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ໃນວາລະສານສະບບັນີ ້

• ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານ ໃນ ປະເທດກ �າປເູຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ  
ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນດາ້ນການປບັປງຸຄວາມສະເໝີພາບ

• ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ 
ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບ ທ່ີມປີະສດິທິຜນົໃນໂຄງການຜອ່ນເບົາການປ່ຽນ 
ແປງພມູອາກາດໂດຍອງີໃສປ່່າໄມ ້

• ຊບັພະຍາກອນດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບ
• “ທດັສະນະບດົບາດຍງິຊາຍ” - ທດັສະນະດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງ   

ຍງິຊາຍ
• ບນັດາກດິຈະກ �າໃນຕ�່ໜາ້
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ການເຮັດວຽກກບັປະຊາຊນົຢູໃ່ນພາກພ້ືນ 
ແມນ່ �າ້ຂອງ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີໂຄງການທ່ີມ ີ
ປະສດິທິຜນົດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບໃນ 
ການຜອ່ນເບົາການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ

ຍນິດຕີອ້ນຮບັເຂ້ົາສູວ່າລະສານກຽ່ວກບັຄວາມ 
ສະເໝີພາບຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານ

ວາລະສານສະບບັນີ ້ຜະລິດໂດຍແຜນງານ ສາ້ງໂອກາດ 
ແລະ ເຄອືຂາ່ຍທ່ີເຂັມ້ແຂງຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານໃນເຂດແມນ່ �າ້
ຂອງ, ທ່ີມເີປ້ົາໝາຍແນໃສປ່ບັປງຸຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງຜູວ້າງນະໂຍບາຍ ແລະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ 
ຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານໃນເຂດລຸມ່ແມນ່ �າ້ຂອງ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີຄວາມ 
ສະເໝີພາບໃນນະໂຍບາຍແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິ
ດາ້ນການຜອ່ນເບົາການປ່ຽນແປງພມູອາກາດໂດຍອງີໃສ່
ປ່າໄມ.້

ແຜນງານນີ ້ແມນ່ອງີໃສຄ່ວາມເປັນຈງິທ່ີວາ່ການປກົປກັ
ຮກັສາປ່າໄມ ້ບ�່ ປະສບົຜນົສ �າເລັດເປັນເພາະວາ່ຄວາມ
ຕອ້ງການ, ຄວາມຫວງັ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ການມສີວ່ນ
ຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົບ�່ ໄດນ້ �າເອົາມາພິຈາລະນາໃນໄລຍະ
ເວລາດ �າເນນີການຕດັສນິໃຈ. ຢູໃ່ນເຂດລຸມ່ແມນ່ �າ້ຂອງ, 
ບອ່ນທ່ີປະຊາຊນົຫລາຍລາ້ນຄນົຍງັຄງົອາໄສຊບັພະຍາ 
ກອນປ່າໄມເ້ປັນຈດຸໜກັ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດ 
ໄດວ້າງອອກ ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ,້ຫລດຸຜອ່ນການ
ປ່ອຍທາດກາກບອນແລະ ການຜອ່ນເບົາການປ່ຽນແປງ
ພມູອາກາດຈະໄດຮ້ບັຜນົສ �າເລັດ ກ�ຕ�່ ເມ ື່ອຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນ
ມຄີວາມກະຕລືືລ ົນ້ເຂ້ົາຮວ່ມເທ່ົານ ັນ້. 

ແຜນງານ GREEN Mekong ໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະ 
ໜນູຈາກອງົການຊວ່ຍເຫລືອເພ່ືອການພດັທະນາສາກນົ 
ຂອງສະຫະລດັອາເມລິກາປະຈ �າພາກພ້ືນເອເຊຍ 
(USAID) ຄະນະພດັທະນາປະຈ �າພາກພ້ືນເອເຊຍ 
(RDMA) ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍ ສນູຝຶກອບົຮມົປ່າ
ໄມຊຸ້ມຊນົພາກພ້ືນອາຊ-ີປາຊຟິີກ (RECOFTC) 
ສນູສ �າລບັປະຊາຊນົ ແລະ ປ່າໄມ.້

ກຽ່ວກບັແຜນງານ ສາ້ງໂອກາດ
ແລະເຄອືຂາ່ຍທ່ີເຂັມ້ແຂງຢູຂ່ ັນ້
ຮາກຖານໃນເຂດແມນ່ �າ້ຂອງ 
(GREEN Mekong) 
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ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານ ໃນ ປະເທດກ �າປເູຈຍ, 
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມໄດແ້ລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນ 
ກ່ຽ່ວກບັການປບັປງຸຄວາມສະເໝີພາບ
 
ໃນລະຫວາ່ງເດອືນມນິາ ແລະ ເດອືນທນັວາ 2013, ແຜນງານໄດຈ້ດັຕ ັງ້ກອງປະຊຸມ 
ປຶກສາຫາລືເຈດັຄ ັງ້ ໃນປະເທດກ �າປເູຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ, ໂດຍມຜີູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 
ເກອືບເຖງິ 200 ຄນົ ມາຈາກບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ, ສະມາຊກິເຄອືຂາ່ຍ 
ປ່າໄມຊຸ້ມຊນົ ແລະ ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຂ ັນ້ຮາກຖານ.  ການປຶກສາຫາລື ລວມມກີານປຶກ 
ສາຫາລືຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ການປຶກສາຫາລືທ່ີເໜ້ັນໃສກຸ່ມ່ຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານ; ທງັສອງ 
ລະດບັນີ ້ແມນ່ແນໃສກ່ານກ �ານດົ ແລະ ຈດັບລິູມະສດິຫລກັໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມສະ 
ເໝີພາບໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປ່າໄມໃ້ນພາກພ້ືນ, ສກຶສາປະເມນີເບິ່ ງກນົໄກກຽ່ວຂອ້ງທ່ີ
ມຢີູໃ່ນປະຈບຸນັ ແລະຈດຸແຂງໃນລະບບົແຫງ່ຊາດ, ແລະ ສງັລວມຂ�ສ້ະເໜີແນະກຽ່ວກບັວິ
ທີການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມສະເໝີພາບໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປ່າໄມໄ້ປໃນແງຂ່ອງການ 
ຜອ່ນເບົາການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ. 

“ຈະຕອ້ງເອົາປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ເປັນໃຈກາງຂອງຂະບວນການ. ພວກເຮົາ ຕອ້ງເຂ້ົາ 
ຮວ່ມໃນການຕດັສນິໃຈແຕເ່ລ້ີມຕ ົນ້ ໄປຕະຫລອດໄລຍະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ,” 
ສະມາຊກິຊຸມຊນົຂ ັນ້ຮາກຖານຜູໜ່ຶ້ງ ໄດອ້ອກຄ �າເຫັນ ທ່ີນະຄອນຮາດໂນຍ໊, ຫວຽດນາມ. 

ທ່ີແຂວງ ເປຣຍວເີຮຍ (Preah Vihear) ຂອງກ �າປເູຈຍ, ພາຍຫລງັທ່ີໄດມ້ກີານຝຶກຫດັ 
ເປັນກຸມ່ ຊຶ່ ງໄດກ້ວດກາເບິ່ ງການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງຊຸມຊນົ, ບນັດາ 
ສະມາຊກິຂອງຊຸມຊນົ ໄດແ້ລກປ່ຽນຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ�່ ກບັຄວາມສະເໝີພາບ - “ຄວາມສະ 
ເໝີພາບໃນການແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດແມນ່ຂຶນ້ກບັການປະກອບສວ່ນທ່ີແຕລ່ະຄນົ 
ໄດເ້ຮັດໃນການກດິຈະກ �າປ່າໄມຊຸ້ມຊນົ ທ່ີໄດສ້າ້ງຜນົປະໂຫຍດຂຶນ້ມາ. ຊຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫ ້
ປະຊາຊນົທກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ມາປຶກສາຫາລືຮວ່ມກນັ ແລະຕກົລງົກນັກຽ່ວກາ
ນວທີິທາງແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດ.” 

ທງັໝດົສາມປະເທດ, ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ໄດບ້ອກເຖງິຂງົເຂດບນັຫາທ່ີຄາ້ຍໆກນັ ເຖງິແມນ່ວາ່ບູ
ລິມະສດິຂອງບນັຫາທ່ີແຕກຕາ່ງກນັໄປ. ສິ່ ງເຫລ່ົານີ ້ລວມມກີານແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດ, 
ການຖຄືອງ, ນະໂຍບາຍ, ກດົລະບຽບ, ການເຂ້ົາເຖງິຂ�ມ້ນູ, ການຄຸມ້ຄອງບ�ລິຫານທ່ີດ,ີ 
ຂະບວນການເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ປຶກສາຫາລື, ກນົໄກການຮອ້ງທກຸ, ບດົບາດຍງິຊາຍ, 
ສາເຫດຂອງການທ �າລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ບນັຫາທາງດາ້ນຊວິດິການເປັນຢູ.່ 

ຂ�ສ້ະເໜີແນະຈາກບນັດາຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຂອງເຂົາເຈົາ້ລວມມ ີຄວາມ   
ຕອ້ງການສ �າລບັປຶກສາຫາລືຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານທ່ີມປີະສດິທິຜນົ ຊຶ່ ງນ �າເອົາປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ
ເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈ. ບນັດາປະເດັນທ່ີໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລື ຕອ້ງໄດບ້ນັທຶກເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ແລວ້ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ກວດກາ 
ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ.

ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງບນັດາອງົການ
ຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົເພ່ືອສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບຢາ່ງ 
ມປີະສດິທິຜນົໃນໂຄງການຜອ່ນເບົາການປ່ຽນແປງພມູ
ອາກາດໂດຍອງີໃສປ່່າໄມ ້
ຜູອ້ �ານວຍຄວາມສະດວກຂ ັນ້ຮາກຖານ (facilitators) ຊາວເອັດຄນົ ຈາກປະເທດ 
ກ �າປເູຈຍ, ສປປ.ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມໄດມ້າເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົ 
ຮມົນ �າກນັຢູ ່ບາງກອກ ໃນເດອືນ ຕລຸາ ກຽ່ວກບັ “ ການປບັປງຸຄວາມສະເໝີພາບຂ ັນ້
ຮາກຖານໃນວຽກງານປ່າໄມ ້ແລະ ການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ”. ການຝຶກອບົຮມົ ມເີປ້ົາ  
ໝາຍເພ່ືອການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກຜູ່ອ້ �ານວຍຄວາມສະດວກ ຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານ 
ໃນການຈ �າແນກບນັຫາດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ໂອກາດ, ແລະ ຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັວທີິ
ການໃໝໃ່ນການແກໄ້ຂບນັຫາດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັຂອງບນັດາ
ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕາ່ງໆ. 

ບນັດາຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັວທີິການອ �ານວຍຄວາມສະດວກ ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 
ແລະ ປະດດິສາ້ງ ແລະ ຮບູແບບໃນການເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັ, ຊຶ່ ງໄດອ້ອກແບບມາເພ່ືອກ�່

ໃຫເ້ກດີການດດັປບັຮບູແບບໃນການຝຶກອບົຮມົ ຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ.ສ �າລບັຫລາຍໆກ�ລະນ,ີ 
ວທີິການແບບເຮັດຕວົຈງິໃນການແກໄ້ຂຄວາມສະເໝີພາບໂດຍຜາ່ນຂະບວນການເຂ້ົາ
ຮວ່ມພວົພນັແບບປະດດິສາ້ງໃນພາກຕວົຈງິ ແມນ່ເປັນເລ່ືອງໃໝ,່ ໂດຍສະເພາະ ໃນຮບູ 
ແບບການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດທ່ີປະຕບິດັສບືຕ�່ ກນັມາໃນຂະແໜງປ່າໄມ.້ 
ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຜູໜ່ຶ້ງ ໄດແ້ລກປ່ຽນວາ່, “ ການຝຶກອບົຮມົ ແມນ່ເປັນອນັສະເພາະຊຶ່ ງເໜ້ັນໃສ່
ການປບັປງຸຄວາມສະເໝີພາບ ໃນສະພາບຕວົຈງິ ຄແືນວໃດ - ຈະອອກແບບແນວໃດ 
ເພ່ືອໃຫເ້ກດີຂະບວນການເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັແບບປະດດິສາ້ງ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການ 
ອ �ານວຍຄວາມສະດວກ ທ່ີສາມາດທ່ີກ�່ໃຫເ້ກດີມຄີວາມສະເໝີພາບ”.

ວທີິການທ່ີບ�່ ປະຕບິດັສບືຕ�່ ກນັມາ ນ �າໃຊສ້ �າລບັການຝຶກອບົຮມົຄຝຶູກ (ToT) ລວມມກີານນ �າ 
ໃຊບ້ດົຝຶກຫດັທ່ີອງີໃສຊ່ບັສນິ, ດນົຕ,ີ ສິ່ ງປະຈກັຕາ ແລະ ການເລ່ົາເລື້ອງ, ເຂ້ົາເປັນ 
ສວ່ນປະກອບຂອງວທີິການ. ຕອນທາ້ຍຂອງການຝຶກອບົຮມົ ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຜູນ້ຶ່ ງ 
ໄດແ້ລກປ່ຽນວາ່ ບດັນີ ້“ເຂົາເຈົາ້ ໄດເ້ຂ້ົາໃຈເຖງິບດົ ບາດຫລກັໆຂອງຜູອ້ �ານວຍ
ຄວາມສະດວກຂ ັນ້ຮາກຖານ ໃນການແກໄ້ຂຄວາມສະເໝີພາບ, ແລະ ການເຊື່ ອມຕ�່  
ລະຫວາ່ງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມ (ປະຊາຊນົ)”.
 
ຈະມກີານຝຶກອບົຮມົເພ້ີມເຕມີ ແລະ ຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົ ໃນປີ 2014.

ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ໄດຮ້ຽນຮູເ້ຖງິການ 

ປ່ຽນແປງຕະຫລອດເວລາຂອງ  

ບນັດາຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຂ ັນ້ຮາກຖານ

ທາງດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບ ໃນ 

“ເກມການແຂງ່ຂນັຂອງອ �ານາດ”

ບນັດາຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການປຶກສາຫາລືຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານໃນແຂວງ ເປຣຍ ວເີຮຍ ( Preah Vihear ), ກ �າປເູຈຍ ເຂ້ົາຮວ່ມ

ໃນການຝຶກຫດັເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຮວ່ມກນັຕ�່ ກບັຄວາມສະເໝີພາບ. ໃນການຝຶກຫດັ, ໄດແ້ບງ່ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ງິ 

ອອກເປັນສອງກຸມ່ ຈາກນ ັນ້ ໄດສ້ະເໜີໃຫພິ້ຈາລະນາເບິ່ ງການແຈກຢາຍຊບັພະຍາກອນ ຕາມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ 

ຊບັສນິທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ຫລງັຈາກນ ັນ້ ກຸມ່ຈຶ່ງເຕ້ົາໂຮມກນັເພ່ືອປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັຍດຸທະສາດໃນການແບງ່ປນັຜນົປະ 

ໂຫຍດ ແລະ ເຫດຜນົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ຮບູພາບໂດຍ ເຣແກນ ຊູຊູກ ີ( Regan Suzuki).

ໃນການເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັແບບປະດດິສາ້ງ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບຢູຂ່ ັນ້

ຮາກຖານກຽ່ວກບັວຽກງານປ່າໄມ ້ແລະ ການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ. 

ບນັດາຜູອ້ �ານວຍຄວາມ 

ສະດວກຂ ັນ້ຮາກຖານ ຈາກ 

ປະເທດກ �າປເູຈຍ, ສປປ.ລາວ, 

ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ 

ໄດເ້ຕ້ົາໂຮມກນັຢູທ່ີ່ ບາງກອກ 

ເພ່ືອຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັວທີິທາງໃໝ່



ແຜນງານ GREEN Mekong ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ( USAID) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ - ສູນສຳລັບປະຊາຊົນ ແລະປ່າໄມ້ • ກຸມພາ 2014 • 

ທດັສະນະບດົບາດຍງິຊາຍ
 
ທດັສະນະບດົບາດຍງິຊາຍ ແມນ່ບນັລະຍາຍກຽ່ວກບັທດັສະນະຂອງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນ
ດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບຂອງບດົບາດຍງິຊາຍ.

ທາ່ນ ນ. Bhawana Upadhyay, ພະນກັງານຂອງແຜນງານບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ 
ສດິທິ, ຢູ ່RECOFTC, ໄດແ້ລກປ່ຽນດາ້ນທດັສະນະຂອງເພ່ີນ ກຽ່ວກບັຄວາມສະເໝີ 
ພາບໃນວທີິທາງທ່ີເປັນພ້ືນຖານ ເພ່ືອບນັລຜຸນົສ �າເລັດ ທ່ີຍນືຍງົໃນວຽກງານປ່າໄມຊຸ້ມຊນົ.

“ມນັມຄີວາມສ �າຄນັເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ ທ່ີຕອ້ງຮບັຮູວ້າ່ການວາງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ້
ຈະບ�່ ບນັລຈຸດຸປະສງົໄດ ້ຖາ້ຫາກຄວາມຕອ້ງການ, ບລິູມະສດິ ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
ທງັຂອງຜູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ງິ ບ�່ ໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາຢາ່ງຈະແຈງ້.
 

ບນັຫາກຽ່ວກບັກບັຄວາມສະເໝີພາບຂອງບດົບາດຍງິຊາຍ ຄວນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໃນໄລ
ຍະການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ການເຂ້ົາໄປໃຫກ້ານ 
ຊວ່ຍເຫລືອ ທ່ີກຽ່ວພນັກບັປ່າໄມ,້ ຖາ້ບ�ເຮັດແບບນ ັນ້ ກ�ຖວືາ່ຍງັມຄີວາມສຽ່ງຢູ ່
ທ່ີຈະເພ້ີມຄວາມທກຸຍາກ ໃຫແ້ມຍ່ງິ, ມຄີວາມບ�່ ປອດໄພ, ມຄີວາມຂດັແຍງ້ ແລະ 
ໝດົຫວງັຕຶ່ ມອກີ.

ຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອສ ົ່ງເສມີບດົບາດຍງິຊາຍລວມເຂ້ົາໃນນະໂຍບາຍປ່າໄມ,້ ຂອບວຽກ 
ແລະ ໂຄງການລງົທຶນ, ຈະຊວ່ຍຂະຫຍາຍການຮວ່ມມກືນັ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການປ່າໄມ ້
ແລະ ການຄ �າ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ແລະ ເຮັດໃຫຊຸ້ມຊນົທ່ີອາໄສປ່າໄມ ້ປບັຕວົຕ�່ ກບັ
ຜນົກະທບົທາງລບົໃນການປ່ຽນແປງພມູອາກາດໄດຫ້ລາຍຂຶນ້. ການໃຫອ້ �ານາດແກແ່ມຍ່ງິ 
ສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຢາ່ງຫລວງຫລາຍສ �າລບັຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້, ຊຸມຊນົ 
ແລະ ເສດຖາກດິແຫງ່ຊາດ”. 

ຊບັພະຍາກອນດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບ 

ພະແນກ “ຊບັພະຍາກອນດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບ”  ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນຊບັພະຍາກອນຫລກັໆ 
ດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບ ໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປ່າໄມ ້ແລະ ການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ. 

ເຣດ+ ສາມາດມຄີວາມສະເໝີພາບ ບ�? ບດົບາດຂອງການຄຸມ້ກນັທາງສງັຄມົ 
ແລະມາດຖານ, ແລະການສກຶສາປະເມນີເບິ່ ງຜນົກະທບົ ໃນການຫລດຸຜອ່ນ 
ຄວາມຜອ່ນສຽ່ງ ແລະ ເພ້ີມທະວຜີນົສ �າເລັດ.
 
ບດົຊີແ້ຈງຫຍ�ຂ້ອງອງົການ  Forest Trends ໄດສ້ກຶສາປະເມນີເບິ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນ 
ຄວາມສະເໝີພາບທາງສງັຄມົຂອງເຣດ+. ບດົຊີແ້ຈງ ໄດອ້ະທິບາຍຄ �າຕອບຫລກັຂອງ 
ສາກນົຕ�່ ກບັຄວາມສຽ່ງທາງສງັຄມົກຽ່ວກບັ ເຣດ+ ໃນຮບູແບບຂອງການຄຸມ້ກນັ ແລະ 
ມາດຖານ ແລະ ໂຕຕ້ອບວາ່ ເຣດ+ ທ່ີມຄີວາມສະເໝີພາບ ແມນ່ມຄີວາມສ �າຄນັ 
ສ �າລບັເຣດ+ ທ່ີມປີະສດິທິຜນົ. ເອກະສານ ມຢີູໃ່ນ  http://ow.ly/rYyo1 

ຄວາມພອ້ມໃນການເຂ້ົາມາຮວ່ມພວົພນັ: ປະສບົການໃນການເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັ 
ຂອງບນັດາຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມສ �າລບັ ເຣດ+

ບດົລາຍງານນີ ້ທ່ີໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໂດຍກາກບອນປ່າໄມ ້( Forest Carbon), ແຜນງານ 
ຕະຫລາດ ແລະ ຊຸມຊນົ ( Markets and Communities program) ທ່ີໄດຮ້ບັທຶນ 
ສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການຊວ່ຍເຫລືອເພ່ືອການພດັທະນາສາກນົຂອງສະຫະລດັ
ອາເມລິກາ (USAID). ການສກຶສາ ລວມມປີະສບົການ, ການປະຕບິດັງານທ່ີດ ີແລະ 
ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ ້ໃນການເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັ ຂອງຜູມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນລະດບັຊາດ, 
ລະດບັແຂວງ ແລະ ເປັນເຄອືຂາ່ຍ.  ການສກຶສາ ແມນ່ມສີວ່ນກຽ່ວພນັເປັນພິເສດໃນ 
ປະຈບຸນັ ທ່ີວາ່ຂະບວນການຄບົຊຸດດາ້ນເຣດ+ ໄດຮ້ບັການເຫັນດຢີູໃ່ນວາລະກອງປະຊຸມ 
ລດັພາຄຄີ ັງ້ທີ 19 (COP 19), ເອກະສານ ມຢີູໃ່ນ http://ow.ly/ryym8

W+: ການໃຫອ້ �ານາດແກ ່ແມຍ່ງິ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງແມຍ່ງິໃນບນັດາ
ໂຄງການຜອ່ນເບົາທາດກາກບອນ

ໃນເດອືນເມສາ ປີ 2013, ແມຍ່ງິ ຮວມກ �າລງັເພ່ືອປ່ຽນແປງ ໃນການເຮັດກະສກິ �າ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ �າມະຊາດ (WOCAN) ໄດລ້ິເລີ້ມມາດຕະຖານ W+, 
ຊງຶໄດສ້ະເໜີກ �ານດົເງ ື່ອນໄຂ  ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ    
ຊຶ່ ງເປັນອນັເສມີໃສມ່າດຕະຖານກາກບອນແບບບງັຄບັ ຫລື ແບບສະໝກັໃຈທ່ີມຢີູແ່ລວ້.  
ມາດຕະຖານ W+ ລວມເອົາ ໂດຍສະເພາະວທີິທ່ີຈະເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ວດັແທກການ 
ໃຫອ້ �ານາດ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງແມຍ່ງິ ໃນໂຄງການຜອ່ນເບົາທາດກາກບອນ. 
ຮຽນຮູເ້ພ້ີມເຕມີ ໃນເວບໄຊ  www.wplus.org

ກອ່ງບດົບາດຍງິຊາຍ

ວທີິນ �າໃຊ ້“ກອ່ງບດົບາດຍງິຊາຍ” ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ໂດຍ ທາ່ນ ນາງ Carol J. 
Pierce Colfer ຂອງສນູຄ ົນ້ຄວາ້ປ່າໄມນ້າໆຊາດ (CIFOR)  ຊຶ່ ງອອກແບບມາເພ່ືອ 
ຊວ່ຍພະນກັງານປ່າໄມ ້ແລະ ຜູຈ້ດັການດາ້ນຊບັພະຍາກອນທ �າມະຊາດອື່ ນໆ ໃນການ 
ເຊື່ ອມໂຍງບດົບາດຍງິຊາຍເຂ້ົາໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປ່າໄມ ້(ສວ່ນໃຫຍ ່ແມນ່ປ່າໄມ ້
ເຂດຮອ້ນ) ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ. ເອກະສານທ່ີອະທິບາຍກຽ່ວກບັວທີິການ ມຢີູໃ່ນ 
http://ow.ly/rYxRT 

ຄວາມສະເໝີພາບແມນ່ຫຍງັ?

ຄວາມສະເໝີພາບ ແມນ່ຄວາມຍຕຸທິ �າໃນການປະຕບິດັຕ�່ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີ 

ກຽ່ວຂອ້ງ ທກຸພາກສວ່ນ, ຕາມລະບຽບການ ເພ່ືອວາງ ແລະປະຕບິດັນະໂຍບາຍ 

ຕາ່ງໆ ແລະ ໃນການແບງ່ປນັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ມນູຄາ່, ຕາມລະບຽບຫລກັ

ການທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັໄວ.້ 

ສ �າລບັຂ�ມ້ນູເພ້ີມເຕມີ, ເບິ່ ງວາລະສານສະບບັທີ 1 ທ່ີມຢີູໃ່ນ http://ow.ly/t66Xg 



ແຜນງານ GREEN Mekong ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ( USAID) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ - ສູນສຳລັບປະຊາຊົນ ແລະປ່າໄມ້ • ກຸມພາ 2014 • 

ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ສະເໜີຂ�ທຶນຊວ່ຍເຫລືອລາ້ຂະໜາດນອ້ຍ 
ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງ ການຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານ ທ່ີສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບໃນ 
ວຽກງານປ່າໄມ ້ແລະ ການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ. 

ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມຫລກັສດູການຝຶກອບົຮມົຄຝຶູກຈດັຂຶນ້ໃນ 
ເດອືນຕລຸາ 2013, ໄດສ້ ົ່ງບດົສະເໜີເພ່ືອທຶນຊວ່ຍເຫລືອລາ້ຂະໜາດນອ້ຍໃນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການທ່ີສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບໃນວຽກງານປ່າໄມ ້ແລະ ການປ່ຽນແປງ 
ພມູອາກາດ. ກອງທຶນທດົລອງຂອງແຜນງານ GREEN Mekong ແມນ່ໃຫໂ້ອກາດແກ່
ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົທ່ີໄດຄ້ດັເລືອກໄວເ້ພ່ືອສ ົ່ງເສມີ ແລະ ເຮັດໃຫມ້ຄີວາມ 
ສະເໝີພາບຢູທ່ອ້ງຖິ່ນ ແລະ ເພ່ືອນ �າໃຊຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມຊ �ານານທ່ີໄດພ້ດັທະນາ 
ໃນໄລຍະການຝຶກອບົຮມົ. ບນັດາໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັທຶນຊວ່ຍເຫລືອລາ້ ຂະໜາດນອ້ຍມ ີ
ກ �ານດົການທ່ີຈະເລ້ີມຕ ົນ້ໃນເດອືນ ເມສາ 2014;  ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັໂຄງການທ່ີຄດັ 
ເລືອກໄວ ້ມຢີູໃ່ນ ເວບໄຊ ຂອງແຜນງານ.
 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົທ່ີຈະເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຫງ່ຊາດກຽ່ວ 
ກບັປ່າໄມຊຸ້ມຊນົໃນກ �າປເູຈຍ, ສປປ.ລາວ, ມຽນມາ , ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ

ບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານຂອງແຜນງານ GREEN Mekong ຈະເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ 
ປຶກສາຫາລື ເພ່ືອປະຊາຊນົ ແລະ ປ່າໄມ ້ທ່ີກ �າປເູຈຍ, ສປປ.ລາວ, ມຽນມາ , ໄທ 
ແລະ ຫວຽດນາມ ທ່ີຈະຈດັຂຶນ້ລະຫວາ່ງເດອືນກມຸພາ ແລະ ເມສາ . ກອງປະຊຸມ 
ປຶກສາຫາລື, ທ່ີຈດັຂຶນ້ໂດຍສນູຝຶກ RECOFTC ແລະ ຄູຮ່ວ່ມງານ, ແມນ່ມເີປ້ົາໝາຍ 
ເພ່ືອໃຫມ້ກີານ ເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເຊດີຊູຄວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງ
ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຢູ ່ທອ້ງຖິ່ນໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບລິູມະສດິ ແລະ 
ແຜນປະຕບິດັ ງານດາ້ນປ່າໄມຊຸ້ມຊນົ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແມນ່ເປັນເວທີສ �າຄນັສ �າ
ລບັຜູມ້ສີວ່ນ  ຮວ່ມໃນການສກຶສາປະເມນີເບິ່ ງຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນປ່າໄມຊຸ້ມຊນົ, 
ພດັທະນາຍດຸທະສາດ ແລະ ເສມີສາ້ງພນັທະສນັຍາເພ່ືອປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັ 
ແລະ ຊວິດິການເປັນຢູ ່ຂອງປ່າໄມຊຸ້ມຊນົ ໃນພາກພ້ືນ.

ສິ່ ງພິມເຜີຍແຜໃ່ນຕ�່ໜາ້: ການປບັປງຸຄວາມສະເໝີພາບຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານໃນວຽກ 
ງານປ່າໄມ ້ແລະ ການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ: ຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົນຶ່ ງເຫລ້ັມ.

ຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົໃໝເ່ຫລ້ັມນຶ່ ງ ມເີປ້ົາໝາຍແນໃສປ່ບັປງຸການເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັຂອງບນັ 
ດາຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານ ໃນຂະບວນການຜອ່ນເບົາການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ 
ໂດຍອງີໃສປ່່າໄມ.້ ຄູມ່ ືຈະຊວ່ຍຜູອ້ �ານວຍຄວາມສະດວກ ຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານ ໃນການອອກ 
ແບບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂະບວນການເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັ ທ່ີມປີະສດິທິຜນົ ໂດຍອງີຕາມ
ຫລກັການຂອງຄວາມສະເໝີພາບໃນວຽກງານປ່າໄມ ້ແລະ ການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ, 
ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ສ �າລບັ ເຣດ+. ມນັເປັນເຄື່ ອງມ ືແລະວທີິການພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ 
ແລະ ຊວ່ຍພດັທະນາຄວາມຊ �ານານງານຂອງຄຝຶູກຢູຂ່ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນໃນການສ ົ່ງເສມີຄວາມ 
ສະເໝີພາບໂດຍຜາ່ນຂະບວນການເຂ້ົາຮວ່ມພວົພນັທ່ີມປີະສດິທິຜນົໃນແຜນງານ/ໂຄງ 
ການຜອ່ນເບົາການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ. ຄູມ່ ືຈະມຢີູໃ່ນເວບໄຊໃນເດອືນ ເມສາ 2014.

ຊອ່ງເວບໄຊໃໝສ່ �າລບັແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການແລກປ່ຽນ  
ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ 
ໃນພາກພ້ືນແມນ່ �າ້ຂອງ. 

ຊອ່ງເວບໄຊໃໝສ່ �າລບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມໃນແຜນງານ ຈະໄດເ້ປິດຂຶນ້ 
ຢູເ່ວບໄຊຂອງສນູຝຶກ RECOFTC; ຊຶ່ ງເປີດໃຫພ້ວກທ່ີຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານດາ້ນ 
ການປ່ຽນແປງພມູອາກາດ ແລະ ປ່າໄມຊຸ້ມຊນົ ໄດນ້ �າໃຊ.້ ຊອ່ງເວບໄຊ ຈະລາຍງານ 
ຄວາມຄບືໜາ້ ຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັປ່າໄມຊຸ້ມຊນົຂອງ “ແຜນງານຄຣນິແມນ່ �າ້ຂອງ” 
ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ວາງສະແດງຊບັພະຍາກອນ ດາ້ນຄວາມສະເໝີ 
ພາບຈາກທົ່ວໂລກ. ເປ້ົາໝາຍຂອງຊອ່ງເວບໄຊ ແມນ່ເພ່ືອອ �ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ 
ຮຽນຮູ ້ແລະເພ່ືອປະກອບສວ່ນປຶກສາຫາລືດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບໃນແຜນງານ/ໂຄງການ
ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປ່າໄມ ້ແລະ ການປ່ຽນແປງພມູອາກາດຢູໃ່ນພາກພ້ືນລຸມ່ແມ ່
ນ �າ້ຂອງ.  ຊອ່ງເວບໄຊ ຈະສາ້ງຂຶນ້ເປັນຫາ້ພາສາໃນພາກພ້ືນ.

ວາລະສານສະບບັນີ ້ຈດັພິມອອກໂດຍ: 

ແຜນງານ GREEN Mekong 

ສນູຝຶກອບົຮມົປ່າໄມຊຸ້ມຊນົພາກພ້ືນອາຊ-ີປາຊຟິີກ (RECOFTC) – ສນູສ �າລບັປະຊາຊນົ ແລະ ປ່າໄມ ້

ຕູໄ້ປສະນ ີ1111

ຫອ້ງການໄປສະນກີະເສດສາດ 

ບາງກອກ 10903, ປະເທດໄທ

ອເີມວ: green.mekong@recoftc.org

ເວບໄຊ: www.recoftc.org/site/about-green-mekong

ຄ �າຄດິເຫັນທ່ີໄດສ້ະເໜີຢູໃ່ນເອກະສານສະບບັນີ ້ບ�ຈ �າເປັນວາ່ຈະສະທອ້ນເຖງິຄ �າຄດິຄ �າເຫັນຂອງສນູຝຶກອບົຮມົປ່າໄມຊຸ້ມຊນົພາກພ້ືນອາຊ-ີປາຊຟິີກ (RECOFTC) – ສນູສ �າລບັປະຊາຊນົ ແລະປ່າໄມ ້ແລະ ອງົການຊວ່ຍເຫລືອເພ່ືອການພດັທະ

ນາຂອງສະຫະລດັອາເມລິກາ. ພວກເຮົາປະຕເິສດທກຸຄ �າຜິດພາດ ຫລື ການຕດັອອກໃນການແປເອກະສານສະບບັນີ ້ຈາກຕ ົນ້ສະບບັທ່ີເປັນພາສາອງັກດິເປັນພາສາອຶ່ ນໆ. 

ພວກເຮົາ ຂ�ເຊືອ້ເຊນີທາ່ນ ເພ່ືອແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນ ຕ�່ ກບັວາລະສານ ຫລື ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນວາລະສານ ກຽ່ວກບັຜນົສ �າເລັດ ຫລື ວຽກງານດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບຂອງທາ່ນ. 

ສ ົ່ງອເີມວຫາພວກເຮົາ:  green.mekong@recoftc.org

ໃຫສ້ ົ່ງຫວົຂ�ສ້ �າລບັຮບູນີຫ້າພວກເຮົາ. ຫວົຂ�ທ່ີ້ໄດຄ້ດັເລືອກເອົາ ຈະນ �າ

ສະເໜີຢູໃ່ນວາລະສານສະບບັຕ�່ ໄປຂອງພວກເຮົາ ( ເດອືນ ມຖິນຸາ 

2014). 

ສ ົ່ງ Email ຫາ green.mekong@recoftc.org 

ພອ້ມດວ້ຍຄ �າຕອບຂອງທາ່ນ. 

“ທາ່ນເຫັນຫຍງັແດ?່”

ແຜນງານ GREEN Mekong ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ( USAID) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ - ສູນສຳລັບປະຊາຊົນ ແລະປ່າໄມ້ • ກຸມພາ 2014 • 

ກດິຈະກ �າໃນຕ�່ໜາ້


