວາມຮູດ້າ້ນພາສາລາວ ແລະ ຄວາມຮູ້

ກ ື່ຽວກບັກດົໝາຍ ແລະ ຂາດວທີິທາງ ແລະ ການອະນຼຸຍາດ ໃຫເ້ດນີທາງ. 

 

ສ.ປ.ປ.ລາວ ເປັນໜຶື່ ງໃນບນັດາປະເທດທີື່ ມອີດັຕາການແຕື່ງງານ ແຕື່ຍງັນອ້ຍສງູ ຢູື່ໃນພາກພ ້ນ 

ເນ ື່ ອງຈາກວື່າເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງ ການປະຕບິດັຕາມຮດີຄອງປະເພນ ີຊຶື່ ງລວມມ ີ“ການກຼຸມເອົາເມຍ” 

ແລະ ການແຕື່ງງານຂອງເດັກນອ້ຍ. ໜ ື່ ງສື່ວນສາມ ຂອງແມ ື່ຍິງ ແຕື່ງງານກື່ອນອາຍຼຸ 18 ໃນຄະນະທີື່  

ໜຶື່ ງສື່ວນສິບ ແຕື່ງງານ ກື່ອນອາຍຼຸ 15 ປີ. ການແຕື່ງງານແຕື່ອາຍຼຸຍງັນອ້ຍ ສື່ວນໃຫຍື່ ແມ ື່ນ

ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການຖ ພາແຕື່ອາຍຼຸຍງັນອ້ຍ. ໃນປີ 2012, ມ ີ19.4 ເປີເຊັນ ຂອງ ແມ ື່ຍງິອາຍຼຸໄວ

ຈະເລີນພນັ ເກດີລກູ ກ ື່ອນອາຍຼຸ 18 ໃນຄະນະທີື່  3.6 ເປີເຊັນ ໄດເ້ປັນແບບນ ັນ້ ກ ື່ອນອາຍຼຸ 15. ທງັ 

ການແຕື່ງງານໄວ ແລະ ການເກດີຂອງໄວໜຼຸື່ມ ມຜີນົກະທບົທາງລບົ ຕໍື່  ໂອກາດທາງການສຶກສາ 

ແລະ ການດາໍລງົຊວີດິ ຂອງແມ ື່ຍິງ
18.  

  

ຜນົກະທບົ ຂອງປດັໃຈເຫ ົື່ ານີ ້ຕໍື່ ແຜນງານ ບໍື່ສາມາດເປັນທີື່ ເຂົ້າໃຈໄດ.້ ມນັກະທບົ ຕໍື່ ການມສີື່ວນຮື່ວມ 

ຂອງ ແມ ື່ຍິງ, ຄວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ຂອງເຂົາເຈົາ້ ທີື່ ຈະກາ້ເວົ້າ ແລະ ເປັື່ ງສຽງອອກມາຕາ້ນ ແນວຄວາມຄິດ

ຕື່າງໆ ລວມທັງັ ຄວາມພໍໃຈ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການເຂົ້າຮ ື່ວມ ວຽກງານ

ການຄຼຸມ້ຄອງບາ້ນ. ແມ ື່ຍິງໃນເຂດຊນົນະບດົ ຫ າຍຄນົ ຍງັຄິດເອງວື່າ ໂດຍທ ົື່ວໄປ ແມ ື່ຍງິ ບໍື່ ມຄີວາມ

                                                     
16 ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ປີ 2012 

17 ການເປີດກວາ້ງການພດັທະນາຢູື່ລາວ, ປີ 2018: ເປ້ົາໝາຍ SDG 5 ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ 

18 ສມົທຽບ ສະຫະປະຊາຊາດ ຢູື່ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ປີ 2018 



ສາມາດ ໃນການຕດັສິນໃຈ ເນ ື່ອງຈາກ ລະດບັການສຶກສາ ແລະ ເຫັນວື່າ ຍງັຂາດຄຼຸນນະວຼຸດທິ ໃນ

ການສ ບທອດການເປັນຜູນ້າໍ, ຊຶື່ ງວື່າ ນີແ້ມ ື່ນມຼຸມມອງ ທີື່ ສະແດງອອກມາ ຢູື່ໃນການສາໍພາດ ສອງ ໃນ

ສາມບາ້ນ ໃນຊວ້ງ ການລງົເຮັດການປະເມນີ. ບາ້ນທີສາມ ມອີດັຕາລາຍຮບັ ສາໍລບັ ແມ ື່ຍງິ ສງູກວື່າ  

ແລະ ມວີດັທະນາທາໍ ທີື່ ແມ ື່ຍິງເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນການທາໍການຕດັສິນໃຈ. ອນັສຼຸດທາ້ຍ ແມ ື່ນເປັນປດັໃຈ

ກື່ຽວກບັການຕດັສນິໃຈຫ າຍກ ື່ວາ, ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ບາ້ນອ ື່ ນ ກຍໍງັອາ້ງວື່າ ແມ ື່ຍງິຫາເງນິໄດຫ້ າຍກວື່າຜູ້

ຊາຍ ແຕື່ວື່າ ມນັບໍື່ ໄດນ້າໍໄປສູື່ ອດັຕາການມສີື່ວນຮື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍິງ ທີື່ ສງູຂຶນ້.  

 

ຄວາມໝາຍ ສາໍລບັ ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້

 

ນອກຈາກຫ ີກລຽ້ງ ການສ ບຕໍື່ແບບແຜນ ແລະ ທາໍນບົທາໍນຽມທາງເພດ ທີື່ ເຄີຍປະຕິບດັມາ ຊຶື່ ງເປັນ

ຈຼຸດເສຍປຽບຂອງແມ ື່ຍິງລາວ, ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ມທີື່າແຮງທີື່ ສາໍຄນັ ໃນການ

ປະກອບສື່ວນ ທາງບວກ ຕໍື່ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ. ມາດຕະການທີື່ ລວມເອົາການປກູຈດິສາໍນກຶ 

ທີື່ ເລັງເປົ້າໝາຍໃສື່ ແມ ື່ຍງິ ທີື່ ເປັນສະເໝ ອນຜູມ້ຄີວາມຮູ ້ກ ື່ຽວກບັຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ເປັນຕວົ

ແທນແຫື່ງການປື່ຽນແປງ ພາຍໃນຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້ ແມ ື່ນມຄີວາມສາມາດທີື່ ຈະເຂົ້າເຖງິ ກຼຸື່ມເປົ້າ

ໝາຍ ຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ໂດຍສະເພາະໃນເວລານາໍສະເໜີ ເປັນພາສາຊນົເຜົື່ າທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ ແລະ ໄດ້

ຖ ກອອກແບບມາໃຫເ້ໝາະສມົກບັ ລະດບັການສຶກສາຂ ັນ້ຕ ໍື່າ. 

  

ເມ  ື່ອໃດ ທີື່ ເປັນໄປໄດ,້ ທຼຸກຮບູແບບ ຂອງການປກູຈດິສາໍນກຶ, ການປຶກສາຫາລ ຂ ັນ້ບາ້ນ, ການຝຶກ

ອບົຮມົ ຫ   ກອງປະຊຼຸມສາໍມະນາ ຄວນຈະລວມເອົາ ອງົປະກອບການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ ື່

ແມ ື່ຍິງບາ້ນ ຢື່າງເອົາຈງິເອົາຈງັ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ລວມມ ີກອງປະຊຼຸມ ທີື່ ແຍກລະຫວື່າງແມ ື່ຍງິ, ຜູຊ້າຍ 

ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ເພ ື່ ອສາ້ງໂອກາດທີື່ ປອດໄພ ໃຫທ້ຼຸກຄນົ ໄດແ້ລກປື່ຽນ, ການຝຶກ

ອບົຮມົ ແກື່ ພະນກັງານທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ໂດຍມກີານອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ສ ົື່ງພະນກັງານ ທີື່ ເວົ້າພາສາ

ຊນົເຜົື່ າໄດ ້ຫ   ສະໜອງງບົປະມານ ເພ ື່ ອຈາ້ງນາຍແປພາສາ ແລະ ອອກແບບກດິຈະກາໍທີື່ ເປັນຮບູປະ

ທາໍໃດກໄໍດ ້ໂດຍຄິດເຖງີສະພາບສງັຄມົອນັສະເພາະເຈາະຈງົ ຂອງບາ້ນ.  

 

ເນ ື່ ອງຈາກວື່າ ໜຶື່ ງໃນຈາໍນວນແນວທາງປະຕບິດັ ທີື່ ເປັນໃຈກາງ ຂອງແຜນງານ GCF ຈະສາ້ງວທີິ

ການຜະລິດ ແລະ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ອນັໃໝື່  ແລະ ເພາະນ ັນ້ ຈິື່ງມໂີຄງສາ້ງລາຍຮບັໃໝື່ ໃຫແ້ກ ື່ຊຼຸມ

ຊນົ, ມນັມຄີວາມສາໍຄນັ ທີື່ ຈະຕອ້ງຫ ຼຸດຜື່ອນຄວາມສື່ຽງດາ້ນການເງນິ ແກື່ ບນັດາຄອບຄວົທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

ຜນົການສກຶສາຄ ົນ້ຄ ົວ້ ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວື່າ ບນັຫາທາງການເງນິ ແລະ ບນັຫາທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານ ເປັນ

ເພີື່ ມໂອກາດທີື່ ຈະເກດີມຄີວາມຮຼຸນແຮງພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ ໃນຄອບຄວົທີື່  ແມ ື່ຍິງມລີະດບັການສກຶ

ສາ ແລະ ລາຍຮບັ ຕ ໍື່າກວື່າຜວົຂອງເຂົາເຈົາ້
19. ເມ ື່ອ ລະບຽບການປື່າໄມ ້ສ ົື່ງຜນົກະທບົ ຕໍື່  ທຼຸລະກດິ

ຂອງຄອບຄວົ ຫ   ເມ  ື່ອຊຼຸມຂນົ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ໃຫປ້ື່ຽນຮບູແບບປະເພນ ີໃນການດາໍລງົ
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ຊວີດິ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັ, ສາມາດສນັນຖິານໄດວ້ື່າ ແມ ື່ຍິງມຄີວາມສຽງຫ າຍຂຶນ້ ຕໍື່ ຄວາມຮຼຸນແຮງ

ພາຍໃນຄອບຄວົ.  

ດ ັື່ງນ ັນ້, ແຜນງານ GCF ອາດຈະສາມາດ ປະກອບສື່ວນ ປ້ອງກນັຄວາມຮຼຸນແຮງ ຕໍື່ ແມ ື່ຍງິ ຜື່ານ

ທາງ ການສາ້ງຍຼຸດທະສາດ ທີື່ ຄາໍນງຶ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ທາງດາ້ນບດົບາດຍິງຊາຍ

, ໂດຍເລັງໃສື່ ການພດັທະນາທດັສະ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກື່ແມ ື່ຍິງ ພອ້ມທງັ ການປື່ຽນ 

ອະຄະຕິ ຂອງຜູຊ້າຍ ຕໍື່ ກບັຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ. 

 

5.2 ລະດບັມະຫາພາກ: ການປະກອບສື່ວນລງົມ  ປະຕິບດັ ໃນລະດບັສາກນົ ແລະ ພາກພ ້ນ 

ແລະ ນຕິິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫື່ງຊາດ 

 

ໃນລະດບັສາກນົ, ລາວເປັນປະເທດພາຄີ ໃນສນົທິສນັຍາ ວື່າດວ້ຍການລບົລາ້ງ ທຼຸກຮບູແບບຂອງ

ການຈາໍແນກເພດຍິງ (CEDAW). ການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດ ຫວື່າງບໍື່ ດນົມານີ ້ກ ື່ຽວກບັ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ສນົທິສນັຍາ CEDAW ຢູື່ລາວ ທີື່ ດາໍເນນີໂດຍ ສະມາຄມົພດັທະນາແມ ື່ຍິງ 

ແລະ ການສຶກສາດາ້ນນຕິິກາໍ (ADWLE) ໄດສ້ະຫ ູບວື່າ ເຖງີແມ ື່ນວື່າຈະມ ີກອບນຕິກິາໍ ທີື່ ຄບົຖວ້ນ

ຫ າຍປານໃດ ກຕໍາມ ສາໍລບັ ບນັຫາຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງດາ້ນເພດ, ແຕື່ມພີຽງແຕື່ການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ ທີື່ ມຂີໍຈ້າໍກດັຫ າຍເທົື່ ານ ັນ້ ເນ ື່ ອງຈາກຂາດຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ງບົປະມານ20 

- ຊຶື່ ງວື່າ ໂດຍພ ້ນຖານແລວ້ ແມ ື່ນເປັນສະພາບແບບດຽວກນັ ກບັຢູື່ໃນຂະແໜງປື່າໄມ ້ທີື່ ມກີອບຍຼຸດ

ທະສາດແລວ້ ແຕື່ ຂາດຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ທີື່ ຖ ກຕອ້ງ.  

 

ນອກຈາກນ ັນ້, ເປົ້າໝາຍແຫື່ງການພດັທະນາແບບຍ ນນານ (SDGs) ມຜີນົກະທບົຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍື່  

ບນັດາຍຼຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລາວ ຊຶື່ ງລວມມ ີເປົ້າໝາຍ SDG 5 ທີື່ ເລັງໃສື່ ເພ ື່ ອບນັລຼຸ 

ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ແລະ ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ ແມ ື່ຍິງ ແລະ ເດັກຍງິ. ຄວາມ

ກື່ຽວຂອ້ງ ຂອງເປົ້າໝາຍ SDG ສາໍລບັ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ ື່ນເຊ ື່ ອມໂຍງກບັ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ

ປະເທດ ໃນການຫ ຼຸດພ ົນ້ອອກຈາກ ສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ. ເຖງີແມ ື່ນວື່າ 

ເປົ້າໝາຍເບ ້ອງຕ ົນ້ ໃນການຫ ຼຸດພນົ ໃນປີ 2020 ບໍື່ ສາມາດບນັລຼຸໄດອ້ີກແລວ້ ກຕໍາມ, ແຕື່ລດັຖະບານ 

ກາໍນດົ ໃຫສ້ ບຕໍື່ ຜກັດນັ ເພ ື່ ອໃຫກາ້ວໄປຫາຈຼຸດນ ັນ້. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ ົື່ງເສີມ ການເຊ ື່ ອມ

ໂຍງ ແລະ ໂອກາດທາງເສດຖະກດິ ຂອງແມ ື່ຍິງ ຈະປະກອບສື່ວນໂດຍກງົ ຕໍື່ ການຫ ຼຸດພນົ ອອກຈາກ 

ສະຖານະພາບຂອງການເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ21.   

 

                                                     
20 ສມົທຽບສນົທິສນັຍາ ADWLE, ປີ 2016 

21 UNDP, ປີ 2017 



ໃນລະດບັພາກພ ້ນ, ມຫີ າຍຖະແຫ ງການ ASEAN ທີື່ ວາງພ ້ນຖານ ສາໍລບັ ການລວມເອົາບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ເຂົ້າໃນພາກພ ້ນ. ຖະແຫ ງການ ວື່າດື່ວຍຄວາມກາ້ວໜາ້ ຂອງແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນ ຂງົເຂດ ASEAN
22 

ໄດຖ້ ກເຊັນ ໃນປີ 1988 ແລະ ຕ ົນ້ຕໍ ແມ ື່ນເນັນ້ໃສື່ ການສ ົື່ງເສີມ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ການມສີື່ວນ

ຮື່ວມແບບເທົື່ າທຽມກນັ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ ຢູື່ໃນທຼຸກຂງົເຂດ ແລະ ທຼຸກລະດບັ. ເຖງີແມ ື່ນວື່າ 

ຖະແຫ ງການ ກື່າວເຖງີ ດາ້ນການເມ ອງ, ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນາທາໍກຕໍາມ, ແຕື່ຈຼຸດເນັນ້ໜກັ ແມ ື່ນ

ການມສີື່ວນຮື່ວມໃນດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງແມ ື່ຍິງ. 

ອງົປະກອບທາງດາ້ນສງັຄມົ ໄດຖ້ ກເພີື່ ມເຂົ້າ ຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ອງ ໃສື່ໃນ ຖະແຫ ງການຕໍື່ ໆໄປ, ເຊັື່ ນ 

ຖະແຫ ງການ ASEAN ຕາ້ນການຄາ້ມະນຼຸດ ໂດຍສະເພາະ ແມ ື່ນແມ ື່ຍງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ (ປີ 

2004); ຖະແຫ ງການຮາໂນຍ ວື່າດວ້ຍ ການເພີື່ ມສະຫວດັດກີານ ແລະ ການພດັທະນາ ແມ ື່ຍິງ 

ແລະ ເດັກນອ້ຍ ASEAN (ປີ 2010); ຖະແຫ ງການ ວື່າດວ້ຍສິດທິມະນຼຸດ ຂອງ ASEAN; 

ຖະແຫ ງການ ວື່າດວ້ຍການລບົລາ້ງ ການໃຊຄ້ວາມຮຼຸນແຮງ ກບັແມ ື່ຍິງ ແລະ ການລບົລາ້ງ ຄວາມ

ຮຼຸນແຮງ ໃສື່ເດັກນອ້ຍ ໃນ ASEAN (2013); ແລະ ຖະແຫ ງການອ ື່ ນໆ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ, ໂດຍສະເພາະ 

ກ ື່ຽວກບັ ການປກົປອ້ງສງັຄມົ.   

ບາດກາ້ວຕໍື່ ໄປ ທີື່ ສາໍຄນັ ທີື່ ຈະກາ້ວໄປສູື່ ການເຊ ື່ ອມໂຍງເອົາ ບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ແມ ື່ນ 

ຖະແຫ ງການ ASEAN ວື່າດວ້ຍ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ທີື່ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການທາງ

ດາ້ນບດົບາດຍິງຊາຍ ຂອງວໃິສທດັ ປີ 2025 ຂອງວງົຄະລະຍາດ ASEAN ແລະ ເປົ້າໝາຍແຫື່ງ

ການພດັທະນາແບບຍ ນນານ ໃນປີ 2017. ຖະແຫ ງການ ກາໍນດົທິດທາງລາຍລະອຽດ ທີື່ ບໍື່ປກົກະຕິ 

ກ ື່ຽວກບັ ການປບັປຼຸງ ການເກບັກາໍ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ນູໂຕເລກທີື່ ຕອບສະໜອງທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະ ການທບົທວນນະໂຍບາຍ, ຊຶື່ ງເນັນ້ໜກັໃສື່ ຄວາມຈາໍເປັນທີື່ ຈະຢຼຸດຕິການໃຊຄ້ວາມຮຼຸນ

ແຮງ ຕໍື່ ແມ ື່ຍງິ (ຊຶື່ ງລວມມ ີການດງຶເອົາຜູຊ້າຍ ແລະ ເດັກຊາຍ ເຂົ້າມາຮື່ວມ ເປັນຕວົແທນ ແຫື່ງ

ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສາ້ງການປື່ຽນແປງ), ພອ້ມທງັ ຊຼຸກຍູກ້ານຮື່ວມມ  ກບັບນັດາກຼຸື່ມ ແລະ ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ ຂອງແມ ື່ຍິງ ເພ ື່ ອ ປບັປຼຸງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ທີື່ ຕອບສະໜອງທາງດາ້ນບດົບາດຍິງ

ຊາຍ23. 

 

ສ.ປ.ປ.ລາວ ມກີອບນຕິກິາໍ ທີື່ ເຂັມ້ແຂງ ສາໍລບັ ສ ົື່ງເສີມຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ. ລດັຖະທາໍ

ມະນນູສະບບັປບັປຼຸງປີ 2003 ແລະ ກດົໝາຍອ ື່ ນໆ ລະບຼຸຢື່າງຈະແຈງ້ວື່າ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມສີິດ

ເທົື່ າທຽມກນັ ໃນທຼຸກດາ້ນ ຄ  - ດາ້ນການເມ ອງ, ສງັຄມົ, ວດັທະນາທາໍ ແລະ ຢູື່ໃນຄອບຄວົ.  

ນອກຈາກນ ັນ້, ສດິເທົື່ າທຽມກນັຂອງແມ ື່ຍິງ ຍງັຖ ກກາໍນດົໄວ ້ຢູື່ໃນກດົໝາຍຄອບຄວົ, ກດົໝາຍທີື່ ດນິ 

ແລະ ກດົໝາຍຊບັສນິ; ກດົໝາຍແຮງງານ; ກດົໝາຍໄຟຟ້າ; ແລະ ກດົໝາຍອາຍາ.  

                                                     
22 ASEAN, ປີ 1988 

 

23 ຖະແຫ ງການ ASEAN ວື່າດວ້ຍ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ທີື່ ຕອບສະໜອງທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ຕາມວໃິສທດັ ປີ 

2025 ຂອງ ວງົຄະລະຍາດ ASEAN ແລະ ເປ້ົາໝາຍແຫື່ງການພດັທະນາແບບຍ ນນານ ໃນປີ 2017 



ກດົໝາຍ ວື່າດວ້ຍ ການພດັທະນາ ແລະ ປກົປ້ອງແມ ື່ຍິງ (2004) ແມ ື່ນນຕິິກາໍ ທີື່ ເຈາະຈງົກບັ

ປະເທດລາວ ຫ າຍທີື່ ສຼຸດ ຊຶື່ ງກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ສດິເທົື່ າທຽມກນັ ແລະ ການເຂົ້າເຖງີສາໍລບັແມ ື່ຍິງ ແລະ 

ໄດກ້າໍນດົກອບ ສາໍລບັ ກດົໝາຍຫ າຍຢື່າງ ໃນໄລຍະຕໍື່ ໄປ ທີື່ ກາໍນດົ ສິດຂອງແມ ື່ຍງິ ແລະ 

ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັທາໍໜາ້ທີື່ ເປັນພ ້ນຖານ ເພ ື່ ອສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການແຫື່ງຊາດ ສາໍລບັ ຄວາມກາ້ວ

ໜາ້ຂອງແມ ື່ຍິງ ແລະ ແມ ື່ - ເດັກນອ້ຍ.   

 

ຄວາມໝາຍ ສາໍລບັ ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້

 

ພ ້ນຖານດາ້ນນຕິິກາໍ ສາໍລບັ ການສ ົື່ງເສີມ ການລວມເອົາບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ ເຂົ້າໃນ ບນັດາ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແມ ື່ນມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ. ລາວໄດຍ້ກົລະດບັ ຜນົປະໂຫຍດ ໃນການ

ປະຕິບດັ ຕາມສນັຍາສາກນົ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການລວມເອົາບດົບາດຍງິຊາຍ. ຖະແຫ ງການ ASEAN 

ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ກາໍນດົ ຈຼຸດເຂົ້າຫາພາກພ ້ນ ສື່ວນ ກອບແຫື່ງຊາດ ເພ ື່ ອ ເຊ ື່ ອມໂຍງ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ ເຂົ້າໃສື່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຼຸດທະສາດຕື່າງໆ ໃນທຼຸກລະດບັ ແມ ື່ນເປັນສິື່ ງທີື່

ກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ. ແຕື່ໜາ້ເສຍດາຍ, ໃນເວລາດຽວກນັ ຄວາມເຂັມ້ແຂງອນັນີ ້ອາດຈະກໍ

ໃຫເ້ກດີ ອຼຸປະສກັ ແກື່ການເຊ ື່ ອມໂຍງເອົາ ບດົບາດຍງິຊາຍ ຢື່າງມປີະສິດທິພາບ ເຂົ້າໃນນຕິິກາໍ

ສະເພາະຂະແໜງການ ຊຶື່ ງລວມມ ີຂະແໜງປື່າໄມ:້ ຕາມທີື່ ໄດກ້ ື່ື່າວໄວ ້ໂດຍພະນງັານລດັຜູໜຶ້ື່ ງ, 

ການເຊ ື່ ອມໂຍງບໍື່ ເຫັນວື່າຈະກື່ຽວຂອ້ງ ເພາະວື່າເຫັນວື່າ ນຕິິກາໍລວມແມ ື່ນພຽງພໍແລວ້ ທີື່ ຈະລາຍງານ 

ການຕີຄວາມໝາຍ ກດົໝາຍທີື່ ສະເພາະເຈາະຈງົກບັຂະແໜງປື່າໄມ ້ເຊັື່ ນ ກດົໝາຍປື່າໄມ.້ ດ ັື່ງນ ັນ້, 

ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ສາມາດປະກອບສື່ວນ ຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນການປບັປຼຸງ ກອບນຕິິ

ກາໍ ທີື່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນບດົບາດຍິງຊາຍ ເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງລະບຽບ

ການທີື່ ຄາໍນງຶ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການ ທາງດາ້ນບດົບາດຍິງຊາຍ, ບດົແນະນາໍ 

ແລະ ຕາມກດົໝາຍ ແມ ື່ນອງິຕາມ ກດົໝາຍປື່າໄມ ້ສະບບັປບັປຼຸງ ທີື່ ຈະມາເຖງີນີ.້ ໂດຍສອດຄື່ອງກບັ 

ຖະແຫ ງການ ASEAN ໃນການຊຼຸກຍູກ້ານເຂົາ້ຮ ື່ວມ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ແມ ື່ຍິງ ເຂົ້າໃນການປບັປຼຸງ 

ການວເິຄາະນະໂຍບາຍ24, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ທີື່ ຕ ັງ້ຢູື່ລາວ ເຊັື່ ນ ADWLE ສາມາດ ຊື່ວຍພິສດູ 

ເລ ້ອງບດົບາດຍິງຊາຍ ຕໍື່ກບັທຼຸກການເຂົ້າມາກ ື່ຽວຂອ້ງ ໃນພ ້ນທີື່ ນີ ້ດ ັື່ງທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ.້ ເພ ື່ ອ

ພດັທະນາ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ, ຈຼຸດປະສານງານບດົບາດຍິງຊາຍ 

/Sub-CAW ທີື່ ຢູື່ພາຍໃນ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້(ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງ) ຄວນ

ຈະເຂົ້າຮ ື່ວມ ຢູື່ໃນຂະບວນການເຫ ົື່ ານີ ້ເທົື່ າທີື່ ຈະເປັນໄປໄດ ້(ເບີື່ ງຕ ື່ ມໄດ ້ໃນຂໍ ້5.3). 

 

5.3 ລະດບັກາງ: ສະຖາບນັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທີື່ ບໍື່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ 

 

ຄະນະກາໍມະການແຫື່ງຊາດ ສາໍລບັ ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ ື່ຍິງ ແລະ ແມ ື່ - ເດັກນອ້ຍ 

                                                     
24 Ibid, ໜາ້ 3 ຊອງຖະແຫ ງການ 



(NCAWMC) ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຕໍື່  ການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ນະໂຍບາຍແຫື່ງຊາດ ສາໍລບັ 

ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ ື່ຍງິ ແລະ ສາໍລບັ ລວມເອົາ ບດົບາດຍງິຊາຍ ເຂົ້າໃນໝດົທຼຸກຂະແໜງ. 

ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕ ັງ້ ຂອງ ຄະນະກາໍມະການ NCAWMC 

ຍງັມຂີໍຈ້າໍກດັ ເຖງິວື່າຈະມກີານສະໜບັສະໜນູ ຈາກຜູໃ້ຫທຶ້ນ ສາໍລບັ ການພດັທະນາຄວາມອາດ

ສາມາດ ກຕໍາມ.  

NCAWMC ຍງັເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຕໍື່  ການສາ້ງຍຼຸດທະສາດແຫື່ງຊາດ ສາໍລບັ ຄວາມກາ້ວໜາ້ ຂອງ

ແມ ື່ຍິງ (NSAW) ທີື່ ຕໍື່ ອາຍຼຸ ທຼຸກໆຫາ້ປີ ແລະ ພະຍາຍາມ ສ ົື່ງເສີມ ແລະ ເພີື່ ມ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ 

ລະຫວື່າງ ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍງິ ຢູື່ລາວ ໃນທຼຸກຂງົເຂດ. ການລວມເອົາເປົ້າໝາຍ ຂອງຍຼຸດທະສາດ 

ທີື່ ຢູື່ໃນຍຼຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການອ ື່ ນໆ ທີື່ ລວມມ ີແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫື່ງຊາດ 

(NSEDP) ແມ ື່ນມຄີວາມຄ ບໜາ້ດ ີແຕື່ ມກັຈະຂາດສິດອາໍນາດ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ 

ສິດອາໍນາດ ກື່ຽວກບັການສະໜອງເງນິ25.   

 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັທີື່ ນາໍພາ ຢູື່ໃນຂະແໜງປື່າໄມ ້ຄ  ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້(MAF) ໄດ້

ກາຍເປັນກະຊວງທາໍອດິ ທີື່ ສາ້ງຕ ັງ້ ພະແນກ ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ ື່ຍງິ (“Sub-CAW”) ແລະ ເຄ ື່ ອ

ຂາຍບດົບາດຍິງຊາຍ ຢູື່ພາຍໃນກະຊວງ ໂດຍມຈີຼຸດປະສານງານ ໃນແຕື່ລະກມົ.  

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB) ໄດສ້ະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາດ ັື່ງກ ື່າວ ລະຫວື່າງ ປີ 2006-

2008. ບດົລາຍງານ ສະບບັສຼຸດທາ້ຍ ຂອງແຜນງານນີ ້(“ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ສາໍລບັ 

ການລວມເອົາເພດ ເຂົ້າໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ຢູື່ ສ.ປ.ປ.ລາວ”) ສງັລວມວື່າ ໃນຄະນະທີື່  

ການປະກອບສື່ວນລງົມ ປະຕິບດັ ຂອງ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ຕໍື່ ການລວມເອົາເພດ ແລະ ຕໍື່

ໂຄງສາ້ງທີື່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ແມ ື່ນສງູຫ າຍ, ພະແນກບດົບາດຍິງຊາຍ ຍງັມພີະນກັງານບໍື່ພຽງພໍ ແລະ 

ດ ັື່ງນ ັນ້ ຈິື່ງມຄີວາມອາດສາມາດ ໃນການຊບຶຊບັ ທີື່ ຕ ໍື່າ26. ການສາໍພາດ ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ ້ສອງແຫື່ງ ໄດເ້ຍ ອງໃຫເ້ຫັນ ຊື່ອງວື່າງຄວາມອາດສາມາດ ເຫ ົື່ ານີ.້ ຖາ້ວື່າ ມຈີ ຼຸດປະສານງານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ (GFP) ຖ ກແຕື່ງຕ ັງ້ ໃນຫອ້ງການ, ສະມາຊກິ ພະນກັງານທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ບໍື່ ໄດຖ້ ກຮບັ

ເຊນີ ເຂົ້າສາໍພາດ ເພາະວື່າ ພະນກັງານອາວຼຸໂສ ບໍື່ ໄດພິ້ຈາລະນາ ຄວາມຮູ ້ຂອງຕນົເທົື່ າທີື່ ຄວນ ທີື່

ຈະມຄີື່າ ຕໍື່ ກອງປະຊຼຸມ ຊຶື່ ງເຂົາເຈົາ້ພິຈາລະນາວື່າ ຂອ້ນຂາ້ງເປັນທາໍມະຊາດ ທາງດາ້ນເຕັກນກິ.   

 

ໃນແງ ື່ຍຼຸດທະສາດ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ໄດພ້ດັທະນາຍຼຸດທະສາດ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງ

ເພດ ຢູື່ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້(ສະບບັປີ 2016–2025) ແລະ ສະບບັປີ 2030
27 ທີື່ ເລັງ

ໃສື່ ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍງິ ຈາກໝດົທຼຸກກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ ເພ ື່ ອໃຫມ້ກີານເຂົ້າເຖງີ ທີື່ ເທົື່ າທຽມກນັ ຕໍື່

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ທີື່ ດນິກະສິກາໍ, ທີື່ ພກັອາໃສ, ກອງທຶນພດັທະນາ, ແລະ ການສະໜບັສະ

                                                     
25 ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ປີ 2012 

26 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ປີ 2008 

27  ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມ,້ ປີ 2015 



ໜນູດາ້ນວຊິາການ. ນອກຈາກນ ັນ້, ວໃິສທດັ ປີ 2030 ຍງັກ ື່າວອີກວື່າ ແມ ື່ຍິງ ຄວນຈະກວມ ຢື່າງໜ້

ອຍ 30% ໃນຕາໍແໜື່ງການນາໍ. 

 

ສິດອາໍນາດ ໃນການປກົປ້ອງສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ແມ ື່ນເປັນຂອງ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ

ລາວ (LWU; ມາດຕາ 7 ຂອງ ລດັຖະທາໍມະນນູ). ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ມຕີວົແທນ ຢູື່ໃນທຼຸກໆ

ບາ້ນ ໂດຍມສີະມາຊກິໜຶື່ ງຄນົ ຂອງ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ທີື່ ເປັນຕວົແທນແມ ື່ຍິງ ໃນແຕື່ລະສະພາ

ບາ້ນ. ຜື່ານທາງເຄ ອຂາຍ ທີື່ ກວ້າງຂວາງ ຂອງສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ, ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ສາມາດ ນາໍເອົາ

ສຽງຂອງແມ ື່ຍງິ ເຂົ້າໄປໃນ ການບໍລິຫານຂອງລດັ ໃນໝດົທຼຸກລະດບັ — ຊຶື່ ງມກັຈະສະໜອງສະເພາະ

ສຽງຂອງແມ ື່ຍງິເທົື່ ານ ັນ້ ເຂົ້າໄປເປັນປະເດັນ
28. ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ຍງັມສີນູຄ ົນ້ຄ ົວ້ນະໂຍບາຍ 

ເປັນຂອງຕນົເອງ (ສນູຂໍມ້ນູ ແລະ ພດັທະນາ ຊບັພະຍາກອນເພດຍິງຊາຍ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ), 

ທີື່ ໄດດ້າໍເນນີວຽກຄ ົນ້ຄ ົວ້ ກ ື່ຽວກບັ ບນັຫາຕື່າງໆ ເຊັື່ ນ ຄວາມຮຼຸນແຮງຕໍື່ແມ ື່ຍິງ ແລະ ການສະໜອງ

ງບົປະມານແກື່ເພດຍິງຊາຍ ໃນນາມຕື່າງໜາ້ ຜູໃ້ຫທຶ້ນ29.     

 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສະບບັປດັຈຼຸບນັ (NSEDP VIII) ຄາດການວື່າ ມສີະມາຊກິ

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ກວມ 70% ທີື່ ມອີາຍຼຸ 15 ປີ ຫ   ແກ ື່ກວື່ານ ັນ້
30. ດ ັື່ງນ ັນ້, ຄູື່ຮ ື່ວມພດັທະນາ ຈະ 

ເຮັດວຽກ ສື່ວນໃຫຍື່ ກບັ ສະມາຊກິ ຂອງສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ແລະ ຈະສວຍໃຊໂ້ອກາດ ໃນການ

ເຂົ້າເຖງິໂດຍໄວ ແລະ ທາໍຄວາມເຂົ້າໃຈກ ື່ຽວກບັ ແມ ື່ຍງິລາວ ໃຫຫ້ າຍເທົື່ າທີື່ ຈະເປັນໄປໄດ.້  

 

ແນວລາວສາ້ງຊາດ ຊີນ້າໍ ແລະ ປະສານງານ ກບັ ທຼຸກອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ໃນລາວ ແລະ 

ຮບັຜິດຊອບ ຕໍື່  ການປຼຸກລະດມົສງັຄມົທງັໝດົ ແລະ ຕໍື່ ການລວມເອົາ ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າຕື່າງໆ ເຂົ້າໃນການ

ພດັທະນາແຫື່ງຊາດ. ໃນລະດບັທອ້ງຖິື່ ນ, ບາ້ນທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດແ້ລກປື່ຽນມຼຸມມອງ ວື່າ ແນວລາວ 

ແມ ື່ນເປັນຜູມ້ບີດົບາດຕ ົນ້ຕໍ ໃນການຈດັກດິຈະກາໍ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້ແລະ 

ການຄຼຸມ້ຄອງ້ຊບັພະຍາກອນ.  

 

ມອີງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ (CSOs) ຫ າຍປະເພດ ຢູື່ລາວ ທີື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວ ໃນຂງົເຂດ ໂດຍສະເພາະ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ທີື່ ລວມມ ີສິດ ແລະ ການພດັທະນາຂອງແມ ື່ຍິງ, ການປກົ

ປ້ອງເດັກ, ການສະໜບັສະໜນູ ຄນົເສຍອງົຄະ, ສິື່ ງແວດລອ້ມ, ການສຶກສາ ແລະ ສຼຸຂະພາບ. ເຖງີ

ຢື່າງໃດກຕໍາມ, ໂດຍປກົກະຕແິລວ້, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົຢູື່ລາວ ແມ ື່ນຈະບໍື່ ໄດຮ້ບັເຊນີ ຈາກ 

ລດັຖະບານລາວ ໃຫເ້ຂົ້າຮ ື່ວມ ຢູື່ໃນການສນົທະນາດາ້ນນະໂຍບາຍ ໃນທຼຸກລະດບັ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ສື່ວນໃຫຍື່ ແມ ື່ນເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃນລະດບັທອ້ງຖິື່ນ ແຕື່ ມໂີອກາດຈາໍກດັ 

                                                     
28 ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ປີ 2012 

29 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ປີ 2011  

30 ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫື່ງຊາດ ປະຈາໍປີ 2016-2020 



ທີື່ ຈະນາໍເອົາ ປະສບົການ ຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ເຂົ້າໃສື່ໃນ ຂະບວນການທາງດາ້ນ

ນະໂຍບາຍ31.  

ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້, ສະມາຄມົທີື່ ບໍື່ ຫວງັຜນົກາໍໄລ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທີື່ ບໍື່ ຂຶນ້ກບັລດັ ທີື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວ 

ກື່ຽວຂອ້ງກບັປື່າໄມ ້ແລະ ບດົບາດຍງິຊາຍ ຢູື່ລາວ ປະກອບມີ
32:  

 

- RECOFTC - ສນູ ສາໍລບັປະຊາຊນົ ແລະ ປື່າໄມ ້

- ພນັທະມດິ ຊຼຸມຊນົສີຂຽວ (GCA) 

- ສະມາຄາົມພດັທະນາຊຼຸມຊນົ ສີຂຽວ (GCDA) 

- ສະມາຄມົ ຮກັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ (LNRA) 

- ແມ ື່ຍິງຫວົໃຈພດັທະນາ (MHP) 

 

ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ ທີື່ ບໍື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວໂດຍກງົ ຢູື່ໃນຂະແໜງປື່າໄມ ້ແຕື່ເປັນຄູື່ຮ ື່ວມງານ ທີື່ ມຄີຼຸນຄື່າ ທີື່

ມຄີວາມຊື່ຽວຊາ້ນ ໃນດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ປະກອບມ:ີ  

- ສະມາຄມົພດັທະນາບດົບາດຍິງຊາຍ (GDA; ເພດ, ກດົໝາຍ, ການພດັທະນາຊຼຸມຊນົ, ການ

ສຶກສາ) 

- ສນູຝຶກອບົຮມົ ການພດັທະນາ ແບບມສີື່ວນຮື່ວມ (PADETC; ການພ ັດັທະນາຊຼຸມຊນົ ແບບມີ

ສື່ວນຮື່ວມ) 

- ສະມາຄມົ ພດັທະນາແມ ື່ຍິງ ແລະ ການສກຶສາດາ້ນນຕິິກາໍ (ADWLE; ກດົໝາຍ, ເພດ) 

 

RECOFTC ມສີາຍພວົພນັ ທີື່ ແໜນ້ແຟ້ນທີື່ ສຼຸດ ກບັກມົປື່າໄມ ້(ກມົປື່າໄມ/້ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ)້. ກອງປະຊຼຸມຮື່ວມປຶກສາຫາລ  ລະດບັຊາດ ໃນເດ ອນຕຼຸລາ 2018 ກບັ ບນັດາຕວົແທນ ຂອງ

ກມົປື່າໄມ,້ ຄູື່ຮ ື່ວມງານລດັອ ື່ ນໆ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ໄດລ້ງົເລິກສະເພາະ 

ເລ ້ອງການກາໍນດົການປະກອບສື່ວນທີື່ ເປັນໄປໄດ ້ເພ ື່ ອສ ົື່ງເສີມ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ຢູື່ໃນ

ຂະແໜງປື່າໄມ ້ຂອງລາວ
33. ແຜນຍຼຸດທະສາດ ຂອງ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ໃນການພ ້ນຟູ

ປື່າໄມ ້ໃຫໄ້ດ ້70% ຂອງພມູສນັຖານທ ົື່ວປະເທດ ຮອດປີ 2020 ລວມມ ີເປົ້າໝາຍທີື່ ຈະເຮັດໃຫຜູ້ທີ້ື່

ເຮັດວຽກອະນຼຸລກັທີື່ ເປັນເພດຍງິ ກວມ 30% ຂອງຕາໍແໜງພະນກັງານລດັທງັໝດົ34 - ເປົ້າໝາຍ ໄດ້

ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ຢື່າງສຼຸດຂດີ ໂດຍ RECOFTC. ການປະສານສມົທບົກນັ ຢື່າງໃກຊ້ດິ ແມ ື່ນ

ຈະນາໍໄປສູື່ ການສນັນຖິານວື່າ RECOFTC ມປີະສບົການໃນການຮື່ວມມ ທີື່ ມຄີຼຸນຄື່າ ກບັ ກມົປື່າໄມ ້

ຊຶື່ ງສາມາດຖ ກນາໍໄປໃຊ ້ໂດຍແຜນງານອ ື່ ນໆ. 

 

                                                     
31 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ປີ 2011 

32 ສມົທຽບທິດທາງ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົລາວ, ປີ 2017 

33 RECOFTC, ພະຈກິ, ປີ 2018 

34 RECOFTC, ຕຼຸລາ, ປີ 2018 



ຄວາມໝາຍ ສາໍລບັ ແຜຍງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້

 

ອິງຕາມ ໂຄງສາ້ງການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ບນັດາຍຼຸດທະສາດ ທີື່ ມຢີູື່ໃນປດັຈຼຸບນັ, ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດ້

ວາງແຜນໄວ ້ມຄີວາມອາດສາມາດ ທີື່ ເຂັມ້ແຂງ ໃນການເຊ ື່ ອມໂຍງກບັ ກບັ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ ້– ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນກມົປື່າໄມ ້– ສາໍລບັ ການສະໜບັສະໜນູ ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ ເພ ື່ ອ

ສ ົື່ງເສີມ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ການມສີື່ວນຮື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ນບັ

ຕ ັງ້ແຕື່ ລະດບັສນູກາງລງົຮອດທອ້ງຖິື່ນ. ປດັຈຼຸບນັນີ ້ການປະກອບສື່ວນລງົມ ປະຕິບດັ ທາງການເມ ອງ 

ເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າຈະສງູ ເປັນພິເສດ ແລະ ຄວນຈະມກີານນາໍໃຊໂ້ອກາດ ໃຫຫ້ າຍທີື່ ສຼຸດ. ແນວທາງ

ປະຕິບດັ ຄວນຈະຖ ກນາໍໃຊ ້ສອງທບົ ຄ : ນາໍໃຊ ້ໂຄງສາ້ງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ມຢີູື່ (GFPs, MAF́s 

Sub-CAW, ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ໃນທຼຸກລະດບັ) ໃນຄະນະດຽວກນັ ກລໍວມເອົາການມສີື່ວນຮື່ວມ

ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ຂອງພະນກັງານອາວຼຸໂສ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການ ເພ ື່ ອສ ົື່ງເສີມ ວດັທະນາທາໍຂອງ

ລດັ ທີື່ ລວມເອົາບດົບາດຍງິຊາຍ ຫ າຍຂຶນ້ເລ ້ອຍໆ. ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແມ ື່ນເປັນສິື່ ງ

ທີື່ ຈາໍເປັນ ສາໍລບັຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງ ທງັໝດົ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ໃນເວລາດຽວກນັ ກມໍພີຽງພະນກັງານລດັ 

ຈາໍນວນເລັກນອ້ຍເທົື່ ານ ັນ້ ທີື່ ມຄີວາມຮູຢ້ື່າງເລິກເຊີື່ ງ ກ ື່ຽວກບັ ບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ REDD+. 

ຄວາມພະຍາຍາມ ທີື່ ໄດໃ້ຊໄ້ປແລວ້ ໃນການລວມເອົາ ບດົບາດຍິງຊາຍ ເຂົ້າໃສື່ໃນບນັດາກດິຈະກາໍ

ປື່າໄມ ້ກຍໍງັຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມໂດດເດັນຂຶນ້ຕ ື່ ມ ແລະ ແລກປື່ຽນກນັ ໃຫເ້ປັນຫ ກັການ

ປະຕິບດັ ທີື່ ດທີີື່ ສຼຸດ35. ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ສາມາດ ສະໜບັສະໜນູ ວຽກງານ 

REDD ໃນຫອ້ງການ ເພ ື່ ອລວບລວມ ຫ ກັການປະຕິບດັເຫ ົື່ ານີ ້ແລະ ເຜີຍແຜວຽກງານດ ັື່ງກ ື່າວ ແກື່ 

ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ອ ື່ ນໆ ພາຍໃນຂະແໜງ, ບນັດາກມົ, ບນັດາອງົການຕວົແທນຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ 

ເມ ອງ ແລະ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ.  

 

ຫອ້ງການສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ເມ  ອງທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນການ

ປະກອບສື່ວນລງົມ ປະຕິບດັທີື່ ມສີງູ ຊຶື່ ງນາໍໄປສູື່ ການສະໜບັສະໜນູ ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນ

ໄວ ້ແຕື່ຍອມຮບັວື່າ ເຂົາເຈົາ້ມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມຄີວາມຊື່ຽວຊານທາງດາ້ນວຊິາການຫ າຍຂຶນ້ 

ເພ ື່ ອໃຫກ້ານຊື່ວຍເຫ  ອ ຢື່າງມຄີວາມໝາຍ ແລະ ຕອ້ງການງບົປະມານ ເພ ື່ ອປະກອບສື່ວນ ຢື່າງມີ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ດວ້ຍວທີິທາງຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ. ການຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການ ແກື່ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ເມ  ອງໝດົທຼຸກຄນົ, ພະແນກ/ຫອ້ງການ ກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ,້ 

ກອງກວດກາປື່າໄມແ້ຂວງ/ກມົກວດກາປື່າໄມ ້(ກວດກາປື່າໄມ)້ ກື່ຽວກບັ ບດົບາດຍິງຊາຍ ຢູື່ໃນຂະແ

ໜງປື່າໄມ/້REDD+ ຖ ກແນະນາໍ ໃຫລ້ວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ໃຫໄ້ປຕາມລວງດຽວກບັຜູຈ້ດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ຜູຕ້ດັສນິໃຈໃນທອ້ງຖິື່ນ.  

ຍິງໄປກວື່ານ ັນ້, ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຮບັປະກນັ ວື່າ ຄວາມຮູທີ້ື່ ໄດມ້າ 

ຖ ກນາໍໃຊ.້ ບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ສາມາດຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງ ເຂົ້າໃສື່ໃນ ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີງານທີື່ ໄດ້
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ມາດຖານ, ບດົແນະນາໍ, ຄູື່ມ   ແລະ ແຜນປະຕິບດັງານ ແລະ ພະນກັງານ ຜູທີ້ື່ ຖ ກແຕື່ງຕ ັງ້ ຄວາມຈະ

ໄດຖ້ ກມອບໝາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບ ເພ ື່ ອຕດິຕາມສະຖານະພາບ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ການຝຶກ

ອບົຮມົ ແລະ ບດົແນະນາໍທີື່ ຕອບສະໜອງທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍຢື່າງດຽວ ເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າຈະບໍື່

ພຽງພໍ ໃນການຮບັປະກນັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃຫມ້ປີະສິດທິພາບ. 

ກອງປະຊຼຸມລະດບັສງູ ທີື່ ຈດັຂຶນ້ເປັນປກົກະຕິ ເຊັື່ ນ ກອງປະຊຼຸມຄະນະຊີນ້າໍແຜນງານ, ຄວນຈະໃຫ້

ເປັນສິື່ ງຕອ້ງໄດເ້ຮັດ  ເພ ື່ ອລາຍງານ ກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ.  

 

5.4 ລະດບັຈຼຸລະພາກ: ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ຢູື່ໃນກຼຸື່ມເປົ້າໝາຍ 

 

ຢູື່ໃນພາກສື່ວນນີ ້ແມ ື່ນສກຶສາແບບຄາ້ວໆ ກື່ຽວກບັ ສະຖານະການເລ ້ອງຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ 

ຢູື່ໃນຂງົເຂດ ການມສີື່ວນຮື່ວມໃນດາ້ນການເມ ອງ, ດາ້ນການຕດັສິນໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການ, 

ດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ດາ້ນເສດຖະກດິ.  

 

ການມສີື່ວນຮື່ວມໃນດາ້ນການເມ ອງ: ການຕດັສິນໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຜູນ້າໍ 

 

ດວ້ຍສະມາຊກິສະພາ ທີື່ ເປັນເພດຍງິ ກວມ 27.5%, ຖວຶື່າ ລາວເປັນປະເທດຢູື່ສງູກວື່າລະດບັສະເລື່ຍ 

(22.5%). ແຕື່ເຖງີຢື່າງໃດກຕໍາມ, ແມ ື່ຍິງ ທີື່ ຢູື່ໃນຕາໍແໜງການນາໍ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ ໃນຂ ັນ້

ເມ  ອງ, ແຂວງ ແລະ ສນູກາງ ກວມພຽງແຕື່ 5% ເທົື່ ານ ັນ້ (ອິງຕາມປີ 2012). ອດັຕາສື່ວນສງູທີື່ ສຼຸດ 

ຂອງແມ ື່ຍິງ ຢູື່ໃນລດັ ສາມາດພບົເຫັນໄດ ້ໃນຂງົເຂດນຄິກິາໍ ຂ ັນ້ສນູກາງ (ກວມຫ າຍກວື່າໜຶື່ ງສື່ວນ

ສີື່ )36; ອດັຕາສື່ວນຕ ໍື່າທີື່ ສຼຸດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ທີື່ ຢູື່ນອກເໜ ອຈາກບດົບາດໃນການຊື່ວຍວຽກບໍລິຫານ ແມ ື່ນ

ສາມາດພບົເຫັນໄດ ້ຢູື່ໃນລະດບັຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າ ກ ື່ຽວຂອ້ງ

ກບັ ບນັດາປດັໃຈຕື່າງໆ ທີື່ ໄດອ້ະທິບາຍ ຢູື່ໃນໝວດກື່ຽວກບັ ການສຶກສາ ແລະ ສຼຸດຂະພາບ.  

 

ຢູື່ພາຍໃນຄູື່ຮ ື່ວມງານ ທີື່ ມທີື່າແຮງ ຂອງແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ,້ ການມໜີາ້ ເບີື່ ງເໝ ອນ

ກບັວື່າ ມຄີວາມແຕກຕື່າງກນັໄປ ລະຫວື່າງ ບນັດາກະຊວງ ແລະ ກມົຕື່າງໆ ແຕື່ ໂດຍທ ົື່ວໄປແລວ້ 

ແຜນງານຍງັປະເຊນີກບັ ການມໜີາ້ບໍື່ ຫ າຍ ຂອງການນາໍທີື່ ເປັນແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນກດິຈະກາໍຕື່າງໆ.  ປື່າໄມ ້

ໃນລະດບັຊຼຸມຊນົ ແມ ື່ນມຈີາໍນວນ “ແມ ື່ຍິງ” ຫ າຍ ໃນດາ້ນຜູຊ້ມົໃຊ ້ໂດຍທີື່ ແມ ື່ຍິງ ເປັນຜູເ້ກບັເຄ ື່ ອງ

ປື່າຂອງດງົ ແລະ ເປັນກາໍລງັແຮງ ໃນທຼຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍຈາໍນວນໜຶື່ ງ ຢູື່ໃນຂະແໜງປື່າໄມ ້ແລະ 

ໄມ.້  

ແມ ື່ຍິງ ແລະ ຜູຊ້າຍພາຍໃນບາ້ນທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດກ້ ື່າວວື່າ ໂດຍປກົກະຕິ ແມ ື່ຍິງ ໃຊເ້ວລາຫ າຍກວື່າ 

ຢູື່ໃນປື່າໄມ ້ແລະ ມຄີວາມຮູລ້ະອຽດຫ າຍກວື່າ ກ ື່ຽວກບັ ສະຖານະພາບ ຂອງຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ.້ 

                                                     
36 ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈາໍ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ປີ 2015 



ຄູື່ຮ ື່ວມງານລດັ ທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດເ້ວົ້າເພີື່ ມອີກວື່າ ແມ ື່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ ຍງັໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງີ 

ຄວາມສນົໃຈອນັແທຈ້ງິ ຫ າຍກວື່າ ໃນການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມອ້ອ້ມຂາ້ງ. ໃນຄະນະດຽວກນັ, ບໍື່ ມ ີ

ບາ້ນໃດເລີຍ ທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດລ້ວມເອົາແມ ື່ຍງິ ເຂົ້າໃນຄະນະຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມບ້າ້ນ ຫ   ທຼຸກຮບູ

ແບບອ ື່ ນໆ ຂອງການຕດັສິນໃຈ ທີື່ ມຢີູື່ໃນປດັຈຼຸບນັ ກ ື່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ.້  

ຍອ້ນແນວນ ັນ້, ການຂາດການມໜີາ້ ຂອງແມ ື່ຍິງ ໃນທຼຸກລະດບັການຕດັສິນໃຈ ສື່ວນຫ າຍ ມກັເກດີມີ

ການຂາດການພິຈາລະນາ ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ທື່າແຮງ ຂອງແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນຂະແໜງປື່າໄມ.້    

 

ຂະແໜງທີື່ ດນິ ສະແດງໃຫເ້ຫັນ ສະຖານະພາບ ທີື່ ຄາ້ຍໆກນັ: ທີື່ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມສີດິທາງກດົ

ໝາຍຕໍື່ ທີື່ ດນິ ແບບດຽວກນັ, ແຕື່ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ ໃນຕວົຈງິ ຂອງແມ ື່ຍິງ ແມ ື່ນຍງັມຄີວາມໝັນ້ຄງົ 

ໜອ້ຍກວື່າຜູຊ້າຍ. ໂດຍປກົກະຕິ ແມ ື່ຍິງ ຈະບໍື່ ຖ ກລວມເຂົ້າໃນບາດກາ້ວການຕດັສິນໃຈ ກ ື່ຽວກບັ 

ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ (LUP). ແຜນຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມຍ້ື່ອຍ (ຖາ້ຖ ກສາ້ງຂຶນ້) ຕໍື່ ໄປ ຈະຖ ກ

ເບີື່ ງເໝ ອນກບັເປັນບາດກາ້ວສະເພາະໃນຂ ັນ້ຕໍື່ ໄປ ຊຶື່ ງເຫັນວື່າ ແມ ື່ຍງິຈະມກີານເຂົ້າເຖງີໜອ້ຍລງົ. 

ເຫດຜນົທີື່ ໃຫມ້າ ໃນຊວ້ງການສາໍພາດຢູື່ບາ້ນ ແມ ື່ນຍອ້ນຂາດການສຶກສາ, ຂາດຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາ

ການ ແລະ ຂາດຄວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ ໃນການເຂົ້າຮ ື່ວມ ການຕດັສິນໃຈ ກ ື່ຽວກບັການຄຼຸມ້ຄອງ. ທາໍນບົທາໍ

ນຽມທາງຮດີຄອງປະເພນ ີກ ື່ຽວກບັບດົບາດຍິງຊາຍ ຂອງຫ າຍກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ ສ ບຕໍື່ ປະກອບສື່ວນ ເຂົ້າໃສື່

ໃນ ສະຖານະພາບນີ.້  

 

ການສຶກສາ 

 

ຊື່ອງວື່າງ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ໄດຫ້ ຼຸດລງົ ໃນການລງົທະບຽນການສຶກສາ ທງັໝດົສາມຂ ັນ້ ຢູື່

ລາວ, ແຕື່ສິື່ ງທາ້ທາຍຕື່າງໆ ຍງັສ ບຕໍື່ ເກດີຂຶນ້ ໃນການສາໍເລັດການສກຶສາ.  

ປດັໃຈຕ ົນ້ຕໍສອງຢື່າງ ທີື່ ເຮັດໃຫເ້ກດີມ ີຄວາມບໍື່ ເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ໃນຂງົເຂດການສຶກສາ ຄ : ທາໍ

ອິດແມ ື່ນເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າ ເດັກຍິງຖ ກເບີື່ ງແຍງໃຫຢູ້ື່ກບັເຮ ອນ ຍອ້ນຄວາມກງັວນົເລ ້ອງຄວາມປອດ

ໄຟ ແລະ ມໜີາ້ທີື່ ເຮັດວຽກເຮ ອນ ໂດຍສະເພາະ ຖາ້ວື່າ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ຫາກຢູື່ຫື່າງໃກຈາກ

ເຮ ອນ. ອນັທີສອງແມ ື່ນວື່າ ພໍື່ ແມ ື່ ບໍື່ ເຫັນຄຼຸນຄື່າ ຂອງ ການສຶກສາ ສາໍລບັເດັກຍິງ ເທົື່ າກບັ ການສຶກ

ສາ ສາໍລບັເດັກຊາຍ ໂດຍສະເພາະ ຖາ້ວື່າ ມຼຸມມອງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຫາກເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງປະເພນີ

ວດັທະນາທາໍ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ຫ   ຖາ້ວື່າ ພໍື່ ແມ ື່ ທຼຸກຍາກ ຫ   ມກີານສກຶສາໜອ້ຍ ຫ   ບໍື່ ມເີລີຍ ໂດຍ

ສະເພາະ ແມ ື່ນຜູເ້ປັນແມ ື່
37. 

 

ຊື່ອງວື່າງ ຂອງຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ທີື່ ໃຫຍື່ທີື່ ສຼຸດ ແມ ື່ນເຫັນໄດ ້ໃນກຼຸື່ມເດັກນອ້ຍ ທີື່ ມາຈາກ 

ເຂດຊນົນະບດົ ບື່ອນທີື່ ບໍື່ ມທີາງເຂົ້າ, ເດັກນອ້ຍ ທີື່ ມາຈາກກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າທີື່ ບໍື່ ແມ ື່ນລາວ-ໄຕ, ເດັກນອ້ຍທີື່

ແມ ື່ຂາດການສກຶສາ ແລະ ເດັກນອ້ຍທີື່ ຄອບຄວົ ຢູື່ໃນສະພາບທຼຸກຍາກທີື່ ສຼຸດ. ຊື່ອງວື່າງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້
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ແມ ື່ນມຫີ າຍກວື່ານີອ້ກີ ຢູື່ໃນການສຶກສາລະດບັມດັທະຍມົ: ຍກົຕວົຢື່າງ, ຢູື່ໃນກຼຸື່ມທີື່ ມອີາຍຼຸເໝາະສມົ

ເຂົ້າໂຮງຮຽນ  ທີື່ ມາຈາກຄວົເຮ ອນທີື່ ທຼຸກຍາກທີື່ ສຼຸດ, ເດັກຍິງຈາໍນວນ 66 ຄນົ ຕໍື່ທຼຸກໆເດັກຊາຍຈາໍ

ນວນ 100 ຄນົ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.38 

 

ແມ ື່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ ທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ສື່ວນໃຫຍື່ ບໍື່ ມ ີຫ   ມກີານສຶກສາຕ ໍື່າ. ບນັຫາ ການຂາດການສຶກ

ສາ ດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ແມ ື່ນເປັນຄາ້ຍໆກນັ ສາໍລບັ ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍງິ - ຊຶື່ ງເປັນເຫດຜນົຫ ກັ ທີື່ ເຮັດໃຫ້

ຂາດ ແມ ື່ຍິງ ໃນຄະນະຕດັສນິໃຈຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ໃນກຼຸື່ມທ ົື່ວໆໄປ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ

ກບັ ປື່າໄມບ້າ້ນ.   

 

ການເຂົ້າຮ ື່ວມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

 

ອດັຕາສື່ວນ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນການຈາ້ງງານ ແມ ື່ນມຕີ ໍື່າ ຢູື່ທ ົື່ວທຼຸກຂະແໜງ ຄ ກວມ 35 ເປີເຊັນ.  

ແທນທີື່ ຈະເປັນເຊັື່ ນນ ັນ້, ຢູື່ໃນບນັດາກາໍມະກອນຄອບຄວົ ທີື່ ບໍື່ ໄດຮ້ບັຄື່າຈາ້ງ, ມປີະມານ 70% 

ເປີເຊັນ ແມ ື່ນເປັນແມ ື່ຍງິ ໃນປີ 2015, ແຕື່ວື່າ ມພີຽງ 32% ເທົື່ ານ ັນ້ ຖ ກກາໍນດົວື່າເປັນ “ກາໍ

ມະກອນທີື່ ເປັນເຈົາ້ຂອງບນັຊ”ີ – ທີື່ ແນະນາໍໃຫຮູ້ວ້ ື່າ ແມ ື່ຍິງມກີານເຂົ້າຮ ື່ວມໜອ້ຍ ໃນວຽກທີື່ ມປີະ

ສິດທິຜນົ ເມ  ື່ອທຽບກບັ ລາຍຮບັທີື່ ເຂົາເຈົາ້ ຄວບຄຼຸມ39. ຄວາມຈງິດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫັນ ຢູື່

ໃນບາ້ນທີື່ ຖ ກສາໍພາດ. ຄ : ແມ ື່ຍິງ ແລະ ຜູຊ້າຍ ໄດເ້ຫັນດນີາໍກນັ ວື່າ ໃນວນັໜຶື່ ງ ແມ ື່ຍິງເຮັດວຽກດນົ

ກວື່າຜູຊ້າຍ ໃນຄະນະທີື່ ຜູຊ້າຍ ເຮັດວຽກໜອ້ຍ ແລະ/ຫ   ເນັນ້ໃສື່ ໜາ້ວຽກທີື່ ຕອ້ງການການຊື່ວຍເຫ  ອ

ທາງກາຍະພາບ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ຜູຊ້າຍຈງິສາ້ງຜນົງານທີື່ ເປັນຮບູປະທາໍຫ າຍກວື່າ ແລະ ມເີວລາຫ າຍກວື່າ 

ສາໍລບັໜາ້ວຽກ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງ. ໃນໝບູາ້ນເຜົື່ າອາຄາ ທີື່ ໄດລ້ງົຢຽ້ມຢາມ ຢູື່ແຂວງ

ຫ ວງນ ໍາ້ທາ, ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ໄດອ້ະທິບາຍວື່າ ແມ ື່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ ມລີາຍຮບັ ຫ າຍກວື່າ 

ຜວົຂອງຕນົ ແຕື່ ບໍື່ ມບີດົບາດ ໃນການຕດັສິນໃນພາຍໃນບາ້ນ. ມແີມ ື່ຍງິຫ າຍຄນົ ໄດກ້ ື່າວວື່າ 

ເຂົາເຈົາ້ ຢາກຈະເຊ້ົາຮ ື່ວມແຮງ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຄອງ ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້                                                                                                            

 

ອດັຕາສື່ວນທີື່ ເທົື່ າກນັ ຂອງຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍິງ ເຮັດໃຫເ້ກດີມປີະຊາກອນທີື່ ເຮັດວຽກໄດ ້(ແຕື່ລະ

ເພດກວມ 77%, ອິງຕາມປີ 201540), ແຕື່ວື່າ ໂດຍທ ົື່ວໄປ ແມ ື່ຍິງ ກວມອດັຕາຕ ໍື່າກວື່າ ໃນຕະຫ າດ

ແຮງງານ. ແມ ື່ຍງິ ຂອ້ນຂາ້ງຖ ກແຍກອອກຈາກ ຂະແໜງທີື່ ເປັນທາງການ ຫ າຍກວື່າຜູຊ້າຍ ລວມທງັ 

ການປກົປອ້ງສງັຄມົ ທີື່ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ກ ື່ຽວຂອ້ງ. ກາໍມະກອນຈາໍນວນ 64 ເປີເຊັນ ແມ ື່ນຢູື່ໃນອາຊບີ

ພ ້ນຖານ ແລະ ໃນນ ັນ້ ຈາໍນວນ 63 ເປີເຊັນ ທີື່  ເຮັດອາຊບີບໍລິການ, ເປີດຮາ້ນ ແລະ ເປັນຄນົ

                                                     
38 Ibid. 

39 ສມົທຽບ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ປີ 2012 

40 ດດັສະນ ີພດັທະນາມະນຼຸດ, ປີ 2018 



ຂາຍເຄ ື່ ອງໃນຕະຫ າດ ແມ ື່ນເປັນເພດຍິງ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ຜູຊ້າຍກວມອດັຕາສື່ວນໃຫຍື່ ທີື່ ເປັນ

ລດັຖະກອນ, ຊື່ຽວຊານ, ວຊິາການ ແລະ ຢູື່ໃນຂະແໜງການອ ື່ ນໆ.  

ຄູື່ຮ ື່ວມງານ ຂອງແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ສື່ອງແສງໃຫເ້ຫັນອດັຕາສື່ວນເຫ ົື່ ານີ.້ ດ ັື່ງທີື່ ໄດ້

ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງ, ລດັຖະບານ ໄດກ້າໍນດົເປົ້າໝາຍ 30% ໃຫແ້ມ ື່ຍິງມຕີາໍແໜງ ຢູື່ໃນຂະແໜງການ

ອະນຼຸລກັ ແຕື່ໃນຕວົຈງິ ການປະຕິບດັຍງັເຮັດບໍື່ ໄດຫ້ າຍ.  

 

ພາກເອກະຊນົ ກາໍລງັສາ້ງໂອກາດໃໝໆ ສາໍລບັ ຜູປ້ະກອບການ ຢູື່ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ແລະ 30-40 

ເປີເຊັນ ຂອງ ຜູປ້ະກອບການໃໝື່ ເຫ ົື່ ານີ ້ແມ ື່ນເປັນເພດຍິງ. ປະມານ 74% ຂອງ ວສິະຫາກດິ ຂະ

ໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ຢູື່ລາວ ແມ ື່ນເປນທຼຸລະກດິຄອບຄວົ
41, ຊຶື່ ງລວມມ ີຂະແໜງປຼຸງແຕື່ງໄມ ້ຊຶື່ ງໄດ້

ຮບັອິດທິພນົ ຈາກ ລະບຽບການ ແລະ ການເຈລະຈາ ກ ື່ຽວກບັ ຂະບວນການ FLEGT-VPA ລາວ, 

ລວມທງັ ລະບຽບການອ ື່ ນໆ ທີື່ ຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ໂດຍ ແຜນງານ GCF ທີື່ ວາງແຜນໄວ.້  

ເຖງີແມ ື່ນວື່າ ສື່ວນຫ າຍຜູຊ້າຍ ຈະໂດດເດັື່ນຫ າຍກວື່າ ຢູື່ໃນທຼຸລະກດິຄອບຄວົຂະໜາດນອ້ຍເຫ ົື່ ານີ,້ 

ແຕື່ໂດຍປກົກະຕິແລວ້ ມນັແມ ື່ນທງັໝດົຄອບຄວົທີື່ ໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມ ແລະ ດ ັື່ງນ ັນ້ ຈິື່ງໄດຮ້ບັຜນົເທົື່ າທຽມ

ກນັ ຈາກ ລະບຽບການຕື່າງໆ ຕໍື່ທຼຸລະກດິຂອງເຂົາເຈົາ້.  

 

ເຖງີແມ ື່ນວື່າ ແມ ື່ຍິງ ມບີດົບາດທີື່ ສາໍຄນັ ໃນວຽກງານກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ,້ ເຂົາເຈົາ້ ມກີານເຂົ້າເຖງີ 

ແລະ ຄວບຄຼຸມໜອ້ຍ ຕໍື່ ກບັການປະກອບສື່ວນ ແລະ ໝາກຜນົ ຈາກການເຮັດກະສິກາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ.້
42 ການສາໍພາດບາ້ນ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນທື່າອຽງແບບດຽວກນັ: ແມ ື່ຍງິ ທງັໝດົພາຍໃນບາ້ນ 

ໄດກ້ ື່າວວື່າ ໂດຍປກົກະຕແິລວ້, ການຕດັສິນໃຈຕ ົນ້ຕໍ ກ ື່ຽວກບັ ທີື່ ດນິ ແລະ ປື່າໄມ ້ແມ ື່ນຜວົຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ເປັນຜູເ້ຮັດ.  

ປະສບົການ ຈາກ ຂະແໜງການອ ື່ ນໆ ເຊັື່ ນ ການປະມງົ, ສະແດງໃຫເ້ຫັນວື່າ ບດົບາດ ທີື່ ຫ າກຫ າຍ 

ຂອງແມ ື່ຍິງ ຢູື່ໃນຕື່ອງໂສ ້ຄຼຸນຄື່າ ທາງປະເພນ,ີ ທີື່ ສະຫ ບັສບັຊອ້ນ ແລະ ຍາວນານ ມທີື່າອື່ຽງ ທີື່ ຈະ

ຫ ຼຸດລງົ ເມ  ື່ອ ຕອ້ງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ຖ ກສາ້ງໃຫທ້ນັສະໄໝ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ອາດຈະເປັນເລ ້ອງຈງິ ສາໍລບັ 

ຂະແໜງປື່າໄມ ້ແຕື່ວື່າ ການຂາດ ຂໍມ້ນູໂຕເລກ ບໍື່ ໄດປ້ື່ອຍໃຫພ້ວກເຮົາ ເຫັນຮບູພາບ ທີື່ ຈະແຈງ້ຂຶນ້.  

ສິດຂອງແມ ື່ຍງິ ຕໍື່ ປື່າໄມ ້ແລະ ຜະລິດຕະຜນົຕ ົນ້ໄມ ້ມທີື່າອຽງ ທີື່ ຈະຖ ກຈາໍກດັ ກບັຜະລິດຕະຜນົ ທີື່

ບໍື່ ມກີາໍໄລ ຫ   ມຜີນົປະໂຫຍດ ທາງການຄາ້ໜອ້ຍ43.   

 

ຊື່ອງວື່າງຄື່າແຮງງານສາໍລບັເພດທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ  ແມ ື່ນຍງັມຢີູື່ໃນປດັຈຼຸບນັ ແລະ ແມ ື່ຍງິເຮັດວຽກ 

ເປັນເວລາຫ າຍຊ ົື່ວໂມງ ດນົກວື່າຜູຊ້າຍ ເນ ື່ອງຈາກເຂົາເຈົາ້ໃຊເ້ວລາ 7 ຊ ົື່ວໂມງ ຕໍື່ ມ   ້ໃນໜາ້ວຽກ

ການຜະລີດ ແລະ ການສ ບພນັ (ຜູຊ້າຍເຮັດວຽກ: 5.7 ຊ ົື່ວໂມງ).44 ເວລາ, ຄວາມທຼຸກຍາກ ແລະ 

                                                     
41 ທື່ານ ສຼຸທິແສງ ແລະ ທື່ານ ເວວ, ປີ 2010 

42 ສມົທຽບ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈາໍ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ປີ 2018 

43 ກອງທຶນລງົທຶນດາ້ນດນິຟ້າອາກາດ, ປີ 2017 

44 ສມົທຽບ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈາໍ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ປີ 2018 



ຄວາມກງັວນົດາ້ນຄວາມປອດໄພ ຂອງແມ ື່ຍິງ ເປັນໂຕຈາໍກດັ ການເຂົ້າເຖງີ ແລະ ການນາໍໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ຂອງເຂົາເຈົາ້. ໃນກລໍະນ ີຂອງບາ້ນທີື່ ຖ ກສາໍພາດ, ຫ ກັໆ ແມ ື່ນກດີກ ັນ້ແມ ື່ຍິງ 

ຈາກການເຂົ້າຮ ື່ວມ ວຽກງານຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ລວມມ ີການຕດັສິນໃຈ.  

ແມ ື່ຍິງ ສາມາດປະເຊນີກບັ ບນັຫາການແບື່ງແຍກ ໃນຕະຫ າດ ໃນເວລາໂຄສະນາຜະລິດຕະພນັຂອງ

ຕນົໂດຍກງົ ແລະ ຍງັສາມາດຖ ກກດີກ ັນ້ ຍອ້ນຂາດຄວາມຮູທ້າງດາ້ນພາສາ, ການເຂົ້າເຖງີຂໍມ້ນູ ຫ   

ການຝຶກອບົຮມົ45.  

 

ໂດຍສະເພາະ ຢູື່ໃນເຂດຊນົນະບດົ, ແມ ື່ຍງິທີື່ ມລີາຍຮບັຕ ໍື່າ ປກົກະຕິຈະມອີາໍນາດໃນການຕດັສິນໃຈ

ບນັຫາຄອບຄວົ ໜອ້ຍ: ຍິງລາຍຮບັຂອງເຂົາເຈົາ້ຕ ໍື່າ, ຍິງເຮັດໃຫພ້ະລງັສຽງຂອງເຂົາເຈົາ້ໜອ້ຍລງົ. 

ແມ ື່ຍິງ ທີື່ ມລີາຍຮບັສງູກວື່າ ຈະມອີາໍນາດໃນການຕດັສນິໃຈສງູຂຶນ້ ແຕື່ ປກົກະຕິແລວ້ ຄາໍຕດັສິນສຼຸດ

ທາ້ຍ ແມ ື່ນຜູຊ້າຍເປັນຜູຕ້ດັສິນໃຈ ໃນນາມເປັນຫວົໜາ້ຄອບຄວົ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ຄວາມເສຍປຽບ ທີື່ ມາຈາກ 

ຄວາມບໍື່ ເທົື່ າທຽມກນັ ໃນດາ້ນລາຍຮບັ ແມ ື່ນກ ື່ຽວຂອ້ງສະເພາະ ກບັທາໍນບົທາໍນຽມທາງເພດ ພາຍໃຕ້

ວດັທະນາທາໍໃດໜຶື່ ງ.   

ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີ ທຼຸກກດິຈະກາໍ ຂອງແຜນງານ ທີື່ ມກີານສ ົື່ງເສີມການ

ປື່ຽນແປງທາງພຶດຕິກາໍ ແລະ ກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍຮບັໃໝືໆ່  ຫ   ມລີະບຽບການ ສ ົື່ງຜນົຕໍື່  ທຼຸລະກດິ 

ຂອງຄອບຄວົ ຫ   ການເຂົ້າເຖງີຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ.້ 

 

ການເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງີ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ຊຼຸມຊນົ 

ຖາ້ວື່າ ຊາວບາ້ນ ບໍື່ ແມ ື່ນໜຶື່ ງໃນຈາໍນວນຜູທີ້ື່ ທຼຸກຍາກທີື່ ສຼຸດ. ໃນກລໍະນດີ ັື່ງກ ື່າວ, ປກົກະຕິແລວ້ ເຫັນ

ວື່າ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ມຄີວາມສື່ຽງຫ າຍໂພດ. ໂດຍປກົກະຕິ ແມ ື່ຍງິ ແມ ື່ນຈະມຄີວາມລງັເລໃຈ 

ຫ າຍກວື່ື່າ ໃນການໄປເອົາໜ້ີ ເພ ື່ ອມາຄ ໍາ້ຊູຄອບຄວົ ຂອງຕນົ ແລະ ນາໍໃຊສ້ິນເຊ ື່ ອຈຼຸລະພາກ ຊຶື່ ງ

ສື່ວນໃຫຍື່ ສາໍລບັ ຄວາມສຼຸກເສີນໃນການຮກັສາສຼຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງເດັກນອ້ຍ.  

 

ໂດຍປກົກະຕິແລວ້ ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ ຖ ກຄຼຸມ້ຄອງ ໂດຍແມ ື່ຍງິ ແລະ ແມ ື່ຍິງ ຂອງຫ າຍ

ຊນົເຜົື່ າ ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຕໍື່  ການບໍລິຫານເງນິ ຂອງຄອບຄວົ. ຊາວບາ້ນ ແລະ ອາໍນາດການ

ປກົຄອງທອ້ງຖີື່ ນ ທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດຕ້ກົລງົວື່າ ການເຂົ້າເຖງີເງນິຊື່ວຍເຫ  ອຈຼຸລະພາກ ຕາມທີື່ ໄດວ້າງ

ແຜນໄວ ້ໂດຍ ແຜນງານ GCF ອາດຈະສາ້ງໂອກາດຫ າຍຂຶນ້ ແກ ື່ບນັດາຊຼຸມຊນົທອ້ງຖິື່ ນ ເພ ື່ ອ

ປບັປຼຸງ ສະພາບລາຍຮບັ ຊຶື່ ງລວມມ ີການລງົທຶນຈຼຸລະພາກ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກາໍ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ ແລະ ປາສະຈາກການທາໍລາຍປື່າໄມ.້  

 

ຄວາມບໍື່ ແນ ື່ນອນ ແລະ ການປື່ຽນແປງ ຄວາມຕອ້ງ ຂອງຕະຫ າດ, ການເພີື່ ມຂຶນ້ ຂອງຜູປ້ະກອບ

ການ ແລະ ໂອກາດເຮັດວຽກຢູື່ນອກຮ ົວ້ນອກສວນ ປື່ອຍໃຫແ້ມ ື່ຍິງໃນເຂດຊນົນະບດົ ຫ າຍຄນົຕກົຢູື່

                                                     
45 ສມົທຽບກອງທຶນລງົທຶນດາ້ນສະພາບດນິຟ້າອາກາດ, ປີ 2017 



ໃນສິື່ ງນາບຂູື່ ເນ ື່ ອງຈາກວື່າ ເຂົາເຈົາ້ຄິດວື່າ ຕນົເອງຂາດການສຶກສາ ແລະ ທດັສະຄວາມຮູ ້ຊຶື່ ງລວມ

ເຖງີ ການທີື່ ເຂົາເຈົາ້ຂາດ ຄວາມຮູວ້ທີິເຂົ້າເຖງີ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຕະຫ າດທີື່ ແນມບໍື່ ເຫັນ, ຊຶື່ ງເປັນ

ອຼຸປະສກັ ຕໍື່ ທື່າແຮງຂອງເຂົາເຈົາ້ ສາໍລບັ ການເພີື່ ມຜະລິດຕະຜນົ ຫ   ການເລີື່ ມທຼຸລະກດິຂອງເຂົາເຈົາ້. 

ເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າ ແມ ື່ຍງິສື່ວນໃຫຍື່ ຢາ້ນທີື່ ຈະເລ້ີມຕ ົນ້ ສິື່ ງໃໝືໆ່  ແລະ ມທີື່າອື່ຽງ ທີື່ ຈະຍຶດຕິດ ກບັ

ວຽກທີື່ ຄຼຸນ້ເຄີຍ ເຊັື່ ນ ການຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ, ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການທໍຜາ້.  

 

ບນັດາອງົການລດັ ແລະ ຊາວບາ້ນທອ້ງຖິື່ນ ຕອນຮບັການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົ ຕາບໃດທີື່ ມນັ

ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ຊຼຸມຊນົ ໃນແງ ື່ຂອງລາຍຮບັ ທີື່ ສງູຂຶນ້ ແລະ ມວີຽກໜອ້ຍ ພອ້ມທງັເພີື່ ມທດັສະ

ຄວາມຮູ.້ ໝດົທຼຸກພາກສື່ວນ ໄດສ້ະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກໃຫລ້ດັ ຄວບຄຼຸມການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວ 

ດວ້ຍຄວາມເຂັມ້ແຂງ ເພ ື່ ອຈາໍກດັຄວາມສື່ຽງ ແກື່ຊຼຸມຊນົ. ແມ ື່ຍິງທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດກ້ ື່າວວື່າ ເຂົາເຈົາ້ບໍື່

ມຄີວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ ທີື່ ຈະເຂົ້າຮ ື່ວມ ການຕດັສິນໃຈ ຕໍື່ ການລງົທຶນຕື່າງໆ. 

 

ຄວາມໝາຍ ສາໍລບັແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້

 

ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ຈະມຜີນົ ຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍື່ ຜູໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ສາໍລບັ 

ປບັປຼຸງ ການເປັນຕວົແທນ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນຕາໍແໜື່ງຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ຈາກລະດບັສນູກາງລງົ

ຮອດທອ້ງຖີື່ນ. 

ໃນລະດບັສນູກາງ, ມຄີວາມຕອ້ງການ ທາງດາ້ນການເມ ອງ ທີື່ ຈະເພີື່ ມຈາໍນວນ ພະນກັງານລດັທີື່ ເປັນ

ເພດຍິງ ຢູື່ໃນວຽກງານການອະນຼຸລກັ. ການປຶກສາຫາລ  ກບັ ກມົປື່າໄມ ້ແລະ RECOTFC ອາດຈະ

ສາມາດຊື່ວຍສື່ອງແສງໃຫເ້ຫັນເຫດຜນົ ທີື່ ເປັນທີື່ ຮບັຮູ ້ວ ື່າເປັນຫຍງັຈິື່ງຂາດແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນຂະແໜງນີ.້ 

ການພິສດູທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ກື່ຽວກບັ ຂ ັນ້ຕອນທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດ ແລະ 

ຂະບວນການສາ້ງຄວາມກາ້ວໜາ້ອາຊບີພາຍໃນ ອາດຈະສາມາດ ໄດຮ້ບັຄາໍແນະນາໍ. ແຜນງານ ອາດ

ຈະສາມາດສ ບຕໍື່  ເລ້ີມຈດັຕ ັງ້ ລະບບົການໃຫຄ້າໍປຶກສາ ທີື່ ອງິໃສື່ຂະແໜງ ເພ ື່ ອກະຕຼຸນ້ໃຫຂ້ ັນ້ນາໍ 

ສ ົື່ງເສີມ ຄູື່ຮ ື່ວມງານທີື່ໜຼຸື່ມກວື່າ ແລະ ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແກື່ພະນກັງານຮຼຸນ້ໜຼຸື່ມ ໂດຍນາໍ

ໃຊ ້ຊບັພະຍາກອນພາຍໃນ.  

ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ, ຫ ກັການອນັດຽວ ແມ ື່ນມຜີນົນາໍໃຊ ້ແຕື່ມອີ ຼຸປະສກັເພີື່ ມຕ ື່ ມຢື່າງໜຶື່ ງ ທີື່

ກດີກ ັນ້ ທິມງານພາກສະໜາມ ບໍື່ ໃຫມ້ຄີວາມສມົດນູທາງເພດ ຫ າຍຂຶນ້: ມນັມຄີວາມຫຍຼຸງ້ຍາກເພີື່ ມຂຶນ້ 

ທີື່ ຈະຊອກຫາ ພະນກັງານເພດຍິງ ທີື່ ມຄີວາມພໍໃຈເດນີທາງໄປບາ້ນທີື່ ຢູື່ຫື່າງໃກສອກຫ ີກ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້

ຈະມຄີວາມກື່ຽວຂອ້ງຫ າຍຂຶນ້ ເມ  ື່ອຮູວ້ ື່າ ແມ ື່ຍງິ ທີື່ ອາໃສຢູື່ໃນບາ້ນຫື່າງໃກກວື່າ ມກັຈະເປັນຜູທີ້ື່ ເສຍ

ໂອກາດໄດເ້ປັນພະນກັງານຍງິ ຫ າຍທີື່ ສຼຸດ ຍອ້ນເຫດຜນົ ທາງດາ້ນວດັທະນາທາໍ ແລະ ຂາດຄວາມ

ເຊ ື່ ອໝ ັນ້. ໂດຍປກົກະຕິແລວ້, ອຼຸປະສກັຂອງພະນກັງານເພດຍງິ ໃນການເດນີທາງ ແມ ື່ນເປັນຍອ້ນ

ຄວາມກງັວນົດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການພິຈາລະນາ ຂອງຄອບຄວົ. ແຜນງານ GCF ອາດຈະ

ສາມາດຄ ົນ້ຫາ ມາດຕະການສະໜບັສະໜນູ ທີື່ ເປັນໄປໄດ ້ນອກຈາກສາ້ງຄວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ ແກ ື່

ພະນກັງານເພດຍງິ ໃນຂງົເຂດວຊິາການ ຜື່ານທາງ ການຝຶກອບົຮມົ. ໃນຄະນະດຽວກນັ, ສະຫະພນັ



ແມ ື່ຍິງລາວ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ທງັການຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການ (REDD+ ກບັ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ, ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ກບັ ບດົບາດຍງິຊາຍ) ແລະ ງບົປະມານ ສາໍລບັ

ເດນີທາງ ພອ້ມດວ້ຍ ມາດຕະການຊຼຸມຊນົທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ.້  

 

ເໝ ອນດ ັື່ງທີື່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນໃນການວເິຄາະ, ໂດຍປກົກະຕິ ແມ ື່ຍງິແມ ື່ນເປັນຜູນ້າໍສ ົື່ງຄວາມຮູຕ້ ົນ້ຕໍ 

ກ ື່ຽວກບັ ສະພາບ ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຂອງປື່າໄມ.້ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ແຜນງານ ມີ

ແຜນທີື່ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງລະບບົ ສາໍຫ ວດ ແລະ ຕິດຕາມປື່າໄມ ້ແຫື່ງຊາດ, ມນັຈະມເີຫດ

ມຜີນົ ທີື່ ຈະຄ ົນ້ຄ ົວ້ ການນາໍໃຊ ້ແມ ື່ຍງິພາຍໃນທອ້ງຖີື່ນ ສາໍລບັ ການສະໜບັສະໜນູການຕດິຕາມຊຼຸມ

ຊນົ. ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ແລະ ບນັດາຄູື່ຮ ື່ວມງານລດັພາຍໃນທອ້ງຖີື່ ນ, ໝດົທຼຸກຄນົ 

ໄດຕ້ກົລງົເຫັນດິວີ ື່າ ມາດຕະການດ ັື່ງກ ື່າວ ອາດຈະເໝາະສມົ ກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ຂອງທອ້ງ

ຖີື່ ນ ແລະ ແມ ື່ຍິງພາຍໃນທອ້ງຖີື່ນ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍື່  ຄາໍແນະນາໍດ ັື່ງກ ື່າວ

ນີ.້   

 

ຜນົກະທບົ ຈາກຊື່ອງວື່າງດາ້ນການສຶກສາ ຂອງເພດທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ ຍງັມສີື່ວນຕິດພນັຫ າຍຢື່າງ ກບັ

ຂອບເຂດ ຂອງວຽກງານ ຂອງແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ:້ ປະສບົການຈາກທ ົື່ວໂລກ 

ສະແດງໃຫເ້ຫັນວື່າ ການສຶກສາ ມອີາໍນາດທີື່ ສາໍຄນັ ເພ ື່ ອຊື່ວຍ ບຼຸກຄນົ ພິຈາລະນາ ຮບູແບບການດາໍ

ລງົຊວີດິ ແລະ ພຶດຕິກາໍ ທີື່ ເປັນອນັຕະລາຍ ຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ46. ດ ັື່ງນ ັນ້, ແມ ື່ຍິິງທີື່ ມລີະດບັການສຶກສາ

ຕ ໍື່າກວື່າ  ສາມາດສ ົື່ງຜນົ ຕໍື່  ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຊຼຸມຊນົເປົ້າໝາຍ ໃນການເຂົ້າໃຈ ແລະສະໜບັ

ສະໜນູ ຢື່າງເຕັມທີື່  ຕໍື່  ມາດຕະການປກົປ້ອງສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປື່ຽນແປງພຶດຕກິາໍ. ເນ ື່ ອງຈາກ

ວື່າ ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍງິ ທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດຕ້ກົລງົເຫັນດ ີວື່າ ຕາມປະເພນ ີແມ ື່ຍິງເປັນມຄີວາມ

ເຂົ້າໃຈຢື່າງເລິກເຊິື່ ງຫ າຍກວື່າ ກ ື່ຽວກບັ ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ຊຶື່ ງໃຊເ້ວລາຫ າຍ ໃນນາມເປັນຜູ້

ຊມົໃຊ,້ ແລະ – ອິງຕາມ ພະນກັງານລດັ ທີື່ ຖ ກສາໍພາດ – ເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າຈະສະແດງຄວາມ

ສນົໃຈຫ າຍ ຕໍື່  ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ,້ ມາຕະການດາ້ນການສຶກສາ ຄວນຈະເລັງເປົ້າໝາຍໃສື່

ສະເພາະແມ ື່ຍິງ. ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍິງ ທີື່ ມອີາຍຼຸອື່ອນກວື່າ ຍງັສາມາດໃຊບ້ດົບາດອນັສາໍຄນັ ຢູື່ໃນ

ມາດຕະການ ການປກົປ້ອງ, ເນ ື່ ອງຈາກວື່າ ບາ້ນທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ໄດເປີດເຜີຍວື່າ ສນູກາງຊາວໜຼຸື່ມ

ປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ ໃນລະດບັຊຼຸມຊນົ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍວຽກປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້ເປັນທີື່ ຮຽບຮອ້ຍ

ແລວ້.   

 

ສະພາບການສຶກສາທີື່ ຕ ໍື່າ ຍງັຖ ກກ ື່າວເຖງີເລ ້ອຍໆ ວື່າເປັນເຫດຜນົຕ ົນ້ຕໍ ສາໍລບັ ແມ ື່ຍງິລາວ ທີື່ ມ ີ

ລະດບັຄວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ຕ ໍື່າ ຊຶື່ ງມຜີນົກະທບົ ຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍື່  ຄວາມພໍໃຈ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການເລັງ

ເປົ້າໃສື່ ຕາໍແໜື່ງການນາໍ ຢູື່ໃນຊຼຸມຊນົ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ ເພ ື່ ອກາຍເປັນຜູສ້າ້ງການປື່ຽນແປງ ທີື່

ຫາ້ວຫນັ ໃນຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນ ຂອງເຂົາເຈົາ້. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ໄດຖ້ ກຊຼຸກຍູ ້ຢື່າງເຕັມທີື່  ໃນການສາໍ

                                                     
46 ບ ອກຂອງທະນາຄານໂລກ, ປີ 2015 



ພາດບາ້ນ: ກຼຸື່ມແມ ື່ຍິງໝດົທຼຸກກຼຸື່ມ ໄດສ້ະແດງຄວາມສນົໃຈ ແລະ ມຄີວາມພໍໃຈສງູ ທີື່ ຈະເຂົ້າຮ ື່ວມ 

ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ແລະ ການຕດັສິນໃຈ ຫ າຍກວື່າ ອນັທີື່ ເຂົາເຈົາ້ປະຕິບດັຢູື່ ໃນປດັຈຼຸບນັ 

ແຕື່ວື່າ ມຄີວາມຮູສ້ຶກບໍື່ໝ ັນ້ຄງົ ກ ື່ຽວກບັ ການຂາດການສກຶສາ ຂອງເຂົາເຈົາ້. ດ ັື່ງນ ັນ້, ແຜນງານ 

GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຕດິຕ ັງ້ກນົໄກ ທີື່ ຈະໃຫຜູ້ຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍິງ ທີື່ ມລີະດບັການ

ສຶກສາຕ ໍື່າ ເຂົ້າເຖງີ ຕາໍແໜງການບໍລິຫານ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ສາມາດບນັລຼຸໄດ ້ດວ້ຍການສາ້ງ ແລະ 

ສ ົື່ງເສີມລາຍການຄວາມຕອ້ງການ ທີື່ ເປັນທາງເລ ອກ ເພ ື່ ອໃຫສ້າມາດມຄີຼຸນນະວຼຸດທິ ທີື່ ເໝາະສມົ ກບັ

ໜາ້ວຽກ, ແລະ ກດິຈະກາໍການພດັທະນາທດັສະ ທີື່ ເປັນເປົ້າໝາຍ. 

 

ການຄ ົນ້ຄ ົວ້ ອາດສາມາດ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ຈາກ ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ເພ ື່ ອກາໍນດົ 

ແລະ ຍກົໃຫເ້ຫັນໂອກາດທີື່ ມຢີູື່ ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ ບດົບາດຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນນາມເປັນຜູ້

ຜະລິດ ແລະ ຜູປ້ຼຸງແຕື່ງ ຊຶື່ ງລວມມ ີການສະໜບັສະໜນູ ການບໍລິການດາ້ນການເງນິ, ການຄຼຸມ້ຄອງ

ດາ້ນການເງນິ ແລະ ການບໍລິການດາ້ນການພດັທະນາທຼຸລະກດິ. ຜນົຈາກການຄ ົນ້ຄ ົວ້ນີ ້ອາດຈະສ ົື່ງ

ຜນົ ຕໍື່  ທຼຸກການວເິຄາະໃນອະນາຄດົ ກ ື່ຽວກບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າໃໝື່ທີື່ ເປັນໄປໄດ ້ທີື່ ສ ົື່ງເສີມການຜະລິດ

ກະສິກາໍ ທີື່ ປາສະຈາກການທາໍລາຍປື່າໄມ.້  

 

ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ສາມາດພິຈາລະນາ ການເຂົ້າເຖງີຂໍມ້ນູ ກ ື່ຽວກບັ ຜນົຂອງລະບຽບ

ການ ທີື່ ມຕໍີື່ ແມ ື່ຍງິ ໃນທຼຸລະກດິຄອບຄວົ ແລະ ມາດຕະການ ທີື່ ອາດສາມາດ ຫ ຼຸດຜື່ອນຜນົກະທບົນີ,້ ຫ   

ສາ້ງຊື່ອງທາງ ສາໍລບັໂອກາດໃນການສາ້ງລາຍຮບັໃໝໆ ທີື່ ພິຈາລະນາ ຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນວດັທະນາທາໍ 

ແລະ ພຶດຕິກາໍການປື່ຽນແປງໃນປດັຈຼຸບນັ. ແມ ື່ຍິງ ແລະ ຜູຊ້າຍທີື່ ຖ ກສາໍພາດ ມຄີວາມກະຕ ລ ລ ົນ້ ທີື່ ຈະ

ຊອກຫາຊື່ອງທາງ ທີື່ ເປັນທາງເລ ອກໃນການສາ້ງລາຍຮບັ, ແຕື່ນອກນ ັນ້ກຍໍງັ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງີ 

ອະຄະຕິໃນການຫ ີກລຽ້ງຄວາມສື່ຽງສງູ ໂດຍອງິໃສື່ ສະພາບເສດຖະກດິໃນປດັຈຼຸບນັ ທີື່ ບໍື່ໝ ັນ້ຄງົ ຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ ແລະ ປະສບົການລບົໆ ທີື່ ຜື່ານມາ ກ ື່ຽວກບັ ພ ດຊະນດິໃໝື່ ແລະ ນກັລງົທຶນ. ແມ ື່ຍິງຍງັ

ສນົໃຈ ການເງນິຈຼຸລະພາກ, ແຕື່ ການສະໜບັສະໜນູທີື່ ເປັນເປົ້າໝາຍ ແມ ື່ນເປັນສິື່ ງຈາໍເປັນ ທີື່ ຈະເຮັດ

ໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ ມຄີວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ ເພ ື່ ອເຂົ້າໃນຕາໍແໜື່ງບໍລິຫານ ໃຫໂ້ດດເດັື່ນຫ າຍຂຶນ້ ຢູື່ໃນຄະນະຄຼຸມ້ຄອງ

ບາ້ນ ແລະ ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ກ ື່ຽວກບັ ຄວາມຮູດ້າ້ນ

ການເງນິ ແລະ ດາ້ນທຼຸລະກດິ. ຫ ກັສດູດ ັື່ງກ ື່າວ ອາດສາມາດ ສາ້ງຈຼຸດເລ້ີມຕ ົນ້ ທີື່ ປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດ ້

ເຊັື່ ນວື່າ ຫ ກັສດູ ທີື່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໂດຍ ILO ຮື່ວມກບັ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ແລະ ບນັດາກມົອ ື່ ນໆ 

ຂອງລດັ ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ການເຂົ້າຮ ື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍິງ ຢູື່ໃນການທະນາຄານບາ້ນ ທີື່ ຮຽກ

ວື່າ “ການຊຼຸກຍູສ້ ົື່ງເສີມແມ ື່ຍິງເຂົ້າໃນການເປັນຜູປ້ະກອບການ“, ຫ ກັສດູ ຖ ກອອກແບບມາ ສາໍລບັ 

ແມ ື່ຍິງ ຜູທ້ຼຸກຍາກ ທີື່ ຕອ້ງການເລ້ີມ ຫ   ຂະຫຍາຍ ທຼຸລະກດິຈຼຸລະພາກ.
47  

 

                                                     
47 ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພີື່ ມຕ ື່ມ, ໃຫ້ເຂ້ົາເບີື່ ງ: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/publication/wcms_099876.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_099876.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_099876.pdf


ມກີານແນະນາໍຕ ື່ ມອີກ ເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູ ການຄາໍນງຶເຖງິບນັຫາເພດ ສາໍລບັຍິງແລະຊາຍ, ຊຶື່ ງ

ປະກອບມກີານປກູຈດິສາໍນກຶ ກ ື່ຽວກບັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ລວມທງັ ກອບນຕິກິາໍ ແລະ 

ລະບຽບການ ແຫື່ງຊາດ. ນອກຈາກນ ັນ້, ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ຄວນຈະທາໍໜາ້ທີື່  ເປັນສະເໝ ອນ

ຊບັພະຍາກອນທີື່ ສາໍຄນັ ແກື່ ແມ ື່ຍິງໃນເຂດຊນົນະບດົ ດວ້ຍການສະໜອງຂໍມ້ນູ ກ ື່ຽວກບັ ການ

ບໍລິການທີື່ ສາໍຄນັ.  

 

6. ຄວາມຊື່ຽວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຈາໍເປັນ ຕໍື່  ແຜນງານ GCF ທີື່

ໄດວ້າງແຜນໄວ ້

 

ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ຄວນຈະຈາ້ງທີື່ ປຶກສາ ຢື່າງໜອ້ຍໜຶື່ ງຄນົ ທີື່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ 

ປະສບົການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແບບເລິກເຊີື່ ງ ກ ື່ຽວກບັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ແລະ ລວມ

ເຂົ້າໃສື່ໃນຂະແໜງການອະນຼຸລກັ. ການປະກາດຮບັສະໝກັ ຄວນຈະລະບຼຸເຖງີຄວາມຕອ້ງການໃຫມ້ ີ

ຄວາມຊາໍນຊິາໍນານ ໃນດາ້ນດ ັື່ງກ ື່າວ.   

ເພ ື່ ອຮບັປະກນັ ໃຫມ້ກີານເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃສື່ໃນໝດົທຼຸກກດິຈະກາໍ, ດແີທ ້ຕາໍແໜື່ງນີ ້ອາດຈະເປັນທີື່

ປຶກສາດາ້ນວຊິາການ ລະດບັອາວຼຸໂສ ດກີວື່າຈະເປັນຕ ໍື່າແໜງຂ ັນ້ໜຼຸື່ມນອ້ຍ. ບຼຸກຄນົດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ອາດ

ຈະເໝາະສມົທີື່ ສຼຸດ ທີື່ ຈະກາຍເປັນ ຈຼຸດປະສານງານທ ົື່ວໄປກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານ 

ເພ ື່ ອຊີນ້າໍ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການລວມເອົາບດົບາດຍງິຊາຍເຂົ້າມາ, ຊຶື່ ງລວມມ ີການຄາໍນກຶງເຖງິ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ສາໍທງັຍິງ ແລະ ຊາຍ. 

 

ແຕື່ເຖງີຢື່າງໃດກຕໍາມ, ມນັມຄີວາມສາໍຄນັ ທີື່ ຈະໃຫສ້ິດຢື່າງເທົື່ າທຽມກນັ ແກື່ ສະມາຊກິທິມງານໝດົ

ທຼຸກຄນົ ໃຫສ້າມາດ ລວມເອົາບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ເຂົ້າໃສື່ໃນຂງົເຂດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົາ້ ໂດຍ

ສະເພາະແມ ື່ນພະນກັງານຜູອ້າວຼຸໂສ ແລະ ພະນກັງານ ທີື່ ຮບັຜິດຊອບ ຕໍື່ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົ.  

ຖາ້ວື່າ ບໍື່ ແມ ື່ນພະນກັງານໝດົທຼຸກຄນົ ທີື່ ມຄີວາມຊື່ຽວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍແບບເຕັມເມດັເຕັມໜື່

ວຍ, ແຜນງານ ຄວນຈະລງົທຶນໃສື່ ການຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການກື່ຽວກບັບດົບາດຍິງຊາຍ ໂດຍເລັງ

ໃສື່ ເຮັດໃຫທິ້ມງານ ມຄີວາມສາມາດ ເຊ ື່ ອມໂຍງເອົາ ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ 

ຢື່າງມປີະສິດທິພາບ ເຂົ້າໃນໝດົທຼຸກສາຂາວຽກງານ.   

ໝດົທຼຸກຂ ັນ້ຕອນທີື່ ເປັນມາດຕະຖານ ຂອງແຜນງານ ຄວນຈະມປີະສິດທິຜນົ ໃນການທບົທວນ ກື່ຽວ

ກບັດາ້ນຕື່າງໆ ຂອງບດົບາດຍິງຊາຍ ຜື່ານທາງ ໄລຍະ ຂອງແຜນງານ. 

ຍຼຸດທະສາດບດົບາດຍິງຊາຍ ຂອງ GIZ, ບດົແນະນາໍຂອງ GIZ ກື່ຽວກບັ ການອອກແບບ ລະບບົ

ຕິດຕາມ ຄວາມອື່ອນໄຫວກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ອິງໃສື່ຜນົໄດຮ້ບັ, ບດົແນະນາໍພາກປະຕິບດັຕວົ

ຈງິ ກ ື່ຽວກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງແຜນງານ ທີື່ ຕອບສະໜອງທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ບດົແນະນາໍ 



ກື່ຽວກບັ ບດົບາດຍງິຊາຍ ຢູື່ໃນ ການລາຍງານ ເປັນສິື່ ງທີື່ ສະໜອງທິດຊີນ້າໍ ທີື່ ເປັນປະໂຫຍດ ແກື່ໝ ົ

ດທຼຸກຄນົໃນທິມງານ.     

ຄວາມຊື່ຽວຊານດາ້ນວຊິາການເພີື່ ມຕ ື່ ມ ກ ື່ຽວກບັ ການເຊ ື່ ອມໂຍງ ບດົບາດຍິງຊາຍ ເຂົ້າໃນໂຄງການ

ກື່ຽວກບັປື່າໄມ ້ແມ ື່ນຖ ກກາໍນດົ ໂດຍ ບດົແນະນາໍການປະຕິບດັໂຕຈງິໃນພາກສະໜາມ ຂອງ ອງົການ 

FAÓ, “ວທີິສງັລວມ ບດົບາດຍງິຊາຍເຂົ້າໃນຂະແໜງປື່າໄມ”້
48. 

 

7. ຄວາມອື່ອນໄຫວກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ໂອກາດທີື່ ເທົື່ າທຽມກນັ 

ຢູື່ໃນອງົການຈດັຕ ັງ້ ຂອງຄູື່ຮ ື່ວມງານ 

 

ຄູື່ຮ ື່ວມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕ ົນ້ຕໍ ຂອງແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ຈະແມ ື່ນ ກະຊວງກະສິກາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ້(MAF) ແລະ ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິື່ ງແວດລອ້ມ (ຜູເ້ປັນເຈົາ້ການ ປະຕສູະໜອງທຶນ 

REDD+ ແຫື່ງຊາດ).  

ພະນກັງານສື່ວນໃຫຍື່ – ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນລະດບັຜູອ້າວຼຸໂສ – ທີື່ ຢູື່ພາຍໃນກມົ ແລະ ພະແນກທີື່

ຮບັຜິດຊອບ ຊຶື່ ງລວມມ ີຕາໍແໜື່ງ ໃນພະແນກ REDD+, ແມ ື່ນເປັນຜູຊ້າຍ. ເພາະສະນ ັນ້, ໂດຍທ ົື່ວ

ໄປ ຈິື່ງມຄີວາມບໍື່ ເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ຢູື່ໃນລະດບັຄູື່ຮ ື່ວມງານ. ຄວາມບໍື່ ເທົື່ າທຽມກນັນີ ້ກາຍເປັນສິື່ ງ

ທີື່ ຂີຮ້າ້ຍກວື່າ ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. ດ ັື່ງທີື່ ໄດກ້ ື່າວໄວຂ້າ້ງເທິງ, ກມົປື່າໄມ ້ກາໍລງັສູຊ້ນົ ຈາ້ງ 

ແລະ ສ ົື່ງເສີມ ແມ ື່ຍິງຫ າຍຂຶນ້ ໃຫເ້ຂົ້າເຮັດວຽກໃນພະແນກຕື່າງໆ ຂອງຕນົ ເພ ື່ ອເພີື່ ມຈາໍນວນແມ ື່ຍິງ 

ໃນວຽກງານການອະນຼຸລກັ ໃຫໄ້ດຢ້ື່າງໜອ້ຍ 30%. ສື່ວນຕວົເລກໃນປດັຈຼຸບນັ ແມ ື່ນບໍື່ ໄດຮ້ບັ.  

ການມໜີາ້ ໃນດາ້ນຈາໍນວນ ແມ ື່ນເປັນບນັຫາໜຶື່ ງ; ການເຂົ້າຮ ື່ວມຕວົຈງິ ຂອງພະນກັງານເພດຍິງ ທີື່

ເຮັດວຽກຢູື່ໃນກມົ ແມ ື່ນເປັນອກີບນັຫາໜຶື່ ງ ເນ ື່ ອງຈາກວື່າ ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນ ພະນກັງານຮຼຸນ້ໜຼຸື່ມ

ເພດຍິງ ສື່ວນຫ າຍ ຈະບໍື່ ໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມໃນກອງປະຊຼຸມໂດຍກງົ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ໄດຖ້ ກສງັເກດ ໃນຊວ້ງ

ການສາໍພາດ ຫອ້ງການກະສກິາໍແລະປື່າໄມເ້ມ  ອງ/ກອງກວດກາປື່າໄມເ້ມ  ອງ ທີື່ ຢູື່ໃນແຂວງ. 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ບໍື່ ເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າ ເປັນຄູື່ຮ ື່ວມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໂດຍກງົ ແຕື່ແຜນງານ ຄວນ

ຈະນາໍໃຊ ້ໃຫຫ້ າຍເທົື່ າທີື່ ຈະຫ າຍໄດ ້ເພ ື່ ອຊດົເຊຍີ ການຂາດຄວາມອາດສາມາດທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ທີື່ ເກດີຂຶນ້ໃນປດັຈຼຸບນັ ແລະ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັ ການປະກອບສື່ວນລງົມ ປະຕິບດັ ຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງ 

ກ ື່ຽວກບັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ ຊອງຍງິຊາຍ.  

 

ຄວາມໝາຍ ສາໍລບັ ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄດ ້

 

ນອກຈາກ ສະໜບັສະໜນູ ຄູື່ຮ ື່ວມງານ ໃນການຮບັສະໝກັພະນກັງານ ແລະ ສ ົື່ງເສີມ ຂະບວນການ 

ຂອງພະນກັງານທີື່ ເປັນເພດຍງິແລວ້, ຄວາມອາດສາມາດ ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ຂອງ 
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ພະນກັງານໝດົທຼຸກຄນົ ເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າ ຂອ້ນຂາ້ງຕ ໍື່າ. ແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ຄວນ

ຈະເນັນ້ໜກັໃສື່ ຄວາມສາໍຄນັ ຂອງ ການລວມເອົາບດົບາດຍງິຊາຍ ຢື່າງຈະແຈງ້ ນບັຕ ັງ້ແຕື່ຂ ັນ້ອອກ

ແບບ ຈ ົື່ນໄປຮອດ ການປະເມນີກດິຈະກາໍ. ເມ  ື່ອຮູວ້ ື່າ ຄູື່ຮ ື່ວມງານ ເຮັດໄດດ້ ີໃນການຕອບສະໜອງ 

ການວເິຄາະທີື່ ມຄີຼຸນນະພາບ ກື່ຽວກບັຕ ົນ້ທຶນ ຄວາມບໍື່ ເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ, ແຜນງານ GCF ອາດ

ສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ທີື່ ສາມາດເຫັນໄດ ້ຈາກ ການສຶກສາທີື່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ທີື່ ຖ ກນາໍໃຊ ້ສາໍ

ລບັ ມາດຕະການສ ື່ ສານກບັຄູື່ຮ ື່ວມງານ ແລະ ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ. 

 

ການຝຶກອບົຮມົ ບດົບາດຍິງຊາຍ ແກື່ ຄູື່ຮ ື່ວມງານທງັໝດົທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ – ທີື່ ລວມມ ີສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ

ລາວ – ຄວນຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ, ທີື່ ເນັນ້ໜກັໃສື່ ດາ້ນຕື່າງໆ ຂອງບດົບາດຍິງຊາຍ ໃນ

ຂະແໜງປື່າໄມໂ້ດຍລວມ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນໃນວຽກງານ REDD+. 

 

8. ສງັລວມ ການປຶກສາຫາລ  ກບັຜູມ້ສີ ື່ວນກື່ຽວຂອ້ງ ກື່ຽວກບັ ບດົບາດຍງິ

ຊາຍ 

ສງັລວມ ຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ ຄາໍແນະນາໍ ຈາກ ການປຶກສາຫາລ  ກບັ ຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ໂດຍທົື່ວໄປ, ແຜນງານ ໄດຖ້ ກຕອ້ນຮບັ ເປັນຢື່າງດ ີ ຈາກ ຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ທີື່ ໄດປຶ້ກສາ

ຫາລ ນາໍ. ຢູື່ຂ ັນ້ເມ  ອງ ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນ, ຜູເ້ຂົ້າຮ ື່ວມຫ າຍຄນົ ໄດສ້ງັເກດເຫັນວື່າ ຊບັພະຍາກອນ ນບັມ 

ຫາຍາກ ແລະ ມຄີຼຸນນະພາບຕ ໍື່າລງົ. ແມ ື່ຍງິ, ຊຶື່ ງເປັນຜູເ້ກບັກູຜ້ະລິດຕະຜນົປື່າໄມ ້ຕ ົນ້ຕໍ, ຮູຈ້ກັປື່າໄມ ້

ດ ີແລະ ໄດເ້ຫັນຜນົກະທບົ ຈາກ ການທາໍລາຍ ແລະ ການເຮັດໃຫປ້ື່າໄມເ້ສ ື່ ອມໂຊມ ຕໍື່  ຊວີດິການ

ເປັນຢູື່ ຂອງເຂົາເຈົາ້. ໃນຄະນະທີື່ ປື່າໄມເ້ສ ື່ ອມໂຊມລງົເທ ື່ ອລະນອ້ຍ, ແມ ື່ຍິງຈາໍຕອ້ງເດນີທາງໄກຂຶນ້ ຫ   

ນາໍໃຊ ້ ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ສາໍລບັບໍລິໂພກ ແລະ ອຼຸປະໂພກ ໜອ້ຍລງົ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຜູມ້ສີ ື່ວນ

ກ ື່ຽວຂອ້ງ ຈາໍນວນໜຶື່ ງ ໄດສ້ງັເກດເຫັນວື່າ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊວີະນາໆພນັປື່າໄມ ້ໄດຫ້ ຼຸດລງົ. ໃນ

ດາ້ນກະສິກາໍ, ແມ ື່ຍິງ ທີື່ ໄດປຶ້ກສາຫາລ ນາໍ ຍງັສງັເກດເຫັນວື່າ ຄຼຸນນະພາບດນິ ໄດຫ້ ຼຸດລງົ. ບາງບາ້ນ 

ໄດສ້ງັເຫັນວື່າ ໃນເບ ້ອງຕ ົນ້ ເຂົາເຈົາ້ ໄດພ້ະຍາຍາມ ນາໍໃຊ ້ຝຼຸື່ນມນູສດັ ແຕື່ວື່າ ຕໍື່ ຈາກນ ັນ້ ໄດປ້ື່ຽນ

ໄປໃຊ ້ຝຼຸື່ນເຄມຈີາໍນວນໜຶື່ ງ. ໃນຄະນະທີື່  ເຂົາເຈົາ້ສາມາດ ເຫັນຜນົກະທບົ ຈາກ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ຈາໍ

ນວນໜຶື່ ງ (ເຊັື່ ນ ການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ), ເຂົາເຈົາ້ໄດສ້ງັເກດເຫັນ ອຼຸປະສກັອນັໃຫຍື່ ຕໍື່  ເຂົາເຈົາ້ ໃນ

ການແກໃ້ຂ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ແມ ື່ນການຂາດ ດາ້ນການເງນິ ແລະ ຄວາມຮູ ້ກ ື່ຽວກບັ ການເຮັດກະສິກາໍ 

ແລະ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ “ທີື່ ດ”ີ ທີື່ ເປັນທາງເລ ອກ. ເຂົາເຈົາ້ ສ ບຕໍື່ສງັເກດເຫັນ ຄວາມຈາໍເປັນ ສາໍລບັ 

ສະໜບັສະໜນູ ເຮັດການຕະຫ າດ ແລະ ກາໍນດົ ໂອກາດທີື່ ເໝາະສມົ (ໂດຍອິງໃສື່ ການວາງແຜນນາໍ

ໃຊທີ້ື່ ດນິ).  

ບດົສງັລວມ ຄາໍຄິດເຫັນ ຈາກ ການປຶກສາຫາລ  ກບັຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງ ທີື່ ເວົ້າສະເພາະເລ ້ອງບດົບາດ

ຍິງຊາຍ ແລະ ລາຍລະອຽດຫຍໍ ້ກ ື່ຽວກບັວື່າ ພວກມນັຖ ກລວມເຂົ້າໃສື່ໃນແຜນງານ ແລະ/ຫ   GAP 

ຖ ກກາໍນດົ ຢູື່ໃນຕາຕະລາງຕໍື່ ໄປນີ ້ແນວໃດ. 



 

ຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ/ຫ   ຄາໍ

ແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ສີື່ວນ

ກື່ຽວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນປະຕິບດັງານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດແ້ນວໃດ: 

ໝາກ

ຜນົ/ກດິ

ຈະກາໍ 

ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຂອງ

ແຜນ

ງານ 

ຈາໍນວນ

ມາດ

ຕະການ

ຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ 

GAP 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ ເປັນສະຖາ

ບນັການຈດັຕ ັງ້ ທີື່ ສາໍຄນັ ໃນ

ການສະໜບັສະໜນູ ຄວາມ

ເທົື່ າທຽມກນັທາງດາ້ນ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ  ການ

ພດັທະນາທີື່ ຄາໍນງຶເຖງີ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຢູື່ ສ.ປ.ປ.

ລາວ. ແຕື່ເຖງິຢື່າງໃດກຕໍາມ, 

ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ ສາມາດ ຖ ກສາ້ງໃຫ້

ເຂົມ້ແຂງ ຕໍື່ ໄປ ເພ ື່ ອເຮັດໃຫ້

ເຂົາເຈົາ້ມຄີວາມສາມາດຫ າຍ

ຂຶນ້ ໃນການສະໜບັສະໜນູ 

ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ ທາງເພດ 

ທງັຢູື່ພາຍໃນ ຂອບເຂດ 

ຂອງແຜນງານ ແລະ ຢູື່ທ ົື່ວ

ໄປ. 

ແຜນງານ ຈະພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ

ບນັດາອງົການລດັ ທີື່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຢູື່ພາຍໃນ 

ຂະແໜງການ ແລະ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ເພ ື່ ອ

ໃຫສ້າມາດສະໜອງການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 

ແກື່ບນັດາກດິຈະກາໍ ຂອງແຜນງານ ທີື່ ຄາໍນງຶເຖງິ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຢູື່ໃນຊຼຸມຊນົບາ້ນ. ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ການຝຶກອບົຮມົ ທີື່ ເປັນເປົາ້ໝາຍ ກື່ຽວກບັ 

REDD+ ແລະ ບດົບາດຍງິຊາຍ. ພະນກັງານວຊິາ

ການ ຈາກ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ, 

ກອງກວດກາປື່າໄມເ້ມ  ອງ ແລະ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ເມ  ອງ ຈະໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ກື່ຽວກບັ 

“REDD+ ແລະ ບດົບາດຍງິຊາຍ”, ລວມທງັ 

ການລວມເອົາສງັຄມົເຂົາ້ມາມສີື່ວນຮື່ວມ.   

ມນັຈະສ ບຕໍື່  ສະໜບັສະໜນູ ຄວາມອາດສາມາດ 

ຂອງ ພະນກັງານຍງິ ຢູື່ພາຍໃນອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງ

ລດັ ເພ ື່ ອປບັປຼຸງ ຄວາມສມົດນູທາງເພດ ຢູື່ພາຍໃນ 

ຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ ແລະ ຈະເລັງໃສື່ 

ເພ ື່ ອເພີື່ ມ ຈາໍນວນແມ ື່ຍງິ ທີື່ ສະໜບັສະໜນູ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ກດິຈະກາໍຂອງແຜນງານ.   

ທົື່ວທຼຸກ

ຂະແໜ

ງການ/ 

ທງັໝດົ 

(1) 

(4) 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງ

ລດັ ມຄີວາມອາດສາມາດ ທີື່

ອື່ອນແອ ກື່ຽວກບັ ບດົບາດ

ຍງິຊາຍ. 

ການເຂົາ້ຮື່ວມກອງປະຊຼຸມ, 

ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຄະນະ

ກາໍມະການ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມກັ

ຈະມຂໍີຈ້າໍກດັ. ສິື່ ງກ ື່າວນີ ້

ເປັນຍອ້ນຫ າຍປດັໃຈ (ເຊັື່ ນ. 

ທາໍນບົທາໍນຽມທາງວດັທະນາ

ຊຼຸກຍູ ້ ການເຂົາ້ຮື່ວມ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ມີ

ປະສດິທິພາບ ຂອງ ແມ ື່ຍງິ ໃນກອງປະຊຼຸມ ຂອງ

ຊຼຸມຊນົ ຜື່ານການປະຕບິດັ ຕໍື່ ໄປນີ:້  

• ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ ກ ື່ຽວກບັ 

ທ ົື່ວທຼຸກ

ຂະແໜ

ງການ/ 

ທງັໝດົ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(13) 



ຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ/ຫ   ຄາໍ

ແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ສີື່ວນ

ກື່ຽວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນປະຕິບດັງານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດແ້ນວໃດ: 

ໝາກ

ຜນົ/ກດິ

ຈະກາໍ 

ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຂອງ

ແຜນ

ງານ 

ຈາໍນວນ

ມາດ

ຕະການ

ຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ 

GAP 

ທາໍ, ການນາໍນດົເວລາ ແລະ 

ທີື່ ຕ ັງ້ຂອງສະຖານທີື່ ຝຶກ

ອບົຮມົ, ລະດບັການສຶກສາ 

ຂອງແມ ື່ຍງິ, ແລະ ອ ື່ ນໆ). 

ການສະໜບັສະໜນູ ດາ້ນ

ວຊິາການທີື່ ເປັນເປົາ້ໝາຍ 

ແມ ື່ນເປັນສິື່ ງຈາໍເປັນ ສາໍລບັ

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ 

ການເຂົາ້ຮື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍງິ ຢູື່

ໃນກອງປະຊຼຸມ ຂອງແຜນ

ງານ. 

 

ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ການລວມເອົາສງັຄມົ 

(ເບີື່ ງ ຄາໍແນະນາໍຂາ້ງເທິງ) 

• ກາໍນດົໂກຕາ້ ການເຂົາ້ຮື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍງິໃຫ້

ໄດ ້40% ຢູື່ໃນກອງປະຊຼຸມ ຂອງຊຼຸມຊນົ 

• ດາໍເນນີການສາໍຫ ວດ ເພ ື່ ອກາໍນດົ ຖາ້ວື່າ

ແມ ື່ຍງິຮູສ້ກຶ ຕ ັງ້ໜາ້ ຢາກລວມ ຢູື່ໃນກອງ

ປະຊຼຸມ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ REDD+ 

• ກາໍນດົເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່  ການຝຶກອບົຮມົ 

ທີື່ ຄາໍນງຶເຖງິ ເວລາການເຮັດວຽກຂອງແມ ື່ຍງິ 

ລວມທງັ ການເຂົາ້ເຖງີ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັ ການມີ

ສື່ວນຮື່ວມ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິ                                                                      

ຫ າຍທີື່ ສຼຸດ, ປະສານງານ ກບັ ສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິລາວ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ແລະ ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ ຂອງແມ ື່ຍງິ ພາຍໃນທອ້ງຖິື່ນ 

ເພ ື່ ອສາ້ງຕ ັງ້ບນົເຄ ອຂາຍທີື່ ມຢີູື່ແລວ້ ແລະ 

ຫ ກັການປະຕິບດັທີື່ ດທີີື່ ສຼຸດ ສາໍລບັ ການເຂົາ້

ເຖງິ. 

• ຮບັປະກນັວື່າ ການປຶກສາຫາລ ຂ ັນ້ບາ້ນ ກື່ຽວ

ກບັ ການລງົທຶນທີື່ ມທີື່າແຮງ ຂອງພາກເອກະ

ຊນົ ຢູື່ໃນ ການຜະລິດກະສິກາໍປື່າໄມ ້ ແບບ

ປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ສາມາດເຮັດ

ໃຫຊ້າວບາ້ນໝດົທຼຸກຄນົ ເຂົາ້ຮື່ວມເທົື່ າທຽມກນັ 

ໃນການຕດັສນິໃຈ ກື່ຽວກບັການລງົທຶນ. 

(14) 

ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ສນົໃຈ 

ໃນການຢຼຸດຕ ິ ການເຮັດໄຮື່

ເລ ື່ ອນລອຍ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ 

ມນັເປັນການໃຊແ້ຮງງານໜກັ 

ແລະ ເປັນວຽກທີື່ ຍາກ, ແຕື່

ເຖງິຢື່າງໃດກຕໍາມ, ເຂົາເຈົາ້ 

ກດິຈະກາໍ 1.4 ຈະສະໜບັສະໜນູ ຊາວບາ້ນ ດວ້ຍ

ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ຊຶື່ ງຈະຊື່ວຍກາໍນດົ ກດິ

ຈະກາໍ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ທີື່ ເໝາະສມົ. ໝາກຜນົ 2 

ແລະ 3 ຈະສະໜອງ ການສະໜບັສະໜນູ ດາ້ນ

ວຊິາການ ແລະ ດາ້ນການເງນິ ແກື່ ຊຼຸມຊນົ ໃນ

ການຍອມຮບັ ຫ ກັການປະຕບິດັນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແບບ

ກດິຈະ

ກາໍ 1.5, 

ໝດົທຼຸກ

ກດິຈະ

ກາໍ ຢູື່

ພາຍໃນ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(10) 



ຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ/ຫ   ຄາໍ

ແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ສີື່ວນ

ກື່ຽວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນປະຕິບດັງານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດແ້ນວໃດ: 

ໝາກ

ຜນົ/ກດິ

ຈະກາໍ 

ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຂອງ

ແຜນ

ງານ 

ຈາໍນວນ

ມາດ

ຕະການ

ຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ 

GAP 

ຕອ້ງການທາງເລ ອກ ທີື່ ເໝ

າະສມົ. ຄວາມອາດສາມາດ 

ຂອງແມ ື່ຍງິ ແມ ື່ນມຕີ ໍື່າ ແລະ 

ເຂົາເຈົາ້ມກັຈະມກີານເຂົາ້ເຖງິ

ໜອ້ຍກວື່າຜູຊ້າຍ ຕໍື່ ກບັ ການ

ບໍລກິານສ ົື່ງເສີມ, ການຝຶກ

ອບົຮມົ ແລະ ຂໍມ້ນູຂື່າວສານ.   

ຍ ນນານ ຕໍື່ ທີື່ ດນິກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມ.້ ການເຂົ້າ

ຮື່ວມໃນແຜນງານ ແມ ື່ນເປັນຄວາມສະໝກັໃຈ 

ແລະ ອງິໃສື່ ຂະບວນການແບບມສີື່ວນຮື່ວມທີື່

ຊາວບາ້ນ ສາມາດ ກາໍນດົຫ ກັກການປະຕບິດັ ທີື່ ເ

ໝາະສມົ ແລະ ເປັນຜນົປະໂຫຍດ ໂດຍອງິໃສື່ 

ສະພາບທອ້ງຖິື່ນ ຂອງເຂົາເຈົາ້. 

ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງຄວາມອາດ

ສາມາດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນການຍອມຮບັ ຫ ກັການ

ປະຕບິດັ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ທີື່ ເໝາະສມົ ແລະ ກາ້ວ

ເຂົາ້ສູື່ ການຜະລິດ, ການປຼຸງແຕື່ງ ແລະ ການເຮັດ

ການຕະຫ າດ ຕື່ອງໂສຄຼຸນຄື່າໃໝື່. ທຼຸກອງົປະກອບ

ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນການສ ົື່ງເສີມ 

ຈະຖ ກທບົທວນ ໂດຍ ຊື່ຽວຊານດາ້ນບດົບາດຍິງ

ຊາຍ, ທຼຸກອງົການຈດັຕ ັງ້ໂຕແທນ ແລະ ຄຝຶູກດາ້ນ

ການສ ົື່ງເສມີ ຈະໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ກື່ຽວກບັ

ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ແລະ ການລວມເອົາ

ສງັຄມົ (ເຊັື່ ນ ການສ ົື່ງເສມີ ຫ ກັການປະຕິບດັ ທີື່

ປະຫຍດັເວລາ). ນອກຈາກນ ັນ້, ແຜນງານ ຈະ 

ຮບັປະກນັ ການຮື່ວມມ ກນັຢື່າງໃກຊ້ດິ ກບັ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ເພ ື່ ອເຂົາ້ເຖງິ ແມ ື່ຍງິ ໃຫ້

ຫ າຍເທົື່ າທີື່ ເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຊຼຸກຍູ ້ການເຂົາ້ຮື່ວມ 

ຂອງເຂົາເຈົາ້.  

ການຝຶກອບົຮມົ ໃຫສ້ະເພາະແມ ື່ຍງິ ກື່ຽວກບັ “ການ

ສາ້ງທດັສະຄວາມຮູ ້ ດາ້ນທຼຸລະກດິ” ຈະຖ ກຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັ, ເພ ື່ ອຊື່ວຍແມ ື່ຍງິ ປບັປຼຸງຄວາມຮູດ້າ້ນ

ທຼຸລະກດິ ຂອງເຂົາເຈົາ້, ສາ້ງຄວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ ແລະ 

ພດັທະນາ ທດັສະຄວາມຮູ ້ໃນການເປັນຜູນ້າໍ.  

ການປະເມນີ ກື່ຽວກບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າທີື່ ເປັນເປົາ້ໝ

າຍ ຈະລວມເອົາການປະເມນີ ບດົບາດຍງິຊາຍ, 

ໝາກຜນົ 

2 ແລະ 

3 

(11) 

(12) 

(14) 



ຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ/ຫ   ຄາໍ

ແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ສີື່ວນ

ກື່ຽວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນປະຕິບດັງານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດແ້ນວໃດ: 

ໝາກ

ຜນົ/ກດິ

ຈະກາໍ 

ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຂອງ

ແຜນ

ງານ 

ຈາໍນວນ

ມາດ

ຕະການ

ຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ 

GAP 

ເພ ື່ ອເຂົາ້ໃຈ ໂອກາດທີື່ ສາໍຄນັ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍ 

ສາໍລບັ ແມ ື່ຍງິ.  

ຮບັປະກນັວື່າ ການປຶກສາຫາລ ຂ ັນ້ບາ້ນ ກື່ຽວກບັ 

ການລງົທຶນທີື່ ມທີື່າແຮງ ຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົ້າ

ໃນການເຮັດກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ບບປະສມົ

ປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ເຮັດໃຫ ້ ຊາວບາ້ນໝດົ

ທຼຸກຄນົ ເຂົາ້ຮື່ວມໃນການຕດັສນິໃຈກື່ຽວກບັການ

ລງົທຶນ ແບບເທົື່ າທຽມກນັ. 

ສາໍລບັ ການເຂົາ້ເຖງິ ຂອງແມ ື່ຍງິ ຕໍື່ ການບໍລິການ

ດ ັື່ງກ ື່າວ, ໃຫເ້ບີື່ ງ ຄາໍແນະນາໍເພີື່ ມຕ ື່ ມ ໃນແຖວ

ຂາ້ງເທິງ.  

ແມ ື່ຍງິ ມກັຈະມກີານເຂົາ້ເຖງິ

ທີື່ ໜອ້ຍກວື່າ ຕໍື່ ກບັ ຂະບວນ

ການຕດັສນິໃຈ ແລະ ວາງ

ແຜນ, ເຖງິແມ ື່ນວື່າຈະເປັນຜູ້

ຊມົໃຊທີ້ື່ ດນິປື່າໄມຕ້ ົນ້ຕໍ  ກໍ

ຕາມ.  

 

ແຜນງານ ຈະຊື່ວຍ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກື່

ແມ ື່ຍງິ ໃຫກ້າຍເປັນສະມາຊກິ ຂອງ ຄະນະຄຼຸມ້

ຄອງປື່າໄມບ້າ້ນ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້

ບາ້ນອ ື່ ນໆ ທີື່ ທາໍການຕດັສິນໃຈ  ໃນລະດບັ

ທອ້ງຖິື່ນ. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ

ບດົແນະນາໍ ທີື່  ຄະນະຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມບ້າ້ນທອ້ງຖິື່ ນ 

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ 

ການລວມເອົາສງັຄມົ. 

ມນັຈະສ ບຕໍື່  ຮບັປະກນັ ໃຫບ້ດົບາດຍງິຊາຍ ມທີ ົື່ວ

ທຼຸກຂະແໜງການ ຢູື່ທ ົື່ວ ອງົປະກອບ ແລະ ວດັຖຼຸ

ອຼຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທງັໝດົ ແລະ ຈະຊຼຸກຍູ້

ການຄາໍນງຶເຖງິເພດ ສາໍລບັຍງິ ແລະ ຊາຍ. 

ກດິຈະ

ກາໍ 1.4, 

1.5, ໝົ

ດທຼຸກກດິ

ຈະກາໍ 

ທີື່ ຢູື່ພາຍ

ໃນໝາກ

ຜນົ 2 

ແລະ ໝ

າກຜນົ 

3 

(13) 

(8) 

ແມ ື່ຍງິ ມກັຈະຮູ ້ປື່າໄມ ້ດກີ

ວື່າຜູຊ້າຍ, ແຕື່ມກັຈະບໍື່ ໄດ້

ເຂົາ້ຮ ື່ວມ ຢູື່ໃນການຕດິຕາມ 

ທບົທວນ ທື່າແຮງ ສາໍລບັກຼຸື່ມລາດຕະເວນ ທີື່ ອາ

ໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ນາໍພາໂດຍແມ ື່ຍງິ
49, ແລະ ສະ

ກດິຈະ

ກາໍ 1.4, 

1.5 

(6) 

(7) 

1) 

                                                     
49 ນາໍພາໂດຍແມ ື່ຍິງ ໝາຍຄວາມວື່າ ກຼຸື່ມຕື່າງໆ ຖ ກຈດັຕ ັງ້ ແລະ ນາໍພາໂດຍແມ ື່ຍິງ, ແຕື່ເຖງິຢື່າງໃດກຕໍາມ ມນັບໍື່ໝາຍຄວາມວື່າ ການເຂ້ົາຮື່ວມ ແມ ື່ນ

ມແີຕື່ແມ ື່ຍິງ. ກຼຸື່ມເຫ ົື່ ານີ ້ສາມາດ ເປັນກຼຸື່ມລາດຕະເວນ ທີື່ປະສມົປະສານກນັ, ແຕື່ແນວໃດກໍື່ຕາມ, ຫວົໜາ້ ແລະ ຜູ້ຈດັຕ ັງ້ກ ຼຸື່ມ ສື່ວນໃຫຍື່ ຄວນຈະເປັນ

ແມ ື່ຍິງ.  



ຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ/ຫ   ຄາໍ

ແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ສີື່ວນ

ກື່ຽວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນປະຕິບດັງານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດແ້ນວໃດ: 

ໝາກ

ຜນົ/ກດິ

ຈະກາໍ 

ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຂອງ

ແຜນ

ງານ 

ຈາໍນວນ

ມາດ

ຕະການ

ຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ 

GAP 

ຫ   ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ/

ການລາດຕະເວນ ຍອ້ນຫ າຍ

ເຫດຜນົ (ເຊັື່ ນ ທາໍນບົທາໍ

ນຽມທາງວດັທະນາທາໍ, ເປັນ

ແຮງງານທີື່ ບໍື່ ໄດຈ້າ້ງ/ມຄີວາມ

ຮບັຜິດຊອບຕໍື່ ຄອບຄວົ, ມ ີ

ລະດບັການສກຶສາຕ ໍື່າ). ແຕື່

ເຖງິຢື່າງໃດກຕໍາມ, ແມ ື່ຍງິ 

ຄວນຈະໄດມ້ກີານເຂົາ້ຮື່ວມ 

ຫ າຍຂຶນ້ ຢູື່ໃນກດິຈະກາໍເຫ ົື່ າ

ນີ ້(ຖາ້ວື່າ ກດິຈະກາໍ ຫາກມີ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຢູື່ໃກ ້

ບາ້ນ). ແມ ື່ຍງິ ຄວນຈະໄດ້

ຮບັການປຶກສາຫາລ  ຢື່າງ

ເຕັມເມດັເຕັມໜື່ວຍ ກື່ຽວກບັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍ

ລາດຕະເວນ. 

ຄວາມປອດໄພ ຈະຕອ້ງໄດ້

ຮບັການພິຈາລະນາ ຢື່າງ

ໃກຊ້ດິ ສາໍລບັ ການ

ລາດຕະເວນປື່າໄມ ້ ເນ ື່ອງ

ຈາກວື່າ ມນັມກັຈະເປັນກດິ

ຈະກາໍທີື່ ອນັຕະລາຍ ແລະ 

ອາດຈະຢູື່ໃກ ຈາກໝູື່ບາ້ນ.  

 

ໜບັສະໜນູ ການສາ້ງສນັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ດວ້ຍ

ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປກູຈດິສາໍນກຶ.  

 

(2) 

(3) 

(4) 

 

ສາໍລບັ ການຕດິຕາມ ແລະ 

ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ, ເຖງິ

ແມ ື່ນວື່າ ແມ ື່ຍງິຈະມຄີວາມຮູ້

ທີື່ ເລກິເຊີື່ ງ ກ ື່ຽວກບັປື່າໄມກ້ໍ

ສວຍໃຊ ້ ຄວາມຮູທີ້ື່ ກວາ້ງຂວາງ ຂອງແມ ື່ຍງິພາຍ

ໃນທອ້ງຖິື່ນ ກ ື່ຽວກບັປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ ໃນການເຮັດໃຫ້

ເຂົາເຈົາ້ ເປັນໃຈກາງທີື່ ສາໍຄນັ ຂອງການ

ປະກອບສື່ວນຈາກຊຼຸມຊນົ ຕໍື່  ລະບບົການຕິດຕາມ

ກດິຈະ

ກາໍ 1.5 

(9) 



ຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ/ຫ   ຄາໍ

ແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ສີື່ວນ

ກື່ຽວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນປະຕິບດັງານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດແ້ນວໃດ: 

ໝາກ

ຜນົ/ກດິ

ຈະກາໍ 

ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຂອງ

ແຜນ

ງານ 

ຈາໍນວນ

ມາດ

ຕະການ

ຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ 

GAP 

ຕາມ, ເຂົາເຈົາ້ມກັຈະບໍື່ ໄດ້

ເຂົາ້ຮ ື່ວມ ຢູື່ໃນກດິຈະກາໍ 

ການຕດິຕາມ. ແມ ື່ຍງິຄວນ

ຈະໄດຮ້ບັການຜກັດນັໃຫເ້ຂົາ້

ຮື່ວມ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ກ ື່ຽວ

ກບັ ການຕິດຕາມປື່າໄມ.້  

ປື່າໄມແ້ຫື່ງຊາດ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ ລວມມ ີ ກນົໄກທີື່

ຕອບສະໜອງທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ສາໍລບັ 

ການຕດິຕາມ ຂອງຊຼຸມຊນົ ຢູື່ໃນລະບບົຕິດຕາມ

ປື່າໄມແ້ຫື່ງຊາດ. 

 

ໄດກ້ ື່າວໄວ ້ ຢູື່ໃນການປຶກສາ

ຫາລ  ວື່າ ແມ ື່ຍງິ ມກັຈະຮູ້

ຫ າຍກວື່າຜູຊ້າຍ ກື່ຽວກບັ 

ການຕະຫ າດ ໃນຄະນະທີື່  ຜູ້

ຊາຍມກັຈະໄດເ້ຂົາ້ຮື່ວມ ໃນ

ກດິຈະກາໍຕື່າງໆ ທີື່ ຕອ້ງການ

ແຮງງານໜກັ ຫ າຍກວື່າ.  

ເມ  ື່ອເປັນເຊັື່ ນນ ັນ້, ມນັຈງິສາໍ

ຄນັ ສາໍລບັ ການປະເມນີ

ຕື່ອງໂສ ້ຄຼຸນຄື່າ ທີື່ ດາໍເນນີ ຢູື່

ພາຍໃນ ກອບຂອງແຜນງານ 

ທີື່  ບນັຫາກື່ຽວຂອ້ງກບັ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຖ ກ

ພິຈາລະນາ ຢູື່ພາຍໃນ ການ

ປະເມນີຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ 

ທີື່ ລວມມ ີໂອກາດ ຕ ົນ້ຕໍ ສາໍ

ລບັ ແມ ື່ຍງິ ໃນການສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ 

ບດົບາດ ແລະ ຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງເຂົາເຈົາ້.  

ແຜນງານ ຈະຮບັປະກນັວື່າ ການປະເມນີບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງ ຢູື່ໃນທຼຸກໆ ການວເິຄາະ 

ສາໍລບັ ການເຮັດກະສກິາໍແບບໃໝື່ ທີື່ ມທີື່າແຮງ 

ແລະ ຕື່ອງໂສຄຼຸນຄື່າ ທີື່ ຖ ກນາໍໃຊ ້ໂດຍ ແຜນງານ. 

ການສກຶສາ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ງັໝດົ ສາໍລບັ ການ

ສາ້ງ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ຫ   ການເຮັດກະສກິາໍແບບໃໝື່ 

ຄວນທບົທວນຄ ນ ຜນົກະທບົທີື່ ໄດປ້ະເມນີກ ື່ຽວກບັ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງການປື່ຽນແປງທີື່ ຕອ້ງການ 

(ການເຂົາ້ເຖງິ, ຄວາມຕອ້ງການຈາໍເປັນ, ອຼຸປະສກັ

, ທື່າແຮງ, ຈາໍນວນວຽກ, ຜນົປະໂຫຍດ). 

 

ກດິຈະ

ກາໍ 2.1 

ແລະ 

2.2 

(10) 

 



9. ຊື່ອງວື່າງທາງເພດ ທີື່ ໂດດເດັື່ນ ແລະ ຄາໍແນະນາໍ ໃຫເ້ຊ ື່ ອມໂຍງເຂ້ົາໃນ

ແຜນງານ GCF 

 

ຕາຕະລາງຕໍື່ ໄປນີ ້ເປັນໂຕເຊ ື່ ອມໂຍງຊື່ອງວື່າງອນັໂດດເດັນ ທີື່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ມາ ເຂົ້າຫາກນັ (ເປັນຕ ົນ້ແມ ື່ນ 

ນອກຈາກ ໂຕທີື່ ຖ ກກາໍນດົຢູື່ໃນ ການປຶກສາຫາລ ກບັຜູມ້ສີ ື່ວນກ ື່ຽວຂອ້ງ ແລະ ທີື່ ໄດອ້ະທິບາຍ ຢູື່ໃນ

ຕາຕະລາງຜື່ານມາ), ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັບດົບາດຍິງຊາຍ ໂດຍມກີານສະເໜີຄາໍແນະນາໍ ໃຫລ້ງົມ  ແກໃ້ຂ 

ສາເຫດເຫ ົື່ ານີ.້ ຖນັທີສາມ ສະແດງໃຫເ້ຫັນ ການເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃສື່ໃນ ຮື່າງທີື່ ມຢີູື່ແລວ້ ສາໍລບັໝາກ

ຜນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຂອງແຜນງານ GCF ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ແລະ ຖນັທີສີື່  ແມ ື່ນຖນັທີື່ ພວກມນັ ຖ ກ

ເຊ ື່ ອມໂຍງ ເຂົ້າໃສື່ໃນແຜນປະຕິບດັງານ ບດົບາດຍິງຊາຍ.  

 

ພວກມນັ ບໍື່ ຖ ກຈດັລຽງ ຕາມບລິູມະສິດ. ພວກມນັ ຄວນຈະຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງ ໃຫຫ້ າຍເທົື່ າທີື່ ຈະຫ າຍໄດ ້

ຜື່ານທາງ ໄລຍະຂອງແຜນງານ ຊຶື່ ງເລ້ີມຕ ົນ້ດວ້ຍ ບດົສະເໜີຂໍການສະໜອງເງນິ, ກອບຄວາມສມົເຫດ

ສມົຜນົ, ການວາງແຜນດາໍເນນີງານ, ແລະ ລະບບົການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ.. 

 

ນອກຈາກນ ັນ້, ແນະນາໍ ຢື່າງໝກັແໜນ້ ໃຫທ້ບົທວນຄ ນ ບດົວເິຄາະສະບບັນີ ້ແລະ ເບີື່ ງ

ປະສິດທິພາບ ຂອງ ບນັດາກດິຈະກາໍ ທີື່ ໄດແ້ນະນາໍ ບນົພ ້ນຖານປກົກະຕິ ແລະ ລວມເອົາມນັເຂົ້າໃນ

ເອກະສານທີື່ ຕອ້ງການ ສາໍລບັພະນກັງານຂອງແຜນງານຄນົໃໝື່. 

 

 

 

 

 

 

ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ຮື່າງກດົໝາຍປື່າໄມ ້ສະບບັ

ປດັຈຼຸບນັ ແລະ ແຜນ PRAP 

ບໍື່ສື່ອງແສງໃຫເ້ຫັນບນັຫາ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຢູື່ໃນຂະແໜ

ງນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ.  

ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການ

ສາ້ງ ແລະ ປບັປຼຸງ ບນັດາລະບຽບ

ການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ເພ ື່ ອຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້

ແບບຍ ນນານ, ການພ ້ນຟພູມູ

ສນັຖານປື່າໄມ ້ ແລະ ປື່າໄມບ້າ້ນ 

1.2 

1.3 
(5) 



ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ທີື່ ຄາໍນກຶງເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍ 

ພາຍໃຕ ້ ກດົໝາຍປື່າໄມ ້ ສະບບັ

ປບັປຼຸງ ແລະ ແຜນ PRAP. 

ຊື່ຽວຊານດາ້ນການປກົປອ້ງ, ດາ້ນ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ດາ້ນການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຂອງ

ແຜນງານ ແລະ ຖາ້ຈາໍເປັນ, 

ຊື່ຽວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ 

ຜູອ້ ື່ ນໆ ຈະປບັປຼຸງ ລະບຽບການ 

ແລະ ບດົແນະນາໍ. 

ຍອ້ນແນວນ ັນ້, ກດົໝາຍ, ລະບຽບ

ການ ແລະ ບດົແນະນາໍສະບບັໃໝື່ /

ປບັປຼຸງ ຈະພິຈາລະນາບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ຢື່າງຈະແຈງ້ (ເຊັື່ ນ ໃນແງ ື່

ຂອງ ບດົບາດ ຂອງຜູມ້ສີື່ວນ

ກື່ຽວຂອ້ງ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ດາ້ນ

ການຈດັຕ ັງ້, ການເຂົາ້ເຖງິ

ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການ

ແລກປື່ຽນຜນົປະໂຫຍດ 

ຄວາມອາດສາມາດ ໃນປດັຈຼຸບນັ 

ຂອງພະນກັງານລດັ ຢູື່ທຼຸກ

ລະດບັ ໃນການເຊ ື່ ອມໂຍງ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ 

ແລະ ການພິຈາລະນາຊນົເຜົື່ າ 

ເຂົາ້ໃສື່ໃນ ແນວທາງປະຕບິດັ

ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ແມ ື່ນມ ີ

ຂໍຈ້າໍກດັຫ າຍ, ແລະ ພະນກັງານ

ສື່ວນໃຫຍື່ ແມ ື່ນເປັນຜູຊ້າຍ. 

ພາສາຊນົເຜົື່ າ ມກັຈະເປັນ

ອຼຸປະສກັ ຂອງການສ ື່ ສານ ຊຶື່ ງບໍື່

ໄດຮ້ບັການແກໃ້ຂ ຢື່າງເອົາຈງິ

ແຜນງານຈະຝຶກອບົຮມົ ພະນກັງານ

ລດັທງັໝດົ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ຊຶື່ ງລວມມ ີ

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ (LWU) 

ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງປະຕ ູການສະໜ

ອງທຶນ REDD+, ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ, REDD+ ແລະ 

ການລວມເອົາສງັຄມົເຂົາ້ຮື່ວມ 

ມນັຈະສ ບຕໍື່  ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການ

ຝຶກອບົຮມົ ທີື່ ເປັນເປົາ້ໝາຍ ເພ ື່ ອ

ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາ

ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ

ພະນກັງານເພດຍງິ ແກື່ ທຼຸກອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງລດັ ໃນທຼຸກ

ທ ົື່ວທຼຸກຂະແ

ໜງການ/ ທງັ

ໝດົ 

(1) 

(3) 

(4) 

 



ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ເອົາຈງັ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ສ ົື່ງຜນົ

ກະທບົ ຕໍື່  ການລວບລວມ ໃນ

ລະດບັຮາກຖານ, ທີື່ ແມ ື່ຍງິມກັ

ຈະຖ ກມອງຂາ້ມ ໃນກດິຈະກາໍ 

ການວາງແຜນ ແລະ ການທາໍ

ການຕດັສນິໃຈ ຖາ້ວື່າ ບໍື່ ໄດຮ້ບັ

ການຍຼຸກຍູໃ້ຫເ້ຂົາ້ຮ ື່ວມ ຢື່າງຕ ັງ້

ໜາ້. 

ລະດບັ ເພ ື່ ອປບັປຼຸງ ຄວາມເທົື່ າທຽມ

ກນັ ທາງເພດ ຢູື່ພາຍໃນຂະແໜ

ງປື່າໄມ.້ 

ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນສ ື່ ສານ ກື່ຽວກບັ 

ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ,້ REDD+ 

ແລະ ກດິຈະກາໍອ ື່ ນໆ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ

ກບັການປກູຈດິສາໍ ຄວນຈະ ຄາໍນງຶ

ເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍ, ເປັນມດິຕໍື່

ຜູນ້າໍໃຊ ້ແລະ ເຮັດເປັນຫ າຍພາສາ

ຊນົເຜົື່ າ  ຖາ້ເປັນໄປໄດ.້ ທຼຸກວດັຖຼຸ

ອຼຸປະກອນການສ ື່ ສານ ແລະ ທີື່ ເປັນ

ຂໍມ້ນູຂື່າວສານ ຈະໄດຮ້ບັການ

ປບັປຼຸງ ໂດຍ ຊື່ຽວຊານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ.   

 

ການປຶກສາຫາລ  ໄດສ້ະແດງໃຫ້

ເຫັນວື່າ ແມ ື່ຍງິ ຖ ກພິຈາລະນາ 

ເປັນຜູຊ້ມົໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ

ປື່າໄມ ້ຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ມຄີວາມຮູ້

ຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ກື່ຽວກບັ ທີື່ ຢູື່ອາ

ໃສທາງທາໍມະຊາດ ທີື່ ຢູື່ອອ້ມ

ຂາ້ງ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ລວມທງັ 

ສະພາບຄວາມເສ ື່ ອມໂຊມ ແຕື່ບໍື່

ມກັຈະເຂົາ້ຮື່ວມ ຢູື່ໃນການຄຼຸມ້

ຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມປື່າໄມ ້

ຍອ້ນຂາດການສກຶສາ ແລະ 

ຍອ້ນທາໍນບົທາໍນຽມທາງປະເພນ.ີ 

ແຜນງານຈະສະໜບັສະໜນູ ການ

ສາ້ງບດົແນະນາໍ ຂອງ ຄະນະຄຼຸມ້

ຄອງຈດັສນັປື່າໄມບ້າ້ນ ພອ້ມທງັ 

ກາໍນດົ ມາດຕະຖານ ທີື່ ຮບັປະກນັ 

ໃຫຄ້ະນະດ ັື່ງກ ື່າວ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ

ໄດ ້ ໂດຍແມ ື່ຍງິ, ສະມາຊກິທີື່ ມາ

ຈາກຫ າຍຊນົເຜົື່ າ ແລະ ຄນົທຼຸກ

ຍາກ, ຊຶື່ ງລວມມໂີກຕາ ຢື່າງໜອ້ຍ 

30% ຂອງສະມາຊກິທີື່ ເປັນເພດຍງິ 

ຕໍື່  ໜຶື່ ງຄະນະກາໍມະການ. 

ນອກຈາກນ ັນ້, ລະບຽບການທອ້ງ

ຖີື່ນ ຄວນຈະສະໜອງຊື່ອງທາງ ທີື່

ເປັນຕວົເລ ອກ ແກື່ ປະຊາຊນົ ໃນ

ການປະຕິບດັຕາມ ຄວາມຕອ້ງການ

ອນັຈາໍເປັນ ເພ ື່ ອໃຫກ້າຍເປັນ

ສະມາຊກິ ຂອງຄະນະໄດ ້ (ເຊັື່ ນວື່າ 

ມມີາດຕະຖານ ການສກຶສາຕ ໍື່າສຼຸດ 

1.3 

2.1 

3.1 

3.2 

3.3 

(13) 

(1) 



ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ຫ   ຜື່ານມາດຕະຖານ ການທດົ

ສອບດວ້ຍປາກເປົື່ າ).  

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ຈະສະໜບັ

ສະໜນູ ຂະບວນການປຶກສາຫາລ  

ເພ ື່ ອຊື່ວຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງ

ດາ້ນຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ຢູື່

ໃນ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ.  

ການປຶກສາຫາລ  ຢູື່ຂ ັນ້ບາ້ນ ໄດ້

ສະແດງໃຫເ້ຫັນວື່າ ຈດິສາໍນກຶ 

ຕໍື່ ກບັສິື່ ງແວດລອ້ມ ແມ ື່ນມຂໍີຈ້າໍ

ກດັຫ າຍ. ສິື່ ງກະຕຼຸນ້ອນັໃຫຍື່ສຼຸດ 

ສາໍລບັ ຊາວບາ້ນ ທີື່ ຈະເຂົາ້ຮື່ວມ 

ໃນມາດຕະການປກົປກົປກັຮກັສາ 

ແມ ື່ນພບົໄດ ້ເມ  ື່ອເຂົາເຈົາ້ ເຫັນ

ຜນົກະທບົທີື່ ເກດີຂຶນ້ທນັທີ ກ ື່ຽວ

ກບັ ຊວີດິການເປັນຢູື່ ຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ ຜື່ານທາງ

ຊບັພະຍາກອນ ທີື່ ຫ ຼຸດໜອ້ບຖອຍ

ລງົ (ລາຍຮບັໜ້ອຍລງົ, ອາຫານ

ໜອ້ຍລງົ). ການແລກປື່ຽນກບັ

ບາ້ນອ ື່ ນ ມກັຈະພບົເຫັນໄດທ້ ົື່ວ

ໄປ ຊຶື່ ງມນັເປັນເຄ ື່ ອງມ   ທີື່ ມ ີ

ປະສດິທິພາບຫ າຍ ໃນການເລີມ້

ການປຽນແປງ ແຕື່ ແມ ື່ຍງິມກັ

ຈະຖ ກກດີກ ັນ້ ບໍື່ ໃຫເ້ດນີທາງ 

ຍອ້ນທາໍນ ົໍໍບທາໍນຽມທາງປະເພນ ີ

ແລະ ການຂາດການ

ຄມົມະນາຄມົ. 

ແຜນງານ ຈະສ ົື່ງເສມີ ການ

ໂຄສະນາປກູຈດິສາໍນກຶ ຜື່ານທາງ 

ການນາໍໃຊ ້ ເຄ ື່ ອງມ  ສ ື່ ສານພວົພນັ 

ແລະ ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນສ ື່ ສານທີື່ ຄາໍ

ນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍ/ຊນົເຜົາ ທີື່

ພິຈາລະນາ ປດັໃຈການກະຕຼຸນ້ທີື່ ມຢີູື່

ໃນປດັຈຼຸບນັ. ທຼຸກວດັສະດຼຸອຼຸປະກອນ 

ການສ ື່ ສານອນັໃຫຍືໆ່  ແລະ ການ

ໂຄສະນາປກູຈດິສາໍນກຶ ຈະຖ ກທບົ

ທວນ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍ ຊື່ຽວຊານ

ດາ້ນການປກົປ້ອງ, ດາ້ນບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ແລະ ດາ້ນການຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 

 

ແຜນງານ ຈະສ ບຕໍື່  ເຮັດໃຫ້

ຊາວບາ້ນທີື່ ເປັນເພດຍງິ ເຂົາ້ຮື່ວມ 

ຢູື່ໃນ ການແລກປື່ຽນ ແລະ ກອງ

ປະຊຼຸມ ຢູື່ນອກບາ້ນ ຜື່ານທາງການ

ໂຄສະນາໂດຍກງົ ຜື່ານສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິລາວ ແລະ ພະນກັງານລດັ 

ແລະ ສະໜອງເບຍ້ລຽ້ງ ແລະ ວທີິ

ການເດນີທາງ ຖາ້ຫາກຈາໍເປັນ. 

1.4 

2.1 

3.1 

4 

(17) 

ງບົປະມານ 

GAP 

ພິຈາລະນາ ເງນິ 

DSA ແກື່ 

ຊາວບາ້ນ, ແລະ 

ຈະສະໜອງ 

ການສະໜບັສະ

ໜນູ ການເຂົາ້

ເຖງິ ການຝຶກ

ອບົຮມົ. 



ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ບໍື່ ມກີ ຼຸື່ມແມ ື່ຍງິ

ສະເພາະ ທີື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວ ຢູື່ໃນ

ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ.້ 

ໂດຍປກົກະຕ ິສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ລາວ (LWU) ແມ ື່ນເປັນພຽງອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ດຽວ ທີື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວ 

ຊຶື່ ງສາມາດ ສ ົື່ງຜນົ ຕໍື່  ການ

ຕດັສິນໃຈ ໃນທຼຸກລະດບັ.  

ແຜນງານ ຈາໍເປັນຕອ້ງນາໍໃຊ ້

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ໃຫຫ້ າຍເທົື່ າ

ທີື່ ຈະຫ າຍໄດ ້ ເພ ື່ ອເປັນຕວົແທນ 

ແລະ ເຂົາ້ເຖງິແມ ື່ຍງິ ແລະ ແນະນາໍ

ໃຫຈ້ດັສນັ ງບົປະມານ ໂດຍກງົ ແກື່ 

ຫອ້ງການສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ປະ

ຈາໍທອ້ງຖິື່ນ ເພ ື່ ອເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ 

ສາມາດ ຮື່ວມອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກ ແກື່ກດິຈະກາໍ ຂອງແຜນ

ງານ ດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຊອບ. 

ທົື່ວທຼຸກຂະແ

ໜງການ/ ທງັ

ໝດົ 

(1) 

(17) 

ແຜນປະຕບິດັງານ ການບງັຄບັ

ໃຊກ້ດົໝາຍ ສະບບັປດັຈຼຸບນັ ບໍື່

ພິຈາລະນາ ບນັຫາບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະ ດ ັື່ງນ ັນ້ ຈິື່ງບໍື່ ຄາໍນງຶ

ເຖງິທື່າແຮງ ຂອງບດົບາດ ຂອງ

ແມ ື່ຍງິ ໃນການນາໍໃຊ ້ແລະ ປກົ

ປກັຮກັສາປື່າໄມ.້ 

ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ 

ການລວມເອົາແມ ື່ຍງິ ໃນມາດ

ຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ (ເຊັື່ ນ 

ການລາດຕະເວນ).  

1.4 
(6) 

(7) 

ຕາມກດົໝາຍ, ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູ້

ຊາຍ ມສີດິອນັດຽວກນັ ຕໍື່ ທີື່ ດນິ. 

ແຕື່ແນວໃດກຕໍາມ, ໃນຄວາມ

ເປັນຈງິ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວື່າ 

ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ ຂອງແມ ື່ຍງິ 

ຍງັມຄີວາມໝັນ້ຄງົໜອ້ຍກວື່າ 

ຂອງຜູຂ້າຍ. ນອກຈາກນ ັນ້, ມກັ

ຈະບໍື່ລວມເອົາແມ ື່ຍງິ ຢື່າງຕ ັງ້ໜ້

າ ເຂົາ້ໃນບາດກາ້ວ ການຕດັສິນ

ໃຈ ກື່ຽວກບັ ການວາງແຜນນາໍ

ໃຊທີ້ື່ ດນິ (LUP). ຈາກນ ັນ້, 

ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍໃນທອ້ງຖີື່ ນ  

ເບີື່ ງແຜນຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້

ຍື່ອຍ ເປັນສະເໝ ອນ ບາດກາ້ວ

ສະເພາະ ທີື່ ແມ ື່ຍງິ ມສີື່ວນຮື່ວມ

ຂະບວນການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ 

ທີື່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ຈາກ

ແຜນງານ ຈະມຄີວາມລະມດັລະວງັ 

ໃນການລວມເອົາ ໝດົທງັຍງິ ແລະ 

ຊາຍ ເຂົາ້ໃນບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ຢື່າງ

ຕ ັງ້ໜາ້ (ກອງປະຊຼຸມ ທີື່ ແຍກກນັ; 

ກອງປະຊຼຸມສາໍລບັຜູຍ້ງິ ທີື່ ນາໍພາ

ໂດຍ ພະນກັງານຍງິ). 

ໂກຕາ້ ຈະຖ ກກາໍນດົ ເພ ື່ ອຊຼຸກຍູ ້

ການລວມເອົາແມ ື່ຍງິເຂົາ້ໃນ ຄະນະ

ປກົຄອງບາ້ນ (ຢື່າງໜອ້ຍກວມ 

30%). 

ໂກຕາ ຈະຖ ກກາໍນດົ ເພ ື່ ອຊຼຸກຍູ ້

ການມສີື່ວນຮື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນ

ກອງປະຊຼຸມ ແລະການສະໜບັສະໜູ

1.5 

3.1 

(13) 

(8) 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 



ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ໜອ້ຍ. ເຫດຜນົທີື່ ໃຫມ້າ ແມ ື່ນ

ການຂາດການສຶກສາ ໃນການ

ຄາດຄະເນ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

ສາໍລບັ ໜາ້ວຽກ “ວຊິາການ”, 

ການຂາດຄວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ ໃນ

ການເຂົາ້ຮື່ວມ ຕດັສນິໃຈ ກື່ຽວ

ກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັ ແລະ 

ທາໍນບົທາໍນຽມຕາມປະເພນ ີ

ຂອງຫ າຍກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ. 

ນຕາມເປົາ້ໝາຍ (ເຊັື່ ນ ການຝຶກ

ອບົຮມົທດັສະຄວາມຮູ ້ ດາ້ນທຼຸລະ

ກດິ, ການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ

ແຜນງານ ກື່ຽວກບັ ຄວາມເທົື່ າທຽມ

ກນັ ທາງເພດ ແລະ ການລວມເອົາ

ສງັຄມົເຂົາ້ຮື່ວມ) ຈະໄດຮ້ບັການສະ

ໜອງ ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັ້ ື່ມແຂງ ແກື່ 

ການຄຼຸມ້ຄອງທີື່ ມປີະສິດທິພາບ 

ຂອງ ແມ ື່ຍງິ.  

ອກີເທ ື່ ອໜຶື່ ງ, ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ 

ສາມາດທາໍໜາ້ທີື່  ເປັນສະເໝ ອນ

ຜູອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້

ພດັທະນາທດັສະຄວາມຮູ ້ ແກ ື່ 

ແມ ື່ຍງິບາ້ນ, ຖາ້ງບົປະມານ ຖ ກຈດັ

ສນັ ອງິຕາມສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມາ.  

 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ບໍື່ ທນັມລີະບບົການ

ສາໍຫ ວດປື່າໄມແ້ຫື່ງຊາດເທ ື່ ອ. ເ

ໝ ອນດ ັື່ງທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ໂດຍ 

ແຜນງານ, ການສາ້ງລະບບົ

ດ ັື່ງກ ື່າວ ຄວນຈະນາໍໃຊ ້

ບດົບາດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນ

ການນາໍໃຊ ້ແລະ ເຂົາ້ເຖງິ

ປື່າໄມ.້ 

ລະບບົການຕດິຕາມປື່າໄມແ້ຫື່ງຊາດ 

ຈະວາດພາບ ກນົໄກທີື່ ຕອບສະໜ

ອງທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ຢື່າມ ີ

ປະສດິທິພາບ ສາໍລບັ ການຕດິຕາມ

ຊຼຸມຊນົ.  

ມນັຈະສ ບຕໍື່ ສະໜບັສະໜນູ: 

• ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ້

ຂະໜາດນອ້ຍ ກື່ຽວກບັ 

ທື່າແຮງຂອງການພດັທະນາ 

ແນວທາງປະຕບິດັ ທີື່ ເອົາ

ແມ ື່ຍງິເປັນໃຈກາງ ສາໍລບັ 

ການລາດຕະເວນ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມ

ຊນົ 

• ການພິສດູ ດາ້ນບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແກື່ໝດົທຼຸກຄວາມ

ພະຍາຍາມ ໃນການສາ້ງຄວາມ

1.6 

3.2 

 

(9) 

(17) 

(16) 



ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ອາດສາມາດ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ, 

ການວາງແຜນສາໍຫ ວດປື່າໄມ,້ 

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃນພາກສະໜ

າມ ແລະ ການປອ້ນ/ການ

ວເິຄາະ/ການລາຍງານຂໍມ້ນູ, 

ການຄວບຄຼຸມຄຼຸນນະພາບ, 

ການສ ື່ ສານ/ ການຈດັ

ເອກະສານ ແລະ ກດິຈະກາໍ 

ເຜີຍແຜື່ຂໍມ້ນູ. 

ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຢູື່ໃນບາ້ນ 

ມຄີວາມພໍໃຈ ທີື່ ຈະຫນັປື່ຽນຈາກ 

ການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ໄປເປັນ 

ລະບບົການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິປະເພດ

ອ ື່ ນ ຈາກການປະກອບສື່ວນ ຕໍື່  

ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ໄປສູື່ ການ

ເຮັດກະສິກາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ 

ການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ຕາບໃດ ທີື່

ການຫນັປື່ຽນດ ັື່ງກ ື່າວ ສະໜອງ

ລາຍຮບັທີື່ ເພີື່ ມຂຶນ້ ແລະ ມກີານ

ພິຈາລະນາ ຈາໍນວນວຽກທີື່ ຫ າຍ 

ຂອງຊາວບາ້ນ. ຕາມປະເພນ,ີ 

ແມ ື່ຍງິ ເຮັດວຽກດນົກວື່າ ເປັນ

ເວລາຫ າຍຊ ົື່ວໂມງໃນມ ໜຶ້ື່ ງ ໃນ

ຄະນະທີື່  ວຽກຂອງຜູຊ້າຍ  

ແມ ື່ນເປັນວຽກກື່ຽວຂອ້ງກບັການ

ໃຊແ້ຮງງານທາງຮື່າງກາຍ ຫ າຍ

ກວື່າ. 

ດ ັື່ງທີື່ ໄດກ້ ື່າວ ຢູື່ໃນຄາໍແນະນາໍຂາ້ງ

ເທິງຈາກການປຶກສາຫາລ  ກບັຜູມ້ ີ

ສື່ວນກື່ຽວຂອ້ງ, ແຜນງານ ຈະດາໍ

ເນນີ ການສກຶສາ ກື່ຽວກບັ ຫ ກັການ

ປະຕບິດັ ໃນການຜະລິດ ທີື່ ມ ີ

ທື່າແຮງ ແລະ ເປັນທາງເລ ອກ ທີື່ ມ ີ

ການຄາໍນງຶເຖງີ ຜນົກະທບົທີື່ ເປັນ

ໄປໄດ ້ ຕໍື່ ກບັຈາໍນວນວຽກ ແລະ 

ຫ ກັການປະຕິບດັ ທາງວດັທະນາ

ທາໍ. ກດິຈະກາໍ ການຮຽນຮູທີ້ື່ ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ທີື່ ສະເໜີ 

ໂດຍ ແຜນງານ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງ

ຮບັປະກນັວື່າ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ 

ສະແດງຄວາມກງັວນົເຫ ົື່ ານີ ້ ອອກ

ມາ ຢື່າງເປີດເຜີຍ (ກອງປະຊຼຸມທີື່

ແຍກກນັ, ກນົໄກການຮອ້ງທຼຸກ ທີື່

ຄານງຶເຖງິ ອຼຸປະສກັ ທາງດາ້ນ

ບດົບາດຍງິຊາຍ). 

2.1 

2.3 

 

(10) 

(11) 

ການເຂົາ້ເຖງິຕະຫ າດທອ້ງຖິື່ນ 

ຂອງແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ແມ ື່ນ

ຂຶນ້ກບັທາງເຂົາ້ເປັນສື່ວນໃຫຍື່. 

ການເຂົາ້ເຖງິ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມ ີ

ຂໍຈ້າໍກດັຫ າຍກວື່າ ຍອ້ນຄວາມ

ການສ ົື່ງເສມີ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ 

ສາໍລບັ ການເຂົາ້ໄປແກໃ້ຂ ໃນດາ້ນ

ກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ ຈະໄດຮ້ບັ

ການຕດິຕາມ ຢື່າງໃກຊ້ດິ  ຈາກ 

ຊື່ຽວຊານດາ້ນການປກົປອ້ງ, ດາ້ນ

2.2 

2.3 

(10) 

(11) 

(12) 

(16) 

(17) 



ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ກງັວນົດາ້ນຄວາມປອດໄຟ, ທາໍ

ນບົທາໍນຽມຕາມປະເພນ ີແລະ 

ຈາໍນວນວຽກທີື່ ຫ າຍກວື່າ ຢູື່ໃນ

ຄອບຄວົ ຊຶື່ ງເປັນການກດີກ ັນ້ 

ເຂົາເຈົາ້ ຈາກການອອກໄປສື່ຽງ

ໄພ. ກື່ຽວກບັ ການເຂົາ້ເຖງິ

ຕະຫ າດ ໂດຍທົື່ວໄປ, ແມ ື່ຍງິ 

ຮູສ້ກຶມຄີວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ ແລະ 

ຄວາມຮູ ້ໜອ້ຍ ໃນການອອກໄປ

ສື່ຽງໄພ ນອກເໜ ອຈາກ 

ຜະລດິຕະພນັທີື່ ເຮັດຕາມປະເພນ ີ

ຂອງແມ ື່ຍງິ (ເຄ ື່ ອງຈກັສານ, ທໍ

ຜາ້, ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ). 

ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ດາ້ນການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຂອງ 

ແຜນງານ. ອງົປະກອບ ແລະ 

ເຄ ື່ ອງມ  ອຼຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົ 

ຈະຖ ກຕິດຕາມ ແລະ ຮບັຮອງ 

ໂດຍ ຊື່ຽວຊານ ກື່ອນ ການ

ຮບັຮອງ. 

ໝດົທຼຸກອງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຄຝຶູກ

ວຽກງານສ ົື່ງເສມີ ຈະໄດຮ້ບັການຝຶກ

ອບົຮມົ ໂດຍຊື່ຽວຊານ ດາ້ນການ

ປກົປ້ອງ, ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ 

ການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ ກື່ຽວ

ກບັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ 

ແລະ ການລວມເອົາສງັຄມົ ຢູື່ພາຍ

ໃນກອບ ຂອງແຜນງານ.  

ຫ ກັສດູທດັສະທຼຸລະກດິ ສະເພາະ

ແມ ື່ຍງິ ທີື່ ຈະດາໍເນນີແກື່ ກຼຸື່ມບາ້ນ. 

ການຕດິຕາມ ທີື່ ຕອບສະໜອງທາງ

ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ຈະຖ ກດາໍ

ເນນີ, ຊຶື່ ງເປັນການອະນຼຸຍາດ ໃຫມ້ ີ

ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຮຽນຮູ ້ຢື່າງຕ ັງ້

ໜາ້ ຜື່ານທາງ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ແຜນງານ. 

ງບົປະມານ ຈະຖ ກສະໜອງໃຫແ້ກື່ 

ການຈາ້ງນາຍພາສາ ແລະ ຄື່າແປ

ເອກະສານ ເປັນພາສາທອ້ງຖິື່ນ 

ເມ  ື່ອມຄີວາມຈາໍເປັນ. 

ຈະຮບັປະກນັແນວໃດ ໃຫແ້ມ ື່ຍງິ

ສາມາດ ເຂົາ້ເຖງິການເງນິໄດ?້ 

ແມ ື່ຍງິ ມກັຈະສາມາດເຂົາ້ເຖງິ

ເງນິກູໄ້ດໜ້ອ້ຍ ກບັສະຖາ

ບນັຫານເງນິ ທີື່ ໃຫຍື່ (ເຊັື່ ນ 

ການທະນາຄານ ຂ ັນ້ບາ້ນ ຢູື່ 

ສ.ປ.ປ.ລາວ ມຜີນົສາໍເລັດ ໃນການ

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ການເຂົາ້ເຖງິ 

ການເງນິ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິໃນເຂດ

ຊນົນະບດົ ຢູື່ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ມຫີ າຍ

1.1 (ການ

ອອກບແບບ 

ປະຕກູານສະ

ໜອງເງນິ) 

2.3 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ອາດຈະບໍື່ມໃີບຕາດນິ), ແລະ 

ອາດຈະບໍື່ຕອ້ງການ ທີື່ ຈະເອົາ

ເງນິກູ.້  

ກວື່າ 1,650 ສະມາຄມົສນິເຊ ື່ ອຂ ັນ້

ບາ້ນ ຢູື່ລາວ ໄດເ້ກດີຂຶນ້, ຊຶື່ ງໄດມ້ ີ

ການສ ົື່ງເສມີ ຢື່າງເຂັມ້ແຂງ ຈາກ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຜູໃ້ຫທຶ້ນສາກນົ ລວມ

ທງັ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ. 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ມໜຶີື່ ງ ໃນຈາໍ

ນວນຈຼຸດປະສງົຫ ກັ ຄ ການເພີື່ ມການ

ເຂົາ້ເຖງິ ສນິເຊ ື່ ອ ແລະ ການເງນິ 

ສາໍລບັ ແມ ື່ຍງິ.   

ຄະນະຄຼຸມ້ຄອງບາ້ນ ຈະຕອ້ງ

ປະກອບດວ້ຍ ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ, 

ແລະ ມເີງ  ື່ອນໃຂຄວາມຕອ້ງການ ທີື່

ເຂັມ້ງວດ ສາໍລບັການມໜີາ້. 

ນອກຈາກນ ັນ້, ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ລາວ ຍງັໃຊບ້ດົບາດ ທີື່ ສາໍຄນັ ໃນ

ການສະໜບັສະໜນູ ການ

ທະນາຄານບາ້ນ ໃນທ ົື່ວປະເທດ.  

ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜ ນ ການ

ສາ້ງຊື່ອງທາງ ໃຫເ້ງນິຊື່ວຍເຫ  ອ 

ຂະໜາດນອ້ຍ ຜື່ານທາງ 

ທະນາຄານບາ້ນ ສາໍລບັ ການ

ຍອມຮບັ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແບບຍ ນ

ນານ ໂດຍ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ 

ພາຍໃນທອ້ງຖິື່ນ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຈະ

ປະຕບິດັຕາມ ບດົແນະນາໍທີື່ ມຢີູື່

ແລວ້ ແລະ ຫ ກັການປະຕິບດັ ທີື່ ດທີີື່

ສຼຸດ ສາໍລບັ ເຊ ື່ ອມໂຍງ ແມ ື່ຍງິ 

ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົາ ຢູື່ໃນ

ຄະນະຄຼຸມ້ຄອງບາ້ນ. ການຝຶກ

ອບົຮມົ ຈະຖ ກສະໜອງ ແກື່ 

ສະມາຊກິ ຂອງຄະນະບາ້ນ ກື່ຽວ

ກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ 

3.1 

3.2 

3.3 

1.7 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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ຄາໍແນະນາໍ 
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ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ
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ຢູື່ໃນ GAP 

ຮບັປະກນັ ການເຂົາ້ຮື່ວມ ຂອງ

ສງັຄມົ ແລະ ນາໍໃຊ ້ ຫ ກັການ

ປະຕບິດັຄວາເທົື່ າທຽມກນັ ທາງເພດ 

ທີື່ ດທີີື່ ສຼຸດ. ບດົແນະນາໍ ສາໍລບັ ການ

ສາ້ງຕ ັງ້ ຄະນະຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມບ້າ້ນ 

ພາຍໃນທອ້ງຖິື່ນ ກາໍນດົ

ມາດຕະຖານ ເງ  ື່ອນໃຂທີື່ ຕອ້ງການ 

ສາໍລບັ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຄນົທຼຸກຍາກ 

ແລະ ໂຕຕາ້ ມສີະມາຊກິເພດຍງິ 

ກວມຢື່າງໜອ້ຍ 30% ຕໍື່  ໜຶື່ ງ

ຄະນະ. 

ນອກຈາກນ ັນ້, ການຝຶກອບົຮມົ ເພີື່ ມ

ຕ ື່ ມ ຈະຖ ກດາໍເນນີ ແກື່ ແມ ື່ຍງິ 

ກ ື່ຽວກບັ ຄວາມຮູດ້າ້ນການເງນິ 

ແລະ ການພດັທະນາທຼຸລະກດິ (ຢູື່

ພາຍໃນ ກດິຈະກາໍ 1.7, ຕາມທີື່ ໄດ້

ອະທິບາຍ ຢູື່ໃນ GAP).50 ການຝຶກ

ອບົຮມົ ເຫ ົື່ ານີ ້ ສາ້ງຂຶນ້ບນົຫ ກັການ

ປະຕບິດັ ທີື່ ດທີີື່ ສຼຸດ, ແລະ ສ ບຕໍື່  ແກ້

ໃຂ ຄາໍຄດິເຫັນ ທີື່ ຍກົຂຶນ້ມາ ໃນ

ການປຶກສາຫາລ  ທີື່ ແມ ື່ຍງິ ອາດຈະ 

ມ ີຄວາມຢາ້ນກວາ ກື່ຽວກບັ ຄວາມ

ສື່ຽງໃນການກູຢ້ ມ ແລະ ການສກຶສາ

ທີື່ ຕາໍ ແລະ ຕອ້ງການການຝຶກ

ອບົຮມົ ແລະ ການສກຶສາ ຕາມເປົາ້

ໝາຍ ກື່ຽວກບັ ຄວາມຮູດ້າ້ນການ

ເງນິ ແລະ ການວາງແຜນທຼຸລະກດິ. 

ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ, ແມ ື່ຍງິ ຢູື່ 

ສ.ປ.ປ.ລາວ ມກັຈະຮບັຜິດຊອບ ຕໍື່

                                                     
50 ສາ້ງຂຶນ້ຈາກປະສບົການທາງບວກ, ເຊັື່ ນ ອນັທີື່ຖ ກດາໍເນນີ ຢູື່ໃນຫ ກັສດູການຝຶກອບົຮມົ ຈອງ ILO “ການຊຼຸກຍູສ້ ົື່ງເສີມແມ ື່ຍິງເຂ້ົາໃນການເປັນຜູ້

ປະກອບການ”, ຊຶື່ງໄດຖ້ ກອອກແບບມາ ສາໍລບັແມ ື່ຍິງຄນົທຼຸກຍາກ ຜູທີ້ື່ ຕອ້ງການເລີ້ມ ຫ   ຂະຫຍາຍ ທຼຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ. ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພີື່ ມຕ ື່ ມໃຫ້ເຂ້ົາ

ເບີື່ ງ: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_099876.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_099876.pdf
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ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ເງນີຂອງຄອບຄວົ, ມກັຈະ

ພິຈາລະນາເປັນສະເໝ ອນ ´

ພະນກັງານທະນາຄານ ຂອງ

ຄອບຄວົ ´ ແລະ ເພາະສະນ ັນ້ ຫ າຍ

ບາ້ນ ມຕີວົຢື່າງທີື່ ດ ີ ໃນການສາ້ງ

ທະນາຄານບາ້ນ ແລະ ການເຮັດໃຫື່

ແມ ື່ຍງິ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ໂດຍ

ກງົ ຈາກ ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະ

ພາກດ ັື່ງກ ື່າວ.
51    

ປບັປຼຸງ ການເຂົາ້ເຖງິ ການ

ຊື່ວຍເຫ  ອ ຂະໜາດນອ້ຍ ອາດ

ຈະສາມາດ ນາໍໄປສູື່ ຄວາມສື່ຽງ 

ໃນການເພີື່ ມຄວາມຮຼຸນແຮງພາຍ

ໃນ.  

ແມ ື່ຍງິ ໃຊບ້ດົບາດ ທີື່ ສາໍຄນັ ໃນ

ນາມເປັນນາຍທະນາຄານຂອງ

ຄອບຄວົ, ແລະ ໃນຄະນະທີື່  ເງນິ 

ມກັຈະຖ ກຄຼຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ໂດຍ 

ແມ ື່ຍງິ – ການຕດັສນິໃຈ ມກັຈະ

ເຮັດຮື່ວມກນັ ຢູື່ໃນຫ າຍຊຼຸມຊນົ. ບໍື່

ໄດມ້ຄີວາມຄາດຫວງັ ສາໍລບັ ແຜນ

ງານ  ທີື່ ຈະຈາໍພາໄປສູື່ ການເພີື່ ມ

ຂຶນ້ ຂອງຄວາມຮຼຸນແຮງພາຍໃນ. 

ປະສບົການໃນເບ ້ອງຕ ົນ້ ກບັ ການ

ເງນິຈຼຸລະພາກ ແລະ ທະນາຄານ

ບາ້ນ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດສ້າທິດ 

ໃຫເ້ຫັນວື່າ ສື່ວນໃຫຍື່ ມນັໄດນ້າໍໄປ

ສູື່ ຜນົກະທບົທາງບວກ ແກື່ ແມ ື່ຍງິ 

ໂດຍມຄີວາມກງັວນົຕ ົນ້ຕໍື່  ກ ື່ຽວກບັ 

ການລວມເອົາຫື່າງສຽງຂອງ

ແມ ື່ຍງິ:
52 

ການຄາໍນງຶ

ເຖງິບດົບາດ

ຍງິຊາດຍ 

ແລ ຄວາມ

ເທົື່ າທຽມກນັ

ທາງເພດ ທ ົື່ວ

ຂະແໜງການ 

ໃນໝດົທຼຸກ

ກດິຈະກາໍ; 

 

1.7 (GAP) 

 

2.2 (ການ

ຝຶກອບົຮມົ

ດາ້ນການ

ເງນິ) 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

                                                     
51 ເຊັື່ ນ ໃຫ້ເບີື່ ງ ບດົສຶກສາ ຂອງ ໄຊເບວ ແລະ ກຼຸນເຄວ (1999) – ການເງນິຈະລະພາກ ຢູື່ລາວ: ກລໍະນ ີສາໍລບັ ການທະນາຄານ ຂອງແມ ື່ຍິງ; 

GIZ (2012) – ການເງນິຈະລະພາກ ໃນເຂດຊນົນະບດົ – ການເຂ້ົາເຖງິການເງນິ ສາໍລບັຄນົທຼຸກຍາກ; ILO (ບໍື່ ມວີນັທີ) – ການທະນາຄານ ໃນນາມ

ເປັນຂໍແ້ກໃ້ຂ: ການເງນິຈະລະພາກ ສາມາດຊວຍແນວໃດ ໃນການຫ ຼຸດຜື່ອນ ຄວາມຈາໍເປັນ ຂອງຄນົໜຼຸື່ມ ທີື່ ມກັເດນີທາງໄປເຮັດວຽກບື່ອນອ ື່ ນ ແລະ 

ດ ັື່ງນ ັນ້ ຈິື່ງຫ ຼຸດຜື່ອນຄວາມສື່ຽງທີື່ ຈະຖ ກຄາ້ມະນຼຸດ.  

52 GIZ (2012) – ການເງນິຈຼຸລະພາກ ໃນເຂດຊນົນະບດົ – ການເຂ້ົາເຖງິການເງນິ ສາໍລບັຄນົທຼຸກ 



ຊື່ອງວື່າງບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່ ຖ ກ

ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

- ບດົບາດການນາໍ ແລະ 

ການຕດັສນິໃຈ ຂອງຜູ້

ຊາຍ 

- ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ

ແມ ື່ຍງິ ທີື່ ມຂີອບເຂດຈາໍ

ກດັ (ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນ

ການເງນິ ແລະ ການວາງ

ແຜນທຼຸລະກດິ), ແລະ  

ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ແລະ 

ການລວມເອົາສງັຄມົເຂົາ້ຮື່ວມ ຈະມີ

ຫ າຍຂະແໜງ ຜື່ານທາງການປ ກສາ

ຫາລ  ແລະ ການຝຶກອບົຮມົທງັໝດົ 

ລວມທງັກດິຈະກາໍຕື່າງໆ ຂອງແຜນ

ງານ ໂດຍທົື່ວໄປ. ການຄາໍນງຶເຖງິ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຄວນຈະຖ ກດາໍ

ເນນີການ ສາໍລບັຍງິ ແລະ ຊາຍ 

ທີື່ ລວມມ ີ ກຼຸື່ມຄນົອາຍຼຸທີື່ ແຕກຕື່າງ

ກນັ (ເຊັື່ ນ ໄວໜຼຸື່ມ, ຜູໃ້ຫຍື່, ຜເູຖົາ້). 

ການຝຶກອບົຮມົ ຈະຈດັຂຶນ້ ແກື່ ຍງິ 

ແລະ ຊາຍ ເພ ື່ ອເຂົາ້ໃຈ ສດິຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ ແລະ ກດົໝາຍທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ໃນຄະນະທີື່  ຍງັໂອລມົກນັ ເຖງິ

ຄວາມສາໍຄນັ ຂອງຍງິ ແລະ ຊາຍ 

ທີື່ ຈະມກີານເຂົາ້ເຖງີການເງນິ ແລະ 

ການຝ ກອບົຮມົ ລວມທງັ ບນັຫາ

ອ ື່ ນໆ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ຄວາມເທົື່ າ

ທຽມກນັທາງເພດ. ຢູື່ໃນການຝຶກ

ອບົຮມົ ແລະ ການປຶກສາຫາລ , ຕວົ

ແທນຈາກສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ຈະ

ມໜີາ້ ແລະ ສາມາດສະໜບັສະໜນູ 

ການປກູຈດິສາໍນກຶ ກື່ຽວກບັ ສດິ 

3.1-3.3 

(ການເຂົາ້ເຖງິ 

ການເງນິຈຼຸລະ

ພາກ) 
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ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ແລະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນທີື່ ມ.ີ 

ຍກົຕວົຢື່າງ, ໃນການຝຶກອບົຮມົ ແກື່

ແມ ື່ຍງິ ກ ື່ຽວກບັ ຄວາມຮູດ້າ້ນການ

ເງນິ, ຂໍມ້ນູຈະຖ ກສະໜງ ກື່ຽວກບັ

ສດິ ຂອງແມ ື່ຍງິ, ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນທີື່ ມ ີໃນກລໍະນ ີເກດີ

ມຄີວາມຮຼຸນແຮງທາງເພດ. 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ຈະເປັນສະ

ຖາບນັການຈດັຕ ັ ້ ທີື່ ມຄີວາມສາໍຄນັ 

ໃນການສະໜບັສະໜນູ ການຝຶກ

ອບົຮມົດ ັື່ງກ ື່າວ ແລະ ສະໜອງຂໍມ້ນູ 

ອນັສາໍຄນັ – ທີື່ ລວມມ ີການເຜີຍແຜື່ 

ຈາໍນວນ ສນູປຶກສາ ແລະ ປກົປອ້ງ 

ແມ ື່ຍງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ຂອງ

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ແລະ 

ສນົທະນາກນັ ກື່ຽວກບັ ການ

ບໍລກິານອ ື່ ນໆ ທີື່ ສະໜອງໂດບ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ. ມກັຈະມອີງົ

ການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ  ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນຈາໍນວນຈາໍກດັ ໃນ

ຊຼຸມຊນົ ເຂດຊນົນະບດົ ທີື່ ເຮັດວຽກ

ກື່ຽວກບັ ຫວົຂໍ ້ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ 

ຄວາມຮຼຸນ້ແຮງທາງເພດ ແລະ 

ເພາະສະນ ັນ້ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ 

ຍງັຄງົເປັນຈຼຸດປະສານງານ ສາໍລບັ 

ເຜີຍແຜື່ ຂໍມ້ນູ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜັ

ບສະໜນູ ແກື່ ແມ ື່ຍງິໃນເຂດ

ຊນົນະບດົ.  

ທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັຢູື່ຂ ັນ້

ທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ຊາວບາ້ນ

ທອ້ງຖິື່ນ ຕອນຮບັການລງົທຶນ

ການປຶກສາຫາລ ຂ ັນ້ບາ້ນ ກື່ຽວກບັ

ການດງຶເອົາການລງົທຶນທີື່ ມທີື່າແຮງ 

ຈາກພາກເອກະຊນົ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງ 

2.2 

 
(15) 
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ຍກົຂຶນ້ມາ 
ຄາໍແນະນາໍ 

ໝາກຜນົ 

ແລະ ກດິຈະ

ກາໍ ຂອງ

ແຜນງານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງ 

ຈາໍນວນ ມາດ

ຕະການຕອບໂຕ ້

ຢູື່ໃນ GAP 

ຈາກພາກເອກະຊນົ ຕາບໃດທີື່

ມນັສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ຊຼຸມຊນົ 

ໃນດາ້ນລາຍຮບັທີື່ ສງູຂຶນ້ ແລະ 

ມວີຽກໜອ້ຍ ລວມທງັມທີດັສະ

ຄວາມຮູເ້ພີື່ ມຂຶນ້. ໝດົທຼຸກຝື່າຍ 

ໄດສ້ະແດງ ຄວາມປາດຖະໜາ 

ທີື່ ຢາກໃຫລ້ດັຖະບານ ຄວບຄຼຸມ

ການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວ ຢື່າງ

ເຂັມ້ແຂງ ເພ ື່ ອຈາໍກດັ ຄວາມ

ສື່ຽງ ແກື່ຊຼຸມຊນົ. ແມ ື່ຍງິທີື່ ຖ ກສາໍ

ພາດ ໄດກ້ ື່າວວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ບໍື່

ຮູສ້ກຶເຊ ື່ ອໝ ັນ້ ທີື່ ຈະເຂົາ້ຮື່ວມ

ຕດັສິນໃຈ ຕໍື່ ການລງົທຶນ.  

ແຍກຊາວບາ້ນ ອອກຈາກ ອາໍນາດ

ການປກົຄອງບາ້ນ ແລະ ແຍກຜູ້

ຊາຍ ອອກຈາກແມ ື່ຍງິ ເພ ື່ ອ

ຮບັປະກນັວື່າ ຊາວບາ້ນໝດົທຼຸກຄນົ 

ຮູສ້ກຶປອດໄພ ທີື່ ຈະສະແດງ

ທດັສະນະຄວາມຄດິຂອງຕນົ ແລະ 

ຖາມຄາໍຖາມ.   
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ລາຍຊ ື່  ຜູມ້ສີ ື່ວນກື່ຽວຂອ້ງທີື່ ໄດປຶ້ກສາ 

 

ຊ ື່ ຫອ້ງການລດັ/ບາ້ນ 

ທື່ານ ຄິມ ທຼຸມມະລາ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ ກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້

ແຂວງຫວົພນັ 

ທື່ານ ນາງ ເພັງວນັ ເສີມຄາໍຫ າ້ ຮອງຫວົໜາ້ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ແຂວງຫວົພນັ 

ທື່ານ ຫ າ້ ຄາໍວງົສາ ຜູປ້ະສານງານດາ້ນວຊິາການ ພະແນກກະສິກາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ແຂວງຫວົພນັ 

ທື່ານ ສິງທອງ ພນັທະວງົຄາໍ ຮອງຫວົໜາ້ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້

ເມ  ອງຊາໍເໜ ອ 

ທື່ານ ນາງ ໂຂງຄາໍມະນ ີລໍລະຄງັ ຮອງຫວົໜາ້ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ເມ  ອງຊາໍເໜ ອ 

ທື່ານ ນາງ ພຼຸງແສງ ອຼຸດມົມໄີຊ ຮອງຫວົໜາ້ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ເມ  ອງຊາໍເໜ ອ 

ທິມງານ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແຂວງ 

ແລະ ກອງກວດກາປື່າໄມແ້ຂວງ 

ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແຂວງ ແລະ 

ກອງກວດກາປື່າໄມແ້ຂວງຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

ທິມງານ PLWU PLWU ຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

ທິມງານ ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ເມ  ອງຫ ວງນ ໍາ້

ທາ 

ທິມງານ DLWU DLWU ຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

ຊາວບາ້ນເພດຍິງ 15 ຄນົ ບາ້ນ ຢາດ, ແຂວງຫວົພນັ, ເມ  ອງຊາໍເໜ ອ 

ຊາວບາ້ນເພດຊາຍ 13 ຄນົ ບາ້ນ ຢາດ, ແຂວງຫວົພນັ, ເມ  ອງຊາໍເໜ ອ 

ຊາວບາ້ນເພດຍິງ 27 ຄນົ ແລະ ເພດຊາຍ 8 

ຄນົ 

ບາ້ນ ນ ໍາ້ມາດ, ຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

ຊາວບາ້ນເພດຍິງ 4 ຄນົ, ເພດຊາຍ 10 ຄນົ ບາ້ນ ນ ໍາ້ດ,ີ ຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

 
  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ສາໍເນົາບດົສາໍພາດຜູມ້ສີ ື່ວນກື່ຽວຂອ້ງ 

 

GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລດັ: ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ ແລະ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ

ລາວ ແຂວງຫວົພນັ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການ

ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບດົບາດຂອງທື່ານ ມຫີຍງັແດື່ ຢູື່ໃນ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກນົໄກ REDD+? 

 

ສະໜບັສະໜນູ ກດິຈະກາໍ ຂອງໂຄງການ CLIPAD 

 

2. ໃນມຼຸມມອງ ຂອງທື່ານ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້

ແລະ ທີື່ ດນິ ລວມທງັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ?້ 

 

ການເກບັກູ ້ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ 

 

3. ແມ ື່ຍງິ ເປັນສື່ວນໜຶື່ ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

 

ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ: ແມ ື່ຍິງ ຄວນຈະເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງ ກດິຈະກາໍ 

REDD+ ແຕື່ໃນຄວາມເປັນຈງິ ແມ ື່ນຍງັບໍື່ ທນັເປັນເຊັື່ ນນ ັນ້ເທ ື່ ອ ຍກົເວັນ້ແຕື່ ການເຂົ້າຮ ື່ວມ 

ຂອງແມ ື່ຍິງ ໃນກອງປະຊຼຸມບາ້ນ (ກອງປະຊຼຸມ ກ ື່ຽວກບັແຜນ PRAP ແລະ ອ ື່ ນໆ). ການ

ໂຄສະນາປກູຈດິສາໍນກຶ ກ ື່ຽວກບັ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການປື່າໄມ ້ກຍໍງັໄດເ້ລັງເປົ້າໃສື່

ແມ ື່ຍິງ. ກດິຈະກາໍ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃນລະດບັເມ ອງ ຍງັເນັນ້ໃສື່ ບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ໃນກດິຈະກາໍ REDD+ (ຄຝຶູກຈາກ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ, ຜູເ້ຂົ້າຮ ື່ວມ 

ຈາກສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ, ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ, ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທາໍ

ມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ, ຕາໍຫ ວດ, ຫອ້ງການ DIndCommOffice). ຈະມກີອງ

ປະຊຼຸມຕ ື່ ມອີກໃນທຼຸກໆເມ ອງ (ສະໜບັສະໜນູ ໂດຍ FCPF).   

 

4. ເຂົາເຈົາ້ ຈະສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງໃຫໄ້ດຫ້ າຍຂຶນ້ ແນວໃດ? 

 

ລະດບັສງູ (ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ສນູກາງ) ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອບົຮມົ ຕໍື່ ໄປ ຈ ົື່ນກວື່າ

ວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ສາມາດສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແກື່ເມ  ອງ. ນອກຈາກນ ັນ້, 



ກດິຈະກາໍໃນບາ້ນ ຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີວາມພະຍາຍາມ ທີື່ ຕໍື່ ເນ ື່ ອງ ເພ ື່ ອເຂົ້າເຖງີແມ ື່ຍິງ.  

 

5. ທື່ານເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍຫຍງັແດື່ ເມ  ື່ອເວົາ້ເຖງີເຂດຫື່າງໃກສອກຫ ີກ, ແມ ື່ຍງິ ແລະ ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ? 

 

80% ແມ ື່ນເປັນເຂດຫື່າງໃກສອກຫ ີກ, ເປັນຊຼຸມຊນົທີື່ ມພີສູງູ ດ ັື່ງນ ັນ້ ການປື່ຽນຮບູແບບຊວີດິ

ການເປັນຢູື່ ຈະຕອ້ງໃຊເ້ວລາ ແລະ ໃຊແ້ນວທາງປະຕິບດັ ທີື່ ພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງ. ຖາ້

ແມ ື່ຍິງ ບໍື່ ເຂົ້າໃຈກດິຈະກາໍ ແລະ ເປົ້າໝາຍ, ຈະບໍື່ ມກີານປື່ຽນແປງຫຍງັເກດີຂຶນ້. ສິື່ ງທາ້ທາຍ 

ໃນການມແີມ ື່ຍິງເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນຕວົຈງິ ແມ ື່ນ: ການຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສຶກສາ ໂດຍ

ສະເພາະ ແມ ື່ນຊນົເຜົື່ າທີື່ ອາໃສຢູື່ຫື່າງໃກສອກຫ ີກ; ການປື່ຽນແປງຮບູແບບການດາໍລງົຊວີດິ 

ຂອງເຂົາເຈົາ້ ກ ື່ອນອ ື່ ນໝດົ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານປກູຈດິສາໍນກຶ; ຖາ້ແມ ື່ຍິງ ບໍື່ ເຊ ື່ ອມຊ ມ ກ ື່ຽວ

ກບັ ການປື່ຽນແປງ ທີື່ ໄດແ້ນະນາໍ (ຮບູແບບການດາໍລງົຊວີດິ, ການປື່ຽນແປງ ໃນການລຽ້ງສດັ 

ແລະ ຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ອ ື່ ນໆ), ປກົກະຕ ິມນັຈະບໍື່ ເກດີມກີານປື່ຽນແປງ ໃນຊຼຸມຊນົ.  

 

ໝາຍເຫດ: ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ (VDF) ສື່ວນໃຫຍື່ ແມ ື່ນຖ ກນາໍໃຊ ້ໂດຍ ແມ ື່ຍິງ (ຕ ົນ້ຕໍ 

ແມ ື່ນໂຄງການລຽ້ງສດັ).  

 

6. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍວື່າ ແມ ື່ຍງິມກີານເຂົ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອນັດຽວກນັ ທີື່ ມາຈາກຊບັພະຍາກອນ

ປື່າໄມ ້ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂົາເຈົາ້? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງ

ກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ, ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, 

ປື່າໄມລ້ວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ 

ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ?  

 

ໂດຍປກົກະຕິແລວ້, ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ແລະ ໄມຟ້ ນ ແມ ື່ນຖ ກເກບັກູ ້ແລະ ຂາຍ ໂດຍແມ ື່ຍິງ 

(ມກັຈະຂາຍໃຫພໍ້ື່ ຄາ້ຄນົຈນີ) ດ ັື່ງນ ັນ້ ຜນົປະໂຫຍດ ຈະລວມມເີຂົາເຈົາ້ນາໍ.  

ແຜນຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ຊື່ວຍກາໍນດົ ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຢູື່ໃນການນາໍໃຊ້

ປື່າໄມ ້ຂອງຊາວບາ້ນ.  

 

7. ແມ ື່ນກຼຸື່ມໃດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ທີື່ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມໃນ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ?້  

 

ໂດຍປກົກະຕແິລວ້, ກຼຸື່ມແມ ື່ຍິງ ມກີານເຄ ື່ ອນໄຫວໜອ້ຍ ຢູື່ໃນກດິຈະກາໍ ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັ

ປື່າໄມ,້ ແຕື່ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ພດັເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງ ກຼຸື່ມປບັປຼຸງ ຊວີດິການເປັນຢູື່, 

ແລະ ແມ ື່ຍິງ ມໜີາ້ທີື່ ຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍ ຕໍື່  ການຄຼຸມ້ຄອງກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ. 

 



8. ທື່ານ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈຼຸບນັ ຂອງທື່ານໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ 

ແຜນງານ ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ? 

 

ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ: ຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ ຂອງພວກເຮົາ ໃນການ

ສະໜບັສະໜນູ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ແມ ື່ນບໍື່ ພຽງພໍ ເຖງີແມ ື່ນວື່າຈະມຫີ າຍໂຄງການ 

ທີື່ ພວກເຮົາຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ກຕໍາມ. ພວກເຮົາຕອ້ງການການຝຶກອບົຮມົ ດາ້ນການບນັຊ,ີ ການ

ຈດັຊ ,້ ການບນັຊ ີແລະ ການເງນິ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການອ ື່ ນໆ ທີື່ ລວມມ ີການ

ປບັປຼຸງຊວີດິການເປັນຢູື່ ແລະ ບດົບາດຍິງຊາຍ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ

ວຊິາການ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັກະສກິາໍ. ການໄປທດັສະນະສຶກສາ ຢູື່ປະເທດອ ື່ ນ ແມ ື່ນມປີະໂຫຍດ 

ທີື່ ຈະເຮັດໃຫເ້ຂົ້າໃຈ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນຕວົຈງິ, ແມະກະທງັ ລະຫວື່າງບາ້ນຕໍື່ບາ້ນ (ການ

ຮຽນຮູຈ້າກກນັແລະກນັ ລະຫວື່າງບນັດາບາ້ນທີື່ ມາຈາກແຂວງຕື່າງໆ).  

 

9. ທື່ານຄິດວື່າ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກ

ງານ REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິສງັຄມົ ຫ າຍປານໃດ?   

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໂຄງການ Clipad ໄດປ້ບັປຼຸງ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງພວກເຮົາ ກ ື່ຽວກບັ 

ບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການເຂົ້າຮ ື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍິງ. (ໝາຍເຫດ: ຜູຖ້ ກສາໍພາດ ບໍື່

ເຂົ້າໃຈ ຄາໍຖາມ) 

 

10. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສື່  ກດົ

ໝາຍປື່າໄມສ້ະບບັໃໝື່: ສາໍລບັໃນມຼຸມມອງກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັ

ແດື່? 

 

ດາໍລດັ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ກດົໝາຍ ວື່າດວ້ຍສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ, ແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິສງັຄມົ ທງັໝດົ ແນະນາໍໃຫມ້ກີານເຂົ້າຮ ື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍງິ ຢື່າງເທົື່ າທຽມກນັ. ສິື່ ງ

ດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຈະຕອ້ງຖ ກກ ື່າວເຖງີ ໃນລະບຽບການນາໍອີກ ແລະ ເຊ ື່ ອມໂຍງບນັດາກດົໝາຍ ທີື່

ມຢີູື່ໃນປດັຈຼຸບນັເຫ ົື່ ານີ ້ເຂົ້າໃສື່ໃນ ລະບຽບການໃໝື່ ເຖງີແມ ື່ນວື່າ ຈະພຽງແຕື່ ຢູື່ໃນພ ້ນທີື່ ແຜນ

ງານ ທາໍອິດ ທີື່ ເປັນບື່ອນທດົລອງ. ກດົໝາຍ ກື່ຽວກບັ ການເຂົ້າຮ ື່ວມທີື່ ເທົື່ າທຽມກນັ ແມ ື່ນມຢີູື່

ແລວ້ – ແຕື່ ໃຫມ້ລີະບຽບການ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວື່າ ມນັຈະມກີານປະຕິບດັເກດີຂຶນ້. 

 

11. ແມ ື່ຍງິ ສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ?  

 

ພວກເຮົາ ມ ີແຜນປະຕິບດັງານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ຈນົຮອດ ປີ 2020 (ພາກສື່ວນ



ຮບັຜິດຊອບແມ ື່ນ: ກມົກວດກາປື່າໄມ,້ ກອງກວດກາປື່າໄມແ້ຂວງ), ແຕື່ມນັຍງັເປັນແຜນ

ແບບລວມໆຫ າຍ, ບໍື່ ມກີານກື່າວເຖງີ ການເຂົາ້ຮ ື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍິງ. ພວກເຮົາ ຄວນຄິດຫາ 

ວທີິລວມເອົາແມ ື່ຍິງ ເຂົ້າໃນມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ. ຖາ້ພວກເຂົາ ຢາກຈະດາໍເນນີ

ການລາດຕະເວນ, ເຂົາເຈົາ້ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ໃນການລາດຕະເວນ

ດ ັື່ງກ ື່າວ. 

 

12. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ດ ັື່ງນ ັນ້, ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ກ ື່ອນ ມແີຜນຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ຈິື່ງເປັນການປທູາງ 

ໄປຫາ ການເຂົ້າຮ ື່ວມ ທີື່ ເທົາທຽມກນັ. ແຜນຄວນຈະເປັນແຜນສະເພາະຫ າຍໆ (ແນະນາໍ ໃຫ ້

%, ຢື່າງໜອ້ຍ 20%) ມແີມ ື່ຍິງຈກັຄນົ ທີື່ ຈະຕອ້ງເຂົ້າຮ ື່ວມ ຢູື່ໃນການນາໍໃຊ ້ແລະ ຄຼຸມ້ຄອງ

ທີື່ ດນິ ແລະ ປື່າໄມໃ້ດ.  

ໃນປດັຈຼຸບນັນີ,້ ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ເຮັດແລວ້ ສະເພາະເປັນພ ້ນທີື່ , ບໍື່ ແມ ື່ນແລວ້ເປັນ

ຄວົເຮ ອນ ດ ັື່ງນ ັນ້ ມນັຈິື່ງຍາກທີື່ ຈະສະຫ ູບໄດ ້ກ ື່ຽວກບັ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ

ໃນຕວົຈງິ ຈາກສີື່ ງທີື່ ກ ື່າວມານ ັນ້. ການທີື່ ມຊີ ື່  ຂອງ ທງັຜວົ ແລະ ເມຍ ໃນໃບຕາດນິ ຈະ

ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການຄອບຄອງ ຂອງແມ ື່ຍິງ ແລະ ຜູຊ້າຍ. 

 

13. ການສາ້ງລະບບົຕິດຕາມປື່າໄມ ້ແຫື່ງຊາດ: ແມ ື່ຍງິສາມາດປະກອບສື່ວນແນວໃດ? 

 

ໝາຍເຫດ: ຄາໍຖາມ ບໍື່ ເປັນທີື່ ເຂົ້າໃຈ ຢື່າງຖ ກຕອ້ງ. 

 

14. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: ຈຼຸດໃດ ທີື່ ຈະສ ົື່ງຜນົ ຕໍື່ຈາໍນວນວຽກ ຂອງແມ ື່ຍງິ? ຕໍື່ຊີວດິການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົ

ເດ? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ ສາໍລບັ ການບໍລິການສ ົື່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ ໄດ້

ສະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການ

ປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ.  

 

ຍຼຸດທະສາດກະສິກາໍ ເປັນໂຕນາໍທາງ. ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ຖ ກສ ົື່ງເສີມ ສາໍລບັແຂວງຫວົພນັ

ປະກອບມຄີ : ກາເຟ, ໝາກແໜື່ງຈນີ,  ໂຄງການທດົລອງ ໄດຢູ້ື່ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ເປັນ



ທີື່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ (ມນັໄວໂພດທີື່ ຈະສະຫ ູບ). ຄວາມຫຍຼຸງ້ຍາກຕ ົນ້ຕໍື່ ອນັໜ ື່ ງ ແມ ື່ນການ

ຂາດຕະຫ າດຈາໍໜາຍ.   

 

15. ການສ ົື່ງເສມີ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ທີື່ ປາສະຈາກການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ແລະ ການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ: 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ແມ ື່ນຫຍງັ ເປັນສິື່ ງທາ້ທາຍ ທີື່ ໃຫຍື່ທີື່ ສຼຸດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນການພດັທະນາ ຕື່ອງ

ໂສຄ້ຼຸນຄື່າດ ັື່ງກ ື່າວ, ແມ ື່ນຫຍງັເປັນອຼຸປະສກັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນ

ປດັຈຼຸບນັນີ?້ 

 

ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍ ແມ ື່ນການຂາດຕະຫ າດຈາໍໜື່າຍ, ບໍື່ ແມ ື່ນການຜະລິດ. PSEDP ພະຍາຍາມ 

ແກໃ້ຂ ຊື່ອງວື່າງຕະຫ າດ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນໃນການຜະລິດ. ເຂົ້າ ບໍື່ຖ ກກາໍນດົເປັນພ ດ

ເສດຖະກດິ ຢູື່ແຂວງຫວົພນັ, ເປັນພ ດທີື່ ໃຊບໍ້ລິໂພດສະເພາະພາຍໃນ.  

 

16. ການເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າໃໝື່ ເຫ ົື່ ານີ:້ ແມ ື່ຍງິໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແນວໃດ? 

 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ: ການເງນິຈຼຸລະພາກ ແມ ື່ນເປັນກນົໄກ ທີື່ ຈາໍເປັນຫ າຍ ໃນການສ ົື່ງເສີມກດິ

ຈະກາໍສາ້ງເສດຖະກດິ ຂອງແມ ື່ຍິງ. ແຕື່ເຖງີຢື່າງໃດກຕໍາມ, ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ ມີ

ຄວາມຫຍຼຸງ້ຍາກ ໃນການເຂົ້າເຖງີ ສາໍລບັ ປະຊາຊນົ, ມພີຽງແຕື່ທະນາຄານບາ້ນ ສອງສາມ

ທະນາຄານ ເທົື່ ານ ັນ້ ທີື່ ເກດີຂຶນ້/ຜື່ານທາງ ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ). ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ 

ປື່າໄມແ້ຂວງ ແລະ PLWU ຄິດວື່າ ມນັອາດຈະມຄີວາມຈາໍເປັນ ທີື່ ຈະເພີື່ ມການເຂົ້າເຖງີ 

ການເງນິຈຼຸລະພາກ/ທະນາຄານບາ້ນ ຢູື່ແຂວງຫວົພນັ ເພ ື່ ອສ ົື່ງເສີມ ຄວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ຂອງ

ປະຊາຊນົ ໃນວທີິການຜະລິດໃໝືໆ່  ແລະ ອ ື່ ນໆ.  

 

17. ທື່ານເຫັນທື່າແຮງ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອົາການລງົທຶນຈາກພາກເອກະຊນົ 

ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສກິາໍປື່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູື່ໃນປື່າຜະລິດ

ແຫື່ງຊາດ ຊຶື່ ງລວມມິ ີການເຮັດອຼຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອຼຸດສະຫາກາໍເສັ້ນໄຍ? ທື່ື່ານຄິດບໍວື່າ 

ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ ການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ 

ຮບັປະກນັໄດບໍ້ວື່າ ການລງົທຶນ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ຊາວບາ້ນ?  

 

ການລງົທຶນ ແມ ື່ນມທີື່າແຮງອນັໃຫຍື່ຫ ວງ ແຕື່ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຖ ກອອກແບບມາ ໃຫເ້ໝາະສມົ 

ກບັທື່າແຮງທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ ຂອງເມ ອງເຊັື່ ນ ການລຽ້ງສດັ ຈະແມ ື່ນຢູື່ເມ  ອງຫວົເມ  ອງ ແລະ 

ຊາໍເໜ ອ, ການປກູໄມໃ້ຫໝ້າກ ແມ ື່ນຢູື່ເມ  ອງວຽງໄຊ, ແລະ ອ ື່ ນໆ, ການທື່ອງທື່ຽວແບບ

ອະນຼຸລກັ ເປັນທື່າແຮງໃຫຍື່ ສາໍລບັ ເຂດປື່າສະຫງວນແຫື່ງຊາດ. ທື່າແຮງ ຖ ກປະເມນີຮຽບ

ຮອ້ຍແລວ້ ແລະ ຖ ກຂຽນ ໃສື່ໃນຍຼຸດທະສາດ ຂອງເຂົາເຈົາ້.   



ລດັຖະບານລາວ ຈະຕອ້ງສະໜບັສະໜນູ ດວ້ຍການສຶກສາຜນົກະທບົ ທີື່ ຈະມຕໍີື່  ບນັດາຊຼຸມຊນົ

ທອ້ງຖິື່ ນ ຢື່າງຄກັແນ ື່ – ຖາ້ການລງົທຶນ ບໍື່ ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ບໍື່ ສາ້ງລາຍຮບັທີື່ ເພີື່ ມຂຶນ້ 

ແກ ື່ປະຊາຊນົ, ພວກເຮົາບໍື່ສາມາດ ອະນຼຸຍາດ ການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວໄດ.້   

  

18. ຄາໍຄິດເຫັນອ ື່ ນໆເດ?   

 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ: ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ຍຼຸດທະສາດແຫື່ງຊາດ ລວມທງັ ໂກຕາ້ຕາໍແໜື່ງ

ການນາໍ  ແມ ື່ນມໄີວແ້ລວ້ – ຊື່ອງວື່າ ແມ ື່ນມຢີູື່ໃນລະດບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ທີື່ ພວກເຮົາ 

ຕອ້ງການ ບດົແນະນາໍ ທີື່ ເປັນຮບູປະທາໍຫ າຍ ໂດຍທີື່ ມລີາຍລະອຽດ ກື່ຽວກບັ ຄວາມເທົື່ າທຽມ

ກນັ ທາງເພດ, ມຕີວົເລກການເຂົ້າຮ ື່ວມ.  

 

ແມ ື່ຍິງ ຂາດຄວາມຮູ ້ເນ ື່ ອງຈາກມລີະດບັການສຶກສາທີື່ ຕ ໍື່າ, ມກີານແຕື່ງງານແຕື່ນອ້ຍ ຊຶື່ ງເປັນ

ບນັຫາ, ມບີດົບາດໜອ້ຍ ໃນສງັຄມົ ເຖງີແມ ື່ນວື່າຈະມກີດົໝາຍກື່າວເຖງີຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ 

ກຕໍາມ. ພຽງແຕື່ກາໍນດົໂກຕາ້ ຈະບໍື່ ຊ ື່ວຍຫຍງັ ຖາ້ວື່າ ມນັບໍື່ ມກີານສມົທບົກບັ ການປກູຈດິສາໍ

ນກຶ ໃນທຼຸກລະດບັ (ທີື່ ລວມມບີາ້ນຕື່າງໆ); ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານຜຶກອບົຮມົ ສາໍລບັພະນກັງານ

ຂອງລດັຖະບານລາວ ທີື່ ເຮັດວຽກ ຮື່ວມກບັຊາວບາ້ນ; ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ມໜີາ້ຢູື່ທຼຸກບາ້ນ 

ແຕື່ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານສວຍໃຊ ້ທີື່ ເຂັມ້ຂຼຸນ້ຕ ື່ ມຂຶນ້ອີກ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງບາ້ນ.  

 

ແມ ື່ຍິງ ສາມາດໃຊບ້ດົບາດ ຢື່າງໃຫຍື່ຫ ວງ ໃນການຜະລິດກະສິກາໍ ທີື່ ປາສະຈາກການທາໍ

ລາຍປື່າໄມ ້ເຊັື່ ນ ການລຽ້ງມອ້ນ ແລະ ການຜະລິດເສັ້ນໄໝ, ຝາ້ຍ ອາດຈະສາມາດເປັນການ

ຜະລິດ ທີື່ ອາໃສແມ ື່ຍງິ. ປດັຈຼຸບນັນີ ້ແມ ື່ນນາໍເຂົ້າຫ າຍໂພດ ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແຕື່ 

ພວກເຮົາອາດຈະສາມາດ ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າເຫ ົື່ ານີ ້ຢູື່ແຂວງ

ຫວົພນັ. ອຼຸດສະຫາກາໍທໍຜາ້ ແມ ື່ນເປັນອຼຸດສະຫາກາໍ ທີື່ ແຜື່ຫ າຍ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ມນັບໍື່

ຕອ້ງການໃຫມ້ລີະດບັການສກຶສາທີື່ ສງູ ແລະ ນອກຈາກນ ັນ້ ແມ ື່ຍງິທີື່ ເສຍອງົຄະ ຍງັສາມາດ 

ເຮັດວຽກກບັມນັໄດ.້   

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລດັ: ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງຊາໍເໜ ອ, ແຂວງຫວົພນັ 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການ

ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບດົບາດ ຂອງທື່ານມຫີຍງັແດື່ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ກນົໄກ REDD+? 

  

ເມ  ອງ/ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ແມ ື່ນເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ກນົໄກ REDD+ 

ຕ ົນ້ຕໍ. ບດົບາດ: ຂະບວນການວາງແຜນ, ການວເິຄາະຈຼຸດຫ ໍື່ ແຫ ມ ແລະ ທື່າແຮງ,  

  

2. ໃນມຼຸມມອງ ຂອງທື່ານ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້

ແລະ ທີື່ ດນິ ລວມທງັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ?້   

 

ແມ ື່ຍິງເປັນຜູຊ້ມົໃຊປ້ື່າໄມ ້ຕ ົນ້ຕໍ, ດ ັື່ງນ ັນ້, ເຂົາເຈົາ້ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນໝດົທຼຸກກດິ

ຈະກາໍ ແລະ ໄດຮ້ບັການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ຈາກ ໝດົທຼຸກອງົການຈດັຕ ັງ້ ພາຍໃນຂະແ

ໜງ ທີື່ ລວມມ ີສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ 

 

3. ແມ ື່ຍງິ ເປັນສື່ວນໜຶື່ ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

 

ການມສີື່ວນຮື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍິງ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແມ ື່ນມຂີໍຈ້າໍກດັຫ າຍ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ 

ສື່ວນໃຫຍື່ ມພີຽງແຕື່ ຫວົໜາ້ຄອບຄວົເທົື່ ານ ັນ້ ທີື່ ມສີ ື່ວນຮື່ວມ.  

 

4. ເຂົາເຈົາ້ ຈະສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງໃຫໄ້ດຫ້ າຍຂຶນ້ ແນວໃດ? 

 

ພວກເຮົາ ຈະຕອ້ງມແີມ ື່ຍິງຫ າຍຂຶນ້ ທີື່ ມສີ ື່ວນຮື່ວມຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ນບັຕ ັງ້ແຕື່ ຂະບວນການ

ວາງແຜນໃນບາ້ນ ເປັນຕ ົນ້ມາ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວ ເລ້ີມຈາກ ການປກູຈດິສາໍນກຶ ແກື່ ແມ ື່ຍງິ 

(ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍ ຂອງຫອ້ງການສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ຂ ັນ້ເມ  ອງ ໂດຍປະສານ

ສມົທບົ ກບັ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ອ ື່ ນໆ ພາຍ

ໃນຂະແໜງ).  

 

5. ທື່ານເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍຫຍງັແດື່ ເມ  ື່ອເວົາ້ເຖງີເຂດຫື່າງໃກສອກຫ ີກ, ແມ ື່ຍງິ ແລະ ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ? 

 

ອຼຸປະສກັທາງດາ້ນພາສາ; ໂດຍປກົກະຕິ, ກອງປະຊຼຸມ ລະດບັຄຼຸມ້ບາ້ນ ລວມມ ີການເດນີທາງ 



ທີື່ ແມ ື່ຍິງບໍື່ສາມາດໄປໄດ ້ດ ັື່ງນ ັນ້ ຈິື່ງມແີຕື່ຜູຊ້າຍເຂົ້າຮ ື່ວມ.  

ຂໍແ້ກ ື່ໃຂ: ຈາ້ງພະນກັງານ ທີື່ ເປັນຊນົເຜົື່ າຫ າຍຂຶນ້ ເຂົ້າໃນທິມງານ ຂອງເມ ອງ. ໃຫຈ້ດັກອງ

ປະຊຼຸມໃນລະດບັບາ້ນເທົື່ ານ ັນ້ ຫ   ຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ລດົຂນົສ ົື່ງ ແມ ື່ຍິງ ເພ ື່ ອໃຫ້

ເຂົາເຈົາ້ເດນີທາງໄດ.້ 

 

6. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍວື່າ ແມ ື່ຍງິມກີານເຂົ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອນັດຽວກນັ ທີື່ ມາຈາກຊບັພະຍາກອນ

ປື່າໄມ ້ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂົາເຈົາ້? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງ

ກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ, ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, 

ປື່າໄມລ້ວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ 

ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ມກີານເຂົ້າເຖງິບໍື່ ຫ າຍ ຕໍື່ ຂະບວນການທາໍການຕດັສິນໃຈ ແລະ ການວາງແຜນ ກື່ຽວ

ກບັ ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ແຕື່ພດັເປັນຜູຊ້ມົໃຊຕ້ ົນ້ຕໍ ໃນສິື່ ງດຽວກນັ (ເກບັກູ ້ແລະ ຊ ້

ຂາຍເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ). ສາໍລບັ ການສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ຈາກວຽກດ ັື່ງກ ື່າວ ໃນຮບູແບບ ການ

ຕດັສິນໃຈຮື່ວມ, ແນື່ນອນ ຄອບຄວົຕື່າງໆ ໂອລ້ມົເຖງີການຊ  ້ແລະ ການລງົທຶນຮື່ວມກນັ ແຕື່ 

ການຕດັສນິໃຈ ຂ ັນ້ສຼຸດທາ້ຍ ແມ ື່ນຜວົ ທີື່ ຕາມປະເພນ ີແມ ື່ນເປັນຫວົໜາ້ຄອບຄວົ. 

 

7. ແມ ື່ນກຼຸື່ມໃດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ທີື່ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມໃນ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ?້  

 

ບໍື່ ມແີມ ື່ຍິງກຼຸື່ມໃດເລີຍ ຍກົເວັນ້ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ. 

 

8. ທື່ານ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈຼຸບນັ ຂອງທື່ານໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ 

ແຜນງານ ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ? 

 

ຍງັຕອ້ງການ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ; ເຕັກໂນໂລຊ ີໃໝື່ ທີື່ ຕອ້ງການການຝຶກອບົຮມົ 

ຫ າຍຂຶນ້ ແລະ ການຂຶນ້ລງົ ຂອງພະນກັງານ ແມ ື່ນມຄີວາມທາ້ທາຍ; ຕອ້ງການ ການຝຶກ

ອບົຮມົ ຫ າຍຂຶນ້ ກ ື່ຽວກບັ ບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ບວກກບັ ໂອກາດທ ົື່ວໄປ ໃນການປຶກສາ

ຫາລ  ແລະ ແລກປື່ຽນ ກ ື່ຽວກບັ ປະສບົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. 

 

9. ທື່ານຄິດວື່າ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກ

ງານ REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິສງັຄມົ ຫ າຍປານໃດ? 

 

ບໍື່ ມກີານເຊ ື່ ອມໂຍງເທົື່ າທີື່ ຄວນ ໃນລະດບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ແນະນາໍ ໃຫມ້ກີານທດັສະນະ



ສຶກສາ  ລະຫວື່າງຊາວບາ້ນ (ແລກປື່ຽນບດົຮຽນ), ແລະ ເຊ ື່ ອມໂຍງເອົາບດົບາດຍິງຊາຍ 

ເຂົ້າໃນການແລກປື່ຽນເຫ ົື່ ານີ.້ 

 

10. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສື່  ກດົ

ໝາຍປື່າໄມສ້ະບບັໃໝື່: ສາໍລບັໃນມຼຸມມອງກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັ

ແດື່? 

 

ກດົໝາຍປື່າໄມ ້ເວົ້າກວມລວມໂພດ ດ ັື່ງນ ັນ້ ລະບຽບການ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງອິງໃສື່ ຄວາມເປັນ

ຈງິ ຂອງເມ ອງ ແລະ ແຂວງ. ສາໍລບັ ການສາ້ງລະບຽບການ, ມນັອາດຈະເປັນການດທີີື່ ສຼຸດ 

ທີື່ ຈະລວມເອົາ ທງັອາໍນາດການປກົຄອງເມ ອງ ແລະ ບາ້ນ ເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລ . ຊຶື່ ງເປັນ

ແນວທາງປະຕິບດັ ທີື່ ເລ້ີມແຕື່ຂ ັນ້ລຼຸື່ມ ໄປຫາຂ ັນ້ເທິງ.  

 

11. ແມ ື່ຍງິ ສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ? 

 

ຊາວບາ້ນ ທີື່ ລວມທງັແມ ື່ຍິງ ທາໍອດິຕອ້ງເຂົ້າໃຈວື່າ ເປັນຫຍງັ ກດົໝາຍຕື່າງໆ ຈິື່ງມສີື່ວນ

ກ ື່ຽວຂອ້ງ, ດ ັື່ງນ ັນ້ ການບງັຄບັໃຊ ້ຈິື່ງເລ້ີມດວ້ຍ ການຊຼຸກຍູ ້ການສະໜບັສະໜນູ ຂອງ

ຊາວບາ້ນ ໃນການປະຕິບດັຕາມ ບນັດາກດົໝາຍຕື່າງໆ. 

 

12. ການສາ້ງລະບບົຕິດຕາມປື່າໄມ ້ແຫື່ງຊາດ: ແມ ື່ຍງິສາມາດປະກອບສື່ວນແນວໃດ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ອາດຈະສາມາດ ເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງ ການຕິດຕາມ ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ, ແຕື່ຕອ້ງການ 

ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິ ຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ລວມທງັການຕດິຕາມ. 

 

13. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

  

ມາຮອດປດັຈຼຸບນັນີ,້ ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ບໍື່ ພຽງແຕື່ ຈດັສນັທີື່ ດນິ ໃນລະດບັບາ້ນ ເທົື່ າ

ນ ັນ້ ແຕື່ເວລາສື່ວນໃຫຍື່, ບໍື່ ມກີານອອກໃບຕາດນິເທ ື່ ອ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ເຮັດໃຫແ້ມ ື່ຍິງ

ເສຍປຽບ ຍອ້ນວື່າ ການຕດັສນິໃຈຫ ກັໆ ໃນການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແມ ື່ນຂຶນ້ກບັອາໍນາດ

ການປກົຄອງບາ້ນ (ທີື່ ສື່ວນຫ າຍເປັນຜູຊ້າຍ) ແລະ ຫວົໜາ້ຄອບຄວົ. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່

ດນິ ໃນອະນາຄດົ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງເຈາະຈງົຫ າຍຂຶນ້ ກ ື່ຽວກບັ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ສື່ວນ 

ຂະບວນການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ທີື່ ສາໍເລັດໄປແລວ້ເຄີື່ ງໜຶື່ ງ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງເຮັດໃຫແ້ລວ້. 

ໃນປດັຈຼຸບນັນີ,້ ບໍື່ ມກີານຄ ໍາ້ປະກນັການຄອບຄອງທີື່ ດນິໃດເລີຍ. 



 

14. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: ຈຼຸດໃດ ທີື່ ຈະສ ົື່ງຜນົ ຕໍື່ຈາໍນວນວຽກ ຂອງແມ ື່ຍງິ? ຕໍື່ຊີວດິການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົ

ເດ? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ ສາໍລບັ ການບໍລິການສ ົື່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ ໄດ້

ສະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການ

ປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

 

ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານວເິຄາະ ທື່າແຮງ ແລະ ຄວາມສື່ຽງ ຢື່າງເລິກເຊີື່ ງ ເປັນແຕື່ລະບາ້ນ. ການ

ສະໜອງເງນິລງົທຶນ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມ.ີ ປະຊາຊນົ ມຄີວາມພໍໃຈ ທີື່ ຈະຢຼຸດຕິ ການເຮັດໄຮື່

ເລ ື່ ອນລອຍ ແຕື່ປດັຈຼຸບນັນີ ້ບໍື່ ມທີາງເລ ອກ. 

 

15. ການສ ົື່ງເສມີ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ທີື່ ປາສະຈາກການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ແລະ ການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ: 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ແມ ື່ນຫຍງັ ເປັນສິື່ ງທາ້ທາຍ ທີື່ ໃຫຍື່ທີື່ ສຼຸດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນການພດັທະນາ ຕື່ອງ

ໂສຄ້ຼຸນຄື່າດ ັື່ງກ ື່າວ, ແມ ື່ນຫຍງັເປັນອຼຸປະສກັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນ

ປດັຈຼຸບນັນີ?້ 

 

ການຂາດ ຊບັພະຍາກອນການເງນິ ບວກກບັ ການຂາດຄວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ ໃນການລງົທຶນ ທີື່ ມ ີ

ຄວາມສື່ຽງ.  

ຕະຫ າດ ແມ ື່ນເປັນຕະຫ າດທອ້ງຖິື່ ນ ແລະ ມຫີ າຍບາ້ນ ທີື່ ຢູື່ຫື່າງໃກຈາກຕະຫ າດ ແລະ ບໍື່

ສາມາດເຂົ້າເຖງິຕະຫ າດໄດ.້   

ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ແນະນາໍໃຫສ້າ້ງ ແບບຟອມຕິດຕາມວື່າ ຜະລິດຕະພນັ

ໃດ ຖ ກຜະລິດ ແລະ ຂາຍຢູື່ໃສ ຈ ົື່ນວື່າ ມຄີວາມສາມາດໃນການປະເມນີຕະຫ າດ ແລະ 

ສາມາດຄວບຄຼຸມລາຄາ ເພ ື່ ອຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຊາວນາ (ຊຶື່ ງເປັນຜູທີ້ື່ ປກົກະຕິ ບໍື່ ໄດຮ້ບັການ

ຈ ື່າຍເງນິເທົື່ າທີື່ ຄວນ). ການສາ້ງແບບຟອມນີຂ້ຶນ້ມາ ອາດຈະສາມາດມາຈາກ ພະແນກອຼຸດສະ

ຫາກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ, ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູໂຕເລກ ຂອງຫອ້ງການຂ ັນ້ເມ  ອງຂອງພະ

ແນກ. 

 

16. ການເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າໃໝື່ ເຫ ົື່ ານີ:້ ແມ ື່ຍງິໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແນວໃດ? 

 

ບາງທີ ເຂົາເຈົາ້ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມານ ັນ້ ຖາ້ວື່າ ບໍື່ ມຄີວາມສຽງ

ຫ າຍ ທີື່ ຈະຫ ູບທຶນ ຈາກການລງົທຶນ (ເຊັື່ ນ ໃນເວລາທີື່  ພະຍາດສດັ ຂາ້ສດັ ທີື່ ເຂົາເຈົາ້ຊ ມ້າ 



ດວ້ຍເງນິທີື່ ກ ູຢ້ ມ). ນອກຈາກນ ັນ້, ອດັຕາດອກເບຍ້ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຕ ໍື່າ ຈ ົື່ນເຮັດໃຫຄ້ນົທຼຸກ

ຍາກ ສາມາດເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈຼຸລະພາກໄດ ້ເປັນຕ ົນ້ແມ ື່ນ ຢູື່ນາໍທະນາຄານບາ້ນ.  

 

17. ທື່ານເຫັນທື່າແຮງ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອົາການລງົທຶນຈາກພາກເອກະຊນົ 

ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສກິາໍປື່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູື່ໃນປື່າຜະລິດ

ແຫື່ງຊາດ ຊຶື່ ງລວມມິ ີການເຮັດອຼຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອຼຸດສະຫາກາໍເສັ້ນໄຍ? ທື່ື່ານຄິດບໍວື່າ 

ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ ການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ 

ຮບັປະກນັໄດບໍ້ວື່າ ການລງົທຶນ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ຊາວບາ້ນ?  

 

ບດົສະເໜີ ຈະໄປຜື່ານ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ ຊຶື່ ງຈະທບົທວນຄ ນ ຜນົ

ປະໂຫຍດ ສາໍລບັ ຊາວບາ້ນ ດວ້ຍຄວາມເອົາໃຈໃສື່. ປຶກສາຫາລ  ກບັຊາວບາ້ນ ແລະ ດາໍ

ເນນີການສາໍຫ ວດພ ້ນທີື່ . ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ໂດຍ ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້

ເມ  ອງ. 

 

18. ຄາໍຄິດເຫັນອ ື່ ນໆເດ?   

 

ແຜນ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງເປັນໄປຕາມຄວາມເປັນຈງິ ໃນດາ້ນງບົປະມານ. ໃຫນ້າໍໃຊ ້ການລງົ

ຢຽ້ມຢາມບາ້ນເປັນປກົກະຕິ ເພ ື່ ອມກີານຍກົບນັຫາອ ື່ ນໆຂຶນ້ມາ ນອກຈາກຫວົຂໍປ້ກົກະຕິ (ເຊັື່ ນ 

ບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ທີື່ ຢູື່ໃນກອບ ຂອງການປບັປຼຸງຊວີດິການເປັນຢູື່, ບາງຢື່າງທີື່ ເປັນຮບູ

ປະທາໍ ສາໍລບັ ຊາວບາ້ນ). ສາ້ງໃຫກ້ອງປະຊຼຸມ ມຄີວາມດງຶດດູ ຫ າຍຂຶນ້ ສາໍລບັຊາວບາ້ນ, 

ສາ້ງຄວາມກະຈ ື່າງແຈງ້ໃຫຮູ້ວ້ ື່າ ມຜີນົປະໂຫຍດຫຍງັແດື່ ທີື່ ເຂົາເຈົາ້ຮ ື່ວມກອງປະຊຼຸມ.  

ຮອງຫວົໜາ້ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ: ເລັງເປົ້າໃສື່ ຜູຊ້າຍ ທີື່ ເປັນຜູອ້າວຼຸໂສ 

ພາຍໃນບາ້ນ ຖາ້ວື່າ ທື່ານຕອ້ງການສ ົື່ງເສີມ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ແລະ ເຮັດແບບທາໍ

ມະດາ ແລະ ໜາ້ສນົໃຈ (ວດີໂີອ, ເກມ ແລະ ອ ື່ ນໆ).  

 
 
  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລດັ: ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ເມ ອງຊາໍເໜ ອ, ແຂວງຫວົພນັ 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການ

ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບດົບາດຂອງທື່ານ ມຫີຍງັແດື່ ຢູື່ໃນ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກນົໄກ REDD+? 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ FPIC ແລະ ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ; ບໍື່ ມຄີວາມ

ຮບັຜິດຊອບໃນການຈດັຕ ັງ້ໂດຍກງົ ສາໍລບັ REDD+, ເຊັື່ ນ ສນັຍາຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມບ້າ້ນ 

ທີື່ ເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງຂະບວນການ FPIC 

 

2. ໃນມຼຸມມອງ ຂອງທື່ານ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້

ແລະ ທີື່ ດນິ ລວມທງັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ?້  

 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ປະກອບສື່ວນ ຕໍື່  ການເຜີຍແຜື່ນຕິິກາໍ ແລະ ປຼຸກລະດມົ ແມ ື່ຍິງໃນ

ບາ້ນ ເພ ື່ ອຊື່ວຍປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ.້  

 

3. ທື່ານເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍຫຍງັແດື່ ເມ  ື່ອເວົາ້ເຖງີເຂດຫື່າງໃກສອກຫ ີກ, ແມ ື່ຍງິ ແລະ ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ?  

ຄວາມຮູ ້ແລະ ການເຂົ້າໃຈແມ ື່ຍິງ ມຕີ ໍື່າ ຊຶື່ ງສງົຜນົກະທບົ ຕໍື່ ກອງປະຊຼຸມ ແລະ ການເຂົ້າ

ຮ ື່ວມ ທີື່ ສາໍຄນັ: ອດັຕາການສຶກສາຕ ໍື່າ ໂດຍສະເພາະ ຢູື່ໃນກຼຸື່ມແມ ື່ຍິງ ທີື່ ຢູື່ເຂດຫື່າງໃກ

ສອກຫ ີກ.  

 

4. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍວື່າ ແມ ື່ຍງິມກີານເຂົ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອນັດຽວກນັ ທີື່ ມາຈາກຊບັພະຍາກອນ

ປື່າໄມ ້ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂົາເຈົາ້? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງ

ກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ, ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, 

ປື່າໄມລ້ວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ 

ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 

ຄະນະກາໍມະການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ມສີະມາຊກິສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ແຕື່ ໂດຍປກົກະຕິ 

ຈະບໍື່ ມແີມ ື່ຍິງຫ າຍກວື່າ (ທງັໝດົ 7 ຄນົ) – ດ ັື່ງນ ັນ້ ອາໍນາດການທາໍການຕດັສິນໃຈ ຂອງ

ແມ ື່ຍິງ ມຂີໍຈ້າໍກດັຫ າຍ. ມນັມຄີວາມຫຍຼຸງ້ຍາກ ທີື່ ຈະຊອກຫາແມ ື່ຍິງມາຕ ື່ ມ ສາໍລບັໜາ້ວຽກນີ ້

ເພາະວື່າ ສື່ວນໃຫຍື່ ບໍື່ ຮູສ້ຶກວື່າມກີານສຶກສາເທົື່ າທີື່ ຄວນ ທີື່ ຈະມາເຮັດວຽກວຊິາການ ທີື່ ພວົພນັ 

ກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບດ ັື່ງກ ື່າວ.  



 

5. ທື່ານ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈຼຸບນັ ຂອງທື່ານໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ 

ແຜນງານ ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ? ມກີດິຈະກາໍ ຢູື່ໃນ

ແຜນງານງານທີື່ ວາງແຜນໄວບໍ້ ທີື່ ເຂົາເຈົາ້ຄິດວື່າ ເຂົາເຈົາ້ຈະ/ຢາກຈະ ສະໜບັສະໜນູ ແຕື່

ຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູທີ້ື່ ເລິກເຊິື່ ງຂຶນ້ຕ ື່ ມ ສາໍລບັສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວ? 

 

ເມ  ື່ອໃດທີື່ ມຄີະນະຊີນ້າໍຂ ັນ້ເມ  ອງ, ໃຫດ້າໍເນນີການຝຶກອບົຮມົກ ື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ແກື່

ເຂົາເຈົາ້ ແລະ ພວກເຮົາ ເນັນ້ໃສື່ ປະເພດກດິຈະກາໍ ທີື່ ຈະຖ ກຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃນຂ ັນ້ບາ້ນ.  

 

6. ທື່ານຄິດວື່າ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? 

 

ໂດຍປກົກະຕິແລວ້, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ບໍື່ ຄາໍນງຶເຖງີ ບດົບາດຍິງຊາຍ, ມພີຽງໜອ້ຍຄນົເທົື່ າ

ນ ັນ້ ທີື່ ເຂົ້າໃຈ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ ທາງເພດ.  

 

7. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສື່  ກດົ

ໝາຍປື່າໄມສ້ະບບັໃໝື່: ສາໍລບັໃນມຼຸມມອງກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັ

ແດື່? 

 

ລະບຽບການ ແລະ ເອກະສານນທິິກາໍທງັໝດົ ຄວນຈະກວມເອົາ ບນັຫາຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ 

ທາງເພດ ຊຶື່ ງສາ້ງພ ້ນຖານ ແກື່ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ສາ້ງບດົແນະນາໍອນັສະເພາະ ກ ື່ຽວ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ສາໍລບັ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ບນັດາກດິຈະກາໍ ຂອງແຜນງານ. ໃຫເ້ພີື່ ມໃສື່ໃນບດົ

ແນະນາໍ ວື່າ ອງົການຈດັຕ ັງ້ພາຍໃນຂະແໜງ ຈະຕອ້ງສ ົື່ງ ຢື່າງໜອ້ຍມພີະນກັງານທີື່ ເວົ້າ

ພາສາທອ້ງຖິື່ ນໜ ື່ ງໄດ ້ໄປບາ້ນ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວື່າ ທຼຸກຄນົເຂົ້າໃຈ ກດິຈະກາໍ ແລະ ສາມາດ

ເຂົ້າຮ ື່ວມ.  

 

8. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

 

ຄວາມທາ້ທາຍ ໃນການຕິດຕາມ ຜື່ານທາງ ທີື່ ປດັຈຼຸບນັນີ ້ເຊັນໃບຕາດນິຮື່ວມກນັ ສາໍລບັເມຍ 

ແລະ ຜວົ. 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ແມ ື່ນເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງ ຄະນະກາໍມະການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ຢູື່

ບາ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມດງຶເອົາຊາວບາ້ນທີື່ ເປັນເພດຍິງເຂົ້າຮາວມ ໃນການປຶກສາຫາລ .  

 



9. ການສາ້ງລະບບົຕິດຕາມປື່າໄມ ້ແຫື່ງຊາດ: ແມ ື່ຍງິສາມາດປະກອບສື່ວນແນວໃດ? 

 

ຄະນະຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມແ້ຫື່ງຊາດ ຂອງໝດົທຼຸກບາ້ນ ມສີະມາຊກິທີື່ ເປັນເພດຍິງຢື່າງຕາຍໂຕໜຶື່ ງ

ຄນົແລວ້ (ສະມາຊກິ ຂອງສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ), ດ ັື່ງນ ັນ້ ລາວ ອາດຈະສາມາດ ສະໜບັສະ

ໜນູແມ ື່ຍິງ ໃນການຕິດຕາມປື່າໄມ.້  

 

10. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: ຈຼຸດໃດ ທີື່ ຈະສ ົື່ງຜນົ ຕໍື່ຈາໍນວນວຽກ ຂອງແມ ື່ຍງິ? ຕໍື່ຊີວດິການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົ

ເດ? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ ສາໍລບັ ການບໍລິການສ ົື່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ ໄດ້

ສະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການ

ປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

 

ທາງເລ ອກທີື່ ສ ົື່ງເສີມ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວື່າ ໜາ້ວຽກຢູື່ໃນການຜະລິດ ສາມາດຖ ກ

ແຈກຢາຍ ຢື່າງເປັນທາໍ ລະຫວື່າງ ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍິງ ເພ ື່ ອຫ ີກລຽ້ງ ປະລິມານວຽກທີື່ ເພີື່ ມ

ຂຶນ້ ສາໍລບັຝື່າຍໃດຝື່າຍໜຶື່ ງ ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນແມ ື່ຍິ. ຄຽງຄູື່ກບັ ການສ ົື່ງເສີມການແບື່ງປນັ

ວຽກພາຍໃນ ທີື່ ມຄີວາມເທົື່ າທຽມກນັ ຫ າຍຂຶນ້ (ການໂຄສະນາປກູຈດິສາໍນກຶ).  

 

11. ການສ ົື່ງເສມີ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ທີື່ ປາສະຈາກການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ແລະ ການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ: 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ແມ ື່ນຫຍງັ ເປັນສິື່ ງທາ້ທາຍ ທີື່ ໃຫຍື່ທີື່ ສຼຸດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນການພດັທະນາ ຕື່ອງ

ໂສຄ້ຼຸນຄື່າດ ັື່ງກ ື່າວ, ແມ ື່ນຫຍງັເປັນອຼຸປະສກັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນ

ປດັຈຼຸບນັນີ?້ 

 

ກະຊວງອຼຸດສະຫາກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຈະຕອ້ງສະໜບັສະໜນູ ການກາໍນດົ ຕະຫ າດໃໝືໆ່ . 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ຕະຫ າດ ແມ ື່ນຢູື່ໃກໂພດ ຈາກບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ຢູື່ຫື່າງໃກສອກຫ ີກທີື່ ສຼຸດ. ບາງຄ ັງ້ 

ບາ້ນຕື່າງໆ ຜະລິດໄດຫ້ າຍ (ເຊັື່ ນ ຜກັ) ແຕື່ຕະຫ າດ ຢູື່ໃກໂພດ ທີື່ ຈະນາໍໄປຂາຍຢູື່ຕະຫ າດ.  

 

12. ການເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າໃໝື່ ເຫ ົື່ ານີ:້ ແມ ື່ຍງິໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແນວໃດ? 

 

ການເງນິຈະລະພາກ ສາມາດຊື່ວຍ ແມ ື່ຍງິ ເລ້ີມຕ ົນ້ທຼຸລະກດິ ເຄ ື່ ອງຈກັສານ, ການລຽ້ງສດັ, 

ແລະ ກະສິກາໍ. ປດັຈຼຸບນັນີ,້ ລກູຄາ້ຕ ົນ້ຕໍ ຂອງ ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ ແມ ື່ນແມ ື່ຍງິ. 

ສມົທບົ ການເຂົ້າເຖງິການເງນິຈຼຸລະພາກ ກບັ ການຝຶກອບົຮມົກ ື່ຽວກບັ ທຼຸລະກດິ ແກື່ ແມ ື່ຍງິ. 

ໃນກລໍະນ ີຂອງ ການສ ົື່ງເສີມພ ດເສດຖະກດິ, ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົກ ື່ອນ ແນະນາໍພ ດ



ເສດຖະກດິໃໝື່ ຈ ົື່ນກວື່າວື່າ ແມ ື່ຍງິ ໄດຖ້ ກກະກຽມ ແລະ ມຄີວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ເພີື່ ມຂຶນ້.  

ມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມກີານຝຶກອບົຮມົ ກ ື່ຽວກບັງານຜີມ  ຫ າຍຂຶນ້ ເພ ື່ ອຮຽນຮູ ້ທດັສະໃໝືໆ່  

(ເຊັື່ ນເຄ ື່ ອງຈກັສານ). ບໍື່ ພຽງແຕື່ເວົ້າກ ື່ຽວກບັ ວທີິເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດເທົື່ ານ ັນ້ ແຕື່ກຍໍງັຈດັຕ ັງ້ 

ການທດັສະນະສຶກສາ ແກື່ ຊາວບາ້ນ ເພ ື່ ອເຂົາ້ເຖງິຕະຫ າດ. 

ເມ  ື່ອສາ້ງການເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈະລະພາກ: ໃຫດ້າໍເນນີ ການຝຶກອບົຮມົ ດາ້ນການສຶກສາ  

ກ ື່ຽວກບັ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ທີື່ ມກີານປື່ຽນແປງ ຕໍື່  ການຢາ້ກວາ ແລະ ຄວາມບໍື່ໝ ັນ້ຄງົ ຂອງ

ແມ ື່ຍິງ ກ ື່ຽວກບັ ຄວາມສື່ຽງ ແລະ ລະດບັການສຶກສາທີື່  ຕ ໍື່າ.  

 

13. ທື່ານເຫັນທື່າແຮງ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອົາການລງົທຶນຈາກພາກເອກະຊນົ 

ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສກິາໍປື່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູື່ໃນປື່າຜະລິດ

ແຫື່ງຊາດ ຊຶື່ ງລວມມິ ີການເຮັດອຼຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອຼຸດສະຫາກາໍເສັ້ນໄຍ? ທື່ື່ານຄິດບໍວື່າ 

ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ ການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ 

ຮບັປະກນັໄດບໍ້ວື່າ ການລງົທຶນ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ຊາວບາ້ນ? 

 

ຄື່າສາໍປະທານ ແລະ ຄື່າແຮງງານ ຄວນຈະໄປຫາ ຊາວບາ້ນ, ທີື່ ດນິກບັໄປຫາຊາວບາ້ນ. 

ຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາການ ຄວນຈະຖ ກສະໜອງ ໂດຍບໍລິສດັ ໃຫແ້ກ ື່ ຊາວບາ້ນ. 

 

 

 

 

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລດັ: ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ, ຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການ

ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບດົບາດຂອງທື່ານ ມຫີຍງັແດື່ ຢູື່ໃນ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກນົໄກ REDD+?  

 

ກະກຽມ ໂຄງສາ້ງໃໝື່ ສາໍລບັ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ REDD+ ໃນຕອນນີ;້ ໄດສ້າໍເລັດແຜນ 

PRAP ແລວ້ ແຕື່ຍງັລໍຖາ້ເຊັນ. ໄດປຶ້ກສາຫາລ  ກບັ ຄະນະຊີນ້າໍ REDD+ ຂ ັນ້ແຂວງ. 

ປດັຈຼຸບນັ ງບົປະມານກດິຈະກາໍ  ຖ ກກະກຽມ, ຊຶື່ ງມ ີຫາ້ ກດິຈະກາໍ ຕ ົນ້ຕໍ: ການເຜີຍແຜື່ 

REDD, ການເຜີຍແຜື່ ລະບຽບການປື່າໄມ,້ ການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ກ ື່ຽວກບັ 

ກດິຈະກາໍ PRAP, ງບົປະມານບໍລິຫານ  

 

2. ໃນມຼຸມມອງ ຂອງທື່ານ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້

ແລະ ທີື່ ດນິ ລວມທງັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ?້ 

 

ບໍື່ ມກີານແຍກຈາກຝື່າຍລດັ. ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ ຫ   ກອງທຶນອະນຼຸລກັ ມກັຈະແມ ື່ນຜູຍ້ິງ

ເປັນຜູນ້າໍ ແລະ ຖ ກເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າ ເປັນຜູມ້ບີດົບາດຫ ກັ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການ

ບນັຊ.ີ ຕາມປະເພນ,ີ ການລາດຕະເວນ ແມ ື່ນຜູຊ້າຍເປັນຜູເ້ຮັດ ເຖງີແມ ື່ນວື່າ ຈະບໍື່ ໄດເ້ຈາະ

ຈງົໃຫເ້ປັນເຊັື່ ນນ ັນ້ກຕໍາມ. ແຕື່ເມ  ື່ອໃດ ທີື່ ປື່າໄມ ້ຢູື່ໃກບ້າ້ນ, ແມ ື່ຍິງຍງັອາດສາມາດ ທາໍໜາ້ທີື່

ນ ັນ້ໄດ.້    

 

3. ແມ ື່ຍງິ ເປັນສື່ວນໜຶື່ ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ອາດຈະສາມາດ ມບີດົບາດຫ າຍຢື່າງ – ເພາະວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ມຄີວາມເອົາໃຈໃສື່ ແລະ 

ມກີານຄິດຄາໍນງຶ ຫ າຍກວື່າ ຕໍື່  ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ. ແມ ື່ຍິງ ມກັຈະມວີຽກເພີື່ ມທີື່ ມຄີ ື່າ 

ຫ າຍກວື່າ ເຊັື່ ນ ຫດັຖະກາໍ/ທໍຜາ້. ການເກບັເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ, ການເກບັກູຢ້າງພາລາ ແມ ື່ນ

ແມ ື່ຍິງຈະເຮັດມປີະສິດທິຜນົ ແລະ ປະສບົຜນົສາໍເລັດ ຫ າຍກວື່າ.  

 

4. ເຂົາເຈົາ້ ຈະສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງໃຫໄ້ດຫ້ າຍຂຶນ້ ແນວໃດ?  

 

ພວກເຮົາຮບັຮູວ້ ື່າ ພວກເຮົາຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມສີື່ວນຮື່ວມ ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນແມ ື່ຍິງ ເມ  ື່ອເວົາ້

ເຖງີ ການເຜີຍແຜື່ ຂໍມ້ນູຂ ື່າວສານ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ແມ ື່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ. ພວກເຮົາຈະແຍກ 



ເປັນກຼຸື່ມປຶກສາຫາລ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ເພາະວື່າ ຖາ້ບໍື່ ດ ັື່ງນ ັນ້ ແມ ື່ຍງິຈະບໍື່ ເວົ້າ. ນອກຈາກນ ັນ້, 

ແມ ື່ຍິງຍງັເປັນຜູໃ້ຫກ້ານອບົຮມົສຶກສາເດັກ ທີື່ ສາໍຄນັ. 

 

5. ທື່ານເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍຫຍງັແດື່ ເມ  ື່ອເວົາ້ເຖງີເຂດຫື່າງໃກສອກຫ ີກ, ແມ ື່ຍງິ ແລະ ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ແມ ື່ນເປັນບຼຸກຄນົຕ ົນ້ຕໍ ໃນການເກບັກາໍ ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ແລະ ອ ື່ ນໆ ແຕື່ວື່າ ຢູື່ໃນ

ບາ້ນຊນົເຜົື່ າ, ສື່ວນໃຫຍື່ ແມ ື່ນຜູຊ້າຍ ທີື່ ເປັນຜູຕ້ດັສນິໃຈທງັໝດົ. ພວກເຮົາ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງ

ເພີື່ ມ ການປກູຈດິສາໍນກຶຂອງພວກເຮົາ ໃຫແ້ກ ື່ ຊຼຸມຊນົເຫ ົື່ ານີ ້ກ ື່ຽວກບັ ການທາໍການຕດັສນິໃຈ

ທີື່ ເທົື່ າທຽມກນັ.  

ການຂາດຄວາມຮູພ້າສາລາວ ເຮັດໃຫມ້ຄີວາມຫຍຼຸງ້ຍາກ ໃນການສ ື່ ສານ ກບັ ຊາວບາ້ນທີື່ ເປັນ

ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນແມ ື່ຍິງ. ເຂົາເຈົາ້ມກັແຕື່ຈະເວົ້າກບັນາຍບາ້ນເທົື່ ານ ັນ້. ແຕື່ວື່າ 

ຫ າຍກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ ທີື່ ລວມມ ີເຜົື່ າອາຄາ ໄດປ້ບັປຼຸງ ການເວົ້າພາສາລາວ ຂອງຕນົ ໃນສິບ

ປີຜື່ານມາ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ມນັຈິື່ງງ ື່າຍຂຶນ້ ໃນການເຂົາເຖງິເຂົ້າເຈົາ້.  

 

6. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍວື່າ ແມ ື່ຍງິມກີານເຂົ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອນັດຽວກນັ ທີື່ ມາຈາກຊບັພະຍາກອນ

ປື່າໄມ ້ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂົາເຈົາ້? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງ

ກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ, ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, 

ປື່າໄມລ້ວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ 

ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ທີື່ ເປັນຜູເ້ກບັເງນິໃຫຄ້ອບຄວົ ມຜີນົປະໂຫຍດສງູ ຈາກ ຊບັພະຍາກອນ. ແຕື່ເຖງີ

ຢື່າງໃດກຕໍາມ, ສາໍລບັຫ າຍຊນົເຜົາ, ຜູຊ້າຍມກັຈະເປັນຜູໃ້ຫ ້“ຄາໍສຼຸດທາ້ຍ” ໃນການຕດັສິນ

ໃຈ. ຕື່າງກບັຢູື່ໃນຕວົເມ  ອງ, ປກົກະຕິ ແມ ື່ຍງິມອີາໍນາດໃນການຕດັສິນໃຈ ຫ າຍກວື່າ. 

ຜູຊ້າຍມກີານເຂົ້າເຖງີຫ າຍກວື່າ ຕໍື່  ການຄຼຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ.້ ພວກເຮົາຈາໍເປັນຈະ

ຕອ້ງ ໃຫແ້ມ ື່ຍງິເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ໃຫຫ້ າຍຂຶນ້. ໂດຍປກົກະຕິ, ແມ ື່ຍງິ

ຈະເປັນຜູເ້ກບັເງນິ ໂດຍອງິຕາມວດັທະນາທາໍລາວ, ດ ັື່ງນ ັນ້ ຖາ້ແມ ື່ຍິງເຫັນ “ຄຼຸນຄື່າຂອງເງນິ” 

ທີື່ ມາຈາກຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງຂອງເຂົາເຈົາ້, ເຂົາເຈົາ້ຈະຕອ້ງການເຂົາ້

ຮ ື່ວມຫ າຍຂຶນ້ ຢື່າງເປັນທາໍມະຊາດ.  

 

7. ແມ ື່ນກຼຸື່ມໃດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ທີື່ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມໃນ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ?້ 

 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ເປັນພຽງກຼຸື່ມດຽວ. ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ ໄດສ້ ົື່ງເສີມ ໃຫແ້ມ ື່ຍງິຫ າຍ

ຄນົ ມບີດົບາດໃນການຄຼຸມ້ຄອງ ໂດຍສະເພາະ ກ ື່ຽວກບັ ການພດັທະນາ ວສິະຫາກດິຂະໜາດ

ກາງ ແລະ ນອ້ຍ. ກດິຈະກາໍ ການທື່ອງທື່ຽວແບບອະນຼຸລກັ ໄດສ້ ົື່ງເສີມ ແມ ື່ຍງິ ເຂົ້າໃນຕາໍແ



ໜື່ງບໍລິຫານ.   

ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ ມແີມ ື່ຍງິບາງຄນົ ຢູື່ໃນ ຂະແໜງປກົປກັຮກັສາທາໍມະ

ຊາດ (3 ຄນົ ໃນຈາໍນວນ 8 ຄນົ), ຂະແໜງປື່າໄມ ້(13 ຄນົ ໃນຈາໍນວນ 6 women). 

 

8. ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ມຫີຍງັແດື່ ເຂົາເຈົາ້ອາດຈາໍເປັນຈະຕອ້ງການປບັປຼຸງຫຍງັ

ແດື່?  

 

ພະນກັງານຍງິ ຂອງ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ ມຄີວາມອາດສາມາດ ອນັດຽວ

ກນັ ແຕື່ ການເກດີລກູ ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຢູື່ແຖວຫ ງັ. ມຜີູລ້າດຕະເວນເພດຍງິສອງຄນົ ຢູື່ເມ  ອງ

ລື່ອງ ທີື່ ເຮັດວຽກຮື່ວມກບັ ກອງກວດກາປື່າໄມແ້ຂວງ ຊຶື່ ງເປັນສື່ວນໜ ື່ ງ ຂອງການບງັຄບັໃຊ້

ກດົໝາຍ.   

 

9. ທື່ານ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈຼຸບນັ ຂອງທື່ານໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ 

ແຜນງານ ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ? 

 

ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ ມຈີຼຸດປະສານງານບດົບາດຍງິຊາຍ ສອງ ຫາ ສາມຄນົ, 

ຊຶື່ ງເປັນຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍງິ ທີື່ ມກັຈະເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນການຈດັຕ ັງ້ ກດິຈະກາໍຕື່າງໆ ແລະ ບາງ

ຄ ັງ້ ກລໍງົໄປບາ້ນຕື່າງໆ. ນອກຈາກນ ັນ້, ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ຍງັມໂີຄງສາ້ງໃນການລງົວຽກ 

ເພ ື່ ອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ທຼຸກກດິຈະກາໍອນັສະເພາະ.  

 

ການຝຶກອບົຮມົທີື່ ລງົເລິກດາ້ນ REDD+ ແລະ ບດົບາດຍິງຊາຍ ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ 

ກື່ອນເລ້ີມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັມກີານຝຶກອບົຮມົ ກ ື່ຽວກບັ ການປບັປຼຸງທດັສະ

ຄວາມຮູ ້ໃນການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຂຶນ້ນາໍສະເໜີ ແກື່ ພະນກັງານ ເພ ື່ ອ

ປບັປຼຸງ ວຽກໃນຂ ັນ້ບາ້ນ. 

 

10. ທື່ານຄິດວື່າ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກ

ງານ REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິສງັຄມົ ຫ າຍປານໃດ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ມສີື່ວນຮື່ວມຫ າຍ ຢູື່ໃນຂະບວນການວາງແຜນ REDD* ໃນປດັຈຼຸບນັ. ສາໍລບັການຄາໍ

ນກຶບດົບາດຍງິຊາຍ, ມນັຍາກສາໍລບັພວກເຮົາ ທີື່ ຈະປະເມນີໄດ.້  

 



11. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສື່  ກດົ

ໝາຍປື່າໄມສ້ະບບັໃໝື່: ສາໍລບັໃນມຼຸມມອງກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັ

ແດື່? 

 

ບໍື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງກ ື່າວເຖງີບດົບາດຍິງຊາຍ ແບບສະເພາະເຈາະຈງົ ຢູື່ໃນລະບຽບການ, ແຕື່

ແທນທີື່ ຈະເຮັດເຊັື່ ນນ ັນ້ ໃຫເ້ອົາແມ ື່ຍງິເຂົ້າມາຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ຕ ື່ ມອີກ. ຢູື່ໃນບາງ

ກລໍະນ,ີ ແມ ື່ນມຄີວາມສມົດນູກນັແລວ້ ແຕື່ບໍື່ ແມ ື່ນຢູື່ທຼຸກບອນ. ຢູື່ຂ ັນ້ແຂວງ, ຄວາມສມົດນູ 

ແມ ື່ນດ ີແຕື່ບໍື່ແມ ື່ນຢູື່ເກ ອບທຼຸກບາ້ນ ດ ັື່ງນ ັນ້ ໃຫເ້ນັນ້ໜກັໃສື່ບື່ອນນ ັນ້.         

 

12. ແມ ື່ຍງິ ສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ? 

 

ການລາດຕະເວນ ແມ ື່ນຈະຕິດຕາມດວ້ຍ ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ, ຫອ້ງການ

ກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ, ກອງກວດກາປື່າໄມເ້ມ  ອງ ຮື່ວມກບັ ທະຫານ ແລະ ຕາໍຫ ວດ. 

ມນັຈະເປັນໄປບໍື່ ໄດ ້ຖາ້ບໍື່ ມ ີການເຂົ້າຮ ື່ວມ ຂອງຊາວບາ້ນ. ບາ້ນມກັຈະຂໍການສະໜບັສະໜນູ

ຈາກລດັຖະບານ. ວຽກສາມາດເປັນສິື່ ງອນັຕະລາຍ (ຜູລ້າ້, ຜູຂ້ຼຸດຄ ົນ້). ແມ ື່ຍິງບາງຄນົ ອາດ

ຈະມ ີຄວາມອາດສາມາດ ແຕື່ບໍື່ ແມ ື່ນເລ ້ອງປກົກະຕິ.  

 

13. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

 

ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ສື່ວນໃຫຍື່ແມ ື່ນສາໍເລັດແລວ້ ຍກົເວັນ້ບາ້ນ ທີມກີານຍກົຍາ້ຍຫ າຍ 

ຊຶື່ ງເຮັດໃຫມ້ນັຫຍຼຸງ້ຍາກ ແກື່ອາໍນາດການປກົຄອງ ໃນການອບັເດດຂໍມ້ນູທີື່ ຈາໍເປັນ ໃນການ

ຈດັສນັທີື່ ດນິ. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແບບຍ ນນານ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຄິດເຖງີໄລຍະຍາວ 

ໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ກວື່າໃນອະດຜີື່ານມາ. ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນ ເມ ອງສິງ ທີື່ ມບີນັຫາ ກ ື່ຽວກບັການ

ຍກົຍາ້ຍ ຍອ້ນມກີານພດັທະນາທີື່ ໄວ (ດງຶເອົາທີື່ ຕ ັງ້ ແກ ື່ຫ າຍຄນົ). ສາໍລບັຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ

ທາງເພດ, ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ປດັຈຼຸບນັນີ ້ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ໃຫແ້ກ ື່ທຼຸກຄນົ ຢື່າງເທົື່ າ

ທຽມກນັ. ການເຂົ້າຮ ື່ວມ ຢູື່ໃນການຕດັສນິໃຈ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັປື່າໄມ ້ແມ ື່ນເທົື່ າທຽມກນັຫ າຍ, 

ສື່ວນ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຮູສ້ກຶວື່າໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມເທົື່ າທຽມກນັ.   

 

14. ການສາ້ງລະບບົຕິດຕາມປື່າໄມ ້ແຫື່ງຊາດ: ແມ ື່ຍງິສາມາດປະກອບສື່ວນແນວໃດ? 

 

ແມ ື່ຍິງຮູປ້ື່າໄມດ້ ີແລະ ຄວນຈະມສີື່ວນຮື່ວມ ຢື່າງກວາ້ງຂວາງ ຢູື່ໃນການຕິດຕາມ ຂອງ



ເຂົາເຈົາ້. ນອກຈາກນ ັນ້, ເຂົາເຈົາ້ຍງັຖ ກເບີື່ ງເປັນຄນົທີື່ ໜາ້ເຊ ື່ ອຖ  ແລະ ຊ ື່ ສດັກວື່າຜູຊ້າຍ ໃນ

ການສະໜອງຂໍມ້ນູປະເພດນີ.້   

 

15. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: ຈຼຸດໃດ ທີື່ ຈະສ ົື່ງຜນົ ຕໍື່ຈາໍນວນວຽກ ຂອງແມ ື່ຍງິ? ຕໍື່ຊີວດິການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົ

ເດ? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ ສາໍລບັ ການບໍລິການສ ົື່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ ໄດ້

ສະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການ

ປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

 

ໝາກແໜື່ງ, ຊາ, ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ. ດາ້ນລບົ: ການທີື່ ຈະປກູພ ດເສດຖະກດິ, ມກັຈະມກີານ

ຕດັຕ ົນ້ໄມນ້ອ້ຍອອກ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ຄວາມສມົດນູ ທາງດາ້ນຊວີະວທິະຍາການກະເສດ ແມ ື່ນຈະບໍື່

ສມົບນູ, ຊຶື່ ງນາໍໄປສູື່ ການຫ ຼຸດລງົ ຂອງຊວີະນາໆພນັ. ຖາ້ວື່າ ພວກເຮົາ ເພີື່ ມພ ດເສດຖະກດິ

ຂຶນ້, ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຍງັໝາຍເຖງີ ການລບົກວນສດັປື່າ, ດ ັື່ງນ ັນ້ ພວກເຮົາຄວນຈະຊອກວທີິ

ທາງ ເພ ື່ ອຈາໍກດັສິື່ ງລບົກວນ.  

ການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ຕອ້ງການແຮງງານ ຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ດ ັື່ງນ ັນ້ ທຼຸກການປື່ຽນແປງ ຈາກ 

ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວ ໄປເປັນພ ດເສດຖະກດິ ເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າຈະດ ີໃນແງຂອງວຽກເຮັດງານທາໍ 

ຂອງປະຊາຊນົ.  

ຢູື່ໃນການປຶກສາຫາລ ຂ ັນ້ບາ້ນ, ຄວນຈະເລັງເປົ້າໝາຍເຈາະຈງົໃສື່ແມ ື່ຍິງ ໂດຍສະເພາະ ດາ້ນ

ຄວາມຮູວ້ຊິາການ ທີື່ ຈະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ ື່ເຂົາເຈົາ້ ແລະ ນາໍໃຊບ້ດົບາດ ຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ ເປັນຜູອ້ບົຮມົສ ັື່ງສອນລກູຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ.  

 

16. ການສ ົື່ງເສມີ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ທີື່ ປາສະຈາກການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ແລະ ການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ: 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ແມ ື່ນຫຍງັ ເປັນສິື່ ງທາ້ທາຍ ທີື່ ໃຫຍື່ທີື່ ສຼຸດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນການພດັທະນາ ຕື່ອງ

ໂສຄ້ຼຸນຄື່າດ ັື່ງກ ື່າວ, ແມ ື່ນຫຍງັເປັນອຼຸປະສກັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນ

ປດັຈຼຸບນັນີ?້ 

 

ໃນການສ ົື່ງເສີມ, ຈະເປັນການດ ີທີື່ ຈະປຶກສາຫາລ  ກ ື່ຽວກບັ ການແບື່ງວຽກ ຕາມທື່າແຮງ ຊຶື່ ງ

ເປັນສິື່ ງຈາໍເປັນ ສາໍລບັ ໂຄງການໃໝື່ (ເຊັື່ ນ ຜູຊ້າຍເປັນຜູປ້ກູ, ແມ ື່ຍິງເປັນຜູເ້ກບັກູ,້ ແລະ 

ອ ື່ ນໆ). 

ປກົກະຕິ ແມ ື່ຍງິ ຮູກ້ ື່ຽວກບັ ການເຂົ້າເຖງິຕະຫ າດ ຫ າຍກວື່າຜູຊ້າຍ ລວມທງັວື່າ ຜະລິຕະພນັ

ໃດໜຶື່ ງ ມລີາຄາເທົື່ າໃດ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນັນ້ ສາມາດຖ ກນາໍໃຊ ້ຢູື່ໃນການຝຶກອບົຮມົ. 

 



17. ການເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າໃໝື່ ເຫ ົື່ ານີ:້ ແມ ື່ຍງິໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແນວໃດ? 

 

ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ ມກັຈະເປັນອຼຸປະສກັໃຫຍື່ ສາໍລບັປະຊາຊນົ ທີື່ ຈະນາໍໃຊ ້ເພ ື່ ອ

ເປັນຈຼຸດເລ້ີມຕ ົນ້ ສາໍລບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ/ຜະລິດຕະພນັ ໃໝື່ ແລະ ອ ື່ ນໆ ເພາະວື່າ ປະຊາຊນົ 

ຢາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ ແລະ ການຈ ື່າຍເງນິຄ ນ ໃຫທ້ນັຕາມກາໍນດົເວລາ ແລະ ດ ັື່ງນ ັນ້ ອາດ

ຈະບໍື່ ໍນາໍໃຊສ້ະຖາບນັດ ັື່ງກ ື່າວ. ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ ເປັນເຈົາ້ຂອງ ຄວາມຮູເ້ຕັກນກິ 

ທີື່ ມຄີຼຸນຄື່າຫ າຍ ຜື່ານທາງ ຊຶື່ ງວື່າສາມາດ ເປັນປະໂຫຍດ ສາໍລບັ ຊາວບາ້ນ ທີື່ ຈະຮຽນຮູ ້ວທີິ

ກາໍນດົ ຊບັພະຍາກອນ ສາໍລບັການລງົທຶນ ດວ້ຍຕນົເອງ ດ ັື່ງການ ການຮື່ວມມ ກນັ ອາດຈະ

ເປັນສິື່ ງທີື່ ດ ີທີື່ ສຼຸດ. 

 

18. ທື່ານເຫັນທື່າແຮງ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອົາການລງົທຶນຈາກພາກເອກະຊນົ 

ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສກິາໍປື່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູື່ໃນປື່າຜະລິດ

ແຫື່ງຊາດ ຊຶື່ ງລວມມິ ີການເຮັດອຼຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອຼຸດສະຫາກາໍເສັ້ນໄຍ? ທື່ື່ານຄິດບໍວື່າ 

ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ ການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ 

ຮບັປະກນັໄດບໍ້ວື່າ ການລງົທຶນ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ຊາວບາ້ນ? 

 

ບດົຮຽນທີື່ ຖອດຖອນໄດ ້ຈາກອະດດີ: ໄດຈ້ດັການທດັສະນະສຶກສາ ແກື່ ຊາວບາ້ນ ແລະ ສະ

ໜອງແກື່ນພນັ ໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫເ້ຂົ້າເຈົາ້ ເພ ື່ ອເລ້ີມຜະລິດຕະພນັໃໝື່ 

ແລະ ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ ໄດຮ້ບັປະກນັວື່າ ບໍລິສດັ ຈະຊ  ້ຜະລິດຕະພນັ 

(ໝາກເດົາ). ໃນບາງກລໍະນ,ີ ບໍລິສດັ ໄດສ້ະໜອງເງນິທຶນ ແກື່ ກດິຈະກາໍເຫ ົື່ ານີ,້ ບາງຄ ັງ້

ແມ ື່ນ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ ຖາ້ວື່າ ມງີບົປະມານ ສາໍລບັກດິຈະກາໍ. ອີກ

ຕວົຢື່າງໜຶື່ ງ: ບໍລິສດັຜະລິດເຈຍ້ ຖ ກສາ້ງຂຶນ້ ດ ັື່ງນ ັນ້ ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ 

ໄດຝຶ້ກອບົຮມົ ແກື່ຊາວບາ້ນ ກ ື່ຽວກບັ ວທີິປກູໄມໃ້ຜ ເພ ື່ ອຂາຍໃຫບໍ້ລິສດັດ ັື່ງກ ື່າວ.  

ທງັສອງຢື່າງ ແມ ື່ນກາໍລງັໄປໄດດ້ ີແຕື່ ເຂົາເຈົາ້ ບໍື່ ຮູສ້ຶກວື່າ ສິື່ ງເຫ ົື່ ານີ ້ແມ ື່ນເປັນຂໍແ້ກໃ້ຂ ທີື່

ຍ ນນານ ເພາະວື່າ ການຂຶນ້ລງົ ຂອງລາຄາ ມທີື່າອຽງ ທີື່ ຈະສ ົື່ງຜນົກະທບົ ຢື່າງໜກັໜື່ວງ ຕໍື່

ບາ້ນຕື່າງໆ, ຊຶື່ ງມກັຈະນາໍໄປສູື່ ການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ເພາະວື່າ ຊາວບາ້ນ ຕອ້ງການປກູພ ດ

ອ ື່ ນ ຢື່າງໄວວາ ເພ ື່ ອສາ້ງລາຍຮບັເພີື່ ມຕ ື່ ມ.  

ຖາ້ວື່າ ມຫີ າຍບໍລິສດັ ສນົໃຈລງົທຶນ, ບາງທີ ທີື່ ດນິກະສິກາໍ ສາມາດ ຈດັສນັໂດຍກງົໃຫ້

ເຂົາເຈົາ້. 

 

 
  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລດັ: ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ແຂວງຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການ

ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບດົບາດຂອງທື່ານ ມຫີຍງັແດື່ ຢູື່ໃນ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກນົໄກ REDD+? 

 

ປກົກະຕິ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມແ້ຂວງ ປະສານງານ ກບັ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວຂ ັນ້

ແຂວງ ກ ື່ຽວກບັ ກດິຈະກາໍທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັປື່າໄມ ້ສື່ວນ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ ແລະ 

ພະນກັງານວຊິາການໜຶື່ ງຄນົ ຖ ກມອບໝາຍໃຫເ້ຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນທຼຸກການປຶກສາຫາລ ກ ື່ຽວກບັ 

REDD+ ລວມທງັໃນຂ ັນ້ບາ້ນ. ນອກນ ັນ້ ຍງັເຂົ້າຮ ື່ວມ ກດິຈະກາໍ ຂອງ SUFORD ໃນ

ລະດບັບາ້ນ. ລວມທງັ ການເຜີຍແຜື່ຂໍມ້ນູ ກ ື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ແກື່ ຊາວບາ້ນ.  

 

2. ໃນມຼຸມມອງ ຂອງທື່ານ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້

ແລະ ທີື່ ດນິ ລວມທງັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ?້ 

 

ແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ຖ ກຮບັຮອງ, ຫ າຍຄນົ ຢຼຸດຕິ ການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ, ອາຊບີຕື່າງໆ ຖ ກ

ສາ້ງຂຶນ້ 

 

3. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍວື່າ ແມ ື່ຍງິມກີານເຂົ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອນັດຽວກນັ ທີື່ ມາຈາກຊບັພະຍາກອນ

ປື່າໄມ ້ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂົາເຈົາ້? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງ

ກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ, ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, 

ປື່າໄມລ້ວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ 

ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 

 

4. ແມ ື່ນກຼຸື່ມໃດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ທີື່ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມໃນ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ?້  

 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ບໍື່ແມ ື່ນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕ ົນ້ຕໍ ແຕື່ເປັນຜູປ້ະສານງານກບັທຼຸກຂະແໜ

ງການ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ. ພວກເຮົາ ຕອ້ງການໃຫແ້ມ ື່ຍິງມສີື່ວນ

ຮື່ວມເພີື່ ມຂຶນ້ ໃນການບໍລິຫານຄຼຸມ້ຄອງ ລະດບັບາ້ນ. ພວກເຮົາ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງ ລະດມົ

ແມ ື່ຍິງໃນບາ້ນ ແລະ ຂໍໃຫອ້າໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ຮບັປະກນັວື່າ ແມ ື່ຍງິເຂົ້າຮ ື່ວມ ຢື່າງ

ເທົື່ າທຽມກນັ. ທຼຸກຄ ັງ້ ມກັເປັນບນັຫາ ຖາ້ມພີຽງແຕື່ຫວົໜາ້ຄອບຄວົ ຖ ກຮຽກໃຫເ້ຂົ້າຮ ື່ວມ



ປະຊຼຸມ ເພາະວື່າ ຈະມແີຕື່ຜູຊ້າຍເຂົ້າຮ ື່ວມ. ສິື່ ງທີື່ ເຄີຍປະຕິບດັຕາມປະເພນ ີແລະ ການທີື່ ມ ີ

ວຽກເຮ ອນການຊານຫ າຍ ເປັນການກດີກ ັນ້ ແມ ື່ຍິງ ອອກຈາກການເຂົ້າຮ ື່ວມ. ລະດບັການສກຶ

ສາ ແມ ື່ນມຕີ ໍື່າ ສາໍລບັແມ ື່ຍິງ, ດ ັື່ງນ ັນ້ ເຂົາເຈົາ້ຮູສ້ຶກມຄີວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ໜອ້ຍ ໃນການເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

ທງັໝດົປດັໃຈເຫ ົື່ ານີ ້ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຄ້າໍນງຶເຖງີ ໃນເວລາວາງແຜນ ກດິຈະກາໍຕື່າງໆ ໃນຂ ັນ້

ບາ້ນ.      

 

5. ທື່ານ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈຼຸບນັ ຂອງທື່ານໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ 

ແຜນງານ ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ? 

 

ພວກເຮົາ ມກີານຝຶກອບົຮມົ ຈາໍນວນໜຶື່ ງ ທີື່ ເປັນການແນະນາໍ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການ ແຕື່ອາດ

ຈະເປັນການດ ີຖາ້ມກີານຝຶກອບົຮມົ ທີື່ ລງົເລິກຕ ື່ ມ ກ ື່ຽວກບັ REDD+ ແລະ ວທີິສະໜບັສະ

ໜນູ ກດິຈະກາໍ ຂອງແຜນງານ ໃຫໄ້ດດ້ທີີື່ ສຼຸດ. . 

 

 

6. ທື່ານຄິດວື່າ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກ

ງານ REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິສງັຄມົ ຫ າຍປານໃດ?  

 

ມນັເປັນການດ ີທີື່  ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວຂ ັນ້ແຂວງ ໄດມ້ສີື່ວນຮື່ວມ ໃນທຼຸກໆ ການປຶກສາ

ຫາລ  ທີື່ ກາ້ວໄປສູື່ ການສາ້ງກດິຈະກາໍ REDD+ ໃນປີຜື່ານມາ, ດ ັື່ງນ ັນ້ ເຂົາເຈົາ້ ຮູສ້ຶກວື່າ 

ມນັໄດມ້ກີານປບັປຼຸງ ການຄາໍນງຶເຖງິບດົບາດຍິງຊາຍ ຢູື່ໃນຂະບວນການ.  

 

7. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສື່  ກດົ

ໝາຍປື່າໄມສ້ະບບັໃໝື່: ສາໍລບັໃນມຼຸມມອງກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັ

ແດື່? 

 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ຄວນຈະມສີື່ວນຮື່ວມ ຢູື່ໃນການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ

ເຫ ົື່ ານີ.້ ກດົໝາຍປື່າໄມ ້ບໍື່ ທນັໄດຖ້ ກທບົທວນຄ ນ ຈາກເຂົາເຈົາ້ເທ ື່ ອ ດ ັື່ງນ ັນ້ ເຂົາເຈົາ້ ບໍື່ ຮູສ້ຶກ 

ວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ຮບັຮູຂ້ໍມ້ນູເທົື່ າທີື່ ຄວນ. ເຂົາເຈົາ້ ຕອ້ງການປບັປຼຸງ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງຕນົ ເມ ື່ອ

ໃດທີື່  ກດົໝາຍ ໄດຮ້ບັການປບັປຼຸງ ໃນສະພາແຫື່ງຊາດ.  

 

8. ແມ ື່ຍງິ ສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ?  

 

ແມ ື່ຍິງ ເປັນສື່ວນໜ ື່ ງ ຂອງ ຄະນະທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ ໃນປື່າໄມ ້ແລະ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການຝຶກ



ອບົຮມົ ຢື່າງເປັນລະບບົ ເພ ື່ ອໃຫເ້ຂົ້າຮ ື່ວມ ຢູື່ໃນມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ທີື່ ລວມມ ີ

ການລາດຕະເວນ. 

 

9. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

 

ບໍື່ ມສີິື່ ງທາ້ທາຍສະເພາະເຈາະຈງົ ກ ື່ຽວກບັ ບດົບາດຍງິຊາຍ, ສື່ວນຫ າຍ ຈະເປັນສິື່ ງທາ້ທາຍ

ທ ົື່ວໄປ ທີື່ ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິບໍື່ສາໍເລັດ ໃນບາງພ ້ນທີື່ .    

 

10. ການສາ້ງລະບບົຕິດຕາມປື່າໄມ ້ແຫື່ງຊາດ: ແມ ື່ຍງິສາມາດປະກອບສື່ວນແນວໃດ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ຮູ ້ປື່າໄມ ້ດກີວື່າ ຜູຊ້າຍ ແລະ ດ ັື່ງນ ັນ້ ຄວນຈະມສີື່ວນຮື່ວມ ຢື່າງເຂັມ້ແຂງ ໃນການ

ຕິດຕາມ ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ. 

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: ຈຼຸດໃດ ທີື່ ຈະສ ົື່ງຜນົ ຕໍື່ຈາໍນວນວຽກ ຂອງແມ ື່ຍງິ? ຕໍື່ຊີວດິການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົ

ເດ? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ ສາໍລບັ ການບໍລິການສ ົື່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ ໄດ້

ສະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການ

ປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

 

ພ ດໃໝື່ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານວເິຄາະ ທີື່ ຄາໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍ ກື່ອນຈະມກີານແນະນາໍ ຖາ້

ພ ດດ ັື່ງກ ື່າວ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ທຼຸກຄນົ ພາຍໃນບາ້ນ ແລະ ບໍື່ ສາ້ງວຽກຕ ື່ ມ ໃຫແ້ກ ື່

ແມ ື່ຍິງ. 

ກດິຈະກາໍການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສ ຊຼຸມຊນົ ແລະ ການປຶກສາຫາລ  ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງແຍກຍິງ ແລະ 

ຊາຍອອກຈາກກນັ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວື່າ ທຼຸກສຽງ ແມ ື່ນໄດຮ້ບັຟງັ ເທົື່ າທຽມກນັ.   

 

12. ການສ ົື່ງເສມີ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ທີື່ ປາສະຈາກການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ແລະ ການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ: 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ແມ ື່ນຫຍງັ ເປັນສິື່ ງທາ້ທາຍ ທີື່ ໃຫຍື່ທີື່ ສຼຸດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນການພດັທະນາ ຕື່ອງ

ໂສຄ້ຼຸນຄື່າດ ັື່ງກ ື່າວ, ແມ ື່ນຫຍງັເປັນອຼຸປະສກັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນ

ປດັຈຼຸບນັນີ?້ 

 

ເຮັດໃຫແ້ມ ື່ຍິງ ມຄີວາມເຊ ື່ ອໝ ັນ້ຫ າຍຂຶນ້ ໃນການເລ້ີມຕ ົນ້ ຕື່ອງໂສພ້ ດ/ຄຼຸນຄື່າ ອນັໃໝື່. 



ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ ນໆ ຄວນຈະຖ ກລວມຢູື່ໃນການໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ ື່

ເຂົ້າເຈົາ້ ຫ າຍຄ ັງ້ ແລະ ຊື່ວຍເຂົາເຈົາ້ ກາໍນດົ ຕະຫ າດ ແລະ ສ ົື່ງເສີມ ການເຂົ້າເຖງິ ຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນແມ ື່ຍງິ ຕໍື່  ຕະຫ າດເຫ ົື່ ານີ.້ ຍກົຕວົຢື່າງ, ປີນີ ້ໝາກແໜື່ງ ຂາຍບໍື່

ໄດດ້ ີຊຶື່ ງເຮັດໃຫ ້ຊາວບາ້ນຫ າຍຄນົ ຍາ້ນກວື່າ ທີື່ ຈະລອງຜະລິດຕະພນັໃໝື່ ຍອ້ນຍາ້ນ

ປນັຫາເລ ້ອງການເງນິ. ພວກເຮົາ ຕອ້ງການ ໃຫມ້ກີານຈດັເອກະສານ ບດົຮຽນທີື່ ຖອດຖອນ

ໄດ ້ຢື່າງທ ົື່ວເຖງິ ຄາ້ຍໆແບບນີ ້ແລະ ຊອກຫາຂໍແ້ກໃ້ຂ ທີື່ ຍ ນນານນາໍກນັ.   

 

13. ການເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າໃໝື່ ເຫ ົື່ ານີ:້ ແມ ື່ຍງິໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແນວໃດ? 

 

ການທີື່ ມກີານສະໜບັສະໜນູ ຈາກການເງນິຈຼຸລະພາກ ດກີວື່າບໍື່ ມຫີຍງັເລີຍ ແຕື່ວື່າ ມນັບໍື່ແມ ື່ນ

ຂໍແ້ກໃ້ຂພຽງອນັດຽວ ແລະ ບໍື່ແມ ື່ນຂໍແ້ກ ື່ໃຂທີື່ ດທີີື່ ສຼຸດ. ສາໍລບັແມ ື່ຍິງບາງຄນົ, ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້

ອາດຈະຊື່ວຍ ໃຫເ້ລ້ີມຕ ົນ້ໄດ.້ ຄອບຄວົທີື່ ທຼຸກຍາກແຮງ ບໍື່ ໃຊຄ້ວາມສື່ຽງໃນເບ ້ອງຕ ົນ້ ດ ັື່ງນ ັນ້ 

ການເງນິຈຼຸລະພາກຢື່າງດຽວ ຈິື່ງບໍື່ ເປັນຂໍແ້ກໃ້ຂໄດ.້  

 

14. ທື່ານເຫັນທື່າແຮງ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອົາການລງົທຶນຈາກພາກເອກະຊນົ 

ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສກິາໍປື່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູື່ໃນປື່າຜະລິດ

ແຫື່ງຊາດ ຊຶື່ ງລວມມິ ີການເຮັດອຼຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອຼຸດສະຫາກາໍເສັ້ນໄຍ? ທື່ື່ານຄິດບໍວື່າ 

ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ ການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ 

ຮບັປະກນັໄດບໍ້ວື່າ ການລງົທຶນ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ຊາວບາ້ນ? 

 

ການປຶກສາຫາລ ຂ ັນ້ບາ້ນ ກ ື່ຽວກບັ ການລງົທຶນຈາກພາກເອກະຊນົທີື່ ມທີື່າແຮງ ດ ັື່ງກ ື່າວ ຈາໍ

ເປັນຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວື່າ ສຽງຂອງແມ ື່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ ແລະ ຄວາມກງັວນົ ຖ ກນາໍໄປ

ພິຈາລະນາ ຢື່າງເປັນຈງິເປັນຈງັ (ກອງປະຊຼຸມສະເພາະແມ ື່ຍິງ ແລະ ອ ື່ ນໆ). 

 

15. ຄາໍຄິດເຫັນອ ື່ ນໆເດ?   

 

ທຼຸກຄ ັງ້ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ຄວນຈະເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນກດິຈະກາໍຂ ັນ້ບາ້ນ ເພາະວື່າ ເຂົາເຈົາ້

ສາມາດ ເຂົ້າເຖງີແມ ື່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ ຢື່າງງ ື່າຍດາຍ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ເຂົາເຈົາ້ຈິື່ງແນະນາໍ ໃຫກ້າໍນດົ 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ທີື່ ຈະແຈງ້ຫ າຍໆ ຄ  ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຕໍື່  ການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ ໝດົທຼຸກກດິຈະກາໍ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ REDD+ ແລະ ບດົບາດຍິງຊາຍ. ສາໍລບັວທີິ

ທາງນີ,້ ມນັຮບັປະກນັວື່າ ບດົບາດຍິງຊາຍ ເປັນອງົປະກອບໃຈກາງ ສະເໝີ. ເຂົາເຈົາ້ຮູສ້ຶກ

ພອ້ມແລວ້ ທີື່ ຈະສະໜບັສະໜນູໂຄງການ ຢື່າງເຕັມທີ. 

 



  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລດັ: ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວຂ ັນ້ເມ  ອງ, ແຂວງຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການ

ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບດົບາດຂອງທື່ານ ມຫີຍງັແດື່ ຢູື່ໃນ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກນົໄກ REDD+? 

 

ໂດຍປກົກະຕິແລວ້, ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວຂ ັນ້ເມ  ອງ ແມ ື່ນຖ ກເຊນີຈາກ ຫອ້ງການກະສິກາໍ 

ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ໃຫເ້ຂົ້າຮ ື່ວມ ບນັດາກດິຈະກາໍຕື່າງໆ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັປື່າໄມ.້ ບໍື່ ມປີະສບົ

ການອນັສະເພາະ ກ ື່ຽວກບັ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ກດິຈະກາໍ REDD+ ຈ ົື່ນມາຮອດປດັຈຼຸບນັນີ ້

ແຕື່ ຮອງຫວົໜາ້ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວຂ ັນ້ເມ  ອງ ໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມໃນ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ  

ສາໍລບັໂຄງການ ICBF (ໂດຍ KfW), ແລະ ໂຄງການໄມປ້ື່ອງ. 

 

2. ໃນມຼຸມມອງ ຂອງທື່ານ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້

ແລະ ທີື່ ດນິ ລວມທງັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ?້ 

 

ແມ ື່ຍິງ ເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້ໂດຍສະເພາະທີື່

ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ. ສາໍລບັໂຄງການ ICBF, ມແີມ ື່ຍງິທຼຸກຄ ັງ້ ໃນຄະນະຊີນ້າໍ

ບາ້ນ (ປກົກະຕິ ແມ ື່ນ ຕື່າງໜາ້ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ຂ ັນ້ບາ້ນ). 

 

3. ແມ ື່ຍງິ ເປັນສື່ວນໜຶື່ ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

4. ເຂົາເຈົາ້ ຈະສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງໃຫໄ້ດຫ້ າຍຂຶນ້ ແນວໃດ? 

  

5. ທື່ານເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍຫຍງັແດື່ ເມ  ື່ອເວົາ້ເຖງີເຂດຫື່າງໃກສອກຫ ີກ, ແມ ື່ຍງິ ແລະ ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ? 

 

ພາສາ, ວດັທະນາທາໍ, ລະດບັການສຶກສາທີື່ ຕ ໍື່າ. ມກີານແຕື່ງການແຕື່ນອ້ຍ ຢູື່ໃນຫ າຍກຼຸື່ມ

ຊນົເຜົື່ າ. ເດັກນອ້ຍ ດາໍລງົຊວີດິ ຢູື່ໃກກ້ບັທາໍມະຊາດ ຫ າຍໂພດ ແລະ ມຊີວີດິການເປັນຢູື່

ຕາມປະເພນີ ້ທີື່ ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ບໍື່ ຕອ້ງການໄປໂຮງຮຽນ. ຢູື່ໃນບາງກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ ແລະ ບາງ

ບາ້ນ, ແມະກະທງັ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ກຍໍງັບໍື່ ສາມາດ ລວມຕວົແມ ື່ຍງິພາຍໃນບາ້ນໄດ:້ 

ໃນເວລາ ທີື່ ເຂົາເຈາົຮຽກປະຊຼຸມແມ ື່ຍິງ ໃນບາ້ນເຜົື່ າອາຄາ, ຜູຊ້າຍສ ົື່ງແມ ື່ຍິງໜີ ແລະ ເຂົ້າ

ຮ ື່ວມກອງປະຊຼຸມເອງ ແທນທີຈະເປັນແມ ື່ຍິງ. ມນັມຄີວາມຫຍຼຸງ້ຍາກ ທີື່ ຈະເອົາຊະນະປະເພນີ

ຂອງເຂົາເຈົາ້ໄດ.້  

ນອກຈາກນ ັນ້, ການເຂົ້າເຖງິດວ້ຍຖະໜນົ ແລະ ຄວາມຫື່າງໃກສອກຫ ີກ (ສມົທບົກບັ ການ



ຂາດຍານພາຫານະທີື່ ເໝາະສມົ) ເປັນອຼຸປະສກັ ແກື່ ພະນກັງານ ທີື່ ຈະເຂົ້າໄປເຖງີບາ້ນເຫ ົື່ ານີ.້ 

ບນັດາຫອ້ງການຂ ັນ້ເມ  ອງ ພະຍາຍາມ ທີື່ ຈະຊື່ວຍກນັ ດວ້ຍພາຫານະ ແລະ ເຊ ື່ ອມກດິຈະກາໍ

ນາໍກນັ. 

 

ສິື່ ງທີື່ ເຂົາເຈົາ້ເຮັດ ເພ ື່ ອທີື່ ຈະເອົາຊະນະ ອຼຸປະສກັເຫ ົື່ ານີ:້ ການເຜີຍແຜື່ຂໍມ້ນູ ໃຫແ້ກ ື່ ທງັຍິງ 

ແລະ ຊາຍ ຜື່ານທາງຂໍມ້ນູກ ື່ຽວກບັ ກດົໝາຍ ຂອງແມ ື່ຍິງ ທີື່ ເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນບນັຫາ ກ ື່ຽວ

ກບັບດົບາດຍງິຊາຍ. ທາໍນບົທາໍນຽມທາງປະເພນ ີກ ື່ຽວກບັບດົບາດຍິງຊາຍ ທີື່ ເຮັດໃຫຜູ້ຊ້າຍ 

ແລະ ແມຍິງ ເຊ ື່ ອວື່າ ການທີື່ ແມ ື່ຍງິມປີະໂຫຍດໜອ້ຍກວື່າຜູຊ້າຍ ແມ ື່ນເປັນອຼຸປະສກັໃຫຍື່ທີື່

ສຼຸດ ໃນການລວມເອົາແມ ື່ຍງິ ເຂົ້າໃນກດິຈະກາໍຕື່າງໆ. ນອກຈາກນ ັນ້, ພະນກັງານ ຈາໍເປັນ

ຈະຕອ້ງປບັໂຕເຂົ້າກບັ ຕາຕະລາງ ຂອງຊາວບາ້ນ. ຍກົຕວົຢື່າງ ແມ ື່ຍິງເຜົື່ າອາຄາ ບໍື່ ໄດຢູ້ື່

ບາ້ນໝດົມ  ້ດ ັື່ງນ ັນ້ ທື່ານຕອ້ງການພບົເຂົາເຈົາ້, ທິມງານ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມຄີວາມບໍື່ ຕາຍໂຕ 

ແລະ ລໍຖາ້ຈ ົື່ນກວື່າ ຮອດຕອນແລງ ແລະ ນອນຢູື່ໃນບາ້ນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ການປື່ຽນແປງ

ປະເພນ ີແມ ື່ນຈະໃຊເ້ວລາ – ໂຄງການຕື່າງໆ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງວາງແຜນ ກດິຈະກາໍ ທີື່ ຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັຄ ນ ແລະ ມກີອບເວລາທີື່ ບໍື່ ຕາຍໂຕ ເພ ື່ ອຄວບຄຼຸມການປື່ຽນແປງ. 

 

6. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍວື່າ ແມ ື່ຍງິມກີານເຂົ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອນັດຽວກນັ ທີື່ ມາຈາກຊບັພະຍາກອນ

ປື່າໄມ ້ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂົາເຈົາ້? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງ

ກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ, ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, 

ປື່າໄມລ້ວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ 

ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ແມ ື່ນເປັນຜູເ້ກບັກູ ້ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ຫ ກັ ແຕື່ວື່າ ກອບເວລາສື່ວນໃຫຍື່ ບໍື່ ໄດໃ້ຫ້

ໂອກາດ ໃນການເຂົ້າຮ ື່ວມໃດເລີຍ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການເມ ອງບາ້ນ ທີື່ ລວມມ ີການຄຼຸມ້ຄອງ

ຈດັສນັປື່າໄມ.້  

 

7. ທື່ານ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈຼຸບນັ ຂອງທື່ານໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ 

ແຜນງານ ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ? 

 

ເຂົາເຈົາ້ຮູສ້ຶກວື່າ ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການ ການຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການ ໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ອີກ ກ ື່ຽວກບັ 

REDD+ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມນັ ໃນແງ ື່ບດົບາດຍງິຊາຍ ເພ ື່ ອສາມາດ ສະໜບັສະໜນູ 

ແຜນງານໃໝື່ ຢື່າງເຕັມທີື່ .   

 

8. ທື່ານຄິດວື່າ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກ

ງານ REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາ



ເສດຖະກດິສງັຄມົ ຫ າຍປານໃດ?  

 

ໜອ້ຍຫ າຍ. ບດົບາດຍງິຊາຍ ບໍື່ ແມ ື່ນໃຈກາງ ຂອງຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ປຶກສາຫາລ  

ເຫ ົື່ ານີ.້   

 

9. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສື່  ກດົ

ໝາຍປື່າໄມສ້ະບບັໃໝື່: ສາໍລບັໃນມຼຸມມອງກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັ

ແດື່? 

 

ກດົໝາຍວື່າດວ້ຍ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ຄວນຈະຖ ກນາໍມາປຶກສາຫາລ  ເມ  ື່ອມກີານຮື່າງ ບດົ

ແນະນາໍ ແລະ ລະບຽບການ ເຫ ົື່ ານ ັນ້. ໂອກາດສາໍລບັແມ ື່ຍິງ ໃນການມສີື່ວນຮື່ວມ ຈາໍເປັນຈະ

ຕອ້ງຖ ກເຊ ື່ ອໂຍງ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ເຂົ້າໃສື່ໃນ ໝດົທຼຸກບດົແນະນາໍ, ຖາ້ບໍື່ ເຮັດເຊັື່ ນນ ັນ້, ຈະບໍື່ ມ ີ

ຫຍງັເກດີຂຶນ້ໄດ.້ ນອກຈາກນ ັນ້, ໃຫລ້ວມເອົາ ຄ  ອິງຕາມມາດຕະຖານ, ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ 

ຄວນຈະມສີື່ວນຮື່ວມທຼຸກຄ ັງ້ ໃນກດິຈະກາໍການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ລວມທງັ 

ທຼຸກໆ ການປຶກສາຫາລ . ຈາກນ ັື່ນ, ສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມາ ອາດຈະລວມມ ີຄ  ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ໄດຮ້ບັ

ການສະໜບັສະໜນູ ງບົປະມານ ໃນການເຮັດສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມານີ.້   

 

10. ແມ ື່ຍງິ ສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ? 

 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ອາດຈະຕອ້ງການ ເປັນສື່ວນໜ ື່ ງ ຂອງ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປື່າໄມ.້ 

ແມ ື່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ ຄວນຈະເປັນສື່ວນໜ ື່ ງ ຂອງຄະນະຊີນ້າໍບາ້ນ ເມ ື່ອມກີານຕດັສນິໃຈ ກ ື່ຽວ

ກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ.  

 

11. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມສີິດອນັດຽວກນັ ອິງຕາມ ກດົໝາຍ ແຕື່ວື່າ ແມ ື່ຍງິມກັຈະບໍື່ ມໂີອກາດ

ແບບດຽວກນັ ໃນການຕດັສິນໃຈ ກ ື່ຽວກບັ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ເມ  ື່ອສມົທຽບກບັ 

ຜູຊ້າຍ. ສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວນ ັນ້ ເລ້ີມຕ ົນ້ດວ້ຍ ການມສີື່ວນຮື່ວມຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ມຄີວາມເທົື່ າທຽມກນັ 

ຫ າຍຂຶນ້ ຂອງແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນກອງປະຊຼຸມ ກ ື່ຽວກບັການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ຂອງບາ້ນ ຊຶື່ ງມກັ

ຈະບໍື່ ຖ ກຮບັຮູ.້ ໂດຍສະເພາະ ແມ ື່ຍິງຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຄິດເຖງີ ການມພີຽງແຕື່ຊ ື່ ຂອງຕນົເອງ

ເທົື່ ານ ັນ້ ຢູື່ໃນຊບັສນິທີື່ ດນິ ທີື່ ເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັຈາກການສ ບທອດ. ຊບັສິນທີື່ ດນິ ທີື່ ໄດແ້ບື່ງປນັ 

ສາມາດ ມຊີ ື່ ທງັສອງຄນົໄດ ້ແຕື່ວື່າ ເນ ື່ ອງຈາກວື່າ ແມ ື່ຍິງມກັຈະເປັນຝື່າຍທີື່ ເສຍປຽບ ເມ ື່ອ



ເວົ້າເຖງີຂນັຕອນທາງກດົໝາຍ ພາຍໃນທອ້ງຖິື່ ນ, ເຂົາເຈົາ້ມກັຈະສນູເສຍທີື່ ິດນິ ຂອງຕນົ 

ເຊັື່ ນ ເມ  ື່ອຜວົຂອງເຂົາເຈົາ້ ເສຍຊວີດິ ແລະ ແມ ື່ຍິງໄປແຕື່ງງານກບັຜູໃ້ໝື່, ສື່ວນ ສິດຕໍື່ ທີື່ ດນິ 

ແມ ື່ນບໍື່ ມຄີວາມຈະແຈງ້ ກບັແມ ື່ຍິງ – ຈາກນ ັນ້ ໂດຍປກົກະຕິ ທີື່ ດນິຈະຕກົເປັນຂອງຄອບຄວົ 

ຂອງຝື່າຍຊາຍ.    

 

12. ການສາ້ງລະບບົຕິດຕາມປື່າໄມ ້ແຫື່ງຊາດ: ແມ ື່ຍງິສາມາດປະກອບສື່ວນແນວໃດ? 

 

ເມ  ື່ອໃດກຕໍາມ ທີື່ ສະພາບຂອງບາ້ນເອ ອ້ອາໍນວຍ, ທງັຊາຍ ແລະ ຍິງ ຄວນຈະເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນ

ຄວາມພະຍາຍາມຕິດຕາມ ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ທີື່ ປະກອບມ ີການລາດຕະເວນ ຖາ້ວື່າ ໃນ

ແງຂອງປະເພນ ີສາມາດເຮັດເຊັື່ ນນ ັນ້ໄດ.້ ເມ  ື່ອໃດກຕໍາມ ທີື່ ມນັເປັນໄປບໍື່ ໄດ ້ທີື່ ຈະມກີານ

ຕິດຕາມຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ສາໍລບັ ຊາວບາ້ນ (ໄກໂພດ, ບໍື່ ມພີາຫານະເດນີທາງ, ອນັຕະລາຍໂພດ, 

ມວີຽກອ ື່ ນຫ າຍໂພດ), ຢື່າງໜອ້ຍ ເຂົາເຈົາ້ຄວນຈະໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລ  ຢື່າງເປັນປກົກະຕິ.  

 

13. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: ຈຼຸດໃດ ທີື່ ຈະສ ົື່ງຜນົ ຕໍື່ຈາໍນວນວຽກ ຂອງແມ ື່ຍງິ? ຕໍື່ຊີວດິການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົ

ເດ? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ ສາໍລບັ ການບໍລິການສ ົື່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ ໄດ້

ສະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການ

ປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

 

ໃຫເ້ບີື່ ງຄາໍຕອບ ຕໍື່ ໄປ 

 

14. ການສ ົື່ງເສມີ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ທີື່ ປາສະຈາກການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ແລະ ການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ: 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ແມ ື່ນຫຍງັ ເປັນສິື່ ງທາ້ທາຍ ທີື່ ໃຫຍື່ທີື່ ສຼຸດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນການພດັທະນາ ຕື່ອງ

ໂສຄ້ຼຸນຄື່າດ ັື່ງກ ື່າວ, ແມ ື່ນຫຍງັເປັນອຼຸປະສກັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນ

ປດັຈຼຸບນັນີ?້ 

 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ ມກັຈະຖ ກຂໍຮອ້ງ ຈາກໂຄງການ  ໃຫກ້າໍນດົຕະຫ າດ ໂດຍສະເພາະ ສາໍ

ລບັແມ ື່ຍງິ ຊຶື່ ງຈາໍເປັນ ທີື່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດ ໃນເວລາແນະນາໍ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າໃໝື່. ຫ າຍ

ໂຄງການ ສະໜບັສະໜນູ ກດິຈະກາໍການສາ້ງລາຍຮບັ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ ເຊັື່ ນ ການຕາໍແຜື່ນ/ທໍ

ຜາ້ ແຕື່ວື່າ ຖາ້ບໍື່ ມຕີະຫ າດ ແລະ ການສ ົື່ງເສມີ ການເຂົ້າເຖງິຕະຫ າດ ຂອງແມ ື່ຍິງ, ຕື່ອງໂສ້

ຄຼຸນຄື່າໃໝື່ ແມ ື່ນຈະບໍື່ ປບັປຼຸງ ຊວີດິການເປັນຢູື່ ຂອງແມ ື່ຍິງ 

 



15. ການເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າໃໝື່ ເຫ ົື່ ານີ:້ ແມ ື່ຍງິໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແນວໃດ? 

 

ສາໍລບັຜນົປະໂຫຍດ ຕໍື່ ແມ ື່ຍງິ, ແມ ື່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ ຄວນຈະຖ ກລວມເຂົ້າໃນ ການຄຼຸມ້ຄອງ

ທະນາຄານເຫ ົື່ ານີ ້ຢູື່ໃນລະດບັບາ້ນ ນບັຕ ັງ້ແຕື່ຈາກຈຼຸດເລ້ີມຕ ົນ້. ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວຂ ັນ້

ເມ  ອງ ໃນແຂວງຫ ວງນ ໍາ້ທາ ບໍື່ ໄດເ້ຂົ້າຮ ື່ວມໃນການເງນິຈຼຸລະພາກ. ມນັມຄີວາມຫຍຼຸງ້ຍາກໃນ

ການເຂົ້າເຖງິ ສາໍລບັເຂົາເຈົາ້ ຖາ້ວື່າ ໃນຄວາມເປັນຈງິ ການເຂົ້າເຖງິການເງນິຈະລະພາກ 

ອາດຈະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່ແມ ື່ຍິງ ໃນການເລ້ີມຜະລິດຕະພນັ/ທຼຸລະກດິໃໝືໆ່ , ແຕື່ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວຂ ັນ້ເມ  ອງ ອາດຈະສະໜບັສະໜນູ ກດິຈະກາໍທີື່ ມທີື່າແຮງສາ້ງຜນົ

ປະໂຫຍດນີ ້ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວື່າ ແມ ື່ຍິງ ແມ ື່ນເປັນສື່ວນໜ ື່ ງ ໃນ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ. 

 

16. ທື່ານເຫັນທື່າແຮງ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອົາການລງົທຶນຈາກພາກເອກະຊນົ 

ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສກິາໍປື່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູື່ໃນປື່າຜະລິດ

ແຫື່ງຊາດ ຊຶື່ ງລວມມິ ີການເຮັດອຼຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອຼຸດສະຫາກາໍເສັ້ນໄຍ? ທື່ື່ານຄິດບໍວື່າ 

ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ ການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ 

ຮບັປະກນັໄດບໍ້ວື່າ ການລງົທຶນ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ຊາວບາ້ນ? 

 

ເຂົາເຈົາ້ບໍື່ ເຫັນ ທື່າແຮງ ສາໍລບັ ເມ  ອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ບໍື່ ມພີ ້ນທີື່  ສາໍລບັເຮັດສິື່ ງ

ນ ັນ້. ມນັມສີື່ວນຢື່າງພາລາແລວ້. ປະຊາຊນົ ບໍື່ ມເີງນິ ທີື່ ຈະເລ້ີມຄວາມພະຍາຍາມດ ັື່ງກ ື່າວ 

ດວ້ຍຕນົເອງ, ແລະ ບໍື່ ມຕີະຫ າດຂາຍ ຜະລິດຕະພນັໃໝືໆ່ . ດ ັື່ງນ ັນ້, ທຼຸກການລງົທຶນ ທີື່ ມ ີ

ທື່າແຮງ ອາດຈະຕອ້ງວເິຄາະ ສິື່ ງທາ້ທາຍເຫ ົື່ ານີ ້ແລະ ຄາໍນງຶເຖງິ ຄວາມຍ ນນານ ແລະ ຜນົ

ປະໂຫຍດທີື່ ຍງັມຢີູື່ ສາໍລບັ ປະຊາຊນົທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

 

17. ຄາໍຄິດເຫັນອ ື່ ນໆເດ?   

 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ເມ ອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ ອາດຈະມຄີວາມຍິນດ ີທີື່ ຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ສື່ວນໃດ

ໜຶື່ ງ ຂອງແຜນງານ ເພາະວື່າ ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ ເຂົາເຈົາ້ເປັນພຽງອງົການຈດັຕ ັງ້ດຽວ ທີື່ ໄດ້

ຮບັການປຶກສາຫາລ . ດ ັື່ງນ ັນ້, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍຍື່ອຍ ທີື່ ມກີານສະໜອງ

ງບົປະມານ ອາດຈະເປັນຂໍແ້ກໃ້ຂ ທີື່ ເຂົາເຈົາ້ມກັ ຫ   ຢື່າງໜອ້ຍ ໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ເຂົ້າຮ ື່ວມໃນ 

ຄະນະຊີນ້າໍແຜນງານ.  

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລດັ: ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ແລະ ກອງກວດກາປື່າໄມ ້

ເມ  ອງ, ຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການ

ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບດົບາດຂອງທື່ານ ມຫີຍງັແດື່ ຢູື່ໃນ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກນົໄກ REDD+? 

 

ໂດຍປກົກະຕິ, ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ເຂົ້າຮ ື່ວມ ການປຶກສາຫາລ  

ກ ື່ຽວກບັ REDD+, ແຕື່ວື່າ ເຂົາເຈົາ້ຮູສ້ຶກວື່າ ເຂົາເຈົາ້ຍງັຄງົມພີຽງແຕື່ ຄວາມຮູທີ້ື່ ຈາໍກດັກ ື່ຽວ

ກບັ REDD+ 

ແຕື່ວື່າ ບດົບາດຕ ົນ້ຕໍ ຂອງ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ແມ ື່ນການປກົປອ້ງປື່າໄມ ້

ແລະ ພນັໄມ ້ລວມທງັ ການປກົປ້ອງຊວີະນາໆພນັ/ສດັປື່າທ ົື່ວໄປ ແລະ ການຫ ຼຸດຜື່ອນການ

ປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ແລະ ການປະຕິບດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ການລາດຕະເວນ, ການທາໍ

ລາຍປື່າໄມ.້ 

 

2. ໃນມຼຸມມອງ ຂອງທື່ານ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້

ແລະ ທີື່ ດນິ ລວມທງັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ?້ 

 

ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້ໃນລະດບັບາ້ນ, ແມ ື່ຍິງ ມບີດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຫ າຍ

ກວື່າ ເພາະວື່າ ໂດຍປກົກະຕິ ແມ ື່ຍິງໄປເກບັເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ/ຜກັ ຢູື່ໃນປື່າ. ສື່ວນຜູຊ້າຍ 

ສິື່ ງຕ ົນ້ຕໍທີື່ ເຮັດ ແມ ື່ນ ເຜີຍແຜື່ ແລະ ບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບການ; ມພີຽງແຕື່ແມ ື່ຍງິຈາໍນວນເລັກ

ນອ້ຍເທົື່ ານ ັນ້ ທີື່ ມສີ ື່ວນຮື່ວມ ໃນລະດບັ ການປກົປກັຮກັສາ/ຄຼຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ.   

 

3. ແມ ື່ຍງິ ເປັນສື່ວນໜຶື່ ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

 

ໂດຍທົື່ວໄປ, ກດິຈະກາໍທງັໝດົ ເລັງໃສື່ ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ ຊາວບາ້ນໝດົທຼຸກຄນົ ຢື່າງ

ເທົື່ າທຽມກນັ. ແຕື່ວື່າ ໂດຍສະເພາະ ຢູື່ໃນຫ າຍຊນົເຜົື່ າ, ແມ ື່ຍິງ ເຂົ້າຮ ື່ວມໜອ້ຍ ໃນກດິຈະ

ກາໍຕື່າງໆ ຍອ້ນເຫດຜນົທາງປະເພນ.ີ 

 

4. ທື່ານເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍຫຍງັແດື່ ເມ  ື່ອເວົາ້ເຖງີເຂດຫື່າງໃກສອກຫ ີກ, ແມ ື່ຍງິ ແລະ ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ? 

 

ພາສາ, ລະດບັການສຶກສາ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍື່  ລະບຽບກດົໝາຍ ແມ ື່ນມຕີ ໍື່າຫ າຍ. ໃຫນ້າໍໃຊ້



ເຄ ື່ ອງມ ການສ ື່ ສານທີື່ ທນັສະໄໝ ເຊັື່ ນ ແຜນໂປດສະເຕີ, ວດີໂີອ ທີື່ ໃຊເ້ຄ ື່ ອງສາຍ LCD ເພ ື່ ອ

ດງຶເອົາຊາວບາ້ນທງັໝດົມສີື່ວນຮື່ວມ ແລະ ເພ ື່ ອສ ື່ ຂໍຄ້ວາມອອກໄປ ດວ້ຍຄວາມເພີດເພີນ. 

 

5. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍວື່າ ແມ ື່ຍງິມກີານເຂົ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອນັດຽວກນັ ທີື່ ມາຈາກຊບັພະຍາກອນ

ປື່າໄມ ້ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂົາເຈົາ້? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງ

ກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ, ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, 

ປື່າໄມລ້ວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ 

ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 

ຢູື່ໃນບາງບາ້ນ, ແມ ື່ຍງິເປັນສື່ວນໜຶື່ ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງຄະນະຄຼຸມ້ຄອງບາ້ນ ແລະ ປື່າໄມ.້ 

ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ຄດິວື່າ ຕວົແທນ ຂອງສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ປະຈາໍ

ທອ້ງຖິື່ ນ ແມ ື່ນເປັນຕວົເລ ອກ ທີື່ ດທີີື່ ສຼຸດ ທີື່ ຈະບນັຈຼຸເຂົ້າໃນຄະນະຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ ້ຢື່າງເປັນ

ລະບບົ ເພາະວື່າ ໂດຍປກົກະຕິແລວ້, ເຂົາເຈົາ້ ມລີະດບັການສຶກສາ ທີື່ ດກີວື່າ. 

 

6. ທື່ານ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈຼຸບນັ ຂອງທື່ານໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ 

ແຜນງານ ທີື່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ? 

 

ສາໍລບັ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທີື່ ສະຫ າດ ແມ ື່ນພວກເຮົາພອ້ມແລວ້ ແຕື່ທຼຸກຄ ັງ້ ມນັຈະເປັນການ

ດ ີຖາ້ມກີານຝຶກອບົຮມົພິເສດ ເພີື່ ມຕ ື່ ມອີກ ເພ ື່ ອປບັປຼຸງ ວຽກຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະ 

ໃນຍາມ ທີື່ ແຜນງານ ຕອ້ງການ ຄວາມຮູໃ້ດໜຶື່ ງ ແລະ ທດັຊະທາງວຊິາການ. ພວກເຮົາ ມີ

ພະນກັງານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ທີື່ ພຽງພໍ ສາໍລບັຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານ. ການ

ທດັສະນະສຶກສາ ໄປແຂວງອ ື່ ນໆ ແມ ື່ນເປັນ ເຄ ື່ ອງມ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ເປັນປະໂຫຍດຫ າຍ ສາໍ

ລບັເຂົ້າເຈົາ້.  

 

7. ທື່ານຄິດວື່າ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈຼຸບນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກ

ງານ REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິສງັຄມົ ຫ າຍປານໃດ?  

 

ກດິຈະກາໍ ຍງັໃໝື່ໂພດ ສາໍລບັເຂົາເຈົາ້ ທີື່ ຈະສາມາດປະເມນີສິື່ ງນ ັນ້.  

 

8. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສື່  ກດົ

ໝາຍປື່າໄມສ້ະບບັໃໝື່: ສາໍລບັໃນມຼຸມມອງກື່ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັ

ແດື່? 



 

ກດົໝາຍປື່າໄມ ້ແມ ື່ນເປັນກາງ ຕໍື່ທຼຸກເພດ ເພາະວື່າ ກດົໝາຍ ກຄໍ ກດົໝາຍ ແລະ ທງັຊາຍ 

ແລະ ຍິງ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຕດິຕາມກດົໝາຍດ ັື່ງກ ື່າວ ເມ ື່ອຖ ກຮບັຮອງ. ບດົແນະນາໍ ສາມາດ

ຊື່ວຍໄດ ້ໃນການກາໍນດົ ມາດຕະຖານ ສາໍລບັ ການມສີື່ວນຮື່ວມ ຂອງຊາວບາ້ນ.  ແນື່ນອນ 

ພວກເຮົາຍງັຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິ ຄວາມເປັນຈງິ – ຊນົເຜົື່ າບາງກຼຸື່ມ ຈະບໍື່ ໃຫແ້ມ ື່ຍງິເຂົ້າຮ ື່ວມ 

ແລະ ແມກະທງັ ໃນລະດບັການປກົຄອງເມ ອງ, ພວກເຮົາມກັຈະສູຊ້ນົ ຊອກຫາ ຜູສ້ະໝກັຍິງ 

ທີື່ ເໝາະສມົ ຢື່າງພຽງພໍ ມາເຮັດວຽກກບັພວກເຮົາ.  

ເນ ື່ ອງຈາກວື່າ ແມ ື່ຍງິ ຖ ກເບີື່ ງສະເໝ ອນເປັນ “ຜູປ້ກົປກັຮກັສາ” ປື່າໄມ ້ຢື່າງເປັນທາໍມະຊາດ, 

ການສາ້ງບດົແນະນາໍ ສາມາດເປັນໂອກາດ ສ ົື່ງເສີມບດົບາດ ສາໍລບັແມ ື່ຍິງນີ.້ 

 

9. ແມ ື່ຍງິ ສາມາດເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ?  

 

ແມ ື່ຍິງ ມຄີວາມໜາ້ເຊ ື່ ອຖ  ແລະ ລງົມ ປະກອບສື່ວນ ເຂົ້າໃນການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້ຫ າຍ

ກວື່າ. ເຂົາເຈົາ້ ປກົປກັຮກັສາ, ຜູຊ້າຍເປັນຜູທ້າໍລາຍ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ພວກເຮົາຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຊອກ

ຫາ ວທີິທາງ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປກົປກັຮກັສາທາໍມະຊາດ 

ຂອງແມ ື່ຍິງ.  

ແມ ື່ຍິງ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງໜື່ວຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ຢື່າງເປັນທາງການ. 

ຖາ້ບໍື່ ກາໍນດົ ຢື່າງເປັນທາງການ ລື່ວງໜາ້, ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ຈະເຮັດເອງໝດົ. 

ແທນທີື່ ຈະເຂົ້າຫາ ນາຍບາ້ນ, ໃຫເ້ຂົ້າຫາ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວຂ ັນ້ບາ້ນ. ອາດຈະສາມາດ 

ເປັນຈຼຸດເລ້ີມຕ ົນ້ ສາໍລບັ ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວຂ ັນ້ແຂວງ/ເມ  ອງ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຖາ້ວື່າແມ ື່ຍິງ 

ຖ ກບນັຈຼຸເຂົ້າໃນຄະນະຊີນ້າໍບາ້ນ ຢື່າງເປັນລະບບົຫ າຍຂຶນ້, ເຂົາເຈົາ້ ຈະມສີື່ວນຮື່ວມຫ າຍຂຶນ້ 

ໃນທຼຸກໆມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ.   

 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

 

ໃນປດັຈຼຸບນັນີ,້ ຊ ື່  ຂອງທງັຍິງ ແລະ ຊາຍ ແມ ື່ນມຢີູື່ໃນໃບນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ດ ັື່ງນ ັນ້, ສະຖານະ

ພາບທາງກດົໝາຍ ແມ ື່ນເທົື່ າກນັ. ຊຶື່ ງເປັນແບບດຽວກນັກບັ ແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ.  

ສິື່ ງທາ້ທາຍ ແມ ື່ນມຢີູື່ໃນ ສາຍພວົພນັພາຍໃນຄອບຄວົ ກ ື່ຽວກບັອາໍນາດໃນການຕດັສນິໃຈ ຊຶື່ ງ

ມນັມຄີວາມຫຍຼຸງ້ຍາກ ທີື່ ຈະແກໃ້ຂໄດ.້ ການເຮັດໃບຕາດນິ ແມ ື່ນບໍື່ ທນັການເທົື່ າໃດ ໃນເຂດ

ຫື່າງໃກສອກຫ ີກ ຂອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ.   

 

11. ການສາ້ງລະບບົຕິດຕາມປື່າໄມ ້ແຫື່ງຊາດ: ແມ ື່ຍງິສາມາດປະກອບສື່ວນແນວໃດ? 



 

ຖາ້ລະບບົດ ັື່ງກ ື່າວ ຖ ກສາ້ງຂຶນ້, ໃຫນ້າໍເອົາ ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການປະກອບສື່ວນ

ຂອງແມ ື່ຍິງ ເຂົ້າໃນລະບບົດ ັື່ງກ ື່າວ ຢື່າງເປັນທາງການ ໂດຍເລ້ີມຕ ັງ້ແຕື່ຕອນເລ້ີມຕ ົນ້. ແມ ື່ຍິງ 

ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງ ເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງ ລະບບົດ ັື່ງກ ື່າວ ເພາະວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ແມ ື່ນເປັນທງັຜູ້

ຊມົໃຊ ້ແລະ ຜູປ້ກົປກັຮກັສາປື່າໄມຕ້ ົນ້ຕໍ. 

 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: ຈຼຸດໃດ ທີື່ ຈະສ ົື່ງຜນົ ຕໍື່ຈາໍນວນວຽກ ຂອງແມ ື່ຍງິ? ຕໍື່ຊີວດິການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົ

ເດ? ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ ສາໍລບັ ການບໍລິການສ ົື່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ ໄດ້

ສະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການ

ປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

 

ຖາ້ວື່າ ພວກເຮົາ ຕອ້ງການຢຼຸດຕິ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງເນັນ້ໜກັໃສື່ ກດິຈະ

ກາໍ ການສາ້ງລາຍຮບັ ທີື່ ລວມມ ີການອະນຼຸລກັ ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ, ການນາໍໃຊເ້ຄ ື່ ອງປື່າຂອງ

ດງົ ແບບຍ ນນານ, ຜະລິດຕະພນັ ທີື່ ເພີື່ ມມນູຄື່າ.  

ລດັຖະບານ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງເຂົ້າຮ ື່ວມ ຢູື່ໃນການປຶກສາຫາລ  ຂ ັນ້ບາ້ນ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ລດັ 

ຈະເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ.    

 

13. ການສ ົື່ງເສມີ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າ ທີື່ ປາສະຈາກການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ແລະ ການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ: 

ປດັຈຼຸບນັນີ ້ແມ ື່ນຫຍງັ ເປັນສິື່ ງທາ້ທາຍ ທີື່ ໃຫຍື່ທີື່ ສຼຸດ ຂອງແມ ື່ຍງິ ໃນການພດັທະນາ ຕື່ອງ

ໂສຄ້ຼຸນຄື່າດ ັື່ງກ ື່າວ, ແມ ື່ນຫຍງັເປັນອຼຸປະສກັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການເຂົ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນ

ປດັຈຼຸບນັນີ?້ 

 

ມນັມຄີວາມສາໍຄນັຈາໍເປັນ ທີື່ ຈະຕອ້ງເລັງໃສື່ ຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຕະຫ າດ ເມ ື່ອມກີານສາ້ງ 

ຕື່ອງໂສຄຼຸນຄື່າໃໝື່, ແຕື່ວື່າ ທງັໝດົຕອ້ງຢູື່ໃນຂອບເຂດສະພາບເງ ື່ອນໃຂ ຂອງທອ້ງຖິື່ ນ 

(ເຊັື່ ນ: ການຕາໍຫກູ) ເພ ື່ ອເຮັດໃຫມ້ນັ ມຄີື່າ ແລະ ເປັນໄປຕາມສະພາບຕວົຈງິ ສາໍລບັ

ຊາວບາ້ນ.  

ລດັຖະບານ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງ ມສີື່ວນຮື່ວມ ໃນການເຈລະຈາ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຕດິຕາມ 

ແລະ ສະໜບັສະໜນູ. 

 

14. ການເຂົ້າເຖງີ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັ ຕື່ອງໂສຄ້ຼຸນຄື່າໃໝື່ ເຫ ົື່ ານີ:້ ແມ ື່ຍງິໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແນວໃດ? 

 



ຫ ວງນ ໍາ້ທາ ມພີຽງແຕື່ປະສບົການ ທີື່ ຈາໍກດັເທົື່ ານ ັນ້ ສາໍລບັ ການເງນິຈຼຸລະພາກ. ມນັອາດ

ສາມາດ ເປັນປະໂຫຍດຫ າຍ ສາໍລບັປະຊາຊນົ ເຖງິແມ ື່ນວື່າຈະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກື່

ເຂົາເຈົາ້ ໃຫສ້າມາດເລ້ີມ ວທີິການຜະລິດໃໝືໆ່ , ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ອ ື່ ນໆ.  

ນອກຈາກການເງນິຈຼຸລະພາກ, ກອງກວດກາປື່າໄມເ້ມ  ອງ ເຫັນ ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ ແມ ື່ນ

ເປັນວທີິທາງ ທີື່ ດ ີສາໍລບັ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໂດຍສະເພາະແກື່ແມ ື່ຍງິ ໃນການນາໍພາ 

ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງ. ການແນະນາໍ ກອງທຶນທີື່ ບາ້ນຄຼຸມ້ຄອງ ສາໍລບັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້

ອາດຈະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກື່ ແມ ື່ຍິງ ທີື່ ຈະເຂົ້າໄປເປັນເຈົາ້ຂອງບດົບາດນ ັນ້.  

 

15. ທື່ານເຫັນທື່າແຮງ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອົາການລງົທຶນຈາກພາກເອກະຊນົ 

ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສກິາໍປື່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູື່ໃນປື່າຜະລິດ

ແຫື່ງຊາດ ຊຶື່ ງລວມມິ ີການເຮັດອຼຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອຼຸດສະຫາກາໍເສັ້ນໄຍ? ທື່ື່ານຄິດບໍວື່າ 

ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ ການລງົທຶນດ ັື່ງກ ື່າວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ 

ຮບັປະກນັໄດບໍ້ວື່າ ການລງົທຶນ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ຊາວບາ້ນ? 

 

ຢູື່ຫ ວງນ ໍາ້ທາ, ການປກູຢາງພາລາ ແມ ື່ນເປັນໜຶື່ ງ ໃນຈາໍນວນສາເຫດ ຂອງການທາໍລາຍ

ປື່າໄມ.້ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສື່ ແລະ ຫ ີກລຽ້ງການເຮັດຂໍຜິ້ດພາດ ແບບ

ເກົື່ າ ອີກຄ ັງ້ ກບັ ການສ ົື່ງເສີມການລງົທຶນທີື່ ມທີື່າແຮງອ ື່ ນ.  

ລດັຖະບານ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງ ເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ຂອງການເຈລະຈາ ເພ ້ອຮບັປະກນັ ການຕິດຕາມ 

ແລະ ສະໜບັສະໜນູ. 

 

16. ຄາໍຄິດເຫັນອ ື່ ນໆເດ?   

 

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ຂອງແຕື່ລະບາ້ນ ແມ ື່ນເປັນສິື່ ງຈາໍເປັນ ກ ື່ອນກດິຈະກາໍຕື່າງໆ 

ໄດຮ້ບັການຕດັສນິໃຈ ເພາະວື່າ ແຕື່ລະບາ້ນ ມຄີວາມແຕກຕື່າງກນັ.  

ການເຂົ້າເຖງິ/ການປບັປຼຸງຖະໜນົຫນົທາງ ແມ ື່ນເປັນບນັຫາໃຫຍື່ ສາໍລບັ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ແຜນງານ – ຫ າຍບາ້ນ ທີື່ ການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ເປັນບນັຫາ ແມ ື່ນຢູື່ຫື່າງໃກສອກຫ ີກ ແລະ ມີ

ຄວາມຫຍຼຸງ້ຍາກທີື່ ຈະໄປຫາ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ການປບັປຼຸງພ ້ນຖານໂຄງລື່າງ ຂະໜາດນອ້ຍ ຄວນຈະ

ເປັນສື່ວນໜ ື່ ງ ຂອງແຜນງານ. 

ພະນກັງານຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ຕອ້ງການພາຫານະ ສາໍລບັເຂົ້າຫາ ພ ້ນທີື່ ທີື່

ຫື່າງໃກອອກໄປ. 

 

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດບາ້ນ: ແຂວງຫວົພນັ, ເມ  ອງຊາໍເໜ ອ, ບາ້ນຢາດ (ເຜົື່ າຄະມຼຸ ແລະ ເຜົື່ າມ ົງ້) 

– ກຼຸື່ມແມ ື່ຍງິ (15 ຄນົ) 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການ

ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບອກເຮົາບາງຢື່າງແດື່ ກ ື່ຽວກບັວື່າ ຊີວດິຂອງທື່ານ ເປັນແນວໃດ. 

 

ການຕາໍຫກູ, ຂາຍຢູື່ຊາໍເໜ ອ, ບາງຄ ັງ້ ເຂົາເຈົາ້ມພໍີື່ ຄາ້ ທີື່ ປກົກະຕິ ມກັຈະມາຊ ສ້ິນຄາ້ຈາກ

ການຕາໍຫງູ ຂອງເຂົາເຈົາ້, ການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ, ເຮັດນາ, ການລຽ້ງສດັ.  

 

2. ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຢູື່ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້ແລະ ທີື່ ດນິ ມຫີຍງັ

ແດື່? 

 

ປື່າໄມ:້ 

ການຖາກຖາງປກັຫ ກັໝາຍເຂດແດນ ເຮັດໄດທ້ງັສອງ,  ກດິຈະກາໍພ ້ນຟໂູດຍທາໍມະຊາດ ກໍ

ເຮັດໄດທ້ງັສອງ (ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນ ໄວໜຼຸື່ມ); 

ຜູຊ້າຍ ນາໍພາ ກຼຸື່ມປກັຫ ກັໝາຍ, ການລາດຕະເວນ, ການຂຼຸດຄ ົນ້ໄມ ້ສາໍລບັ ການກໍື່ສາ້ງພາຍ

ໃນ, ການເກບັໄມດ້ງັໄຟ (ຮື່ວມກນັ ກບັແມ ື່ຍງິ), ການລາ້ສດັ 

ແມ ື່ຍິງ ເກບັຜກັ, ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ແລະ ໝາກໄມ ້ແລະ ໜໍື່ ໄມ ້ 

 

ທີື່ ດນິ: ເຮັດວຽກນາໍກນັ, ນາ, ສວນ 

 

ການລຽ້ງສດັ: ເປັດໄກ ື່, ທຼຸກຢື່າງ ທີື່ ຢູື່ໃກເ້ຮ ອນ – ແມ ື່ນໜາ້ທີື່ ຂອງແມ ື່ຍງິ; ໃກອອກໄປອີກ 

(ສດັທີື່ ໃຫຍື່ກວື່າ): ແມ ື່ນໜາ້ທີື່ ຂອງຜູຊ້າຍ 

 

3. …ແລະ ຢູື່ໃນການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມເ້ດ? 

 

ກດິຈະກາໍການປກູຝງັ ຂະໜາດນອ້ຍ; ການປກູຕ ົນ້ໄມ ້(ຢາງພາລາ) ຢູື່ໃນຄວາມປກົຫຼຸມ້ຂອງ

ປື່າໄມ;້ ປະຕິບດັຕາມ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ ໂດຍອງິຕາມ ແຜນນາໍ

ໃຊທີ້ື່ ດນິ 

 



4. ທື່ານ ຮູສ້ກຶບໍວື່າ ວຽກທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ປື່າໄມ ້ຖ ກແບື່ງກນັ ລະຫວື່າງ

ຍງິ ແລະ ຊາຍຢື່າງເປັນທາໍ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ມວີຽກເຮັດຫ າຍກວື່າ ຜູຊ້າຍ ເພາະວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ເບີື່ ງແຍງວຽກທງັໝດົ “ທີື່ ບໍື່ໜກັ

ຫ າຍ”; ສື່ວນຜູຊ້າຍເຮັດວຽກທີື່ໜກັ ເຊັື່ ນ ໄຖນາ. ສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມານີ ້ເຮັດໃຫແ້ມ ື່ຍິງມວີຽກຫ າຍ 

ຕະຫ ອດທງັວນັເລີຍ.   

 

5. ທື່ານ ຮູຈ້ກັກນົໄກ REDD+ ບໍ ແລະ ເປັນຫຍງັ ມນັຈິື່ງເກດີຂຶນ້ມາ? 

 

ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວ ບໍື່ແມ ື່ນ ຂອງວຽກງານ REDD+ ແຕື່ມນັກ ື່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາ 

ສິື່ ງແວດລອ້ມ, ການປື່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້ແລະ ສິື່ ງທີື່ ພວກເຮົາ 

ຈະຕອ້ງເບີື່ ງແຍງມນັ. 

 

6. ຈາກ ຄວາມຮູ ້ຂອງທື່ານ ກ ື່ຽວກບັ ປື່າໄມ ້ແລະ ທີື່ ດນິ: ທື່ານ ເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍບໍ ຕະຫ ອດ

ໄລຍະຫ າຍປີຜື່ານມາ? ເຊັື່ ນ ມຊີບັພະຍາກອນ, ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ໜອ້ຍລງົ ແລະ ອ ື່ ນໆ?  

 

ຊບັພະຍາກອນ ນບັມ ມ້ໜີອ້ຍ ແລະ ຕະຫ ອດປີຜື່ານໆມາ ກຫໍ ຼຸດໜອ້ຍຖອຍລງົ. ເນ ື່ ອງຈາກ 

ເຂົາເຈົາ້ໄດເ້ລ້ີມເຮັດພ ້ນທີື່ ປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ,້ ຈິື່ງໄດມ້ຕີ ົນ້ໄມປ້ກົຫຼຸມ້ ແລະ ເບີື່ ງເໝ ອນກບັວື່າ 

ມຕີ ົນ້ໄມຫ້ າຍຂຶນ້ຕ ື່ ມອີກ. ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ມໜີອ້ຍລງົ. ແມ ື່ຍິງ ບໍື່ ຕອ້ງການຍື່າງໃກ ຈາກ

ບາ້ນ (ມຂີໍຫ້ຍຼຸງ້ຍາກກື່ຽວກບັເວລາ), ດ ັື່ງນ ັນ້, ເຂົາເຈົາ້ ມເີຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົໜອ້ຍລງົ ສາໍລບັ

ບໍລິໂພກພາຍໃນ.  

ຄຼຸນນະພາບ ຂອງດນິ ກເໍຊ ື່ ອມລງົ, ພະຍາຍາມໃຊມ້ນູສດັ ເປັນຝຼຸື່ນ ແຕື່ປດັຈຼຸບນັນີ ້ມຜີນົໜ້

ອຍ. ປດັຈຼຸບນັ ບໍື່ ມປີຼຸຍເຄມ.ີ  

 

7. ທື່ານ ຄິດບໍວື່າ ທື່ານໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ?້ ເປັນແນວໃດ? 

 

ບໍື່ ມຄີວາມສມົດນູກນັ ຢູື່ພາຍໃນບາ້ນ ຊຶື່ ງຂຶນ້ກບັວື່າ ທື່ານສາມດາ ເກບັກູ ້ແລະ ຂາຍໄດຫ້ າຍ

ເທົື່ າໃດ. ຢູື່ພາຍໃນຄອບຄວົ, ມຜີນົປະໂຫຍເທົື່ າທຽມກນັ.  

ແມ ື່ຍິງ ຄຼຸມ້ເລ ້ອງການເງນິ. ການຕດັສນິໃຈກື່ຽວກບັ ການເງນິ: ຕດັສນິໃຈຜູດ້ຽວກ ື່ຽວກບັສິື່ ງ

ເລັກໆນອ້ຍໆ, ສື່ວນການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍື່ ແມ ື່ນລມົກນັ ແລະ ຮື່ວມກນັຕດັສິນໃຈ. 

 

8. ທື່ານ ເຂົ້າເຖງິ ປື່າໄມປ້ະເພດໃດ? ເຊັື່ ນ: ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປື່າລວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸ

ທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດສະຫງວນສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປື່າຊຼຸມຊນົ. 

 



ປື່າຊມົໃຊ ້ຂອງບາ້ນ, ປື່າປ້ອງກນັ, ປື່າສາໍລບັ ເກບັກູ ້ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ 

 

9. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍື່ ວ ື່າ ທື່ານກາໍລງັມສີື່ວນຮື່ວມ ຢູື່ໃນ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ຕດັສິນໃຈ ກ ື່ຽວກບັປື່າໄມ?້ ສິື່ ງ

ດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ 

(ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປື່າລວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ 

ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ)? 

 

ມແີຜນຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ.້ ຄະນະກາໍມະການ ມສີະມາຊກິທງັໝດົ 9 ຄນົ, ມແີມ ື່ຍິງ 3 

ຄນົ. ແມ ື່ຍິງເຂົ້າຮ ື່ວມໃນການສນົທະນາ ຂອ້ນຂາ້ງດ ີໂດຍສະເພາະແມ ື່ນ ສະມາຊກິ ຂອງ

ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ຊຶື່ ງເປັນຜູທີ້ື່ ມລີະດບັການສຶກສາ ທີື່ ສງູກວື່າ ແລະ ມາຈາກຕວົເມ  ອງ 

ແລະ ສາມາດ ນາໍເອົາຄວາມຮູ ້ຫ າຍຢື່າງ ມາໂອລມົສນົທະນາກນັ.   

 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

 

ແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ທີື່ ມຢີູື່ໃນປດັຈຼຸບນັ ມຜີນົດ ີແກ ື່ ຊາວບາ້ນ ໂດຍສະເພາະ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ 

ການພ ້ນຟ ູແລະ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ.້ ບໍື່ ມຄີວາມຂດັແຍື່ງຕໍື່ ໄປອີກແລວ້ ກ ື່ຽວກບັ ທີື່ ດນິ 

ຍອ້ນມແີຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແຕື່ ຕາມການແນະນາໍ ມນັອາດຈະສາມາດເຮັດສາໍເລັດ ສາໍລບັ 

ການຈດັສນັປື່າໄມ/້ທີື່ ດນິ ໃນເຂດເນນີສງູ ເພາະວື່າ ຍງັມຄີວາມຂດັແຍື່ງ ລະຫວື່າງ ຊາວບາ້ນ

ດວ້ຍກນັ.   

ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງທີື່ ດນິ ບໍື່ ມກີານປື່ຽນແປງຫຍງັ ຍອ້ນມ ີແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ. ເຂົາເຈົາ້ ຮູສ້ຶກມ ີ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມຄີວາມປອດໄຟ ທາງດາ້ນທີື່ ດນິ ຢື່າງພຽງພໍ ສາໍລບັເຈລະຈາ ກບັ 

ນກັລງົທຶນຜູທີ້ື່ ມທີື່າແຮງ.    

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: 

ທື່ານມຄີວາມຫວງັແນວໃດ ທີື່ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຈະປື່ຽນການດາໍລງົຊີວດິ ຂອງທື່ານ? ສິື່ ງທີື່ ທື່ານ

ຢາ້ນກວາ ມຫີຍງັແດື່?  

ໝາຍເຫດ: ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ 

ການປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ 

 

ເຂົາເຈົາ້ ຫວງັວື່າຈະມລີາຍຮບັເພີື່ ມຂຶນ້ ແລະ ຈະສາມາດ ກໍື່ສາ້ງ ຫອ້ງການສະພາບາ້ນໄດ ້



(ແລະ ສິື່ ງອ ື່ ນໆ ເພ ື່ ອພດັທະນາບາ້ນ). ສນົໃຈໃນ: ຜກັສ ົື່ງອອກຕະຫ າດ, ການລຽ້ງສດັ, 

ການຕາໍແຜື່ນທໍຜາ້, ໜອງປື່າ.  

ຄວາມກງັວນົຢາ້ກວົ:  ຖາ້ມກີານສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິ ຢື່າງຄບົຊຼຸດ ຈາກໂຄງການ, 

ເຂົາເຈົາ້ ພອ້ມແລວ້ທີື່ ຈະຢຼຸດຕິ ການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ. ເຂົາເຈົາ້ພຽງແຕື່ຍງັຢາກເຮັດຢູື່  

ເພາະຂາດທາງເລ ອກ ແລະ ແຫ ື່ງການເງນິ ສາໍລບັການຫນັປື່ຽນ.  

 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການເຮັດໃຫຊ້າວບາ້ນ ມສີື່ວນຮື່ວມ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັ

ປື່າໄມບ້າ້ນ (ການວາງແຜນ ແລະ ສນັຍື່າ ກ ື່ຽວກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມບ້າ້ນ, ກດິຈະ

ກາໍການປກູປື່າ, ການພ ້ນຟປູື່າໄມ)້ ແລະ ການຕິດຕາມ (ທີື່ ລວມມ ີການລາດຕະເວນ): ທື່ານ

ຄິດແນວໃດ ຕໍື່ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວ? ທື່ານຄິດວື່າ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຄວນມສີື່ວນຮື່ວມ ໃນຈຼຸດໃດ?  

 

ຖາ້ວື່າ ແມ ື່ຍິງ ສາມາດເຮັດວຽກ ເປັນກຼຸື່ມໄດ,້ ເຂົາເຈົາ້ ອາດຈະເຂົ້າຮ ື່ວມ ຢູື່ໃນການຕິດຕາມ 

ແລະ ລາດຕະເວນກວດກາປື່າໄມ.້  ແຜນງານ ສາມາດຝຶກເຂົາເຈົາ້ ກ ື່ຽວກບັ ວທີິປະຕິບດັ 

ແລະ ເຂົາເຈົາ້ ຢາກຈະເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມດ້ ັື່ງກ ື່າວ. ຢູື່ໃນຄະນະກາໍມະການ, 

ເຂົາເຈົາ້ຮູສ້ຶກວື່າ ເປັນຕວົແທນແລວ້.    

 

13. ອຼຸປະສກັ ຂອງທື່ານມຫີຍງັແດື່ ຕໍື່ກບັການເຂົ້າເຖງິຕະຫ າດ? ທື່ານຕອ້ງການໃຫຊ້ື່ວຍຈຼຸດໃດ 

ເພ ື່ ອໃຫເ້ຂົ້າເຖງິມນັໄດ?້  

 

ຄອບຄວົທຼຸກຍາກ  ຍອ້ນບໍື່ ມກີານຂນົສ ົື່ງ ໄປຫາຕະຫ າດ ແລະ ຍອ້ນເຂົາເຈົາ້ ມກັຈະ

ຜະລິດຈາໍນວນເລັກນອ້ຍ. ສະພາບຂອງຫນົທາງ ແມ ື່ນຂີຮ້າ້ຍ, ໂດຍສະເພາະ ໃນລະດຝູນົ 

(ແທບຈະເຂົ້າບໍື່ ໄດ)້, ດ ັື່ງນ ັນ້ ຄວນຈະເປັນອນັທາໍອິດ ທີື່ ຈະຖ ກປື່ຽນ. ສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມານ ັນ້ ຍງັ

ອາດຈະປື່ຽນການດາໍລງົຊວີດິ ທີື່ ຕິດພນັກບັ ການເຂົ້າເຖງິການຮກັສາສຼຸຂະພາບ.   

 

14. ທື່ານຄິດແນວໃດ ກື່ຽວກບັ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັເລ້ີມຕ ົນ້ທຼຸລະກດິ/ລງົທຶນ ໃສື່ໃນ ການ

ເຮັດກະສກິາໍແບບໃໝື່ ແລະ ອ ື່ ນໆ? 

 

ຕອ້ງການທະນາຄານບາ້ນ, ອາດຈະເປັນສິື່ ງທີື່ ດທີີື່ ສຼຸດ ທີື່ ຈະເຂົ້າຫາເງນິທຶນ ໃນຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ 

ນາໍໃຊເ້ງນິດ ັື່ງກ ື່າວ ໄປລງົທຶນຂະໜາດນອ້ຍ. ອນັທີື່ ຈງິ, ເຂົາເຈົາ້ ຢາກຈະເຮັດວຽກ ຮື່ວມກບັ

ແຜນງານ ໂດຍມກີານຮື່ວມສນົທະນາ ແລະ ສາ້ງແຜນນາໍກນັ.  

 

15. ແຜນງານ ຕອ້ງການດງຶເອົາ ການລງົທຶນ ຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສິ

ກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ແບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ໃນປື່າຜະລິດແຫື່ງຊາດ. ທື່ານຄິດເຖງິ

ຫຍງັແດື່?   



 

ທຼຸກຄ ັງ້ ເຂົາເຈົາ້ສະໜບັສະໜນູ ການມໂີຄງການໃໝືໆ່  ເຂົ້າມາໃນບາ້ນ ແຕື່ ມຄີວາມ

ລະມດັລະວງັ ກບັການມສິື່ວນຮື່ວມ ຂອງພາກເອກະຊນົ. ມນັຈະຕອ້ງຮບັປະກນັ ຢື່າງຖີື່ ຖວ້ນ

ວື່າ ກດິຈະກາໍ ຢູື່ໃນບາ້ນ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກື່ ທຼຸກຄນົ ລວມທງັ ວຽກເຮັດງານທາໍ ທີື່

ເປັນທາງເລ ອກ ແລະ ເພີື່ ມລາຍຮບັ.   

 

16. ຄາໍຄິດເຫັນອ ື່ ນໆເດ?   

 

ບລິູມະສິດ ໃນການປບັປຼຸງຖະໜນົຫນົທາງ, ເພີື່ ມເນ ອ້ທີື່ ເຂົ້ານາ, ປປັປຼຸງອາຄານຮຽນ, ລະບບົ

ຊນົລະປະທານ, ໂຄງລື່າງພ ້ນຖານຂະໜາດນອ້ຍ ຂອງບາ້ນ ເຊັື່ ນ ຫອ້ງການສະພາບາ້ນ. 

ທາງຂະໜາດນອ້ຍ ເຊ ື່ ອມຕໍື່ຫາ ພ ້ນທີື່ ນາ ຈະປບັປຼຸງ ການລາດຕະເວນນາໍອີກ. ການສະໜບັ

ສະໜນູດາ້ນການເງນິ ສາໍລບັ ການຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ ້ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັ ການປ້ອງກນັໄຟ

ປື່າ (ການສາ້ງແລວກນັໄຟ), ການລາດຕະເວນ, ການສາໍຫ ວດ, ປື່ຽນປ້າຍຫ ກັໝາຍໃໝື່.  

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດບາ້ນ: ແຂວງຫວົພນັ, ເມ  ອງຊາໍເໜ ອກ, ບາ້ນຢາດ (ເຜົື່ າຄະມຼຸ, ເຜົື່ າມ ົງ້) – 

ກຼຸື່ມຜູຊ້າຍ (13 ຄນົ) 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການ

ປບັປຼຸງ ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັສນັພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບອກເຮົາແດື່ ກ ື່ຽວກບັ ຊີວດິການເປັນຢູື່ ຂອງທື່ານເປັນແນວໃດ.  

 

ຄວາມເປັນໜຶື່ ງດຽວ ລະຫວື່າງ ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍິງ. ສະພາບການເປັນຢູື່ ທີື່ ມຄີວາມທຼຸກຍາກ

ຫ າຍ/ຄວາມທຼຸກຍາກ. ລະດບັການສຶກສາຕ ໍື່າ, ອາຊບີບໍື່ ມຫີ າຍ.   

ສື່ວນໃຫຍື່ ເຮັດວຽກ ຢູື່ທ ົື່ງນາ, ເຮັດກະສກິາໍປກູຝງັ ແບບເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ.   

ການທາໍລາຍປື່າໄມ ້ໄດຫ້ ຼຸດລງົ. ມກີານສະໜອງນ ໍາ້ດ.ີ ການເຂົ້າເຖງິ ດວ້ຍຖະໜນົ ຢື່າງໜອ້ຍ

ແມ ື່ນມຢີູື່ທີື່ ນ ັນ້ ດ ັື່ງນ ັນ້ ຈິື່ງດກີວື່າ ບາ້ນອ ື່ ນໆ, ແຕື່ຍງັອາດສາມາດປບັປຼຸງ. ຄວົເຮ ອນ 

ພະຍາຍາມພດັທະນາ ເທ ື່ ອລະບາດກາ້ວ. ບາງຄອບຄວົ ມເີຂົ້າບໍື່ ພໍກ ຼຸມ້ປີ. ບາ້ນມໂີຮງຮຽນ

ປະຖມົ. ເມ  ື່ອສມົທຽບກບັບາ້ນທີື່ ຢູື່ຫື່າງໃກສອກຫ ີກກວື່າ, ພວກເຮົາ ຮູສ້ຶກວື່າ ພວກເຮົາ ມີ

ສະພາບທີື່ ດກີວື່າ ແຕື່ວື່າຍງັມຫີ າຍຢື່າງທີື່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ບັປຼຸງ. ຕອ້ງການປບັປຼຸງເຄຫາສະຖານ, 

ຜະລິດຕະພນັຊ ຂ້າຍ. ບາງຄວົເຮ ອນ ລຽ້ງສດັ ເພ ື່ ອເພີື່ ມລາຍຮບັ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ແຕື່ບໍື່ ປະສບົ

ຜນົສາໍເລັດຫ າຍປານໃດ. ສິື່ ງທາ້ທາຍ ໃນບາ້ນ (ນາຍບາ້ນ) ປະກອບມ ີຄ  ບາ້ນຖ ກແບື່ງອອກ

ເປັນສອງກຼຸື່ມຊມົເຜົື່ າ ແລະ ເຮັດໃຫບ້າ້ນປະສານງານ ແລະ ຈດັກອງປະຊຼຸມ ຍາກຂຶນ້. ການ

ປບັປຼຸງທາງເຂົ້າ ແມ ື່ນເປັນສິື່ ງຈາໍເປັນ ສາໍລບັການເຂົ້າເຖງິ ການຮກັສາສຼຸຂະພາບ. ປບັປຼຸງ

ອາຄານຮຽນ. ກຼຸື່ມເຜົື່ າມ ົງ້ ບໍື່ ມນີາພຽງພໍ. ເຂົາເຈົາ້ ຂຼຸດທາງເຂົ້າເຖງິນາ ຂອງຕນົເອງ ດວ້ຍມ . 

ມທີີື່ ດນິປື່າໄມຫ້ າຍຂຶນ້ ແຕື່ຢູື່ໃກບາ້ນ ຂອງເຂົາເຈົາ້ໂພດ (30 ກໂິລແມດັ). ສາໍລບັໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົ, ເດັກນອ້ຍຍື່າງປະມານ 6 ກໂິລແມດັ ໄປຫາບາ້ນຂາ້ງຄຽງ.   

 

2. ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້ແລະ ທີື່

ດນິ? 

 

ປື່າໄມ:້ ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ ື່ຍງິ ເຮັດວຽກນາໍກນັ 

ທີື່ ດນິ: ເຮັດວຽກນາໍກນັ (ເກບັກູ,້ ອອ້ມຮ ົວ້, ທ ົື່ງນາ) 

 

3. …ແລະ ໃນການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມເ້ດ? 

 

ການປ້ອງກນັໄຟປື່າ, ການພ ້ນຟ.ູ 



ປດັຈຼຸບນັ ການລາດຕະເວນ ແມ ື່ນຜູຊ້າຍເປັນຜູເ້ຮັດ ແຕື່ ເຂົາເຈົາ້ຮູສ້ຶກວື່າ ແມ ື່ຍິງ ອາດຈະ

ສາມາດເຮັດໜາ້ທີື່ ນ ັນ້ໄດ ້ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການເຮັດ.  

ເຂົາເຈົາ້ຍງັລາດຕະເວນ ເພ ື່ ອປກົປ້ອງອື່າງໂຕື່ງ.  

 

4. ທື່ານ ຮູສ້ກຶບໍວື່າ ວຽກທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ປື່າໄມ ້ຖ ກແບື່ງກນັ ລະຫວື່າງ

ຍງິ ແລະ ຊາຍຢື່າງເປັນທາໍ? 

 

ຜູຊ້າຍ ເຮັດວຽກ ຫ າຍກວື່າແມ ື່ຍງິ ນອກຈາກລະດກູານເກບັກ ື່ຽວ ເພາະວື່າ ຜູຊ້າຍ ລງົ

ກວດກາທ ົື່ງໄຮ ື່ທ ົື່ງນາ ຕະຫ ອດເວລາ ໃນຄະນະທີື່  ແມ ື່ຍິງແມ ື່ນເຮັດວຽກຢູື່ເຮ ອນ ແລະ ຕາໍຜາ້. 

ນາຍບາ້ນ ເວົ້າເພີື່ ມອີກວື່າ: ຜູຊ້າຍເຮັດວຽກໜກັກວື່າ ແຕື່ແມ ື່ຍິງ ເຮັດວຽກຫ າຍກວື່າ. ຜູຊ້າຍ

ຮູສ້ຶກວື່າ ຜູຊ້າຍ ມຄີວາມກດົດນັຕ ົນ້ຕໍ ໃນການຕອບສະໜອງ ຄອບຄວົ ຂອງຕນົ ແລະ ຈະ

ຕອ້ງໄດເ້ຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດອາຊບີ ທີື່ ສາ້ງລາຍຮບັເພີື່ ມຂຶນ້. ເຂົາເຈົາ້ຍງັຮູສ້ກຶ ຄາ້ຍໆກບັວື່າ 

ເຂົາເຈົາ້ ຈະຕອ້ງຄິດໄປຂາ້ງໜາ້ ໃຫຫ້ າຍເທົື່ າທີື່ ຈະຫ າຍໄດ ້ເພ ື່ ອຮບັປະກນັລາຍຮບັ ແລະ 

ການເປັນຢູື່ທີື່ ດ ີຂອງເຂົາເຈົາ້.  

 

5. ທື່ານ ຮູຈ້ກັກນົໄກ REDD+ ບໍ ແລະ ເປັນຫຍງັ ມນັຈິື່ງເກດີຂຶນ້ມາ? 

 

ບໍື່ ເຄີຍໄດຍ້ນິ ກ ື່ຽວກບັ REDD+, ຍກົເວັນ້ ເລ ້ອງການປື່ຽນແປງ ຂອງດນິຟ້າອາກາດ, ການ

ປກົປກັຮກັສາສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ອ ື່ ນໆ (ກດິຈະກາໍ ຂອງ ໂຄງການ Clipad). ນບັຕ ັງ້ແຕື່ມ ີ

ແຜນງານ (ປີ 2016), ເຂົາເຈົາ້ໄດເ້ລີື່ ມ ປກົປກັຮກັສາ ປື່າໄມຂ້ອງຕນົ ແລະ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ 

ຄະນະຄຼຸມ້ຄອງປື່າໄມ ້ທີື່  ປກົກະຕິ ມກັຈະເຕ ອນ ຊາວບາ້ນ ໃຫເ້ອົາໃຈໃສື່ ເບີື່ ງແຍງປື່າໄມ.້  

 

6. ຈາກ ຄວາມຮູ ້ຂອງທື່ານ ກ ື່ຽວກບັ ປື່າໄມ ້ແລະ ທີື່ ດນິ: ທື່ານ ເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍບໍ ຕະຫ ອດ

ໄລຍະຫ າຍປີຜື່ານມາ? ເຊັື່ ນ ມຊີບັພະຍາກອນ, ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ໜອ້ຍລງົ ແລະ ອ ື່ ນໆ?  

 

ໝາກໄມ ້ຈາກຕ ົນ້ໄມ ້ລວມທງັ ຕ ົນ້ໄມໃ້ຫຍື່ ໄດເ້ພີື່ ມຂຶນ້ ຍອ້ນມມີາດຕະການພ ້ນຟປູື່າໄມ ້

ແລະ ມາດຕະການປກົປກັຮກັສາ. ສດັປື່າ ໄດເ້ພີື່ ມຂຶນ້ ຍອ້ນເຫດຜນົອນັດຽວກນັ. ມຜີນົໄດຮ້ບັ

ດ ີຈາກປື່າໄມທີ້ື່ ມສີະພາບດ/ີມເີຫັດຫ າຍ.  

ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ໄດຫ້ ຼຸດລງົ.  

ນອກຈາກນ ັນ້ ເຂົາເຈົາ້ຍງັສງັເກດເຫັນວື່າ ສະພາບດນິຟ້າອາກາດ ກາໍລງັມກີານປື່ຽນແປງ: 

ລະດຝູນົ ມຝີນົຫ າຍຂຶນ້, ເກດີມໄີພນ ໍາ້ຖວ້ມຫ າຍຂຶນ້, ແຕື່ ແຜນງານ (Clipad) ໄດຊ້ື່ວຍຄວບ

ຄຼຸມໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. 

 



7. ທື່ານ ຄິດບໍວື່າ ທື່ານໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ?້ ເປັນແນວໃດ? 

 

ຂຶນ້ກບັວື່າ ຄອບຄວົສຼຸມເຮ ື່ ອແຮງໃສື່ຫ າຍປານໃດ ແລະ ມສີະມາຊກິຄອບຄວົຈກັຄນົ 

ປະກອບສື່ວນ. ແຕື່ໂດຍສະເລື່ຍແລວ້, ຊາວບາ້ນທງັໝດົ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຢື່າງເທົື່ າທຽມ

ກນັ ຈາກ ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ.້ ຢູື່ພາຍໃນຄວົເຮ ອນ, ມຜີນົປະໂຫຍດເທົື່ າກນັ ແມກະທ ັື່ງ

ການບໍລິໂພກອຼຸປະໂພກ.  

 

8. ທື່ານ ເຂົ້າເຖງິ ປື່າໄມປ້ະເພດໃດ? ເຊັື່ ນ: ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປື່າລວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸ

ທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດສະຫງວນສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປື່າຊຼຸມຊນົ. 

 

ເນ ອ້ທີື່ ກະສິກາໍແລະປື່າໄມ ້ແບບປະສມົປະສານ, ເຄ ື່ ອປື່າຂອງດງົ 

ປື່າປ້ອງກນັ ຖ ກກ ື່າວເຖງິ ສະເພາະ ຫ ງັຈາກ ທິມງານຂອງແຜນງານ ໄດກ້ ື່າວເຖງິ. 

 

9. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍື່ ວ ື່າ ທື່ານກາໍລງັມສີື່ວນຮື່ວມ ຢູື່ໃນ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ຕດັສິນໃຈ ກ ື່ຽວກບັປື່າໄມ?້ ສິື່ ງ

ດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ 

(ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປື່າລວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ 

ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ)? 

 

ເຂົາເຈົາ້ ຮູສ້ ກວື່າ ທງັ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ແມ ື່ນມສີື່ວນຮື່ວມ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້

ເພາະວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ແລກປື່ຽນໜາ້ວຽກກນັ ແລະ ມທີງັຍິງ ແລະ ຊາຍ ຢູື່ໃນຄະນະຄຼຸມ້ຄອງຈດັ

ສນັປື່າໄມ.້  

 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

 

 

ບໍື່ ມຄີວາມຂດັແຍື່ງອກີແລວ້ ກ ື່ຽວກບັທີື່ ດນິ ກບັບາ້ນອ ື່ ນໆ ນບັຕ ັງ້ແຕື່ ມແີຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ຊຶື່ ງ

ເຂົາເຈົາ້ ດໃີຈຫ າຍ ສາໍລບັຈຼຸດນີ.້ ມາດຕະການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້ກາໍລງັສະແດງໃຫເ້ຫັນຜນົ

ກະທບົທາງບວກ (ຍກົເວັນ ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົທີື່ ຫ ຼຸດລງົ).  

ຄາໍແນະນາໍ: ເນ ອ້ທີື່ ກະສິກາໍ ຄວນຈະຖ ກແບື່ງ ໂດຍຄວົເຮ ອນ ນາໍອກີ (ຫອ້ງການກະສິກາໍ 

ແລະ ປື່າໄມເ້ມ  ອງ ໄດລ້ງົມາ ແຕື່ຍງັຢູື່ໃນຂະບວນການເຈລະຈາ ກບັຊາວບາ້ນ ຕໍື່ ກບັ ບນັຫາ

ຂໍຂ້ດັແຍື່ງ; ສາໍລບັເຄຫະສະຖານ, ເນ ອ້ທີື່  ຖ ກຈດັສນັ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້). 

ນາຍບາ້ນ: ສາໍລບັ ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມບ້າ້ນ, ເຂົາເຈົາ້ ຍງັຄງົຕອ້ງການ ການສະໜອງ



ເງນິ ສາໍລບັ ການປອ້ງກນັໄຟປື່າ (ສາ້ງແລວກນັໄຟ), ການລາດຕະເວນ, ການສາໍຫ ວດ, 

ການປື່ຽນຖື່າຍປ້າຍປກັຫ ກັໝາຍໃໝື່  

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: 

ທື່ານມຄີວາມຫວງັແນວໃດ ທີື່ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຈະປື່ຽນການດາໍລງົຊີວດິ ຂອງທື່ານ? ສິື່ ງທີື່ ທື່ານ

ຢາ້ນກວາ ມຫີຍງັແດື່?  

ໝາຍເຫດ: ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ 

ການປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ 

 

ຊາວບາ້ນ ຂາດປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮູ ້ກ ື່ຽວກບັ ວທີິການເຮັດກະສິກາໍ ແລະ ໃນ

ປດັຈຼຸບນັນີ,້ ພວກເຮົາ ບໍື່ ມຫີຍງັ ທີື່ ຈະສ ົື່ງໄປຂາຍຢູື່ຕະຫ າດ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ພວກເຮົາ ຕອ້ງການ 

ການສະໜບັສະໜນູ ທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ດາ້ນການເງນິ ເພ ື່ ອຫນັປື່ຽນໄປສູື່ທາງເລ ອກ. 

ນອກຈາກນ ັນ້, ການວເິຄາະດນິ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ຮັດໃຫແ້ລວ້ ເພ ື່ ອກາໍນດົວື່າ ພ ດເສດຖະກດິ

ໃດ ທີື່ ອາດຈະເໝາະສມົ. ພວກເຮົາ ຕອ້ງການ ການສະໜບັສະໜນູ ສາໍລບັ ການເຮັດການ

ວເິຄາະນີ ້ລວມທງັ ວທີິການເຂົ້າເຖງິຕະຫ າດ. ພວກເຮົາ ຕອ້ງການເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນການປຶກສາ

ຫາລ  ແລະ ຮື່ວມຕດັສິນໃຈນາໍກນັ ແລະ ພວກເຮົາ ຕອ້ງການຮູສ້ກຶໝ ັນ້ໃຈວື່າ ການປື່ຽນແປງ

ນີ ້ອາດຈະປບັປຼຸງ ສະພາບການດາໍລງົຊວີດິ ແລະ ລາຍຮບັ ຂອງພວກເຮົາ.  

 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການເຮັດໃຫຊ້າວບາ້ນ ມສີື່ວນຮື່ວມ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັ

ປື່າໄມບ້າ້ນ (ການວາງແຜນ ແລະ ສນັຍື່າ ກ ື່ຽວກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມບ້າ້ນ, ກດິຈະ

ກາໍການປກູປື່າ, ການພ ້ນຟປູື່າໄມ)້ ແລະ ການຕິດຕາມ (ທີື່ ລວມມ ີການລາດຕະເວນ): ທື່ານ

ຄິດແນວໃດ ຕໍື່ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວ? ທື່ານຄິດວື່າ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຄວນມສີື່ວນຮື່ວມ ໃນຈຼຸດໃດ? 

 

ຊາວບາ້ນ ມສີື່ວນຮື່ວມແລວ້ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັ ແລະ ມຄີວາມຕ ັງ້ໃຈຫ າຍ ທີື່ ຈະສ ບຕໍື່

ເຮັດສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມານ ັນ້ ແລະ ຮບັເອົາໜາ້ວຽກໃໝືໆ່  ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ ຮູສ້ຶກວື່າ ມນັສມົເຫດສມົຜນົ 

ສາໍລບັບາ້ນ.    

 

13. ອຼຸປະສກັ ຂອງທື່ານມຫີຍງັແດື່ ຕໍື່ກບັການເຂົ້າເຖງິຕະຫ າດ? ທື່ານຕອ້ງການໃຫຊ້ື່ວຍຈຼຸດໃດ 

ເພ ື່ ອໃຫເ້ຂົ້າເຖງິມນັໄດ ້

 

ເຂົາເຈົາ້ຮູສ້ຶກ ຄາ້ຍໆວື່າ ມຜີກັຫ າຍແລວ້ ໃນຕະຫ າດຊາໍເໜ ອ ດ ັື່ງນ ັນ້, ຄື່າຂນົສ ົື່ງ ບໍື່ຄຼຸມ້ຄື່າ 

ສາໍລບັ ການເດນີທາງໄປຕະຫ າດ.   



ເຂົາເຈົາ້ ຢາກຈະສາ້ງ ຕື່ອງໂສມ້ນູຄື່າໃໝື່, ຜະລິດຕະພນັໃໝື່ (ເຊັື່ ນ. ອາຫານແຫງ້ ທີື່ ເກບັໄວ້

ດນົກວື່າ ແລະ ເປັນສນິຄື່າທີື່ ຕື່າງໝູື່, ດ ັື່ງນ ັນ້ ຫ າຍຄນົ ອາດຈະຊ ມ້ນັ). 

 

14. ທື່ານຄິດແນວໃດ ກື່ຽວກບັ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັເລ້ີມຕ ົນ້ທຼຸລະກດິ/ລງົທຶນ ໃສື່ໃນ ການ

ເຮັດກະສກິາໍແບບໃໝື່ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

 

ໃນອະດດີ, ເມ  ື່ອມກີານສະໜອງເງນິທຶນ ແກື່ ຊາວບາ້ນ, ເຂົາເຈົາ້ ບໍື່ ຮູວ້ທີິໃຊເ້ງນິ. ດ ັື່ງນ ັນ້, 

ຖາ້ວື່າ ການເຂົ້າເຖງິການເງນິ ຖ ກສະໜອງ, ຕໍື່ ໄປ ແມ ື່ນຮື່ວມສາ້ງແຜນທຼຸລະກດິ.  

ເຂົາເຈົາ້ ຮູສ້ຶກວື່າ ການເອົາເງນິກູ ້ມຄີວາມສື່ຽງ ສາໍລບັ ຊາວບາ້ນ ໃນກລໍະນ ີເຂົາເຈົາ້ ບໍື່

ສາມາດ ຂາຍຜະລິດຕະພນັ ຂອງຕນົ. ຖາ້ມກີານວເິຄາະ ຢື່າງຄກັແນ ື່, ການເງນິຈຼຸລະພາກ/

ທະນາຄານບາ້ນ ອາດຈະເປັນສິື່ ງທີື່ ດສີຼຸດ ສາໍລບັບາ້ນ. ບາ້ນໄດພ້ດັທະນາສາ້ງ ຫ າຍຢື່າງ ໃນ

ຫ າຍປີຜື່ານມາ, ແຕື່ວື່າ ໂດຍມກີານເຂົ້າເຖງິ ການເງນິຈຼຸລະພາກ, ເຂົາເຈົາ້ ອາດຈະສາມາດ 

ເລ້ີມລງົທຶນ ເຂົ້າໃນການປບັປຼຸງຊວີດິການເປັນຢູື່ ຕາມທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງ.   

 

15. ແຜນງານ ຕອ້ງການດງຶເອົາ ການລງົທຶນ ຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສິ

ກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ແບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ໃນປື່າຜະລິດແຫື່ງຊາດ. ທື່ານຄິດເຖງິ

ຫຍງັແດື່?  

 

ການລງົທຶນ ຂອງພາກເອກະຊນົ ອາດຈະໄດຮ້ບັການຕອ້ນຮບັທີື່ ດ ີເພາະວື່າ ການລງົທຶນ 

ອາດຈະສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ຫ າຍຂຶນ້ ລວມທງັ ພ ້ນຖານໂຄງລາງ ພາຍໃນບາ້ນ. ເຂົາເຈົາ້ 

ເຫັນທື່າແຮງ ສາໍລບັ ການທື່ອງທຽວທາໍມະຊາດ ທີື່ ມນີ ໍາ້ຕກົຢູື່ໃກ.້ 

ການລງົທຶນ ອາດຈະຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັການຄວບຄຼຸມ ຢື່າງເຂັມ້ງວດ ຈາກ ລດັຖະບານ ເພ ື່ ອ

ຮບັປະກນັວື່າ ຊາວບາ້ນ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ ການຮື່ວມມ  ເພາະວື່າ ພວກເຮົາ ຂາດ

ປະສບົການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄວບຄຼຸມ ການຮື່ວມມ  ດວ້ຍຕນົເອງ. ຖາ້ວື່າ 

ການຮື່ວມມ  ຈະປື່ຽນພ ້ນຖານໂຄງລື່າງ ຢູື່ໃນບາ້ນ ຫ າຍໂພດ, ເຂົາເຈົາ້ ອາດຈະບໍື່ ຕອ້ງການ

ແນວນ ັນ້.   

 

16. ຄາໍຄິດເຫັນອ ື່ ນໆເດ?   

 

ການຈດັສນັ ທີື່ ດນິກະສິກາໍ ຂອງຄວົເຮ ອນ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດສ້ ບຕໍື່ .  

ກດິຈະກາໍຂອງແຜນງານທງັໝດົ ຄວນຈະເລັງໃສື່ ເພີື່ ມລາຍຮບັແກື່ປະຊາຊນົ ຜື່ານທາງ 

ຜະລິດຕະພນັ ທີື່ ແຕກຕື່າງ (ຄາ້ຍກບັ ໜຶື່ ງເມ  ອງ ໜຶື່ ງຜະລິດຕະພນັ), 

ການປບັປຼຸງ ຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຈະເຮັດໃຫມ້ກີານເຂົ້າເຖງິ ການເບີື່ ງແຍງ

ສຼຸຂະພາບ, ຕະຫ າດ ແລະ ການສຶກສາ ໄດດ້ຂີຶນ້ກວື່າເກົື່ າ.   



ຕື່າງໜາ້ເຜົື່ າມ ົງ້ ເວົ້າຄ ນວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ຕອ້ງການ ຖະໜນົຫນົທາງ ເຂົ້າເຖງິທ ົື່ງໄຮ ື່ທ ົື່ງນາ  

ແລະ ເນ ອ້ທີື່ ປື່າໄມ ້ຂອງເຂົາເຈົາ້.   

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດບາ້ນ: ເມ  ອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ, ບາ້ນນ ໍາ້ມາດ (ເຜົື່ າອາຄາ); ຜູເ້ຂົ້າຮ ື່ວມ: ຊາຍ 8 

ຄນົ, ຍງິ 27 ຄນົ)  

 

ໝາຍເຫດ: ການສາໍພາດ ໄດຖ້ ກດາໍເນນີ ກບັກຼຸື່ມທີື່ ປະກອບດວ້ຍທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ທີມໝີດົທຼຸກອາຍຼຸ. 

ການແຍກເພດ ແມ ື່ນເປັນໄປບໍື່ ໄດທີ້ື່ ຈະເຮັດ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ຊາວບາ້ນມກີານສະຫ ອງ ຢື່າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງ 

ແລະ ໄດຕ້ດັສນິໃຈວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ຄວນຈະມກີານເຂົ້າຮ ື່ວມການສນົທະນາ ຄ ັງ້ດຽວ. ການສນົທະນາ 

ກບັ ແມ ື່ຍງິ ຍງັຈາໍເປັນຕອ້ງການ ໃຫມ້ກີານແປເພີື່ ມຕ ື່ ມ ຢື່າງຫ ວງຫ າຍ (ພາສາອາຄາ-ລາວ-ອງັກດິ).  

 

ຂໍສ້ງັເກດຕໍື່ ໄປ: ບາ້ນຕ ັງ້ຢູື່ຫື່າງຈາກຕວົເມ  ອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ ພຽງແຕື່ ສອງສາມກໂິລແມດັເທົື່ ານ ັນ້. ການ

ເຂົ້າເຖງິຕວົເມ  ອງ ໄດປ້ບັປຼຸງ ການເຂົ້າເຖງິສາລາ ແລະ ຕະຫ າດ ຂອງປະຊາຊນົ. ໃນທາງ

ກງົກນັຂາ້ມ, ບນັຫາຂີເ້ຫຍ ອ ຂອງບາ້ນ ແມ ື່ນມຢີູື່ທຼຸກແຫື່ງຫນົ ແລະ ທຼຸກມຼຸມ ຂອງບາ້ນ. ການສຶກສາ

ສິື່ ງແວດລອ້ມ ບໍື່ທນັໄດຖ້ ກສະໜອງ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງປະຊາຊນົ ຕໍື່ ຄວາມຈາໍເປັນ ໃນການ

ປກົປກັຮກັສາສິື່ ງແວດລອ້ມ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ແມ ື່ນບໍື່ ມເີລີຍ. ມພີຽງແຕື່ ແມ ື່ຍິງ ທີື່ ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິ 

ຄວາມເຂົ້າໃຈພ ້ນຖານ ກື່ຽວກບັ ສາຍພວົພນັ ລະຫວື່າງ ການກະທາໍຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນ ທີື່ ເຊ ື່ ອງຊອ້ນ. 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ຜື່ານທາງການປບັປຼຸງ 

ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັສນັ ພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບອກຂອ້ຍແດື່ ກ ື່ຽວກບັ ຊີວດິການເປັນຢູື່ ຂອງທື່ານເປັນແນວໃດ 

 

ແມ ື່ຍິງ: ເກບັກູຢ້າງພາລາ ໃນຕອນເຊ້ົາ, ຕອນແລງ ເກບັໄມປ້ື່ອງ, ຫວາຍ, ຫຍາ້ສາໍລບັເຮັດ

ຟອຍ, ໄມຟ້ ນ ແລະ ຝກັ. ມວີຽກໜອ້ຍຫ າຍ ເນ ື່ ອງຈາກວື່າ ແມ ື່ຍງິ ມກີານເຂົ້າເຖງິດວ້ຍຖະ

ໜນົ ແລະ ມລີດົຈກັ ແລະ ມກີານເຂົ້າເຖງິ ໂຮງສີເຂົ້າ. ລຼຸກແຕື່ເຊ້ົາ ເພ ື່ ອກະກຽມເຂົ້າ ແລະ 

ອາຫານເຊ້ົາ, ເກ ອສດັ, ຊກັເຄ ື່ ອງລາ້ງຖວ້ຍ. ແມ ື່ຍິງເຮັດວຽກຫ າຍກວື່າຜູຊ້າຍ. 

ແມ ື່ຍິງ ໄດເ້ງນິຫ າຍກວື່າຜູຊ້າຍ ເພາະວື່າ ຜູຊ້າຍຂີຄ້ານ. ແມ ື່ຍິງເປັນຜູເ້ກບັເງນິ. 

 

ຜູຊ້າຍ: ຂນົເຂົ້າ/ຜນົເກບັກ ື່ຽວ ລງົມາຈາກທ ົື່ງໄຮ ື່ທງົນາ ເຂດເນນີສງູ, ປດັຈຼຸບນັນີ ້ດວ້ຍ

ລດົຕອ໋ກຕອ໋ກ (ຈ ົື່ນມາຮອດຫວື່າງບໍື່ດນົມານີ ້ດວ້ຍຕີເປົື່ າ ຫ   ລດົຈກັ). ການເຮັດໄຮື່

ເລ ື່ ອນລອຍ, ບໍື່ ມເີຂົ້ານາ.   

 

ຕ ົນ້ຢາງພາລາ: ແບື່ງວຽກ, ຊຶື່ ງຂຶນ້ກບັຄອບຄວົ 

 



2. ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້ແລະ ທີື່

ດນິ? 

ໃຫເ້ບີື່ ງຄາໍຕອບຂາ້ງເທິງ.  

 

3. … ແລະ ຢູື່ໃນການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມເ້ດ? 

 

4. ທື່ານ ຮູສ້ກຶບໍວື່າ ວຽກທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ປື່າໄມ ້ຖ ກແບື່ງກນັ ລະຫວື່າງ

ຍງິ ແລະ ຊາຍຢື່າງເປັນທາໍ? 

 

ຂຶນ້ກບັຄອບຄວົຫ າຍ, ມທີຼຸກການປື່ຽນແປງ ເກດີຂຶນ້ໃນບາ້ນນີ.້ ໂດຍທົື່ວໄປ, ແມ ື່ຍິງ ເຮັດວຽກ

ດນົກວື່າ ແລະ ຫ າຍກວື່າ ໃນຄະນະທີື່  ຜູຊ້າຍເຮັດວຽກ ທີື່ ໃຊແ້ຮງງານຫ າຍກວື່າ.  

 

5. ທື່ານ ຮູຈ້ກັກນົໄກ REDD+ ບໍ ແລະ ເປັນຫຍງັ ມນັຈິື່ງເກດີຂຶນ້ມາ? 

 

ນບັຕ ັງ້ແຕື່ປີ 2012 ເປັນຕ ົນ້ມາ, ບໍື່ ມລີະບຽບຂຼຸດຄ ົນ້ໄມ.້ ຄື່າປບັໄໝ 1 ລາ້ນກບີ ຕໍື່

ຕາຕະລາງແມດັ ທີື່ ໄດຂ້ຼຸດຄ ົນ້.  

 

6. ຈາກ ຄວາມຮູ ້ຂອງທື່ານ ກ ື່ຽວກບັ ປື່າໄມ ້ແລະ ທີື່ ດນິ: ທື່ານ ເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍບໍ ຕະຫ ອດ

ໄລຍະຫ າຍປີຜື່ານມາ? ເຊັື່ ນ ມຊີບັພະຍາກອນ, ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ໜອ້ຍລງົ ແລະ ອ ື່ ນໆ?  

 

ປະຊາຊນົ ພາຍໃນບາ້ນຫ າຍຂຶນ້. ດ ັື່ງນ ັນ້ ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ມໜີອ້ຍລງົ. ບາງຄນົ ສ ບຕໍື່  

ເກບັກູຕ້ະຫ ອດ ໂດຍບໍື່ ໃຫປ້ື່າໄມ ້ມໂີອກາດ ພ ້ນຟ.ູ  

 

7. ທື່ານ ຄິດບໍວື່າ ທື່ານໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ?້ ເປັນແນວໃດ? 

 

ແມ ື່ຍິງ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຫ າຍກວື່າຜູຊ້າຍ ຈາກ ຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ ້ເພາະວື່າ ເຂົາເຈົາ້ 

ເກບັກູ ້ທຼຸກຢື່າງ ຈາກປື່າໄມ ້ແລະ ເປັນຜູເ້ກບັເງນິ (ແລະ ມກັຈະມລີາຍ ຫ າຍກວື່າ ຜວົຂອງ

ເຂົາເຈົາ້). 

 

8. ທື່ານ ເຂົ້າເຖງິ ປື່າໄມປ້ະເພດໃດ? ເຊັື່ ນ: ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປື່າລວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸ

ທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດສະຫງວນສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປື່າຊຼຸມຊນົ. 

 

ຢູື່ໃກ ້ໆ  ແມ ື່ນ ເຂດປື່າສະຫງວນທາໍມະຊາດ; ຈ ົື່ນມາຮອດປດັຈຼຸບນັນີ,້ ການຈດັສນັທີື່ ດນິ ແລະ 



ປື່າໄມ ້ປະຕິບດັແລວ້ ສະເພາະ ລະຫວື່າງບາ້ນທີື່ ແຕກຕື່າງກນັເທົື່ ານ ັນ້. 

 

9. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍື່ ວ ື່າ ທື່ານກາໍລງັມສີື່ວນຮື່ວມ ຢູື່ໃນ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ຕດັສິນໃຈ ກ ື່ຽວກບັປື່າໄມ?້ ສິື່ ງ

ດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ 

(ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປື່າລວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ 

ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ)? 

 

ຫ ກັໆແລວ້ ແມ ື່ນອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ເປັນຜູຕ້ດັສິດໃຈ ກ ື່ຽວກບັ ທຼຸກຢື່າງພາຍໃນບາ້ນ 

ຊຶື່ ງລວມທງັການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ.້ ຢູື່ໃນຄະນະ ບໍື່ ມແີມ ື່ຍິງຈກັຄນົ. ແມ ື່ຍງິບາງຄນົ ພໍໃຈ

ກບັສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມານ ັນ້, ແຕື່ບາງຄນົບໍື່ປານໃດ (ແຕື່ເຂົາເຈົາ້ ຈະບໍື່ທາ້ທາຍ ການຕດັສິນໃຈ).  

ໝາຍເຫດ: ຫ ງັຈາກ ພະຍາຍາມຫ າຍເທ ື່ ອ ໃນການໃຫແ້ມ ື່ຍງິອອກສິດອອກສຽງ ກ ື່ຽວກບັ 

ການລງົທຶນທີື່ ມທີື່າແຮງຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ,້ ແມ ື່ຍງິຄນົໜຶື່ ງ ເລ້ີມເວົາ້

ອອກມາວື່າ ຜູກ້ ື່ຽວຢາກຈະມສີື່ວນຮື່ວມ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມບ້າ້ນ. ຈາກ

ນ ັນ້, ແມ ື່ຍິງເລ້ີມສນົທະນາກນັ ກ ື່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄິດ ທີື່ ເຂົາເຈົາ້ຈະຕອ້ງສະໜບັສະໜນູ 

ການພ ້ນຟປູື່າ ແລະ ກື່ຽວກບັວື່າ ມນັຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດແນວໃດ ຖາ້ເຂົ້າເຈົາ້ສາມາດ ເປັນ

ສື່ວນໜຶື່ ງ ໃນການຕດັສນິໃຈ. ການສນົທະນານີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມສາໍຄນັ ຂອງການ

ສ ບຕໍື່  ສນົທະນາ ທີື່ ນາໍພາໂດຍຜູຊ້າຍ. ສະມາຊກິສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ ທີື່ ຕດິຕາມມານາໍ ໃຫ້

ຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອເປັນຢື່າງດ ີໃນການອະທິບາຍ ແລະ ຊຼຸກຍູໃ້ຫແ້ມ ື່ຍິງເວົ້າ – ຊຶື່ ງສະແດງໃຫ້

ເຫັນເຖງິບດົບາດສາໍຄນັ ທີື່ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ຍງັຄງົສາມາດນາໍໃຊ ້ໃນການອາໍນວຍ

ຄວາມສະດວກ ແກື່ບາ້ນ.  

 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

 

ບໍື່ ທນັມແີຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ິດນິ ຫ   ໃບຕາດນິເທ ື່ ອ, ມພີຽງແຕື່ກາໍນດົເຂດເທົື່ ານ ັນ້. ຂະບວນການ 

ຈິື່ງຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດສ້ ບຕໍື່ . ການປກັຫ ກັໝາຍເຂດແດນ ບໍື່ ມຄີວາມໝາຍຫ າຍປານໃດ ຕໍື່

ເຂົາເຈົາ້ ແລະ ບາ້ນໃກຄ້ຽງ – ບໍື່ ມໃີຜ ຄວບຄຼຸມການນາໍໃຊ ້ໄດຢ້ື່າງແທຈ້ງິ.  

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: 

ທື່ານມຄີວາມຫວງັແນວໃດ ທີື່ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຈະປື່ຽນການດາໍລງົຊີວດິ ຂອງທື່ານ? ສິື່ ງທີື່ ທື່ານ

ຢາ້ນກວາ ມຫີຍງັແດື່?  



ໝາຍເຫດ: ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ 

ການປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ 

 

ການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ແມ ື່ນເປັນວຽກທີື່ໜກັ ແລະ ມຫີ າຍຢື່າງຕອ້ງໄດເ້ຮັດ, ດ ັື່ງນ ັນ້ 

ເຂົາເຈົາ້ ອາດຈະມຄີວາມຕອ້ງການຢື່າງຫ ວງຫ າຍ ທີື່ ຈະຫນັປື່ຽນ ໄປສູື່ການປກູພ ດທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ. ການປກູຢື່າງພາລາ ໝາຍເຖງິການເຮັດວຽກໜອ້ຍ ສາໍລບັແຕື່ລະຄນົ, ຢື່າງໜອ້ຍ ກໍ

ແມ ື່ນຫ ງັຈາກໄລຍະເລ້ີມຕ ົນ້ (ຕ ົນ້ອື່ອນ ຕອ້ງການ ການບວົລະບດັຮກັສາຫ າຍກວື່າຕ ົນ້ອ ື່ ນ). 

 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການເຮັດໃຫຊ້າວບາ້ນ ມສີື່ວນຮື່ວມ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັ

ປື່າໄມບ້າ້ນ (ການວາງແຜນ ແລະ ສນັຍື່າ ກ ື່ຽວກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມບ້າ້ນ, ກດິຈະ

ກາໍການປກູປື່າ, ການພ ້ນຟປູື່າໄມ)້ ແລະ ການຕິດຕາມ (ທີື່ ລວມມ ີການລາດຕະເວນ): ທື່ານ

ຄິດແນວໃດ ຕໍື່ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວ? ທື່ານຄິດວື່າ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຄວນມສີື່ວນຮື່ວມ ໃນຈຼຸດໃດ?  

 

ແມ ື່ຍິງ ຕອ້ງການເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ,້ ກດິຈະກາໍການພ ້ນຟ,ູ ການ

ວາງແຜນ. ຊາວບາ້ນ ຕອ້ງການເພີື່ ມການລາດຕະເວນ ໃນອະນາຄດົ ເພາະວື່າ ໃນປດັຈຼຸບນັ, 

ທຼຸກຄນົ ກາໍລງັນາໍໃຊ ້ປື່າໄມ ້ຕາມທີື່ ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການ ແລະ ຕາມທີື່ ພບົເຫັນ ຊບັພະຍາກອນ

ຫ ຼຸດລງົ.   

 

13. ອຼຸປະສກັ ຂອງທື່ານມຫີຍງັແດື່ ຕໍື່ກບັການເຂົ້າເຖງິຕະຫ າດ? ທື່ານຕອ້ງການໃຫຊ້ື່ວຍຈຼຸດໃດ 

ເພ ື່ ອໃຫເ້ຂົ້າເຖງິມນັໄດ ້

 

ເຂົາເຈົາ້ ຮກັສາຈາໍນວນໜຶື່ ງ ສາໍລບັການຊມົໃຊຂ້ອງເຂົາເຈົາ້ເອງ, ແລະ ຂາຍສື່ວນທີື່ ເຫ  ອ ໃນ

ຕະຫ າດ ຢູື່ເມ  ອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ ທີື່ ຢູື່ໃກ ້ໆ  ແລະ ຕະຫ າດ ຢູື່ບາ້ນໃກຄ້ຽງ. ຢື່າງ ແມ ື່ນຂາຍໃຫ້

ບໍລິສດັ ທີື່ ບໍລິສດັມາຂນົເອົາຢາງເອງ ຫ   ຊາວບາ້ນສ ົື່ງໄປໃຫບໍ້ລິສດັ. 

 

14. ທື່ານຄິດແນວໃດ ກື່ຽວກບັ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັເລ້ີມຕ ົນ້ທຼຸລະກດິ/ລງົທຶນ ໃສື່ໃນ ການ

ເຮັດກະສກິາໍແບບໃໝື່ ແລະ ອ ື່ ນໆ 

 

ບາ້ນ ບໍື່ ມປີະສບົການເທ ື່ ອ ກ ື່ຽວກບັທຼຸກຮບູແບບ ຂອງການເງນິຈະລະພາບ. ສາໍລບັການເຂົ້າ

ເຖງິ ການກູຢ້ ມຈາໍນວນເລັກນອ້ຍ, ຜູຊ້າຍ ອາດຈະເລ້ີມເຮັດຮາ້ນນອ້ຍໆ, ແມ ື່ຍິງ ຢາກຈະ

ເພີື່ ມ ການຜະລິດເຄ ື່ ອງຫດັຖະກາໍ ແລະ ແຜນແພ ແລະ ສາ້ງທຼຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ.   

 

15. ແຜນງານ ຕອ້ງການດງຶເອົາ ການລງົທຶນ ຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສິ

ກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ແບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ໃນປື່າຜະລິດແຫື່ງຊາດ. ທື່ານຄິດເຖງິ



ຫຍງັແດື່?  

 

ບາ້ນ ອາດຈະເປີດ ການປະສານສມົທບົ ກບັ ພາກເອກະຊນົ, ຖາ້ວື່າ ທີື່ ດນິເໝາະສມົ.  

 

16. ຄາໍຄິດເຫັນອ ື່ ນໆເດ?  

 

ເຂົາເຈົາ້ ຢາກຈະເຂົ້າເຖງິ ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ, ຊຶື່ ງເປັນຂວົຕໍື່  (ໄດສ້ະເໜີ ນບັຕ ັງ້ແຕື່ 10 

ປີ). ເຂົາເຈົາ້ ໄດສ້າ້ງອາຄານຮຽນ ດວ້ຍຕນົເອງ ແຕື່ຕອ້ງການ ເຟີນເີຈຫີ າຍຂຶນ້. ເຂົາເຈົາ້ 

ຮູສ້ຶກຄາ້ຍໆກບັວື່າ ເຂົາເຈົາ້ມກັສະເໜີຂໍສິື່ ງຢື່າງ ແຕື່ ໜອ້ຍໜກັ ຊມິຫີຍງັເກດີຂຶນ້.  

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດບາ້ນ: ເມ  ອງຫ ວງນ ໍາ້ທາ, ບາ້ນນ ໍາ້ດ ີ(ກຼຸື່ມລານແຕນ, ແຫ ື່ງທື່ອງທື່ຽວທາໍມະ

ຊາດ; ແມ ື່ຍງິ 4 ຄນົ, ຜູຊ້າຍ 10 ຄນົ) 

 

ໝາຍເຫດ: ຊາວບາ້ນ ຂໍເຮັດກອງປະຊຼຸມຮື່ວມກນັ ເພາະວື່າ ເຂົາເຈາ້ ຮູສ້ຶກວື່າຄາວຽກຫ າຍໂພດ ທີື່

ຈະຈດັກອງກປະຊຼຸມ ແບບແຍກຕື່າງຫາກກນັ.   

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນອາຍເຮ ອນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ຜື່ານທາງການປບັປຼຸງ 

ການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັສນັ ພມູສນັຖານປື່າໄມ ້ແບບຍ ນນານ 

 

 

1. ບອກພວກເຮົາແດື່ ກ ື່ຽວກບັ ຊີວດິການເປັນຢູື່ ໃນແຕື່ລະວນັ ຂອງທື່ານເປັນແນວໃດ 

 

ນາຍບາ້ນ: ຮກັສາສວນຢາງພາລາ, ທ ົື່ງນາ, ບາງຄອບຄວົ ເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ, ລຽ້ງສດັ (ໝ,ູ 

ໄກ ື່, ເປັດ, ແບ)້, ມຄີອບຄວົຈາໍນວນເລັກນອ້ຍ ທີື່ ມຮີາ້ນຄາ້ຂະໜາດນອ້ຍ; ຜະລິດເຈຍ້ ແລະ 

ຕາໍຫກູ ແລະ ເຄ ື່ ອງຫດັຖະກາໍ ສື່ວນໃຫຍື່ ແມ ື່ນແມ ື່ຍິງທງັໝດົເປັນຜູເ້ຮັດ. ໄດເ້ລ້ີມເປັນ

ສະຖານທີື່ ທື່ອງທຽວ ໃນປີ 2003 (ເປີດເປັນທາງການ ໃນປີ 2007 ໃນຊວ້ງ ທີື່ ເຂົາເຈົາ້ ຍງັ

ໄດຮ້ບັການຊື່ວຍເຫ  ອດາ້ນການສະໜອງເງນິ ສາໍລບັ ສິື່ ງນ ັນ້ ຈາກ ADB, ປດັຈຼຸບນັນີ ້ກອງ

ທຶນນວິຊແີລນ ສາໍລບັ ການພດັທະນາການທື່ອງທື່ຽວ ຊຼຸມຊນົ ກາໍລງັ ສະໜບັສະໜນູ ດວ້ຍ

ການສະໜອງເງນິ ຈນົຮອດປີ 2020), ເມ  ື່ອມແີນວຄວາມຄິດ ຈາກຊາວບາ້ນຄນົໜຶື່ ງ (ຜູ້

ຊາຍ). ຊາວບາ້ນ 7 ຄນົ ໄດສ້າ້ງ ສະຖານທີື່ ທື່ອງທື່ຽວ. ເມ  ື່ອການສະໜອງເງນິ ຊິນ້ສຼຸດລງົ, 

ບາ້ນວາງແຜນ ທີື່ ຈະຮກັສາ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວ ດວ້ຍຕນົເອງ. 60% ຂອງລາຍຮບັ ມາຈາກ ແຫ ື່ງ

ທື່ອງທື່ຽວ ແມ ື່ນເກບັໄວຢູ້ື່ນາໍບາ້ນ, ສື່ວນທີື່ ເຫ  ອ ແມ ື່ນເຂົ້າ ຫອ້ງການທື່ອງທື່ຽວແຂວງ ແລະ 

ກື່ອງທຶນທື່ອງທື່ຽວ ແລະ ອ ື່ ນໆ. ຊາວບາ້ນໝນູວຽນກນັ ເບີື່ ງແຍງຮກັສາ (ອະນາໄມ,້ 

ບວົລະບດັຮກັສາ, ຂາຍປ້ີເຂົ້າຊມົ). ບໍື່ ມແີມ ື່ຍິງ ຢູື່ໃນ ຄະນະຄຼຸມ້ຄອງບໍລິຫານແຫ ື່ງທື່ອງທື່ຽວ 

ເພາະວື່າ ຊາວບາ້ນ ທີື່ ເປັນເພດຍິງ ທີື່ ມຢີູື່ໃນບາ້ນ ແມ ື່ນມກີານສຶກສາຕ ໍື່າ (ບໍື່ ຮູໜ້ງັສ  ແລະ ບໍື່

ມທີດັສະການສຶກສາ).  

ນາຍບາ້ນ ຮບັຮູວ້ ື່າ ເຂົາເຈົາ້ ຕອ້ງການ ການສະໜບັສະໜນູ ຈາກພາຍນອກ ເພ ື່ ອຊອກຫາ

ວທີິທາງ ທີື່ ຈະລວມເອົາແມ ື່ຍິງເຂົາມາຫ າຍຂຶນ້ ຢູື່ໃນໂຄງສາ້ງການຈດັຕ ັງ້ ຂອງຄະນະບາ້ນ. 

ໂດຍປກົກະຕິ ແມ ື່ຍງິ ບໍື່ຕອ້ງການເຂົ້າຮ ື່ວມກອງປະຊຼຸມ. 

 

ແມ ື່ຍິງ: ເຂົາເຈົາ້ ເຂົ້າຮ ື່ວມກອງປະຊຼຸມ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ ຮູສ້ຶກວື່າ ຕນົເອງສາມາດ ຮຽນຮູບ້າງ

ຢື່າງ. ເຂົາເຈົາ້ຮູສ້ຶກອາຍ, ບໍື່ ມກີານສຶກສາພຽງພໍ ແລະ ເໝ ອນກບັວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ບໍື່ສາມາດ

ປະກອບສື່ວນໄດຫ້ າຍ.   

 



2. ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມຫີຍງັແດື່ ໃນການນາໍໃຊປ້ື່າໄມ ້ແລະ ທີື່

ດນິ? 

 

ຊາວບາ້ນ ບໍື່ ນາໍໃຊ ້ປື່າໄມຫ້ າຍ ເນ ື່ອງຈາກວື່າ ພ ້ນທີື່ ປື່າໄມ ້ມຂີະໜາດນອ້ຍຫ າຍ. ໃຫເ້ບີື່ ງຄາໍ

ຕອບຂາ້ງເທິງຕ ື່ ມ. 

 

3. …ແລະ ຢູື່ໃນການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມເ້ດ? 

 

ມພີຽງແຕື່ມາດຕະການດຽວ, ບໍື່ ມຫີຍງັເປັນລະບບົ.  

 

4. ທື່ານ ຮູສ້ກຶບໍວື່າ ວຽກທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັ ການນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ປື່າໄມ ້ຖ ກແບື່ງກນັ ລະຫວື່າງ

ຍງິ ແລະ ຊາຍຢື່າງເປັນທາໍ? 

 

ວຽກ ຖ ກແບື່ງ ຢື່າງເທົື່ າທຽມກນັ ຢູື່ໃນບາ້ນ ຂອງພວກເຮົາ: ແມ ື່ຍິງເຮັດວຽກຫດັຖະກາໍ, 

ຜະລິດເຈຍ້, ຕາໍຫກູ ແລະ ເຫຍັບເສ ້ອຜາ້; ຜູຊ້າຍເຮັດກໍື່ສາ້ງ, ຮກັສາເຂົ້າໃນນາ 

ແຕື່ງກນິ, ລຽ້ງສດັ, ການບວົລະບດັສວນຢາງພາລາ ແມ ື່ນເຮັດຮື່ວມກນັ 

 

5. ທື່ານ ຮູຈ້ກັກນົໄກ REDD+ ບໍ ແລະ ເປັນຫຍງັ ມນັຈິື່ງເກດີຂຶນ້ມາ? 

 

ບາງຄອບຄວົ ມຈີດິສາໍນກຶ ໜອ້ຍ ກື່ຽວກບັ ການປກົປກັຮກັສາປື່າໄມ ້ແລະ ການປອ້ງກນັ

ອື່າງໂຕື່ງ. ຈ ົື່ນມາຮອດປດັຈຼຸບນັນີ,້ ເຂົາເຈົາ້ ບໍື່ ໄດຍ້ິນ ກ ື່ຽວກບັ REDD+, ຍກົເວັນ້ ກ ື່ຽວກບັ 

ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ການປກົປກັຮກັສາສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເຂົາເຈົາ້ ພະຍາຍາມ ໃຫກ້ານ

ສຶກສາ ແກື່ ຊາວບາ້ນ ຜູປ້ະກອບສື່ວນ ທາງລບົ ຕໍື່ ສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມານ ັນ້. 

 

6. ຈາກ ຄວາມຮູ ້ຂອງທື່ານ ກ ື່ຽວກບັ ປື່າໄມ ້ແລະ ທີື່ ດນິ: ທື່ານ ເຫັນສິື່ ງທາ້ທາຍບໍ ຕະຫ ອດ

ໄລຍະຫ າຍປີຜື່ານມາ? ເຊັື່ ນ ມຊີບັພະຍາກອນ, ເຄ ື່ ອງປື່າຂອງດງົ ໜອ້ຍລງົ ແລະ ອ ື່ ນໆ?  

 

10-15 ປີ ຜື່ານມາ, ຊວີະນາໆພນັ ແມ ື່ນມຫີ າຍກວື່ານີ,້ ແຕື່ດຽວນີ ້ເຫັນວື່າ ຊຼຸດໂຊມລງົ. 

 

7. ທື່ານ ຄິດບໍວື່າ ທື່ານໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຊບັພະຍາກອນປື່າໄມ/້ທາໍມະຊາດ ຂອງທື່ານ 

ຢື່າງເທົື່ າທຽມກນັ?  

 

ລາຍຮບັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຖ ກແບື່ງປນັ ຢື່າງເທົື່ າທຽມກນັ ຢູື່ພາຍໃນຄວົເຮ ອນ. 

ແມ ື່ຍິງ: ໂດຍປກົກະຕ,ິ ຄອບຄວົ ເກບັເງນິທີື່ ຫາມາໄດ ້ຮ ື່ວມກນັ ແຕື່ ຜູຊ້າຍບາງຄນົໃຊຈ້ ື່າຍ



ຫ າຍໂພດ ໃນການຊ ເ້ຫ ົ້າ, ດ ັື່ງນ ັນ້ ແມ ື່ຍິງ ຈິື່ງພະຍາຍາມ ເກບັເງນິຮ ື່ວມກນັ.  

 

8. ທື່ານ ເຂົ້າເຖງິ ປື່າໄມປ້ະເພດໃດ? ເຊັື່ ນ: ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປື່າລວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸ

ທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດສະຫງວນສດັປື່າ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປື່າຊຼຸມຊນົ. 

 

ແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ສາໍເລັດ. ປື່າປອ້ງກນັ ແລະ ປື່າຊມົໃຊ.້ 

 

9. ທື່ານຮູສ້ກຶບໍື່ ວ ື່າ ທື່ານກາໍລງັມສີື່ວນຮື່ວມ ຢູື່ໃນ ການຄຼຸມ້ຄອງ/ຕດັສິນໃຈ ກ ື່ຽວກບັປື່າໄມ?້ ສິື່ ງ

ດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້ ແຕກຕື່າງກນັບໍ ສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ້ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ 

(ເຊັື່ ນ ປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປື່າລວມໝູື່, ປື່າປ້ອງກນັ, ອຼຸທະຍານແຫື່ງຊາດ, ເຂດອະນຼຸລກັສດັປື່າ 

ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປື່າໄມຊ້ຼຸມຊນົ)? 

 

ແມ ື່ຍິງ: ພວກເຮົາ ບໍື່ ມກີານສຶກສາເທົື່ າທີື່ ຄວນ ທີື່ ຈະເຂົ້າຮ ື່ວມໃນ ທຼຸກການຕດັສິນໃຈ, ແລະ 

ພວກເຮົາ ບໍື່ ເຂັມ້ແຂງພຽງພໍ. ພວກເຮົາ ຢາກຈະເປັນສື່ວນໜຶື່ ງ ໃນການຕດັສນິໃຈ ແຕື່ ບໍື່ ໄດ້

ຕາມເງ  ື່ອນໃຂຄວາມຕອ້ງການ. ແມ ື່ຍງິຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶື່ ງ ທີື່ ມກີານສຶກສາ ໜີອອກຈາກບາ້ນ 

ເຂົ້າໄປຢູື່ໃນຕວົເມ  ອງ ຫ   ບໍື່ ຢາກເຂົ້າຮ ື່ວມໃນ ການຄຼຸມ້ຄອງບາ້ນ.  

 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ ດນິ: ສິື່ ງທາ້

ທາຍໃນປດັຈຼຸບນັ ມຫີຍງັແດື່ ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມ ື່ຍງິ, ອນັໃດທີື່ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປບັປຼຸງ? 

 

ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດປ້ບັປຼຸງ ການບງັຄບັໃຊແ້ຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ທີື່ ມຢີູື່ແລວ້. ເມ  ື່ອຊາວບາ້ນ ບໍື່

ປະຕິບດັຕາມ ແຜນນາໍໃຊທີື່ ດນິ ແລະ ພາກນັຕດັໄມ ້ໃນເຂດປື່າສະຫງວນ, ເຂົາເຈົາ້ ຖ ກຮຽກ

ໂຕຂຶນ້ ຫອ້ງການບາ້ນບາ້ນ ແລະ ຕອ້ງຈ ື່າຍຄື່າປບັໄໝ ແລະ ຫອ້ງການເມ ອງ ເຂົ້າຮ ື່ວມ. 

ແຕື່ ຖາ້ເມ  ື່ອໃດທີື່ ຊາວບາ້ນ ເຮັດແບບເກົື່ າອີກ, ບໍື່ ມຜີນົຫຍງັເກດີຂຶນ້ເລີຍ, ດ ັື່ງນ ັນ້, ຊາວບາ້ນ 

ຈິື່ງບໍື່ ເອົາຈງິເອົາຈງັ ກບັເຂດປື່າສະຫງວນ ເທົື່ າທີື່ ຄວນ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ການບງັຄບັໃຊ ້ຈິື່ງເປັນ

ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍ ສາໍລບັບາ້ນ ຂອງພວກເຮົາ. 

ຖາ້ວື່າ ປະຊາກອນເພີື່ ມຂຶນ້ ຕາມທີື່ ຄາດໄວ,້ ແຜນນາໍໃຊທີ້ື່ ດນິ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການ

ປບັປຼຸງ ແລະ ເຂົາເຈົາ້ ຕອ້ງການທີື່ ດນິກະສິກາໍ ຫ າຍຂຶນ້.  

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ທີື່ ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປື່າໄມ,້ ທີື່

ຢຼຸດຕ ິການເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ ພອ້ມທງັ ສ ົື່ງເສີມ ການຜະລິດ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ: 



ທື່ານມຄີວາມຫວງັແນວໃດ ທີື່ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຈະປື່ຽນການດາໍລງົຊີວດິ ຂອງທື່ານ? ສິື່ ງທີື່ ທື່ານ

ຢາ້ນກວາ ມຫີຍງັແດື່?  

ໝາຍເຫດ: ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອົາ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ 

ການປຶກສາຫາລ  ຮ ື່ວມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕື່າງໆ ທີື່ ເຂົ້າຮ ື່ວມ 

 

ຊາວບາ້ນ ຕອ້ງການເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນການປຶກສາຫາລ . ທິມງານທີື່ ປຶກສາ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງ ມີ

ຄວາມຈະແຈງ້ໃຫຫ້ າຍ ວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ຕອ້ງການໃຫແ້ມ ື່ຍິງເຂົ້າຮ ື່ວມ ໃນກອງປະຊຼຸມ. ມໜີອ້ຍ

ກວື່າ 10 ຄອບຄວົ ທີື່ ເຮັດໄຮື່ເລ ື່ ອນລອຍ, ດ ັື່ງນ ັນ້ ມນັຈິື່ງເບີື່ ງຄ ບໍື່ ແມ ື່ນບນັຫາໃຫຍື່. ພວກເຮົາ

ເຫັນວື່າ ລາຄາຢາງພາລາ ກາໍລງັຕ ໍື່າລງົ ໃນປດັຈຼຸບນັນີ.້ ດ ັື່ງນ ັນ້ ພວກເຮົາ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງ

ຄິດຫາ ພ ດທີື່ ເປັນຕວົເລ ອກ.  

 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການເຮັດໃຫຊ້າວບາ້ນ ມສີື່ວນຮື່ວມ ຢື່າງຕ ັງ້ໜາ້ ໃນການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັ

ປື່າໄມບ້າ້ນ (ການວາງແຜນ ແລະ ສນັຍື່າ ກ ື່ຽວກບັ ການຄຼຸມ້ຄອງຈດັສນັປື່າໄມບ້າ້ນ, ກດິຈະ

ກາໍການປກູປື່າ, ການພ ້ນຟປູື່າໄມ)້ ແລະ ການຕິດຕາມ (ທີື່ ລວມມ ີການລາດຕະເວນ): ທື່ານ

ຄິດແນວໃດ ຕໍື່ ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວ? ທື່ານຄິດວື່າ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຄວນມສີື່ວນຮື່ວມ ໃນຈຼຸດໃດ 

 

ໃຫເ້ບີື່ ງຄາໍຕອບ ຕໍື່ ຄາໍຖາມຂໍ ້9. 

 

13. ອຼຸປະສກັ ຂອງທື່ານມຫີຍງັແດື່ ຕໍື່ກບັການເຂົ້າເຖງິຕະຫ າດ? ທື່ານຕອ້ງການໃຫຊ້ື່ວຍຈຼຸດໃດ 

ເພ ື່ ອໃຫເ້ຂົ້າເຖງິມນັໄດ?້ 

 

ປດັຈຼຸບນັ ຢາງພາລາ ແມ ື່ນແຫ ື່ງລາຍຮບັຕ ົນ້ຕໍໍ ຂອງບາ້ນ ແລະ ມພີຽງບໍລິສດັຢາງພາລາ 

ບໍລິສດັດຽວ (ຢນູານ) ທີື່ ຮບັຊ  ້ຊຶື່ ງບໍລິສດັດ ັື່ງກ ື່າວ ພະຍາຍາມ ກດົລາຄາຕ ໍື່າລງົ. ຊາວບາ້ນ 

ຢາ້ນວື່າ ຕນົເອງ ຈະສນູເສຍລາຍຮບັ ໃນໄວໆນີ ້ຍອ້ນການຜກູຂາດ ດ ັື່ງກ ື່າວນ ັນ້.   

ເຄ ື່ ອງຈກັສານ ແລະ ການຕາໍຜາ້ ສື່ວນໃຫຍື່ ສ ົື່ງໄປຫາສນູ ທີື່ ຫ ວງພະບາງ ແລະຈາໍນວນໜຶື່ ງ 

ຖ ກສ ົື່ງໄປຮາ້ນຂາຍເຄ ື່ ອງທື່ອງທື່ຽວ ທີື່ ຫ ວງນ ໍາ້ທາ. ເຂົາເຈົາ້ ໄດສ້ະເໜີຂໍໃຫ ້ຫອ້ງ

ການທື່ອງທື່ຽວແຂວງ ສາ້ງຕ ັງ້ ສາຍພວົພນັ ແລະ ໃຫກ້ອງທຶນນວິຊແີລນ ເຊ ື່ ອມຕໍື່ຫາເຂົາເຈົາ້ 

ແລະ ສາ້ງທຼຸລະກດິ ເປັນປກົກະຕິ. ເຖງິຢື່າງໃດກຕໍາມ, ນີ ້ແມ ື່ນເປັນພຽງລາຍຮບັເພີື່ ມຕ ື່ ມ ສາໍ

ລບັບາ້ນ, ເຂົາເຈົາ້ອາໃສຢາງພາລາ ຫ າຍກວື່າສິື່ ງອ ື່ ນ. 

 

14. ທື່ານຄິດແນວໃດ ກື່ຽວກບັ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ສາໍລບັເລ້ີມຕ ົນ້ທຼຸລະກດິ/ລງົທຶນ ໃສື່ໃນ ການ

ເຮັດກະສກິາໍແບບໃໝື່ ແລະ ອ ື່ ນໆ? 

 

ເຂົາເຈົາ້ມທີະນາຄານບາ້ນ ທີື່ ເຮັດໃຫມ້ນັງ ື່າຍ ສາໍລບັບາ້ນ ໃນການກູຢ້ ມເງນິ ຂະໜາດນອ້ຍ. 



ເຂົາເຈົາ້ ຕອ້ງການການຝຶກອບົຮມົຕ ື່ ມອີກ ສາໍລບັ ຄະນະຊີນ້າໍທະນາຄານບາ້ນ ເພາະວື່າ 

ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈດາ້ນການເງນິ ຍງັມຕີ ໍື່າ.   

ແມ ື່ຍງິ:  ແມ ື່ຍິງສື່ວນໃຫຍື່ ບໍື່ກ ູຢ້ ມເງນິ ເພາະວື່າ ເຂົາເຈົາ້ ບໍື່ ຮູວ້ ື່າ ຕນົເອງຈະສາມາດລງົທຶນ

ໃສື່ ທຼຸລະກດິ/ຜະລິດຕະພນັໃໝືໆ່  ປະເພດໃດ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສະໜບັ

ສະໜນູ ການວເິຄາະຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຕະຫ າດ ອາດຈະເປັນສິື່ ງຕອ້ງການ ສາໍລບັ 

ແມ ື່ຍິງ ແລະ ຜູຊ້າຍ. 

 

ບາ້ນ ໄດເ້ລ້ີມ ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ ຂອງຕນົເອງ ໜຶື່ ງປີຜື່ານມາ ແລະ ເງນິຈະຖ ກນາໍໃຊ ້

ສາໍລບັ ໂຄງການພ ້ນຖານໂຄງລື່າງ ຂະໜາດນອ້ຍ ຢູື່ໃນບາ້ນ;  

 

15. ແຜນງານ ຕອ້ງການດງຶເອົາ ການລງົທຶນ ຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົ້າມາເຮັດການຜະລິດກະສິ

ກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ້ແບບປະສມົປະສານ ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ ໃນປື່າຜະລິດແຫື່ງຊາດ. ທື່ານຄິດເຖງິ

ຫຍງັແດື່?  

 

ໃນອະດດີ, ພວກເຮົາ ມບໍີລິສດັໜຶື່ ງເຂົ້າມາຫາ ເພ ື່ ອໃຫປ້ກູພ ດ ສາໍລບັຜະລິດນ ໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ

ຊວີະພາບ ແຕື່ໃນຕອນທາ້ຍ, ບໍື່ ມໃີຜຊ .້ ດ ັື່ງນ ັນ້, ການວເິຄາະຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດ  

ຢື່າງທ ົື່ວເຖງິ ແມ ື່ນມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ໃຫມ້ກີານສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍ ແກື່ພ ດ ແລະ 

ຜະລິດພນັ ເພ ື່ ອຄ ໍາ້ປະກນັລາຍຮບັ ເນ ື່ອງຈາກມ ີການຂຶນ້ລງົ ຂອງຕະຫ າດ. ການເອ ອຍອງິ

ໃສຢາງພາລາ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ແມ ື່ນສງູໂພດ ໂດຍສະເພາະ ກບັການຜກູຂາດໃນປດັຈຼຸບນັ 

ຂອງ ບໍລິສດັຢນູານ ທີື່ ມກີານສາໍປະທານຂະໜາດຢູື່ແລວ້. 

 

16. ຄາໍຄິດເຫັນອ ື່ ນໆເດ?   

 

ການສະໜບັສະໜນູສະໜອງເງນິ ແກື່ສະຖານທີື່ ທື່ອງທື່ຽວ ກາໍລງັຈະຊິນ້ສຼຸດລງົ ໃນໄວໆນີ,້ 

ດ ັື່ງນ ັນ້ ຊາວບາ້ນຄິດກງັວນົກ ື່ຽວກບັ ສິື່ ງທີື່ ຈະເກດີຂຶນ້ ຫ ງັຈາກເວລານ ັນ້. ສະຖານທີື່ ທື່ອງທື່ຽວ 

ຕອ້ງການ ການບາໍລງູຮກັສາຫ າຍກວື່າ ທີື່ ເຂົາເຈົາ້ສາມາດ ສະໜອງໃຫໄ້ດ.້ ນອກຈາກນ ັນ້, 

ເຂົາເຈົາ້ ຍງັຕອ້ງການ ການສະໜອງເງນິ ແລະ ການຊື່ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາການ ໃນການ

ພດັທະນາ ສະຖານທີື່  ເພາະວື່າ ນກັທື່ອງທື່ຽວຫ າຍຄນົ ມແີຕື່ມາຖື່າຍຮບູບາ້ນ ແລະ ເຄ ື່ ອງ

ຈກັສານເທົື່ ານ ັນ້ ແຕື່ ບໍື່ ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີື່ . ເຂົາເຈົາ້ມແີນວຄວາມຄິດ ທີື່ ຈະພດັທະນາ 

ສະຖານທີື່  ໃຫມ້ບີື່ອນພກັເຊົາ ແກື່ນກັທື່ອງທື່ຽວ ແລະ ສິື່ ງອ ື່ ນໆ ທີື່ໜາ້ສນົໃຈ ເໝ ອນກບັ ຢູື່

ສະຖານທີື່ ອ ື່ ນໆ (ມເີຄ ື່ ອງຫ ິ້ນຊງິຊາ້ ແລະ ອ ື່ ນໆ).  

 

ນອກຈາກນ ັນ້, ເຂົາເຈົາ້ອາດຈະຢາກໃຫມ້ພໍີື່ ຄາ້ແມ ື່ຄາ້ ເຂົ້າມາບາ້ນໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ ເພ ື່ ອມາຊ  ້

ເຄ ື່ ອງຫດັຖະກາໍ – ຖາ້ສິື່ ງທີື່ ກ ື່າວມານ ັນ້ ເກດິຂຶນ້ເປັນປກົກະຕິ, ແມ ື່ຍິງຫ າຍຄນົ ອາດຈະ



ສນົໃຈ ຢາກເອົາເງນິກູຂ້ະໜາດນອ້ຍ ມາພດັທະນາທຼຸລະກດິຫດັຖະກາໍ ຂອງເຂົາເຈົາ້.  

 

ການເຮັດກະສິກາໍ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຼຸງ ລວມທງັ ການເຂົ້າເຖງິຕະຫ າດ ນອກເ

ໜ ອຈາກ ຢາງພາລາ.   

 

ອື່າງໂຕງ ຖ ກນາໍໃຊ ້ຮ ື່ວມກນັກບັ ບາ້ນອ ື່ ນໆ ດ ັື່ງນ ັນ້ ມນັຈງິເປິເປ ້ນ ຍອ້ນສານກາໍຈດັສດັຕູ

ພ ດຢາງພາລາ. ດ ັື່ງນ ັນ້ ເຖງິແມ ື່ນວື່າ ຊາວບາ້ນຈະດາໍລງົຊວີດິ ຢູື່ຕາມແຄມແມ ື່ນ ໍາ້ກຕໍາມ, ແຕື່

ເຂົາເຈົາ້ ກຍໍງັປະສບົກບັ ການເຂົ້າເຖງິນ ໍາ້ ໂດຍມຂີໍຈ້າໍກດັ ທີື່ ໜກັໜື່ວງ.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


