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ADB    Asian Development Bank 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
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MAF    Ministry of Agriculture and Forestry 
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Forest Degradation and the role of conservation, 

sustainable management of forests and enhancement of 

forest carbon stocks in developing countries 
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1. ພາກສະເໜີ 
 

ສ.ປ.ປ.ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ບໍໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ, ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LLDC) ໂດຍມີຄວາມປ ກຫຸ້ມຂອງ

ປ່າໄມ້ ຫ ຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ຈາກ 70% ໃນຊຼຸມປີ 1960 ເຫ  ອ 58% ໃນປ ີ2015. ປ່າໄມ ້ບໍໍ່ພຽງແຕ່ ເປັນຂະແໜ
ງການທີື່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ເສດຖະກິດແຫ່ງລາວ ແຕ່ກໍຍງັເປັນໃຈກາງ ໃນການສ້າງລາຍຮັບ, ສະໜອງອາຫານການກິນ 
ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ. ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີື່ທຸກຍາກທີື່ອາໃສ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນອາໃສ

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ເປັນຫ ັກ ທີື່ມາຈາກທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສ ື່ອມໂຊມ ແລະ ການທໍາ

ລາຍປ່າໄມ້ ພາໃຫເ້ກີດຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່. ແມ່ຍິງ, ຄົນທຸກຍາກ ແລະ 
ບັນດາຊຼຸມຊົນທີື່ຢູ່ໃນພູມສັນຖານຫ່າງໃກສອກຫ ີກ ແມ່ນເປັນກຸ່ມຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫ າຍທີື່ສຸດ ຕໍໍ່ການ
ປ່ຽນແປງເຫ ົົ່ານີັ້ ເນ ື່ອງຈາກວ່າເຂົາເຈົັ້າມຄີວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແບບຈໍາກັດ ແລະ ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດ ໃນການເຂົັ້າເຖີງ 
ທາງເລ ອກ ໃນການຄໍໍ້າປະກັນ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.   

 

ຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດຕົັ້ນຕໍ (ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສົງຄົມ ຄັັ້ງທີ 9, ມະຕິສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບທີື່ດິນ, ຍຸດທະ

ສາດປ່າໄມ້ 2035, ແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແຫ່ງ 
ສປປລາວ ພາຍໃຕ້ກອບສົນທສິັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ 2021 ຮບັຮູ້ເຖີງ
ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນລາວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພວກມັນແບບຍ ນນານ ໃນນາມເປັນອົງ
ປະກອບໃຈກາງ ຂອງການສະໜັບ ແລະ ປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ແຜນງານແຫ່ງຊາດວາ່ດ້ວຍ
ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຄັັ້ງຫ ້າສຸດ ແລະ ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍດິນຟ້າອາກາດ
ສະບັບຮ່າງ 2021 ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການເຊ ື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ຍຸດທະສາດເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິໃສທັດເຣດ

ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ສ້າງຂຶັ້ນບົນພ ັ້ນຖານ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເຫ ົົ່ານີັ້ ແລະ ເນັັ້ນໃສ່ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຜູ້ມີ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ລວມມີ ບັນດາຄົວເຮ ອນ, ຊຼຸມຊົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຊຶື່ງຈະເປັນຜູ້
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສ ື່ອມໂຊມ ພ້ອມກັນນັັ້ນ 
ກໍສົົ່ງເສີມການພ ັ້ນຟູ ແລະ ການປູກປ່າໄມ້.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
ພາບລວມຂອງແຜນງານລວມ 
 
ໂຄງການນີັ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງແຜນງານລວມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນ
ແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໂດຍ ການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມີທັດປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ (ບົດສະ    
ເໜີຂໍການສະໜອງທຶນ (FP) 117) ຊຶື່ງໄດ້ຖ ກອະນຸມັດໂດຍ ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ໃນ

ລະຫວ່າງກອງປະຊຼຸມສະພາບໍລິຫານຄັັ້ງທີ 24 (B.24) ໃນປີ 2019. 1 ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານລວມນີັ້ແມ່ນເພ ື່ອສະ

 
1 “The programme consists of 3 projects: Project 1 (mid-2020 to mid-2024) addresses the three provinces of Houaphan, 
Sayabouri and Luang Prabang, which contain the highest rates of deforestation and forest degradation within the programme 
area; Project 2 (mid-2024 to end-2029) scales-up the number of participating communities in the same geographical area; and 



ໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຂ້າມຜ່ານໄປສູ ່ການທົນທານກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍ ນນານ ໃນລະດັບພູມີທັດ. ໂຄງການດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຄາດວ່າຈະຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍເຮ ອນແກ້ວ
ປະມານ 11.7 ລ້ານ tCO2eq ແລະ ເພີື່ມຄວາມສາມາດໃນການຟືົ້ນຕົວ ຈາກສະການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ຂອງ
ປະຊາຊົນ ຫ າຍກວາ່ 273,700 ຄົນ ພາຍໃນ ໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ 1 ແລະ 2 ລວມທັງໝົດ 7 ປີ. 
ແຜນງານປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃຕ້ ແຫ ່ງທຶນຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ FCPF ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ

ເອກະສານແຜນງານ ER-PD. 

ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, FP117 ແມ່ນໄດ້ຂຽນຂຶັ້ນເພ ື່ອ ເປັນໜຶື່ງໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວໂດຍສະເພາະ ແລະ 
ຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ໄດ້ຖ ກປ່ຽນມາເປັນແຜນງານ ທີື່ປະກອບດ້ວຍ 3 ໂຄງການຍ່ອຍ ເນ ື່ອງຈາກງົບປະມານຂອງກອງທຶນ
ດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວມີຈໍາກັດ ໃນຂະນະການອະນຸດມັດຂອງສະພາບໍລິຫານໃນຂະນະນັັ້ນ. FP1172 ໄດ້ກໍານົດກອບ
ຂອງແຜນງານທີ ທີື່ປະກອບດ້ວຍ ໂຄງການ 13 ຊຶື່ງກວມເອົາ 3 ແຂວງຈາກທງັໝົດ 6 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນ
ງານການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ (ແຂວງຫວົພັນ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ) ແລະ ໂຄງການ
ຍ່ອຍ 2 ແລະ 3 (ຫ   ຫ ັງຈາກນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ ໂຄງການ 2) ຊຶື່ງຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ກວມເອົາທັງໝົດ 
6 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນງານການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ແລະ ເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍການຫັນປຸງການຄຸ້ມຄອງ
ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ.4  
ໂຄງການ 1 (FP117) ໄດ້ວາງພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນໃນພ ັ້ນທີື່ໂຄງການ, ຊຶື່ງລວມທັງການສະໜັບສະໜູນ

ການເຊ ື່ອມໂຍງດ້ານນະໂຍບາຍ, ການປັບປຸງກອບນິຕິກໍາ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມ 

ລາຍງານ ແລະ ກວດສອບ (MRV) ແລະ ອ ື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຍັງ ສະໜັບສະໜູນການຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູ່ 3 ແຂວງຄ : ຫົວພັນ, ໄຊຍະບລູີ ແລະ ຫ ວງພະບາງ. ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງ
ມີການສະໜັບສະໜູນເພີື່ມຕ ື່ມ ເພ ື່ອຈະບັນລຸການຫັນປ່ຽນທີື່ສໍາຄັນ ທີື່ກ້າວໄປສູ ່ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮ ອນແກ້ວ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີື່ທົນທານຕໍໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ FP 
117. ເພ ື່ອບັນລຸການຫັນປ່ຽນ ສູ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢ່າງຍ ນຍົງ ທີື່ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ຢູ່ໃນລະດັບພູມີທັດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ໂຄງການ 2 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສາມຜົນໄດ້ຮັບ (ເບິື່ງຮູບ 1 ຂ້າງລຸ່ມນີັ້): 
 

ໝາກຜົນທີ 1 ແກ້ໄຂ ບັນດາອຸປະສັກຕ່າງໆ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາມາດຕາ
ການ ເພ ື່ອແນໃສ່ ສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ແທດເໝາະກັບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຄ ັ້າປະກັນສິດຄອບຄອງທີື່ດິນ, ການປັບປຸງການບັງຄບັໃຊ້

 
Project 3 (2022 to end-2029) extends the geographical reach of the programme to the 3 additional provinces of Luang Namtha, 
Bokeo and Oudomxay.” (GCF FP 117, page 3). 
2 The full proposal is available on the GCF website: https://www.greenclimate.fund/project/fp117.  
3 Project 1 which was approved under FP 117 reached effectiveness on 19th May 2020. Since then, the Project has made 

significant progress. More details on the specific progress can be found under the Annual Performance Report (APR) in FP 

Annex 18. 

4 The following excerpt is from FP 117’s Programme-level Executive Summary: “This Funding Proposal presents a stand-alone 
GCF project (Project 1) for Board approval. Two subsequent stand-alone projects, embedded in the same programmatic context 
and theory of change as this project, will be submitted at a future date for Board approval. Board approval for the project 
presented in this Funding Proposal is wholly separate from, and does not pre-judge, Board approval for future related projects.” 

https://www.greenclimate.fund/project/fp117


ກົດໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງການສະໜອງທາງດ້ານ
ການເງິນຢ່າງຍ ນຍງົສໍາລັບຂງົເຂດ AFOLU. 

ໝາກຜົນທີ 2 ອີງໃສ່ພ ັ້ນຖານການສ້າງເງ ື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ັ້ອຍອໍານວຍ (ໝາກຜົນທີ 1), ແລະ ສາເຫດ

ຕົັ້ນຕໍ ຂອງການທໍາລາຍ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສ ື່ອມໂຊມ ໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ. ມັນຈະນໍາສົົ່ງ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຜ່ານທາງ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ການຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກໍາ ໄປໃນ ເຂດພູມີທັດປ່າໄມ ້ແລະ 
ສົົ່ງເສີມ ການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ທົນທານກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທີື່ທັງຊ່ວຍເພີື່ມຄວາມທນົທານຕໍໍ່ກັບສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດຂອງຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ລະບົບນິເວດກະສິກໍາ. 

ໝາກຜົນທີ 3 ອີງໃສ່ພ ັ້ນຖານການສ້າງເງ ື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ັ້ອຍອໍານວຍ (ໝາກຜົນທີ 1), 5 ແລະ  
ຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ແລະ ເພີື່ມທະວີຄວາມທົນທານຕໍໍ່ສະພາບອາກາດຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍົງ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ
ການຟືົ້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມ້ (FLR), ໂດຍສຸມໃສ່ສະເພາະ ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້. 6  

 
ຮູບສະແດງ 1: ພາບລວມຂອງບັນດາໝາກຜົນ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ 2 

 
5 Specifically, Activities under Output 3 that are subject to Output 1 deliverables are: 

For Activity 3.1: Village Forest and Agriculture Grants (VFAG) must be in place after Village Forest Management (VFM) planning 

is concluded, to provide funds for the implementation of annual plans; Land use planning and improved tenure security – Land 

Use Plans have to be in place as a precondition for VFM, ensuring full compliance with the project’s Environmental and Social 

Management Plan (ESMP, in FP Annex 6b), Ethnic Group Development Plan (FP Annex 6d) and Gender Action Plan (FP Annex 

8b). Free, prior and informed consent (FPIC) is required, where the procedures are outlined in detail within Chapter B.3 of the 

Funding Proposal, and within the ESMP located in FP Annex 6b. 

For Activity 3.2: Identification of existing and/or establishment of new VFAGs to channel climate finance to target villages – 

VFAGs must be in place after National Protected Area (NPA) management planning is concluded, to provide funds for the 

implementation of annual plans. Again full compliance with the ESMP and FPIC procedures are required.  
6 Conservation forests will focus on 5 national protected areas (NPAs) and 1 national park within the project area.  



 
ໂຄງການ 2 ຈະເພີື່ມຕ ື່ມ ແລະ ຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັຂອງໂຄງການ 1. ທັງສອງໂຄງການດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະສະ
ໜັບສະໜູນ ການຫັນປ່ຽນທີື່ສໍາຄັນ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີື່ມີຄວາມຍ ນຍົງ 
ໂດຍການ ປ ດລັອກແຫ ່ງທຶນເພີື່ມຕ ື່ມ ຈາກການຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານ, ລວມທັງ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນໂດຍຜ່ານກອງທຶນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນທີື່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນການດຶງດູດທນຶຮອນ
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການທີ 2 ໄດ້ຖ ກປັບປຸງ ແລະ ອອກແບບຄ ນໃໝ່ ເປັນການເຊ ື່ອມຈອດ
ກັນ, ຮັດແໜ້ນການເຊ ື່ອມຈອດລະຫວ່າງ ເຣດ+ ແລະ ກິດຈະກໍາທີື່ສ້າງຄວາມທົນທານຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວິດ

ການເປັນຢູ່ຂອງທ້ອງຖິື່ນໃນຊົນນະບົດ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC) ຫ ້າສຸດຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍໍ່ກັບ ສົນທິສັນຍາຂອບຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2021) ແລະຮ່າງຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2021). ຈະເພີື່ມທະວີ
ການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການປະຕິບດັກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ທີື່ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ທີື່ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ້ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນທົົ່ວ 6 ແຂວງ, ສ້າງເງ ື່ອນໄຂສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານກອບນິຕກິໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ  
ແລະ ບັນດາບົດແນະນໍາທີື່ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນ ຈາກໂຄງການ 1. 
 
ໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ປະມານ 273,700 ຄນົ (ຍິງ 136,850 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 136,850 ຄົນ) 
ຈາກຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຊົນເຜົົ່າ, ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມຕ ື່ມອີກ 723,372 ຄນົ (ຍິງ 361,691 ຄົນ 

ແລະ ຜູ້ຊາຍ 361,691 ຄົນ), ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ER ຈະແນໃສ່ ເສີມຂະຫຍາຍ
ແລະ ລວມເອົາການສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ ເຂົັ້າຢູ່ໃນທຸກໆມາດຕາການທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ (ກິດຈະກໍາ
ຂອງໂຄງການ). 
ໂຄງການທີ 2 ຈະຖ ກຄຸ້ມຄອງໂດຍລວມໂດຍ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ GIZ ໃນຖານະບົດບາດ ເປັນອົງການທີື່ໄດ້ຖ ກ

ຮັບຮອງໂດຍ GCF, ແລະ ຈະໄດຈ້ັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ GIZ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ກອງທຶນປ ກປັກຮັກສາ

ສິື່ງແວດລ້ອມ ສປປ ລາວ (EPF). ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນການຮ່ວມທຶນຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, BMZ, 

ADB, IFAD, ທະນາຄານໂລກ ແລະ KfW. 

 
ພາບລວມຂອງການປະເມນີກຽ່ວກບັ ບດົບາດຍງິຊາຍ 
 
ເອກະສານນີັ້ ປະກອບດ້ວຍການປະເມີນກ່ຽວກັບບົດບາດຍງິຊາຍ ສໍາລັບໂຄງການ 2. ເພ ື່ອຮັບປະກັນ ແນວທາງ
ປະຕິບັດ ທີື່ຄໍານຶງເຖີງບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ 2 ແລະ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງມາດຖານ ຂອງ GCF ແລະ GIZ, ບົດວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍ ສະບັບນີັ້ ໃຫ້ຄາໍແນະນໍາ ແກ່ ບົດສະເໜີຂໍສະໜ
ອງທຶນ ສໍາລັບ ແຜນງານ ການຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ 
ສ.ປ.ປ.ລາວ ໂດຍ ການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມີທັດປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ (ໂຄງການ 2), ຊຶື່ງໄດ້
ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນກໍຕາມ, ບົດວເິຄາະບົດບາດຍິງຊາຍ ສະບບັນີັ້ ພະຍາຍາມ ສະໜອງ ທັງພາບລວມ 

ທົົ່ວໄປ ແລະ ພາບລວມຂອງຂະແໜງ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະຖາບ ຂອງຄວາມເທົົ່າທຽມກັນຂອງຍິງຊາຍ ຢູ່ລາວ, ຊຶື່ງ
ກວມເອົາປັດໃຈທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທີື່ສາມາດ ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ.  



 

1.1. ບົດແນະນໍາ GCF ແລະ GIZ ສໍາລັບ ການສົົ່ງເສີມ ຄວາມເທົົ່າທຽມຂອງເພດ
ຍິງຊາຍ 

 

ອິງຕາມ ນະໂຍບາຍບົດບາດຍງິຊາຍ ຂອງ GCF, “ໂຄງການ ຫ   ແຜນງານ ທີື່ໄດ້ສະເໜີ ທີື່ໄດ້ຍ ື່ນຫາ ກອງທຶນ 
ຕ້ອງການ ໃຫ້ໄປຕາມລວງດຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ບູລິມະສິດ ຂອງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ບົດບາດຍິງຊາຍ ກັບ ນະໂຍ 
ບາຍບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງກອງທຶນ7”. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ລວມມີ ການປະເມີນເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ 

ທີື່ເປັນຂໍໍ້ບັງຄັບ, ຊຶື່ງໄປເພີື່ມໃສ່ກັບ ຂະບວນການປ ກປ້ອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESS).  

 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ເປ ົ້າໝາຍຕົັ້ນຕໍ ຂອງການປະເມີນນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອກໍານົດວ່າ ໂຄງການ ສາມາດ ຕອບສະໜອງ ຕໍໍ່ຄວາມ
ຕ້ອງການ ຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນມຸມມອງ ຂອງ ການທໍາລາຍ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສ ື່ອມໂຊມ ທີື່ຖ ກ
ແກ້ໃຂ ແລະ ມາດຕະການ ທີື່ໄດ້ສະເໜີ. 
ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສາເຫດ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖ ກກໍານົດ ເພ ື່ອບັນລຸ ເປ ົ້າ
ໝາຍ ຂອງໂຄງການ ໃນລັກສະນະທີື່ຍ ນນານ ແລະ ຈະຖ ກສ່ອງແສງ ຢູ່ໃນ ກິດຈະກໍາທີື່ຖ ກສະເໜີ. ການປະເມີນ 

ເປັນສິື່ງທີື່ຕ້ອງການໃຫ້ລວມຢູໃ່ນ ການປຶກສາຫາລ ກັບຜູ້ມີສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ງົບປະມານການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ຈະຖ ກສະໜອງ ໂດຍມີຕົວຊີັ້ວັດ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ທີື່ຊີັ້ບອກໃຫ້ເຫັນເຖີງ ລະດັບໝາກຜົນ, ຜົນໄດ້ຮັບ 
ແລະ ຜົນກະທົບ.  

 

ຄຽງຄູ່ກບັ ນະໂຍບາຍບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງ GCF ທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັັ້ນ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງວຽກງານການປ ກ

ປ້ອງ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງ GIZ ແລະ ຍຸດທະສາດບົດບາດຍິງຊາຍ8 ຕ້ອງການ ຄ  ມີການດໍາເນີນການວິເຄາະ
ບົດບາດຍິງຊາດ ໃນຕ້ອນຕົັ້ນ ຂອງໄລຍະການກະກຽມ ໂຄງການ ເພ ື່ອທີື່ຈະກໍານົດ ທ່າແຮງ ສໍາລັບ ສົົ່ງເສີມ ຄວາມ
ເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະຕ້ອງ ຫ ີກລ້ຽງ ຫ   ຢ່າງໜ້ອຍ ຖ ກຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜ່ານທາງມາດຕະການອັນ
ສະເພາະ.  
ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການວເິຄາະນີັ້ ແມ່ນຈະຖ ກນໍາໄປພິຈາລະນາ ສໍາລັບ ຈຸດປະສົງ, ຕົວຊີັ້ບອກ, 
ແນວທາງປະຕິບັດທີື່ເປັນວິທີການ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງໂຄງການ.  

 
ບົດປະເມີນ ຈະສັງລວມ ດ້ວຍບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ມາດຕາການ ທີື່ຕອບສະໜອງບັນຫາບົດບາດຍງິຊາຍ ລວມ
ທັງໝົດປະໂຫຍດທີື່ເປັນຮູບປະທໍາ ແກ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີື່ເປັນຮູບປະທໍາ (GAP) 
ສໍາລັບແກ້ໃຂ ຊ່ອງວ່າງທາງເພດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຂອງແມ່ຍງິ ຢູ່
ໃນ ຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ພູມສັນຖານ ໃນພ ັ້ນທີື່ ທີື່ມີການຄິດໄລ່. 

 
 

7 ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ປີ 2019 
8 GIZ ປີ 2012. 



1.2. ວິທີການ 

ການວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍນີັ້ ແມ່ນການປັບປຸງເພີື່ມຕ ື່ມ ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີື່ໄດ້ດໍາເນີນສຶກສາ ສໍາລັບ
ແຜນງານຂອງ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ GCF ທີື່ມີຊ ື່ວ່າ “ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ

ອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍງົ” (FP117), ທີື່ໄດ້ຮັບ

ການອະນຸມັດຈາກຄະນະກໍາມະການ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ GCF ໃນປີ 2019. ການປະເມີນນີັ້ ແມ່ນການ

ປະເມີນທີື່ເໝາະສົມກັບທຸກໆຈຸດປະສົງ, ເຊິື່ງໄດ້ຖ ກທົບທວນຄ ນ ເພ ື່ອເນັັ້ນໜັກໃສ່ໂຄງການ 2. ມັນຮັບປະກັນການ

ປະເມີນ ທີື່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາໝາກຜົນຂອງ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທີື່ໄດ້ຖ ກປັບປຸງເພີື່ມຕ ື່ມ, ແລະ 

ພ ັ້ນທີື່ໂຄງການທີື່ຂະຫຍາຍພາຍໃນໂຄງການ 2. ການປະເມີນບົດບາດຍິງຊາຍນີັ້ ໄດ້ຖ ກດໍາເນີນການ ຕາມການຊີັ້ນໍາ

ຂອງກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ GCF (ລວມເຖິງ ຮ່າງ-ແບບການວເິຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ/ແຜນປະຕິບັດງານ 
ແລະ ຄໍາຖາມຕ່າງໆ ຕາມບົດແນະນໍາ) ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງ ກອງທຶນດິນຟ້າ
ອາກາດສີຂຽວ ແລະ ບົດແນະນໍາຂອງ GIZ ກ່ຽວກັບການວິເຄາະບົດບາດຍງິ-ຊາຍ. 

 

ການປັບປຸງ ບົດວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍສະບບັນີັ້ ໄດ້ຖ ກດໍາເນີນໄປໃນ ສາມໄລຍະ:  

 

1. ການທົບທວນ ການວິເຄາະກຽ່ວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຕົັ້ນສະບັບ ແລະ ການປັບປຸງໄປຕາມການປ່ຽນແປງ
ຂອງ ບັນດານະໂຍບາຍ, ກອບນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ການປະເມີນກ່ອນເກີດຂຶັ້ນ ຢູ່
ໃນຂະແໜງການ. 

2. ການປຶກສາຫາລ  ກັບ ບັນດາ ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຂອງລັດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊາວບ້ານ ຢູ່ໃນ
ສາມບ້ານ ໃນ ສາມ ແຂວງເປ ົ້າໝາຍ (ໄຊຍະບູລີ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ) ແລະ ການປຶກສາຫາລ  ຮ່ວມ

ກັບ ພາກປະຊາສັງຄົມ (CSOs) ຊຶື່ງລວມທັງອົງການ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຕ່າງໆ (ເບິື່ງລາຍລະອຽດເພີື່ມຕ ື່ມ

ໃນພາກທີ 8).  

3. ສ ບຕໍໍ່ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສໍາເລດັ ບົດວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍສະບັບປັບປຸງ ແລະ GAP.  

 

ໂດຍລວມ, ຂໍໍ້ມູນຕົວເລກທີື່ມີລ້າສຸດ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນມຈີໍາ

ນວນຈໍາກັດ, ແລະ ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ການເກັບກໍາ ແລະ ການວິເຄາະຂໍໍ້ມູນໂຕເລກ ແມ່ນປະຕິບັດ ໃນກອບການປະ
ເມີນປະເທດ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນໂຕເລກສໍາມະໂນປະຊາກອນ ທີື່ມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງ ແລະ 
ແບບລວມໆຫ າຍກວາ່.   
 
ຄໍາຄິດເຫັນ ຈາກການປຶກສາຫາລ  ທີື່ລວມມີ ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ຈາກການປຶກສາຫາລ ທັງສອງຮອບ 
(ໂຄງການ 1 ແລະ 2) ໄດ້ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າທົົ່ວເອກະສານ. ຜົນການສຶກສາ ແລະ ການສັງເກດ ເປັນສິື່ງສໍາຄັນຈໍາ
ເປັນ ຕໍໍ່ ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ ໂຄງການທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ຢູ່ໃນມາດຕະການທີື່
ເຊ ື່ອມໂຍງກັນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າລະຫວ່າງ ການຄໍານຶງເຖີງບົດບາດຍງິຊາຍ ແລະ ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານບົດບາດຍິງ
ຊາຍ ຜ່ານທາງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ, ໂຄງການ ບໍໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປ ກປ້ອງ ການສ ບຕໍໍ່ແບບແຜນຕາມ



ປະເພນີ ຂອງຍິງຊາຍ ແຕ່ກໍຍັງປະກອບສ່ວນ ຢ່າງສໍາຄັນ ຕໍໍ່ການປັບປຸງ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ 
ຂອງຍິງຊາຍ ຢູ່ໃນພ ັ້ນທີື່ເປ ົ້າໝາຍ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະເພີື່ມເຂົັ້າຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນຜົນກະທົບທາງບວກ ທີື່ໂຄງການ
ສາມາດມີໄດ້.  
 

2. ຂໍໍ້ມູນທາງດ້ານເພດຢູ່ ສປປ ລາວ 
 

ປັດຈຸບັນ ລາວຢູ່ອັນດັບທີ 113 ໃນດັດສະນີ ຄວາມບໍໍ່ເທົົ່າທຽມກັນ ທາງເພດ (ຢູ່ອັນດັບທີ 137 ໃນດັດສະນີ ການ

ພັດທະນາທົົ່ວໄປຂອງມະນຸດ; ປີ 2019). ໂຕທີື່ປະກອບສ່ວນທາງລົບຕົັ້ນຕໍໍ່ ການຈັດອັນດັບດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນ ອັດຕາ
ສ່ວນການຕາຍ ຂອງແມ່, ອັດຕາການເກີດ ຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ອັດຕາສ່ວນ ຂອງປະຊາກອນທີື່ເປັນແມ່ຍິງ ມີຕໍໍ່າ ໂດຍ
ທີື່ ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັັ້ນມັດທະຍົມຈໍານວນໜຶື່ງ. ໂຕທີື່ປະກອບສ່ວນສົົ່ງຜົນທາງບວກ ແມ່ນ ອັດຕາສ່ວນ

ສະມາຊິກສະພາ ທີື່ເປັນແມ່ຍິງມີສູງ ແລະ ມີອັດຕາສ່ວນ ການເຂົັ້າຮ່ວມແຮງງານຍິງ ທີື່ສູງ9. 

 

2.1. ລະດັບການເປີດເຜີຍ: ທໍານົບທໍານຽມ ແລະ ບົດບາດທາງປະເພນີ ຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຢູ່
ລາວ  

 
ເຖີງແມ່ນວ່າ ຈະມີການເລີັ້ມຕົັ້ນກອບນິຕິກໍາທີື່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີການສົົ່ງເສີມ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍກໍຕາມ, ອິດທິພົນ ຂອງທໍານົບທໍານຽມ ແລະ ບົດບາດທາງປະເພນີ ທາງເພດ  ຍັງເຫັນວ່າ ເປັນໜຶື່ງ ໃນຈາໍນວນ

ອຸປະສັກໃຫຍ່ໆ ໃນການບັນລຸ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ຕາມຕົວຈິງ ຢູ່ລາວ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ກາຍເປັນ ສິື່ງທີື່ໂດດ
ເດັນທີື່ສຸດ ໃນຕໍາແໜງການຕັດສິນໃຈ ໃນໝົດທົົ່ວທຸກຂະແໜງ ລວມທັງລະດັບຊຼຸມຊົນ ທີື່ແມ່ຍິງ ສ ບຕໍໍ່ ຕໍໍ່ສູ້ ເພ ື່ອ
ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນຂໍໍ້ກາໍນົດ ແລະ ຈໍານວນທີື່ເທົົ່າກັນ. 

 

ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ທາງເພດ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ໄດ້ຮັບຜົນເພີື່ມຕ ື່ມ ໂດຍ ຄວາມເປັນມາ ຂອງຊົນເຜົົ່າ ຢູ່ລາວ. ກຸ່ມ

ລາວ-ໄຕ ກວມ 67% ຂອງ ພົນລະເມ ອງຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ທີື່ມີສາມກຸ່ມ ພາສາໃຫຍ່ ທີື່ບໍໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ-ໄຕ ຄ  ກຸ່ມ

ມອນຄະແມ (21%), ກຸ່ມມົັ້ງ-ລ  ມຽນ (8%) ແລະ ກຸ່ມພາສາຈີນ-ຕີເບດ (3%). ກຸ່ມເຫ ົົ່ານີັ້ ຖ ກແຍກອອກໄປອີກ 

ເປັນ 49 ເຜົົ່າ ແລະ ມີ 200 ກຸ່ມເຜົົ່າຍ່ອຍ.  

ທໍານົບທໍານຽມທາງປະເພນີ ຫ າຍຢ່າງ ຢູ່ພາຍໃນ ວັດທະນາທໍາ ລາວ - ໄຕ ແມ່ນຊຼຸກຍູ້ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ: 

ມັກຈະເຫັນແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ດ້ານການເງິນ, ສ ບທອດທີື່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ, ແລະ ມກີານເຂົັ້າເຖີງ

ການສຶກສາ ທີື່ເທົົ່າທຽມກັນ. ອີກສາມກຸ່ມພາສາຊົນເຜົົ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ມີປະເພນີ ແລະ ທໍານົບທໍານຽມແບບບູຮາ້ນ ທີື່

ເຂັັ້ມງວດກວາ່ ຊຶື່ງຈໍາກັດ ແມຍ່ິງ ໃນການເຂົັ້າເຖີງການຕັດສິນໃຈ, ຊັບສິນ ແລະ ການສຶກສາ10.  

 

 
9 ລັດສະນີ ຄວາມບໍໍ່ເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ 
10 ທ່ານ ຄງິ ແລະ ແວນ ເດິ ວອນ, ປີ 2007 



ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຮຸນແຮງ ກັບແມ່ຍິງ ແມ່ນຄວາມຈິງ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ທີື່ມາຈາກພ ັ້ນຖານໝົດທຸກເຜົົ່າ 
ໃນລາວ. ການຄົັ້ນຄົັ້ວ ຊີັ້ໃຫເ້ຫັນວ່າ ປະມານ 20% ແມ່ຍິງລາວ ຖ ກທາລຸນ ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ/ຫ   ທາງເພດ ຈາກ

ຄູ່ຄອງ ຫ   ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄູ່ຄອງ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 35% ຂອງແມ່ຍິງ ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະພາບທີື່ຖ ກທາລຸນທາງຈິດໃຈ 

ຊຶື່ງວ່າ ທັງສອງໂຕເລກ ຖ ກຄາດການວ່າ ສູງຫ າຍ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ ບໍໍ່ໄດ້ຖ ກລາຍງານ. ບາງທີ ຍິງໄປ

ກວ່ານັັ້ນ, ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ເກ ອບເຄີື່ງໜຶື່ງຂອງຜູ້ຊາຍທັງໝົດ ຢູ່ລາວ ເຊ ື່ອວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງ ເປັນສິື່ງທີື່
ຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າຫາກແມ່ຍິງ ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມ ທໍານົບທໍານຽມ ແລະ ບົດບາດຕາມຮີດຄອງປະເພນ ີກ່ຽວກັບເພດ ເຊັົ່ນ
ວ່າ ການອອກເຮ ອນໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫ   ການບໍໍ່ແຕ່ງຢູຄ່ົວກິນ11. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນຫາ ແມ່ນ
ເປັນທັງສິື່ງທີື່ປະຕິບັດຢູ່ ແລະ ທັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ທີື່ກ່ຽວຂອ້ງກັບ ປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ທີື່ບໍໍ່ສາມາດ ແກ້ໃຂ
ໄດ້ ໃນໄລຍະສັັ້ນໆ12. ໜ່ວຍໄກເກ່ຍຂັັ້ນບ້ານ ແມ່ນເປັນການຈັດຕັັ້ງລະດັບຈຸລະພາກ ທໍາອິດ ທີື່ແກ້ໃຂ ຄະດີຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ ແລະ ສ່ວນຫ ານ ຈະນໍາໃຊ້ວິທີການແບບປະນີປະນອມ ຕໍໍ່ຄະດີຕ່າງໆ ເພ ື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ຕາມສິື່ງຕ້ອງການ ໃນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຫ້ເປັນ “ບ້ານ

ປອດຄະດີ” (ບໍໍ່ມີການອາໃສສານເມ ອງ). ບົດບາດທາງປະເພນີັ້ ຂອງເພດຍິງຊາຍ ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍໍ່ລະບົບ
ຍຸຕິທໍາ ທີື່ອິງໃສບາ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ແມ່ຍິງມີຄວາມອ່ອນແອ ທີື່ຈະສາມາດເຂົັ້າເຖີງ ລະບົບຍຸຕິທໍາ ທີື່ຢູ່ນອກໂຄງ
ສ້າງການຈັດຕັັ້ງຂອງບາ້ນ ຍ້ອນຄວາມບໍໍ່ຮູໜ້ັງສ , ຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາລາວ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກບັກົດໝາຍ 
ແລະ ຂາດວິທີທາງ ແລະ ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ເດີນທາງ. 
 
ສ.ປ.ປ.ລາວ ເປັນໜຶື່ງໃນບັນດາປະເທດທີື່ມີອັດຕາການແຕ່ງງານ ແຕ່ຍັງນ້ອຍສູງ ຢູ່ໃນພາກພ ັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າເປັນ
ສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງ ການປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ຊຶື່ງລວມມີ “ການກຸມເອົາເມຍ” ແລະ ການແຕ່ງງານຂອງ

ເດັກນ້ອຍ. ໜ ື່ງສ່ວນສາມ ຂອງແມ່ຍິງ ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ໃນຄະນະທີື່ ໜຶື່ງສ່ວນສິບ ແຕ່ງງານ ກ່ອນອາຍຸ 15 

ປີ. ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍງັນ້ອຍ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກັບ ການຖ ພາແຕ່ອາຍຸຍັງນອ້ຍ. ໃນປີ 2012, ມີ 

19.4 ເປີເຊັນ ຂອງ ແມ່ຍິງອາຍຸໄວຈະເລີນພັນ ເກີດລູກ ກ່ອນອາຍຸ 18 ໃນຄະນະທີື່ 3.6 ເປີເຊັນ ໄດເ້ປັນແບບນັັ້ນ 

ກ່ອນອາຍຸ 15. ທັງ ການແຕ່ງງານໄວ ແລະ ການເກີດຂອງໄວໜຸ່ມ ມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍໍ່ ໂອກາດທາງການສຶກສາ 

ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງແມ່ຍິງ13.  

  

ຜົນກະທົບ ຂອງປັດໃຈເຫ ົົ່ານີັ້ ຕໍໍ່ແຜນງານ ບໍໍ່ສາມາດເປັນທີື່ເຂົັ້າໃຈໄດ້. ມັນກະທົບ ຕໍໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ແມ່ຍິງ

, ຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຂອງເຂາົເຈົັ້າ ທີື່ຈະກ້າເວົັ້າ ແລະ ເປັັ່ງສຽງອອກມາຕ້ານ ແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆ ລວມທັັງ ຄວາມພໍໃຈ 

ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບາ້ນ. ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ຫ າຍຄົນ ຍັງຄິດເອງວ່າ ໂດຍທົົ່ວໄປ ແມ່ຍິງ ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດ ໃນການຕັດສິນໃຈ ເນ ື່ອງຈາກ ລະດັບການສຶກສາ 
ແລະ ເຫັນວ່າ ຍັງຂາດຄຸນນະວຸດທິ ໃນການສ ບທອດການເປັນຜູ້ນໍາ, ຊຶື່ງວ່າ ນີັ້ແມ່ນມຸມມອງ ທີື່ສະແດງອອກມາ ຢູ່
ໃນການສໍາພາດ ສອງ ໃນສາມບ້ານ ໃນຊ້ວງ ການລົງເຮັດການປະເມີນ. ບ້ານທີສາມ ມີອັດຕາລາຍຮັບ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ 
ສູງກວ່າ  ແລະ ມີວັດທະນາທໍາ ທີື່ແມ່ຍິງເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການທາໍການຕັດສິນໃຈ. ອັນສຸດທ້າຍ ແມ່ນເປັນປັດໃຈກ່ຽວ

 
11 ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ປີ 2012 
12 ການເປີດກວ້າງການພັດທະນາຢູ່ລາວ, ປີ 2018: ເປ ົ້າໝາຍ SDG 5 ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ 
13 ສົມທຽບ ສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ ່ສ.ປ.ປ.ລາວ, ປີ 2018 



ກັບການຕັດສິນໃຈຫ າຍກ່ວາ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ບາ້ນອ ື່ນ ກໍຍັງອ້າງວ່າ ແມຍ່ິງຫາເງິນໄດ້ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແຕວ່່າ ມັນບໍໍ່
ໄດ້ນໍາໄປສູ່ ອັດຕາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງ ທີື່ສູງຂຶັ້ນ.  
 

ຄວາມໝາຍ ສໍາລບັ ໂຄງການຂອງ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ ້

 
ນອກຈາກຫ ີກລ້ຽງ ການສ ບຕໍໍ່ແບບແຜນ ແລະ ທໍານົບທໍານຽມທາງເພດ ທີື່ເຄຍີປະຕິບັດມາ ຊຶື່ງເປັນຈຸດເສຍປຽບ
ຂອງແມ່ຍິງລາວ, ໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ມີທ່າແຮງທີື່ສໍາຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນ ທາງບວກ ຕໍໍ່ຄວາມ
ເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ. ມາດຕະການທີື່ລວມເອົາການປູກຈິດສໍານຶກ ທີື່ເລັງເປ ົ້າໝາຍໃສ່ ແມ່ຍິງ ທີື່ເປັນສະເໝ ອນຜູ້
ມີຄວາມຮູ້ ກຽ່ວກັບຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ເປັນຕົວແທນແຫ່ງການປ່ຽນແປງ ພາຍໃນຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແມ່ນມີ
ຄວາມສາມາດທີື່ຈະເຂົັ້າເຖິງ ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໂດຍສະເພາະໃນເວລານໍາສະເໜີ ເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ໄດ້ຖ ກອອກແບບມາໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ລະດັບການສຶກສາຂັັ້ນຕໍໍ່າ. 

  

ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ໜຶື່ງໃນຈໍານວນແນວທາງປະຕິບັດ ທີື່ເປັນໃຈກາງ ຂອງໂຄງການ GCF ຈະສະໜັບສະໜູນວິທີການ
ຜະລິດກະສິກໍາທີື່ມີລັກສະນະຍ ນຍົງຂຶັ້ນຕ ື່ມ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າ  ແລະ ສະນັັ້ນ ຈິື່ງສ້າງເງ ື່ອນໄຂໂຄງສ້າງລາຍຮບັໃໝ່
/ທາງເລ ອກ ແລະ ທີື່ຫ າກຫ າຍຍິື່ງຂຶັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນ, ມັນມຄີວາມສໍາຄັນ ທີື່ຈະຕ້ອງຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການ

ເງິນ ແກ່ ບັນດາຄອບຄົວທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມ. ຜົນການສຶກສາຄົັ້ນຄົັ້ວ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ບັນຫາທາງການເງິນ ແລະ ບັນຫາທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ເປັນເພີື່ມໂອກາດທີື່ຈະເກີດມີຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ ໃນຄອບຄົວທີື່ ແມຍ່ິງມີ
ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ລາຍຮັບ ຕໍໍ່າກວາ່ຜົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ14. ເມ ື່ອ ລະບຽບການປ່າໄມ້ ສົົ່ງຜນົກະທົບ ຕໍໍ່ ທຸລະກິດ
ຂອງຄອບຄົວ ຫ   ເມ ື່ອຊຼຸມຂົນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ປ່ຽນຮູບແບບປະເພນີ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ສ້າງ
ລາຍຮັບ, ສາມາດສັນນິຖານໄດ້ວ່າ ແມ່ຍິງມຄີວາມສຽງຫ າຍຂຶັ້ນ ຕໍໍ່ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ. ການສາ້ງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນສາມາດນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງສະຖານະການຂອງເຂົາເຈົັ້າ 
ແຕ່ທັງນີັ້ທັງນັັ້ນ, ມັນກຍໍັງມີຄວາມສ່ຽງບາງຢາ່ງ ທີື່ຕ້ອງໄດພ້ິຈາລະນາ. ຕົວຢ່າງ, ການສົົ່ງເສີມແມ່ຍິງໄປເຮັດວຽກ

ນອກເຮ ອນສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນ ການຖ ກຂົົ່ມເຫັງພາຍໃນຄອບຄົວ, ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ, ມັນອາດຈະເພີື່ມຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່

ການຂົົ່ມເຫັງຫ  ການໂຈມຕີນອກເຮ ອນ. ອີກຕົວຢ່າງໜຶື່ງ, ຈາກການສຶກສາອັນໜຶື່ງ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການສະທາລະນະ

ປະໂຫຍດ ໃນ ສປປ ລາວ ພົບວ່າ “ໂຄງການດັົ່ງກາ່ວປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນການເພີື່ມລາຍຮັບຂອງແມ່ຍິງ, ແຕ່ສິື່ງ
ເຫ ົົ່ານັັ້ນ ບໍໍ່ໄດ້ປັບປຸງປະສົບການຂອງແມ່ຍິງ ຕໍໍ່ກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ”. 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ແຜນງານ GCF ອາດຈະສາມາດ ປະກອບສ່ວນ ປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍໍ່ແມ່ຍິງ ຜ່ານທາງ ການສ້າງຍຸດ

ທະສາດ ທີື່ຄໍານຶງ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ, ໂດຍເລງັໃສ່ ການພັດທະນາທັກ
ສະ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງ ການປ່ຽນ ອະຄະຕິ ຂອງຜູ້ຊາຍ ຕໍໍ່ກັບຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ
ທາງເພດ. 

 
14 NCAW, ປີ 2015 



ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບການທ້ອງຖິື່ນ, ປະເພນີ ແລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນ

ເວລາ ອອກແບບໂຄງການ. ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2, ຍຸດທະສາດເພ ື່ອ
ຮັບມ  ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ຂອງການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ປະກອບມີ: 15  

 

▪  ການເຊ ື່ອມໂຍງການເຜີຍແຜ່ບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົັ້າໃສ່ໃນທກຸໆກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ 

▪  ສ້າງເງ ື່ອນໄຂ ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພ ື່ອຮັບຮູ້ສດິ ທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງເຂາົເຈົັ້າ ພາຍໃຕ້ກົດໝ
າຍພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ຜ່ານກິດຈະກໍາການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຕາ່ງໆຂອງໂຄງການ. 

▪  ພະຍາຍາມໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍເພດຊາຍເຂົັ້າຮ່ວມ ການສົົ່ງເສີມການບໍໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ນີັ້ອາດຈະປະກອບມີການຝຶກອົບຮົມໃນຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ວິທີການຕອບໂຕ້ກ່ຽວກັບ GBV, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ນໍາທ້ອງຖິື່ນ, ຜູ້ຊາຍທຸກໄວ, 
ລວມທັງ ຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ. 

▪  ສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕັັ້ງຄໍາຖາມຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງ ຕໍໍ່ກັບບັນດາ ຮີດຄອງປະເພນ ີ
ຫ   ຄ່ານິຍົມທາງສງັຄົມຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເຂົັ້າຮວ່ມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີື່ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ. 

▪  ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກບັ

ບົດບາດຍິງຊາຍ (GBV) 

▪  ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ຂອງຫ ັກຈັນຍາບັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ 

▪  ເຊ ື່ອມສານຕົວຊີັ້ວັດ GBV ເຂົັ້າກັບການຕິດຕາມໂຄງການ ແລະກົນໄກການຮ້ອງທຸກ 

 
ຄວນມີການສົົ່ງເສີມຢ່າງ ຕັັ້ງໜ້າກ່ຽວກບັບົດບາດເພດຍິງ-ຊາຍຢູ່ຂັັ້ນບາ້ນ ໂດຍຜ່ານ ການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີື່
ເຫັນວ່າສອດຄ່ອງ ໂດຍສະເພາະການປູກຈິດສໍານຶກ, ການປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນບາ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມ ຫ   ກອງປະຊຼຸມ
ເຜີຍແຜ.່ ໃນນັັ້ນ, ລວມມີ ອາດໝາຍເຖິງ ການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ຫ   ປະຊຼຸມແຍກກັນ ລະຫວ່າງເພດຊາຍ, ຍິງ ແລະ 
ອໍານາດການປ ກຄອງຂອງບ້ານ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ມຄີວາມໝັັ້ນໃຈໃນການ ແລກປ່ຽນທັດສະນະ, ຝຶກອົບຮົມ

ໃຫ້ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກຽ່ວກັບ ເຕັກນິກໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ດ,ີ ການສົົ່ງພະນັກງານທີື່ເວົັ້າ

ພາສາຊົນເຜົົ່າ ຫ   ສະໜອງງົບປະມານເພ ື່ອຈ້າງນັກແປ, ແລະ ການອອກແບບກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີື່ແທດເໝາະ ກັບ
ສະພາບພາຍໃນບາ້ນ. 
 

2.2. ລະດັບມະຫາພາກ: ການປະກອບສ່ວນລົງມ ປະຕິບັດ ໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພ ັ້ນ ແລະ ນິຕິກໍາ 
ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ 
ໃນລະດັບສາກົນ, ລາວເປັນປະເທດພາຄີ ໃນສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງ ທຸກຮູບແບບຂອງການຈໍາແນກເພດ

ຍິງ (CEDAW). ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ກຽ່ວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ CEDAW ຢູ່ລາວ 

 
15 Adapted from National Commission for the Advancement of Women, Lao PDR (2015): Summary report. A study on violence 

against women in Lao PDR. Lao National survey on Women’s health and life experiences 2014. Available online: 

https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/9572bc34-8279-4070-b532-a529c6a3fe22/resource/1dceb372-4607-4b33-

be81-764b0742e1d9/download/a-study-on-violence-against-women-in-lao-pdr.pdf 



ທີື່ດໍາເນີນໂດຍ ສະມາຄົມພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາດ້ານນິຕິກໍາ (ADWLE) ໄດ້ສະຫ ຼູບວ່າ ເຖີງແມ່ນວາ່ຈະ
ມີ ກອບນິຕິກໍາ ທີື່ຄົບຖ້ວນຫ າຍປານໃດ ກໍຕາມ ສໍາລັບ ບນັຫາຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງດ້ານເພດ, ແຕ່ມີພຽງແຕ່
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທີື່ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດຫ າຍເທົົ່ານັັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກຂາດຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ງົບປະມານ16 - 
ຊຶື່ງວ່າ ໂດຍພ ັ້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນເປັນສະພາບແບບດຽວກັນ ກບັຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ທີື່ມີກອບຍຸດທະສາດແລ້ວ ແຕ ່
ຂາດຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທີື່ຖ ກຕ້ອງ.  
 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ເປ ົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາແບບຍ ນນານ (SDGs) ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍໍ່ ບັນດາຍຸດທະ

ສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລາວ ຊຶື່ງລວມມີ ເປ ົ້າໝາຍ SDG 5 ທີື່ເລັງໃສ່ ເພ ື່ອບັນລຸ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ 

ແລະ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເປ ົ້າໝາຍ SDG ສໍາລັບ ສ.ປ.ປ.
ລາວ ແມ່ນເຊ ື່ອມໂຍງກັບ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງປະເທດ ໃນການຫ ຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບການເປັນປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາ. ເຖີງແມ່ນວ່າ ເປ ົ້າໝາຍເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໃນການຫ ຼຸດພົນ ໃນປີ 2020 ບໍໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ອີກແລ້ວ ກໍຕາມ

, ແຕ່ລັດຖະບານ ກໍານົດ ໃຫ້ສ ບຕໍໍ່ຜັກດັນ ເພ ື່ອໃຫກ້າວໄປຫາຈຸດນັັ້ນ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົົ່ງເສີມ ການເຊ ື່ອມ
ໂຍງ ແລະ ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ຂອງແມ່ຍິງ ຈະປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ ຕໍໍ່ການຫ ຼຸດພົນ ອອກຈາກ ສະຖານະພາບ
ຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ17.   

 

ໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ, ມີຫ າຍຖະແຫ ງການ ASEAN ທີື່ວາງພ ັ້ນຖານ ສໍາລັບ ການລວມເອົາບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົັ້າໃນ

ພາກພ ັ້ນ. ຖະແຫ ງການ ວ່າດ່ວຍຄວາມກາ້ວໜາ້ ຂອງແມ່ຍງິ ຢູ່ໃນ ຂົງເຂດ ASEAN18 ໄດ້ຖ ກເຊັນ ໃນປີ 1988 
ແລະ ຕົັ້ນຕໍ ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການມີສ່ວນຮ່ວມແບບເທົົ່າທຽມກັນ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ ຢູ່ໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທຸກລະດັບ. ເຖີງແມ່ນວ່າ ຖະແຫ ງການ ກ່າວເຖີງ ດ້ານການເມ ອງ, ສັງຄົມ ແລະ 

ວັດທະນາທໍາກໍຕາມ, ແຕ່ຈຸດເນັັ້ນໜັກ ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງແມ່ຍິງ. 

ອົງປະກອບທາງດ້ານສັງຄົມ ໄດ້ຖ ກເພີື່ມເຂົັ້າ ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ໃສ່ໃນ ຖະແຫ ງການຕໍໍ່ໆໄປ, ເຊັົ່ນ ຖະແຫ ງການ ASEAN 

ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (ປີ 2004); ຖະແຫ ງການຮາໂນຍ ວ່າດ້ວຍ ການ

ເພີື່ມສະຫວັດດີການ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ASEAN (ປີ 2010); ຖະແຫ ງການ ວ່າດ້ວຍ

ສິດທິມະນຸດ ຂອງ ASEAN; ຖະແຫ ງການ ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ການ

ລົບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງ ໃສ່ເດກັນ້ອຍ ໃນ ASEAN (2013); ແລະ ຖະແຫ ງການອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະ 

ກ່ຽວກັບ ການປ ກປ້ອງສັງຄົມ.   

ບາດກ້າວຕໍໍ່ໄປ ທີື່ສໍາຄັນ ທີື່ຈະກ້າວໄປສູ່ ການເຊ ື່ອມໂຍງເອົາ ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນ ຖະແຫ ງການ ASEAN 
ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທີື່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງວິໃສທັດ ປ ີ
2025 ຂອງວົງຄະລະຍາດ ASEAN ແລະ ເປ ົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາແບບຍ ນນານ ໃນປີ 2017. ຖະແຫ ງການ 
ກໍານົດທິດທາງລາຍລະອຽດ ທີື່ບໍໍ່ປ ກກະຕິ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງ ການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍໍ້ມູນໂຕເລກທີື່ຕອບສະ

 
16 ສົມທຽບສົນທິສັນຍາ ADWLE, ປີ 2016 
17 UNDP, ປີ 2017 
18 ASEAN, ປີ 1988 

 



ໜອງທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການທົບທວນນະໂຍບາຍ, ຊຶື່ງເນັັ້ນໜັກໃສ່ ຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະຢຸດຕິການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍໍ່ແມຍ່ິງ (ຊຶື່ງລວມມີ ການດຶງເອົາຜູ້ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ ເຂົັ້າມາຮວ່ມ ເປັນຕົວແທນ ແຫ່ງຄວາມ
ພະຍາຍາມ ໃນການສ້າງການປ່ຽນແປງ), ພ້ອມທັງ ຊຼຸກຍູ້ການຮ່ວມມ  ກັບບັນດາກຸ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ຂອງ
ແມ່ຍິງ ເພ ື່ອ ປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທີື່ຕອບສະໜອງທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ19. 

 

ສ.ປ.ປ.ລາວ ມີກອບນິຕິກໍາ ທີື່ເຂັັ້ມແຂງ ສາໍລັບ ສົົ່ງເສີມຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ. ລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບ

ປັບປຸງປີ 2003 ແລະ ກົດໝາຍອ ື່ນໆ ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີສິດເທົົ່າທຽມກັນ ໃນທຸກດ້ານ ຄ  

- ດ້ານການເມ ອງ, ສັງຄົມ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຢູ່ໃນຄອບຄົວ.  
ນອກຈາກນັັ້ນ, ສິດເທົົ່າທຽມກັນຂອງແມ່ຍິງ ຍັງຖ ກກໍານົດໄວ້ ຢູ່ໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ, ກົດໝາຍທີື່ດິນ ແລະ ກົດ
ໝາຍຊັບສິນ; ກົດໝາຍແຮງງານ; ກົດໝາຍໄຟຟ້າ; ແລະ ກົດໝາຍອາຍາ.  

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປ ກປ້ອງແມ່ຍິງ (2004) ແມ່ນນິຕິກໍາ ທີື່ເຈາະຈົງກັບປະເທດລາວ ຫ າຍທີື່
ສຸດ ຊຶື່ງກ່ຽວຂ້ອງກບັ ສິດເທົົ່າທຽມກັນ ແລະ ການເຂົັ້າເຖີງສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ໄດ້ກໍານົດກອບ ສໍາລັບ ກົດໝາຍຫ າຍ
ຢ່າງ ໃນໄລຍະຕໍໍ່ໄປ ທີື່ກໍານົດ ສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງທໍາໜ້າທີື່ເປັນພ ັ້ນຖານ ເພ ື່ອສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາ
ມະການແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ - ເດັກນ້ອຍ.   

 

ບາງແຫ ງ່ຂໍໍ້ມູນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສິດຄອບຄອງທີື່ດິນຂອງແມ່ຍິງ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີື່ດິນສະບັບປັບປຸງ (2019) ໄດ້
ຖ ກຈໍາກັດລົງ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ວັກທີື່ລະບຸຂໍໍ້ມູນ (ເມຍ ແລະ ສາມີ) ໃນໃບຕາດິນໄດ້ຖ ກເອົາອອກ 20. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍມີການເຂົັ້າເຖິງທີື່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຢ່າງສະເໝີພາບ, ແຕ່ການ
ປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ອາດບໍໍ່ເປັນໄປຕາມນັັ້ນ. ກໍາມະສິດທີື່ດິນລວມໝູ່ ຫ   ບ້ານແມ່ນໄດ້ ຖ ກລະບຸໄວ້ ໃນ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີື່ດິນ (2019) ແລະ ເປັນຮູບແບບການຖ ຄອງທີື່ດິນສ່ວນຫ າຍໃນ ສປປ ລາວ. ວິທີການ ຄຸ້ມຄອງ
ກໍາມະສິດທີື່ດິນລວມໝູ ່ຕົັ້ນຕໍແລ້ວ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບຮີດຄອງປະເພນຂີອງຊົນເຜົົ່ານັັ້ນໆ. ໃນບັນດາບ້ານທີື່ຢູ່ໃນຕະກູນ 
ພາສາລາວ-ໄຕ (ກຸ່ມພາສາໄທ-ກະໄດ),  ແມ່ນມີການສ ບທອດຕາມສາຍຍາດທີື່ເປັນເພດຍິງ. ລູກສາວ ແລະ ລູກຊາຍ 

ສາມາດສ ບທອດທີື່ດິນກະສິກໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າໄດ້, ໂດຍອີງໃສ່ ການຕັດສິນຂອງພໍໍ່ແມ່. ໃນບັນດາຊົນເຜົົ່າ ເຊັົ່ນ: ມົັ້ງ-

ອິວມຽນ ແລະ ຂະໝຸ (ມອນ-ຂະແມ), ຮູບແບບການຖ ຄອງທີື່ດິນກະສິກໍາແມ່ນຂຶັ້ນກັບເພດຊາຍ. ນາມສະກຸນ ແລະ 

ຊັບສິນ ແມ່ນຖ ກຖ່າຍທອດຈາກພໍໍ່ ໄປຫາລູກຊາຍ 21. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າບໍພິຈາລະນາຈາກລະບົບການສ ບທອດ

ມໍລະດົກທັງຝ່າຍຍິງ ແລະ ຝ່າຍຊາຍ, ແມ່ຍິງໂດຍທົົ່ວໄປໄດ້ ປະເຊີນໜ້າກັບການສູນເສຍການເຂົັ້າເຖິງທີື່ດິນຍ້ອນ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ. ໃນນັັ້ນ, ລວມມບີັນດານະໂຍບາຍຊຼຸກຍູ້ການປກູຝັງກະສິກໍາແບບດ່ຽວ 

 
19 ຖະແຫ ງການ ASEAN ວ່າດ້ວຍ ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ທີື່ຕອບສະໜອງທາງດ້ານບົດບາດຍງິຊາຍ ຕາມວິໃສທດັ ປີ 2025 ຂອງ ວົງຄະລະຍາດ ASEAN ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ

ແຫ່ງການພດັທະນາແບບຍ ນນານ ໃນປີ 2017 
20 LIWG 2020, Women and Land Rights in Lao PDR: Rural Transformation and a dream of secure tenure. Available online: 

https://data.opendevelopmentmekong.net/en/dataset/550ba9aa-79aa-4f80-ba41-8af35d322e6f/resource/22030fa3-66b7-4e9b-

8f4e-fd44dd16aca4/download/women-and-land-right_29jan_eng.pdf 
21 Lao Women’s Union, 2018. Gender Profile, Lao PDR 



ແລະ ການໂອນທີື່ດິນກໍາມະສິດທີື່ດິນໃຫ້ນັກລົງທຶນ, ຫ ຼຸດຜ່ອນການກະສິກໍາແບບດັັ້ງເດີມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມ
ຄວາມບໍໍ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການເຮັດກະສິກໍາທີື່ຫັນໄປຂຶັ້ນກັບເພດຊາຍເປັນຕົັ້ນຕໍ. 22   

 

ຄວາມໝາຍ ສໍາລບັ ແຜນງານ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ 

 
ພ ັ້ນຖານດ້ານນິຕິກໍາ ສໍາລັບ ການສົົ່ງເສີມ ການລວມເອົາບນັຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົັ້າໃນ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ ແມ່ນມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ໄດ້ຖ ກອໍານວຍຄວາມສະດວກຜ່ານກິດຈະກໍາເປ ົ້າໝາຍຂອງ ໂຄງການ 
1. ລາວໄດ້ຍົກລະດັບ ຜົນປະໂຫຍດ ໃນການປະຕິບັດ ຕາມສັນຍາສາກົນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລວມເອົາບົດບາດຍິງ

ຊາຍ. ຖະແຫ ງການ ASEAN ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍງິຊາຍ ກໍານົດ ຈຸດເຂົັ້າຫາພາກພ ັ້ນ ສ່ວນ ກອບແຫ່ງຊາດ 
ເພ ື່ອ ເຊ ື່ອມໂຍງ ບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົັ້າໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ໃນທຸກລະດັບ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່
ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂັັ້ມແຂງ. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ໃນເວລາດຽວກັນ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງອັນນີັ້ ອາດຈະກໍໃຫ້ເກີດ ອຸປະສັກ 
ແກ່ການເຊ ື່ອມໂຍງເອົາ ບົດບາດຍິງຊາຍ ຢາ່ງມີປະສິດທິພາບ ເຂົັ້າໃນນິຕິກໍາສະເພາະຂະແໜງການ ຊຶື່ງລວມມີ ຂະແ
ໜງປ່າໄມ້: ຕາມທີື່ໄດ້ກ່ື່າວໄວ້ ໂດຍພະນັງານລັດຜູ້ໜຶື່ງ, ການເຊ ື່ອມໂຍງບໍໍ່ເຫັນວ່າຈະກ່ຽວຂ້ອງ ເພາະວ່າເຫັນວາ່ ນິຕິ
ກໍາລວມແມ່ນພຽງພໍແລ້ວ ທີື່ຈະລາຍງານ ການຕີຄວາມໝາຍ ກົດໝາຍທີື່ສະເພາະເຈາະຈົງກັບຂະແໜງປ່າໄມ້ ເຊັົ່ນ 
ກົດໝາຍປ່າໄມ້.  
 
ໂຄງການ 2 ຈະສົົ່ງເສີມຄວາມເທົົ່າທຽມທາງເພດ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາກິດຈະກໍາບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ. ບົດແນະນໍາທີື່ໄດ້ຖ ກຮຽບຮຽງຂຶັ້ນໂດຍໂຄງການ ເພ ື່ອເຊ ື່ອມໂຍງການປັບຕົວ, ວາງແຜນນໍາໃຊ້
ທີື່ດິນ, ວາງແຜນການລົງທຶນໃນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ ຈະຕ້ອງຮຽບຮຽງຂຶັ້ນ ໂດຍ
ຄໍານຶງເຖິງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ນອກຈາກນີັ້, ຕ້ອງກ ານົດບັນດາມາດຕາການໃນການສົົ່ງເສີມບົດບາດຂອງເພດຍິງ
ອີກດ້ວຍ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ຖະແຫ ງການ ASEAN ໃນການຊຼຸກຍູ້ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງແມ່ຍິງ ເຂົັ້າ

ໃນການປັບປຸງ ການວິເຄາະນະໂຍບາຍ23, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ທີື່ຕັັ້ງຢູ່ລາວ ເຊັົ່ນ ADWLE ສາມາດ ຊ່ວຍພິສູດ 
ເລ ັ້ອງບົດບາດຍິງຊາຍ ຕໍໍ່ກັບທກຸການເຂົັ້າມາກຽ່ວຂ້ອງ ໃນພ ັ້ນທີື່ນີັ້ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ເພ ື່ອພັດທະນາ ຄວາມອາດ
ສາມາດ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈຸດປະສານງານບົດບາດຍິງຊາຍ /Sub-CAW ທີື່ຢູ່ພາຍໃນ ກະຊວງ

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ) ຄວນຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນຂະບວນການເຫ ົົ່ານີັ້ ເທົົ່າທີື່ຈະເປັນ

ໄປໄດ ້(ເບີື່ງຕ ື່ມໄດ້ ໃນຂໍໍ້ 5.3). 

 

2.3. ລະດັບກາງ: ສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບໍໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ 
 

ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບ ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ິງ ແລະ ແມ່ - ເດັກນ້ອຍ (NCAWMC) ເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບ ຄວາມກາ້ວໜ້າຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ສໍາ

 
22 LIWG 2020, Women and Land Rights in Lao PDR: Rural Transformation and a dream of secure tenure. Available online: 

https://data.opendevelopmentmekong.net/en/dataset/550ba9aa-79aa-4f80-ba41-8af35d322e6f/resource/22030fa3-66b7-4e9b-

8f4e-fd44dd16aca4/download/women-and-land-right_29jan_eng.pdf 
23 Ibid, ໜ້າ 3 ຊອງຖະແຫ ງການ 



ລັບ ລວມເອົາ ບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົັ້າໃນໝົດທຸກຂະແໜງ. ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງ 

ຂອງ ຄະນະກໍາມະການ NCAWMC ຍັງມີຂໍໍ້ຈໍາກັດ ເຖິງວ່າຈະມີການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສໍາລັບ ການ

ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ກໍຕາມ. NCAWMC ຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ ການສ້າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສໍາ

ລັບ ຄວາມກ້າວໜາ້ ຂອງແມ່ຍິງ (NSAW) ທີື່ຕໍໍ່ອາຍຸ ທຸກໆຫ້າປີ ແລະ ພະຍາຍາມ ສົົ່ງເສີມ ແລະ ເພີື່ມ ຄວາມເທົົ່າ

ທຽມກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຢູ່ລາວ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ການລວມເອົາເປ ົ້າໝາຍ ຂອງຍຸດທະສາດ ທີື່ຢູ່ໃນ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການອ ື່ນໆ ທີື່ລວມມີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSEDP) ແມ່ນມີ
ຄວາມຄ ບໜ້າດີ ແຕ່ ມັກຈະຂາດສິດອໍານາດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສິດອໍານາດ ກ່ຽວກັບການສະໜອງ
ເງິນ24.   

 

ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທີື່ນໍາພາ ຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ຄ  ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ໄດ້ກາຍເປັນກະຊວງທໍາ

ອິດ ທີື່ສ້າງຕັັ້ງ ພະແນກ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ (“Sub-CAW”) ແລະ ເຄ ື່ອຂາຍບົດບາດຍິງຊາຍ ຢູ່ພາຍໃນ
ກະຊວງ ໂດຍມີຈຸດປະສານງານ ໃນແຕ່ລະກົມ.  
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາດັົ່ງກ່າວ ລະຫວ່າງ ປີ 2006-2008. ບົດລາຍ

ງານ ສະບັບສຸດທ້າຍ ຂອງແຜນງານນີັ້ (“ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ສໍາລັບ ການລວມເອົາເພດ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງກະ

ສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ”) ສັງລວມວ່າ ໃນຄະນະທີື່ ການປະກອບສ່ວນລົງມ ປະຕິບັດ ຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ຕໍໍ່ການລວມເອົາເພດ ແລະ ຕໍໍ່ໂຄງສ້າງທີື່ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນ ແມ່ນສູງຫ າຍ, ພະແນກບົດບາດຍິງຊາຍ ຍັງມີ
ພະນັກງານບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈິື່ງມີຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຊຶບຊັບ ທີື່ຕໍໍ່າ25. ການສໍາພາດ ພະແນກກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ້ ສອງແຫ່ງ ໄດ້ເຍ ອງໃຫ້ເຫັນ ຊ່ອງວ່າງຄວາມອາດສາມາດ ເຫ ົົ່ານີັ້. ຖ້າວ່າ ມີຈດຸປະສານງານບົດບາດຍິງ

ຊາຍ (GFP) ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງ ໃນຫ້ອງການ, ສະມາຊິກ ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍໍ່ໄດ້ຖ ກຮັບເຊນີ ເຂົັ້າສໍາພາດ ເພາະວ່າ 
ພະນັກງານອາວຸໂສ ບໍໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ຄວາມຮູ້ ຂອງຕົນເທົົ່າທີື່ຄວນ ທີື່ຈະມີຄ່າ ຕໍໍ່ກອງປະຊຼຸມ ຊຶື່ງເຂົາເຈົັ້າພິຈາລະນາ
ວ່າ ຂ້ອນຂ້າງເປັນທໍາມະຊາດ ທາງດ້ານເຕັກນິກ.   
ໃນແງ່ຍຸດທະສາດ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ຢູ່ໃນຂະແ
ໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປີ 2016–2025) ແລະ ສະບັບປີ 203026 ທີື່ເລັງໃສ່ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຈາກ
ໝົດທຸກກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ເພ ື່ອໃຫ້ມີການເຂົັ້າເຖີງ ທີື່ເທົົ່າທຽມກັນ ຕໍໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ທີື່ດິນກະສິກໍາ, ທີື່ພັກອາ
ໃສ, ກອງທຶນພັດທະນາ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ວິໃສທັດ ປີ 2030 ຍັງກ່າວອີກ

ວ່າ ແມ່ຍິງ ຄວນຈະກວມ ຢ່າງໜ້ອຍ 30% ໃນຕໍາແໜງ່ການນໍາ. 

ສິດອໍານາດ ໃນການປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນເປັນຂອງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU; 

ມາດຕາ 7 ຂອງ ລັດຖະທໍາມະນູນ). ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ມີຕົວແທນ ຢູ່ໃນທຸກໆບ້ານ ໂດຍມີສະມາຊິກໜຶື່ງຄົນ 

ຂອງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທີື່ເປັນຕົວແທນແມ່ຍິງ ໃນແຕ່ລະສະພາບ້ານ. ຜ່ານທາງເຄ ອຂາຍ ທີື່ກ້ວາງຂວາງ ຂອງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສາມາດ ນໍາເອົາສຽງຂອງແມ່ຍິງ ເຂົັ້າໄປໃນ ການບໍລິຫານຂອງລັດ ໃນໝົດທຸກ

 
24 ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ປີ 2012 
25 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ, ປີ 2008 
26  ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ປີ 2015 



ລະດັບ — ຊຶື່ງມັກຈະສະໜອງສະເພາະສຽງຂອງແມ່ຍິງເທົົ່ານັັ້ນ ເຂົັ້າໄປເປັນປະເດັນ27. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຍັງມີ

ສູນຄົັ້ນຄົັ້ວນະໂຍບາຍ ເປັນຂອງຕົນເອງ (ສູນຂໍໍ້ມູນ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນເພດຍິງຊາຍ, ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈັນ), ທີື່ໄດ້ດໍາເນີນວຽກຄົັ້ນຄົັ້ວ ກ່ຽວກບັ ບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການສະໜອງງົບປະມານ

ແກ່ເພດຍິງຊາຍ ໃນນາມຕ່າງໜ້າ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ28.     
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະ ເຮັດວຽກ ສ່ວນໃຫຍ່ ກັບ ສະມາຊິກ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຈະສວຍໃຊ້ໂອກາດ ໃນ
ການເຂົັ້າເຖິງໂດຍໄວ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງລາວ ໃຫ້ຫ າຍເທົົ່າທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້.  
ແນວລາວສ້າງຊາດ ຊີັ້ນໍາ ແລະ ປະສານງານ ກັບ ທຸກອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ໃນລາວ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ ການ
ປຸກລະດົມສັງຄົມທັງໝົດ ແລະ ຕໍໍ່ການລວມເອົາ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ, ບ້ານທີື່ຖ ກສໍາພາດ ໄດ້ແລກປ່ຽນມຸມມອງ ວ່າ ແນວລາວ ແມ່ນເປັນຜູ້ມີບົດບາດຕົັ້ນຕໍ ໃນການຈັດກິດຈະ
ກໍາ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອ້ງຊັບພະຍາກອນ.  
 

ມີອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ (CSOs) ຫ າຍປະເພດ ຢູ່ລາວ ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວ ໃນຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ທີື່ລວມມີ ສິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງແມ່ຍິງ, ການປ ກປ້ອງເດັກ, ການສະໜັບສະ

ໜູນ ຄົນເສຍອົງຄະ, ສິື່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ, ບັນດາ
ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມຢູ່ລາວ ແມ່ນຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນ ຈາກ ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນການສົນທະນາດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ໃນທຸກລະດັບ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນ 
ແຕ່ ມີໂອກາດຈໍາກັດ ທີື່ຈະນໍາເອົາ ປະສົບການ ຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ເຂົັ້າໃສ່ໃນ ຂະບວນການທາງ
ດ້ານນະໂຍບາຍ29.  
ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງ, ສະມາຄົມທີື່ບໍໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບໍໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດ ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວ ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປ່າໄມ້ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ ຢູ່ລາວ ປະກອບມີ30:  

 

- RECOFTC - ສູນ ສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າໄມ້ 

- ພັນທະມິດ ຊຼຸມຊົນສີຂຽວ (GCA) 

- ສະມາຄົມພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ສີຂຽວ (GCDA) 

- ສະມາຄົມ ຮັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (LNRA) 

- ແມ່ຍິງຫົວໃຈພັດທະນາ (MHP) 

 
ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ບໍໍ່ເຄ ື່ອນໄຫວໂດຍກົງ ຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແຕ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ທີື່ມີຄຸນຄ່າ ທີື່ມີຄວາມຊ່ຽວ
ຊ້ານ ໃນດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ປະກອບມີ:  

- ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ (GDA; ເພດ, ກົດໝາຍ, ການພັດທະນາຊຼຸມຊົນ, ການສຶກສາ) 

 
27 ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ປີ 2012 
28 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ, ປີ 2011  
29 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ, ປີ 2011 
30 ສົມທຽບທດິທາງ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມລາວ, ປີ 2017 



- ສູນຝຶກອົບຮົມ ການພັດທະນາ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PADETC; ການພັັດທະນາຊຼຸມຊົນ ແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມ) 

- ສະມາຄົມ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາດ້ານນິຕິກໍາ (ADWLE; ກົດໝາຍ, ເພດ) 

 

RECOFTC ມີສາຍພົວພັນ ທີື່ແໜ້ນແຟ້ນທີື່ສຸດ ກັບກົມປ່າໄມ້ (ກົມປ່າໄມ/້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້). ກອງ

ປະຊຼຸມຮ່ວມປຶກສາຫາລ  ລະດັບຊາດ ໃນເດ ອນຕຸລາ 2018 ກັບ ບັນດາຕົວແທນ ຂອງກົມປ່າໄມ,້ ຄູ່ຮ່ວມງານ

ລັດອ ື່ນໆ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ລົງເລິກສະເພາະ ເລ ັ້ອງການກໍານົດການປະກອບສ່ວນທີື່ເປັນ

ໄປໄດ້ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ຂອງລາວ31. ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ  ໄດ້ຖ ກ
ຈັດຂຶັ້ນອີກຄັັ້ງໃນປີ 2021 ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ໂດຍຮ່ວມກັບກົມ
ປ່າໄມ້, ເຊິື່ງກອງປະຊຼຸມຄັັ້ງນັັ້ນເປັນ ສ່ວນໜຶື່ງຂອງຫ າຍກອງປະຊຼຸມ ທີື່ RECOFTC ໄດ້ຈັດຂຶັ້ນຜ່ານໂຄງການ 

WAVES 32. ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການພ ັ້ນຟູປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງພູມ

ສັນຖານທົົ່ວປະເທດ ຮອດປີ 2020 ລວມມີ ເປ ົ້າໝາຍທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີື່ເຮັດວຽກອະນຸລັກທີື່ເປັນເພດຍິງ ກວມ 

30% ຂອງຕາໍແໜງພະນັກງານລັດທັງໝົດ33 - ເປ ົ້າໝາຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງສຸດຂີດ ໂດຍ 

RECOFTC. ການປະສານສົມທົບກັນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແມ່ນຈະນໍາໄປສູ່ ການສັນນິຖານວ່າ RECOFTC ມີປະສົບ
ການໃນການຮ່ວມມ ທີື່ມີຄຸນຄາ່ ກັບ ກົມປ່າໄມ້ ຊຶື່ງສາມາດຖ ກນໍາໄປໃຊ້ ໂດຍແຜນງານອ ື່ນໆ. 
 

ຄວາມໝາຍ ສໍາລບັ ໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ 

 

ອິງຕາມ ໂຄງສ້າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດ ທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ມີ

ຄວາມອາດສາມາດ ທີື່ເຂັັ້ມແຂງ ໃນການເຊ ື່ອມໂຍງກັບ ກັບ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ – ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມ

ປ່າໄມ້ – ສໍາລັບ ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ນັບຕັັ້ງແຕ່ ລະດັບສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິື່ນ. ປັດຈຸບັນນີັ້ ການ
ປະກອບສ່ວນລົງມ ປະຕິບັດ ທາງການເມ ອງ ເບີື່ງເໝ ອນກັບວ່າຈະສູງ ເປັນພິເສດ ແລະ ຄວນຈະມີການນໍາໃຊ້ໂອກາດ 
ໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ. ແນວທາງປະຕບິັດ ຄວນຈະຖ ກນໍາໃຊ້ ສອງທົບ ຄ : ນໍາໃຊ້ ໂຄງສາ້ງບົດບາດຍິງຊາຍ ທີື່ມີຢູ່ (GFPs, 

MAF´s Sub-CAW, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນທຸກລະດັບ) ໃນຄະນະດຽວກັນ ກໍລວມເອົາການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງ
ຕັັ້ງໜ້າ ຂອງພະນັກງານອາວຸໂສ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມ ວັດທະນາທໍາຂອງລັດ ທີື່ລວມເອົາບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ຫ າຍຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ
ໝົດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍມີພຽງພະນັກງານລັດ ຈໍານວນເລັກນ້ອຍເທົົ່ານັັ້ນ ທີື່ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊີື່ງ 
ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ REDD+. ຄວາມພະຍາຍາມ ທີື່ໄດ້ໃຊ້ໄປແລ້ວ ໃນການລວມເອົາ ບົດບາດຍິງຊາຍ 
ເຂົັ້າໃສ່ໃນບັນດາກິດຈະກໍາປ່າໄມ້ ກໍຍັງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມໂດດເດັນຂຶັ້ນຕ ື່ມ ແລະ ແລກປ່ຽນກັນ ໃຫ້ເປັນ

 
31 RECOFTC, ພະຈິກ, ປີ 2018 
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ຫ ັກການປະຕິບັດ ທີື່ດີທີື່ສຸດ34. ໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ສາມາດ ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານ REDD ໃນ
ຫ້ອງການ ເພ ື່ອລວບລວມ ຫ ກັການປະຕິບັດເຫ ົົ່ານີັ້ ແລະ ເຜີຍແຜວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ແກ່ ບນັດາອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນໆ 
ພາຍໃນຂະແໜງ, ບັນດາກົມ, ບັນດາອົງການຕົວແທນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.  
 
ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງທີື່ຖ ກສໍາພາດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນລົງມ 
ປະຕິບັດທີື່ມີສູງ ຊຶື່ງນໍາໄປສູ່ ການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແຕ່ຍອມຮັບວ່າ ເຂົາເຈົັ້າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວິຊາການຫ າຍຂຶັ້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ 
ແລະ ຕ້ອງການງົບປະມານ ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນ ຢ່າງມີຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ດ້ວຍວິທີທາງຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ. ການ

ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ແກ່ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງໝົດທຸກຄົນ, ພະແນກ/ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ,້ ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ/ກົມກວດກາປາ່ໄມ້ (ກວດກາປ່າໄມ້) ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ້ ທີື່ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຖ ກແນະນໍາ ໃຫ້ລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ໃຫ້ໄປຕາມລວງດຽວກັບຜູ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ຕັດສິນໃຈໃນທ້ອງຖິື່ນ.  

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂະບວນການ FPIC ແລະ ກິດຈະກ າ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆຂັັ້ນບ້ານ ຂອງ ໂຄງການ 1. ການຮ່ວມມ ກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈະໄດ້ສ ບຕໍໍ່ພາຍໃຕ້
ໂຄງການ 2. ນອກຈາກນີັ້, ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ຕ່າງໆໃຫ້ ພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ 
ກ່ຽວກັບວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການສາ້ງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການ VFAG ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັັ້ນ
ບ້ານ.   
ໂຄງການ 2 ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຮບັປະກັນ ວ່າ ຄວາມຮູ້ທີື່ໄດ້ມາ ຖ ກນໍາໃຊ້ ຈາກໂຄງການ 1 ແລະ ໂຄງການອ ື່ນໆ. ພາຍ
ໃຕ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 1, ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ສາມາດຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງ ເຂົັ້າໃສ່ໃນ ຂັັ້ນຕອນການດໍາ
ເນີນງານທີື່ໄດ້ມາດຖານ, ບົດແນະນໍາ, ຄູ່ມ  ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມສະຖານະໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ. ກິດຈະກ າຕ່າງໆເຫ ົົ່ານັັ້ນຈະໄດ້ຖ ກສ ບຕໍໍ່ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 2. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດແນະນໍາທີື່ຕອບສະ
ໜອງທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຢ່າງດຽວ ເບີື່ງເໝ ອນກັບວາ່ຈະບໍໍ່ພຽງພໍ ໃນການຮບັປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ. 

ກອງປະຊຼຸມລະດັບສູງ ທີື່ຈັດຂຶັ້ນເປັນປ ກກະຕິ ເຊັົ່ນ ກອງປະຊຼຸມຄະນະຊີັ້ນໍາແຜນງານ, ຄວນຈະໃຫ້ເປັນສິື່ງຕ້ອງໄດ້

ເຮັດ  ເພ ື່ອລາຍງານ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

2.4. ລະດັບຈຸລະພາກ: ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ຢູ່ໃນກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ 
 
ຢູ່ໃນພາກສ່ວນນີັ້ ແມ່ນສຶກສາແບບຄາ້ວໆ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການເລ ັ້ອງຄວາມເທົົ່າທຽມກນັທາງເພດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານການເມ ອງ, ດ້ານການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ, ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ດ້ານ
ເສດຖະກິດ.  
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ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານການເມ ອງ: ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ 

 

ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາ ທີື່ເປັນເພດຍິງ ກວມ 27.5%, ຖຶວ່າ ລາວເປັນປະເທດຢູ່ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ (22.5%). 
ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແມ່ຍິງ ທີື່ຢູ່ໃນຕໍາແໜງການນໍາ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ໃນຂັັ້ນເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ 
ກວມພຽງແຕ່ 5% ເທົົ່ານັັ້ນ (ອິງຕາມປີ 2012). ອັດຕາສ່ວນສູງທີື່ສຸດ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນລັດ ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ 

ໃນຂົງເຂດນິຄິກໍາ ຂັັ້ນສູນກາງ (ກວມຫ າຍກວ່າໜຶື່ງສ່ວນສີື່)35; ອັດຕາສ່ວນຕໍໍ່າທີື່ສຸດ ຂອງແມ່ຍິງ ທີື່ຢູ່ນອກເໜ ອ
ຈາກບົດບາດໃນການຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ ແມ່ນສາມາດພົບເຫັນໄດ້ ຢູ່ໃນລະດັບຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ
ນີັ້ ເບີື່ງເໝ ອນກັບວ່າ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບັນດາປັດໃຈຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ອະທິບາຍ ຢູ່ໃນໝວດກ່ຽວກບັ ການສຶກສາ ແລະ ສຸດ
ຂະພາບ.  

 

ຢູ່ພາຍໃນຄູ່ຮ່ວມງານ ທີື່ມີທ່າແຮງ ຂອງໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້, ການມີໜ້າ ເບີື່ງເໝ ອນກັບວ່າ ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນໄປ ລະຫວ່າງ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ ແຕ່ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ໂຄງການຍັງປະເຊີນກັບ ການມີໜ້
າບໍໍ່ຫ າຍ ຂອງການນໍາທີື່ເປັນແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.  ປ່າໄມ້ ໃນລະດັບຊຼຸມຊົນ ແມ່ນມີຈໍານວນ “ແມ່ຍິງ” ຫ າຍ 
ໃນດ້ານຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍທີື່ແມ່ຍິງ ເປັນຜູ້ເກັບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ເປັນກໍາລັງແຮງ ໃນທລຸະກິດຂະໜາດນ້ອຍຈໍາ
ນວນໜຶື່ງ ຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ ້ແລະ ໄມ້.  
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍພາຍໃນບາ້ນທີື່ຖ ກສໍາພາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂດຍປ ກກະຕິ ແມ່ຍິງ ໃຊ້ເວລາຫ າຍກວ່າ ຢູ່ໃນປ່າໄມ້ 
ແລະ ມີຄວາມຮູ້ລະອຽດຫ າຍກວ່າ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບ ຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ຄູ່ຮ່ວມງານລັດ ທີື່ຖ ກສໍາ
ພາດ ໄດ້ເວົັ້າເພີື່ມອີກວ່າ ແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງ ຄວາມສົນໃຈອັນແທ້ຈິງ ຫ າຍກວາ່ ໃນການ
ປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ອ້ອມຂ້າງ. ໃນຄະນະດຽວກັນ, ບໍໍ່ມີບ້ານໃດເລີຍ ທີື່ຖ ກສໍາພາດ ໄດ້ລວມເອົາແມ່ຍິງ ເຂົັ້າໃນ
ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ຫ   ທຸກຮູບແບບອ ື່ນໆ ຂອງການຕັດສິນໃຈ ທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບຊບັພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້.  
ຍ້ອນແນວນັັ້ນ, ການຂາດການມີໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນທຸກລະດັບການຕັດສິນໃຈ ສ່ວນຫ າຍ ມັກເກີດມີການຂາດ
ການພິຈາລະນາ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທ່າແຮງ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້.    
 

ຂະແໜງທີື່ດິນ ສະແດງໃຫ້ເຫນັ ສະຖານະພາບ ທີື່ຄ້າຍໆກັນ: ທີື່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີສິດທາງກົດໝາຍຕໍໍ່ທີື່ດິນ 

ແບບດຽວກັນ, ແຕ່ການຄອບຄອງທີື່ດິນ ໃນຕົວຈິງ ຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນຍັງມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ໂດຍ

ປ ກກະຕິ ແມ່ຍິງ ຈະບໍໍ່ຖ ກລວມເຂົັ້າໃນບາດກ້າວການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ (LUP). ແຜນ

ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ຍ່ອຍ (ຖ້າຖ ກສ້າງຂຶັ້ນ) ຕໍໍ່ໄປ ຈະຖ ກເບີື່ງເໝ ອນກັບເປັນບາດກ້າວສະເພາະໃນຂັັ້ນຕໍໍ່ໄປ ຊຶື່ງ
ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງຈະມີການເຂົັ້າເຖີງໜ້ອຍລົງ. ເຫດຜົນທີື່ໃຫ້ມາ ໃນຊ້ວງການສໍາພາດຢູບ່້ານ ແມ່ນຍ້ອນຂາດການສຶກ
ສາ, ຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂາດຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງ. ທໍານົບທໍານຽມທາງຮີດຄອງປະເພນີ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງຫ າຍກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ສ ບຕໍໍ່ປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າ
ໃສ່ໃນ ສະຖານະພາບນີັ້.  
 

 
35 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ປີ 2015 



ການສຶກສາ 
 

ຊ່ອງວ່າງ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ໄດ້ຫ ຼຸດລົງ ໃນການລົງທະບຽນການສຶກສາ ທັງໝົດສາມຂັັ້ນ ຢູ່ລາວ, ແຕ່ສິື່ງ

ທ້າທາຍຕາ່ງໆ ຍັງສ ບຕໍໍ່ເກີດຂຶັ້ນ ໃນການສໍາເລັດການສຶກສາ.  

ປັດໃຈຕົັ້ນຕໍສອງຢ່າງ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ຄວາມບໍໍ່ເທົົ່າທຽມກນັທາງເພດ ໃນຂົງເຂດການສກຶສາ ຄ : ທໍາອິດແມ່ນເບີື່ງ 
ເໝ ອນກັບວ່າ ເດັກຍິງຖ ກເບີື່ງແຍງໃຫ້ຢູ່ກັບເຮ ອນ ຍ້ອນຄວາມກັງວົນເລ ັ້ອງຄວາມປອດໄຟ ແລະ ມີໜ້າທີື່ເຮັດວຽກ
ເຮ ອນ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າວ່າ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຫາກຢູຫ່່າງໃກຈາກເຮ ອນ. ອັນທີສອງແມ່ນວ່າ ພໍໍ່ແມ່ ບໍໍ່ເຫັນຄຸນຄາ່ 
ຂອງ ການສຶກສາ ສໍາລັບເດັກຍງິ ເທົົ່າກັບ ການສຶກສາ ສໍາລັບເດັກຊາຍ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າວ່າ ມຸມມອງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຫາກ
ເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງປະເພນີວັດທະນາທໍາ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຫ   ຖ້າວ່າ ພໍໍ່ແມ່ ທຸກຍາກ ຫ   ມີການສຶກສາໜ້ອຍ ຫ   ບໍໍ່ມີເລີຍ 
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູ້ເປັນແມ່36. 

 
ຊ່ອງວ່າງ ຂອງຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ ແມ່ນເຫັນໄດ້ ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ທີື່ມາຈາກ ເຂດ
ຊົນນະບົດ ບ່ອນທີື່ບໍໍ່ມີທາງເຂົັ້າ, ເດັກນ້ອຍ ທີື່ມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົົ່າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນລາວ-ໄຕ, ເດັກນ້ອຍທີື່ແມ່ຂາດການສຶກ
ສາ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີື່ຄອບຄົວ ຢູ່ໃນສະພາບທຸກຍາກທີື່ສຸດ. ຊ່ອງວ່າງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນມີຫ າຍກວ່ານີັ້ອີກ ຢູ່ໃນການ
ສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ: ຍົກຕົວຢ່າງ, ຢູ່ໃນກຸ່ມທີື່ມີອາຍເຸໝາະສົມເຂົັ້າໂຮງຮຽນ  ທີື່ມາຈາກຄົວເຮ ອນທີື່ທຸກຍາກທີື່

ສຸດ, ເດັກຍິງຈໍານວນ 66 ຄົນ ຕໍໍ່ທຸກໆເດັກຊາຍຈໍານວນ 100 ຄນົ ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ.37 

 

ແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານ ທີື່ຖ ກສໍາພາດ ສ່ວນໃຫຍ່ ບໍໍ່ມີ ຫ   ມີການສຶກສາຕໍໍ່າ. ບັນຫາ ການຂາດການສຶກສາ ດັົ່ງກ່າວນີັ້ 

ແມ່ນເປັນຄ້າຍໆກັນ ສໍາລັບ ຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍິງ - ຊຶື່ງເປັນເຫດຜົນຫ ັກ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຂາດ ແມຍ່ິງ ໃນຄະນະຕັດສິນໃຈ
ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ໃນກຸ່ມທົົ່ວໆໄປ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປ່າໄມ້ບ້ານ.   
 

ການເຂົັ້າຮວ່ມທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
 

ອັດຕາສ່ວນທີື່ເທົົ່າກັນ ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ເຮັດໃຫເ້ກີດມີປະຊາກອນທີື່ເຮັດວຽກໄດ້ (ແຕ່ລະເພດກວມ 77%, 

ອິງຕາມປີ 201538), ແຕ່ວ່າ ໂດຍທົົ່ວໄປ ແມ່ຍິງ ກວມອັດຕາຕໍໍ່າກວ່າ ໃນຕະຫ າດແຮງງານ. ແມ່ຍິງ ຂ້ອນຂ້າງຖ ກ

ແຍກອອກຈາກ ຂະແໜງທີື່ເປັນທາງການ ຫ າຍກວາ່ຜູ້ຊາຍ ລວມທັງ ການປ ກປ້ອງສັງຄົມ ທີື່ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ກໍາມະກອນຈໍານວນ 64 ເປີເຊັນ ແມ່ນຢູ່ໃນອາຊີບພ ັ້ນຖານ ແລະ ໃນນັັ້ນ ຈໍານວນ 63 ເປີເຊັນ ທີື່ ເຮັດອາຊີບ
ບໍລິການ, ເປີດຮ້ານ ແລະ ເປັນຄົນຂາຍເຄ ື່ອງໃນຕະຫ າດ ແມນ່ເປັນເພດຍິງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ຊາຍກວມອັດຕາ
ສ່ວນໃຫຍ່ ທີື່ເປັນລັດຖະກອນ, ຊ່ຽວຊານ, ວຊິາການ ແລະ ຢູ່ໃນຂະແໜງການອ ື່ນໆ.  

 
36 ສົມທຽບ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ປີ 2018 
37 Ibid.  21 outputen and Microfinance 2018cessed 22.08.2018:018:018: (GIZ) GmbH 

g IZ) GmbHARE or Oxfamed by every interviewed group, bi 
38 ດັດສະນີ ພັດທະນາມະນຸດ, ປີ 2018 



ຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນເຫ ົົ່ານີັ້. ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ

, ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດເປ ົ້າໝາຍ 30% ໃຫ້ແມ່ຍິງມີຕາໍແໜງ ຢູ່ໃນຂະແໜງການອະນຸລັກ ແຕ່ໃນຕົວຈິງ ການ
ປະຕິບັດຍັງເຮັດບໍໍ່ໄດ້ຫ າຍ.  
 

ເຖີງແມ່ນວ່າ ແມ່ຍງິ ມີບົດບາດທີື່ສໍາຄັນ ໃນວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ເຂາົເຈົັ້າ ມີການເຂົັ້າເຖີງ ແລະ ຄວບຄຸມ

ໜ້ອຍ ຕໍໍ່ ກັບການປະກອບສ່ວນ ແລະ ໝາກຜົນ ຈາກການເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.39 ການສໍາພາດບ້ານ ໄດ້

ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າອຽງແບບດຽວກັນ: ແມ່ຍິງ ທັງໝົດພາຍໃນບ້ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ, ການຕັດສິນ
ໃຈຕົັ້ນຕໍ ກ່ຽວກັບ ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຜົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ເປັນຜູ້ເຮັດ.  
ປະສົບການ ຈາກ ຂະແໜງການອ ື່ນໆ ເຊັົ່ນ ການປະມົງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ບົດບາດ ທີື່ຫ າກຫ າຍ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນ
ຕ່ອງໂສ້ ຄຸນຄ່າ ທາງປະເພນີ, ທີື່ສະຫ ັບສັບຊ້ອນ ແລະ ຍາວນານ ມີທ່າອ່ຽງ ທີື່ຈະຫ ຼຸດລົງ ເມ ື່ອ ຕ້ອງໂສ້ຄຸນຄ່າ ຖ ກ
ສ້າງໃຫ້ທັນສະໄໝ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະເປັນເລ ັ້ອງຈິງ ສໍາລັບ ຂະແໜງປ່າໄມ້ ແຕ່ວ່າ ການຂາດ ຂໍໍ້ມູນໂຕເລກ ບໍໍ່
ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາ ເຫັນຮູບພາບ ທີື່ຈະແຈ້ງຂຶັ້ນ.  
ສິດຂອງແມ່ຍິງ ຕໍໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນຕົັ້ນໄມ້ ມີທ່າອຽງ ທີື່ຈະຖ ກຈໍາກັດ ກັບຜະລິດຕະຜົນ ທີື່ບໍໍ່ມີກໍາໄລ ຫ   ມີ
ຜົນປະໂຫຍດ ທາງການຄ້າໜອ້ຍ40.   

 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ແຫ ່ງທາງດ້ານການເງິນ 
 

ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ໃນການຖ ກຈ້າງງານ ແມ່ນຕໍໍ່າໃນທຸກຂະແຫນງການ, ຢູ່ທີື່ 35 ສ່ວນຮ້ອຍ. ໃນທາງ

ກົງກັນຂ້າມ, ໃນປີ 2015 ແມ່ຍິງກວມເອົາປະມານ 70%  ໃນກຸ່ມຄົນ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ສໍາລັບຄອບຄົວ, ແຕວ່່າ

ມີພຽງແຕ່ 32% ເທົົ່ານັັ້ນທີື່ຖ ກລະບຸວ່າເປັນ "ພະນັກງານປະຈ າ" - ເຊິື່ງສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້, ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມຍ່ິງແມ່ນມີ
ທ່າອ່ຽງ ບໍໍ່ໄດເ້ຮັດວຽກທີື່ມີປະສິດຕິພາບ ທີື່ຈະສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້. ຄວາມເປັນຈິງນີັ້ໄດ້ຖ ກສະທ້ອນ ຈາກການສໍາ
ພາດຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ: ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໄດ້ ເຫັນກົງກັນວ່າ ແມ່ຍິງເຮັດວຽກຫ າຍຊົົ່ວໂມງຕໍໍ່ມ ັ້ ໃນຂະນະທີື່ຜູ້ຊາຍເຮັດ
ຫນ້ອຍກວ່າ ແລະ/ຫ   ສຸມໃສ່ສະເພາະວຽກງານທີື່ໃຊ້ແຮງງານຫ າຍກວາ່. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຜູຊ້າຍ ສ້າງຜົນໄດຮ້ັບທີື່ຊັດ
ເຈນຈັບຕ້ອງໄດ ້ແລະ ມີເວລາເຫ  ອຫ າຍກວ່າ ສໍາລັບວຽກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ. ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມ
ບ້ານອາຄາ ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ, ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ສັງເກດເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງບາ້ນມີລາຍຮັບຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແຕ່
ບໍໍ່ມີບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈໃນຂັັ້ນບ້ານ. ແມ່ຍິງຫ າຍຄົນໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົັ້າຢາກມສີ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. 
ຊ່ອງວ່າງຄາ່ແຮງງານສໍາລັບເພດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ  ແມ່ນຍັງມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ແມ່ຍິງເຮັດວຽກ ເປັນເວລາຫ າຍ
ຊົົ່ວໂມງ ດົນກວ່າຜູ້ຊາຍ ເນ ື່ອງຈາກເຂົາເຈົັ້າໃຊ້ເວລາ 7 ຊົົ່ວໂມງ ຕໍໍ່ມ ັ້ ໃນໜ້າວຽກການຜະລີດ ແລະ ການສ ບພັນ (ຜູ້

ຊາຍເຮັດວຽກ: 5.7 ຊົົ່ວໂມງ).41 ເວລາ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງແມ່ຍິງ ເປັນ

ໂຕຈໍາກັດ ການເຂົັ້າເຖີງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ໃນກໍລະນີ ຂອງບ້ານທີື່ຖ ກສໍາພາດ, 
ຫ ັກໆ ແມ່ນກີດກັັ້ນແມ່ຍິງ ຈາກການເຂົັ້າຮວ່ມ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ທີື່ລວມມີ ການຕັດສິນໃຈ.  

 
39 ສົມທຽບ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ປີ 2018 
40 ກອງທຶນລງົທຶນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ, ປີ 2017 
41 ສົມທຽບ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ປີ 2018 



ແມ່ຍິງ ສາມາດປະເຊີນກັບ ບັນຫາການແບງ່ແຍກ ໃນຕະຫ າດ ໃນເວລາໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນໂດຍກົງ ແລະ 
ຍັງສາມາດຖ ກກີດກັັ້ນ ຍ້ອນຂາດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາ, ການເຂົັ້າເຖີງຂໍໍ້ມູນ ຫ   ການຝຶກອົບຮົມ42.  

 
ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ແມ່ຍິງທີື່ມີລາຍຮບັຕໍໍ່າ ປ ກກະຕິຈະມີອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈບັນຫາຄອບຄົວ 
ໜ້ອຍ: ຍິງລາຍຮບັຂອງເຂົາເຈົັ້າຕໍໍ່າ, ຍິງເຮັດໃຫ້ພະລັງສຽງຂອງເຂົາເຈົັ້າໜ້ອຍລົງ. ແມ່ຍິງ ທີື່ມີລາຍຮັບສູງກວາ່ ຈະ
ມີອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈສູງຂຶັ້ນ ແຕ່ ປ ກກະຕິແລ້ວ ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ ແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ໃນນາມ
ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄວາມເສຍປຽບ ທີື່ມາຈາກ ຄວາມບໍໍ່ເທົົ່າທຽມກັນ ໃນດ້ານລາຍຮັບ ແມ່ນກຽ່ວຂ້ອງ
ສະເພາະ ກັບທໍານົບທໍານຽມທາງເພດ ພາຍໃຕວ້ັດທະນາທໍາໃດໜຶື່ງ.   
ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຄໍານຶງເຖີງ ທຸກກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ທີື່ມີການສົົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງທາງພຶດຕິກໍາ 
ແລະ ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບໃໝ່ໆ ຫ   ມີລະບຽບການ ສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ ທຸລະກິດ ຂອງຄອບຄົວ ຫ   ການເຂົັ້າເຖີງ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. 

 
ການເຂົັ້າເຖີງ ການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ຊຼຸມຊົນ ຖ້າວ່າ ຊາວບ້ານ ບໍໍ່
ແມ່ນໜຶື່ງໃນຈໍານວນຜູ້ທີື່ທຸກຍາກທີື່ສຸດ. ໃນກໍລະນີດັົ່ງກ່າວ, ປ ກກະຕິແລ້ວ ເຫັນວ່າ ການເງິນຈຸລະພາກ ມີຄວາມ
ສ່ຽງຫ າຍໂພດ. ໂດຍປ ກກະຕິ ແມ່ຍິງ ແມ່ນຈະມີຄວາມລັງເລໃຈ ຫ າຍກວ່ື່າ ໃນການໄປເອົາໜີັ້ ເພ ື່ອມາຄໍໍ້າຊຼູຄອບຄົວ 
ຂອງຕົນ ແລະ ນໍາໃຊ້ສິນເຊ ື່ອຈຸລະພາກ ຊຶື່ງສ່ວນໃຫຍ່ ສໍາລັບ ຄວາມສຸກເສີນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກ
ສາຂອງເດັກນ້ອຍ.  

 
ໂດຍປ ກກະຕແິລ້ວ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ຖ ກຄຸ້ມຄອງ ໂດຍແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ຂອງຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ ການບໍລິຫານເງິນ ຂອງຄອບຄົວ. ຊາວບ້ານ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖີື່ນ ທີື່ຖ ກສໍາພາດ ໄດ້
ຕົກລົງວ່າ ການເຂົັ້າເຖີງເງິນຊ່ວຍເຫ  ອຈຸລະພາກ ຕາມທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ໂດຍ ໂຄງການ GCF ອາດຈະສ້າງໂອກາດ
ຫ າຍຂຶັ້ນ ແກ່ບັນດາຊຼຸມຊົນທອ້ງຖິື່ນ ເພ ື່ອປັບປຸງ ສະພາບລາຍຮັບ ຊຶື່ງລວມມີ ການລົງທນຶຈຸລະພາກ ເຂົັ້າໃນການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ທີື່ເປັນທາງເລ ອກ ແລະ ປາສະຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້. ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ ທັງແບບທາງ
ການ ແລະ ບໍໍ່ເປັນທາງການ ເປັນຕົັ້ນ ຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແມ່ນແຫ ່ງທາງດາ້ນການເງິນ ສໍາຄັນຂອງຜູ້ຍິງໃນເຂດ
ຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ຄວາມໝາຍ ສໍາລບັໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ 

 

ແຜນງານ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ຈະມີຜົນ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍໍ່ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສໍາລັບ ປັບປຸງ ການເປັນ
ຕົວແທນ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນຕໍາແໜ່ງຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ຈາກລະດັບສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖີື່ນ: 

• ໃນລະດັບສູນກາງ, ມີຄວາມຕອ້ງການ ທາງດ້ານການເມ ອງ ທີື່ຈະເພີື່ມຈໍານວນ ພະນັກງານລັດທີື່ເປັນເພດ

ຍິງ ຢູ່ໃນວຽກງານການອະນຸລັກ. ການປຶກສາຫາລ  ກັບ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ RECOFTC ອາດຈະສາມາດ

ຊ່ວຍສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນ ທີື່ເປັນທີື່ຮັບຮູ້ ວ່າເປັນຫຍງັຈິື່ງຂາດແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນຂະແໜງນີັ້. ການພິສູດ
ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ກ່ຽວກັບ ຂັັ້ນຕອນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຂະບວນການສ້າງຄວາມ

 
42 ສົມທຽບກອງທຶນລງົທຶນດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ປີ 2017 



ກ້າວໜ້າອາຊີບພາຍໃນ ອາດຈະສາມາດ ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ. ແຜນງານ ອາດຈະສາມາດສ ບຕໍໍ່ ເລີັ້ມຈັດຕັັ້ງ 
ລະບົບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ທີື່ອິງໃສ່ຂະແໜງ ເພ ື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຂັັ້ນນໍາ ສົົ່ງເສີມ ຄູ່ຮ່ວມງານທີື່ໜຸ່ມກວ່າ ແລະ 
ເພ ື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແກພ່ະນັກງານຮຸ້ນໜຸ່ມ ໂດຍນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ.  

• ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມ ອງ, ຫ ັກການອັນດຽວ ແມ່ນມີຜົນນໍາໃຊ້ ແຕ່ມີອຸປະສັກເພີື່ມຕ ື່ມຢ່າງໜຶື່ງ ທີື່ກີດ

ກັັ້ນ ທິມງານພາກສະໜາມ ບໍໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນທາງເພດ ຫ າຍຂຶັ້ນ: ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີື່ມຂຶັ້ນ ທີື່ຈະ

ຊອກຫາ ພະນັກງານເພດຍິງ ທີື່ມີຄວາມພໍໃຈເດີນທາງໄປບາ້ນທີື່ຢູ່ຫ່າງໃກສອກຫ ີກ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະມີ
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫ າຍຂຶັ້ນ ເມ ື່ອຮູ້ວ່າ ແມ່ຍິງ ທີື່ອາໃສຢູ່ໃນບ້ານຫ່າງໃກກວາ່ ມັກຈະເປັນຜູ້ທີື່ເສຍໂອກາດໄດ້
ເປັນພະນັກງານຍິງ ຫ າຍທີື່ສຸດ ຍ້ອນເຫດຜົນ ທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ຂາດຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ. ໂດຍ

ປ ກກະຕິແລ້ວ, ອຸປະສັກຂອງພະນັກງານເພດຍິງ ໃນການເດີນທາງ ແມ່ນເປັນຍ້ອນຄວາມກງັວົນດ້ານຄວາມ

ປອດໄພ ແລະ ການພິຈາລະນາ ຂອງຄອບຄົວ. ແຜນງານ GCF ອາດຈະສາມາດຄົັ້ນຫາ ມາດຕະການສະໜັ
ບສະໜູນ ທີື່ເປັນໄປໄດ້ ນອກຈາກສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ ແກ່ພະນັກງານເພດຍິງ ໃນຂົງເຂດວິຊາການ ຜ່ານ
ທາງ ການຝຶກອົບຮົມ. ໃນຄະນະດຽວກັນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທັງ

ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ (REDD, ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້, ການຜະລິດກະສິກ າທື່ີບໍໍ່ທ າລາຍ

ປ່າໄມ້ ແລະ ທົນທານຕໍໍ່ກັບພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສິກໍາ) ແລະ ງົບປະມານ ສໍາລັບ

ເດີນທາງ ພ້ອມດ້ວຍ ມາດຕະການຊຼຸມຊົນທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້.  

 
ຜົນກະທົບ ຈາກຊ່ອງວ່າງດ້ານການສຶກສາ ຂອງເພດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຍັງມີສ່ວນຕິດພັນຫ າຍຢ່າງ ກັບຂອບເຂດ ຂອງ
ວຽກງານ ຂອງແຜນງານ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້: ປະສົບການຈາກທົົ່ວໂລກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສຶກສາ ມີອໍາ
ນາດທີື່ສໍາຄັນ ເພ ື່ອຊ່ວຍ ບຸກຄົນ ພິຈາລະນາ ຮູບແບບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍໍ່
ສິື່ງແວດລ້ອມ43. ດັົ່ງນັັ້ນ, ແມ່ຍິິງທີື່ມີລະດັບການສຶກສາຕໍໍ່າກວ່າ  ສາມາດສົົ່ງຜົນ ຕໍໍ່ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຊຼຸມຊົນ
ເປ ົ້າໝາຍ ໃນການເຂົັ້າໃຈ ແລະສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງເຕັມທີື່ ຕໍໍ່ ມາດຕະການປ ກປ້ອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ທີື່ຖ ກສໍາພາດ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ວ່າ ຕາມປະເພນີ ແມ່ຍິງເປັນ

ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິື່ງຫ າຍກວ່າ ກຽ່ວກັບ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຊຶື່ງໃຊ້ເວລາຫ າຍ ໃນນາມເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້, 

ແລະ – ອິງຕາມ ພະນັກງານລັດ ທີື່ຖ ກສໍາພາດ – ເບີື່ງເໝ ອນກັບວ່າຈະສະແດງຄວາມສົນໃຈຫ າຍ ຕໍໍ່ ການປ ກປັກ

ຮັກສາປ່າໄມ້, ມາຕະການດ້ານການສຶກສາ ຄວນຈະເລັງເປ ົ້າໝາຍໃສ່ສະເພາະແມ່ຍິງ. ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ທີື່ມີອາຍຸ

ອ່ອນກວ່າ ຍັງສາມາດໃຊ້ບົດບາດອັນສໍາຄັນ ຢູ່ໃນມາດຕະການ ການປ ກປ້ອງ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ບ້ານທີື່ຖ ກສໍາພາດ ໄດ
ເປີດເຜີຍວ່າ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃນລະດັບຊຼຸມຊົນ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ ້
ເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.   
 
ສະພາບການສຶກສາທີື່ຕໍໍ່າ ຍັງຖ ກກ່າວເຖີງເລ ັ້ອຍໆ ວ່າເປັນເຫດຜົນຕົັ້ນຕໍ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງລາວ ທີື່ມີລະດັບຄວາມເຊ ື່ອ
ໝັັ້ນຕໍໍ່າ ຊຶື່ງມີຜົນກະທົບ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍໍ່ ຄວາມພໍໃຈ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນການເລັງເປ ົ້າໃສ່ ຕໍາແໜ່ງການນໍາ ຢູ່ໃນຊຼຸມ
ຊົນ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ເພ ື່ອກາຍເປັນຜູ້ສ້າງການປ່ຽນແປງ ທີື່ຫ້າວຫັນ ໃນຄອບຄວົ ແລະ ບ້ານ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ສິື່ງ
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ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ໄດ້ຖ ກຊຼຸກຍູ້ ຢ່າງເຕມັທີື່ ໃນການສໍາພາດບ້ານ: ກຸມ່ແມ່ຍິງໝົດທຸກກຸ່ມ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີ
ຄວາມພໍໃຈສູງ ທີື່ຈະເຂົັ້າຮວ່ມ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ຫ າຍກວາ່ ອັນທີື່ເຂົາເຈົັ້າ
ປະຕິບັດຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ວ່າ ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍໍ່ໝັັ້ນຄົງ ກ່ຽວກັບ ການຂາດການສຶກສາ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ແຜນ

ງານ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຕິດຕັັ້ງກົນໄກ ທີື່ຈະໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ທີື່ມີລະດັບການສຶກສາຕໍໍ່າ 

ເຂົັ້າເຖີງ ຕໍາແໜງການບໍລິຫານ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສາມາດບັນລຸໄດ້ ດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ສົົ່ງເສີມລາຍການຄວາມ
ຕ້ອງການ ທີື່ເປັນທາງເລ ອກ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດມີຄຸນນະວຸດທິ ທີື່ເໝາະສົມ ກັບໜ້າວຽກ, ແລະ ກິດຈະກໍາການ
ພັດທະນາທັດສະ ທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ. ໃນກໍລະນີດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຄວນສຸມໃສ່ສະເພາະ ຄົວເຮ ອນທີື່ມີເພດຍິງເປັນຫົວໜາ້
ຄອບຄົວ ເນ ື່ອງຈາກວາ່ ເຂາົເຈົັ້າມີທ່າອ່ຽງທີື່ຈະຖ ກລະເລີຍ ຈາກຂະບວນການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ເພ ື່ອເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກໍາ ຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. 
 

ແຜນງານ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ສາມາດພິຈາລະນາ ການເຂົັ້າເຖີງຂໍໍ້ມູນ ກຽ່ວກັບ ຜົນຂອງລະບຽບການ ທີື່ມີຕໍໍ່

ແມ່ຍິງ ໃນທຸລະກິດຄອບຄົວ ແລະ ມາດຕະການ ທີື່ອາດສາມາດ ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນີັ້, ຫ   ສ້າງຊ່ອງທາງ ສໍາລັບ
ໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບໃໝໆ ທີື່ພິຈາລະນາ ຂໍໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ພຶດຕິກໍາການປ່ຽນແປງໃນ
ປັດຈຸບັນ. ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີື່ຖ ກສໍາພາດ ມີຄວາມກະຕ ລ ລົັ້ນ ທີື່ຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງ ທີື່ເປັນທາງເລ ອກໃນການ

ສ້າງລາຍຮັບ, ແຕ່ນອກນັັ້ນກໍຍັງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງ ອະຄະຕິໃນການຫ ີກລ້ຽງຄວາມສຽ່ງສູງ ໂດຍອິງໃສ່ ສະພາບ
ເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ ທີື່ບໍໍ່ໝັັ້ນຄົງ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ປະສົບການລົບໆ ທີື່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ພ ດຊະນິດໃໝ່ ແລະ 
ນັກລົງທຶນ. ແມ່ຍິງຍັງສົນໃຈ ການເງິນຈຸລະພາກ, ແຕ່ ການສະໜັບສະໜູນທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ແມ່ນເປັນສິື່ງຈໍາເປັນ ທີື່
ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ມີຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ ເພ ື່ອເຂົັ້າໃນຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານ ໃຫ້ໂດດເດັົ່ນຫ າຍຂຶັ້ນ ຢູ່ໃນຄະນະຄຸ້ມຄອງບ້ານ 
ແລະ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ດາ້ນການເງິນ ແລະ ດ້ານ
ທຸລະກິດ. ຫ ັກສູດດັົ່ງກ່າວ ອາດສາມາດ ສ້າງຈຸດເລີັ້ມຕົັ້ນ ທີື່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ ເຊັົ່ນວ່າ ຫ ັກສູດ ທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

ໂດຍ ILO ຮ່ວມກບັ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ບັນດາກົມອ ື່ນໆ ຂອງລັດ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ການເຂົັ້າ

ຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນການທະນາຄານບ້ານ ທີື່ຮຽກວາ່ “ການຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມແມ່ຍິງເຂົັ້າໃນການເປັນຜູ້ປະກອບການ

“, ຫ ັກສູດ ຖ ກອອກແບບມາ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ຜູທຸ້ກຍາກ ທີື່ຕອ້ງການເລີັ້ມ ຫ   ຂະຫຍາຍ ທຸລະກິດຈຸລະພາກ.44  

 

ມີການແນະນໍາຕ ື່ມອີກ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຄໍານຶງເຖິງບນັຫາເພດ ສໍາລັບຍິງແລະຊາຍ, ຊຶື່ງປະກອບມີການປູກ

ຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ລວມທັງ ກອບນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການ ແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກ
ນັັ້ນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄວນຈະທໍາໜ້າທີື່ ເປັນສະເໝ ອນຊັບພະຍາກອນທີື່ສໍາຄັນ ແກ່ ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ດ້ວຍການສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິການທີື່ສໍາຄັນ.  
 

3. ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້
 

 
44 ສໍາລັບຂໍໍ້ມູນເພີື່ມຕ ື່ມ, ໃຫ້ເຂົັ້າເບີື່ງ: 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


ສໍາລັບພາກນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງ ສະພາບລວມຂອງແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການ
ປ່າໄມ້ ໃນລະດັບສາກົນ, ພູມີພາກ ແລະ ລະດັບຊາດ. 

3.1. ລະດັບສາກົນ: ຂໍໍ້ຄົງຄ້າງທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາ 
 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍແບບດັັ້ງເດີມ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງແມຍ່ິງ ແລະ ເດັກຍິງບັນດາເຜົົ່າ ເຮດັໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂາົເຈົັ້າ
ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະ ຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີື່ຍາວນານທັງໃນເຮ ອນ ແລະ ນອກເຮ ອນເພ ື່ອການຜະລິດກະສິກໍາ. 
ແມ່ຍິງ ຮັບຜິດຊອບວຽກການ ຜະລິດກະສິກໍາເປັນສ່ວນຫ າຍ (ປູກ, ເສຍຫຍ້າ ແລະ ເກັບກຽ່ວພ ດ), ລ້ຽງສັດນ້ອຍ 
ແລະ ເກັບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ (ບາງກໍລະນີ ຜູ້ຊາຍມີໜ້າທີື່ລ່າສັດປ່າ ຢູ່ບາງບ້ານ). ວຽກງານໜກັ ຕິດພັນກັບ ອຸປະນິໄສ
ຂອງແມ່ຍິງ, ປະກອບກັບ ບນັດາບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ທີື່ວ່າແມ່ຍິງທີື່ດີ ຕ້ອງມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ຮບັຜິດຊອບ
ຂະຫຍັນໝັົ່ນພຽນ ແລະ ຕ້ອງບໍໍ່ຕໍໍ່ວ່າກັບສິື່ງໃດໆ. ແມ່ຍິງໃຊເ້ວລາຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍປະມານ 4 ເທົົ່າໃນການເຮັດວຽກ
ໃນຄົວເຮ ອນ ແລະ ການເບິື່ງແຍງວຽກເຮ ອນໂດຍທົົ່ວໄປ ນໍາໄປສູ່ການຂາດໂອກາດດ້ານເວລາ ຂອງແມ່ຍິງສໍາລັບກິດ
ຈະກໍາອ ື່ນໆເຊັົ່ນ: ໂອກາດການຝຶກອົບຮົມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຼຸມຊຼຸມຊົນ ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນໆໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ການວາງແຜນເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ 45  

. ຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີື່ເປັນຫົວໜາ້ຄອບຄົວ ໃນຂະແໜງກະສິກ າ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຈາກເນ ັ້ອທີື່
ກະສິກໍາທີື່ເຂົາເຈົັ້ານາໍໃຊ້, ທັງຂະໜາດຂອງດິນຕອນ ແລະ ຈໍານວນຕອນດິນ46. ໃນຫ າຍກໍລະນີ, ຄົວເຮ ອນທີື່ມີເພດ
ຍິງເປັນຫົວໜາ້ຄອບຄວົ ມີແຮງງານ ແລະ ຊັບສິນການຜະລິດໜ້ອຍກວ່າ ສໍາລັບເຂາົເຈົັ້າ ໃນຂະນະທີື່ມີພ ັ້ນຖານການ
ປູກພ ດທີື່ຫ າກຫ າຍໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. 47  

 

ເນ ື່ອງຈາກຄວາມຄາດຫວງັແບບດັັ້ງເດີມ, ແມ່ຍິງມັກຈະມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ

ສັງຄົມ ແມ່ນແມ່ຍິງຈະເຄ ື່ອນຍ້າຍ ສະເພາະພາຍໃນຂອບເຂດແດນຂອງບ້ານເທົົ່ານັັ້ນ, ໃນຂະນະທີື່ຜູ້ຊາຍ ຈະເດີນທາງ

ໄກຫ າຍກວ່າ ເພ ື່ອຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ຫ   ການຄ້າຂາຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງແມ່ຍິງ ໄດ້ຖ ກຈໍາ
ກັດ ຍ້ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນຄົວເຮ ອນ ແລະ ຄອບຄົວ ທີື່ບໍໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຂາົ ອອກຈາກເຮ ອນເປັນ
ເວລາດົນນານ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ສະພາບການດັົ່ງກ່າວໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ຍ້ອນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າໃນພາກພ ັ້ນ ໄດເ້ພີື່ມທະວີການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກໍາຢູບ່ັນດາຕົວເມ ອງ. ປັດໄຈເຫ ົົ່ານີັ້ ໄດພ້າໃຫ້ມີການເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະການຍ້າຍ
ຖິື່ນຖານໄປຫາ ຕົວເມ ອງຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນສໍາລັບຜູຊ້າຍ ແລະ ຈ ານວນໜຶື່ງເປັນແມ່ຍິງ. ເຖິງ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ, ບັນທັດຖານແບບດັັ້ງເດີມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ

ແມ່ຍິງແມ່ນຍັງບໍໍ່ປຽ່ນແປງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຕົວຢ່າງ, ການເຄ ື່ອນທີື່ທີື່
ຈໍາກັດຂອງແມ່ຍິງໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການຝຶກອົບຮົມ ເຊິື່ງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໃນການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. 

 
45 Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project (2018): Project Administration Document.  
46 Care international and European Union, 2016. Gender Profile of Natural Resources Sector in Lao PDR 
47 FAO: Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Lao People’s Democratic Republic, 2018. Available 

online: https://www.fao.org/3/ca0154en/CA0154EN.pdf 



 

ທ່າອ່ຽງການໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ເຫັນວ່າໄລຍະເວລາໝູນວຽນປ່າເຫ ົົ່າສັັ້ນລົງ, ໃນຂະນະທີື່ສົົ່ງເສີມລະບົບການຜະລິດແບບ
ເຂັັ້ມ ຫ   ການປູກພ ດເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ການເຊ ື່ອມໂຊມຂອງດິນໄວຂຶັ້ນ. ເມ ື່ອການເຮັດໄຮໝູນວຽນ ຫ ຼຸດລົງຫ ຼຸດ
ຮອບວຽນລົງ ໄປເປັນ 3 ປີຮອບວຽນ, ວຽກຂອງແມຍ່ິງ ຈະເພີື່ມຂຶັ້ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຍ້ອນມປີະລິມານຂອງວຽກໃນ
ການເສຍຫຍາ້ແມ່ນເພີື່ມຂຶັ້ນຫ າຍເຊັົ່ນດຽວກັນ (ໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງແມ່ນເຮັດວຽກເສຍຫຍ້າ). ຖ້າແຮງ
ງານເພດຍິງບໍໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມກົດດັນຈາກວຽກການເສຍຫຍາ້, ຂັັ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປ ກໍຄ ກັນຫັນມາໃຊ້ຢາຂາ້ຫຍາ້. ການ
ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຸ໋ຍໃນຊຼຸມຊົນຊົນນະບົດ ຂອງລາວນັບມ ັ້ນັບເພີື່ມຂຶັ້ນ. ການສໍາຫ ວດສໍາມະໂນກະສິກໍາ 
2011 ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ແມ່ຍິງມີ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີສູງກວາ່ຜູ້ຊາຍ. ເຫດຜົນອັນໜຶື່ງຂອງເລ ື່ອງນີັ້ອາດແມ່ນຢາປາບ
ສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຸ໋ຍເຄມີ ຫ ຼຸດຜ່ອນເວລາເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງໂດຍການຫ ຼຸດຜ່ອນເວລາທີື່ຕ້ອງການສໍາລັບວຽກງານທີື່
ແມ່ຍິງປະຕິບັດຕາມປະເພນີ, ເຊັົ່ນ: ການປູກຫຍ້າ. FAO ສະຫ ຼຸບວ່າ "ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມສຽ່ງໂດຍ

ສະເພາະຕໍໍ່ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ສານເຄມີ, ຍ້ອນວ່າແມ່ຍິງມກັຈະແຜ່ລາມພວກເຂົາຢູ່

ໃນທົົ່ງນາ, ມັກຈະເອົາລູກຂອງພວກເຂົາຢູເ່ທິງຫລັງ." 48  

ໃນຂະນະທີື່ຫ າຍໂຄງການ ແນໃສ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ຊາວບ້ານໃນທ້ອງຖິື່ນ, ສ່ວນຫ າຍ ວິທີການທີື່ນໍາໃຊ້

ແມ່ນ ບໍໍ່ໄດ້ຄໍານຶງກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ. ຕົວຢ່າງ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍກະສິກໍາສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຫ້ 

"ຊາວກະສິກອນ", ມັກຈະແນໃສ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ຊາຍທີື່ຖ ວ່າເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈຕົັ້ນຕໍ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ແມ່ຍິງເຂົັ້າ
ເຖິງວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຖ ວ່າຍັງໜ້ອຍ ຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງໆ. ແມ່ຍງິມທີ່າອ່ຽງໜ້ອຍ ທີື່ຈະເຂົັ້າ
ຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ, ຍ້ອນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບວຽກພາຍໃນເຮ ອນ ແລະ ຄອບຄົວ, ໄດຮ້ັບຂໍໍ້ມູນ

ຜ່ານຜົວ ແລະ ມີຫ າຍກໍລະນີໃນລະດັບການສຶກສາ ແລະ ການຮູ້ໜັງສ ຕໍໍ່າກວ່າ. ອີງຕາມຊົນເຜົົ່າ, ແມ່ຍິງລາວ ອາດຍັງ
ຂາດທັກສະພາສາລາວ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ໃນວຽກງານກະສິກໍາ ມັກຈະຖ ກປະເມີນຄ່າຕໍໍ່າລົງ ຈາກການ
ລົງທຶນທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະ. ແມ່ຍິງບໍໍ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮູ້ວ່າ ເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ 
ມັກຈະບໍໍ່ມີຄວາມຫມັັ້ນໃຈພຽງພໍທີື່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ເວົັ້າໃນກອງປະຊຼຸມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ. 49 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຂົັ້າຮວ່ມຂອງແມ່ຍິງໃນການເຄ ື່ອນໄຫວກະສິກໍາ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ເປັນ

ຕົວຊີັ້ນໍາສໍາຄັນຂອງຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າສະເພາະ. ໃນລະດັບຄົວເຮ ອນ, ການຕັດສິນໃຈຈໍານວນຫ າຍ ໄດ້ຖ ກປະຕິບັດ

ຮ່ວມກັນ, ແລະ ແມ່ຍິງຊົນນະບົດ ມີການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດເທົົ່າທຽມກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສວ່ນຫ າຍ ແມ່ນຜູ້ຊາຍທີື່ເຂົັ້າ

ເຖິງຂໍໍ້ມູນການຕະຫ າດ. ໃນເຂດໂຄງການ, ອີງຕາມປະສົບການໂຄງການທີື່ຜ່ານມາ, ການກະຈາຍວຽກງານ ໃນຕ່ອງ
ໂສ້ມູນຄ່າທີື່ເລ ອກແມ່ນຖ ວ່າມີດັົ່ງນີັ້: 
 

 

 

 

 

 
48 FAO: Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Lao People’s Democratic Republic, 2018 
49 FAO: Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Lao People’s Democratic Republic, 2018. 



 
ຕາຕະລາງ 1: ການກະຈາຍວຽກງານ ອີງຕາມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທີື່ໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກ 
ສນິຄາ້50 ການແບງ່ວຽກ ພາຍໃນຕອ່ງໂສມ້ນູຄາ່ 

ກາເຟ                                            ເທົົ່າທຽມກັນ; ປູກໂດຍຜູ້ຊາຍ, ເສຍຫຍ້າໂດຍ ຍິງ ແລະ ຊາຍ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ
ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ແຕ່ຍິງຫ າຍກວ່າ ແລະ ຂາຍໂດຍຍິງ ແລະ ຊາຍ 

ຊາ                                                  ເທົົ່າທຽມກັນ; ປູກໂດຍຜູ້ຊາຍ, ເສຍຫຍ້າໂດຍ ຍິງ ແລະ ຊາຍ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ
ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ແຕ່ຍິງຫ າຍກວ່າ ແລະ ຂາຍໂດຍຍິງ ແລະ ຊາຍ 

ໄມ້ວິກ ແລະ ກະຖິນເທພາ ສ່ວນຫ າຍຜູ້ຊາຍ (ປູກ, ເສຍຫຍ້າ, ການຕັດຕົັ້ນ) 
ຢາງບົງ                                       ສ່ວນຫ າຍຜູ້ຊາຍ (ປູກ, ເສຍຫຍ້າ, ເກັບກູ້ເປືອກ) 
ໝາກເກົາ                                        ສ່ວນຫ າຍຜູ້ຊາຍ (ປູກ, ເສຍຫຍ້າ, ເກັບກູ້ແກນ) 
ຍານ                                       ສ່ວນຫ າຍຜູ້ຊາຍ (ປູກ, ເສຍຫຍ້າ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ) 
ຢາງພາລາ                               ສ່ວນຫ າຍຜູ້ຊາຍ (ປູກ, ເສຍຫຍ້າ, ເກັບກູ້ຢາງ) 
ມອນ                             ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ; ປູກໂດຍຜູ້ຊາຍ, ເສຍຫຍ້າໂດຍແມ່ຍິງ, ເກັບກູ້ໝາກໂດຍ

ແມ່ຍິງ ແລະ ປຸງແຕ່ງໂດຍແມ່ຍິງ 
ໄມ້ໃຫ້ໝາກ                                               ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ; ປູກໂດຍຜູ້ຊາຍ, ເສຍຫຍ້າໂດຍແມ່ຍິງ, ເກັບກູ້ໝາກໂດຍ

ແມ່ຍິງ ແລະ ປຸງແຕ່ງໂດຍແມ່ຍິງ 
ໄມ້ປ່ອງ                                  ຂຶັ້ນກັບຜົນຜະລິດ. ປູກ, ບົວລະບັດ, ເກັບກູ້ລໍາ ແລະ ປຸງແຕ່ງໂດຍຜູ້ຊາຍ ແລະ 

ຂາຍ ໜ ໍ່ໄມ້ທີື່ກິນໄດ້ໂດຍແມ່ຍິງ 
ໝາກແໜ່ງ                                    ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ (ປູກ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການ

ຕະຫ າດ) 
ຫວາຍ                                           ຂຶັ້ນກັບຜົນຜະລິດ. ປູກ, ບົວລະບັດ, ເກັບກູ້ລໍາຫວາຍ ແລະ ປຸງແຕ່ງໂດຍຜູ້ຊາຍ 

ແລະ ຂາຍລໍາອ່ອນທີື່ກິນໄດ້ໂດຍແມ່ຍິງ 
ໝາກແຄ່ນ                              ສ່ວນຫ າຍຜູ້ຊາຍ (ປູກ, ເສຍຫຍ້າ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ) 
ແຂມ                                  ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ (ປູກ, ບົວລະບັດ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫ າດ) 
ໝາກນັດ                                    ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ (ປູກ, ບົວລະບັດ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫ າດ) 
ໝາກນໍໍ້າມັນເຄ ອ                                     ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຜູ້ຊາຍ (ປຸກ, ເສຍຫຍ້າ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງໂດຍແມ່ຍິງ

, ການຕະຫ າດຮ່ວມກັນ) 
ຝ້າຍ                                     ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ (ປູກ, ບົວລະບັດ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫ າດ) 
ໝາກເຍົາ                                      ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ (ປູກ, ບົວລະບັດ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫ າດ) 
ໝາກກະຈຽບ                                   ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ (ປູກ, ບົວລະບັດ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫ າດ) 
ອ້ອຍ                                      ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຜູ້ຊາຍ (ປູກ, ເສຍຫຍ້າ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ); ປຸງແຕ່ງໂດຍແມ່ຍິງ 
ສາລ ີ                                             ເທົົ່າທຽມກັນ 
ຖົົ່ວເຫ  ອງ/ຖົົ່ວຂຽວ                 ເທົົ່າທຽມກັນ 

 
50 The project selected 35 commodities included in a “white list” which shall be promoted. 



ຖົົ່ວດິນ                                    ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ (ປູກ, ບົວລະບັດ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫ າດ) 
ມັນຕົັ້ນ                                         ເທົົ່າທຽມກັນ 
ໝາກເດ ອຍ                                       ເທົົ່າທຽມກັນ 
ງາ                                    ເທົົ່າທຽມກັນ 
ຜັກສວນຄົວ                               ສ່ວນຫ າຍແມຍ່ິງ (ປູກ, ບົວລະບັດ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫ າດ) 
ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ                                 ສ່ວນຫ າຍຜູ້ຊາຍ (ປູກ, ເສຍຫຍ້າ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ) 
ໜອງປາ                                              ເທົົ່າທຽມກັນ 
ລ້ຽງເຜິັ້ງ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຜູ້ຊາຍ 
 
ໂຄງການຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຈະມີການເນັັ້ນໜັກໃສ່ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຕ່າງໆຂາ້ງເທງິ ທີື່ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງເຂາົເຈົັ້າໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່ານັັ້ນໆ. ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແລະ ຂະແໜງການປ່າໄມ ້
 

ສ່ວນຫ າຍຄອບຄົວທີື່ທຸກຍາກ, ເຂົາເຈົັ້າຈະເພິື່ງພາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶື່ງສາມາດສົມມຸດໄດວ້່າ 
ຄົວເຮ ອນທີື່ມີແມ່ຍິງເປັນຫວົໜ້າຄອບຄວົ ມີທ່າອ່ຽງການເພິື່ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຫ າຍກວາ່ ຄອບຄົວທີື່
ເປັນມີຫົວໜ້າເປັນເພດຊາຍ. ການຂາດແຄນເຂົັ້າ ແມ່ນສູງທີື່ສຸດ ໃນລະດູແລ້ງຈາກເດ ອນມີນາຫາເດ ອນຕຸລາ. ເພ ື່ອ
ຄວາມຢູ່ລອດ, ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍງິ, ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເກັບກູ້ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ຈາກປ່າອ້ອມຂ້າງເພ ື່ອເປັນອາຫານ ແລະ 
ລາຍຮັບຈໍານວນໜຶື່ງ. ປ່າໄມ້ເປນັແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນທີື່ສໍາຄັນຕໍໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍສະເພາະເຄ ື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ. ໃນປີ 2001, ການບໍລິໂພກເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນເທົົ່າກັບ 40% ຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງຄອບຄົວໃນ
ຊົນນະບົດ. ການເກັບກູ້ຫ າຍເກີນໄປ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການເກບັກູ້ແບບຍ ນຍົງ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ຂອງປ່າໄມ້ຫ ຼຸດລົງ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານຫ າຍຂ ັ້ນ, ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການເກັບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ (ເຊັົ່ນ: ແມ່ຍິງສ່ວນ
ຫ າຍຕ້ອງຍາ່ງໄປໄກຂ ັ້ນ ຫ   ໃຊ້ເວລາເກັບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພ ື່ອລ້ຽງຊີບ). 51  

 
ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການສົົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຊົນນະບົດ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງ
ຊາດ. ປະມານ 70% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ອາໄສການກະສິກໍາໃນເຂດເນີນສູງ 

ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າເພ ື່ອເປັນອາຫານ, ລາຍຮັບທີື່ເປນັເງິນ, ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ. ເຂົາເຈົັ້ານໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງປ່າ
ຂອງດົງເພ ື່ອລ້ຽງຊີບປະຈໍາວັນ. ມັນຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້
ຖ ວ່າຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ ເປັນຍຸດທະສາດທີື່ສໍາຄັນໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 52. ບົດບາດສ າຄັນຂອງແມຍ່ິງ
ໃນການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ້, ແຕ່ເຂົາເຈົັ້າມັກ ຈະບໍໍ່ມີບົດບາດໃນການຄວບຄຸມ ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ມາຈາກເຄ ື່ອງປ່າຂອງ

ດົງທາງການຄ້າໂດຍກົງ, ແລະ ສະນັັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກການເພີື່ມຂຶັ້ນທາງດ້ານການຄາ້. 
ຮູບແບບທົົ່ວໄປ ແມ່ນວ່າແມ່ຍງິຈະຖ ກປ່ຽນແທນ ໂດຍຜູ້ຊາຍ ໃນເວລາທີື່ເຕັກໂນໂລຊີປະຫຍັດແຮງງານໃຫມ່ສາໍລັບ
ການປຸງແຕ່ງເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ຖ ກນໍາມາໃຊ້. 
 

 
51 Lao Women’s Union (2018): Lao PDR Gender Profile 
52 Care international and European Union, 2016. Gender Profile of Natural Resources Sector in Lao PDR. 



ປະມານ 10% ຂອງຄົວເຮ ອນລາວ ແມ່ນນໍາພາໂດຍແມ່ຍິງ ແລະ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມ ອງ. ຄາດຄະເນວາ່
ໜ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງຄອບຄວົຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແມ່ນແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ 53. ໃນເຂດໂຄງການ, ອັດຕາສ່ວນ

ຂອງຄົວເຮ ອນທີື່ມີແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າ ແມ່ນກວມ 3%. ຕາມ FAO ແລ້ວ 54, ຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບຕົັ້ນຕໍລະຫວ່າງ

ແມ່ຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ຢູ່ໃນຊົນນະບົດຂອງລາວ ແມ່ນກ່ຽວກັບທີື່ດິນ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ 

ແລະ ລາຍຮັບທີື່ເປັນເງິນຕາ. ຄົວເຮ ອນທີື່ແມ່ຍິງເປັນຫວົໜ້າ ມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະມີເນ ັ້ອທີື່ດິນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, 

ທາງເລ ອກໜ້ອຍໃນການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ອັດຕາການຂາຍຜົນຜະລິດທີື່ຕໍໍ່າກວ່າ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ແມ່ຍິງທີື່ເປັນຫົວ
ໜ້າຄອບຄວົ ໃຊ້ອັດຕາລາຍຮບັຂອງເຂາົເຈົັ້າຕໍໍ່ກັບອາຫານທີື່ສູງຂຶັ້ນ. ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ປະສົບກັບຄວາມທຸກ
ຍາກຕາມເວລາ, ຍ້ອນມີວຽກເຮັດໄຮ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ໃນລະດັບຄົວເຮ ອນ ບວກກັບຄວາມຄາດຫວັງທາງດ້ານ

ວັດທະນະທໍາກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຄອບຄົວ. ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນສໍາລັບຄົວເຮ ອນທີື່ແມ່ຍິງນໍາພາ, 
ເຮັດໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າກາຍເປັນຄອບຄົວທີື່ມີຄວາມສ່ຽງທີື່ສຸດໃນລະດັບບ້ານ. ຄວາມຄິດ ແລະ ເຫດຜົນ ຂອງເຂົາເຈົັ້າອາດ
ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຍ້ອນວ່າພວກເຂາົ ຖ ກຍົກເວັັ້ນຈາກຂະບວນການຕັດສິນໃຈ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງພວກ

ເຂົາແມ່ນຈໍາກັດ, ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງໂອກາດພາຍນອກ ເຊັົ່ນ: ຕະຫ າດ ພາຍນອກຂອບເຂດບາ້ນ 
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນສູນກາງໃກ້ຄຽງ. 
 
ແມ່ຍິງໃນຖານະ ເຈົັ້າຂອງທຸລະກິດໃນ ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້  
 
ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນສາມາດສ້າງໂອກາດໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 40 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ຂອງວິສາຫະກິດທັງໝົດ ແມ່ນເປັນຂອງແມ່ຍິງ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕົວເມ ອງ. ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີື່

ລົງທະບຽນໃໝ່, ສ່ວນຫ າຍແມ່ນມີແມ່ຍິງເປັນເຈົັ້າຂອງ 55. ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ວິສາຫະກິດທີື່ມີເຈົັ້າຂອງເປັນແມ່ຍງິ 
ມັກຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຈຸນລະພາກ) ແລະ ຈ້າງຄົນງານຫນ້ອຍກວ່າທີື່ຜູ້ຊາຍເປັນ
ເຈົັ້າຂອງ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີື່ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍຫນ້ອຍ, ຍ້ອນວ່າແມ່ຍິງ ໃນຖານະເປັນຜູ້ເບິື່ງແຍງຕົັ້ນຕໍທຸລະກິດ ມັນ 

ຕັັ້ງ ສະຖານທີື່ຂອງທຸລະກິດຢູ່ ໃກ້ກັບບ້ານຂອງພວກເຂົາ 56. ໃນບັນດາຜູ້ປະກອບການທີື່ໄດ້ສໍາພາດ 19 ທ່ານ ໃນ

ການກະກຽມໂຄງການ 2, ມເີຈົັ້າຂອງເປັນເພດຍິງ 5 ທ່ານ (ບາງບໍລິສັດເປັນເຈົັ້າຂອງຮວ່ມກັບຜົວ). ຫ້າບໍລິສັດ

ດັົ່ງກ່າວ ໄດສຸ້ມໃສ່ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ໃນນັັ້ນມໝີາກນັດ, ໝາກຖົົ່ວ, ຜັກບົັ້ງ, ສາລີ ແລະ 
ດອກແຂມ. 
 

 
53 FAO (2013): he Gender and Equity Implications of Land-related Investments on Land Access and Labour and Income-

Generating Opportunities. Available online: https://repub.eur.nl/pub/51499/Metis_197510.pdf 
54 FAO (2013) 
55 Due to the absence of a universal definition of “woman-owned enterprise”, there exists multiple definitions for businesses 

owned or led by women. In this is case, a woman-owned enterprise is considered an business registered and managed by a 

women.  
56 USAID, 2016. The Ecosystem for Women’s Entrepreneurship in Lao PDR. Available online: 

https://www.researchgate.net/publication/301498066_The_Ecosystem_for_Women%27s_Entrepreneurship_in_Lao_PDR 



ປະມານ 74% ຂອງວິສາຫະກດິຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນລາວ ແມ່ນເປັນຂອງຄອບຄວົ, ລວມທັງຂະແຫນງການ

ປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີື່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກລະບຽບການ ແລະ ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂະບວນການ FLEGT-VPA ຂອງ 

ສປປ ລາວ, ແລະ ທ່າແຮງອ ື່ນໆ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ເຖິງແມ່ນ

ວ່າ, ຜູຊ້າຍມັກຈະເປັນຜູ້ທີື່ເດັົ່ນກວ່າ ໃນທຸລະກິດຄອບຄົວຂະຫນາດນ້ອຍເຫ ົົ່ານີັ້, ມັນມັກຈະເປັນຄອບຄົວທັງຫມົດ
ທີື່ມີສ່ວນພົວພັນ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນຈຶື່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເທົົ່າທຽມກັນຈາກກົດລະບຽບກັບທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ 57. 
ການປະເມີນ ໂດຍທະນາຄານໂລກໃນປີ 2011 ໄດກ້ໍານົດສິື່ງກີດຂວາງຕົັ້ນຕຕໍໍໍ່ໄປນີັ້ ຂອງການປະກອບການທຸລະ
ກິດຂອງເພດຍິງ: 58:  

• ຂໍໍ້ຈ າກັດການເຂົັ້າເຖິງການຜະລິດທີື່ມີລັກສະນະນະວັດຕະກໍາ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນເລັກ
ນ້ອຍ 
• ຂາດການຝຶກອົບຮົມທາງທຸລະກິດຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໂອກາດທີື່ຈ າກັດໃນການຫາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ
, ການເງິນ ແລະ ທັກສະການບໍລິຫານເພີື່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານ. 

• ການເຂົັ້າເຖິງກາລະໂອກາດເຄ ອຂ່າຍທີື່ຈ າກັດຫ າຍ, ຂາດຕວົແບບຢາ່ງທີື່ປະສົບຜົນສໍາເລັດສໍາລັບແມ່ຍິງທຸລະກິດ 
• ການເຂົັ້າເຖິງທຶນຮອນບໍໍ່ພຽງພໍເພ ື່ອຂະຫຍາຍ 
• ຂໍໍ້ຈ າກັດທາງດ້ານແນວຄິດ, ເຊັົ່ນ: ຄວາມໝັັ້ນໃຈຕໍໍ່າ, ຄວາມທົນທານຕໍໍ່ຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ຄວາມອ່ອນເພຍ/ທ່າ
ອ່ຽງຕໍໍ່າໃນການຮັບຮູ້ ແລະ ປັບຕົວເຂົັ້າກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ. 
 

ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ, ການເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ 

ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກອ ື່ນທີື່ບໍໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັກະສິກໍາ ເຮດັໃຫ້ແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດ ມີຄວາມລໍາບາກຫ າຍ, ເນ ື່ອງ

ຈາກເຂົາເຈົັ້າຮູ້ວາ່ ເຂົາເຈົັ້າຂາດການສຶກສາ ແລະ ທັກສະ, ລວມທັງການຂາດຄວາມຮູ້ວິທີການເຂົັ້າຫາ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ
ຕະຫ າດ ທີື່ບໍໍ່ສາມາດເບິື່ງເຫັນໄດ້. ເປັນອຸປະສັກຕໍໍ່ທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົັ້າ ສໍາລັບການເພີື່ມຜົນຜະລິດ ຫ   ການເລີື່ມຕົັ້ນ
ທຸລະກິດໃຫມ່. ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມວິຕົກ ທີື່ຈະເລີື່ມຕົັ້ນອັນໃໝ່ທັງໝົດ ແລະ ມັກຍຶດໝັັ້ນກັບວຽກທີື່ຄຸ້ນເຄຍີ 
ເຊັົ່ນ: ກະສິກໍາ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການຕໍາຫູກ. 

 
ການສໍາພາດອົງການປ ກຄອງທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ຊາວບ້ານທ້ອງຖິື່ນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ກໍໍ່ຕໍໍ່
ເມ ື່ອ ມັນສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນໃນດ້ານລາຍຮັບທີື່ສງູຂຶັ້ນ ແລະ ວຽກບໍໍ່ໜັກເກີນໄປ, ພ້ອມທັງຍົກລະດັບ
ທັກສະ. ທຸກຝ່າຍສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານ ຄວບຄຸມການລົງທຶນທີື່ມີທ່າແຮງດັົ່ງກ່າວ ຢ່າງເຂັັ້ມ
ງວດ ເພ ື່ອຈໍາກັດຄວາມສຽ່ງຕໍໍ່ຊຼຸມຊົນ. ແມ່ຍິງທີື່ຖ ກສໍາພາດກ່າວວ່າ ພວກເຂາົບໍໍ່ຫມັັ້ນໃຈທີື່ຈະ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການ
ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການລົງທຶນ. 
 
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການປັບຕົວຕໍໍ່ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
 
ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໄດເ້ປັນຈຸດທີື່ສໍາຄັນ ສ າລັບສິື່ງທ້າທ້າຍຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມຍ ນຍົງທາງສິື່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ມີການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພາລະດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ທີື່ກໍໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດແປດ ຊຶື່ງມີສະເຫດ

 
57 USAID, 2016. The Ecosystem for Women’s Entrepreneurship in Lao PDR. 
58 As cited in USAID, 2016. The Ecosystem for Women’s Entrepreneurship in Lao PDR. 



ຈາກ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນກວມ 26% ຂອງພາລະທີື່ເກີດຈາກພະຍາດຕິດແປດທັງໝົດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ. ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍປະສົບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງແຕກຕ່າງກັນ. ຍ້ອນບົດບາດ
ຂອງແມ່ຍິງໃນບາ້ນ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນການດູແລຄອບຄົວ ແລະ ລັກສະນະການຈ້າງງານ, ເຂົາເຈົັ້າ
ມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດດັົ່ງກ່າວ ຫ າຍກວາ່.59  

 
ຫ າຍຜົນການສຶກສາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ທີື່ເກີດຈາກສະພາບ
ອາກາດ ຢ່າງບໍໍ່ດຸ່ນດ່ຽງ, ເຊິື່ງໃນຫ າຍໆກໍລະນີມາພ້ອມກັບ ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງຕໍໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ. 

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມຍ່ິງມກັຈະສູງກວ່າຜູ້ຊາຍ. ອີງຕາມ Thurston et al, ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວອາດມີສາເຫດ ມາຈາກ 

"ຄວາມແຕກຕ່າງທາງຊີວະພາບ, ການຈໍາແນກເພດ ໃນຂະນະການຊ່ວຍເຫ  ອບັນເທົາທຸກ, ການເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນຕໍໍ່າ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດູແລ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກທາງເພດ"60. ໄພພິບັດທໍາມະຊາດໃນ
ລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ສ້າງປັດໃຈຄວາມສ່ຽງທີື່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເພີື່ມຄວາມສຽ່ງຕໍໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ. 
ປັດໃຈເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນ, ເຊັົ່ນ, ໂລກຊຶມເສົັ້າ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ຫ   ການເສບສານເສບຕິດ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບ
ທາງສັງຄົມເຊັົ່ນ: ການແຕກແຍກຂອງໂຄງສ້າງຄອບຄົວ ຫ   ການສູນເສຍທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ. ຍິື່ງໄປ
ກວ່ານັັ້ນ, ການຍຸບ ຫ   ຂາດການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນ. ໄພພິບັດທາງທໍາ
ມະຊາດ ເພີື່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຕົກເປັນເຫຍ ື່ອຂອງການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ (SEAH). ກໍລະນີຄວາມຮຸນແຮງຕໍໍ່ແມຍ່ິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຫ ັງຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດລວມມີການຂົົ່ມຂ ນ/

ຂົົ່ມເຫັງທາງເພດ ໂດຍຄູ່ນອນ ຫ   ຄູ່ຮ່ວມງານທີື່ໃກ້ຊິດ, ແຕຍ່ງັມີການທໍາລາຍກຽດສັກສີ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ.61  

 

ແມ່ຍິງມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຕົວຢ່າງ, ຄອບຄວົອາດຈະຕັດສິນໃຈທີື່

ຈະເອົາເດັກຍິງອອກຈາກໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອເພີື່ມແຮງງານທີື່ຊວ່ຍວຽກພາຍໃນຄົວເຮ ອນ, ໃນຂະນະທີື່ເດັກຊາຍມັກຈະ
ຖ ກເກັບໄວ້ໃນໂຮງຮຽນໃນໄລຍະວິກິດ. ຍຸດທະສາດການຮັບມ ອີກອັນຫນຶື່ງ ອາດຈະເປັນການໃຫ້ລູກສາວແຕ່ງງານ
ໄວ ໃຫ້ພວກເຂົາຢູໃ່ນເຮ ອນຢ່າງປອດໄພ. ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ລະບົບນິເວດທີື່ຊຼຸດໂຊມລົງ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ

ດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິື່ງອາດຈະເພີື່ມພາລະໃນຄົວເຮ ອນ ແລະ ໃຫ້ແມ່ຍິງ, ບັງຄັບໃຫເ້ຂົາເຈົັ້າຊອກຫາຊັບພະຍາກອນ

ເຊັົ່ນ: ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫ   ຟືນໃນເຂດທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມປອດໄພ, ເພີື່ມຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການໂຈມຕີທາງເພດ. ໄພ
ຂົົ່ມຂູ່ດັົ່ງກ່າວຈະສູງຂຶັ້ນ ຖ້າຄອບຄົວຖ ກຍົກຍາ້ຍຈາກໄພພິບັດອ ື່ນໆ. 
 

ແມ່ຍິງລາວ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນທັງຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວຕໍໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 
ແຕ່ສິື່ງເຫ ົົ່ານີັ້ ຍັງບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ຫ   ສະໜັບສະໜູນເທົົ່າທີື່ຄວນ. ໂຄງການທີື່ສຸມໃສ່ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍັງສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ແມ່ຍິງໄດ,້ ຫ   ເອ ັ້ອປະໂຫຍດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງທີື່ບໍໍ່
ເທົົ່າທຽມກັນ ຖ້າຫາກວາ່ການພິຈາລະນາ ບົດບາດຍິງຊາຍບໍໍ່ໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເປັນຕົັ້ນຕໍ. 

 
59 Thurston, et al (2020): Natural hazards, disasters and violence against women and girls: a global mixed-methods systematic 

review. Available online: https://gh.bmj.com/content/6/4/e004377 
60 Thurston, et al (2020): Natural hazards, disasters and violence against women and girls: a global mixed-methods systematic 

review. 
61 Virginie Le Masson (2022): Disasters, Climate Change, and Violence Against Women and Girls. Available online: 

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.393 



ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການອາດຈະພຽງແຕ່ເພີື່ມກິດຈະກໍາການປັບຕົວເຂົັ້າໄປໃນບັນຊີລາຍຊ ື່ ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ

ແມ່ຍິງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມເີວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຫນ້ອຍ 62  

. ການປັບຕົວເຂົັ້າກບັການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຄວາມຮັົ່ງມ,ີ ພະລັງງານ

ເຕັກໂນໂລຊີ, ການເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທັງໝົດລ້ວນແຕ່ຖ ກໄກ່ເກ່ຍດ້ວຍ ທ່າແຮງດ້ານເພດໃນຄອບຄົວ, ເສດ
ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັັ້ງເດີມຂອງແມຍ່ິງລາວໃນຄວົເຮ ອນ ແລະ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ ໄດ້ສ້າງເງ ື່ອນໄຂທີື່ດີ ໃນການກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການປັບຕົວເຂົັ້າກັບ

ສະພາບຕົວຈິງຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ. ຕົວຢ່າງ, ແມຍ່ິງສາມາດມີຜົນກະທົບທີື່ສໍາຄັນ ຕໍໍ່ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້
ພະລັງງານທີື່ສະອາດ ສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄົວເຮ ອນ (ຜົນປະໂຫຍດທັງສຸຂະພາບຄອບຄວົ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ) 
ແລະ ໃນການຮັກສາບົດບາດຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ - ໂດຍສະເພາະໃນ
ເຂດເນີນສູງທີື່ມີຄວາມສຽ່ງສູງ ແລະ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ63.  

 

ຄວາມໝາຍຕໍໍ່ກບັ ໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ 

 

ດັົ່ງທີື່ການວິເຄາະໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນ, ແມ່ຍິງມັກຈະເປັນຜູ້ສະໜອງຄວາມຮູ້ທີື່ສາໍຄັນ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງ
ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຂອງຊຼຸມຊົນ. ເນ ື່ອງຈາກໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ມແີຜນທີື່ຈະສະໜັບສະໜູນການ
ພັດທະນາລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ມັນມີຄວາມໝາຍຢ່າງຍິື່ງ ທີື່ຈະສຶກສາລະອຽດກ່ຽວ
ກັບ ການມິສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມຊຼຸມຊົນ. ຜູທ້ີື່ໄດສ້ໍາພາດທັງຍິງ ແລະ 
ຊາຍ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮວ່ມງານຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິື່ນ ລ້ວນແຕ່ເຫັນດີວ່າ ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວເໝາະສົມກັບ
ສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ແລະ ແມ່ຍິງທ້ອງຖິື່ນ ກໍໍ່ໄດໃ້ຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍໍ່ການກະທໍາ
ດັົ່ງກ່າວ. 
 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ການຄົັ້ນຄວ້າ ທີື່ກໍານົດຂຶັ້ນໂດຍໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ເພ ື່ອກໍານົດ ແລະ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ

ໂອກາດໃດແດ່ ທີື່ຈະເສີມສ້າງບົດບາດຂອງແມ່ຍງິ ໃນຖານະຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປຸງແຕ່ງໃນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ລວມ

ທັງການສະຫນັບສະຫນູນ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງນິ ແລະ ການບໍລິການ
ພັດທະນາທຸລະກິດ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄົັ້ນຄວາ້ນີັ້ ຄວນເປັນພ ັ້ນຖານຕໍໍ່ການວິເຄາະອ ື່ນໆກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
ໃຫມ່ທີື່ມີທ່າແຮງທີື່ສົົ່ງເສີມການກະສິກໍາທີື່ບໍໍ່ມີການທໍາລາຍປາ່ໃນຕໍໍ່ໜ້າ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທີື່ຈະໄດ້ຮັບການ
ສົົ່ງເສີມພາຍໃຕ້ໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນກ່ຽວກັບການກະຈາຍວຽກງານລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ. ໃນ
ຂະນະທີື່ຊາວກະສິກອນທີື່ເປັນເພດຍິງ ປະເຊີນກັບຂໍໍ້ຈໍາກັດທີື່ສໍາຄັນ, ໂຄງການຈະຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງໄດ້ຮັບໂອກາດ

ການຝຶກອົບຮົມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັົ່ນ: ຄວາມອາດສາມາດທາງທຸລະກິດ, ຄວາມຮູ້ທາງດາ້ນການເງິນ) ແລະກິດຈະກໍາ
ການສົ່ົງເສີມກະສິກໍາ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ການເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມນູກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍ ນຍົງ. 

 
62 SEI, 2019. Why gender matters in climate adaptation. Available online : https://www.sei.org/perspectives/why-gender-

matters-in-climate-adaptation/ 
63 Lao Women’s Union,2018. Lao PDR Gender Profile  



 

ໂຄງການທີ 1 ໄດ້ລິເລີື່ມຫ າຍຂະບວນການ ເພ ື່ອປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການເງິນ ຂອງແມ່ຍິງຊົນນະບົດ, ເພີື່ມທະວີການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂັັ້ນບ້ານ. ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບ
ໂອກາດເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນທຸກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ 1. ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ປະຈໍາປີ 64  

 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການມີສວ່ນຮ່ວມຢ່າງເຂັັ້ມແຂງ ຂອງແມ່ຍິງໃນກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນບ້ານຕ່າງໆ ແລະ ທຸກກິດຈະກ າ
ທີື່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: FPIC 54%, PLUP 46%65, PSAP66 47%, VFAG67 47%). 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ແມ່ຍິງທີື່ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແມ່ນໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການຄັດເລ ອກຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຂອງ PSAP. 

7% ຂອງຄົວເຮ ອນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ PSAP ແມ່ນນໍາພາໂດຍແມ່ຍິງ, ເຊິື່ງ ເທົົ່າກັບປະມານສອງເທົົ່າຂອງ
ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີື່ເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວ ຢູ່ໃນຊົນນະບົດຂອງລາວ. ນີັ້ພິສູດວ່າ ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ
ໄດ້ຖ ກປະຕບິັດໃນການປະຕິບັດ. ໃນ 80% ຂອງແມ່ຍີງພາຍໃນບ້ານ ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ໃນຄະນະກໍາມະການ 
VFAG, ດ້ວຍເຫດນີັ້ ຈຶື່ງບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງແມ່ຍິງເຂົັ້າໃນວຽກງານເສດຖະກິດ ທີື່ໂຄງການ 1ໄດ້ສົົ່ງເສີມ. 
 
ຂະບວນການເຫ ົົ່ານີັ້ໄດ້ຖ ກວາງແຜນທີື່ ຈະສ ບຕໍໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນສາມແຂວງຂອງໂຄງການ 1 ແລະ ຂະຫຍາຍໄປ
ສູ່ສາມແຂວງໃຫມ່ທີື່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2. ການສຸມໃສ່ການເສີມສ້າງຄວາມທົນທານຕໍໍ່ດິນຟ້າອາກາດຈະເພີື່ມ
ຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ເພ ື່ອເສີມສ້າງຄວາມທົນທານຕໍໍ່ສະພາບອາກາດ, ແລະ 
ຈະລວມເອົາ ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆໃນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການ
ປັບຕົວຕາມລະບົບນິເວດ. 
 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ໂຄງການ ທີື່ສຸມໃສ່ການປັບຕົວ ຈະຮັບປະກັນການເຊ ື່ອມໂຍງ ກັບວິທີການຍົກສູງຄວາມສາໍຄັນຕໍໍ່ກັບ

ບົດບາດຍິງຊາຍ, ຈຸດໃດທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ, ຕ້ື່ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ການຈັດບູລິມະສິດກ່ຽວກັບ ບົດບາດ

ຍິງ-ຊາຍໃນທຸກໆກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກິດຈະກໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເຊັົ່ນ PLUP 

PSAP, VFAG, VMP. ແລະ ສັນຍາອະນຸລັກປ່າໄມ້ບ້ານ, ແລະ ອ ື່ນໆ. ການສະໜັບສະໜູນເພີື່ມເຕີມ ຈະຖ ກສະ

ໜອງໃຫ້ແກ່ ການສົົ່ງເສີມກະສິກໍາພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 ໃນໝາກຜົນ 2, ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງ PSAP ຈະ

ຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວິທີການທີື່ເລ ອກ PSAP ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຫ   ຜົນ

ກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ແມ່ຍິງ (ເຊັົ່ນ: ການເພີື່ມພາລະເວລາເພີື່ມເຕມີ, ແລະອ ື່ນໆ) ເພ ື່ອກໍານົດທາງເລ ອກ ຫ   ມາດຕະການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນທີື່ເໝາະສົມ. 
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3.2. ໃນລະດັບພູມີພາກ: ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດໃນຂະແໜງການ 

 

ວິໄສທັດການພັດທະນາ 2030, ມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດຂອງ FAO 

 

ວາລະ 2030 ສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ລວມທັງສິບເຈັດເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDGs), 

ເປັນຕົວແທນ ຂອງຂອບການລວມສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງໃນທົົ່ວໂລກ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ, ລວມທັງ
ການປ້ອງກັນກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ປ່າໄມ້. ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາ
ເປັນ ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍຶນຍງົໜຶື່ງ SDG 5, ແລະ ພ້ອມທັງ ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນ SDGs ອ ື່ນໆອີກ. 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ສາມ SDGs ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊີິັ້ນ າໂຄງການທີື່ໄດ້ວາງ
ແຜນໄວ້ ເຊິື່ງມີດັົ່ງນີັ້: 
- ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍ ນຍົງ (SDG 12): ການພັດທະນາການຜະລິດ ແລະ ການຊົມໃຊ້ທີື່ຄ ານຶງ
ເຖິງ ຄວາມຈໍາກັດຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທ້ອງຖິື່ນ ລວມທັງ
ແມ່ຍິງ ເພ ື່ອຮັກສາສິດເປັນເຈົັ້າຂອງທີື່ດິນ ແລະ ວິທີການຜະລິດ. 
- ການປະຕິບັດມາດຕາການດ້ານສະພາບອາກາດ (SDG 13): ແມ່ຍິງ, ຊົນເຜົົ່າພ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ, 
ແລະ ກຸ່ມອ ື່ນໆ ມີສິດເປັນຕົວແທນໃນກອງປະຊຼຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວສະພາບອາກາດ ເນ ື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນ
ຟ້າອາກາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ເຂົາເຈົັ້າໃນລັກສະນະຕ່າງໆ ແລະ ເຂົາເຈົັ້າເປັນຜູ້ທີື່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີື່ສາມາດ
ຊ່ວຍຊອກຫາ ວິທີການປັບຕົວ ແລະ ການແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ.້ 
- ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ (SDG 15): ຈ າກັດການຫັນເປັນການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 

ແບບອຸດສະຫາກໍາ ເພ ື່ອປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຮັກສາວິທີການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ 
68. 
 
ແຜນງານສົົ່ງເສີມບົດບາດແມຍ່ງິ 2030 ແມ່ນການສົມທົບຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງເຄ ອຂ່າຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຊ ື່ງສະໜັ
ບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດການພັດທະນາ 2030. ແຜນງານດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 50 
ປະເທດທົົ່ວໂລກ, ລວມທັງ ສປປ ລາວ, ເພ ື່ອແນໃສ່ ບັນລຸ SDGs ທີື່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ 
ທົນທານຕໍໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ແຜນງານ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງອົງ
ການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມຂອງແມຍ່ິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ ແລະ ການກໍານົດ
ນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມ ອງ. 69  

 

ໃນບັນດາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ (FAO) ເປັນຜູ້ລິເລີື່ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວິທີ

ການເຊ ື່ອມສານ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ່າໄມ້. ມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດຂອງ FAO ສໍາລັບ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍງົ (SFM) ໄດ້ຖ ກປັບປຸງເມ ື່ອບໍໍ່ດົນມານີັ້ ເຊິື່ງປະກອບມີ ເຄ ື່ອງມ ໜຶື່ງ ທີື່ຄໍານຶງເຖິງ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີື່ສະໜອງກອບທົົ່ວໄປສໍາລັບການເຊ ື່ອມສານ ຫົວຂໍໍ້ບົດບາດຍງິຊາຍ ສໍາລັບຂະແໜງການ
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ພັດທະນາປ່າໄມ້ 70. ອົງການ FAO ໄດ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ແມ່ຍິງມີບົດບາດສາໍຄັນຫ າຍ ໃນວຽກງານທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ

ກັບປ່າໄມ້ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ແຕ່ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງແມ່ຍິງ ໃນການວາງ
ແຜນ ແລະ ກໍານົດແຜນງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປາ່ໄມ້ຍັງບໍໍ່ໄດ້ຖ ກເອົາໃຈໃສ່ເທົົ່າທີື່ຄວນ 71 . 
 

ກອບສາກົນທີື່ສໍາຄັນອີກອັນໜຶື່ງ ແມ່ນ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊີວະວິທະຍາ (CBD) ເຊິື່ງ 
ສປປ ລາວໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນປີ 1996. ແຜນປະຕິບດັງານບົດບາດຍິງຊາຍ (ປະຈຸບນັຮອດປີ 2020) ແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະໜອງເຄ ື່ອງມ  ແລະ ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດຕົວຈິງເພ ື່ອ
ເຊ ື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດ. ບັນດາ
ປະເທດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາໄດ້ຖ ກຮ້ອງຂໍໃຫ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີື່ດໍາເນີນການເພ ື່ອປະຕິບັດແຜນການ
ປະຕິບັດບົດບາດຍິງຊາຍພາຍໃຕ້ CBD72 . 

 

ສີື່ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ ຂອງແຜນການປະຕິບັດບົດບາດຍິງຊາຍ CBD ແມ່ນ: 
1. ການເຊ ື່ອມສານທັດສະນະກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
2. ສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ 
3. ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການເຊ ື່ອມສານກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
4. ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງ ຄວາມພະຍາຍາມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 

ບັນດາກິດຈະກໍາ ໂດຍອີງໃສ່ຈຸດປະສົງເຫ ົົ່ານີັ້ ໄດຮ້ັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ກອບຂອງ ສີື່ດ້ານ: ນະໂຍບາຍ, 
ປັບປຸງອົງການຈັດຕັັ້ງ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການສ້າ ື່ງນິຕິກ າ. ແຜນການດັົ່ງກ່າວ ໄດສ້ະໜອງການກະທໍາທີື່ແທດຈິງ
ເພ ື່ອເຊ ື່ອມໂຍງດ້ານເພດເຂົັ້າໃນທຸກຂົງເຂດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. 
 
ສົນທິສັນຍາໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ໃນພາກພ ັ້ນອາຊຽນ 
 
ສົນທິສັນຍາໜຶື່ງດຽວ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ ແມ່ນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ 
(MoU) ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມ ອາຊຽນ ໃນໂຄງການສົົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້. ບົດບັນທຶກຄວາມ

ເຂົັ້າໃຈດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຖ ກຕໍໍ່ອາຍຸ 3 ຄັັ້ງ ນັບຕັັ້ງແຕ່ປີ 1994, ເຊິື່ງປະຈຸບັນໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2014. ໃນຖານະ

ເປັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ຈຶື່ງບໍໍ່ມີການລົງນາມເພີື່ມຕ ື່ມ ຫ   ສ້າງເອກະສານກ່ຽວກບັຂະບວນການເຊ ື່ອມສານອັນ

ລະອຽດ, ແລະ ມັນສຸມໃສ່ການສົົ່ງເສີມທາງດ້ານເສດຖະກິດຫ າຍກວາ່ ການສົົ່ງເສີມຊັບພະຍາກອນ. ບໍໍ່ມເີອກະສານ
ໃດໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາດາ້ນບົດບາດຍິງຊາຍຂອງລະບົບການແກ້ໄຂ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ73. 

 

 
70 FAO 2018 
71 FAO 16/07/2018: Sustainable Forest Management Toolbox increases gender considerations in its modules. 
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73 Memorandum of Understanding on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme 2014 



ປີ 2007 ເປັນຈຸດໝາຍທາງດາ້ນການເມ ອງໜຶື່ງທີື່ສໍາຄັນ ໃນການຮ່ວມມ ຂອງອາຊຽນ ກຽ່ວກັບການປ ກປັກຮັກສາ
ປ່າໄມ້ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ.້ ຖະແຫ ງການອາຊຽນ 
ວ່າດ້ວຍການເພີື່ມທະວີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການປ ກຄອງ (FLEG) ໄດ້ຖ ກປະກາດໃນປີ 2007 
ແລະ ໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງ ໃນການປະຕິບັດ ການແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ບັນຫາການຄາ້ທີື່ກ່ຽວພັນກັນ 
ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກນັ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາກົນ. ແຜນວຽກຂອງ 
FLEG 2016-2025 ບໍໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າສະເພາະ ດ້ານເພດຂອງການຄ້າສັດປ່າຂາ້ມແດນ ຫ   ການລັກລອບຕັດໄມ້

ຜິດກົດໝາຍ, ແຕ່ຮັບຮູ້ດ້ານສງັຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາໂດຍທົົ່ວໄປ, ແລະ ຄວາມທຸກຍາກເປັນຕົວຂັບເຄ ື່ອນການ
ປະຕິບັດທີື່ຜິດກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນໄດຂ້າດຫາຍໄປໃນການປະຕິບັດທີື່ຖ ກກໍານົດ ສໍາລັບການປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງ
ຕະຫ າດ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປ ກຄອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ ແລະ 

ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຼຸມຊົນ, ກິດຈະກໍາການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ສໍາລັບ

ນັກທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ74. 

 
ປ່າໄມ້, ກະສິກໍາ ແລະ ຊີວະນາໆພັນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 
 
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ດ້ານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດລາວ 2016-2025 ໃນປັດຈຸບັນ ກ່າວເຖິງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ວ່າເປັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ ທີື່ມີທ່າແຮງທີື່ຈະເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ
ເພດຍິງ, ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ເອົາບັນຫາ ບົດບາດຍິງຊາຍມາພິຈາລະນາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂໍໍ້ສະເໜີໃນທິດທາງໃນຕໍໍ່ໜ້າ 

ຂອງຍຸດທະສາດໃນປະຈຸບັນ, ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດໃນອະນາຄົດ ຄວນມີການພິຈາລະນາແມ່ຍິງ

, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີື່ບໍໍ່ຂຶັ້ນກັບ ລະບົບຂອງລັດຖະບານ ນໍາຕ ື່ມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ຍັງ
ສະເໜີ ເພ ື່ອໃຫ້ພິຈາລະນາສະໜັບສະໜູນ ບັນດາຜູ້ນໍາ ໄວໜຸ່ມ ທີື່ເປັນເພດຍິງ ໃຫ້ເປນັຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແລະ 
ເປັນຄູຝຶກ ເພ ື່ອໃຫ້ຂົາເຈົັ້າເປັນຜູ້ຮັກສາຄວາມຮູ້ພ ັ້ນເມ ອງ75. 
 

ກ່ຽວກັບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MoU) ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມ ອາຊຽນ ໃນໂຄງການສົົ່ງເສມີກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, 
ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບໝາຍ ໃຫ້ຫົວໜາ້ພະແນກແຜນການ ພາຍໃຕ້ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້
ປະສານງານລະດັບຊາດ ແລະ ເປັນຈຸດປະສານງານ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ການປະສານງານ 
ໂດຍລວມ ຂອງບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ສະບັບນີັ້ ແມ່ນໄດຮ້ັບການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໂດຍຜ່ານສະພາອຸດສາຫະກໍາຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ຂອງອາຊຽນ ເຊິື່ງນໍາພາໂດຍ ຄະນະກໍາມະການ
ອຸດສາຫະກໍາໄມ້ຂອງມາເລເຊຍ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ເນ ື່ອງຈາກຄວາມຫ າກຫ າຍ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີື່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການສົົ່ງເສີມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ຈະມີທ່າແຮງທີື່ກວ້າງຂວາງ ທີື່ຈະໄດ້

ຮັບການປະຕິບັດ, ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶື່ງຂອງຫ ັກການແນະນໍາ ຂອງສະພາດັົ່ງກ່າວ ຫ   ຂໍໍ້ຕກົລົງນັັ້ນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີທ່າອ່ຽງສູງ ທີື່ ຈຸດໃຈກາງປະສານງານຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີື່ຈະບໍໍ່ໄດ້
ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົັ້າໃນການຮວ່ມມ ດັົ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີັ້ ພາຍໃນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ 
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ປ່າໄມ ້ຍັງມີຈຸດໃຈກາງສະເພາະກ່ຽວກັບເລ ື່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແຕ່ວ່າປ ກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນ ໄດ້ຖ ກນໍາມາພິຈະລະ
ນາ ກໍຕໍໍ່ເມ ື່ອໂຄງການ/ຄູ່ຮ່ວມງານ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ຕໍໍ່ການສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ. 
 

ຂໍໍ້ຕົກລົງການເຂົັ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງ ສປປ ລາວ FLEGT ຍັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນ

ການເຈລະຈາ, ເຊິື່ງຕາມແຜນຈະໄດ້ສິັ້ນສຸດໃນເດ ອນມີນາ 2021 ແຕຍ່້ອນພະຍາດໂຄວິດ76 ກ ານົດດັົ່ງກ່າວໄດ້ຖ ກ
ເລ ື່ອນອອກໄປ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຫົວຂໍໍ້ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ ໃນຂົງເຂດການຜະລິດ 
ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ, ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄັນຕໍໍ່ກັບ VPA ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງການປ ກຄອງປ່າໄມ້, ການເຈລະຈາ 

FLEG VPA ກໍຍັງຂາດທດັສະນະກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ77. ໃນການວິເຄາະບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນປີ 2018, 

ໂຄງການ GIZ-FLEGT ໃນລາວ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ກອງປະຊຼຸມ FLEGT-VPA ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນນໍາພາໂດຍຜູ້

ອາວຸໂສທີື່ເປັນເພດຊາຍ. ຖ້າບນັຫາສັງຄົມຖ ກຍົກຂຶັ້ນມາ, ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຖ ກລິເລີື່ມໂດຍຕົວແທນຈາກ ພາກປະຊາ

ສັງຄົມ CSOs, ແລະ ເນັັ້ນໃສ່ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຫ າຍກວ່າ78. ຄວາມບໍໍ່ສົມດູນ

ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບການຕັດສິນໃຈກໍານົດນະໂຍບາຍ, ບວກກັບ ຄວາມຮູ້ທົົ່ວໄປກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ທີື່ຍັງຕໍໍ່າ, ເປັນອຸປະສັກອັນສໍາຄັນ ຕໍໍ່ການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ຂອງລາວ ໃຫ້
ສໍາເລັດ. 
 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 9 (NSEDP), ເປັນເອກະສານທີື່ຊີັ້ນໍາ ຍຸດທະສາດຂອງລາວ, 

ເຊິື່ງໄດ້ ກ່າວເຖິງການປ ກປ້ອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພາຍໃຕ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4, ແຕ່
ເນ ັ້ອໃນຂອງມັນບໍໍ່ໄດ້ມີການກ່າວເຖິງ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເພດໂດຍສະເພາະ. ກ່ຽວກັບຫົວຂໍໍ້ທີື່ກຽ່ວພັນກັນ 
ກັບພັດທະນາແມ່ຍິງ ໄດສ້ະເໜີ ຫ າຍເປ ົ້າຫມາຍທີື່ສົົ່ງຜົນໂດຍກົງ ຫ   ທາງອ້ອມ ຕໍໍ່ຂະແຫນງການປ່າໄມ້ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ 
ຈຶື່ງສາມາດນໍາໃຊ້ ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ/ການສ ື່ສານຂອງການຕັດສິນໃຈດັົ່ງກ່າວ ຕໍໍ່ກັບ ຜູ້ໃຫ້
ທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ GCF, ເປັນຕົົ່ັ້ນແມ່ນ: “ຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກສະຫະພັນ

ແມ່ຍິງລາວ ໃຫ້ກວມເອົາ ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ, ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ 

ແລະ ພະນັກງານສ ບທອດ; “ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ວິຊາຊີບ ເຊັົ່ນ: 

ຜະລິດກະສິກໍາ, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກໍາ, ການບໍລິການດ້ານການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ການທະນາຄານ

, ພາສີ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທຸລະກິດ ພ້ອມທັງຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດທິດທາງດ້ານການເມ ອງ. ການເຂົັ້າເຖິງ

ການເງິນ ແລະ ການປະກອບການຂອງແມ່ຍິງ ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ; ແລະ ເປ ົ້າ
ໝາຍ “ສົົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງໃຫຂ້ຶັ້ນ ເປັນຜູນ້ໍາ ແລະ ບໍລິຫານຂັັ້ນຕ່າງໆໃຫບ້ັນລຸ ສະເລ່ຍ 20%”79.  

 

NDC ສະບັບປັບປຸງຂອງ ສປປ ລາວ (2021) ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຕໍໍ່ກັບຂະແໜງປ່າໄມ້, ທັງການຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການ
ປັບຕົວ. ມັນໄດ້ລະບຸ ວິທີການແກ້ໄຂທີື່ອີງໃສ່ທໍາມະຊາດ ຈະໄດຮ້ັບການພິຈາລະນາ ເປັນບູລິມະສິດເພ ື່ອຕ້ານໄພພິ

 
76 https://flegtlaos.com/flegt/flegt-vpa/ 
77 Compare: FLEGT VPA process in Lao PDR 2018 
78 GIZ/Bode 2018 
79 Lao PDR´s 9th National Socio-Economic Development Plan 2021 - 2025 



ບັດທີື່ເກີດຈາກດິນຟ້າອາກາດເຊັົ່ນ: ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈ ື່ອນ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ມັນຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຕ ື່ມອີກວ່າ "ຜົນ
ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໃນຍຸດທະສາດການປັບຕົວຂອງ
ຂະແຫນງການ ແລະ ແຜນການປັບຕົວ", ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງ ທີື່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການສົົ່ງເສີມມາດຕະການ
ຂ້າມຜ່ານ. ເອກະສານກົດໝາຍຕົັ້ນຕໍ ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ປີ 2021. ມັນບໍໍ່ໄດກ້່າວເຖິງ
ເພດ ຫ   ແມ່ຍິງ ໃນແຕ່ລະມາດຕາ. ຜູຮ້່ວມສໍາພາດລັດຖະບານຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ເອງ ບໍໍ່ຈາໍເປັນຕ້ອງກ່າວເຖິງຂະໜາດເພດຢ່າງຊັດເຈນ, ນັບແຕ່ກົດໝາຍອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຄ : 

ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍຄອບຄົວ, ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍສະຫະພນັແມ່ຍິງ ແລະ ກົດໝ
າຍວ່າດວ້ຍການພັດທະນາ ແລະ ການປ ກປ້ອງແມ່ຍິງ – ໄດ້ສ້າງພ ັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນທົົ່ວທຸກຂະແໜງການ. 
 
(ຮ່າງ) ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2021) ສະໜອງຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ສ າລັບການປັບຕົວ ແລະ 
ຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ເນັັ້ນໜັກຢ່າງໜັກແໜນ້ ບົດບາດຂອງການແກ້

ໄຂທໍາມະຊາດ. ຕົວຢ່າງ, ມັນລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງຄວາມຈາໍເປັນໃນ "ການເພີື່ມປະສິດທິພາບ ການປັບຕວົໂດຍ

ອີງໃສ່ລະບົບນິເວດເຊັົ່ນ: ການປ ກຫຸ້ມຂອງພ ດ, ການປ ກປ້ອງດິນທາມ, ປ່າໄມ ້ແລະ ພູມີທັດເພ ື່ອເປັນບ່ອນຮອງຮັບ

, ການຮັກສາ ແລະ ຈັດການນໍໍ້າໃນເວລາເກີດໄພນໍໍ້າຖ້ວມ" ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຄວາມທົນທານຕໍໍ່ກັບຄວາມ
ສ່ຽງຕໍໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ80. ດ າລັດວ່າດວ້ຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2019) ເນັັ້ນໃສ່ 
ດ້ານເຕັກນິກຂອງການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕາ່ງໆ ເຊັົ່ນ: ໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດຕໍໍ່ກຸ່ມທີື່ມີຄວາມສຽ່ງ. ນີັ້ສະຫນອງ ທາງອອກ ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສັງຄົມ ທີື່
ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊັົ່ນ: ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງ. ມັນຍັງສົົ່ງເສີມ ຮູບແບບຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງການປະຕິບັດການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງແມ່ຍິງ ໃນການປະເມີນຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ການວາງແຜນການປັບຕົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ໂດຍສະເພາະ ເຂດພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ 
ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນມີສູງ ເນ ື່ອງຈາກ ສະພາບພູມສັນຖານຂອງເຂດດັົ່ງກ່າວ, 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວຍັງຕໍໍ່າ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ. ພາກພ ັ້ນນີັ້ ເປັນເຂດທີື່ທຸກຍາກທີື່ສຸດ ໃນ
ປະເທດ, ປະຊາຊົນໃນເຂດນີັ້ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ອາໄສການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ໃນເຂດເນີນສູງ ເພ ື່ອ ດໍາລົງຊີວິດການເປັນ
ຢູ່. 
 

ແຜນງານການປັບຕົວແຫງ່ຊາດຂອງ ສປປ ລາວ (NAPA) 81 ບໍໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງສິື່ງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຫ   

ໂອກາດຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນປີ 2009, NAPA ໄດ້ຖ ກເຜີຍແຜ່ ແລະ ກໍານົດ 

45 ໂຄງການບູລິມະສິດກ່ຽວກັບການປັບຕົວ ໃນຂົງເຂດຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, ປ່າໄມ,້ ກະສິກໍາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ

, ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ລວມເອົາການວເິຄາະ, ຍຸດທະສາດ ຫ   ກິດຈະກໍາໃດໆ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ສປປ ລາວ 

 
80 Government of Lao PDR [2020]. Draft Climate Change Strategy. p.30. 
81 National Adaptation Programme of Action to Climate Change (2009). Available online: https://www.adaptation-

undp.org/sites/default/files/downloads/laos_pdr_napa.pdf 



ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການສ້າງແຜນປັບຕົວກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບແຫ່ງຊາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ນັັ້ນຍັງບໍໍ່ທັນ
ເປັນທີື່ຈະແຈ້ງເທ ື່ອວ່າ ແຜນການດັົ່ງກ່າວ ຈະສໍາເລັດ ແລະ ອະນຸມັດເມ ື່ອໃດ. 
 
ຍຸດທະສາດ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ໄດ້ຊີັ້ນໍາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເຣດ+ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ, ແລະ ພ້ອມກັນດຽວກັນນັັ້ນ ໄດ້ແນໃສ່ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂອບເຂດຂອງປ່າໄມ້ ໃນທົົ່ວປະເທດ 

ເພ ື່ອສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ທັງນີັ້, ຍັງ

ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຂອງປະເທດປີ 2035, ເຊິື່ງລວມມີ 3 ເນ ັ້ອໃນຫ ັກຄ : i) ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ 

ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍົງ ii) ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພ ື່ອປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, 

ປ່າດົງ, ພ ດ ແລະ ສັດ, ສັດນໍໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ; ລວມທັງການສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຕ້ານໄຟໄໝ້ປ່າ, ສະໜັບສະໜູນການຟືົ້ນ

ຟູປ່າ, ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການທໍາລາຍປາ່, ແລະ iii) ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ໄມ້ໃຫ້

ຍ ນຍົງ. ໃນປີ 2017, ແຜນປະຕິບັດງານ ເຣດ+ ຂັັ້ນແຂວງ ໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ັ້ນ ສໍາລັບ 6 ແຂວງ ແຜນງານ. ການປຶກສາ

ຫາລ ລະຫວ່າງການພັດທະນາຂອງ PRAP ໄດ້ລວມເອົາສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການພິຈາລະນາດ້ານ

ບົດບາດຍິງຊາຍ. ກິດຈະກໍາທີື່ສະເໜີຂອງ PRAPs ລວມມີ ການປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການສົົ່ງເສີມຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມທີື່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານເພດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢ່າງຍ ນຍົງຂອງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ PRAP82. 

 

ຄວາມໝາຍສາໍລັບໂຄງການ GCF 

 
ໂຄງສ້າງໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ກອບກົດໝາຍທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ບໍໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີື່ພຽງພໍ ສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີື່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເລ ື່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໂຄງການທີື່ວາງແຜນໄວ ້
ສາມາດດຶງເອົາຂໍໍ້ສະເຫນີແນະອັນມີຄ່າ ສໍາລັບການເຊ ື່ອມສານໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍງິຊາຍ ເຂົັ້າ
ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຈາກກອບສາກົນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ, ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂາ້ງເທິງ. 
ການປະກອບສ່ວນອັນມີຄ່າຂອງໂຄງການ ຈະເປັນໄປໃນຮູບການ ການສະໜັບສະໜຸນການສ້າງບົດແນະນໍາ ແລະ 
ລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ທີື່ໃຫ້ຄວາມສາໍຄັນກ່ຽວກບັ ຄວາມຕ້ອງການທີື່ຫ າກຫ າຍ
ຂອງຊຼຸມຊົນກ່ຽວກັບບົດບາດຍງິ-ຊາຍ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຖານະເສດຖະກິດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ໂຄງການ ອາດຈະສາມາດ
ສົົ່ງເສີມຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໄດ້ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນກອງປະຊຼຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລ ເວທີອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຕັດສິນໃຈ. 
ມາຮອດປະຈບຸັນ, ໂຄງການ 1 ໄດຊ້ຼຸກຍູ້ ການສ້າງບົດແນະນໍາຈໍານວນໜຶື່ງ ໃນຂະບວນການທີື່ເນັັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນ
ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ. ບົດແນະນໍາການສົົ່ງເສີມການປະຕິບັດກະສິກໍາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ບໍໍ່ມີການທໍາລາຍປ່າ ແລະ 
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ (PSAP), ໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ມີຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ ລວມທັງແມ່ຍງິ 

ແລະ ກຸ່ມທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ, ການສ້າງບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບ ກອງທຶນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ 

(VFAG) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ 1. ແນວທາງຮັບປະກັນວ່າ ການຈັດສນັກອງທຶນຈາກ VFAG 
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ແມ່ນໃຫ້ບຸລິມະສິດ ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນທີື່ມີຫົວໜ້າເປັນແມ່ຍິງ, ໄວໜຸ່ມ ໂຄງການ 2 
ຈະໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ ບົດແນະນໍາເຫ ົົ່ານີັ້ ແລະ ຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມບົດແນະນໍາ
ດັົ່ງກ່າວ. 
 

3.3. ລະດັບຊາດ: ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງໃນຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ 
 
ຈາກການສໍາພາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອົງການປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ອາດມີຄວາມຮູ້ ທີື່ຂອ້ນຂ້າງຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕະການການສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ. ນີັ້ແມ່ນສັນຍານໜຶື່ງ 
ຈາກຄໍາຕອບຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ເຊິື່ງຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບການເຊ ື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເຊັົ່ນດຽວ
ກັນກັບ ຄວາມຈິງທີື່ວາ່ຜູ້ທີື່ຖ ກສໍາພາດສ່ວນໃຫຍ່ໃນຫ້ອງການປ່າໄມ້ ແມ່ນເປັນຜູ້ຊາຍ. ຫ້ອງການໜຶື່ງບອກວ່າ
ເຂົາເຈົັ້າມີຈຸດປະສານງານກ່ຽວກັບບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ແຕ່ບໍໍ່ໄດພ້ິຈາລະນາເຂົາເຈົັ້າ ມາເຂົັ້າຮ່ວມສໍາພາດ. ນີັ້ແມ່ນສິື່ງທີື່
ຊີັ້ບອກ ການບໍໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນດ້ານເພດໃນໂຄງສ້າງການຈັດຕັັ້ງຂອງຂະແໜງການດັົ່ງກ່າວ. 
 
ຂໍໍ້ຄວາມທີື່ສາໍຄັນ ຈາກຜູ້ທີື່ຖ ກສໍາພາດ ແມ່ນມີຄວາມສອດຄອ່ງກັນກັບຜົນການປະເມີນຈາກໂຄງການອ ື່ນໆ: ສິື່ງທ້າ
ທາຍທີື່ສໍາຄັນ ຕໍໍ່ການສົົ່ງເສີມບດົບາດຍິງຊາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແມ່ນ ມບີາງສ່ວນໃນຂັັ້ນນິຕິກໍາ 
ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ອັນນີັ້ລວມເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ລວມທັງບຸກ

ຄະລາກອນ ແລະ ແຫ ່ງການເງິນ, ແລະ ການຂາດຄວາມຮບັຜິດຊອບທີື່ໄດ້ຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ ທີື່ ນອກເໜ ອ ຈາກ
ພາລະບົດບາດຂອງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. 
 
ໂຄງສ້າງການຈັດຕັັ້ງ ເພ ື່ອປັບປຸງຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ (ຈຸດໃຈກາງປະສານງານຂອງ
ບັນດາກະຊວງ ກໍຄ  ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ) ແຕ່ ໃນປະຈຸບັນ, ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານ, 
ງົບປະມານ ແລະ ແຮງຈູງໃຈທີື່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ. 
 

ຄວາມສໍາຄັນຕໍໍ່ກັບ ໂຄງການ GCF 

 
ໂຄງການຄວນສ ບຕໍໍ່ຮ່ວມມ ກບັ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຢ່າງຈິງຈັງໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນີັ້ ເພ ື່ອນໍາ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ປະສົບການ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍທ້ອງຖິື່ນຂອງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໃນການສົົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບ

ທາງເພດ ໃນຂະແຫນງການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ, ເພ ື່ອແນໃສ່ເພີື່ມທະວີ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ອົງການດັົ່ງກ່າວ ໃນການຊຼຸກຍູຄ້ວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍິງຊາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ບໍໍ່
ທໍາລາຍປ່າໄມ້, ການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ການປັບຕົວຕໍໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ

ປ່າໄມ້ຂອງຊຼຸມຊົນ. ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 1, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ກາຍມາເປັນຄູ່ຮ່ວມມ 
ສໍາຄັນໃນກິດຈະກໍາໂຄງການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍງິ-ຊາຍ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຂັັ້ນ
ບ້ານທີື່ສໍາຄັນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການເຊ ື່ອມໂຍງຂອງທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ອີງຕາມບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າ



ປະຈໍາປ,ີ ຂໍໍ້ມູນການຕິດຕາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນ 87% ຂອງທຸກກິດຈະກ າ

ຂັັ້ນບ້ານ83. ການຮ່ວມມ ທີື່ເຂັັ້ມແຂງກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວນີັ້ ຈະຖ ກສ ບຕໍໍ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2. 

 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ໂຄງການ ຄວນແນໃສ່ປັບປຸງ ຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ GESI, ຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ  ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຢ່າງພຽງພ.ໍ ນອກຈາກ
ນັັ້ນ, GESI ຕ້ອງໄດ້ຖ ກເຊ ື່ອມສານເຂົັ້າ ໃນຖານະເປັນຫົວຂໍໍ້ທີື່ກ່ຽວພັນກັນໃນຫ າຍດ້ານ ເຂົັ້າໄປໃນ ຊຼຸດເຄ ື່ອງມ 
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການທັງຫມົດ. 
 
ໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນ: ການປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກບັກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຕາ່ງໆໃນຂະແໜງການ 
 
ການສະຫ ຼຸບການປຶກສາຫາລ ຮວ່ມກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສໍາລັບແຜນງານ (ໂຄງການ 
1)  
 
ການປຶກສາຫາລ ພາກສະໜາມ ໄດ້ຈັດຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-24 ມັງກອນ 2019: ການລົງພາກສະໜາມ 1ຄັັ້ງ 
ທີື່ແຂວງຫວົພັນ ແຕ່ວັນທີ 15-18 ມັງກອນ 2019 ແລະ ອີກ 1 ຄັັ້ງທີື່ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-
24 ມັງກອນ 2019. ຢູ່ທັງສອງແຂວງ ການສ າພາດ ໄດ້ຈັດຂຶັ້ນ ຢູ່ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ 
ສະຫະພັນແມ່ຍີງແຂວງ. 

ໃນລະດັບເມ ອງ, ໄດ້ມີການສໍາພາດກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ (DAFO) ແລະ ຫ້ອງການສະຫະພັນ

ແມ່ຍິງ ເມ ອງຊໍາເໜ ອ (ຫົວພນັ) ແລະ ເມ ອງໜຶື່ງ ຢູ່ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ. ໃນນັັ້ນ, ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລ ຢູ່ 4 ຄັັ້ງ ຢູ່

ບັນດາບ້ານຄ : ບ້ານ ຢາດ ເມ ອງຊໍາເໜ ອ; ບ້ານນໍໍ້າແມດໃໝ່ ແລະ ບ້ານນໍໍ້າດີ ເມ ອງຫ ວງນໍໍ້າທາ. ໃນນັັ້ນ, ໄດ້ສໍາພາດ 
ແລະ ປຶກສາຫາລ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງໝົດ 148 ຄົນ (ຊາຍ 79 ຄົນ ຍິງ 69 ຄົນ). 
 

ບ້ານທີື່ຄັດເລ ອກ ແມ່ນມີພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຊົນເຜົົ່າທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົັ້າຮ່ວມ
ຂອງແມ່ຍິງໃນລະດັບຕ່າງໆ: 
 

- ບ້ານຢ້າວ/ຫົວພັນ: ຊົນເຜົົ່າຂະມຸ ແລະ ເຜົົ່າມົັ້ງ, ມີສອງບ້ານລວມເຂົັ້າເປັນໜຶື່ງ. ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການ

ຫວ່າງງານສູງ, ມາດຕະຖານການສຶກສາຕໍໍ່າ. ຮີດຄອງປະເພນີທີື່ເຂັັ້ມແຂງ, ການລ້ຽງສັດເປັນແຫ ່ງລາຍຮັບຕົັ້ນຕ,ໍ ເຮັດ
ໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ ແລະ ການຜະລິດເຂົັ້ານາ. ແມຍ່ິງ ໄດ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນລະຫວ່າງການປຶກສາ
ຫາລ , ແລະ ໄດ້ມີການຈັດກຸ່ມສົນທະນາແຍກກັນລະຫວ່າງ ຊາຍ ແລະ ຍິງ. 

 
- ບ້ານນ ັ້າແມດໃໝ່/ຫ ວງນ ັ້າທາ: ຊົນເຜົົ່າອາຄາ. ຊາວບາ້ນໄດ້ຖ ກຍົກຍ້າຍຫ າຍຄັັ້ງໃນຮອບ 20 ປີຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້
ປະສົບກັບການປັບປຸງລະດັບລາຍຮັບ ເນ ື່ອງຈາກປັດຈຸບັນເຂາົເຈົັ້າອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບເມ ອງຫ ວງນໍໍ້າທາ. ລະດັບການສຶກ
ສາຍັງຕໍໍ່າຫ າຍ. ຢາງພາລາເປັນລາຍຮັບຕົັ້ນຕໍ ນອກຈາກລາຍຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ການຜະລິດຫວາຍ. 

 
83 GCF Programme Annual Progress Report, December 2021. 



ປະຊາຊົນຍັງເຮັດໄຮ່ຢູ່. ຊາວບ້ານປະຕິເສດການສະເໜີຈັດກອງປະຊຼຸມແຍກ ລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ແມ່ຍິງ
ຕ້ອງການການແປພາສາ ລະຫວ່າງພາສາອາຄາ ແລະ ລາວ, ແລະ ເບິື່ງຄ ວ່າມີຄວາມອາຍຫ າຍ ທີື່ຈະເວົັ້າຕໍໍ່ຫນ້າອໍານາດ
ການປ ກຄອງບ້ານ ແລະ ຜູ້ຊາຍອ ື່ນໆ. 
 
- ບ້ານນ ັ້າດີ/ຫ ວງນ ັ້າທາ: ເຜົົ່າແລນແຕນ/ເຍົາ. ໝູ່ບາ້ນ ແມນ່ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດ. ລະດບັລາຍຮັບແມ່ນເພີື່ມ
ຂຶັ້ນຕາມລໍາດັບ, ແຕຍ່້ອນການເພິື່ງພາແຫ ງ່ທ່ອງທ່ຽວສູງ ແລະ ຈະສິັ້ນສຸດໃນໄວໆນີັ້, ແລະ ລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົັ້າຈາກ
ຢາງພາລາ ທີື່ຜັນຜວນເໜງັຕີງດ້ານລາຄາຢ່າງແຂງແຮງ (ການຜູກຂາດຂອງບໍລິສັດໜຶື່ງຂອງຈນີ). ລະດັບການສຶກສາ
ຕໍໍ່າຫ າຍຂອງແມ່ຍິງ; ແມ່ຍິງຈໍານວນຫນ້ອຍທີື່ເຂົັ້າໂຮງຮຽນມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະອອກຈາກບ້ານ. ຊາວບ້ານບໍໍ່ໄດ້ຈັດ

ກອງປະຊຼຸມແຍກ, ແລະ ນາຍບ້ານໄດ້ໃຊ້ອໍານາດອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແທນປະຊາຊົນທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ. ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງແມ່ຍິງ ສາມາດຊຼຸກຍູ້ໄດ້ຜ່ານຕົວແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມ. 
 

ໂດຍທົົ່ວໄປ, ແຜນງານ ໄດ້ຖ ກຕ້ອນຮັບ ເປັນຢ່າງດີ ຈາກ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ທີື່ໄດ້ປຶກສາຫາລ ນໍາ. ຢູ່ຂັັ້ນ
ເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ, ຜູ້ເຂົັ້າຮວ່ມຫ າຍຄົນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວາ່ ຊັບພະຍາກອນ ນັບມ ຫາຍາກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕໍໍ່າ
ລົງ. ແມ່ຍິງ, ຊຶື່ງເປັນຜູເ້ກັບກູ້ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຕົັ້ນຕໍ, ຮູ້ຈັກປ່າໄມ້ ດີ ແລະ ໄດ້ເຫັນຜົນກະທົບ ຈາກ ການທໍາລາຍ 
ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສ ື່ອມໂຊມ ຕໍໍ່ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ໃນຄະນະທີື່ປ່າໄມ້ເສ ື່ອມໂຊມລົງເທ ື່ອລະ
ນ້ອຍ, ແມ່ຍິງຈໍາຕ້ອງເດີນທາງໄກຂຶັ້ນ ຫ   ນໍາໃຊ້ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ສໍາລັບບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກ ໜ້ອຍລົງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນໜຶື່ງ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະນາໆພັນປ່າໄມ້ ໄດ້
ຫ ຼຸດລົງ. ໃນດ້ານກະສິກໍາ, ແມ່ຍິງ ທີື່ໄດ້ປຶກສາຫາລ ນໍາ ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບດິນ ໄດ້ຫ ຼຸດລົງ. ບາງບາ້ນ ໄດ້
ສັງເຫັນວ່າ ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ພະຍາຍາມ ນໍາໃຊ້ ຝຸ່ນມູນສັດ ແຕ່ວ່າ ຕໍໍ່ຈາກນັັ້ນ ໄດ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ ຝຸ່ນເຄມີຈໍາ
ນວນໜຶື່ງ. ໃນຄະນະທີື່ ເຂົາເຈົັ້າສາມາດ ເຫັນຜົນກະທົບ ຈາກ ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຈໍານວນໜຶື່ງ (ເຊັົ່ນ ການເຮັດໄຮ່

ເລ ື່ອນລອຍ), ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນ ອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ ຕໍໍ່ ເຂົາເຈົັ້າ ໃນການແກ້ໃຂ ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນການຂາດ 

ດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ “ທີື່ດ”ີ ທີື່ເປັນທາງເລ ອກ. ເຂົາເຈົັ້າ 

ສ ບຕໍໍ່ສັງເກດເຫັນ ຄວາມຈໍາເປນັ ສໍາລັບ ສະໜັບສະໜູນ ເຮັດການຕະຫ າດ ແລະ ກໍານົດ ໂອກາດທີື່ເໝາະສົມ (ໂດຍ

ອິງໃສ່ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ).  
ບົດສັງລວມ ຄໍາຄິດເຫັນ ຈາກ ການປຶກສາຫາລ  ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ເວົັ້າສະເພາະເລ ັ້ອງບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ລາຍລະອຽດຫຍໍໍ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ພວກມັນຖ ກລວມເຂົັ້າໃສ່ໃນແຜນງານ ແລະ/ຫ   GAP ຖ ກກໍານົດ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງຕໍໍ່

ໄປນີັ້ ແນວໃດ. 

ຄວາມໝາຍສາໍຄັນຕໍໍ່ກັບໂຄງການ GCF 

 
ຕາຕະລາງ 2 ສະຫ ຼຸບລວມບັນດາຄໍາເຫັນ (ຈາກໂຄງການ 1)  
 



# 

ຄາໍຄດິເຫນັ ແລະ/ຫ   ຄາໍແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ີ
ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນປະຕບິດັ
ງານບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດ້

ແນວໃດ: 

ໝາກຜນົ/
ກດິຈະກາໍ ທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງແຜນ
ງານ 

ຈາໍນວນ
ມາດ
ຕະການ

ຕອບໂຕ ້ຢູ່
ໃນ GAP 

1 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເປັນສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງ 
ທີື່ສໍາຄັນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ຄວາມເທົົ່າ
ທຽມກັນທາງດ້ານບົດບາດຍງິຊາຍ ແລະ  
ການພັດທະນາທີື່ຄໍານຶງເຖີງບົດບາດຍິງຊາຍ 
ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ສາມາດ 
ຖ ກສ້າງໃຫ້ເຂົັ້ມແຂງ ຕໍໍ່ໄປ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມສາມາດຫ າຍຂຶັ້ນ ໃນການ
ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ທາງ
ເພດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ຂອບເຂດ ຂອງແຜນງານ 
ແລະ ຢູ່ທົົ່ວໄປ. 

ແຜນງານ ຈະພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງບັນດາອງົການລັດ ທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່
ພາຍໃນ ຂະແໜງການ ແລະ ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງ
ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແກບ່ັນດາກິດ
ຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ ທີື່ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນບ້ານ. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ການຝຶກອົບຮົມ ທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ 
REDD+ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ. 
ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກ ຫ້ອງການກະສິ
ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ເມ ອງ, ກອງກວດກາປາ່ໄມ້
ເມ ອງ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມ ອງ ຈະໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮມົ ກ່ຽວກບັ “REDD+ 

ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ”, ລວມທງັ 
ການລວມເອາົສັງຄົມເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ.   
ມັນຈະສ ບຕໍໍ່ ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມອາດ
ສາມາດ ຂອງ ພະນັກງານຍິງ ຢູ່ພາຍໃນອງົ
ການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ ເພ ື່ອປບັປງຸ ຄວາມສົມ
ດູນທາງເພດ ຢູ່ພາຍໃນ ຂະແໜງກະສິກາໍ 
ແລະ ປາ່ໄມ້ ແລະ ຈະເລັງໃສ່ ເພ ື່ອເພີື່ມ ຈໍາ
ນວນແມ່ຍິງ ທີື່ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາຂອງແຜນງານ.   

ທົົ່ວທຸກຂະ 
ແໜງການ/ 
ທັງໝົດ 

(3) 

(3) 

(7) 

(6) 

(13) 

2 ອົງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດ ມີຄວາມ
ອາດສາມາດ ທີື່ອອ່ນແອ ກຽ່ວກບັ ບົດບາດ
ຍິງຊາຍ. 

3 ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ, ການຝຶກອົບຮມົ 
ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ຂອງແມຍ່ິງ ມັກຈະ
ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດ. ສິື່ງກ່າວນີັ້ ເປັນຍອ້ນຫ າຍປັດໃຈ 

(ເຊັົ່ນ. ທໍານົບທໍານຽມທາງວັດທະນາທໍາ, 
ການນໍານົດເວລາ ແລະ ທີື່ຕັັ້ງຂອງສະຖານທີື່
ຝຶກອົບຮມົ, ລະດັບການສຶກສາ ຂອງແມ່ຍງິ, 
ແລະ ອ ື່ນໆ). ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາ
ການທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ແມ່ນເປັນສິື່ງຈໍາເປັນ 
ສໍາລັບສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ ່ ການເຂົັ້າ
ຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍງິ ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ ຂອງ
ແຜນງານ. 

 

ຊຼຸກຍູ້ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ ຂອງ ແມຍ່ິງ ໃນກອງປະຊຼຸມ 
ຂອງຊຼຸມຊົນ ຜ່ານການປະຕິບັດ ຕໍໍ່ໄປນີັ້:  
• ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງ
ລັດ ກຽ່ວກັບ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ການລວມເອາົສັງຄົມ (ເບີື່ງ ຄາໍແນະນໍາ

ຂ້າງເທິງ) 
• ກໍານົດໂກຕ້າ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ

ແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ 40% ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ 
ຂອງຊຼຸມຊົນ 

• ດໍາເນີນການສໍາຫ ວດ ເພ ື່ອກາໍນົດ 
ຖ້າວ່າແມ່ຍງິຮູ້ສຶກ ຕັັ້ງໜ້າ ຢາກລວມ 

ທົົ່ວທຸກຂະ 
ແໜງການ/ 
ທັງໝົດ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(13) 

(14) 

(16) 

(30) 



# 

ຄາໍຄດິເຫນັ ແລະ/ຫ   ຄາໍແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ີ
ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນປະຕບິດັ
ງານບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດ້

ແນວໃດ: 

ໝາກຜນົ/
ກດິຈະກາໍ ທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງແຜນ
ງານ 

ຈາໍນວນ
ມາດ
ຕະການ

ຕອບໂຕ ້ຢູ່
ໃນ GAP 

ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກັບ 
REDD+ 

• ກໍານົດເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ ການຝຶກ
ອົບຮົມ ທີື່ຄາໍນຶງເຖິງ ເວລາການເຮັດ
ວຽກຂອງແມ່ຍງິ ລວມທງັ ການເຂົັ້າ
ເຖີງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງ                                                                      
ຫ າຍທີື່ສຸດ, ປະສານງານ ກບັ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງ ຂອງ
ແມ່ຍິງ ພາຍໃນທອ້ງຖິື່ນ ເພ ື່ອສ້າງຕັັ້ງ
ບົນເຄ ອຂາຍທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ 
ຫ ັກການປະຕິບັດທີື່ດີທີື່ສຸດ ສໍາລັບ 
ການເຂົັ້າເຖິງ. 

• ຮັບປະກັນວ່າ ການປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນ
ບ້ານ ກ່ຽວກັບ ການລງົທນຶທີື່ມີ
ທ່າແຮງ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ໃນ 
ການຜະລິດກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແບບ
ປະສົມປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊົນ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊາວບາ້ນໝົດທກຸຄົນ 
ເຂົັ້າຮ່ວມເທົົ່າທຽມກັນ ໃນການ
ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ. 

4 ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ສົນໃຈ ໃນການຢຸດຕິ 
ການເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ມັນ
ເປັນການໃຊ້ແຮງງານໜັກ ແລະ ເປັນວຽກທີື່
ຍາກ, ແຕ່ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ, ເຂົາເຈົັ້າ 
ຕ້ອງການທາງເລ ອກ ທີື່ເໝາະສົມ. ຄວາມ
ອາດສາມາດ ຂອງແມຍ່ິງ ແມ່ນມີຕໍໍ່າ ແລະ 
ເຂົາເຈົັ້າມັກຈະມກີານເຂົັ້າເຖິງໜອ້ຍກວາ່ຜູ້
ຊາຍ ຕໍໍ່ກັບ ການບລໍິການສົົ່ງເສີມ, ການຝກຶ
ອົບຮົມ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຂາ່ວສານ.   

ກິດຈະກໍາ 1.4 ຈະສະໜັບສະໜູນ 
ຊາວບ້ານ ດ້ວຍການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ 
ຊຶື່ງຈະຊ່ວຍກໍານົດ ກິດຈະກໍາ ການນໍາໃຊ້ທີື່
ດິນ ທີື່ເໝາະສົມ. ໝາກຜົນ 2 ແລະ 3 ຈະ
ສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາ
ການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ແກ່ ຊຼຸມຊົນ ໃນ
ການຍອມຮັບ ຫ ັກການປະຕິບດັນໍາໃຊ້ທີື່
ດິນ ແບບຍ ນນານ ຕໍໍ່ທີື່ດິນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ.້ ການເຂົັ້າຮ່ວມໃນແຜນງານ ແມ່ນ
ເປັນຄວາມສະໝກັໃຈ ແລະ ອິງໃສ່ 
ຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ຊາວບ້ານ 
ສາມາດ ກາໍນົດຫ ັກກການປະຕິບດັ ທີື່ເໝ
າະສົມ ແລະ ເປັນຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍອິງໃສ່ 
ສະພາບທ້ອງຖິື່ນ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ. 

ກິດຈະກໍາ 
1.2.2. ໝົ
ດທຸກກິດຈະ
ກໍາ ຢູ່ພາຍ
ໃນ ໝາກ
ຜົນ 2 ແລະ 

3 

(1-14) 

(16-19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24-16) 

(27-30) 
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ຄາໍຄດິເຫນັ ແລະ/ຫ   ຄາໍແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ີ
ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນປະຕບິດັ
ງານບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດ້

ແນວໃດ: 

ໝາກຜນົ/
ກດິຈະກາໍ ທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງແຜນ
ງານ 

ຈາໍນວນ
ມາດ
ຕະການ

ຕອບໂຕ ້ຢູ່
ໃນ GAP 

ແຜນງານ ຈະສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງແມຍ່ິງ ໃນການ
ຍອມຮັບ ຫ ັກການປະຕິບັດ ການນໍາໃຊ້ທີື່
ດິນ ທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ກ້າວເຂົັ້າສູ່ ການ
ຜະລິດ, ການປງຸແຕ່ງ ແລະ ການເຮັດການ
ຕະຫ າດ ຕ່ອງໂສຄຸນຄາ່ໃໝ່. ທຸກອງົ
ປະກອບການຝຶກອົບຮມົ ແລະ ວັດຖຼຸ
ອຸປະກອນການສົົ່ງເສີມ ຈະຖ ກທົບທວນ 
ໂດຍ ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ, ທຸກ
ອົງການຈັດຕັັ້ງໂຕແທນ ແລະ ຄູຝຶກດ້ານ
ການສົົ່ງເສີມ ຈະໄດ້ຮັບການຝກຶອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ແລະ 
ການລວມເອາົສັງຄົມ (ເຊັົ່ນ ການສົົ່ງເສີມ 

ຫ ັກການປະຕິບັດ ທີື່ປະຫຍດັເວລາ). 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ແຜນງານ ຈະ ຮັບປະກັນ 
ການຮ່ວມມ ກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ກບັ ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ ເພ ື່ອເຂົັ້າເຖິງ ແມ່ຍິງ ໃຫ້ຫ າຍ
ເທົົ່າທີື່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ ການເຂົັ້າ
ຮ່ວມ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ.  
ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ສະເພາະແມຍ່ິງ ກ່ຽວ
ກັບ “ການສ້າງທັດສະຄວາມຮູ້ ດ້ານທຸລະ

ກິດ” ຈະຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ເພ ື່ອຊ່ວຍ
ແມ່ຍິງ ປບັປງຸຄວາມຮູ້ດ້ານທຸລະກິດ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ, ສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ ແລະ 
ພັດທະນາ ທັດສະຄວາມຮູ້ ໃນການເປັນ
ຜູ້ນໍາ.  
ການປະເມີນ ກຽ່ວກັບ ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າທີື່
ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ຈະລວມເອົາການປະເມີນ 
ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເພ ື່ອເຂົັ້າໃຈ ໂອກາດທີື່ສໍາ
ຄັນ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ ສໍາລັບ ແມຍ່ິງ.  
ຮັບປະກັນວ່າ ການປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນບາ້ນ 
ກ່ຽວກັບ ການລງົທຶນທີື່ມີທາ່ແຮງ ຈາກ
ພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າໃນການເຮັດກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ທີື່ອາໃສ
ຊຼຸມຊົນ ເຮັດໃຫ້ ຊາວບ້ານໝົດທກຸຄົນ ເຂົັ້າ
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ມນັຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນປະຕບິດັ
ງານບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດ້

ແນວໃດ: 

ໝາກຜນົ/
ກດິຈະກາໍ ທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງແຜນ
ງານ 

ຈາໍນວນ
ມາດ
ຕະການ

ຕອບໂຕ ້ຢູ່
ໃນ GAP 

ຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການ
ລົງທຶນ ແບບເທົົ່າທຽມກັນ. 
ສໍາລັບ ການເຂົັ້າເຖິງ ຂອງແມ່ຍງິ ຕໍໍ່ການ
ບໍລິການດັົ່ງກ່າວ, ໃຫ້ເບີື່ງ ຄາໍແນະນໍາເພີື່ມ
ຕ ື່ມ ໃນແຖວຂ້າງເທງິ.  

5 ແມ່ຍິງ ມັກຈະມີການເຂົັ້າເຖິງທີື່ໜ້ອຍກວາ່ 
ຕໍໍ່ກັບ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ວາງ
ແຜນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຜູ້ຊມົໃຊ້ທີື່ດິນ
ປ່າໄມ້ຕົັ້ນຕໍ  ກໍຕາມ.  
 

ແຜນງານ ຈະຊ່ວຍ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ແກ່ແມ່ຍິງ ໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກ ຂອງ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມບ້້ານ ແລະ ອງົ
ການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນບ້ານອ ື່ນໆ ທີື່ທາໍການ
ຕັດສິນໃຈ  ໃນລະດັບທອ້ງຖິື່ນ. ແຜນງານ 
ຈະສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງບົດແນະນໍາ ທີື່ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມບ້້ານທ້ອງຖິື່ນ ສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ບົດບາດຍງິຊາຍ ແລະ 
ການລວມເອາົສັງຄົມ. 
ມັນຈະສ ບຕໍໍ່ ຮັບປະກັນ ໃຫບ້ົດບາດຍິງ
ຊາຍ ມທີົົ່ວທຸກຂະແໜງການ ຢູ່ທົົ່ວ ອົງ
ປະກອບ ແລະ ວັດຖຼຸອຸປະກອນການຝຶກ
ອົບຮົມທັງໝົດ ແລະ ຈະຊຼຸກຍູ້ການຄໍານຶງ
ເຖິງເພດ ສໍາລັບຍງິ ແລະ ຊາຍ. 

ໝົດທຸກກິດ
ຈະກໍາ ທີື່ຢູ່
ພາຍໃນໝ
າກຜົນ 2 
ແລະ ໝາກ
ຜົນ 3 

(1-14) 

(16-19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24-16) 

(27-30) 

6 ແມ່ຍິງ ມັກຈະຮູ້ ປາ່ໄມ້ ດີກວາ່ຜູ້ຊາຍ, ແຕ່
ມັກຈະບໍໍ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນການຕິດຕາມ ຫ   
ການບັງຄບັໃຊ້ກົດໝາຍ/ການລາດຕະເວນ 

ຍ້ອນຫ າຍເຫດຜົນ (ເຊັົ່ນ ທໍານົບທໍານຽມ
ທາງວັດທະນາທາໍ, ເປັນແຮງງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້
ຈ້າງ/ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຄອບຄົວ, ມີ

ລະດັບການສຶກສາຕໍໍ່າ). ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ແມ່ຍງິ ຄວນຈະໄດ້ມີການເຂົັ້າຮ່ວມ 
ຫ າຍຂຶັ້ນ ຢູ່ໃນກິດຈະກາໍເຫ ົົ່ານີັ້ (ຖ້າວ່າ ກິດ
ຈະກໍາ ຫາກມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຢູ່ໃກ້
ບ້ານ). ແມຍ່ິງ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາ
ຫາລ  ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ກ່ຽວກບັ 
ບັນດາກິດຈະກໍາລາດຕະເວນ. 

ທົບທວນ ທ່າແຮງ ສໍາລັບກຸ່ມລາດຕະເວນ 
ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊົນ ແລະ ນໍາພາໂດຍແມ່ຍິງ84, 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງສັນ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກ.  
 

ກິດຈະກໍາ 
1.2.1, 

3.1.1 

(1-14) 

(16-19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(27-30) 

 

 
84 ນໍາພາໂດຍແມ່ຍິງ ໝາຍຄວາມວ່າ ກຸ່ມຕ່າງໆ ຖ ກຈັດຕັັ້ງ ແລະ ນໍາພາໂດຍແມ່ຍງິ, ແຕເ່ຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນບໍໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ແມ່ນມີແຕ່ແມ່ຍິງ. ກຸ່ມເຫ ົົ່າ

ນີັ້ ສາມາດ ເປັນກຸ່ມລາດຕະເວນ ທີື່ປະສົມປະສານກັນ, ແຕແ່ນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຜູຈ້ັດຕັັ້ງກຸ່ມ ສ່ວນໃຫຍ່ ຄວນຈະເປັນແມ່ຍງິ.  



# 

ຄາໍຄດິເຫນັ ແລະ/ຫ   ຄາໍແນະນາໍ ຂອງຜູມ້ີ
ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 

ມນັຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນປະຕບິດັ
ງານບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານໄດ້

ແນວໃດ: 

ໝາກຜນົ/
ກດິຈະກາໍ ທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງແຜນ
ງານ 

ຈາໍນວນ
ມາດ
ຕະການ

ຕອບໂຕ ້ຢູ່
ໃນ GAP 

ຄວາມປອດໄພ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ສໍາລບັ ການ
ລາດຕະເວນປາ່ໄມ ້ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ມັນມັກຈະ
ເປັນກິດຈະກໍາທີື່ອັນຕະລາຍ ແລະ ອາດຈະຢູ່
ໃກ ຈາກໝູ່ບ້ານ.  

 

7 ສໍາລັບ ການຕິດຕາມ ແລະ ບງັຄບັໃຊ້ກົດໝ
າຍ, ເຖງິແມ່ນວ່າ ແມ່ຍິງຈະມຄີວາມຮູທ້ີື່
ເລິກເຊີື່ງ ກຽ່ວກບັປາ່ໄມ້ກໍຕາມ, ເຂົາເຈົັ້າ
ມັກຈະບໍໍ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນກິດຈະກໍາ ການ
ຕິດຕາມ. ແມ່ຍິງຄວນຈະໄດ້ຮັບການຜັກດັນ
ໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກບັ 
ການຕິດຕາມປ່າໄມ.້  

ສວຍໃຊ້ ຄວາມຮູທ້ີື່ກວາ້ງຂວາງ ຂອງ
ແມ່ຍິງພາຍໃນທອ້ງຖິື່ນ ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ຊຼຸມ
ຊົນ ໃນການເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ເປັນໃຈກາງທີື່
ສໍາຄັນ ຂອງການປະກອບສ່ວນຈາກຊຼຸມຊົນ 
ຕໍໍ່ ລະບບົການຕິດຕາມປາ່ໄມ້ແຫ່ງຊາດ. ສິື່ງ
ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ລວມມ ີ ກົນໄກທີື່ຕອບສະໜອງ
ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ສໍາລບັ ການ
ຕິດຕາມ ຂອງຊຼຸມຊົນ ຢູ່ໃນລະບບົຕິດຕາມ
ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ. 

 

ກິດຈະກໍາ 
2.1 

(6) 

(7) 

(27-28) 

(29-30) 

8 ໄດ້ກ່າວໄວ້ ຢູ່ໃນການປຶກສາຫາລ  ວາ່ 
ແມ່ຍິງ ມກັຈະຮູ້ຫ າຍກວາ່ຜູ້ຊາຍ ກ່ຽວກັບ 
ການຕະຫ າດ ໃນຄະນະທີື່ ຜູ້ຊາຍມັກຈະໄດ້
ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາຕາ່ງໆ ທີື່ຕ້ອງການ
ແຮງງານໜັກ ຫ າຍກວ່າ.  ເມ ື່ອເປັນເຊັົ່ນນັັ້ນ
, ມັນຈິງສໍາຄັນ ສໍາລັບ ການປະເມີນຕ່ອງໂສ້ 
ຄຸນຄ່າ ທີື່ດໍາເນີນ ຢູ່ພາຍໃນ ກອບຂອງແຜນ
ງານ ທີື່ ບັນຫາກຽ່ວຂອ້ງກບັບົດບາດຍິງຊາຍ 
ຖ ກພິຈາລະນາ ຢູ່ພາຍໃນ ການປະເມີນຕ່ອງ
ໂສ້ຄຸນຄ່າ ທີື່ລວມມີ ໂອກາດ ຕົັ້ນຕໍ ສໍາລບັ 
ແມ່ຍິງ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ ່
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ.  

ແຜນງານ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ການປະເມີນ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງ ຢູ່ໃນທຸກໆ 
ການວິເຄາະ ສໍາລບັ ການເຮັດກະສິກໍາ
ແບບໃໝ່ ທີື່ມທີາ່ແຮງ ແລະ ຕ່ອງໂສຄຸນຄ່າ 
ທີື່ຖ ກນໍາໃຊ ້ ໂດຍ ແຜນງານ. ການສຶກສາ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທງັໝົດ ສໍາລບັ ການສ້າງ 
ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າ ຫ   ການເຮັດກະສິກໍາແບບໃ
ໝ່ ຄວນທບົທວນຄ ນ ຜົນກະທບົທີື່ໄດປ້ະ
ເມີນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງການ
ປ່ຽນແປງທີື່ຕ້ອງການ (ການເຂົັ້າເຖິງ, 
ຄວາມຕ້ອງການຈໍາເປັນ, ອປຸະສັກ, ທາ່ແຮງ
, ຈໍານວນວຽກ, ຜົນປະໂຫຍດ). 

 

ກິດຈະກໍາ 
2.1.1 ແລະ 

2.1.2 

(2) 

(7) 

(9) 

(8) 

(20-26) 

 
ສະຫລຸບຜົນຈາກການປຶກສາຫາລ ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບ ໂຄງການ 2  
 



ເພ ື່ອການປັບປຸງເອກະສານກ່ຽວກັບ ມາດຕາການປ ກປ້ອງ ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ 2, ການປຶກສາຫາລ ພາກສະ

ໜາມ ໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ຫາ 26 ມີນານີັ້. ໃນຂັັ້ນ

ເມ ອງ, ບັນດາອົງການລັດຖະບານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລ . 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການສໍາພາດພາກເອກະຊົນ, ລວມທັງການປຶກສາຫາລ ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 39 

ພາກສ່ວນ ຈາກວິສາຫະກິດກະສິກໍາ-MSMEs, ຜູ້ເກັບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ໂຮງງານ

ປຸງແຕ່ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການສໍາພາດອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ (CSO) ຈໍານວນໜຶື່ງ, ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນ

ກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ (ທັງໝົດ 6 ແຂວງ) ຕ ື່ມອີກ. ການປຶກສາຫາລ  ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ 
ລວມມີອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ສຸມໃສ່ຫົວຂໍໍ້ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສດິທິຂອງແມ່ຍິງ (ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ 
(GDA) ແລະ ສະມາຄົມເພ ື່ອການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍ (ADWLE)). ລວມທັງ

ໝົດ 543 ຄົນ (ຍິງ 30%) ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປຶກສາຫາລ . ພາກສ່ວນຕໍໍ່ໄປນີັ້ ຈະໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວັກບພາບລວມ

ຂອງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີື່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງ ການເຮັດວຽກພາກສະຫນາມສາໍລັບໂຄງການ 2. 

ການປຶກສາຫາລ ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ຍງິໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທີື່ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1. ມີລາຍງານທົົ່ວໄປ

ວ່າແມ່ຍິງ ມີໂອກາດເທົົ່າທຽມກັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ໃນບາງບາ້ນ, ໄດ້
ມີການເນັັ້ນໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີການປັບປຸງດ້ານຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກບັປ່າໄມ້ທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຈາກຜູ້
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ດ້ວຍໂຄງການ 1, ແມຍ່ິງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍສະເພາະ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ 
ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກຸ່ມລາດຕະເວນປ່າໄມ້ໃນລະດັບບ້ານ. ໂຄງການ
ດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຖ ກພົບເຫັນວ່າ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ຍິງທີື່ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈດີຂຶັ້ນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 
 

 



ຄວາມສາໍຄນັສາໍລບັໂຄງການ GCF  

ຕາຕະລາງ 1. ສງັລວມບນັດາຄາໍເຫນັ (ໂຄງການ 2) 

ຄໍາເຫັນຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ/ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ ວິທີການເຊ ື່ອມສານໃສ່ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບົດບາດຍງິ-
ຊາຍ ຂອງໂຄງການ 

ໝາກຜົນ/ກິດຈໍາ
ກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງໂຄງການ 

ມາດຕາການທີື່
ສອດຄ່ອງກັນກບັ 
ແຜນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ 

ແມ່ຍິງຮູ້ຈັກປາ່ໄມ້ດີ. ແມ່ຍິງມກັໄປປ່າເພ ື່ອຊອກຫາຜະລິດຕະພັນຈາກປາ່ ເພ ື່ອ
ບໍລິໂພກ ແລະ ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫ າດ, ແລະ ເຂາົເຈົັ້າມີຄວາມຮູ້ດີ ກ່ຽວກັບສະພາບ

ຂອງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ແມ່ຍິງຍງັໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ສົນໃຈໃນການຮັກສາປາ່ໄມ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 
ແມ່ຍິງສ່ວນຫ າຍໄປປ່າເພ ື່ອຫາໜ ໍ່ໄມ້, ຜັກກາດ, ໜ ໍ່ຫວາຍ, ໜ ໍ່ໄມ້, ໝາກແໜ່ງ, 
ແລະ ພ ດສະໝູນໄພເພ ື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ຂາຍ. ແມ່ຍິງມັກໄປປ່າຊອກຫາຜະລິດຕະ
ພັນປ່າໄມ້ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. 

GAP ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ວາ່ ບົດແນະນໍາໃຫມ່ທີື່ຖ ກພັດທະນາພາຍ
ໃຕ້ໂຄງການ ຄວນພິຈາລະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ
ໃນການປ ກປ້ອງປ່າໄມ້, ການຕິດຕາມ, ສິດຜູ້ໃຊ້ເທົົ່າທຽມກັນ, 

ແລະ ການແບງ່ປັນຜົນປະໂຫຍດ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນ. 

ກິດຈະກໍາ 
1.2.2, 3.1.1 

ແລະ  3.1.2 

(3) 

(7) 

(8) 

(27-30) 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ຍິງຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນໍາໃຊປ້່າໄມ້ ແລະ ທີື່ດິນຫ າຍກວາ່
ຜູ້ຊາຍ ເນ ື່ອງຈາກເຂົາເຈົັ້າມັກຊອກຫາຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ້ເພ ື່ອບລໍິໂພກ ແລະ ຂາຍ
ໃນຕະຫ າດ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍລະອຽດຫ າຍຢ່າງກ່ຽວກັບສະພາບຂອງ
ຊັບພະຍາກອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ແມ່ຍິງຍງັໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການປ ກປ້ອງ
ປ່າໄມ້ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

ເບິື່ງຫົວຂໍໍ້ 5 ໃນ Error! Reference source not f

ound. 

- - 

ແມ່ຍິງມີສິດເທົົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມເພ ື່ອສົນທະນາ, ການ

ຕັດສິນໃຈ, ແລະ ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານ. ເຖິງວາ່ຈະມີຄວາມຈິງທີື່ວ່າ
ແມ່ຍິງ ມີສິດເທົົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໃຊພ້ ັ້ນທີື່ປາ່ໄມ້ສໍາລບັ

ເບິື່ງຫົວຂໍໍ້ 3 ໃນ Error! Reference source not found. - - 



ຄໍາເຫັນຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ/ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ ວິທີການເຊ ື່ອມສານໃສ່ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບົດບາດຍງິ-
ຊາຍ ຂອງໂຄງການ 

ໝາກຜົນ/ກິດຈໍາ
ກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງໂຄງການ 

ມາດຕາການທີື່
ສອດຄ່ອງກັນກບັ 
ແຜນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ 

ການດໍາລງົຊີວິດ, ແຕ່ການຈມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຫ  ການວາງແຜນອ ື່ນໆ 
ຍັງຂ້ອນຂ້າງຈໍາກັດ. 
(ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະພາບດັົ່ງກ່າວມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຕາມແຕ່ລະບ້ານ ຄ ໃນ

ບ້ານບາງບາ້ນທີື່ໄດ້ສອບຖາມ, ແມ່ຍິງເປັນອົງປະກອບທີື່ສໍາຄັນຂອງການຕັດສິນໃຈ

ຕົັ້ນຕໍໃນການປູກຝັງ ແລະ ທລຸະກດິອ ື່ນໆ, ໂດຍມີແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຈັດການ). 
ຍ້ອນ ພາລະທີື່ບງັຄັບຈາກສະພາບຄອບຄົວ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍງິບໍໍ່ສາມາດ ເຮັດວຽກ
ແບບດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ກະສິກໍາ. 

ພະນັກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຝູຶກ ແມ່ນໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮມົ
ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນສັງຄົມ ເພ ື່ອຮັບຮູ້ເຂາົເຈົັ້າຕໍໍ່ກບັສິື່ງທາ້ທາຍທີື່ແມ່ຍງິປະເຊີນ. 
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍງິຊາຍ ທົບທວນຄ ນຊຼຸດການຝຶກ
ອົບຮົມທັງໝົດ (ວັດສະດຸ, ຫ ັກສູດ, ແລະ ອ ື່ນໆ) ເພ ື່ອຮັບປະກັນ
ການເຂົັ້າເຖິງຂອງແມ່ຍິງ. ມນັເປັນເປ ົ້າໝາຍຂາ້ມຜ່ານຂອງ 
GAP ທີື່ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມ
ສົນໃຈຂອງແມ່ຍງິ ແມ່ນໄດ້ຖ ກຮັບປະກັນໃນໂຄງການ. 
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ຈະພິຈາລະນາສິື່ງທ້າທາຍສະເພາະຂອງແມ່ຍງິ
ໃນເວລາສົົ່ງເສີມການປະຕິບັດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ.ີ 

ທຸກຂະແໜງການ (3) 

(10) 

(11) 

(22) 

ມີສິື່ງທາ້ທາຍບາງຢ່າງທີື່ແມຍ່ິງ ແລະ ທລຸະກິດທີື່ແມ່ຍງິເປັນເຈົັ້າຂອງ ຫ   ນໍາພາໄດ້
ພົບພໍໍ້ ລວມມີ ການຂາດແຮງງານຕົັ້ນຕໍໃນຄົວເຮ ອນຂອງເຂາົເຈົັ້າ. 

ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ຈະສົົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງແມ່ຍິງໂດຍການ
ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນກິດຈະກໍາສົົ່ງເສີມ
ກະສິກໍາ PSAP. ຢ່າງໜ້ອຍ 7% ຂອງຄົວເຮ ອນທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ

ທັງໝົດ ໂດຍ
ສະເພາະ ໝາກຜົນ
ທີ 2 

(21) 

(22) 



ຄໍາເຫັນຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ/ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ ວິທີການເຊ ື່ອມສານໃສ່ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບົດບາດຍງິ-
ຊາຍ ຂອງໂຄງການ 

ໝາກຜົນ/ກິດຈໍາ
ກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງໂຄງການ 

ມາດຕາການທີື່
ສອດຄ່ອງກັນກບັ 
ແຜນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ 

ກິດຈະກໍາສົົ່ງເສີມກະສິກໍາຂອງ PSAP ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັ
ບສະໜູນແມ່ນເປັນຄົວເຮ ອນ ທີື່ແມ່ຍິງນໍາພາ. 

ການສ ື່ສານທີື່ຊັດເຈນ ຄວນໄດ້ຮັບການຮບັປະກັນໂດຍໂຄງການ. ແນະນໍາໃຫ້ສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຜູ້ປະສານງານຂອງລັດຖະບານໃນດ້ານການສ ື່ສານ ແລະ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ, ເພາະວ່າຜູ້ປະສານງານ
ຂອງລັດຖະບານມີໜ້າທີື່ໃນການປະກາດ ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. 
ໂຄງການນີັ້ ຄວນສົົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫແ້ກ່ຕົນເອງຂອງແມ່ຍງິ ແລະ
ມີຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນໃນຕົນເອງຫລາຍຂຶັ້ນ. ໂຄງການ ຄວນເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກບັ
ນາຍບ້ານ ແລະ ຕົວແທນແມ່ຍງິຂັັ້ນບ້ານ ເພ ື່ອຮບັປະກັນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໃນໂຄງການ. 

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ແລະການລວມເຂົັ້າສັງຄມົ 
(GESI) ຖ ກພິຈາລະນາເປັນອົງປະກອບຂ້າມຜ່ານ ແລະຈະຖ ກ
ນໍາມາຖາ່ຍທອດຜ່ານຜະລິດຕະພັນ/ວັດສະດຸທີື່ກ່ຽວຂອ້ງກັບ
ໂຄງການ ແລະການຝຶກອົບຮົມ. 
ພະນັກງານວິຊາການຈາກຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ເມ ອງ, 
ກົມກວດກາປາ່ໄມ້ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມ ອງ ຈະໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮມົກຽ່ວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ. 

ທຸກຂະແໜງການ (1) 

(3) 

(6) 

(10) 

(16) 
ທຸກຂະແໜງການ 

ຄະນະກໍາມະການໃນລະດັບຕ່າງໆ ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ຄວນປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກທີື່ເປນັແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ. 

LWU ແມ່ນສ່ວນຫນຶື່ງ ຂອງຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາທຸກລະດັບ

ແລະ ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ສໍາລັບຂັັ້ນບາ້ນ, 
ໂຄງການໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ສໍາລັບຄະນະ
ກໍາມະການຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ສໍາລບັຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງປ່າ

ຂອງບ້ານ ໂດຍມີໂກຕ້າ 30% ຂອງຈ ານວນສະມາຊິກທັງໝົດ; 

ກິດຈະກໍາ 2.1.2 

ແລະ 3.1.1 

(3) 

(13) 

(17-19) 

(21) 

(22) 

(23) 

 (28) 
ໂຄງການຄວນຮັບປະກັນໃຫມ້ີການຝຶກອົບຮມົເປັນພາສາທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ສະໜອງ
ນາຍພາສາຖາ້ຈໍາເປັນ. ສິື່ງທາ້ທາຍສ່ວນໃຫຍ່ ຕໍໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ

ໂຄງການໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິື່ງທ້າທາຍນີັ້ ແລະ ຈະຮັບປະກັນວາ່ມີນາຍ
ພາສາ ຖ້າຈາໍເປັນ. ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົົ່າໄດ້ເນັັ້ນໜັກວ່າ ຈະມີ

ທຸກຂະແໜງການ ທູກຂະແໜງການ 



ຄໍາເຫັນຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ/ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ ວິທີການເຊ ື່ອມສານໃສ່ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບົດບາດຍງິ-
ຊາຍ ຂອງໂຄງການ 

ໝາກຜົນ/ກິດຈໍາ
ກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງໂຄງການ 

ມາດຕາການທີື່
ສອດຄ່ອງກັນກບັ 
ແຜນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ 

ບັນດາເຜົົ່າແມ່ນການສ ື່ສານ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ເນ ື່ອງຈາກເປັນ
ອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາ ໂດຍສະເພາະຊົນເຜົົ່າມົັ້ງ ແລະ ລາຫູ. 

ການສະໜັບສະໜູນການແປພາສາ, ແລະ ເອກະສານທີື່ສໍາຄັນຈະ

ຖ ກສະໜອງໃຫ້ເປັນພາສາທອ້ງຖິື່ນ, ເໝາະສົມ. ໂຄງການ 1 
ໄດ້ສັງລວມປະສົບການ ແລະ ການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ພາສາ
ທ້ອງຖິື່ນ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວາ່ ພາສາທອ້ງຖິື່ນໄດ້ຖ ກນໍາໃຊ້
ໃນກອງປະຊຼຸມບາ້ນກ່ຽວກັບທຸກກິດຈະກໍາ (ລວມທງັ FPIC) 

ໃນບ້ານທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ. ໂຄງການ 2 ຈະສ້າງປະສົບການນີັ້ ແລະ
ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງທຸກກິດຈະກໍາ. 

ຄວາມຮູທ້້ອງຖິື່ນ ແລະ ແບບດັັ້ງເດີມຄວນຖ ກບັນທຶກໄວ້, ແບ່ງປັນ, ແລະ ຂະຫຍາຍ

ຂຶັ້ນໂດຍອີງໃສ່ສະຖານທີື່ທີື່ເຫມາະສົມ. ແມຍ່ິງຮູ້ວທິີການນໍາໃຊເ້ຄ ື່ອງປາ່ຂອງດົງ, 
ສະນັັ້ນ ຈິື່ງລວມເອົາພວກເຂາົ ຢູ່ໃນຄະນະກໍາມາທິການປາ່ໄມ້ບ້ານ. ແຕ່ລະຊົນເຜົົ່າ
ສ່ວນໜ້ອຍລ້ວນແຕ່ມຄີວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດັັ້ງເດີມຂອງຕົນ. ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດນີັ້ຄວນຈະຖ ກລະບໄຸວ້ ແລະ ລະດົມ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ. 

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ຈະຖ ກສົົ່ງເສີມ
ພາຍໃຕ້ກິດຈະກໍາ 3.1.1 ກ່ຽວກັບການຄຸມ້ຄອງປາ່ຂອງບາ້ນ. 
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຍຸດຕິທໍາ 
ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງກິດຈະກໍາເຫ ົົ່ານີັ້ສໍາລັບແມ່ຍງິ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ. 

ໝາກຜົນ 3 3 (27)  

(28) 

ມີການຈໍາກັດ ການເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມນູຂ່າວສານກຽ່ວກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປາ່ໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີື່ດິນແບບຍ ນຍົງ
ທີື່ມີໃຫ້ແກ່ຊາວບາ້ນ, ລວມທງັຊນົເຜົົ່າ. ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການສຶກສາທີື່ເໝາະສົມສໍາລັບ

ແມ່ຍິງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຊົນເຜົົ່າຄວນຖ ກພັດທະນາ ແລະ ແຈກຢາຍຢ່າງທົົ່ວເຖງິ, ເຊັົ່ນ: 

ເນ ັ້ອໃນກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍປາ່ໄມ້ ຫ   ທີື່ດິນ. 

ຊຼຸມຊົນບ້ານ ພາຍໃຕ້ຜົນໄດ້ຮັບ 3 ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອບົຮົມ
ຈາກພະນັກງານລັດ ທີື່ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງປາ່ໄມ້ແບບຍ ນຍົງ (ບ້ານ). ກິດຈະກໍານີັ້ຈະ
ປະກອບມີການພັດທະນາຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ເຫມາະສົມ ແລະ
ອຸປະກອນການສຶກສາ. 

ໝາກຜົນ 3 (16) 

(19) 

 



4. ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດພາຍໃນອົງ
ການຈັດຕັັ້ງຂອງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ 

 

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ ັກຂອງໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແມ່ນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) 

ແລະ EPF (ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ REDD+ ແຫ່ງຊາດ). 

ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ - ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບອາວຸໂສ - ພາຍໃນພະແນກການ ແລະ ພະແນກທີື່ຮັບຜິດຊອບ, ລວມ

ທັງຫ້ອງການປະສານງານ REDD+, ແມ່ນຜູ້ຊາຍ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມີຄວາມບໍໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງເພດທົົ່ວໄປ ໃນລະດັບຄູ່

ຮ່ວມງານ. ຄວາມບໍໍ່ສົມດຸນນີັ້ ນັບມ ັ້ນັບຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. ດັົ່ງທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ກົມຄຸ້ມຄອງ
ແຮງງານ ຄວນພະຍາຍາມຈ້າງ ແລະ ສົົ່ງເສີມແມ່ຍິງໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນເຂົັ້າໃນພະແນກຂອງຕົນ ເພ ື່ອເພີື່ມຈໍານວນແມ່ຍິງໃນ
ວຽກງານອະນຸລັກໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 30%. ຕົວເລກປະຈຸບັນບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້. 

 

ການເປັນຕົວແທນໃນທາງຕົວເລກ ແມ່ນບັນຫາຫນຶື່ງ; ການມສີ່ວນຮ່ວມຕົວຈິງຂອງພະນັກງານຍິງ ທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ພະ

ແນກຕ່າງໆແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານຍິງໜຸ່ມ ມັກຈະບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫາ້ວຫັນໃນກອງປະຊຼຸມ. ນີັ້ຍັງ

ໄດ້ສັງເກດເຫັນໃນການສໍາພາດ DAFO/DOFI ແຂວງ. 

 

ຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ 

 
ນອກຈາກການສະໜັບສະໜູນ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມ ໃນຂະບວນການຮັບສະໝັກ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານຍິງຢ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າ, ໃນປະຈບຸັນ, ຄວາມສາມາດດ້ານເພດ ຂອງພະນັກງານລ້ວນແຕ່ຍັງຕໍໍ່າ. ໂຄງການ GCF ຄວນເນັັ້ນຫນັກເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງບົດບາດຍິງຊາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຈາກຂັັ້ນຕອນການອອກແບບຕະຫ ອດໄປຈົນເຖິງການປະເມີນ
ຜົນຂອງກິດຈະກໍາ. ໂດຍຮູ້ວ່າຄູ່ຮ່ວມງານເຮັດໄດ້ດີໂດຍສະເພາະ ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍໍ່ການວິເຄາະປະລິມານ
ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມບໍໍ່ສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ໂຄງການ GCF ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງ
ຫ ວງຫ າຍ ຈາກການສຶກສາຄະນະກໍາມະທີື່ໃຊ້ສໍາລັບການສ ື່ສານຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ມາດຕະການພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດ. 
ການຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງຊາຍ ສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານທີື່ກ່ຽວຂອ້ງທັງຫມົດ - ລວມທັງ LWU - ຄວນໄດ້ຮັບການ

ສະຫນັບສະຫນູນ, ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ຂະຫນາດຂອງເພດຂອງຂະແຫນງປ່າໄມ້, ເຣດ+ ແລະ ລະບົບການກະສິກໍາທີື່ທົນ
ທານຕໍໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສິກໍາ. 
 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ບໍໍ່ໄດ້ຖ ວ່າເປັນຄູ່ຮ່ວມມ ປະຕິບັດໂດຍກົງ ແຕ່ຄວນໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ແຜນງານ
ໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ ເທົົ່າທີື່ເປັນໄປໄດ້ ເພ ື່ອຊົດເຊີຍ ການຂາດຄວາມສາມາດລະຫວາ່ງຍິງຊາຍໃນປະຈບຸັນ ແລະ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນໃຈຕໍໍ່ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ (ເບິື່ງຕ ື່ມ. ບົດທີ 3.3). 
 

5. ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມຊໍານານ ຂອງໂຄງການ/ຂອງພະນັກງານ
ໂຄງການພາຍໃນປະເທດ 



ເນ ື່ອງຈາກໂຄງການ 2 ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ເລີື່ມເທ ື່ອ, ບໍໍ່ມີຫຍັງສາມາດເວົັ້າໄດ້ ກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງທາງເພດຂອງ

ພະນກັງານໂຄງການທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນຖ ກຈ້າງງານ. ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 1 ຊຶື່ງເປັນຈະຜູ້

ສ ບຕໍໍ່ຂອງໂຄງການ 2, ສະນັັ້ນຈຶື່ງສາມາດປະເມີນໄດ້. 

ສໍາລັບໂຄງການ 1, ໄດ້ມີການຈ້າງທີມງານທີື່ປຶກສາ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າການປ ກປ້ອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄດ້
ຖ ກບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ຕໍໍ່ກັບບົດບາດຍິງຊາຍ. ທີມງານປ້ອງກນັບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຊ ື່ອມສານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົັ້າໃນຂະບວນການຕົວຈິງ, ກິດຈະກໍາທີື່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທຸກ
ລະບົບຂອງໂຄງການ. 
ຫນຶື່ງໃນວຽກງານເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງທີມງານ ແມ່ນ ຄວນທົບທວນຄ ນວິທີການ ຫ   ບົດແນະນໍາທັງຫມົດ (ລະດັບບ້ານ) 
ແລະ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົັ້າໃນບັນດາບົດແນະນໍາດັົ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີັ້, ແຜນ

ງົບປະມານລວມ ໄດ້ຖ ກກວດກາຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍ, ສະຖານະພາບ

ຊົນເຜົົ່າ, ສະຖານະພາບຄວາມພິການ, ການຮູ້ຫນັງສ , ແລະ ແກນຂອງຄວາມອ່ອນແອອ ື່ນໆ, ແລະ ການປະຕິບັດທີື່

ສະເຫນີ. ໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນແຕ່ລະໄຕມາດ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ທັງໝົດໄດ້ທົບທວນຄ ນ ແລະ ປະເມີນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນທີື່ຊັກຊ້າ ຕໍໍ່ກັບປັດໄຈປະຕິບັດທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. 
ເມ ື່ອພັດທະນາລະບົບ, ESMP ແລະ ແຜນການປະຕິບັດບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຖ ກວິເຄາະຢ່າງລະອຽດໂດຍທີມງານມ

ການປ ກປ້ອງທາງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ ອົງປະກອບທີື່ສໍາຄັນຂອງສິື່ງເຫ ົົ່ານັັ້ນ ໄດ້ຖ ກລວມເຂົັ້າໃນກິດຈະ
ກໍາ ແລະ ລະບົບການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ. 
ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນໄດ້ຖ ກຝັງຢູ່ໃນພ ັ້ນຖານຂອງວິທີການຂອງທຸກກິດຈະກໍາຂັັ້ນບ້ານ, ຕົັ້ນຕໍແມ່ນ

FPIC, ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP), ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ການ

ສົົ່ງເສີມການປະຕິບັດກະສິກໍາແບບຍ ນຍົງ (PSAP) . 

 

ຄວາມສໍາຄັນ ສໍາລັບໂຄງການ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ 

 

ໂຄງການ 2 ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ ້ຈະໄດ້ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການຂອງໂຄງການ 1 ແລະ ສ້າງຕັັ້ງທີມ
ງານປ ກປ້ອງ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບົດບາດຍິງຊາຍຂອງ
ໂຄງການ. ໂຄງການ ຄວນຈະຈ້າງທີື່ປຶກສາຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶື່ງຄົນ ທີື່ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ແລະ ປະສົບການການ
ປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການໝຸນໃຊ້ໃນຂະແຫນງການອະນຸລັກ. ຕໍາແໜ່ງ ທີື່
ວ່າງ ຄວນເຟັົ້ນຫາຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ຢ່າງຊັດເຈນ. 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນການເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບກິດຈະກໍາທັງຫມົດ, ຕໍາແຫນ່ງນີັ້ ຄວນເປັນຕໍາແໜງ່ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ

ອາວຸໂສ ແທນທີື່ຈະເປນັບຸກຄະລາກອນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ. ບຸກຄົນນີັ້ຈະເຫມາະສົມທີື່ສຸດທີື່ຈະເປັນຈຸດປະສານງານທົົ່ວໄປ 

ກ່ຽວກັບເລ ື່ອງບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງໂຄງການ ເພ ື່ອກວດກາເບິື່ງຄວາມພະຍາຍາມ ທີື່ຈະເສີມສ້າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ລວມທັງການຮັບຮູ້ທາງເພດສໍາລັບທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທຸກຄົນພາຍໃນທີມ ໃຫ້ຄວາມສ າຄນັໃນການເຊ ື່ອມສານວຽກບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົັ້າໃນວຽກ

ຂອງຂົງເຂດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ກຖໍ ວ່າສໍາຄັນເຊັົ່ນດຽວກັນ, ໂດຍສະເພາະພະນັກງານອາວຸໂສ ແລະ ພະນັກງານທີື່
ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ. 



ຖ້າຫາກວ່າພະນັກງານໂຄງການບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ກຽ່ວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ພຽງພໍ, ໂຄງການຄວນລົງທຶນໃສ່ການຝຶກ
ອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ເພ ື່ອແນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ທີມງານສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-
ຊາຍເຂົັ້າໃນທຸກວຽກງານຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. 
ທຸກໆຂັັ້ນຕອນມາດຕະຖານ ຂອງໂຄງການຄວນຖ ກປັບປຸງ ເພ ື່ອທົບທວນບົດບາດຍງິຊາຍຕະຫ ອດໄລຍະຂອງ
ໂຄງການ. 
ຍຸດທະສາດບົດບາດຍິງຊາຍຂອງ GIZ, ຄໍາແນະນໍາຂອງ GIZ ກ່ຽວກັບການອອກແບບ ລະບບົການຕິດຕາມຜົນທີື່

ໃຫ້ຄວາມສາໍຄັນຕໍໍ່ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄູ່ມ ພາກປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີື່ຕອບສະໜອງຕໍໍ່ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແລະ ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບບົດບາດຍງິຊາຍ ໃນການລາຍງານໃຫ້ຄາໍແນະນໍາ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທີມງານທັງ
ຫມົດ. 
ຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການເພີື່ມເຕີມ ເພ ື່ອປະສົມປະສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົັ້າໃນໂຄງການປ່າໄມ້ ແມ່ນອີງຕາມ ຄູ່
ມ ພາກສະປະຕິບັດຂອງ FAO, "ວິທີການຕົັ້ນຕໍຂອງບົດບາດຍງິຊາຍໃນປ່າໄມ້" 85. 
 

6. ຊ່ອງວ່າງທາງເພດ ທີື່ໂດດເດັົ່ນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ໃຫ້ເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນງານ 

GCF 
 

ຕາຕະລາງຕໍໍ່ໄປນີັ້ ເປັນໂຕເຊ ື່ອມໂຍງຊ່ອງວ່າງ ທີື່ໄດ້ຍົກຂຶັ້ນມາ ເຂົັ້າຫາກັນ (ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ນອກຈາກ ໂຕທີື່ຖ ກກໍາ

ນົດຢູ່ໃນ ການປຶກສາຫາລ ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ), ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ໂດຍມີການສະເໜີຄໍາແນະນໍາ 

ໃຫ້ລົງມ ແກ້ໃຂ ສາເຫດເຫ ົົ່ານີັ້. ຖັນທີສາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃສ່ໃນ ຮ່າງທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ສໍາລັບໝາກ

ຜົນ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ GCF ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ຖັນທີສີື່ ແມ່ນຖັນທີື່ພວກມັນ ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງ 

ເຂົັ້າໃສ່ໃນແຜນປະຕິບັດງານ ບດົບາດຍິງຊາຍ.  

 

ພວກມັນ ບໍໍ່ຖ ກຈັດລຽງ ຕາມບູລິມະສິດ. ພວກມັນ ຄວນຈະຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງ ໃຫ້ຫ າຍເທົົ່າທີື່ຈະຫ າຍໄດ້ ຜ່ານທາງ 

ໄລຍະຂອງແຜນງານ ຊຶື່ງເລີັ້ມຕົັ້ນດ້ວຍ ບົດສະເໜີຂໍການສະໜອງເງິນ, ກອບຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ, ການວາງ

ແຜນດໍາເນີນງານ, ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.. 
 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ແນະນໍາ ຢ່າງໝັກແໜ້ນ ໃຫ້ທົບທວນຄ ນ ບົດວິເຄາະສະບັບນີັ້ ແລະ ເບີື່ງປະສິດທິພາບ ຂອງ ບັນດາ
ກິດຈະກໍາ ທີື່ໄດ້ແນະນໍາ ບົນພ ັ້ນຖານປ ກກະຕິ ແລະ ລວມເອົາມັນເຂົັ້າໃນເອກະສານທີື່ຕ້ອງການ ສໍາລັບພະນັກງານ
ຂອງແຜນງານຄົນໃໝ່.
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ຕາຕະລາງ 4: ຊ່ອງວ່າງທີື່ກຽ່ວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍ 

ຊອ່ງວາ່ງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ທີື່ຖ ກຍກົຂຶັ້ນມາ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ຄວາມອາດສາມາດ 
ໃນປັດຈຸບັນ ຂອງ
ພະນັກງານລັດ ຢູທຸ່ກ
ລະດັບ ໃນການເຊ ື່ອມ
ໂຍງບົດບາດຍິງຊາຍ 
ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ການ
ພິຈາລະນາຊົນເຜົົ່າ ເຂົັ້າ
ໃສ່ໃນ ແນວທາງ
ປະຕິບັດການຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແມ່ນມີ
ຂໍໍ້ຈໍາກັດຫ າຍ, ແລະ 
ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນເປັນຜູ້ຊາຍ. 
ພາສາຊົນເຜົົ່າ ມັກຈະ
ເປັນອຸປະສັກ ຂອງ
ການສ ື່ສານ ຊຶື່ງບໍໍ່ໄດ້
ຮັບການແກ້ໃຂ ຢ່າງ
ເອົາຈິງເອາົຈັງ. ສິື່ງ
ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບ ຕໍໍ່ ການ
ລວບລວມ ໃນລະດັບ
ຮາກຖານ, ທີື່ແມ່ຍິງ
ມັກຈະຖ ກມອງຂາ້ມ 
ໃນກິດຈະກໍາ ການວາງ
ແຜນ ແລະ ການທາໍ
ການຕັດສິນໃຈ ຖ້າວ່າ 
ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຍຸກຍູ້ໃຫ້
ເຂົັ້າຮ່ວມ ຢາ່ງຕັັ້ງໜ້າ. 

• ໂຄງການທ ີ 1 ໄດ້ດໍາ
ເນີນການຝຶກອົບຮມົ 
ແລະ ຝຶກອົບຮົມຕາ່ງໆ 
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ.້ ໃນລະດັບ
ບ້ານໄດ້ຮັບປະກັນ
ການລວມທັງສອງເພດ
ໃນທຸກການຝຶກອົບຮົມ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີື່
ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ການພັດທະນາ
ກະສິກໍາ. ວິທກີານນີັ້ຈະ
ຖ ກສ ບຕໍໍ່ພາຍໃຕ້
ໂຄງການ 2. 
• ບົດແນະນ າທັງໝົດ
ກ່ຽວກັບ FPIC, 

PSAP, PLUP, 

VFM ແລະ VFAG ທີື່
ຖ ກພັດທະນາ ຫ  ປັບປຸງ
ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງ
ໂຄງການ ໄດ້ຮັບການ
ທົບທວນຄ ນຢ່າງຖີື່
ຖ້ວນໂດຍທີມງານປ ກ
ປ້ອງ ແລະ ສາມາດ
ຢືນຢັນໄດ້, ວ່າແຕ່ລະວິ
ທີການເຫ ົົ່ານີັ້ມີການພິຈາ
ຈະນາ ື່ກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຍິງຊາຍ. 

ແຜນງານຈະຝຶກອົບຮມົ ພະນັກງານ
ລັດທງັໝົດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງລວມ
ມີ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU) 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປະຕູ ການສະໜ
ອງທຶນ REDD+, ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ 

ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສິດສະເໝີພາບ, 
ຄວາມສ່ຽງທີື່ກ່ຽວກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ ເພ ື່ອເສີມ
ຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານ, ມາດຕາ
ການການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍໍ່ກບັ
ສະພາບອາກາດ ແລະ ທີື່ບໍໍ່ທໍາລາຍ
ປ່າໄມ້ໃນຂະແໜງການ AFOLU 
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄມົ.  
ໂຄງການຈະໄດ້ເຊ ື່ອມສານບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ເຂົັ້າໃນທຸກໆບົດແນະນໍາ, 
ຄູ່ມ  ແລະ ຊຼຸດເຄ ື່ອງມ ການຝກຶ
ອົບຮົມ. 
 
ມັນຈະສ ບຕໍໍ່ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການ
ຝຶກອົບຮມົ ທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ເພ ື່ອ
ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາ
ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ
ພະນັກງານເພດຍິງ ແກ່ ທກຸອົງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດ ໃນ
ທຸກລະດັບ ເພ ື່ອປັບປງຸ ຄວາມເທົົ່າ
ທຽມກັນ ທາງເພດ ຢູ່ພາຍໃນຂະແ
ໜງການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ. 
ວັດຖຼຸອຸປະກອນສ ື່ສານ ກ່ຽວກບັ 
ການປ ກປັກຮັກສາປາ່ໄມ້, ການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ທີື່ບໍໍ່ທໍາລາຍປາ່ໄມ ້
ແລະ ກິດຈະກໍາອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ
ກັບການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ຝກຶ
ອົບຮົມຕາ່ງໆ ຄວນຈະ ຄໍານຶງເຖິງ
ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເປັນມິດຕໍໍ່ຜູ້ນໍາ
ໃຊ້ ແລະ ເຮັດເປັນຫ າຍພາສາ
ຊົນເຜົົ່າ  ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ທຸກວັດຖຼຸ

ທົົ່ວທຸກຂະແ
ໜງການ/ 
ທັງໝົດ 

(1) 

(3) 

(4) 

 



ຊອ່ງວາ່ງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ທີື່ຖ ກຍກົຂຶັ້ນມາ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ອຸປະກອນການສ ື່ສານ ແລະ ທີື່ເປນັ
ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະໄດ້ຮັບການ
ປັບປງຸ ໂດຍ ຊ່ຽວຊານບົດບາດຍິງ
ຊາຍ.   
 

ການປຶກສາຫາລ  ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ແມ່ຍິງ ຖ ກພິຈາລະນາ 
ເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້
ຕົັ້ນຕໍ ແລະ ມີຄວາມຮູ້
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ກ່ຽວ
ກັບ ທີື່ຢູ່ອາໃສທາງທໍາ
ມະຊາດ ທີື່ຢູ່ອ້ອມຂາ້ງ 
ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ລວມທງັ 
ສະພາບຄວາມເສ ື່ອມ
ໂຊມ ແຕ່ບໍໍ່ມກັຈະເຂົັ້າ
ຮ່ວມ ຢູ່ໃນການຄຸມ້
ຄອງ ແລະ ການ
ຕິດຕາມປາ່ໄມ້ ຍອ້ນ
ຂາດການສຶກສາ ແລະ 
ຍ້ອນທາໍນົບທາໍນຽມ
ທາງປະເພນີ. 

• ບົດແນະນໍາ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ບາ້ນ 
(VFMP) 
ອະທິບາຍເຖິງ
ຂະບວນການສ້າງ
ຄະນະກໍາມາທິການ 
VFM (VFMC) 
ແລະ ລວມໂຄຕ້າ
ຂອງສະມາຊິກ
ກໍາມະບານເພດຍິງ
ຢ່າງໜ້ອຍ 30%. 

• ມາຮອດປະຈຸບັນ 
(ເດ ອນເມສາ 
2021) 40% 
ຂອງ VFMCs 
ປະກອບດ້ວຍຢ່າງ
ໜ້ອຍ 30% ແມ່
ຍີງກັບ 40 ບາ້ນ
ຕາມການປະເມີນ. 
ອັດຕາສ່ວນຕໍໍ່າຂອງ
ສະມາຊິກແມ່ຍງິ
ໃນບ້ານເບ ັ້ອງຕົັ້ນ
ໄດ້ຖ ກລາຍງານໃຫ້
ທີື່ປກຶສາ GIZ 
ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດ
ໂດຍທີມງານປ ກ
ປ້ອງ ແລະ ນັບ
ຕັັ້ງແຕ່ນັັ້ນມາ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໄດ້ເພີື່ມຂຶັ້ນ
ເທ ື່ອລະກ້າວ. 

ແຜນງານຈະສະໜັບສະໜູນ ການ
ສ້າງບົດແນະນໍາ ຂອງ ຄະນະຄຸ້ມ
ຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບາ້ນ ພ້ອມທັງ 
ກໍານົດ ມາດຕະຖານ ທີື່ຮັບປະກນັ 
ໃຫຄ້ະນະດັົ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ
ໄດ້ ໂດຍແມ່ຍິງ, ສະມາຊິກທີື່ມາ
ຈາກຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຄົນທກຸ
ຍາກ, ຊຶື່ງລວມມີໂກຕາ ຢ່າງໜ້ອຍ 

30% ຂອງສະມາຊິກທີື່ເປັນເພດ

ຍິງ ຕໍໍ່ ໜຶື່ງຄະນະກໍາມະການ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ລະບຽບການທອ້ງ
ຖີື່ນ ຄວນຈະສະໜອງຊ່ອງທາງ ທີື່
ເປັນຕົວເລ ອກ ແກ່ ປະຊາຊົນ ໃນ
ການປະຕິບັດຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ
ອັນຈໍາເປັນ ເພ ື່ອໃຫ້ກາຍເປນັ
ສະມາຊິກ ຂອງຄະນະໄດ້ (ເຊັົ່ນວ່າ 
ມີມາດຕະຖານ ການສຶກສາຕໍໍ່າສຸດ 

ຫ   ຜ່ານມາດຕະຖານ ການທດົ

ສອບດ້ວຍປາກເປ ັ່າ).  
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈະສະໜັບ
ສະໜູນ ຂະບວນການປຶກສາຫາລ  
ເພ ື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງ
ດ້ານຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ 
ຢູ່ໃນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ງານ.  

VFMs ຈະຖ ກອອກແບບໃນ
ລັກສະນະທີື່ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍໍ່ກບັ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ພິຈາລະນາ
ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງແມ່ຍງິທີື່ຫ າກຫ າຍ 
(ອ ານວຍຄວາມສະດວກຕາມ
ແນວທາງທີື່ອ່ອນໄຫວຕໍໍ່ກັບ

1.1 

(1) 

(4) 

(13) 

 



ຊອ່ງວາ່ງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ທີື່ຖ ກຍກົຂຶັ້ນມາ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ພະນັກງານ
ທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບັ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-
ຊາຍ ແລະ ການລວມຕົວທາງ
ສັງຄົມ). ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ
ຂອງແມ່ຍິງທີື່ເປັນຫົວໜ້າຄົວ
ເຮ ອນ ຈະຖ ກປຶກສາຫາລ ໃນລະດັບ
ບ້ານ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ.້ 

ການປຶກສາຫາລ  ຢູ່ຂັັ້ນ
ບ້ານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ຈິດສໍານຶກ ຕໍໍ່
ກັບສິື່ງແວດລ້ອມ 
ແມ່ນມີຂໍໍ້ຈໍາກັດຫ າຍ. 
ສິື່ງກະຕຸ້ນອັນໃຫຍ່ສຸດ 
ສໍາລັບ ຊາວບາ້ນ ທີື່ຈະ
ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນມາດ
ຕະການປ ກປ ກປັກ
ຮັກສາ ແມ່ນພົບໄດ້ 
ເມ ື່ອເຂົາເຈົັ້າ ເຫັນຜົນ
ກະທົບທີື່ເກີດຂຶັ້ນ
ທັນທ ີກ່ຽວກັບ ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ຜ່ານທາງ
ຊັບພະຍາກອນ ທີື່ຫ ຼຸດ
ໜ້ອບຖອຍລົງ (ລາຍ
ຮັບໜ້ອຍລງົ, ອາຫານ
ໜ້ອຍລງົ). ການ
ແລກປຽ່ນກັບບາ້ນອ ື່ນ 
ມັກຈະພົບເຫັນໄດ້ທົົ່ວ
ໄປ ຊຶື່ງມັນເປັນເຄ ື່ອງມ  
ທີື່ມປີະສິດທິພາບຫ າຍ 
ໃນການເລີັ້ມການປຽນ
ແປງ ແຕ່ ແມຍ່ິງມັກ
ຈະຖ ກກີດກັັ້ນ ບໍໍ່ໃຫ້
ເດີນທາງ ຍ້ອນທໍາ
ນໍໍົບທໍານຽມທາງ
ປະເພນີ ແລະ ການ

ໂຄງການທ ີ 1 ນໍາໃຊ້
ການສ ື່ສານທີື່ໃຫ້ຄວາມ
ສໍາຄັນຕໍໍ່ກັບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ຕະຫ ອດ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 
LWU ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການ
ແລກປຽ່ນ  ແລະ ກອງ
ປະຊຼຸມໃນລະດັບບ້ານ
ເພ ື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນ
ຮ່ວມ. 

ແຜນງານ ຈະສົົ່ງເສີມ ການ
ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ຜ່ານທາງ 
ການນໍາໃຊ ້ ເຄ ື່ອງມ ສ ື່ສານພົວພນັ 
ແລະ ວັດຖຼຸອຸປະກອນສ ື່ສານທີື່ຄໍາ
ນຶງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ/ຊົນເຜົາ ທີື່
ພິຈາລະນາ ປັດໃຈການກະຕຸ້ນທີື່ມີ
ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ບລູິມະສິດ. ທຸກວດັ
ສະດຸອຸປະກອນ ການສ ື່ສານ
ອັນໃຫຍ່ໆ ແລະ ການໂຄສະນາປກູ
ຈິດສໍານຶກ ຈະຖ ກທົບທວນ ແລະ 
ຮັບຮອງໂດຍ ຊຽ່ວຊານດ້ານການ
ປ ກປອ້ງ, ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
ແລະ ດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ 
 
ເປ ົ້າໝາຍທີື່ຄວນສຸມໃສ່ ຄ ການ
ເຜີຍແຜ່  ຼູຄວາມຮູ້ກຽ່ວກັບຜົນ
ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດ ແລະ ການເຊ ື່ອມສານການ
ປັບຕົວເຂົັ້າໃນທຸກໆກິດຈະກໍາ
ໂຄງການ ເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍ 
ຄວາມທົນທານຂອງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງ. ເນ ື່ອງຈາກແມຍ່ິງ ແລະ ຜູ້
ຊາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງແຕກ
ຕ່າງກັນ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງມິຕິກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຍິງຊາຍ. 

1.2.2 

2.1.1 

3.1.1 

3.2.1 

(1) 
ງົບປະມານ 

GAP 
ພິຈາລະນາ 
ເງິນ DSA 

ແກ່ 
ຊາວບ້ານ, 
ແລະ ຈະສະ
ໜອງ ການ
ສະໜັບສະໜູ
ນ ການເຂົັ້າ
ເຖິງ ການ
ຝຶກອົບຮມົ. 



ຊອ່ງວາ່ງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ທີື່ຖ ກຍກົຂຶັ້ນມາ 
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ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ຂາດການ
ຄົມມະນາຄມົ. 

ແຜນງານ ຈະສ ບຕໍໍ່ ເຮັດໃຫ້
ຊາວບ້ານທີື່ເປັນເພດຍິງ ເຂົັ້າຮ່ວມ 
ຢູ່ໃນ ການແລກປ່ຽນ ແລະ ກອງ
ປະຊຼຸມ ຢູ່ນອກບາ້ນ ຜ່ານທາງການ
ໂຄສະນາໂດຍກົງ ຜ່ານສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ ແລະ ພະນັກງານລດັ 
ແລະ ສະໜອງເບ້ຍລຽ້ງ ແລະ ວທິີ
ການເດີນທາງ ຖ້າຫາກຈໍາເປັນ. 

ປັດຈຸບັນນີັ້ ບໍໍ່ມີກຸມ່
ແມ່ຍິງສະເພາະ ທີື່
ເຄ ື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້. 
ໂດຍປ ກກະຕິ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
(LWU) ແມ່ນເປັນ
ພຽງອງົການຈັດຕັັ້ງ
ດຽວ ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວ 
ຊຶື່ງສາມາດ ສົົ່ງຜົນ ຕໍໍ່ 
ການຕັດສິນໃຈ ໃນ
ທຸກລະດັບ.  

• ອງົການ LWU ໄດ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ
ຫ ັກໆຂັັ້ນບ້ານ ເພ ື່ອໃຫ້
ແນ່ໃຈວ່າ ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍຕໍໍ່ແຕ່ລະທັດສະນະ
ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ຂໍໍ້
ມູນການຕິດຕາມ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໃນ 
87% ຂອງກິດຈະກໍາ
ຂັັ້ນບ້ານທງັໝົດ, LWU 
ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຕົວຈິງ (ທັງ
ໝົດ 1,415 ວັນເຮັດ
ວຽກ). 

ໂຄງການຈະສ ບຕໍໍ່ ໃນການປະສານ
ສົມທົບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃຫ້
ຫ າຍເທົົ່າທີື່ຈະຫ າຍໄດ້ ເພ ື່ອເປນັ
ຕົວແທນ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແນະນໍາໃຫ້ຈັດສັນ ງົບປະມານ 
ໂດຍກົງ ແກ ່ ຫ້ອງການສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ ປະຈໍາທອ້ງຖິື່ນ ເພ ື່ອ
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ສາມາດ ຮ່ວມອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກ ແກກ່ິດຈະກໍາ 
ຂອງໂຄງການ ດ້ວຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ. 

ທົົ່ວທຸກຂະແ
ໜງການ/ 
ທັງໝົດ 

(3) 
(13) 

(16)-(19) 

(23) 

(25) 

ແຜນປະຕິບັດງານ 
ການບັງຄບັໃຊ້ກົດໝ
າຍ ສະບັບປັດຈຸບັນ ບໍໍ່
ພິຈາລະນາ ບັນຫາ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ດັົ່ງນັັ້ນ ຈິື່ງບໍໍ່ຄໍານຶງເຖິງ
ທ່າແຮງ ຂອງບົດບາດ 
ຂອງແມ່ຍິງ ໃນ
ການນໍາໃຊ້ ແລະ ປ ກ
ປັກຮັກສາປ່າໄມ.້ 

• ໂຄງການສົົ່ງເສີມການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ
ໃນມາດຕະການບງັຄັບ
ໃຊ້ກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ: ການ
ລາດຕະເວນ. ອງີຕາມ 
APR 2022, ການປະ
ເມີນຜົນຂອງການຍອມ
ຮັບໂດຍຊາວບາ້ນຂອງ
ແມ່ຍິງທ້ອງຖິື່ນຂອງກຸ່ມ
ປ່າ-trolling ປ່າໄດເ້ຮັດ
ໄດ້. ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ
ໃນ 8 ບ້ານທີື່ໄດຮ້ັບ

ການປະເມີນ, 63% 
ຂອງຜູ້ຕອບສະໜອງຈະ
ຮັບເອົາກຸມ່ລາດຕະເວນ
ປ່າຂອງແມ່ຍິງ. (ຖ້າ

ໂຄງການ ຈະສ ບຕໍໍ່ສະໜັບສະໜູນ 
ການລວມເອາົແມ່ຍິງ ໃນມາດ
ຕະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ (ເຊັົ່ນ 

ການລາດຕະເວນ) ແລະ ຮັບປະກນັ
ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງສະໝໍໍ່າ
ສະເໝີ. ປະສົບການຈາກ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຈາກກຸມ່
ລາດຕະເວນທີື່ ມີແມ່ຍິງເປັນຜູ້ນໍາ
ພາ ຈະໄດ້ຖ ກນໍາມາຜັນຂະຫຍາຍ 
ໄປສູ່ 3 ແຂວງໃໝ່ຂອງໂຄງການ  

1.4.2.1 (27)-(30) 



ຊອ່ງວາ່ງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ທີື່ຖ ກຍກົຂຶັ້ນມາ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ລວມເອາົຂໍໍ້ມູນທີື່ຍງັບໍໍ່
ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ, 

57% ຫ າຍກວາ່ 18 
ບ້ານສະແດງຄວາມ
ສົນໃຈໃນທາງບວກ). 
ເຖິງແມ່ນວ່າການຝຶກ
ອົບຮົມຂອງເຂາົເຈົັ້າຍງັບໍໍ່
ທັນໄດ້ເລີື່ມ, ຂໍໍ້ມູນໃນ
ປະຈຸບັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ 5 ກຸມ່ການ
ລາດຕະເວນມີຜູ້ນໍາ
ແມ່ຍິງ, ໃນຈໍານວນ 7 
ບ້ານທີື່ມີຂໍໍ້ມູນທີື່
ຖ ກຕ້ອງ. 

ຕາມກົດໝາຍ, ແມ່ຍງິ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີສິດອັນ
ດຽວກັນ ຕໍໍ່ທີື່ດິນ. ແຕ່
ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄອບ
ຄອງທີື່ດິນ ຂອງແມ່ຍງິ 
ຍັງມີຄວາມໝັັ້ນຄົງໜ້
ອຍກວາ່ ຂອງຜູ້ຂາຍ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ມັກຈະ
ບໍໍ່ລວມເອົາແມຍ່ິງ ຢາ່ງ
ຕັັ້ງໜ້າ ເຂົັ້າໃນ
ບາດກ້າວ ການຕັດສິນ
ໃຈ ກ່ຽວກບັ ການວາງ
ແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ 
(LUP). ຈາກນັັ້ນ, 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນ
ທ້ອງຖີື່ນ  ເບີື່ງແຜນ
ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້
ຍ່ອຍ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການສົົ່ງເສີມກະສິກໍາ 
ເປັນສະເໝ ອນ 
ບາດກ້າວສະເພາະ ທີື່

• ຊາວບ້ານຫ າຍກວ່າ 

14,000 ຄົນເຂົັ້າຮ່ວມ
ຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລ ຂອງ PLUP ດ້ວຍ 

46% ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດເປັນເພດຍິງ. 
• ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂາ້ງ

ເທິງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ 

(2021) 19% ຂອງ 

VFMCs ປະກອບດ້ວຍ

ແມ່ຍິງຢ່າງໜ້ອຍ 30% 

ທີື່ມີຫ າຍກວາ່ 21 ບາ້ນ
ທີື່ຖ ກປະເມີນ. 
• ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, 
ອັດຕາສ່ນ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຂອງແມ່ຍງິ
ແມ່ນ 46% ຫ າຍກວ່າ 

544 ກິດຈະກ າ. (ຖ້າ
ລວມເຖິງຂໍໍ້ມູນທີື່ຍັງບໍໍ່
ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນ, ຕົວ

ຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ 
ທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ
ແຜນງານ ຈະມີຄວາມລະມັດລະວັງ 
ໃນການລວມເອາົ ໝົດທງັຍິງ ແລະ 
ຊາຍ ເຂົັ້າໃນບາ້ນເປ ົ້າໝາຍ ຢ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າ (ກອງປະຊຼຸມ ທີື່ແຍກກນັ; 
ກອງປະຊຼຸມສໍາລັບຜູ້ຍງິ ທີື່ນໍາພາ
ໂດຍ ພະນັກງານຍງິ). 
ໂກຕ້າ ຈະຖ ກກາໍນົດ ເພ ື່ອຊຼຸກຍູ້ 
ການລວມເອາົແມ່ຍິງເຂົັ້າໃນ ຄະນະ
ປ ກຄອງບາ້ນ (ຢ່າງໜ້ອຍກວມ 

30%). 
ໂກຕາ ຈະຖ ກກາໍນົດ ເພ ື່ອຊຼຸກຍູ້ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງແມຍ່ິງ ຢູ່
ໃນກອງປະຊຼຸມ ແລະການສະໜັບ
ສະໜູນຕາມເປ ົ້າໝາຍ (ເຊັົ່ນ ການ
ຝຶກອົບຮມົທັດສະຄວາມຮູ ້ ດ້ານ
ທຸລະກິດ, ການຝກຶອົບຮມົ
ພະນັກງານແຜນງານ ກ່ຽວກບັ 
ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ທາງເພດ ແລະ 
ການລວມເອາົສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ) ຈະ
ໄດ້ຮັບການສະໜອງ ເພ ື່ອສ້າງ

1.5 

3.1 

ທຸກຂະແໜ
ງການ, ທຸກ
ມາດຕາການ 



ຊອ່ງວາ່ງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ທີື່ຖ ກຍກົຂຶັ້ນມາ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ແມ່ຍິງ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໜ້ອຍ. ເຫດຜົນທີື່ໃຫ້
ມາ ແມ່ນການຂາດ
ການສຶກສາ ໃນການ
ຄາດຄະເນ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບ 
ໜ້າວຽກ “ວິຊາການ”, 
ບໍໍ່ມີເວລາວ່າງ, ການ
ຂາດຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ 
ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ 
ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ 
ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ 
ແລະ ທາໍນົບທໍານຽມ
ຕາມປະເພນີ ຂອງຫ າຍ
ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. 

ເລກແມ່ນແມ່ຍິງ 45% 
ປະຕິບັດການປະຕິບັດ
ຫ າຍກວາ່ 743 
ເຫດການ). 
• ສັງເກດວ່າການຄັດ
ເລ ອກຜູ້ປະຕິບັດ (ຍິງ
ທຽບກັບເພດຊາຍ) 
(ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ 
ພະນັກງານລັດ, ຜູ້ທີື່
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນ
ພາກສະໜາມ) ສ່ວນ
ຫ າຍແມ່ນຢູ່ໄກຈາກທມີ
ງານປ ກປອ້ງ, ເນ ື່ອງຈາກ
ການຕັດສິນໃຈຂອງ
ພະນັກງານແມ່ນ
ປະຕິບັດໂດຍອງົ
ການຈັດຕັັ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ 
(LWU, LFND ແລະ
ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ
ຫ້ອງການກະສິກໍາແລະ
ປ່າໄມ້ເມ ອງ). ຍອ້ນວ່າ
ໃນໄລຍະຕົັ້ນໆ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
FPIC ແມ່ນອງີໃສ່ 

LWU ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 
ແລະ ກິດຈະກໍາໃນ
ອະນາຄົດຈະປະກອບ
ເຂົັ້າກິດຈະກໍາກະສິກາໍ 
ແລະ ປາ່ໄມ ້ ທາງດ້ານ
ເຕັກນິກຫ າຍຂຶັ້ນ, 
ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດເພດຊາຍ
ຄາດວ່າຈະເພີື່ມຂຶັ້ນຢ່າງ
ຫ ວງຫ າຍ. ດ້ວຍ
ເຫດຜົນນີັ້, ຄວາມ
ສາມາດຂອງໂຄງການທີື່
ຈະ "ເພີື່ມ" ອັດຕາສ່ວນ

ຄວາມເຂັັ້ື່ມແຂງ ແກ່ ການຄຸມ້ຄອງ
ທີື່ມປີະສິດທິພາບ ຂອງ ແມຍ່ງິ. 
ເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ເໝາະສົມຈະ
ໄດ້ຖ ກກໍານົດເພ ື່ອ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງ. 
ອີກເທ ື່ອໜຶື່ງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ສາມາດທໍາໜ້າທີື່ ເປັນສະເໝ ອນ
ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້
ພັດທະນາທັດສະຄວາມຮູ້ ແກ ່
ແມ່ຍິງບາ້ນ, ຖ້າງົບປະມານ ຖ ກຈັດ
ສັນ ອິງຕາມສິື່ງທີື່ກາ່ວມາ. 

 
ໃນສະພາບການເຄ ື່ອນໄຫວ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໂຄງການຈະ
ພິຈາລະນາຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຮັບປະກນັ
ໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ພັດທະນາລະບບົຕ່ອງໂສ້ການສະໜ
ອງກະສິກາໍທີື່ບໍໍ່ມີການທາໍລາຍປ່າ 
(ເຊັົ່ນ: ການສົົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້
ການສະໜອງທີື່ເປັນກາງລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກະສິກໍາ. - ການ
ປະຕິບັດທາງດ້ານວັດທະນະທາໍ, ຫ  
ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດເຂົັ້າເຖິງ
ຂົງເຂດກະສິກໍາທີື່ເຄີຍຄອບຄອງ
ໂດຍຜູ້ຊາຍ, ຕາມຄວາມເຫມາະ
ສົມ). ຈຸດສຸມຈະເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄາ່ຕາມລາໍດັບ
ໂດຍການສະຫນອງວທິີການທີື່ດີກ
ວ່າ, ຄວາມຮູ ້ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍເພ ື່ອ
ເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົັ້າແທນທີື່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີວຽກຫ າຍຂຶັ້ນຢູ່
ເທິງຕາຕະລາງປະຈໍາວັນເຕັມທີື່
ຂອງພວກເຂົາ. 
ຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ໂຄງການ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຊໍານຊິໍາ



ຊອ່ງວາ່ງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ທີື່ຖ ກຍກົຂຶັ້ນມາ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ຂອງຜູ້ປະຕິບັດຍິງ
ແມ່ນຈໍາກັດໃນລະດັບ
ໃດຫນຶື່ງ. 

ນານຕໍໍ່ກັບລັກສະນະບົດບາດຍງິ-
ຊາຍ ໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າສໍາ
ລັບໂຄງການ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້
ເລ ອກເອາົຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພດ
ຊາຍທຸກຄັັ້ງທີື່ເປັນໄປໄດ.້  
 

ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຢູ່
ໃນບ້ານ ມີຄວາມພໍໃຈ 
ທີື່ຈະຫັນປ່ຽນຈາກ 
ການເຮັດໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ໄປເປັນ 
ລະບົບການນໍາໃຊທ້ີື່
ດິນປະເພດອ ື່ນ ຈາກ
ການປະກອບສ່ວນ ຕໍໍ່ 
ການທາໍລາຍປ່າໄມ,້ 
ໄປສູ່ ການເຮັດກະສິກໍາ 
ທີື່ປາສະຈາກ ການທໍາ
ລາຍປ່າໄມ ້ຕາບໃດ ທີື່
ການຫັນປ່ຽນດັົ່ງກ່າວ 
ສະໜອງລາຍຮັບທີື່
ເພີື່ມຂຶັ້ນ ແລະ ມີການ
ພິຈາລະນາ ຈາໍນວນ
ວຽກທີື່ຫ າຍ ຂອງ
ຊາວບ້ານ. ຕາມ
ປະເພນີ, ແມ່ຍງິ ເຮັດ
ວຽກດົນກວ່າ ເປັນ
ເວລາຫ າຍຊົົ່ວໂມງໃນ
ມ ັ້ໜຶື່ງ ໃນຄະນະທີື່ 
ວຽກຂອງຜູ້ຊາຍ  
ແມ່ນເປັນວຽກ
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການໃຊ້
ແຮງງານທາງຮ່າງກາຍ 
ຫ າຍກວາ່. 

ການສຶກສາຕະຫ າດ
ແມ່ນໄດ້ຖ ກປະຕິບັດ
ກ່ຽວກັບ 9 ຂອງສິນຄ້າ
ທີື່ສໍາຄັນ PSAP ບັນຊີ

ຂາວ, ແລະລັກສະນະ
ບົດບາດຍິງຊາຍຈະ
ຖ ກລວມເຂົັ້າໃນມັນ. 
 
35 ຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການປະຕິບັດກະສິກາໍ 
ໄດ້ຖ ກ "ບັນຊລີາຍຊ ື່
ສີຂາວ" ແລະການວິເຄາະ
ພາກເອກະຊົນແມ່ນ
ສ ບຕໍໍ່ເພ ື່ອກໍານົດຄູ່ຮ່ວມ
ງານທີື່ມທີ່າແຮງທງັ
ຫມົດ. ຄູ່ຮ່ວມງານທີື່ມີ
ທ່າແຮງທງັຫມົດຈະ
ຜ່ານ "ການກວດສອບຄູ່
ຮ່ວມງານທລຸະກິດ" 
ກ່ອນທີື່ຈະຕົກລົງກບັ
ພວກເຂົາ. 

ໂຄງການ ຈະສຸມໃສ່ ການສົ່ົງເສີມ
ກະສິກໍາແບບຍ ນຍົງ ທີື່ບໍໍ່ທໍາລາຍ
ປ່າໄມ ້ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ 
(PSAP) ທີື່ໄດ້ຖ ກທົດລອງ ແລະ 
ປັບປງຸ ໃນ ໂຄງການ 1. ການ
ຜະລິດກະສິກໍາທີື່ ມີລັກສະນະຍ ນ
ຍົງ, ທົນທານຕໍໍ່ກັບສະພາບອາກາດ 
ແລະ ບໍໍ່ທໍາລາຍປາ່ໄມ ້ ຈະໄດ້ຖ ກ
ສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍທີື່ຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍການນໍາ
ໃຊ້ ບັນຊີຂາວ, ການຮຽນຮູທ້ີື່
ອີງໃສ່ຊຼຸມຊົນ ແລະ ກິດຈະກໍາການ
ປຶກສາຫາລ  ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກນັ
ວ່າແມ່ຍງິ ແລະ ຊາຍສາມາດ 
ສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໄດ້ຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ, ກົນໄກການຮອ້ງທຸກຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງຂອດຈໍາກັດທາງດ້ານ
ເພດເຊັົ່ນດຽວກັນ. ການແບ່ງວຽກ
ລະຫວ່າງກໍາລງັເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຄ ນ ເພ ື່ອໃຫ້
ທຸກໆພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງໄດ້ຮັບ
ການ ຝຶກອົບຮມົຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
ໂດຍອີງຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ແມຍ່ິງຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນບັນດາ
ປັດໄຈເພ ື່ອສົົ່ງເສີມບົດບາດຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. 
ຈະໄດ້ມີການກາໍນົດໂກຕ້າ40% 
ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງ ໃນ ກອງປະຊຼຸມເຜີຍແຜ່ 
PSAP. ຫົວຂໍໍ້ກຽ່ວກັບບົດບາດ
ຍິງຊາຍຈະຖ ກນໍາມາພິຈາລະນາ

2.1.1 

2.2.1 

 

(20)-(26) 
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ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ຮ່ວມກັບຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດ ໃນ
ຂະບວນການຄັດເລ ອກ. 

ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ
ທ້ອງຖິື່ນ ຂອງແມ່ຍງິ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແມ່ນຂຶັ້ນ
ກັບທາງເຂົັ້າເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່. ການເຂົັ້າເຖິງ 
ຂອງແມ່ຍິງ ມີຂໍໍ້ຈາໍກັດ
ຫ າຍກວາ່ ຍ້ອນຄວາມ
ກັງວົນດ້ານຄວາມ
ປອດໄຟ, ທໍານົບທໍາ
ນຽມຕາມປະເພນີ 
ແລະ ຈໍານວນວຽກທີື່
ຫ າຍກວາ່ ຢູ່ໃນ
ຄອບຄົວ ຊຶື່ງເປັນການ
ກີດກັັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າ ຈາກ
ການອອກໄປສ່ຽງໄພ. 
ກ່ຽວກັບ ການເຂົັ້າເຖິງ
ຕະຫ າດ ໂດຍທົົ່ວໄປ, 
ແມ່ຍິງ ຮູ້ສຶກມີຄວາມ
ເຊ ື່ອໝັັ້ນ ແລະ ຄວາມ
ຮູ້ ໜ້ອຍ ໃນການ
ອອກໄປສ່ຽງໄພ 
ນອກເໜ ອຈາກ 
ຜະລິດຕະພັນທີື່ເຮັດ
ຕາມປະເພນີ ຂອງ
ແມ່ຍິງ (ເຄ ື່ອງຈັກສານ
, ທໍຜ້າ, ເຄ ື່ອງປາ່ຂອງ
ດົງ). 

ການຝຶກອົບຮົມວິທີການ
ຂອງຄຝູຶກໄດ້ຖ ກ
ພັດທະນາ ແລະການ
ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໄປ
ຫາກັນຢ່າງເປັນລາໍດັບ 
ຈາກ ຄຝູຶກ"ຫລັກ" / ຜູ້
ປະຕິບັດ" ໄປສູ່
ລະດັບອ ື່ນໆ. ການຝຶກ
ອົບຮົມ ToT ແມ່ນ

ອີງໃສ່ຄາໍແນະນໍາ, ທັງ
ຫມົດທີື່ໄດ້ຮັບການທບົ
ທວນຄ ນໂດຍທມີງານ
ປ ກປອ້ງ. 
 
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
(ເຊັົ່ນ: ການເຂົັ້າເຖິງ
ຕະຫ າດ, ຄວາມເປັນ
ຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດ
ໄພ, ວຽກງານເພດ) 
ແມ່ນລວມເຂົັ້າໃນການ
ຝຶກອົບຮມົ ToT ເຫ ົົ່ານີັ້
ຜ່ານພາກສ່ວນ “ການ
ສົົ່ງເສີມດ້ານສັງຄົມ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມເຂົັ້າໃນ
ວຽກງານພາກສະໜ
າມ”, ເຊິື່ງໄດ້ນໍາເອົາໄປ
ລົງທ ນໃນການຝຶກ
ອົບຮົມດ້ານວິຊາການທີື່
ຫ າກຫ າຍ. 
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມຜູ້ີ
ປະຕິບັດ 67 ຄົນໄດຮ້ັບ
ການຝຶກອົບຮົມ. 
 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້
ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຼຸມ ແລະ 

ເພ ື່ອຮັບປະກັນວາ່ຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ການລວມເຂົັ້າສັງຄົມ (GESI) 
ແລະບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະສິື່ງທ້າ
ທາຍຂອງແມ່ຍງິໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາ
ຢ່າງພຽງພໍ. 
ບັນຫາການຈໍາກັດດ້ານເວລາ ຈະ
ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນ
ລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຝຶກອົບຮມົ
ທັງໝົດ ໂດຍເລ ອກເວລາທີື່ເໝາະ
ສົມ ແລະສະຖານທີື່ຂອງການຝກຶ
ອົບຮົມ ເພ ື່ອໃຫ້ແມ່ຍງິມີສ່ວນ
ຮ່ວມ. 
ຕົວແທນສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຝູຶກທັງໝົ
ດຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອບົຮົມໂດຍຜູ້
ຊ່ຽວຊານດ້ານການປ ກປ້ອງ, 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ M&E 
ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະການລວມ
ເຂົັ້າສັງຄົມໃນຂອບຂອງໂຄງການ. 
ຫ ັກສູດທັກສະທຸລະກິດສະເພາະ
ແມ່ຍິງ ທີື່ຈະຈັດຂຶັ້ນໃນລະດັບກຸມ່
ບ້ານ ເພ ື່ອສະຫນັບສະຫນູນແມ່ຍິງ
ທີື່ເປັນເຈົັ້າຂອງຫ  ທລຸະກິດນໍາພາ
ແລະການປະກອບການແມ່ຍງິພາຍ
ໃນກະສິກໍາ MSMEs. ທັງນີັ້ຍັງ
ຈະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ
ແຜນທຸລະກິດ ເພ ື່ອປັບປຸງທລຸະກດິ
ກະສິກໍາ-MSMEs ທີື່ນໍາພາໂດຍ
ແມ່ຍິງເຂົັ້າເຖງິການເງິນ. 
ການຕິດຕາມບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈະ
ຖ ກດໍາເນີນ, ທີື່ອະນຸຍາດໃຫມ້ີ
ການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະການຮຽນຮູ້
ຂອງຜູ້ຊາຍຕະຫ ອດການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ. ການເຂົັ້າຮ່ວມ
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ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ຝຶກອົບຮມົ ກວມເອົາ
ຫົວຂໍໍ້ ເຣດ+ ແລະ 
ບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນແຕ່
ລະແຂວງ, ເຊິື່ງມີຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມທງັໝົດ 151 ຄົນ 
(ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ
ແມ່ຍິງ 38%). 

ຂອງແມ່ຍິງຈະໄດຮ້ັບການຕິດຕາມ
ກວດກາຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ, ແລະຈະໄດ້
ຮັບການປະຕິບັດມາດຕະການເພ ື່ອ
ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງທັນ
ການ. 
ງົບປະມານຈະຖ ກສະໜອງໃຫ້ແກ່
ການສະໜອງນັກແປ ແລະ ການແປ
ເອກະສານເປັນພາສາທ້ອງຖິື່ນຕາມ
ຄວາມຈໍາເປັນ. 

ຈະຮັບປະກັນແນວໃດ 
ໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດ ເຂົັ້າ
ເຖິງການເງິນໄດ້? 
ແມ່ຍິງ ມັກຈະສາມາດ
ເຂົັ້າເຖິງເງິນກູ້ໄດ້ໜ້
ອຍ ກັບສະຖາບັນຫານ
ເງິນ ທີື່ໃຫຍ່ (ເຊັົ່ນ 

ອາດຈະບໍໍ່ມີໃບຕາດິນ), 
ແລະ ອາດຈະບໍໍ່
ຕ້ອງການ ທີື່ຈະເອົາ
ເງິນກູ້.  

ແມ່ຍິງທີື່ເປັນຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນ
ພິການ, ຄົວເຮ ອນໄວໜຸ່
ມແມ່ນໄດ້ຮັບບລຸິມະສິດ
ໃນການຄັດເລ ອກຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມ PSAP. ຂໍໍ້ມູນ
ການຕິດຕາມສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ, ມີແມ່ຍງິເຂົັ້າ

ຮ່ວມປະມານ 10 ຄົນ
ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 
PSAP ຕໍໍ່ບ້ານ (27% 

ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ). 7% 
ຂອງຄວົເຮ ອນທີື່ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
PSAP ແມ່ນນໍາພາ

ໂດຍແມ່ຍິງ, ເຊິື່ງແມ່ນ
ປະມານສອງເທົົ່າຂອງ
ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍງິ
ທີື່ເປັນຫົວຫນ້າບາ້ນຢູ່
ໃນຊົນນະບົດຂອງລາວ. 
 

ໃນ 80% ຂອງບາ້ນ
ແມ່ຍິງແມ່ນເປັນຕົວ
ແທນຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະ 
VFAG, ດ້ວຍເຫດນີັ້ 
ສາມາດບັນລຸຄວາມ
ສາມາດດ້ານການເງິນ

ການທະນາຄານ ຂັັ້ນບ້ານ ຢູ່ 
ສ.ປ.ປ.ລາວ ມີຜົນສໍາເລັດ ໃນການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ການເຂົັ້າເຖິງ 
ການເງິນ ສໍາລັບແມ່ຍງິໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ມີຫ າຍ

ກວ່າ 1,650 ສະມາຄົມສິນເຊ ື່ອ

ຂັັ້ນບ້ານ ຢູ່ລາວ ໄດ້ເກີດຂຶັ້ນ, ຊຶື່ງ
ໄດ້ມີການສົົ່ງເສີມ ຢ່າງເຂັັ້ມແຂງ 
ຈາກ ອງົການຈັດຕັັ້ງຜູ້ໃຫ້ທນຶ
ສາກົນ ລວມທງັ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ມໜຶີື່ງ 
ໃນຈໍານວນຈຸດປະສົງຫ ັກ ຄ ການ
ເພີື່ມການເຂົັ້າເຖິງ ສິນເຊ ື່ອ ແລະ 
ການເງິນ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ.   
ຄະນະຄຸ້ມຄອງບ້ານ ຈະຕ້ອງ
ປະກອບດ້ວຍ ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ, 
ແລະ ມີເງ ື່ອນໃຂຄວາມຕ້ອງການ 
ທີື່ເຂັັ້ມງວດ ສໍາລບັການມີໜ້າ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ ຍັງໃຊ້ບົດບາດ ທີື່ສໍາຄັນ ໃນ
ການສະໜັບສະໜູນ ການ
ທະນາຄານບ້ານ ໃນທົົ່ວປະເທດ.  
ໂຄງການ ຈະສະໜັບສະໜ ນ ການ
ສ້າງຊ່ອງທາງ ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫ  ອ ຂະ
ໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ແກ ່ MSMEs 
ຜ່ານທາງ ລະບົບຄຸມ້ຄອງທຶນການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ . ຂະບວນ
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ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ 
ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິໃນກິດ
ຈະກໍາທາງເສດຖະກິດທີື່
ສົົ່ງເສີມໂດຍໂຄງການ 
1. 

ການດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຈະຕ້ອງສອດຄອ່ງ
ກັບວິທີການ VFAG ຈະປະຕິບດັ
ຕາມ ບົດແນະນໍາທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ 
ຫ ັກການປະຕິບັດ ທີື່ດີທີື່ສຸດ ສໍາລບັ 
ເຊ ື່ອມໂຍງ ແມຍ່ິງ ແລະ ປະຊາຊນົ
ບັນດາເຜົາ ຢູ່ໃນຄະນະຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານ. ການຝຶກອບົຮົມ ຈະຖ ກສະ
ໜອງ ແກ່ ສະມາຊິກ ຂອງຄະນະ
ບ້ານ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງການ
ເງິນ ແລະ ຮັບປະກັນ ການເຂົັ້າ
ຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ ແລະ ນໍາໃຊ້ 
ຫ ກັການປະຕິບັດຄວາເທົົ່າທຽມ
ກັນ ທາງເພດ ທີື່ດີທີື່ສຸດ.  

 
ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ຈະໄດ້
ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍ
ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາກຽ່ວ
ກັບບົດບາດຍິງຊາຍຂອງໂຄງການ 
ແລະ ຈະໄດ້ລະບຸໃສ່ໃນບົດລາຍ
ງານຄວາມຄ ບໜ້າໂຄງການ. 
ບດົແນະນໍາ ສໍາລັບ ການສ້າງຕັັ້ງ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມບ້້ານ ພາຍໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ ກໍານົດມາດຕະຖານ 
ເງ ື່ອນໃຂທີື່ຕ້ອງການ ສໍາລບັ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຄົນທກຸຍາກ ແລະ ໂຕ
ຕ້າ ມີສະມາຊິກເພດຍິງ ກວມຢ່າງ
ໜ້ອຍ 30% ຕໍໍ່ ໜຶື່ງຄະນະ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ການຝກຶອົບຮມົ 
ເພີື່ມຕ ື່ມ ຈະຖ ກດໍາເນີນ ແກ ່
ແມ່ຍິງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ດ້ານການ
ເງິນ ແລະ ການພັດທະນາທລຸະກດິ 
(ຢູ່ພາຍໃນ ກິດຈະກໍາ 1.7, ຕາມທີື່

ໄດ້ອະທິບາຍ ຢູ່ໃນ GAP).86 
ການຝຶກອົບຮົມ ເຫ ົົ່ານີັ້ ສ້າງຂຶັ້ນບນົ

 
86 ສ້າງຂຶັ້ນຈາກປະສົບການທາງບວກ, ເຊັົ່ນ ອັນທີື່ຖ ກດໍາເນີນ ຢູໃ່ນຫ ັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ຈອງ ILO “ການຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມແມ່ຍິງເຂົັ້າໃນການເປັນຜູ້ປະກອບການ”, ຊຶື່ງໄດ້

ຖ ກອອກແບບມາ ສໍາລັບແມ່ຍິງຄົນທຸກຍາກ ຜູ້ທີື່ຕ້ອງການເລີັ້ມ ຫ   ຂະຫຍາຍ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ສໍາລັບຂໍໍ້ມູນເພີື່ມຕ ື່ມໃຫ້ເຂົັ້າເບີື່ງ: 

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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ຫ ັກການປະຕິບັດ ທີື່ດີທີື່ສຸດ, ແລະ 
ສ ບຕໍໍ່ ແກ້ໃຂ ຄາໍຄິດເຫັນ ທີື່ຍກົຂຶັ້ນ
ມາ ໃນການປຶກສາຫາລ  ທີື່ແມຍ່ິງ 
ອາດຈະ ມີ ຄວາມຢ້ານກວາ ກຽ່ວ
ກັບ ຄວາມສ່ຽງໃນການກູ້ຢືມ ແລະ 
ການສຶກສາທີື່ຕໍາ ແລະ ຕ້ອງການ
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາ 
ຕາມເປ ົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້
ດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນ
ທຸລະກິດ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, 
ແມ່ຍິງ ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ມັກຈະ
ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ເງີນຂອງຄອບຄວົ, 
ມັກຈະພິຈາລະນາເປັນສະເໝ ອນ ´
ພະນັກງານທະນາຄານ ຂອງ
ຄອບຄົວ´ ແລະ ເພາະສະນັັ້ນ ຫ າຍ
ບ້ານ ມີຕົວຢ່າງທີື່ດີ ໃນການສ້າງ
ທະນາຄານບ້ານ ແລະ ການເຮັດໃຫ່
ແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍ
ກົງ ຈາກ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ
ພາກດັົ່ງກາ່ວ. 87    

ປັບປງຸ ການເຂົັ້າເຖງິ 
ແຫ ່ງທຶນ ອາດຈະ
ສາມາດ ນາໍໄປສູ່ 
ຄວາມສ່ຽງ ໃນການ
ເພີື່ມຄວາມຮຸນແຮງ
ພາຍໃນ.  

ໃນ 80% ຂອງຈໍານວນ
ແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານ 
ແມ່ນເປັນຕົວແທນຢູ່ໃນ
ຄະນະກໍາມາທິການ 
VFAG, ດ້ວຍເຫດນີັ້ 
ຈິື່ງສາມາດບັນລຸ ຄວາມ
ອາດສາມາດດ້ານການ
ເງິນຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ 
ສົົ່ງເສີມການລວມຕົວ
ຂອງແມ່ຍິງໃນກິດຈະກາໍ
ເສດຖະກິດທີື່ສົົ່ງເສີມ
ໂດຍໂຄງການ 1. ການ
ຕິດຕາມໂຄງການ ບໍໍ່ໄດ້
ບົົ່ງບອກເຖິງສັນຍານ

ແມ່ຍິງ ໃຊບ້ົດບາດ ທີື່ສໍາຄັນ ໃນ
ນາມເປັນນາຍທະນາຄານຂອງ
ຄອບຄົວ, ແລະ ໃນຄະນະທີື່ ເງນິ 
ມັກຈະຖ ກຄຸ້ມຄອງບລໍິຫານ ໂດຍ 
ແມ່ຍິງ – ການຕັດສິນໃຈ ມັກຈະ

ເຮັດຮ່ວມກັນ ຢູ່ໃນຫ າຍຊຼຸມຊົນ. ບໍໍ່
ໄດ້ມີຄວາມຄາດຫວງັ ສໍາລັບ ແຜນ
ງານ  ທີື່ຈະຈໍາພາໄປສູ່ ການເພີື່ມ
ຂຶັ້ນ ຂອງຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ. 
ປະສົບການໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກັບ ການ
ເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ທະນາຄານ
ບ້ານ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ສາທດິ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ມັນໄດ້ນໍາ

ການຄໍານຶງ
ເຖິງບົດບາດ
ຍິງຊາດຍ 
ແລ ຄວາມ
ເທົົ່າທຽມກັນ
ທາງເພດ ທົົ່ວ
ຂະແໜງການ 
ໃນໝົດທຸກ
ກິດຈະກໍາ; 

 
ກິດຈະກໍາ 

1.7  

1.1, 2.1.2 

(3) 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

(12) 

(13) 

(15) 

 

 
87 ເຊັົ່ນ ໃຫ້ເບີື່ງ ບົດສຶກສາ ຂອງ ໄຊເບວ ແລະ ກຸນເຄວ (1999) – ການເງິນຈະລະພາກ ຢູລ່າວ: ກໍລະນີ ສໍາລັບ ການທະນາຄານ ຂອງແມ່ຍິງ; GIZ (2012) – ການເງິນ

ຈະລະພາກ ໃນເຂດຊົນນະບົດ – ການເຂົັ້າເຖິງການເງິນ ສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ; ILO (ບໍໍ່ມີວັນທີ) – ການທະນາຄານ ໃນນາມເປັນຂໍໍ້ແກ້ໃຂ: ການເງິນຈະລະພາກ ສາມາດຊວຍ

ແນວໃດ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງຄົນໜຸ່ມ ທີື່ມັກເດີນທາງໄປເຮດັວຽກບ່ອນອ ື່ນ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈິື່ງຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງທີື່ຈະຖ ກຄ້າມະນຸດ.  
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ຂອງການເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ພາຍໃນປະເທດ ເນ ື່ອງ
ຈາກ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງ
ການ. 

ໄປສູ່ ຜົນກະທົບທາງບວກ ແກ ່
ແມ່ຍິງ ໂດຍມີຄວາມກັງວົນຕົັ້ນຕໍໍ່ 
ກ່ຽວກັບ ການລວມເອາົຫ່າງສຽງ
ຂອງແມ່ຍິງ:88 

- ບົດບາດການນໍາ ແລະ 
ການຕັດສິນໃຈ ຂອງຜູ້
ຊາຍ 

- ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ
ແມ່ຍິງ ທີື່ມີຂອບເຂດຈໍາ
ກັດ (ຄວາມຮູທ້າງດ້ານ
ການເງິນ ແລະ ການວາງ
ແຜນທຸລະກິດ), ແລະ  

ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ແລະ 
ການລວມເອາົສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ ຈະ
ມີຫ າຍຂະແໜງ ຜ່ານທາງການປກື
ສາຫາລ  ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັງ
ໝົດ ລວມທັງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ຂອງແຜນງານ ໂດຍທົົ່ວໄປ. 
ການຄໍານຶງເຖິງ ບົດບາດຍິງຊາຍ 
ຄວນຈະຖ ກດໍາເນີນການ ສໍາລັບຍິງ 
ແລະ ຊາຍ ທີື່ລວມມີ ກຸມ່ຄົນອາຍຸ
ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັົ່ນ ໄວໜຸ່ມ, ຜູ້

ໃຫຍ່, ຜູເຖົັ້າ). 
ການຝຶກອົບຮົມ ຈະຈັດຂຶັ້ນ ແກ ່ຍິງ 
ແລະ ຊາຍ ເພ ື່ອເຂົັ້າໃຈ ສິດຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ 
ໃນຄະນະທີື່ ຍັງໂອລມົກັນ ເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີື່
ຈະມີການເຂົັ້າເຖີງການເງິນ ແລະ 
ການຝືກອົບຮົມ ລວມທງັ ບັນຫາ
ອ ື່ນໆ ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ຄວາມເທົົ່າ
ທຽມກັນທາງເພດ. ຢູ່ໃນການຝກຶ

ອົບຮົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລ , ຕົວ
ແທນຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
ຈະມີໜ້າ ແລະ ສາມາດສະໜັບສະ
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ຊອ່ງວາ່ງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ທີື່ຖ ກຍກົຂຶັ້ນມາ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ໜູນ ການປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກບັ 
ສິດ ແລະ ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທີື່ມ.ີ 

ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນການຝກຶອົບຮມົ 
ແກ່ແມ່ຍິງ ກຽ່ວກັບ ຄວາມຮູ້ດ້ານ
ການເງິນ, ຂໍໍ້ມູນຈະຖ ກສະໜງ 

ກ່ຽວກັບສິດ ຂອງແມ່ຍິງ, ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທີື່ມ ີໃນກລໍະນີ ເກດີ
ມີຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ. 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈະເປັນສະ
ຖາບັນການຈັດຕັັ້ ທີື່ມີຄວາມສໍາຄນັ 
ໃນການສະໜັບສະໜູນ ການຝກຶ
ອົບຮົມດັົ່ງກ່າວ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້
ມູນ ອັນສໍາຄັນ – ທີື່ລວມມີ ການ
ເຜີຍແຜ່ ຈໍານວນ ສູນປຶກສາ ແລະ 
ປ ກປອ້ງ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 
ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ 
ສົນທະນາກັນ ກຽ່ວກັບ ການ
ບໍລິການອ ື່ນໆ ທີື່ສະໜອງໂດບ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ມກັຈະມອີົງ
ການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ  ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນຈໍານວນຈໍາກັດ ໃນ
ຊຼຸມຊົນ ເຂດຊົນນະບົດ ທີື່ເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍໍ້ ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ 
ຄວາມຮຸ້ນແຮງທາງເພດ ແລະ 
ເພາະສະນັັ້ນ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
ຍັງຄົງເປັນຈຸດປະສານງານ ສໍາລບັ 
ເຜີຍແຜ່ ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜູນ ແກ່ ແມ່ຍິງໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ.  

ທັງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດຢູ່
ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ 
ຊາວບ້ານທ້ອງຖິື່ນ 
ຕອນຮັບການລົງທຶນ
ຈາກພາກເອກະຊົນ 
ຕາບໃດທີື່ມັນສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດ ແກ່ຊຼຸມຊົນ 

ການປຶກສາຫາລ  ໄດ້ຖ ກ
ຈັດຕັັ້ງຂຶັ້ນ ໃນລັກສະນະ
ທີື່ສາມາດ ຮັບປະກັນ
ການປະກອບຄາໍຄິດຄໍາ
ເຫັນຂອງຊາວບ້ານ ແລະ 
ຖາມຄາໍຖາມໄດ້ຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ 

ການປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນບາ້ນ ກ່ຽວກບັ
ການດຶງເອາົການລົງທຶນທີື່ມີ
ທ່າແຮງ ຈາກພາກເອກະຊົນ ຈໍາ
ເປັນຈະຕ້ອງ ແຍກຊາວບ້ານ ອອກ
ຈາກ ອາໍນາດການປ ກຄອງບາ້ນ 
ແລະ ແຍກຜູ້ຊາຍ ອອກຈາກແມຍ່ິງ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນວາ່ ຊາວບາ້ນໝດົ

2.1.2 

 

(23) 

(26) 



ຊອ່ງວາ່ງບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ທີື່ຖ ກຍກົຂຶັ້ນມາ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກ 
ໂຄງການ 1 

ຄາໍແນະນາໍ 

ກດິຈະກາໍທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂອງ

ໂຄງການ  

ເລກທ ີ
ມາດຕາການ
ຢູໃ່ນ GAP 

ໃນດ້ານລາຍຮັບທີື່ສູງ
ຂຶັ້ນ ແລະ ມີວຽກໜ້
ອຍ ລວມທັງມທີັດສະ
ຄວາມຮູ້ເພີື່ມຂຶັ້ນ. ໝົດ
ທຸກຝາ່ຍ ໄດ້ສະແດງ 
ຄວາມປາດຖະໜາ ທີື່
ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານ 
ຄວບຄຸມການລງົທຶນ
ດັົ່ງກ່າວ ຢາ່ງເຂັັ້ມແຂງ 
ເພ ື່ອຈໍາກັດ ຄວາມສ່ຽງ 
ແກ່ຊຼຸມຊົນ. ແມ່ຍງິທີື່
ຖ ກສໍາພາດ ໄດ້ກາ່ວ
ວ່າ ເຂາົເຈົັ້າ ບໍໍ່ຮູ້ສຶກ
ເຊ ື່ອໝັັ້ນ ທີື່ຈະເຂົັ້າ
ຮ່ວມຕັດສິນໃຈ ຕໍໍ່
ການລງົທຶນ.  

ທຸກຄົນ ຮູ້ສຶກປອດໄພ ທີື່ຈະ
ສະແດງທັດສະນະຄວາມຄິດຂອງ
ຕົນ ແລະ ຖາມຄໍາຖາມ.   

 

  

7. ມາດຕາການສໍາລັບການສົົ່ງເສມີບົດບາດຍິງຊາຍ/ການຫັນປ່ຽນການອອກແບບໂຄງການ 
 
1. ສະຫ ຼຸບສງັລວມການວເິຄາະ, ຄວາມສຽ່ງທີື່ເຫນັໄດ ້

ແລະ ຂໍໍ້ສະຫ ຼຸບ ສາໍລບັໂຄງການ 
2. ມາດຕາການຕາ່ງໆ ເພ ື່ອສມົເສມີສດິເທົົ່າທຽມກນັ

ດາ້ນເພດ 
3. ມາດຕາການເພ ື່ອ ຫ ກີລຽ່ງຄວາມສຽ່ງດາ້ນເພດ ແລະ 

ຜນົກະທບົທາງລບົທີື່ບໍໍ່ໄດຕ້ັັ້ງໃຈ 

ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີື່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ 
ໂດຍສະເພາະການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຕ້ອງໄດ້
ຄໍານຶງເຖິງ (ການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍຈາກພາຍນອກ) 
• ຄວາມຮຸນແຮງຕໍໍ່ແມ່ຍິງແມ່ນຄວາມເປັນຈິງຂອງແມ່ຍິງ

ຈາກທຸກຊົນເຜົົ່າໃນລາວ, ບວກກັບບັນທັດຖານແບບດັັ້ງເດີມ
, ລະດັບການສຶກສາຕໍໍ່າ ແລະຂາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ສິື່ງ

ດັົ່ງກ່າວສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມ
ໝັັ້ນໃຈຂອງເຂົາເຈົັ້າທີື່ຈະເວົັ້າ ແລະ ອອກຄາໍເຫັນຄັດຄ້ານ, 
ແລະ ຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບ້ານ. 
• ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ
ໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນສາມາດນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງສະຖານະການ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແຕຍ່ັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງທີື່ຕ້ອງໄດ້
ພິຈາລະນາ (ເຊັົ່ນ: ຄວາມສຽ່ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີື່ມຂ ັ້ນ
ຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ GBV). 
• ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບ GESI ແມ່ນ
ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຄູ່ຮວ່ມ
ປະຕິບັດ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າມີພຽງແຕ່ພະນັກງານລັດຖະບານຈໍາ

ມາດຕາການລວມຂອງໂຄງການ 

1. ການເຊ ື່ອມສານຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ ເປັນຕົັ້ນ
ຕໍໃນທົົ່ວກິດຈະກໍາໂຄງການ 
2. ສະໜອງໃຫ້ແມ່ຍງິເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພ ື່ອຮັບຮູ້
ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຕົນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ສາກົນ ໃນຂອບເຂດກິດຈະກໍາສ້າງຂດີຄວາມສາມາດ. 
3. ພດັທະນາ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງທີື່ອີງໃສບົ່ດບາດຍງິຊາຍ 
(GBV) 

4. ການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງບົດບາດຍິງຊາຍທີື່ມີຢູ,່ ໂດຍສະເພາະ 

LWU, ສໍາລັບການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ໂຄງການທ ີ1 ມີ

ສ່ວນຮວ່ມກັບ LWU ໃນຖານະທີື່ເປັນຄູຮ່່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ທີື່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການ FPIC ຂອງຕົນ ແລະ ກິດຈະກໍາມີ
ສ່ວນຮວ່ມອ ື່ນໆໃນລະດັບບ້ານ. ການຮ່ວມມ ຄວນສ ບຕໍໍ່ພາຍ
ໃຕ້ໂຄງການ 2. 

5. ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວຊິາການໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ແລະ 

ເມ ອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, P/DAFO, P/DOFI (ການກວດກາ

1. ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ ເຂົັ້າຮວ່ມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສົົ່ງເສີມການບໍໍ່ໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ. ນີັ້ອາດຈະປະກອບມີການ
ຝຶກອົບຮົມຊຼຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງເພດ
ແລະວທິີການຕອບສະຫນອງ GBV, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ນໍາ 

ທ້ອງຖິື່ື່ນ, ຜູ້ຊາຍທຸກໄວ, ລວມທງັຜູຮ້ັກສາຄວາມປອດໄພ. 

2. ການມີສ່ວນຮວ່ມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງພະນັກງານອາວຸໂສ 
ແລະ ວິຊາການ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມວດັທະນະທໍາຂອງລັດຖະບານທີື່
ບົດບາດຍງິຊາຍນັບມ ັ້ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ. 
3. ໂຄງການທ ີ 2 ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຄວາມຮູ້ທີື່ໄດ້ມາຈາກ

ໂຄງການ 1 ຈະຖ ກນ າມາໝູນໃຊ້. ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການທ ີ 1, ດ້ານບົດບາດຍງິຊາຍ ໄດ້ຖ ກລວມເຂົັ້າໃນຂັັ້ນ

ຕອນການດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ, ບົດແນະນໍາ, ຄູ່ມ , ແລະ 

ແຜນວຽກ, ແລະ ຕິດຕາມສະຖານະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

4. ແນວທາງໃໝ່ ຫ   ສະບັບປັບປຸງທີື່ສ້າງຂຶັ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການ
ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຄວນຈະ



ນວນຫນ້ອຍຫ າຍໃນຂະແໜງການທີື່ມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິື່ງ
ກ່ຽວກັບບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະແບບແຜນກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ. 
• ໂດຍຜ່ານເຄ ອຂ່າຍທີື່ກວ້າງຂວາງ, LWU ສາມາດນໍາຄໍາ
ຄິດເຫັນ ຂອງແມ່ຍິງເຂົັ້າມາໃນ ການປ ກຄອງໃນທຸກລະດັບ -
ເຊິື່ງຜ່ານມາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈໍາກັດ. 
• ແມ່ຍງິໃຊເ້ວລາຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍປະມານ 4 ເທົົ່າໃນວຽກ
ງານຄົວເຮ ອນ ແລະ ການເບິື່ງແຍງ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກ
ຍາກສໍາລັບການເຮດັກິດຈະກໍາອ ື່ນໆ ເຊັົ່ນ: ໂອກາດໃນການ
ຝຶກອົບຮົມ, ການເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຼຸມຊຼຸມຊນົ ຫ  ອົງການ
ຕັດສິນໃຈທ້ອງຖິື່ນອ ື່ນໆ ແລະ ການວາງແຜນເສດຖະກິດ
ໄລຍະຍາວ. 
• ອີງຕາມຊົນເຜົົ່າ, ແມ່ຍິງລາວ ອາດຈະຂາດທັກສະພາ
ສາລາວ. 
• ແມ່ຍິງມັກຈະໄດຮ້ັບຜົນກະທົບທາງລົບ ຈາກການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ. 
 
ບົດສະຫ ຼຸບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Output 1: 
• ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍມີສິດເທົົ່າທຽມກັນ ກ່ຽວກັບທີື່ດິນຈາກ
ທັດສະນະທາງດ້ານກົດໝາຍ, ແຕ່ມັນມັກຈະຖ ກຄອບງໍາໂດຍ
ປະເພນີ ແລະ ບັນທດັຖານທ້ອງຖິື່ນ. 
• ເຊັົ່ນດຽວກັບການຕດິຕາມ ແລະ ການບັງຄບັໃຊ້ກົດໝາຍ, 
ເຖິງວ່າແມຍ່ິງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານປ່າໄມຢ້່າງເລກິເຊິື່ງ, 
ເຂົາເຈົັ້າມັກຈະບໍໍ່ມີສ່ວນຮວ່ມ ໃນກິດຈະກໍາການຕິດຕາມ. 
 
ບົດສະຫ ຼຸບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນໄດ້ຮັບ 2: 
• ຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບຕົັ້ນຕລໍະຫວ່າງແມ່ຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ

ໃນຊົນນະບົດຂອງລາວແມ່ນກ່ຽວກັບທີື່ດິນ, ຄວາມຫ າກ
ຫ າຍທາງດ້ານຊວີິດການເປັນຢູ່ ແລະ ລາຍຮບັເປັນເງິນສົດ. 
ຄົວເຮ ອນທີື່ແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະມີເນ ັ້ອທີື່ດິນ
ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ (ຖ້າທງັໝດົ), ທາງເລ ອກໜ້ອຍໃນການ
ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ອັດຕາການຂາຍພ ດທີື່ຕໍໍ່າກວ່າ. ອີງຕາມ
ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ບົດບາດຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. ບາງ
ຄົນເປັນເພດຊາຍ, ບາງຄົນເປັນເພດຍິງ, ບາງຄົນກໍຖ ກແບ່ງ
ປັນເທົົ່າທຽມກັນ. 
• ວສິາຫະກິດທີື່ແມ່ຍິງເປັນເຈົັ້າຂອງໂດຍປ ກກະຕິແລວ້ມີຂະ
ໜາດນ້ອຍກວ່າ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢູ່ໃນຂະໜາດຈຸນລະພາກ) 
ແລະ ຈ້າງຄົນງານໜ້ອຍກວ່າບໍລສິັດທີື່ເປັນເຈົັ້າຂອງໂດຍຜູ້
ຊາຍ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະມີການຍັບຍ້າຍໜ້ອຍກວ່າ. ອັນ
ນີັ້ມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະບັນລຸການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງສະເໝພີາບ
ລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍໃນກິດຈະກໍາໂຄງການ. 
• ອຸປະສັກຕົັ້ນຕໍສໍາລັບການປະກອບການ ຂອງເພດຍິງລວມມີ 
ຂໍໍ້ຈໍາກັດຕໍໍ່ການເຂົັ້າເຖິງນະວັດຕະກໍາ, ການຂາດການຝຶກ

ອົບຮົມທາງທຸລະກິດຢ່າງເປັນທາງການ, ການເຂົັ້າເຖິງໂອກາດ
ເຄ ອຂ່າຍຈໍາກັດ, ການເຂົັ້າເຖິງທຶນ ແລະ ຂໍໍ້ຈາໍກັດທາງດ້ານ
ທັດສະນະຄະຕິ ເຊັົ່ນຄວາມເຊ ື່ອຫມັັ້ນຕໍໍ່າ. 
 
 
ບົດສະຫ ຼຸບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນໄດ້ຮັບ 3: 

ປ່າໄມ້) ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລວມຕວົຂອງ
ສັງຄົມໃນດ້ານການຕ້ານກັບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຕັດໄມ້
ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນ
ແນະນໍາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຕົັ້ນຕໍ ແລະ ວາງຕວົຜູ້ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຢູ່ທ້ອງຖິື່ນ. ແລະ ຜູ້ຕດັສິນໃຈ. 
6. ສະເໜີໂຄຕ້າການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນກິດຈະກໍາ
ໂຄງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
7. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ເພ ື່ອທົບທວນຄ ນຊຼຸດການ

ຝຶກອົບຮົມທງັຫມົດ (ວດັສະດ,ຸ ຫ ັກສູດ, ແລະອ ື່ນໆ) ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງສໍາລັບແມ່ຍິງ. 
8. ຮັບປະກັນວ່າມີນາຍພາສາທ້ອງຖິື່ນຢູ່ ຖ້າຈໍາເປັນ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົົ່າສວ່ນໜ້ອຍ. 

ຖ ເອົາກຸ່ມຄົນ ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີື່
ດິນ, ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທີື່ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ້, ການປ ກປັກຮັກສາ

ປ່າໄມ້, ການຕິດຕາມ, ສິດນໍາໃຊທ້ີື່ສະເໝພີາບ, ແລະ ການ

ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ, ເປັນຕົັ້ນ. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ເພ ື່ອຫ ີກເວັັ້ນກໍລະນີຂອງ ການປັບຕົວທີື່ບໍໍ່ຖ ກຕ້ອງ. 

 

ມາດຕາການສາໍລບັ ໝາກຜນົ 1 - ການສາ້ງສິື່ງແວດລອ້ມເອ ັ້ອຍອາໍນວຍສາໍລບັການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ REDD+ 

1. ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍງິ
ຢ່າງສະເໝພີາບ ໃນກິດຈະກໍາການວາງແຜນການນໍາໃຊ້
ທີື່ດິນແບບມີສ່ວນຮວ່ມ ໂດຍກໍານົດໂຄຕ້າກອງປະຊຼຸມ 
(ເຊັົ່ນ: ການເຂົັ້າຮວ່ມ 40% ຂອງແມ່ຍິງໃນກອງປະຊຼຸມ

ປຶກສາຫາລ  “PLUP” ແລະ 40% ຂອງແມ່ຍງິໃນກອງ

ປະຊຼຸມ FPIC) 

2. ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງຊຼຸມຊົນທີື່
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ ໃນລະບົບການຕດິຕາມກວດກາ
ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ອັນ
ນີັ້ລວມເຖິງກົນໄກການຕອບສະໜອງຕໍໍ່ບົດບາດຍງິ-
ຊາຍ ເພ ື່ອຕດິຕາມຊຼຸມຊົນພາຍໃນລະບົບການຕິດຕາມ
ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ. 

1. ໂດຍການປະສານສົບທົບ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໂດຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແນໃສ່
ຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍງິຈະຮູສ້ຶກປອດໄພ ແລະ ກ້າຫານ 
ໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ສະເໜີທາງ
ເລ ອກໃນ ລະຫວ່າງກອງປະຊຼຸມ FPIC ແລະ PLUP  

ມາດຕາການ ສາໍລບັ ໝາກຜນົ 2 - ທາງເລ ອກກຽ່ວກບັການເຂົັ້າເຖງິຕະຫ າດ ສາໍລບັການຜະລດິກະສກິາໍທີື່ບໍໍ່ທາໍລາຍປາ່ໄມ ້

1. ການປະເມີນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ທີື່ຈະສົົ່ງເສີມພາຍໃຕ້ໂຄງການ

ກ່ຽວກັບການກະຈາຍາວຽກງານ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ດັົ່ງນັັ້ນ, 
ເພ ື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປະເມີນບົດບາດຍງິຊາຍໄດ້ຖ ກປະສົມ
ປະສານເຂົັ້າໃນການວິເຄາະ ສໍາລັບການປະຕິບັດກະສິກໍາໃຫມ່ທີື່
ມີທ່າແຮງ ແລະ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທີື່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ
ໂຄງການ. 
2. ຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບກໂອກາດການຝຶກອົບຮົມຕາມ

ເປ ົ້າໝາຍ (ເຊັົ່ນ: ຄວາມອາດສາມາດທາງທລຸະກິດ, ຄວາມຮູ້
ດ້ານການເງິນ) ແລະ ການບໍລິການສົົ່ງເສີມ ພອ້ມທັງເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້
ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການປະຕິບັດກະສິກໍາແບບຍ ນຍົງ. 
3.ສະເໜີໂຄຕ້າການເຂົັ້າຮວ່ມ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດກະສິກໍາ-

MSMEs ທີື່ນໍາພາໂດຍແມ່ຍງິໃນກິດຈະກໍາໂຄງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 
4. ການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃນຂະບວນການ

ກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມ MSMEs ທີື່ກ່ຽວກັບກະສິກໍາ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍງິໃນກຸ່ມ 
MSMEs ກະສິກ າ. 

1. ການຈັດຝຶກອົບຮົມສະເພາະແຕ່ເປ ົ້າໝາຍແມ່ຍິງ ເພ ື່ອເຮດັ
ໃຫ້ການມີສ່ວນຮວ່ມຢ່າງຫ້າວຫັນ ເພ ື່ອສ້າງບັນຍາກາດການ
ປະຊຼຸມທີື່ເຂົາເຈົັ້າໝັັ້ນໃຈ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມຮູສ້ຶກປອດ
ໄພໃນການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ ຖາມຄໍາຖາມ. 
2. ການເລ ອກສະຖານທີື່ ແລະ ເວລາຂອງກອງປະຊຼຸມຢ່າງ

ລະມັດລະວັງ, ສະນັັ້ນ ການແກ້ໄຂສິື່ງທ້າທາຍຂອງການຈໍາກັດ
ທາງດ້ານເວລາ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງແມ່ຍງິໃນ
ກອງປະຊຼຸມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ. ໄລຍະເວລາ ແລະສະຖານທີື່
ບໍໍ່ພຽງພໍສາມາດສົົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເລ ອກຜູເ້ຂົັ້າຮ່ວມຕາມເພດ
ລ່ວງໜ້າໄວ.້ 
3. ການເລ ອກຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຕາມປະເພນີທີື່ແມ່ຍິງຄວບຄຸມ
ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມເພ ື່ອປ້ອງກັນ ເພດຊາຍມີບົດບາດສໍາຄັນ ຫ   ຄວບ
ຄຸມ 
4. ທຸກໆການປະເມີນການສົົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ຫ   
ການປະຕິບັດການກະເສດຄວນທົບທວນຄ ນ ຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຂອງການປ່ຽນແປງທີື່ຕ້ອງການ (ການເຂົັ້າ
ເຖິງ, ຄວາມຕ້ອງການ, ສິື່ງກີດຂວາງ, ທ່າແຮງ, ວຽກງານ, ຜົນ
ປະໂຫຍດ) ເພ ື່ອບໍໍ່ພຽງແຕ່ເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງ
ແມ່ຍິງເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕຍ່ັງເປັນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງດ້ານ 
ເວລາ ແລະ ວຽກງານຂອງແມ່ຍງິອີກດ້ວຍ. 
5. ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຝູຶກກ່ຽວກັບການ

ສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສງັຄົມ 
ເພ ື່ອເຮດັໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມຕ ື່ນຕວົຕໍໍ່ກັບສິື່ງທາ້ທາຍທີື່ແມ່ຍິງ
ປະເຊີນ. 



• ຕາມປະເພນີແມ່ຍິງມີຄວາມເຂົັ້າໃຈເລກິເຊິື່ງກ່ຽວກັບ

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ໃຊ້ເວລາຫ າຍໃນການເປັນຜູ້ນໍາໃຊ,້ 
ແລະ – ອີງຕາມການສໍາພາດພະນັກງານລັດ – ມັກຈະສະແດງ
ຄວາມສົນໃຈໃນການປ ກປ້ອງປ່າໄມ,້ ມາດຕະການດ້ານການ
ສຶກສາຄວນແນໃສແ່ມ່ຍງິໂດຍສະເພາະ. 
• ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ດັັ້ງເດີມກ່ຽວກັບການເກັບຊ ັ້
ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດງົແມ່ນມັກມີກັບ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ. 
• ແມ່ຍິງລາວມີບົດບາດສໍາຄັນໃນທງັຍດຸທະສາດການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປັບຕົວ, 
ແຕ່ສິື່ງເຫ ົົ່ານີັ້ມັກຈະຖ ກຮັບຮູ ້ຫ   ສະໜັບສະໜນູບໍໍ່ພຽງພໍ. 
• ແມ່ຍິງມັກຈະເຂົັ້າເຖິງຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການ
ວາງແຜນໜ້ອຍລົງ, ເຖິງວ່າຈະເປັນຜູ້ນໍາໃຊທ້ີື່ດິນປ່າໄມ້ຫ ັກກໍໍ່
ຕາມ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມັນມີຄວາມສຽ່ງຕໍໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ບໍໍ່ເທົົ່າ
ທຽມກັນຂອງແມ່ຍງິໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ 
ການຄົັ້ນພົບຫ ັກກ່ຽວກັບ  
 

6. ຮັບປະກັນບໍໍ່ໃຫ້ມີພາລະອັນໜັກໜ່ວງເພີື່ມຕ ື່ມ ສໍາລັບ

ແມ່ຍິງໂດຍການເພີື່ມພາລະວຽກຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ແທນທີື່ຈະ, 

ໂຄງການຄວນໃຫ້ແມ່ຍິງມີວທິີການ, ຄວາມຮູ,້ ແລະເຄ ອຂ່າຍ

ທີື່ດີກວ່າ ເພ ື່ອປັບປຸງທລຸະກິດ-MSMEs ທາງກະສິກໍາ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ. 

ມາດຕາການ ສາໍລບັໝາກຜນົ 3 - ການຫ ຼຸດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ໂດຍການຄຸມ້ຄອງປາ່ໄມ ້

1. ສະເໜີ ການກໍານົດໂຄຕ້າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ 
ແລະ ແມ່ບ້ານໃນກິດຈະກໍາໂຄງການທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ. 
2. ກໍານົດໂຄຕ້າການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນກອງປະຊຼຸມຊຼຸມ

ຊົນ 40%. 

3. ກໍານົດໂຄຕ້າສະມາຊິກເພດຍງິ 30% ໃນຄະນະກໍາມະການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
4. ດໍາເນີນການສໍາຫ ວດເພ ື່ອກໍານົດວ່າແມ່ຍງິມີຄວາມຮູສ້ຶກມີ

ສ່ວນຮວ່ມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນກອງປະຊຼຸມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ REDD+ 

ບໍ? 

5. ມອບສິດໃຫ້ແມ່ຍງິເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າຂອງບ້ານ ແລະ ອົງການຕດັສິນຂັັ້ນບ້ານອ ື່ນໆໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ. 
6. ສົົ່ງເສີມກຸ່ມແມ່ຍີງທີື່ນໍາພາການລາດຕະເວນຂັັ້ນບ້ານ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງພວກເຂົາ
ດ້ວຍການພດັທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ການປູກຈິດສໍານຶກ. 
7. ເປີດໃຫ້ມີການເຂົັ້າຮວ່ມຂອງແມ່ຍງິ ໃນຄະນະກໍາມະການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໂດຍການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະ
ເພາະຂອງເຂົາເຈົັ້າ (ໂດຍຖ ວ່າຄວາມທຸກຍາກທີື່ໃຊເ້ວລາ, ຂາດ

ແຄນຊັບພະຍາກອນ, ການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ຈໍາກັດ, ແລະ ເຄ ອ
ຂ່າຍ) 

1. ຮັບປະກັນວ່າບົດບາດຍິງຊາຍເປັນຫົວຂໍໍ້ທີື່ກ່ຽວພັນກັນທຸກ
ຂະແໜງການ ໃນທຸກໂມດູນການຝຶກອົບຮົມ ແລະອຸປະກອນ
ຕ່າງໆ ແລະຈະຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຄວາມເທົົ່າ
ທຽມກັນ ລະຫວ່າງຜູຊ້າຍ ແລະແມ່ຍິງ. 
2. ເອົາໃຈໃສ ່ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ ຂອງການລາດຕະເວນປ່າ

ຂອງແມ່ຍງິ, ເພາະວ່າ ກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ ເປັນກິດຈະກໍາ

ອັນຕະລາຍ, ແລະ ອາດຈະຢູ່ໄກຈາກບ້ານ. 

ຄວາມຊຽ່ວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ການຕອບສະໜອງ
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ໂອກາດທີື່ສະເໝພີາບໃນອງົ
ການຈດັຕັັ້ງຄູຮ່ວ່ມງານ (ບດົທ ີ4) (ການຖາ່ຍທອດບດົບາດ
ຍງິຊາຍພາຍນອກ) 
1. ໃນຂະນະທີື່ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນຂອງ MAF ຕໍໍ່ການສົົ່ງເສີມ
ບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ໂຄງສ້າງທີື່ສ້າງຂຶັ້ນແມ່ນສູງຫ າຍ, 
ການແບ່ງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຍງັຄງົມີພະນັກງານໜ້ອຍ ແລະ 
ດັົ່ງນັັ້ນຈຶື່ງມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບກ່ຽວຄວາມຮູຕ້ໍໍ່າ. 
ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງລດັ ຍັງມີຄວາມຮູຄ້ວາມ
ສາມາດ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຕໍໍ່າ, ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ສ່ຽງທີື່ທີື່ຈະບັນລຸຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍພາຍ
ໃນໂຄງການໄດ.້ 
2. ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ - ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບອາວຸໂສ - 
ພາຍໃນພະແນກ ແລະ ພະແນກທີື່ຮັບຜິດຊອບ, ລວມ

ຫ້ອງການປະສານງານ  REDD+, ແມ່ນຜູຊ້າຍ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມີ
ຄວາມບໍໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງເພດທົົ່ວໄປ ໃນລະດບັຄູ່ຮ່ວມງານ. 
ຄວາມບໍໍ່ສົມດຸນນີັ້ນັບມ ັ້ນັບຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນຢູຂ່ັັ້ນແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ. 
3. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວບໍໍ່ໄດ້ຖ ກເຫັນວ່າເປັນຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍກົງ ແຕຄ່ວນມີການຮວ່ມມ ກັບໂຄງການ ໃຫ້
ຫ າຍທີື່ສດຸເທົົ່າທີື່ຈະເຮດັໄດ້ເພ ື່ອຊົດເຊີຍການຂາດຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານເພດໃນປັດຈຸບັນ. 

1. ການຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍງິຊາຍສໍາລບັຂະແໜງການທີື່

ກ່ຽວຂ້ອງທງັໝົດ – ລວມທງັ LWU – ຄວນໄດ້ຮັບການສະ

ໜັບສະໜູນ, ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງຂະແໜງປ່າ

ໄມ້, ເຣດ+ ແລະ ການປູກຝັງທີື່ທົນທານຕໍໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ທີື່ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສິກາໍ. ນີັ້ຈະເປັນການ
ເສີມສ້າງ ການຕອບສະໜອງບົດບາດຍງິຊາຍຂອງອົງ
ການຈັດຕັັ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ. 
2. ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງ LWU ໃນທຸກກິດຈະ
ກໍາໂຄງການທີື່ເປັນຄູ່ຮວ່ມຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທອ້ງຖິື່ນ 

1.ເນັັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດບາດຍງິ-ຊາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ແລະ ຕັັ້ງແຕ່ຂັັ້ນຕອນການອອກແບບໄປຈົນເຖິງການປະເມີນ
ຜົນກິດຈະກໍາ ທີື່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ. 
 

2. ສະຫນັບສະຫນູນ ກົມປ່າໄມ ້ສໍາລັບເປ ົ້າໝາຍການຈ້າງງານ 
ແລະສົົ່ງເສີມແມ່ຍງິເຂົັ້າໄປໃນພະແນກການ ເພ ື່ອເພີື່ມຈໍານວນ
ແມ່ຍິງໃນວຽກງານອະນຸລັກ ໃຫ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 30%. ນີັ້ສາມາດ
ເຮັດໄດ້ໂດຍການເນັັ້ນຫນັກຕ ື່ມ ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ໃຫ້ມີແມ່ຍງິເຂົັ້າຮວ່ມການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກໍານົດໂຄ
ຕ້າການເຂົັ້າຮວ່ມຂອງແມ່ຍງິໃນການຝຶກອົບຮມົພະນັກງານ ສໍາ
ລັບພາກລັດ, ນີັ້ສາມາດປ້ອງກັນ ຄວາມບໍໍ່ສົມດຸນທາງເພດທີື່ມີ
ຢູ່ໂດຍການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເພດຊາຍເທົົ່ານັັ້ນ. 



ຜນົໄດຮ້ບັຫ ກັ ກຽ່ວກບັຄວາມຊຽ່ວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິ-
ຊາຍ ແລະການຕອບສະໜອງ, ໃນທມີງານໂຄງການ (ບດົທ ີ

5) (ການຖາ່ຍທອດບດົບາດຍງິຊາຍພາຍໃນ) 

1. ເນ ື່ອງຈາກໂຄງການ 2 ຍງັບໍໍ່ໄດເ້ລີື່ມເທ ື່ອ, ບໍໍ່ມີຫຍັງ
ສາມາດສະຫລຸບໄດ້ ກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງບົດບາດ
ຍິງຊາຍຂອງພະນັກງານໂຄງການ ເຊິື່ງຍງັບໍໍ່ທັນໄດ້ຖ ກຈ້າງ. 

2. ສໍາລັບໂຄງການ 1, ໄດ້ມີການຈ້າງທີມງານທີື່ປຶກສາເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນການບັງຄັບໃຊ້ການປ ກປ້ອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ຕໍໍ່ກັບບົດບາດຍິງຊາຍ. 

3. ທີມງານຄຸ້ມຄອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ ກປ້ອງ
ໄດ້ສຸມໃສ່ບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ
ບົດບາດຍງິຊາຍເຂົັ້າໃນຂະບວນການຕວົຈງິ, ຊຼຸດກິດຈະກໍາ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທຸກລະບົບຂອງໂຄງການ. 

4. ແຜນປະຕິບັດງານ ESMP ແລະບົດບາດຍງິ
ຊາຍໄດ້ຖ ກລວມເຂົັ້າໃນກິດຈະກໍາ ແລະລະບົບການ
ດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ. 

 

1. ໂຄງການ 2 ຄວນໝູນໃຊ້ປະສົບການຂອງໂຄງການທີ 1 
ແລະ ສ້າງຕັັ້ງທີມງານປ ກປ້ອງ ເພ ື່ອຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ຕິດຕາມລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ບົດບາດຍິງ
ຊາຍຂອງໂຄງການ. 

 

 

1. ສະມາຊິກທຸກໆຄົນ ຂອງພະນັກງານໂຄງການ ຄວນມີ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເຊ ື່ອມສານວຽກງານສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ
ຊາຍເຂົັ້າໃນວຽກທຸກໆຂະແໜງການຂອງຕົນ. ໂດຍສະເພາະ 
ບຸກຄະລາກອນອາວຸໂສ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີື່ຮັບຜດິຊອບ
ວຽກ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທີື່ຕິດຕາມກ່ຽວກັບ ຄວາມບໍໍ່
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2. ທຸກໆຂັັ້ນຕອນມາດຕະຖານຂອງໂຄງການ ຄວນຖ ກປັບປຸງ
ເພ ື່ອທົບທວນບົດບາດຍິງຊາຍຕະຫ ອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ລາຍຊ ື່ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີື່ໄດ້ປຶກສາ 
 
ຊ ື່ ຫອ້ງການລດັ/ບາ້ນ 
ທ່ານ ຄິມ ທຸມມະລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ

ຫົວພັນ 
ທ່ານ ນາງ ເພັງວັນ ເສີມຄໍາຫ ້າ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງຫວົພັນ 
ທ່ານ ຫ ້າ ຄໍາວງົສາ ຜູ້ປະສານງານດ້ານວິຊາການ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ 

ປ່າໄມ ແຂວງຫົວພັນ 
ທ່ານ ສິງທອງ ພັນທະວົງຄໍາ ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງຊໍາເ

ໜ ອ 
ທ່ານ ນາງ ໂຂງຄໍາມະນີ ລໍລະຄັງ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມ ອງຊໍາເໜ ອ 
ທ່ານ ນາງ ພຸງແສງ ອຸດົມມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມ ອງຊໍາເໜ ອ 
ທິມງານ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມແຂວງ ແລະ 
ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ 

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມແຂວງ ແລະ ກອງ
ກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ 

ທິມງານ PLWU PLWU ຫ ວງນໍໍ້າທາ 
ທິມງານ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມ ອງຫ ວງນໍໍ້າທາ 
ທິມງານ DLWU DLWU ຫ ວງນໍໍ້າທາ 

ຊາວບາ້ນເພດຍິງ 15 ຄົນ ບ້ານ ຢາດ, ແຂວງຫົວພັນ, ເມ ອງຊໍາເໜ ອ 

ຊາວບາ້ນເພດຊາຍ 13 ຄົນ ບ້ານ ຢາດ, ແຂວງຫົວພັນ, ເມ ອງຊໍາເໜ ອ 

ຊາວບາ້ນເພດຍິງ 27 ຄົນ ແລະ ເພດຊາຍ 8 ຄົນ ບ້ານ ນໍໍ້າມາດ, ຫ ວງນໍໍ້າທາ 

ຊາວບາ້ນເພດຍິງ 4 ຄົນ, ເພດຊາຍ 10 ຄົນ ບ້ານ ນໍໍ້າດີ, ຫ ວງນໍໍ້າທາ 

 

  



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ສໍາເນົາບົດສໍາພາດຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
 

GCF/GIZ, ການສໍາພາດພາກລັດ: ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແຂວງ
ຫົວພັນ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບດົບາດຂອງທາ່ນ ມຫີຍງັແດ ່ຢູໃ່ນ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກນົໄກ REDD+? 

 

ສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ CLIPAD 

 

2. ໃນມມຸມອງ ຂອງທາ່ນ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ 

ລວມທງັ ການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມ້? 

 
ການເກັບກູ້ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ 
 

3. ແມຍ່ງິ ເປນັສວ່ນໜຶື່ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

 

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ: ແມ່ຍິງ ຄວນຈະເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງ ກິດຈະກໍາ REDD+ ແຕ່ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນເປັນເຊັົ່ນນັັ້ນເທ ື່ອ ຍົກເວັັ້ນແຕ່ ການເຂົັ້າຮວ່ມ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນກອງປະຊຼຸມ
ບ້ານ (ກອງປະຊຼຸມ ກ່ຽວກັບແຜນ PRAP ແລະ ອ ື່ນໆ). ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການປ່າໄມ້ ກໍຍັງໄດ້ເລັງເປ ົ້າໃສ່ແມ່ຍິງ. ກິດຈະກໍາ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນລະດັບ

ເມ ອງ ຍັງເນັັ້ນໃສ່ ບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນກິດຈະກໍາ REDD+ (ຄູຝຶກຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ, ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມເມ ອງ, ຕໍາຫ ວດ, ຫ້ອງການ DIndCommOffice). ຈະ

ມີກອງປະຊຼຸມຕ ື່ມອີກໃນທຸກໆເມ ອງ (ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ FCPF).   

 

4. ເຂາົເຈົັ້າ ຈະສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງໃຫໄ້ດຫ້ າຍຂຶັ້ນ ແນວໃດ? 

 

ລະດັບສູງ (ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນສູນກາງ) ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອົບຮົມ ຕໍໍ່ໄປ ຈົົ່ນກວ່າວ່າ ເຂົາເຈົັ້າ 

ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແກ່ເມ ອງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກິດຈະກໍາໃນບ້ານ ຈໍາ



ເປັນຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມ ທີື່ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ເພ ື່ອເຂົັ້າເຖີງແມ່ຍິງ.  
 

5. ທາ່ນເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍຫຍງັແດ ່ເມ ື່ອເວົັ້າເຖງີເຂດຫາ່ງໃກສອກຫ ກີ, ແມຍ່ງິ ແລະ ກຸມ່ຊນົເຜົົ່າ? 

 

80% ແມ່ນເປັນເຂດຫາ່ງໃກສອກຫ ີກ, ເປັນຊຼຸມຊົນທີື່ມີພູສູງ ດັົ່ງນັັ້ນ ການປ່ຽນຮູບແບບຊີວດິການເປັນຢູ່ 

ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ໃຊ້ແນວທາງປະຕິບັດ ທີື່ພົວພັນກັບຫ າຍຂະແໜງ. ຖ້າແມ່ຍິງ ບໍໍ່ເຂົັ້າໃຈກິດຈະກໍາ 
ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ, ຈະບໍໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງເກີດຂຶັ້ນ. ສິື່ງທ້າທາຍ ໃນການມີແມ່ຍິງເຂົັ້າຮວ່ມ ໃນຕົວຈິງ 
ແມ່ນ: ການຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊົນເຜົົ່າທີື່ອາໃສຢູ່ຫ່າງໃກສອກຫ ີກ; 

ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ກ່ອນອ ື່ນໝົດ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປູກຈິດສໍານຶກ; 

ຖ້າແມ່ຍິງ ບໍໍ່ເຊ ື່ອມຊ ມ ກ່ຽວກບັ ການປ່ຽນແປງ ທີື່ໄດແ້ນະນໍາ (ຮູບແບບການດໍາລົງຊວີິດ, ການປ່ຽນແປງ 

ໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ອ ື່ນໆ), ປ ກກະຕິ ມັນຈະບໍໍ່ເກີດມີການປ່ຽນແປງ ໃນຊຼຸມຊົນ.  

 

ໝາຍເຫດ: ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ (VDF) ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຖ ກນໍາໃຊ້ ໂດຍ ແມ່ຍິງ (ຕົັ້ນຕໍ ແມ່ນ

ໂຄງການລ້ຽງສັດ).  

 

6. ທາ່ນຮູສ້ກຶບວໍາ່ ແມຍ່ງິມກີານເຂົັ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອັນດຽວກນັ ທີື່ມາຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການ
ຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ, ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ໄມ້ລວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່
ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສັດປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ?  

 

ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໄມ້ຟືນ ແມ່ນຖ ກເກັບກູ້ ແລະ ຂາຍ ໂດຍແມ່ຍິງ (ມັກຈະຂາຍ

ໃຫ້ພໍໍ່ຄ້າຄົນຈີນ) ດັົ່ງນັັ້ນ ຜົນປະໂຫຍດ ຈະລວມມີເຂົາເຈົັ້ານໍາ.  
ແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ຊ່ວຍກໍານົດ ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢູ່ໃນການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ຂອງ
ຊາວບາ້ນ.  

 

7. ແມນ່ກຸມ່ໃດ ຂອງແມຍ່ງິ ທີື່ໃນປັດຈບຸນັ ໄດເ້ຂົັ້າຮວ່ມໃນ ຕວົແບບການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມ້?  

 

ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ ມີການເຄ ື່ອນໄຫວໜ້ອຍ ຢູ່ໃນກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້, ແຕ່ 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພັດເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງ ກຸ່ມປັບປຸງ ຊີວດິການເປັນຢູ່, ແລະ ແມ່ຍິງ ມີໜ້າທີື່

ຮັບຜິດຊອບຕົັ້ນຕໍ ຕໍໍ່ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ. 

 



8. ທາ່ນ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ ຂອງທາ່ນໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ ແຜນງານ ທີື່
ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດ? 

 

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ: ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຂອງພວກເຮົາ ໃນການສະໜັບສະໜູນ 
ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະມີຫ າຍໂຄງການ ທີື່ພວກເຮົາຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ກໍຕາມ. ພວກເຮົາຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການບັນຊີ, ການຈັດຊ ັ້, ການບັນຊີ ແລະ ການເງິນ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການອ ື່ນໆ ທີື່ລວມມີ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ, 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິກໍາ. ການໄປທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່
ປະເທດອ ື່ນ ແມ່ນມີປະໂຫຍດ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ, ແມະກະທັງ ລະຫວ່າງ
ບ້ານຕໍໍ່ບ້ານ (ການຮຽນຮູ້ຈາກກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງບັນດາບາ້ນທີື່ມາຈາກແຂວງຕ່າງໆ).  

 

9. ທາ່ນຄດິວາ່ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈບຸນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກງານ 

REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 

ຫ າຍປານໃດ?   

 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ Clipad ໄດ້ປັບປຸງ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກບັ ບນັຫາບົດບາດ

ຍິງຊາຍ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງ. (ໝາຍເຫດ: ຜູ້ຖ ກສໍາພາດ ບໍໍ່ເຂົັ້າໃຈ ຄໍາຖາມ) 

 

10. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສ່  ກດົໝາຍປາ່ໄມ້
ສະບບັໃໝ:່ ສາໍລບັໃນມມຸມອງກຽ່ວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັແດ?່ 

 

ດໍາລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 

ທັງໝົດ ແນະນໍາໃຫ້ມີການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະຕ້ອງຖ ກກ່າວເຖີງ 
ໃນລະບຽບການນໍາອີກ ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງບັນດາກົດໝາຍ ທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນເຫ ົົ່ານີັ້ ເຂົັ້າໃສ່ໃນ ລະບຽບ
ການໃໝ່ ເຖີງແມ່ນວ່າ ຈະພຽງແຕ່ ຢູ່ໃນພ ັ້ນທີື່ແຜນງານ ທໍາອິດ ທີື່ເປັນບ່ອນທົດລອງ. ກົດໝາຍ ກ່ຽວ

ກັບ ການເຂົັ້າຮວ່ມທີື່ເທົົ່າທຽມກັນ ແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ – ແຕ່ ໃຫ້ມີລະບຽບການ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມັນຈະມີ
ການປະຕິບັດເກີດຂຶັ້ນ. 
 

11. ແມຍ່ງິ ສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ?  

 

ພວກເຮົາ ມີ ແຜນປະຕິບັດງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຈົນຮອດ ປີ 2020 (ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບແມ່ນ: 

ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ), ແຕ່ມັນຍັງເປັນແຜນແບບລວມໆຫ າຍ, ບໍໍ່ມີການກ່າວ
ເຖີງ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍງິ. ພວກເຮົາ ຄວນຄິດຫາ ວິທລີວມເອົາແມ່ຍິງ ເຂົັ້າໃນມາດຕະການບັງຄັບ



ໃຊ້ກົດໝາຍ. ຖ້າພວກເຂາົ ຢາກຈະດໍາເນີນການລາດຕະເວນ, ເຂົາເຈົັ້າ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູ

ນ ໃນການລາດຕະເວນດັົ່ງກ່າວ. 

 
12. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ

ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ດັົ່ງນັັ້ນ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ກ່ອນ ມີແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ຈິື່ງເປັນການປູທາງ ໄປຫາ ການ
ເຂົັ້າຮ່ວມ ທີື່ເທາົທຽມກັນ. ແຜນຄວນຈະເປັນແຜນສະເພາະຫ າຍໆ (ແນະນໍາ ໃຫ້ %, ຢ່າງໜ້ອຍ 20%) 
ມີແມ່ຍິງຈັກຄົນ ທີື່ຈະຕ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ໃດ.  
ໃນປັດຈຸບັນນີັ້, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ເຮັດແລ້ວ ສະເພາະເປັນພ ັ້ນທີື່, ບໍໍ່ແມ່ນແລ້ວເປັນຄົວເຮ ອນ 
ດັົ່ງນັັ້ນ ມັນຈິື່ງຍາກທີື່ຈະສະຫ ຼູບໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການຄໍໍ້າປະກັນ ການຄອບຄອງທີື່ດິນໃນຕົວຈິງ ຈາກສີື່ງທີື່
ກ່າວມານັັ້ນ. ການທີື່ມີຊ ື່ ຂອງ ທັງຜົວ ແລະ ເມຍ ໃນໃບຕາດິນ ຈະຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ 

ການຄອບຄອງ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. 

 

13. ການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມປາ່ໄມ ້ແຫງ່ຊາດ: ແມຍ່ງິສາມາດປະກອບສວ່ນແນວໃດ? 

 

ໝາຍເຫດ: ຄໍາຖາມ ບໍໍ່ເປັນທີື່ເຂົັ້າໃຈ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. 

 

14. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: ຈຸດໃດ ທີື່ຈະສົົ່ງຜົນ ຕໍໍ່ຈາໍ

ນວນວຽກ ຂອງແມຍ່ງິ? ຕໍໍ່ຊວີດິການເປນັຢູ ່ຂອງປະຊາຊນົເດ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ 

ສາໍລບັ ການບລໍກິານສົົ່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ໄດສ້ະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປກຶສາຫາລ  ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ.  

 

ຍຸດທະສາດກະສິກໍາ ເປັນໂຕນໍາທາງ. ພ ດເສດຖະກິດ ທີື່ຖ ກສົົ່ງເສີມ ສໍາລັບແຂວງຫົວພັນປະກອບມີຄ : 

ກາເຟ, ໝາກແໜ່ງຈີນ,  ໂຄງການທົດລອງ ໄດ້ຢູ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ (ມັນໄວ

ໂພດທີື່ຈະສະຫ ຼູບ). ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຕົັ້ນຕໍໍ່ອັນໜ ື່ງ ແມ່ນການຂາດຕະຫ າດຈໍາໜາຍ.   

 

15. ການສົົ່ງເສມີ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ ທີື່ປາສະຈາກການທາໍລາຍປາ່ໄມ ້ແລະ ການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ: ປດັຈບຸນັນີັ້ 

ແມນ່ຫຍງັ ເປນັສິື່ງທາ້ທາຍ ທີື່ໃຫຍທ່ີື່ສດຸ ຂອງແມຍ່ງິ ໃນການພັດທະນາ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ດັົ່ງກາ່ວ, ແມ່ນ

ຫຍງັເປນັອປຸະສກັ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້? 

 



ບັນຫາຕົັ້ນຕໍ ແມ່ນການຂາດຕະຫ າດຈໍາໜ່າຍ, ບໍໍ່ແມ່ນການຜະລິດ. PSEDP ພະຍາຍາມ ແກ້ໃຂ ຊ່ອງ

ວ່າງຕະຫ າດ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຜະລິດ. ເຂົັ້າ ບໍໍ່ຖ ກກໍານົດເປັນພ ດເສດຖະກິດ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, 
ເປັນພ ດທີື່ໃຊ້ບໍລິໂພດສະເພາະພາຍໃນ.  
 

16. ການເຂົັ້າເຖງີ ການເງນິຈລຸະພາກ ສາໍລບັ ຕອ່ງໂສຄ້ນຸຄາ່ໃໝ ່ເຫ ົົ່ານີັ້: ແມຍ່ງິໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ງ

ດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແນວໃດ? 

 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ: ການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນເປັນກົນໄກ ທີື່ຈໍາເປັນຫ າຍ ໃນການສົົ່ງເສີມກິດຈະກໍາສ້າງ
ເສດຖະກິດ ຂອງແມ່ຍິງ. ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃນການ
ເຂົັ້າເຖີງ ສໍາລັບ ປະຊາຊົນ, ມພີຽງແຕ່ທະນາຄານບ້ານ ສອງສາມທະນາຄານ ເທົົ່ານັັ້ນ ທີື່ເກີດຂຶັ້ນ/ຜ່ານທາງ 

ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ). ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ PLWU ຄິດວ່າ ມັນອາດຈະມີ

ຄວາມຈໍາເປັນ ທີື່ຈະເພີື່ມການເຂົັ້າເຖີງ ການເງິນຈຸລະພາກ/ທະນາຄານບ້ານ ຢູ່ແຂວງຫວົພັນ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມ 
ຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຂອງປະຊາຊົນ ໃນວິທີການຜະລິດໃໝ່ໆ ແລະ ອ ື່ນໆ.  
 

17. ທາ່ນເຫນັທາ່ແຮງ ແລະ ສິື່ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອາົການລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົັ້າມາເຮດັ
ການຜະລດິກະສກິາໍປາ່ໄມ້ແບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູໃ່ນປາ່ຜະລິດແຫງ່ຊາດ ຊຶື່ງລວມມິ ີການ
ເຮດັອຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອດຸສະຫາກາໍເສັັ້ນໄຍ? ທ່ື່ານຄດິບວໍາ່ ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ 
ການລງົທນຶດັົ່ງກາ່ວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ ຮບັປະກນັໄດບ້ວໍາ່ ການລງົທນຶ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ 
ແກຊ່າວບາ້ນ?  
 
ການລົງທຶນ ແມ່ນມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ແຕ່ຈາໍເປັນຈະຕ້ອງຖ ກອອກແບບມາ ໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບ
ທ່າແຮງທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງເມ ອງເຊັົ່ນ ການລ້ຽງສັດ ຈະແມ່ນຢູ່ເມ ອງຫົວເມ ອງ ແລະ ຊໍາເໜ ອ, ການປູກ
ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແມ່ນຢູ່ເມ ອງວຽງໄຊ, ແລະ ອ ື່ນໆ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ເປັນທ່າແຮງໃຫຍ່ ສໍາລັບ 
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ທາ່ແຮງ ຖ ກປະເມີນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຖ ກຂຽນ ໃສ່ໃນຍຸດທະສາດ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ.   
ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ ດ້ວຍການສຶກສາຜົນກະທົບ ທີື່ຈະມີຕໍໍ່ ບັນດາຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ 
ຢ່າງຄັກແນ່ – ຖ້າການລົງທຶນ ບໍໍ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍໍ່ສ້າງລາຍຮັບທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ ແກ່ປະຊາຊົນ, ພວກ
ເຮົາບໍໍ່ສາມາດ ອະນຸຍາດ ການລົງທຶນດັົ່ງກ່າວໄດ້.   
  

18. ຄາໍຄດິເຫນັອ ື່ນໆເດ?   

 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ: ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ໂກຕ້າຕໍາແໜ່ງການນໍາ  ແມ່ນມີ

ໄວ້ແລ້ວ – ຊ່ອງວ່າ ແມ່ນມີຢູໃ່ນລະດັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທີື່ພວກເຮົາ ຕ້ອງການ ບົດແນະນໍາ ທີື່ເປັນຮູບ

ປະທໍາຫ າຍ ໂດຍທີື່ມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ທາງເພດ, ມີຕົວເລກການເຂົັ້າຮ່ວມ.  



 
ແມ່ຍິງ ຂາດຄວາມຮູ້ ເນ ື່ອງຈາກມີລະດັບການສຶກສາທີື່ຕໍໍ່າ, ມີການແຕ່ງງານແຕ່ນ້ອຍ ຊຶື່ງເປັນບັນຫາ, ມີ
ບົດບາດໜ້ອຍ ໃນສັງຄົມ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະມີກົດໝາຍກ່າວເຖີງຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ກໍຕາມ. ພຽງແຕ່ກໍາ
ນົດໂກຕ້າ ຈະບໍໍ່ຊ່ວຍຫຍັງ ຖ້າວ່າ ມັນບໍໍ່ມີການສົມທົບກັບ ການປູກຈິດສໍານຶກ ໃນທຸກລະດັບ (ທີື່ລວມມີ

ບ້ານຕ່າງໆ); ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຜຶກອົບຮົມ ສໍາລັບພະນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ

ຊາວບາ້ນ; ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ມີໜ້າຢູ່ທຸກບ້ານ ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສວຍໃຊ້ ທີື່ເຂັັ້ມຂຸ້ນຕ ື່ມຂຶັ້ນອີກ ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງບ້ານ.  
 
ແມ່ຍິງ ສາມາດໃຊ້ບົດບາດ ຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ທີື່ປາສະຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເຊັົ່ນ 
ການລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ການຜະລິດເສັັ້ນໄໝ, ຝ້າຍ ອາດຈະສາມາດເປັນການຜະລິດ ທີື່ອາໃສແມ່ຍິງ. 
ປັດຈຸບັນນີັ້ ແມ່ນນໍາເຂົັ້າຫ າຍໂພດ ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແຕ່ ພວກເຮົາອາດຈະສາມາດ ສະໜັບສະໜູ
ນ ການພັດທະນາ ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າເຫ ົົ່ານີັ້ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ. ອຸດສະຫາກໍາທໍຜ້າ ແມ່ນເປັນອຸດສະຫາກໍາ ທີື່ແຜ່
ຫ າຍ ເນ ື່ອງຈາກວາ່ ມັນບໍໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີລະດັບການສຶກສາທີື່ສູງ ແລະ ນອກຈາກນັັ້ນ ແມ່ຍິງທີື່ເສຍອົງຄະ 
ຍັງສາມາດ ເຮັດວຽກກັບມັນໄດ້.   

 

  



GCF/GIZ, ການສໍາພາດພາກລັດ: ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງຊໍາເໜ ອ, ແຂວງຫົວພັນ 

 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບດົບາດ ຂອງທາ່ນມຫີຍງັແດ ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບິດັ ກນົໄກ REDD+? 

  

ເມ ອງ/ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ແມ່ນເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົນໄກ REDD+ ຕົັ້ນຕ.ໍ 

ບົດບາດ: ຂະບວນການວາງແຜນ, ການວິເຄາະຈຸດຫ ໍໍ່ແຫ ມ ແລະ ທ່າແຮງ,  

  

2. ໃນມມຸມອງ ຂອງທາ່ນ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ 

ລວມທງັ ການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມ້?   

 
ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້ ຕົັ້ນຕໍ, ດັົ່ງນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນໝົດທຸກກິດຈະກໍາ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈາກ ໝົດທຸກອົງການຈັດຕັັ້ງ ພາຍໃນຂະແໜງ ທີື່ລວມມີ ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງ 
 

3. ແມຍ່ງິ ເປນັສວ່ນໜຶື່ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແມນ່ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດຫ າຍ ເນ ື່ອງຈາກວາ່ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ມີພຽງແຕ່ ຫົວໜ້າຄອບຄົວເທົົ່ານັັ້ນ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ.  
 

4. ເຂາົເຈົັ້າ ຈະສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງໃຫໄ້ດຫ້ າຍຂຶັ້ນ ແນວໃດ? 

 
ພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງມີແມ່ຍິງຫ າຍຂຶັ້ນ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ຂະບວນການວາງແຜນໃນ
ບ້ານ ເປັນຕົັ້ນມາ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ ເລີັ້ມຈາກ ການປູກຈິດສໍານຶກ ແກ່ ແມ່ຍິງ (ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົັ້ນຕໍ ຂອງ
ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັັ້ນເມ ອງ ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ 
ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນໆ ພາຍໃນຂະແໜງ).  

 

5. ທາ່ນເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍຫຍງັແດ ່ເມ ື່ອເວົັ້າເຖງີເຂດຫາ່ງໃກສອກຫ ກີ, ແມຍ່ງິ ແລະ ກຸມ່ຊນົເຜົົ່າ? 

 

ອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາ; ໂດຍປ ກກະຕິ, ກອງປະຊຼຸມ ລະດັບຄຸ້ມບ້ານ ລວມມີ ການເດີນທາງ ທີື່ແມ່ຍິງບໍໍ່



ສາມາດໄປໄດ້ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈິື່ງມີແຕ່ຜູ້ຊາຍເຂົັ້າຮ່ວມ.  
ຂໍໍ້ແກ່ໃຂ: ຈ້າງພະນັກງານ ທີື່ເປັນຊົນເຜົົ່າຫ າຍຂຶັ້ນ ເຂົັ້າໃນທມິງານ ຂອງເມ ອງ. ໃຫ້ຈັດກອງປະຊຼຸມໃນ
ລະດັບບ້ານເທົົ່ານັັ້ນ ຫ   ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ລົດຂົນສົົ່ງ ແມ່ຍິງ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າເດີນທາງໄດ້. 

 

6. ທາ່ນຮູສ້ກຶບວໍາ່ ແມຍ່ງິມກີານເຂົັ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອັນດຽວກນັ ທີື່ມາຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການ
ຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ, ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ໄມລ້ວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່
ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສັດປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 
ແມ່ຍິງ ມີການເຂົັ້າເຖິງບໍໍ່ຫ າຍ ຕໍໍ່ຂະບວນການທໍາການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ 
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຕ່ພັດເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ຕົັ້ນຕໍ ໃນສິື່ງດຽວກັນ (ເກັບກູ້ ແລະ ຊ ັ້ຂາຍເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ). 
ສໍາລັບ ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກວຽກດັົ່ງກ່າວ ໃນຮູບແບບ ການຕັດສິນໃຈຮ່ວມ, ແນ່ນອນ ຄອບຄົວ
ຕ່າງໆ ໂອ້ລົມເຖີງການຊ ັ້ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມກັນ ແຕ່ ການຕັດສິນໃຈ ຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ແມ່ນຜົວ ທີື່ຕາມ
ປະເພນີ ແມ່ນເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ. 
 

7. ແມນ່ກຸມ່ໃດ ຂອງແມຍ່ງິ ທີື່ໃນປັດຈບຸນັ ໄດເ້ຂົັ້າຮວ່ມໃນ ຕວົແບບການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມ້?  

 
ບໍໍ່ມີແມ່ຍິງກຸ່ມໃດເລີຍ ຍົກເວັັ້ນ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. 

 

8. ທາ່ນ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ ຂອງທາ່ນໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ ແຜນງານ ທີື່
ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດ? 

 

ຍັງຕ້ອງການ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ; ເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝ່ ທີື່ຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມ ຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ 

ການຂຶັ້ນລົງ ຂອງພະນັກງານ ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍ; ຕ້ອງການ ການຝຶກອົບຮົມ ຫ າຍຂຶັ້ນ ກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ບວກກບັ ໂອກາດທົົ່ວໄປ ໃນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບ ປະສົບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

 

9. ທາ່ນຄດິວາ່ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈບຸນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກງານ 

REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 

ຫ າຍປານໃດ? 

 

ບໍໍ່ມີການເຊ ື່ອມໂຍງເທົົ່າທີື່ຄວນ ໃນລະດັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ແນະນໍາ ໃຫ້ມີການທັດສະນະສຶກສາ  

ລະຫວ່າງຊາວບ້ານ (ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ), ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງເອົາບົດບາດຍງິຊາຍ ເຂົັ້າໃນການແລກປ່ຽນ
ເຫ ົົ່ານີັ້. 



 

10. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສ້າງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສ່  ກດົໝາຍປາ່ໄມ້
ສະບບັໃໝ:່ ສາໍລບັໃນມມຸມອງກຽ່ວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັແດ່? 

 
ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ເວົັ້າກວມລວມໂພດ ດັົ່ງນັັ້ນ ລະບຽບການ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງອິງໃສ່ ຄວາມເປັນຈິງ ຂອງ
ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ. ສໍາລັບ ການສ້າງລະບຽບການ, ມັນອາດຈະເປັນການດີທີື່ສຸດ ທີື່ຈະລວມເອົາ ທັງອໍາ
ນາດການປ ກຄອງເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ເຂົັ້າໃນການປຶກສາຫາລ . ຊຶື່ງເປັນແນວທາງປະຕິບັດ ທີື່ເລີັ້ມແຕ່ຂັັ້ນລຸ່ມ 
ໄປຫາຂັັ້ນເທິງ.  
 

11. ແມຍ່ງິ ສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ? 

 
ຊາວບາ້ນ ທີື່ລວມທັງແມ່ຍິງ ທາໍອິດຕ້ອງເຂົັ້າໃຈວາ່ ເປັນຫຍັງ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ຈິື່ງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, 
ດັົ່ງນັັ້ນ ການບັງຄັບໃຊ້ ຈິື່ງເລີັ້ມດ້ວຍ ການຊຼຸກຍູ້ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງຊາວບ້ານ ໃນການປະຕິບັດ
ຕາມ ບັນດາກົດໝາຍຕ່າງໆ. 

 

12. ການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມປາ່ໄມ ້ແຫງ່ຊາດ: ແມຍ່ງິສາມາດປະກອບສວ່ນແນວໃດ? 

 
ແມ່ຍິງ ອາດຈະສາມາດ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງ ການຕິດຕາມ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ແຕ່ຕ້ອງການ ການສະໜັບ
ສະໜູນດ້ານການເງິນ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ລວມທັງການຕິດຕາມ. 
 

13. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ

ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

  
ມາຮອດປັດຈຸບັນນີັ້, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ບໍໍ່ພຽງແຕ່ ຈັດສັນທີື່ດິນ ໃນລະດັບບ້ານ ເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່
ເວລາສ່ວນໃຫຍ່, ບໍໍ່ມີການອອກໃບຕາດິນເທ ື່ອ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເສຍປຽບ ຍອ້ນວ່າ ການ

ຕັດສິນໃຈຫ ັກໆ ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ (ທີື່ສ່ວນຫ າຍເປັນ

ຜູ້ຊາຍ) ແລະ ຫົວໜ້າຄອບຄວົ. ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ໃນອະນາຄົດ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຈາະຈົງຫ າຍຂຶັ້ນ 
ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ສ່ວນ ຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ທີື່ສໍາເລັດໄປແລ້ວເຄີື່ງໜຶື່ງ ຈໍາ
ເປັນຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ. ໃນປັດຈຸບັນນີັ້, ບໍໍ່ມີການຄໍໍ້າປະກັນການຄອບຄອງທີື່ດິນໃດເລີຍ. 

 

14. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: ຈຸດໃດ ທີື່ຈະສົົ່ງຜົນ ຕໍໍ່ຈາໍ

ນວນວຽກ ຂອງແມຍ່ງິ? ຕໍໍ່ຊວີດິການເປນັຢູ ່ຂອງປະຊາຊນົເດ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ 



ສາໍລບັ ການບລໍກິານສົົ່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ໄດສ້ະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປກຶສາຫາລ  ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ. 

 

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການວິເຄາະ ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຢ່າງເລິກເຊີື່ງ ເປັນແຕ່ລະບ້ານ. ການສະໜອງເງິນ
ລົງທຶນ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີ. ປະຊາຊົນ ມີຄວາມພໍໃຈ ທີື່ຈະຢຸດຕິ ການເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີັ້ ບໍໍ່
ມີທາງເລ ອກ. 
 

15. ການສົົ່ງເສມີ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ ທີື່ປາສະຈາກການທາໍລາຍປາ່ໄມ ້ແລະ ການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ: ປດັຈບຸນັນີັ້ 

ແມນ່ຫຍງັ ເປນັສິື່ງທາ້ທາຍ ທີື່ໃຫຍທ່ີື່ສດຸ ຂອງແມຍ່ງິ ໃນການພັດທະນາ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ດັົ່ງກາ່ວ, ແມ່ນ

ຫຍງັເປນັອປຸະສກັ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້? 

 
ການຂາດ ຊັບພະຍາກອນການເງິນ ບວກກັບ ການຂາດຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ ໃນການລົງທຶນ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ.  
ຕະຫ າດ ແມ່ນເປັນຕະຫ າດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ມີຫ າຍບ້ານ ທີື່ຢູ່ຫ່າງໃກຈາກຕະຫ າດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ
ຕະຫ າດໄດ້.   
ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ແນະນໍາໃຫ້ສ້າງ ແບບຟອມຕິດຕາມວ່າ ຜະລິດຕະພັນໃດ ຖ ກຜະລິດ 
ແລະ ຂາຍຢູ່ໃສ ຈົົ່ນວ່າ ມີຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນຕະຫ າດ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມລາຄາ ເພ ື່ອຜົນ
ປະໂຫຍດ ຂອງຊາວນາ (ຊຶື່ງເປັນຜູ້ທີື່ປ ກກະຕິ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນເທົົ່າທີື່ຄວນ). ການສ້າງແບບຟອມນີັ້
ຂຶັ້ນມາ ອາດຈະສາມາດມາຈາກ ພະແນກອຸດສະຫາກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ການເກບັກໍາຂໍໍ້ມູນໂຕເລກ 
ຂອງຫ້ອງການຂັັ້ນເມ ອງຂອງພະແນກ. 

 

16. ການເຂົັ້າເຖງີ ການເງນິຈລຸະພາກ ສາໍລບັ ຕອ່ງໂສຄ້ນຸຄາ່ໃໝ ່ເຫ ົົ່ານີັ້: ແມຍ່ງິໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ງ

ດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແນວໃດ? 

 
ບາງທີ ເຂາົເຈົັ້າ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ງທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ຖ້າວ່າ ບໍໍ່ມີຄວາມສຽງຫ າຍ ທີື່ຈະຫ ຼູບ
ທຶນ ຈາກການລົງທຶນ (ເຊັົ່ນ ໃນເວລາທີື່ ພະຍາດສັດ ຂ້າສັດ ທີື່ເຂົາເຈົັ້າຊ ັ້ມາ ດ້ວຍເງິນທີື່ກູ້ຢືມ). 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຕໍໍ່າ ຈົົ່ນເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຍາກ ສາມາດເຂົັ້າເຖີງ ການເງິນຈຸ
ລະພາກໄດ້ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຢູ່ນໍາທະນາຄານບ້ານ.  

 

17. ທາ່ນເຫນັທາ່ແຮງ ແລະ ສິື່ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອາົການລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົັ້າມາເຮດັ
ການຜະລດິກະສກິາໍປາ່ໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູໃ່ນປາ່ຜະລິດແຫງ່ຊາດ ຊຶື່ງລວມມິ ີການ
ເຮດັອຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອດຸສະຫາກາໍເສັັ້ນໄຍ? ທ່ື່ານຄດິບວໍາ່ ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ 
ການລງົທນຶດັົ່ງກາ່ວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ ຮບັປະກນັໄດບ້ວໍາ່ ການລງົທນຶ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ 
ແກຊ່າວບາ້ນ?  
 



ບົດສະເໜີ ຈະໄປຜ່ານ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຊຶື່ງຈະທົບທວນຄ ນ ຜົນປະໂຫຍດ ສໍາລັບ 
ຊາວບາ້ນ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່. ປຶກສາຫາລ  ກັບຊາວບ້ານ ແລະ ດໍາເນີນການສໍາຫ ວດພ ັ້ນທີື່. ຕິດຕາມ 
ແລະ ກວດກາ ໂດຍ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ. 
 

18. ຄາໍຄດິເຫນັອ ື່ນໆເດ?   

 

ແຜນ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມຄວາມເປັນຈິງ ໃນດ້ານງົບປະມານ. ໃຫ້ນໍາໃຊ້ ການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານ

ເປັນປ ກກະຕິ ເພ ື່ອມີການຍົກບັນຫາອ ື່ນໆຂຶັ້ນມາ ນອກຈາກຫົວຂໍໍ້ປ ກກະຕິ (ເຊັົ່ນ ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ 

ທີື່ຢູ່ໃນກອບ ຂອງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ບາງຢາ່ງທີື່ເປັນຮູບປະທໍາ ສໍາລັບ ຊາວບ້ານ). ສ້າງໃຫ້ກອງ
ປະຊຼຸມ ມີຄວາມດຶງດູດ ຫ າຍຂຶັ້ນ ສໍາລັບຊາວບາ້ນ, ສ້າງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ
ແດ່ ທີື່ເຂົາເຈົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຼຸມ.  

ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ: ເລັງເປ ົ້າໃສ່ ຜູ້ຊາຍ ທີື່ເປັນຜູ້ອາວຸໂສ ພາຍໃນບ້ານ 
ຖ້າວ່າ ທ່ານຕ້ອງການສົົ່ງເສີມ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ແລະ ເຮັດແບບທໍາມະດາ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ 
(ວີດີໂອ, ເກມ ແລະ ອ ື່ນໆ).  

 

 

  



GCF/GIZ, ການສໍາພາດພາກລັດ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເມ ອງຊໍາເໜ ອ, ແຂວງຫົວພັນ 

 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບດົບາດຂອງທາ່ນ ມຫີຍງັແດ ່ຢູໃ່ນ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກນົໄກ REDD+? 

 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ FPIC ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ; ບໍໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ

ການຈັດຕັັ້ງໂດຍກົງ ສໍາລັບ REDD+, ເຊັົ່ນ ສັນຍາຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ ທີື່ເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງ

ຂະບວນການ FPIC 

 

2. ໃນມມຸມອງ ຂອງທາ່ນ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ 

ລວມທງັ ການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມ້?  

 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປະກອບສ່ວນ ຕໍໍ່ ການເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ແລະ ປຸກລະດົມ ແມ່ຍິງໃນບ້ານ ເພ ື່ອຊ່ວຍ
ປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້.  

 

3. ທາ່ນເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍຫຍງັແດ ່ເມ ື່ອເວົັ້າເຖງີເຂດຫາ່ງໃກສອກຫ ີກ, ແມຍ່ງິ ແລະ ກຸມ່ຊນົເຜົົ່າ?  

ຄວາມຮູ້ ແລະ ການເຂົັ້າໃຈແມຍ່ິງ ມີຕໍໍ່າ ຊຶື່ງສົງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ກອງປະຊຼຸມ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ທີື່ສໍາຄັນ: 
ອັດຕາການສຶກສາຕໍໍ່າ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ ທີື່ຢູ່ເຂດຫ່າງໃກສອກຫ ີກ.  

 

4. ທາ່ນຮູສ້ກຶບວໍາ່ ແມຍ່ງິມກີານເຂົັ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອັນດຽວກນັ ທີື່ມາຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການ
ຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ, ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ໄມລ້ວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່
ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສັດປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 
 
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ມີສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແຕ່ ໂດຍປ ກກະຕິ ຈະບໍໍ່ມີ
ແມ່ຍິງຫ າຍກວ່າ (ທັງໝົດ 7 ຄົນ) – ດັົ່ງນັັ້ນ ອໍານາດການທໍາການຕັດສິນໃຈ ຂອງແມ່ຍິງ ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດ

ຫ າຍ. ມັນມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ທີື່ຈະຊອກຫາແມ່ຍິງມາຕ ື່ມ ສາໍລັບໜ້າວຽກນີັ້ ເພາະວາ່ ສ່ວນໃຫຍ່ ບໍໍ່ຮູ້ສຶກ

ວ່າມີການສຶກສາເທົົ່າທີື່ຄວນ ທີື່ຈະມາເຮັດວຽກວິຊາການ ທີື່ພວົພັນ ກັບຄວາມຮບັຜິດຊອບດັົ່ງກ່າວ.  

 



5. ທາ່ນ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ ຂອງທາ່ນໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ ແຜນງານ ທີື່
ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດ? ມກີດິຈະກາໍ ຢູໃ່ນແຜນງານງານທີື່ວາງແຜນ

ໄວບ້ ໍທີື່ເຂາົເຈົັ້າຄດິວາ່ ເຂາົເຈົັ້າຈະ/ຢາກຈະ ສະໜບັສະໜນູ ແຕຈ່ະຕອ້ງມຄີວາມຮູທ້ີື່ເລກິເຊິື່ງຂຶັ້ນຕ ື່ມ ສາໍ

ລບັສິື່ງດັົ່ງກາ່ວ? 

 
ເມ ື່ອໃດທີື່ມີຄະນະຊີັ້ນໍາຂັັ້ນເມ ອງ, ໃຫ້ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແກ່ເຂົາເຈົັ້າ ແລະ 
ພວກເຮົາ ເນັັ້ນໃສ່ ປະເພດກິດຈະກໍາ ທີື່ຈະຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂັັ້ນບ້ານ.  
 

6. ທາ່ນຄດິວາ່ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈບຸນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? 

 
ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບໍໍ່ຄໍານຶງເຖີງ ບົດບາດຍິງຊາຍ, ມີພຽງໜ້ອຍຄົນເທົົ່ານັັ້ນ ທີື່
ເຂົັ້າໃຈ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ທາງເພດ.  
 

7. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສ່  ກດົໝາຍປາ່ໄມ້
ສະບບັໃໝ:່ ສາໍລບັໃນມມຸມອງກຽ່ວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັແດ່? 

 
ລະບຽບການ ແລະ ເອກະສານນິທິກໍາທັງໝົດ ຄວນຈະກວມເອົາ ບັນຫາຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ທາງເພດ ຊຶື່ງ
ສ້າງພ ັ້ນຖານ ແກ່ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ສ້າງບົດແນະນໍາອັນສະເພາະ ກ່ຽວບົດບາດຍງິຊາຍ ສາໍລັບ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ. ໃຫ້ເພີື່ມໃສ່ໃນບົດແນະນໍາ ວ່າ ອົງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນຂະແໜງ 
ຈະຕ້ອງສົົ່ງ ຢ່າງໜ້ອຍມີພະນັກງານທີື່ເວົັ້າພາສາທ້ອງຖິື່ນໜ ື່ງໄດ້ ໄປບ້ານ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນເຂົັ້າໃຈ 
ກິດຈະກໍາ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມ.  

 

8. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ

ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

 

ຄວາມທ້າທາຍ ໃນການຕິດຕາມ ຜ່ານທາງ ທີື່ປັດຈຸບັນນີັ້ ເຊັນໃບຕາດິນຮ່ວມກັນ ສໍາລັບເມຍ ແລະ ຜົວ. 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຢູ່ບາ້ນ ແລະ 
ພະຍາຍາມດຶງເອົາຊາວບ້ານທີື່ເປັນເພດຍິງເຂົັ້າຮາວມ ໃນການປຶກສາຫາລ .  
 

9. ການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມປາ່ໄມ ້ແຫງ່ຊາດ: ແມຍ່ງິສາມາດປະກອບສວ່ນແນວໃດ? 

 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຂອງໝົດທຸກບ້ານ ມີສະມາຊິກທີື່ເປັນເພດຍິງຢ່າງຕາຍໂຕໜຶື່ງຄົນແລ້ວ 
(ສະມາຊິກ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ), ດັົ່ງນັັ້ນ ລາວ ອາດຈະສາມາດ ສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງ ໃນການ

ຕິດຕາມປ່າໄມ້.  



 

10. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: ຈຸດໃດ ທີື່ຈະສົົ່ງຜົນ ຕໍໍ່ຈາໍ

ນວນວຽກ ຂອງແມຍ່ງິ? ຕໍໍ່ຊວີດິການເປນັຢູ ່ຂອງປະຊາຊນົເດ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ 

ສາໍລບັ ການບລໍກິານສົົ່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ໄດສ້ະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປກຶສາຫາລ  ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ. 

 
ທາງເລ ອກທີື່ສົົ່ງເສີມ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ໜ້າວຽກຢູໃ່ນການຜະລິດ ສາມາດຖ ກແຈກຢາຍ ຢ່າງ
ເປັນທໍາ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ເພ ື່ອຫ ີກລ້ຽງ ປະລິມານວຽກທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ ສໍາລັບຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິ. ຄຽງຄູ່ກັບ ການສົົ່ງເສີມການແບງ່ປັນວຽກພາຍໃນ ທີື່ມີຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ 
ຫ າຍຂຶັ້ນ (ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ).  

 

11. ການສົົ່ງເສມີ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ ທີື່ປາສະຈາກການທາໍລາຍປາ່ໄມ ້ແລະ ການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ: ປດັຈບຸນັນີັ້ 

ແມນ່ຫຍງັ ເປນັສິື່ງທາ້ທາຍ ທີື່ໃຫຍທ່ີື່ສດຸ ຂອງແມຍ່ງິ ໃນການພັດທະນາ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ດັົ່ງກາ່ວ, ແມ່ນ

ຫຍງັເປນັອປຸະສກັ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້? 

 

ກະຊວງອຸດສະຫາກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຈະຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ ການກໍານົດ ຕະຫ າດໃໝ່ໆ. ປັດຈຸບັນນີັ້ 

ຕະຫ າດ ແມ່ນຢູ່ໃກໂພດ ຈາກບ້ານຕ່າງໆ ທີື່ຢູ່ຫາ່ງໃກສອກຫ ກີທີື່ສຸດ. ບາງຄັັ້ງ ບາ້ນຕ່າງໆ ຜະລິດໄດ້ຫ າຍ 

(ເຊັົ່ນ ຜັກ) ແຕ່ຕະຫ າດ ຢູ່ໃກໂພດ ທີື່ຈະນໍາໄປຂາຍຢູ່ຕະຫ າດ.  

 

12. ການເຂົັ້າເຖງີ ການເງນິຈລຸະພາກ ສາໍລບັ ຕອ່ງໂສຄ້ນຸຄາ່ໃໝ ່ເຫ ົົ່ານີັ້: ແມຍ່ງິໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ງ

ດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແນວໃດ? 

 

ການເງິນຈະລະພາກ ສາມາດຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ ເລີັ້ມຕົັ້ນທຸລະກິດ ເຄ ື່ອງຈັກສານ, ການລ້ຽງສັດ, ແລະ ກະສິກໍາ. 

ປັດຈຸບັນນີັ້, ລູກຄ້າຕົັ້ນຕໍ ຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນແມ່ຍິງ. ສົມທົບ ການເຂົັ້າເຖິງການເງິນ

ຈຸລະພາກ ກັບ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດ ແກ່ ແມ່ຍິງ. ໃນກໍລະນີ ຂອງ ການສົົ່ງເສີມພ ດ

ເສດຖະກິດ, ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ແນະນໍາພ ດເສດຖະກິດໃໝ່ ຈົົ່ນກວ່າວ່າ ແມ່ຍິງ ໄດ້ຖ ກ

ກະກຽມ ແລະ ມີຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນເພີື່ມຂຶັ້ນ.  

ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບງານຜີມ  ຫ າຍຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຮຽນຮູ້ ທັດສະໃໝ່ໆ (ເຊັົ່ນ

ເຄ ື່ອງຈັກສານ). ບໍໍ່ພຽງແຕເ່ວົັ້າກ່ຽວກັບ ວິທີເຂົັ້າເຖີງຕະຫ າດເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງຈັດຕັັ້ງ ການທັດສະນະສຶກ

ສາ ແກ່ ຊາວບ້ານ ເພ ື່ອເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ. 

ເມ ື່ອສ້າງການເຂົັ້າເຖີງ ການເງນິຈະລະພາກ: ໃຫ້ດໍາເນີນ ການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການສຶກສາ  ກ່ຽວກັບ ການ



ເງິນຈຸລະພາກ ທີື່ມີການປ່ຽນແປງ ຕໍໍ່ ການຢ້າກວາ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ໝັັ້ນຄົງ ຂອງແມ່ຍິງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ລະດັບການສຶກສາທີື່ ຕໍໍ່າ.  
 

13. ທາ່ນເຫນັທາ່ແຮງ ແລະ ສິື່ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອາົການລົງທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົັ້າມາເຮດັ
ການຜະລດິກະສກິາໍປາ່ໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູໃ່ນປາ່ຜະລິດແຫງ່ຊາດ ຊຶື່ງລວມມິ ີການ
ເຮດັອຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອດຸສະຫາກາໍເສັັ້ນໄຍ? ທ່ື່ານຄດິບວໍາ່ ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ 
ການລງົທນຶດັົ່ງກາ່ວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ ຮບັປະກນັໄດບ້ວໍາ່ ການລງົທນຶ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ 
ແກຊ່າວບາ້ນ? 
 

ຄ່າສໍາປະທານ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ຄວນຈະໄປຫາ ຊາວບ້ານ, ທີື່ດິນກັບໄປຫາຊາວບາ້ນ. ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາ

ການ ຄວນຈະຖ ກສະໜອງ ໂດຍບໍລິສັດ ໃຫ້ແກ່ ຊາວບາ້ນ. 

 

 

 

 

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລັດ: ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມແ້ຂວງ, ຫ ວງນໍໍ້າທາ 

 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບດົບາດຂອງທາ່ນ ມຫີຍງັແດ ່ຢູໃ່ນ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກນົໄກ REDD+?  

 

ກະກຽມ ໂຄງສ້າງໃໝ່ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ REDD+ ໃນຕອນນີັ້; ໄດ້ສໍາເລັດແຜນ PRAP 

ແລ້ວ ແຕ່ຍັງລໍຖ້າເຊັນ. ໄດປ້ຶກສາຫາລ  ກັບ ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ. ປັດຈຸບັນ ງົບປະມານກິດ

ຈະກໍາ  ຖ ກກະກຽມ, ຊຶື່ງມີ ຫ້າ ກິດຈະກໍາ ຕົັ້ນຕໍ: ການເຜີຍແຜ່ REDD, ການເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການ

ປ່າໄມ້, ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາ PRAP, ງົບປະມານບໍລິຫານ  

 

2. ໃນມມຸມອງ ຂອງທາ່ນ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ 

ລວມທງັ ການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມ້? 

 

ບໍໍ່ມີການແຍກຈາກຝ່າຍລັດ. ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ຫ   ກອງທຶນອະນຸລັກ ມັກຈະແມ່ນຜູ້ຍິງເປັນຜູ້ນໍາ 

ແລະ ຖ ກເບີື່ງເໝ ອນກັບວ່າ ເປັນຜູ້ມີບົດບາດຫ ັກ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບັນຊີ. ຕາມປະເພນີ, ການ
ລາດຕະເວນ ແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ເຮັດ ເຖີງແມ່ນວ່າ ຈະບໍໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງໃຫ້ເປັນເຊັົ່ນນັັ້ນກໍຕາມ. ແຕ່ເມ ື່ອໃດ ທີື່
ປ່າໄມ້ ຢູ່ໃກ້ບ້ານ, ແມ່ຍິງຍັງອາດສາມາດ ທໍາໜາ້ທີື່ນັັ້ນໄດ້.    
 

3. ແມຍ່ງິ ເປນັສວ່ນໜຶື່ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

 

ແມ່ຍິງ ອາດຈະສາມາດ ມີບົດບາດຫ າຍຢ່າງ – ເພາະວ່າ ເຂາົເຈົັ້າ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີການຄິດຄໍາ

ນຶງ ຫ າຍກວ່າ ຕໍໍ່ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ແມ່ຍິງ ມັກຈະມີວຽກເພີື່ມທີື່ມີຄາ່ ຫ າຍກວ່າ ເຊັົ່ນ ຫັດຖະ

ກໍາ/ທໍຜ້າ. ການເກັບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ການເກັບກູ້ຢາງພາລາ ແມ່ນແມ່ຍິງຈະເຮັດມີປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫ າຍກວ່າ.  
 

4. ເຂາົເຈົັ້າ ຈະສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງໃຫໄ້ດຫ້ າຍຂຶັ້ນ ແນວໃດ?  

 
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ເມ ື່ອເວົັ້າເຖີງ ການ
ເຜີຍແຜ ່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແມ່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ. ພວກເຮົາຈະແຍກ ເປັນກຸ່ມປຶກສາຫາລ ຍິງ 
ແລະ ຊາຍ ເພາະວ່າ ຖ້າບໍໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ ແມ່ຍິງຈະບໍໍ່ເວົັ້າ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ແມ່ຍິງຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ການອົບຮົມສຶກສາ



ເດັກ ທີື່ສໍາຄັນ. 

 

5. ທາ່ນເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍຫຍງັແດ ່ເມ ື່ອເວົັ້າເຖງີເຂດຫາ່ງໃກສອກຫ ກີ, ແມຍ່ງິ ແລະ ກຸມ່ຊນົເຜົົ່າ? 

 
ແມ່ຍິງ ແມ່ນເປັນບຸກຄົນຕົັ້ນຕໍ ໃນການເກັບກໍາ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ອ ື່ນໆ ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນບ້ານຊົນເຜົົ່າ, 
ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ທີື່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈທັງໝົດ. ພວກເຮົາ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເພີື່ມ ການປູກຈິດສໍານຶກ
ຂອງພວກເຮົາ ໃຫແ້ກ່ ຊຼຸມຊົນເຫ ົົ່ານີັ້ ກ່ຽວກບັ ການທໍາການຕັດສິນໃຈທີື່ເທົົ່າທຽມກັນ.  
ການຂາດຄວາມຮູ້ພາສາລາວ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການສ ື່ສານ ກັບ ຊາວບ້ານທີື່ເປັນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ. ເຂົາເຈົັ້າມັກແຕ່ຈະເວົັ້າກັບນາຍບາ້ນເທົົ່ານັັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ຫ າຍກຸ່ມຊນົເຜົົ່າ ທີື່ລວມມີ 

ເຜົົ່າອາຄາ ໄດ້ປັບປຸງ ການເວົັ້າພາສາລາວ ຂອງຕົນ ໃນສິບປຜີ່ານມາ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມັນຈິື່ງງ່າຍຂຶັ້ນ ໃນການເຂົາ
ເຖິງເຂົັ້າເຈົັ້າ.  

 

6. ທາ່ນຮູສ້ກຶບວໍາ່ ແມຍ່ງິມກີານເຂົັ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອັນດຽວກນັ ທີື່ມາຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການ
ຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ, ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ໄມລ້ວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່
ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສັດປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 

ແມ່ຍິງ ທີື່ເປັນຜູ້ເກັບເງິນໃຫຄ້ອບຄົວ ມີຜົນປະໂຫຍດສູງ ຈາກ ຊັບພະຍາກອນ. ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 

ສໍາລັບຫ າຍຊົນເຜົາ, ຜູ້ຊາຍມັກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ “ຄໍາສຸດທ້າຍ” ໃນການຕັດສິນໃຈ. ຕ່າງກັບຢູ່ໃນຕົວເມ ອງ, 

ປ ກກະຕິ ແມ່ຍິງມີອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ຫ າຍກວ່າ. 

ຜູ້ຊາຍມີການເຂົັ້າເຖີງຫ າຍກວາ່ ຕໍໍ່ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ໃຫ້

ແມ່ຍິງເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. ໂດຍປ ກກະຕິ, ແມ່ຍິງຈະເປັນຜູ້ເກັບເງິນ 

ໂດຍອິງຕາມວັດທະນາທໍາລາວ, ດັົ່ງນັັ້ນ ຖ້າແມ່ຍິງເຫັນ “ຄຸນຄ່າຂອງເງິນ” ທີື່ມາຈາກຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ເຂົາເຈົັ້າຈະຕ້ອງການເຂົັ້າຮວ່ມຫ າຍຂຶັ້ນ ຢ່າງເປັນທໍາມະຊາດ.  
 

7. ແມນ່ກຸມ່ໃດ ຂອງແມຍ່ງິ ທີື່ໃນປັດຈບຸນັ ໄດເ້ຂົັ້າຮວ່ມໃນ ຕວົແບບການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມ້? 

 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນພຽງກຸ່ມດຽວ. ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ໄດ້ສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ແມ່ຍິງຫ າຍຄົນ ມີ
ບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ວິສະຫາກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ. 
ກິດຈະກໍາ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ໄດ້ສົົ່ງເສີມ ແມ່ຍິງ ເຂົັ້າໃນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ.   

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ມີແມ່ຍິງບາງຄົນ ຢູ່ໃນ ຂະແໜງປ ກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດ (3 ຄົນ 

ໃນຈໍານວນ 8 ຄົນ), ຂະແໜງປ່າໄມ້ (13 ຄົນ ໃນຈໍານວນ 6 women). 

 



8. ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ມຫີຍງັແດ ່ເຂາົເຈົັ້າອາດຈາໍເປນັຈະຕອ້ງການປບັປງຸຫຍງັແດ່?  

 
ພະນັກງານຍິງ ຂອງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ມີຄວາມອາດສາມາດ ອັນດຽວກັນ ແຕ່ ການ
ເກີດລູກ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຢູ່ແຖວຫ ັງ. ມີຜູ້ລາດຕະເວນເພດຍິງສອງຄົນ ຢູ່ເມ ອງລ່ອງ ທີື່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 
ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ຊຶື່ງເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງການບັງຄບັໃຊ້ກົດໝາຍ.   
 

9. ທາ່ນ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ ຂອງທາ່ນໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ ແຜນງານ ທີື່
ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດ? 

 
ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ມີຈຸດປະສານງານບົດບາດຍິງຊາຍ ສອງ ຫາ ສາມຄົນ, ຊຶື່ງເປັນຜູ້ຊາຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ ທີື່ມັກຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັັ້ງ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ບາງຄັັ້ງ ກໍລົງໄປບ້ານຕ່າງໆ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຍັງມີໂຄງສ້າງໃນການລົງວຽກ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທຸກກິດຈະກໍາອັນ
ສະເພາະ.  

 

ການຝຶກອົບຮົມທີື່ລົງເລິກດ້ານ REDD+ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ກ່ອນເລີັ້ມຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງມີການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງທັດສະຄວາມຮູ້ ໃນການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ການຂຶັ້ນນໍາສະເໜີ ແກ່ ພະນັກງານ ເພ ື່ອປັບປຸງ ວຽກໃນຂັັ້ນບ້ານ. 
 

10. ທາ່ນຄດິວາ່ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈບຸນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກງານ 

REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 

ຫ າຍປານໃດ? 

 

ແມ່ຍິງ ມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍ ຢູ່ໃນຂະບວນການວາງແຜນ REDD* ໃນປັດຈຸບັນ. ສໍາລັບການຄໍານຶກ

ບົດບາດຍິງຊາຍ, ມັນຍາກສໍາລບັພວກເຮົາ ທີື່ຈະປະເມີນໄດ.້  

 

11. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສ່  ກດົໝາຍປາ່ໄມ້
ສະບບັໃໝ:່ ສາໍລບັໃນມມຸມອງກຽ່ວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັແດ່? 

 

ບໍໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງກ່າວເຖີງບົດບາດຍິງຊາຍ ແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ຢູ່ໃນລະບຽບການ, ແຕ່ແທນທີື່ຈະ

ເຮັດເຊັົ່ນນັັ້ນ ໃຫ້ເອົາແມ່ຍິງເຂົັ້າມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນຕ ື່ມອີກ. ຢູ່ໃນບາງກໍລະນີ, ແມ່ນມີຄວາມ

ສົມດູນກັນແລ້ວ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນຢູ່ທຸກບອນ. ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ຄວາມສົມດູນ ແມ່ນດີ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນຢູ່ເກ ອບທຸກບ້ານ 
ດັົ່ງນັັ້ນ ໃຫ້ເນັັ້ນໜັກໃສ່ບ່ອນນັັ້ນ.         

 



12. ແມຍ່ງິ ສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ? 
 
ການລາດຕະເວນ ແມ່ນຈະຕິດຕາມດ້ວຍ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ເມ ອງ, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ເມ ອງ ຮ່ວມກັບ ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫ ວດ. ມັນຈະເປັນໄປບໍໍ່ໄດ້ ຖ້າບໍໍ່ມີ 

ການເຂົັ້າຮວ່ມ ຂອງຊາວບ້ານ. ບ້ານມັກຈະຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ. ວຽກສາມາດເປັນສິື່ງ

ອັນຕະລາຍ (ຜູ້ລ້າ, ຜູ້ຂຸດຄົັ້ນ). ແມ່ຍິງບາງຄົນ ອາດຈະມີ ຄວາມອາດສາມາດ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນເລ ັ້ອງປ ກກະຕິ.  

 

13. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ

ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລັບແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

 
ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ ຍົກເວັັ້ນບ້ານ ທີມີການຍົກຍາ້ຍຫ າຍ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້
ມັນຫຍຸ້ງຍາກ ແກ່ອໍານາດການປ ກຄອງ ໃນການອັບເດດຂໍໍ້ມູນທີື່ຈໍາເປັນ ໃນການຈັດສັນທີື່ດິນ. ການວາງ
ແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແບບຍ ນນານ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຄິດເຖີງໄລຍະຍາວ ໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນກວາ່ໃນອະດີຜ່ານມາ. 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເມ ອງສິງ ທີື່ມີບັນຫາ ກ່ຽວກບັການຍົກຍາ້ຍ ຍ້ອນມີການພັດທະນາທີື່ໄວ (ດຶງເອົາທີື່ຕັັ້ງ 

ແກ່ຫ າຍຄົນ). ສໍາລັບຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ປັດຈຸບັນນີັ້ ສ້າງຜົນ

ປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນການຕັດສິນໃຈ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ 

ແມ່ນເທົົ່າທຽມກັນຫ າຍ, ສ່ວນ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມເທົົ່າທຽມກັນ.   

 

14. ການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມປາ່ໄມ ້ແຫງ່ຊາດ: ແມຍ່ງິສາມາດປະກອບສວ່ນແນວໃດ? 

 

ແມ່ຍິງຮູ້ປ່າໄມ້ດີ ແລະ ຄວນຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ໃນການຕິດຕາມ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າຍັງຖ ກເບີື່ງເປັນຄົນທີື່ໜາ້ເຊ ື່ອຖ  ແລະ ຊ ື່ສັດກວ່າຜູ້ຊາຍ ໃນການສະໜອງຂໍໍ້ມູນ
ປະເພດນີັ້.   

 

15. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: ຈຸດໃດ ທີື່ຈະສົົ່ງຜົນ ຕໍໍ່ຈາໍ

ນວນວຽກ ຂອງແມຍ່ງິ? ຕໍໍ່ຊວີດິການເປນັຢູ ່ຂອງປະຊາຊນົເດ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ 

ສາໍລບັ ການບລໍກິານສົົ່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ໄດສ້ະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປກຶສາຫາລ  ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ. 

 

ໝາກແໜ່ງ, ຊາ, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ. ດ້ານລົບ: ການທີື່ຈະປູກພ ດເສດຖະກິດ, ມັກຈະມີການຕັດຕົັ້ນໄມ້

ນ້ອຍອອກ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄວາມສົມດູນ ທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາການກະເສດ ແມ່ນຈະບໍໍ່ສົມບູນ, ຊຶື່ງນໍາໄປສູ່ 
ການຫ ຼຸດລົງ ຂອງຊີວະນາໆພັນ. ຖ້າວ່າ ພວກເຮົາ ເພີື່ມພ ດເສດຖະກິດຂຶັ້ນ, ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງໝາຍເຖີງ 



ການລົບກວນສັດປ່າ, ດັົ່ງນັັ້ນ ພວກເຮົາຄວນຈະຊອກວິທີທາງ ເພ ື່ອຈໍາກັດສິື່ງລົບກວນ.  
ການເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ ຕ້ອງການແຮງງານ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ດັົ່ງນັັ້ນ ທຸກການປ່ຽນແປງ ຈາກ ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ 
ໄປເປັນພ ດເສດຖະກິດ ເບີື່ງເໝ ອນກັບວ່າຈະດີ ໃນແງຂອງວຽກເຮັດງານທໍາ ຂອງປະຊາຊົນ.  
ຢູ່ໃນການປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນບ້ານ, ຄວນຈະເລັງເປ ົ້າໝາຍເຈາະຈົງໃສ່ແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານຄວາມຮູ້ວິຊາ
ການ ທີື່ຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ບດົບາດ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ເປັນຜູ້ອົບຮົມສັົ່ງສອນ
ລູກຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ.  
 

16. ການສົົ່ງເສມີ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ ທີື່ປາສະຈາກການທາໍລາຍປາ່ໄມ ້ແລະ ການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ: ປດັຈບຸນັນີັ້ 

ແມນ່ຫຍງັ ເປນັສິື່ງທາ້ທາຍ ທີື່ໃຫຍທ່ີື່ສດຸ ຂອງແມຍ່ງິ ໃນການພັດທະນາ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ດັົ່ງກາ່ວ, ແມ່ນ

ຫຍງັເປນັອປຸະສກັ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້? 

 
ໃນການສົົ່ງເສີມ, ຈະເປັນການດີ ທີື່ຈະປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບ ການແບ່ງວຽກ ຕາມທ່າແຮງ ຊຶື່ງເປັນສິື່ງຈໍາ
ເປັນ ສໍາລັບ ໂຄງການໃໝ່ (ເຊັົ່ນ ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ປູກ, ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ເກັບກູ້, ແລະ ອ ື່ນໆ). 
ປ ກກະຕິ ແມ່ຍິງ ຮູ້ກ່ຽວກັບ ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ ຫ າຍກວາ່ຜູ້ຊາຍ ລວມທັງວ່າ ຜະລິຕະພັນໃດໜຶື່ງ ມີ
ລາຄາເທົົ່າໃດ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວັນ້ນ ສາມາດຖ ກນໍາໃຊ້ ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ. 

 

17. ການເຂົັ້າເຖງີ ການເງນິຈລຸະພາກ ສາໍລບັ ຕອ່ງໂສຄ້ນຸຄາ່ໃໝ ່ເຫ ົົ່ານີັ້: ແມຍ່ງິໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ງ

ດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແນວໃດ? 

 
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ມັກຈະເປັນອຸປະສັກໃຫຍ່ ສໍາລັບປະຊາຊົນ ທີື່ຈະນໍາໃຊ້ ເພ ື່ອເປັນຈຸດເລີັ້ມຕົັ້ນ 
ສໍາລັບ ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າ/ຜະລິດຕະພັນ ໃໝ່ ແລະ ອ ື່ນໆ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນ ຢ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການ
ຈ່າຍເງິນຄ ນ ໃຫ້ທັນຕາມກາໍນົດເວລາ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ ອາດຈະບໍໍ່ໍນໍາໃຊ້ສະຖາບັນດັົ່ງກ່າວ. ສະຖາບັນການເງິນ
ຈຸລະພາກ ເປັນເຈົັ້າຂອງ ຄວາມຮູ້ເຕັກນິກ ທີື່ມີຄຸນຄ່າຫ າຍ ຜ່ານທາງ ຊຶື່ງວ່າສາມາດ ເປັນປະໂຫຍດ ສໍາລັບ 
ຊາວບາ້ນ ທີື່ຈະຮຽນຮູ້ ວິທີກໍານົດ ຊັບພະຍາກອນ ສໍາລັບການລົງທຶນ ດ້ວຍຕົນເອງ ດັົ່ງການ ການຮ່ວມມ 
ກັນ ອາດຈະເປັນສິື່ງທີື່ດີ ທີື່ສຸດ. 
 

18. ທາ່ນເຫນັທາ່ແຮງ ແລະ ສິື່ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອາົການລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົັ້າມາເຮດັ
ການຜະລດິກະສກິາໍປາ່ໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູໃ່ນປາ່ຜະລິດແຫງ່ຊາດ ຊຶື່ງລວມມິ ີການ
ເຮດັອຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອດຸສະຫາກາໍເສັັ້ນໄຍ? ທ່ື່ານຄດິບວໍາ່ ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ 
ການລງົທນຶດັົ່ງກາ່ວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ ຮບັປະກນັໄດບ້ວໍາ່ ການລງົທນຶ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ 
ແກຊ່າວບາ້ນ? 
 

ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກອະດີດ: ໄດ້ຈັດການທັດສະນະສຶກສາ ແກ່ ຊາວບ້ານ ແລະ ສະໜອງແກ່ນ
ພັນ ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົັ້າເຈົັ້າ ເພ ື່ອເລີັ້ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ພະແນກກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ບໍລິສັດ ຈະຊ ັ້ ຜະລິດຕະພັນ (ໝາກເດົາ). ໃນບາງກໍລະນີ, ບໍລິສັດ ໄດ້



ສະໜອງເງິນທຶນ ແກ່ ກິດຈະກໍາເຫ ົົ່ານີັ້, ບາງຄັັ້ງແມ່ນ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຖ້າວ່າ ມີ

ງົບປະມານ ສໍາລັບກິດຈະກໍາ. ອີກຕົວຢ່າງໜຶື່ງ: ບໍລິສັດຜະລິດເຈ້ຍ ຖ ກສ້າງຂຶັ້ນ ດັົ່ງນັັ້ນ ພະແນກກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ແກ່ຊາວບ້ານ ກ່ຽວກັບ ວທິີປູກໄມ້ໃຜ ເພ ື່ອຂາຍໃຫ້ບໍລສິັດດັົ່ງກ່າວ.  
ທັງສອງຢ່າງ ແມ່ນກໍາລັງໄປໄດ້ດີ ແຕ່ ເຂົາເຈົັ້າ ບໍໍ່ຮູ້ສຶກວາ່ ສິື່ງເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນເປັນຂໍໍ້ແກ້ໃຂ ທີື່ຍ ນນານ 
ເພາະວ່າ ການຂຶັ້ນລົງ ຂອງລາຄາ ມີທ່າອຽງ ທີື່ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຢ່າງໜັກໜວ່ງ ຕໍໍ່ບ້ານຕາ່ງໆ, ຊຶື່ງມັກຈະນໍາ
ໄປສູ່ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເພາະວ່າ ຊາວບ້ານ ຕ້ອງການປູກພ ດອ ື່ນ ຢ່າງໄວວາ ເພ ື່ອສ້າງລາຍຮບັເພີື່ມຕ ື່ມ.  
ຖ້າວ່າ ມີຫ າຍບໍລິສັດ ສົນໃຈລົງທຶນ, ບາງທີ ທີື່ດິນກະສິກໍາ ສາມາດ ຈັດສັນໂດຍກົງໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ. 
 

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລັດ: ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ 

 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບດົບາດຂອງທາ່ນ ມຫີຍງັແດ ່ຢູໃ່ນ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກນົໄກ REDD+? 

 
ປ ກກະຕິ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ປະສານງານ ກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບ 
ກິດຈະກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ ສ່ວນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໜຶື່ງຄົນ ຖ ກມອບ
ໝາຍໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນທຸກການປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບ REDD+ ລວມທັງໃນຂັັ້ນບ້ານ. ນອກນັັ້ນ ຍັງເຂົັ້າ

ຮ່ວມ ກິດຈະກໍາ ຂອງ SUFORD ໃນລະດັບບ້ານ. ລວມທັງ ການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກບັບົດບາດຍງິ
ຊາຍ ແກ່ ຊາວບ້ານ.  
 

2. ໃນມມຸມອງ ຂອງທາ່ນ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ 
ລວມທງັ ການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມ້? 

 
ແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຖ ກຮັບຮອງ, ຫ າຍຄົນ ຢຸດຕິ ການເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ, ອາຊີບຕ່າງໆ ຖ ກສ້າງຂຶັ້ນ 
 

3. ທາ່ນຮູສ້ກຶບວໍາ່ ແມຍ່ງິມກີານເຂົັ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອັນດຽວກນັ ທີື່ມາຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການ
ຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ, ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ໄມລ້ວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່
ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສັດປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 

 

4. ແມນ່ກຸມ່ໃດ ຂອງແມຍ່ງິ ທີື່ໃນປັດຈບຸນັ ໄດເ້ຂົັ້າຮວ່ມໃນ ຕວົແບບການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມ້?  

 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ບໍໍ່ແມ່ນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົັ້ນຕໍ ແຕ່ເປັນຜູ້ປະສານງານກັບທຸກຂະແໜງການ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນ ຄວາມເທົົ່າທຽມກນັທາງເພດ. ພວກເຮາົ ຕ້ອງການໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມເພີື່ມຂຶັ້ນ ໃນການ

ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ລະດັບບ້ານ. ພວກເຮົາ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ລະດົມແມ່ຍິງໃນບ້ານ ແລະ ຂໍໃຫ້ອໍານາດການ

ປ ກຄອງບ້ານ ຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ຍິງເຂົັ້າຮ່ວມ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກນັ. ທຸກຄັັ້ງ ມັກເປັນບັນຫາ ຖ້າມີພຽງແຕ່ຫົວ
ໜ້າຄອບຄວົ ຖ ກຮຽກໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຼຸມ ເພາະວ່າ ຈະມີແຕ່ຜູ້ຊາຍເຂົັ້າຮ່ວມ. ສິື່ງທີື່ເຄີຍປະຕິບັດຕາມ
ປະເພນີ ແລະ ການທີື່ມີວຽກເຮ ອນການຊານຫ າຍ ເປັນການກດີກັັ້ນ ແມ່ຍິງ ອອກຈາກການເຂົັ້າຮ່ວມ. 



ລະດັບການສຶກສາ ແມ່ນມີຕໍໍ່າ ສໍາລັບແມ່ຍິງ, ດັົ່ງນັັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນໜ້ອຍ ໃນການເຂົັ້າ
ຮ່ວມ. ທັງໝົດປັດໃຈເຫ ົົ່ານີັ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຄ້ໍານຶງເຖີງ ໃນເວລາວາງແຜນ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນຂັັ້ນບ້ານ.      

 

5. ທາ່ນ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ ຂອງທາ່ນໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ ແຜນງານ ທີື່
ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດ? 

 
ພວກເຮົາ ມີການຝຶກອົບຮົມ ຈໍານວນໜຶື່ງ ທີື່ເປັນການແນະນໍາ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງການ ແຕ່ອາດຈະເປັນການ
ດີ ຖ້າມີການຝຶກອົບຮົມ ທີື່ລົງເລິກຕ ື່ມ ກ່ຽວກັບ REDD+ ແລະ ວິທີສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກໍາ ຂອງ

ແຜນງານ ໃຫ້ໄດ້ດີທີື່ສຸດ. . 

 

 

6. ທາ່ນຄດິວາ່ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈບຸນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກງານ 

REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 

ຫ າຍປານໃດ?  

 
ມັນເປັນການດີ ທີື່ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັັ້ນແຂວງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນທຸກໆ ການປຶກສາຫາລ  ທີື່ກ້າວໄປ
ສູ່ ການສ້າງກິດຈະກໍາ REDD+ ໃນປຜີ່ານມາ, ດັົ່ງນັັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າ ຮູ້ສຶກວ່າ ມັນໄດ້ມີການປັບປຸງ ການຄໍາ
ນຶງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ ຢູ່ໃນຂະບວນການ.  
 

7. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສ່  ກດົໝາຍປາ່ໄມ້
ສະບບັໃໝ:່ ສາໍລບັໃນມມຸມອງກຽ່ວກບັບົດບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັແດ່? 

 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄວນຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນການສ້າງ ລະບຽບການ ແລະ ບົດແນະນໍາເຫ ົົ່ານີັ້. ກົດໝ
າຍປ່າໄມ້ ບໍໍ່ທັນໄດ້ຖ ກທົບທວນຄ ນ ຈາກເຂົາເຈົັ້າເທ ື່ອ ດັົ່ງນັັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າ ບໍໍ່ຮູ້ສຶກ ວາ່ ເຂົາເຈົັ້າ ຮັບຮູ້ຂໍໍ້ມູນ
ເທົົ່າທີື່ຄວນ. ເຂົາເຈົັ້າ ຕ້ອງການປັບປຸງ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຂອງຕນົ ເມ ື່ອໃດທີື່ ກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.  
 

8. ແມຍ່ງິ ສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ?  

 
ແມ່ຍິງ ເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງ ຄະນະທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນປ່າໄມ້ ແລະ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຢ່າງ
ເປັນລະບົບ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົັ້າຮວ່ມ ຢູ່ໃນມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ກດົໝາຍ ທີື່ລວມມີ ການລາດຕະເວນ. 

 



9. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ
ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

 
ບໍໍ່ມີສິື່ງທ້າທາຍສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສ່ວນຫ າຍ ຈະເປັນສິື່ງທ້າທາຍທົົ່ວໄປ ທີື່ການ
ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນບໍໍ່ສໍາເລັດ ໃນບາງພ ັ້ນທີື່.    
 

10. ການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມປາ່ໄມ ້ແຫງ່ຊາດ: ແມຍ່ງິສາມາດປະກອບສວ່ນແນວໃດ? 

 
ແມ່ຍິງ ຮູ້ ປ່າໄມ້ ດີກວ່າ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ ຄວນຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງເຂັັ້ມແຂງ ໃນການຕິດຕາມ 
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ. 

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: ຈຸດໃດ ທີື່ຈະສົົ່ງຜົນ ຕໍໍ່ຈາໍ

ນວນວຽກ ຂອງແມຍ່ງິ? ຕໍໍ່ຊວີດິການເປນັຢູ ່ຂອງປະຊາຊນົເດ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ 

ສາໍລບັ ການບລໍກິານສົົ່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ໄດສ້ະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປກຶສາຫາລ  ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ. 

 
ພ ດໃໝ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການວິເຄາະ ທີື່ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ ກ່ອນຈະມີການແນະນໍາ ຖ້າພ ດດັົ່ງກ່າວ 
ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ທຸກຄົນ ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບໍໍ່ສ້າງວຽກຕ ື່ມ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. 
ກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ ທີື່ອາໃສ ຊຼຸມຊົນ ແລະ ການປຶກສາຫາລ  ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງແຍກຍິງ ແລະ ຊາຍອອກ
ຈາກກັນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກສຽງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງ ເທົົ່າທຽມກັນ.   
 

12. ການສົົ່ງເສມີ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ ທີື່ປາສະຈາກການທາໍລາຍປາ່ໄມ ້ແລະ ການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ: ປດັຈບຸນັນີັ້ 

ແມນ່ຫຍງັ ເປນັສິື່ງທາ້ທາຍ ທີື່ໃຫຍທ່ີື່ສດຸ ຂອງແມຍ່ງິ ໃນການພັດທະນາ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ດັົ່ງກາ່ວ, ແມ່ນ

ຫຍງັເປນັອປຸະສກັ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້? 

 

ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຫ າຍຂຶັ້ນ ໃນການເລີັ້ມຕົັ້ນ ຕ່ອງໂສ້ພ ດ/ຄຸນຄ່າ ອັນໃໝ່. ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຂະແໜງການອ ື່ນໆ ຄວນຈະຖ ກລວມຢູ່ໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ເຂົັ້າເຈົັ້າ ຫ າຍຄັັ້ງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຂາົເຈົັ້າ ກໍານົດ ຕະຫ າດ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການເຂົັ້າເຖິງ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ຕໍໍ່ 
ຕະຫ າດເຫ ົົ່ານີັ້. ຍົກຕົວຢາ່ງ, ປີນີັ້ ໝາກແໜ່ງ ຂາຍບໍໍ່ໄດ້ດີ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ ຊາວບາ້ນຫ າຍຄົນ ຍ້ານກວ່າ ທີື່ຈະ
ລອງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຍ້ອນຍ້ານປັນຫາເລ ັ້ອງການເງິນ. ພວກເຮົາ ຕ້ອງການ ໃຫ້ມີການຈດັເອກະສານ 
ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ຄ້າຍໆແບບນີັ້ ແລະ ຊອກຫາຂໍໍ້ແກ້ໃຂ ທີື່ຍ ນນານນໍາກັນ.   
 



13. ການເຂົັ້າເຖງີ ການເງນິຈລຸະພາກ ສາໍລບັ ຕອ່ງໂສຄ້ນຸຄາ່ໃໝ ່ເຫ ົົ່ານີັ້: ແມຍ່ງິໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ງ

ດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແນວໃດ? 

 
ການທີື່ມີການສະໜັບສະໜູນ ຈາກການເງິນຈຸລະພາກ ດີກວ່າບໍໍ່ມີຫຍັງເລຍີ ແຕ່ວ່າ ມັນບໍໍ່ແມນ່ຂໍໍ້ແກ້ໃຂ
ພຽງອັນດຽວ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຂໍໍ້ແກ່ໃຂທີື່ດີທີື່ສຸດ. ສໍາລັບແມ່ຍິງບາງຄົນ, ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ເລີັ້ມ
ຕົັ້ນໄດ້. ຄອບຄົວທີື່ທຸກຍາກແຮງ ບໍໍ່ໃຊ້ຄວາມສ່ຽງໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ດັົ່ງນັັ້ນ ການເງິນຈຸລະພາກຢ່າງດຽວ ຈິື່ງບໍໍ່
ເປັນຂໍໍ້ແກ້ໃຂໄດ.້  

 

14. ທາ່ນເຫນັທາ່ແຮງ ແລະ ສິື່ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອາົການລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົັ້າມາເຮດັ
ການຜະລດິກະສກິາໍປາ່ໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູໃ່ນປາ່ຜະລິດແຫງ່ຊາດ ຊຶື່ງລວມມິ ີການ
ເຮດັອຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອດຸສະຫາກາໍເສັັ້ນໄຍ? ທ່ື່ານຄດິບວໍາ່ ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ 
ການລງົທນຶດັົ່ງກາ່ວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ ຮບັປະກນັໄດບ້ວໍາ່ ການລງົທນຶ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ 
ແກຊ່າວບາ້ນ? 
 
ການປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນບາ້ນ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນທີື່ມີທ່າແຮງ ດັົ່ງກ່າວ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວ່າ ສຽງຂອງແມ່ຍງິພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຄວາມກັງວນົ ຖ ກນໍາໄປພິຈາລະນາ ຢ່າງເປັນຈິງເປັນຈັງ 
(ກອງປະຊຼຸມສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ອ ື່ນໆ). 

 

15. ຄາໍຄດິເຫນັອ ື່ນໆເດ?   

 
ທຸກຄັັ້ງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄວນຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາຂັັ້ນບ້ານ ເພາະວາ່ ເຂາົເຈົັ້າສາມາດ ເຂົັ້າເຖີງ
ແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານ ຢ່າງງາ່ຍດາຍ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າຈິື່ງແນະນໍາ ໃຫ້ກໍານົດ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ທີື່ຈະແຈ້ງ
ຫ າຍໆ ຄ  ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເປນັຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໝົດທຸກກິດຈະກໍາ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ REDD+ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ. ສໍາລັບວິທີທາງນີັ້, ມັນຮັບປະກັນວ່າ ບົດບາດຍິງຊາຍ ເປັນອົງ

ປະກອບໃຈກາງ ສະເໝີ. ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ສຶກພ້ອມແລ້ວ ທີື່ຈະສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ຢ່າງເຕັມທີ. 

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລັດ: ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວຂັັ້ນເມ ອງ, ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ 

 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບດົບາດຂອງທາ່ນ ມຫີຍງັແດ ່ຢູໃ່ນ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກນົໄກ REDD+? 

 
ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັັ້ນເມ ອງ ແມ່ນຖ ກເຊີນຈາກ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມ ອງ ໃຫ້ເຂົັ້າຮວ່ມ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກບັປາ່ໄມ້. ບໍໍ່ມີປະສົບການອັນສະເພາະ ກ່ຽວກັບ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ REDD+ ຈົົ່ນມາຮອດປັດຈຸບັນນີັ້ ແຕ່ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ຂັັ້ນເມ ອງ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ  ສໍາລັບໂຄງການ ICBF (ໂດຍ KfW), ແລະ 

ໂຄງການໄມ້ປ່ອງ. 

 

2. ໃນມມຸມອງ ຂອງທາ່ນ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ 
ລວມທງັ ການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມ້? 

 
ແມ່ຍິງ ເຂົັ້າຮວ່ມ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ. ສໍາລັບໂຄງການ ICBF, ມີແມ່ຍິງທຸກຄັັ້ງ ໃນຄະນະຊີັ້ນໍາບ້ານ (ປ ກກະຕິ ແມ່ນ ຕ່າງໜ້າ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຂັັ້ນບ້ານ). 

 

3. ແມຍ່ງິ ເປນັສວ່ນໜຶື່ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

4. ເຂາົເຈົັ້າ ຈະສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງໃຫໄ້ດຫ້ າຍຂຶັ້ນ ແນວໃດ? 

  

5. ທາ່ນເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍຫຍງັແດ ່ ເມ ື່ອເວົັ້າເຖງີເຂດຫາ່ງໃກສອກຫ ກີ, ແມຍ່ງິ ແລະ ກຸມ່ຊນົເຜົົ່າ? 

 

ພາສາ, ວັດທະນາທໍາ, ລະດັບການສຶກສາທີື່ຕໍໍ່າ. ມີການແຕ່ງການແຕ່ນ້ອຍ ຢູ່ໃນຫ າຍກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ເດັກນ້ອຍ 
ດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ໃກ້ກັບທໍາມະຊາດ ຫ າຍໂພດ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຕາມປະເພນີັ້ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າບໍໍ່
ຕ້ອງການໄປໂຮງຮຽນ. ຢູ່ໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ບາງບາ້ນ, ແມະກະທັງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກໍຍັງບໍໍ່

ສາມາດ ລວມຕົວແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານໄດ້: ໃນເວລາ ທີື່ເຂົາເຈົາຮຽກປະຊຼຸມແມ່ຍິງ ໃນບ້ານເຜົົ່າອາຄາ, ຜູ້

ຊາຍສົົ່ງແມ່ຍງິໜີ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມເອງ ແທນທີຈະເປັນແມ່ຍິງ. ມັນມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ທີື່ຈະເອົາ
ຊະນະປະເພນີຂອງເຂົາເຈົັ້າໄດ້.  
ນອກຈາກນັັ້ນ, ການເຂົັ້າເຖິງດ້ວຍຖະໜົນ ແລະ ຄວາມຫ່າງໃກສອກຫ ີກ (ສົມທົບກັບ ການຂາດຍານພາຫາ



ນະທີື່ເໝາະສົມ) ເປັນອຸປະສັກ ແກ່ ພະນັກງານ ທີື່ຈະເຂົັ້າໄປເຖີງບ້ານເຫ ົົ່ານີັ້. ບັນດາຫ້ອງການຂັັ້ນເມ ອງ 

ພະຍາຍາມ ທີື່ຈະຊ່ວຍກັນ ດ້ວຍພາຫານະ ແລະ ເຊ ື່ອມກິດຈະກໍານໍາກັນ. 

 

ສິື່ງທີື່ເຂົາເຈົັ້າເຮັດ ເພ ື່ອທີື່ຈະເອົາຊະນະ ອຸປະສັກເຫ ົົ່ານີັ້: ການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຜ່ານ

ທາງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກບັ ກົດໝາຍ ຂອງແມ່ຍິງ ທີື່ເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນບັນຫາ ກ່ຽວກບັບົດບາດຍິງຊາຍ. ທໍານບົທໍາ
ນຽມທາງປະເພນີ ກ່ຽວກບັບດົບາດຍິງຊາຍ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຍິງ ເຊ ື່ອວາ່ ການທີື່ແມ່ຍິງມີ
ປະໂຫຍດໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແມ່ນເປັນອຸປະສັກໃຫຍ່ທີື່ສຸດ ໃນການລວມເອົາແມ່ຍິງ ເຂົັ້າໃນກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ພະນັກງານ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງປັບໂຕເຂົັ້າກັບ ຕາຕະລາງ ຂອງຊາວບາ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ 
ແມ່ຍິງເຜົົ່າອາຄາ ບໍໍ່ໄດ້ຢູ່ບ້ານໝົດມ ັ້ ດັົ່ງນັັ້ນ ທ່ານຕ້ອງການພົບເຂົາເຈົັ້າ, ທິມງານ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີຄວາມ
ບໍໍ່ຕາຍໂຕ ແລະ ລໍຖ້າຈົົ່ນກວ່າ ຮອດຕອນແລງ ແລະ ນອນຢູ່ໃນບ້ານ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການປ່ຽນແປງປະເພນີ 

ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາ – ໂຄງການຕ່າງໆ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງວາງແຜນ ກິດຈະກໍາ ທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ ນ ແລະ ມີ

ກອບເວລາທີື່ບໍໍ່ຕາຍໂຕ ເພ ື່ອຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງ. 

 

6. ທາ່ນຮູສ້ກຶບວໍາ່ ແມຍ່ງິມກີານເຂົັ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອັນດຽວກນັ ທີື່ມາຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການ
ຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ, ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ໄມລ້ວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່
ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສັດປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 
ແມ່ຍິງ ແມ່ນເປັນຜູ້ເກັບກູ້ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຫ ັກ ແຕ່ວ່າ ກອບເວລາສ່ວນໃຫຍ່ ບໍໍ່ໄດ້ໃຫໂ້ອກາດ ໃນ
ການເຂົັ້າຮວ່ມໃດເລີຍ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເມ ອງບ້ານ ທີື່ລວມມີ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້.  

 

7. ທາ່ນ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ ຂອງທາ່ນໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ ແຜນງານ ທີື່
ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດ? 

 

ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງການ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນອີກ ກ່ຽວກບັ REDD+ 
ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມັນ ໃນແງ່ບົດບາດຍງິຊາຍ ເພ ື່ອສາມາດ ສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານໃໝ່ ຢ່າງ
ເຕັມທີື່.   
 

8. ທາ່ນຄດິວາ່ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈບຸນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກງານ 

REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 

ຫ າຍປານໃດ?  

 

ໜ້ອຍຫ າຍ. ບົດບາດຍງິຊາຍ ບໍໍ່ແມ່ນໃຈກາງ ຂອງຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ເຫ ົົ່ານີັ້.   



 

9. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສ່  ກດົໝາຍປາ່ໄມ້
ສະບບັໃໝ:່ ສາໍລບັໃນມມຸມອງກຽ່ວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັແດ່? 

 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄວນຈະຖ ກນໍາມາປກຶສາຫາລ  ເມ ື່ອມີການຮ່າງ ບົດແນະນໍາ ແລະ 
ລະບຽບການ ເຫ ົົ່ານັັ້ນ. ໂອກາດສໍາລັບແມ່ຍິງ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຖ ກເຊ ື່ອໂຍງ ຢ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າ ເຂົັ້າໃສ່ໃນ ໝົດທຸກບົດແນະນໍາ, ຖ້າບໍໍ່ເຮັດເຊັົ່ນນັັ້ນ, ຈະບໍໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶັ້ນໄດ້. ນອກຈາກນັັ້ນ, 
ໃຫ້ລວມເອົາ ຄ  ອິງຕາມມາດຕະຖານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຄວນຈະມີສ່ວນຮ່ວມທຸກຄັັ້ງ ໃນກິດຈະກໍາການ
ວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງ ທຸກໆ ການປຶກສາຫາລ . ຈາກນັົ່ນ, ສິື່ງທີື່ກ່າວມາ ອາດ

ຈະລວມມີ ຄ  ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ງົບປະມານ ໃນການເຮັດສິື່ງທີື່ກ່າວມານີັ້.   

 

10. ແມຍ່ງິ ສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ? 

 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ອາດຈະຕ້ອງການ ເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້. ແມ່ຍິງພາຍ
ໃນບ້ານ ຄວນຈະເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງຄະນະຊີັ້ນໍາບ້ານ ເມ ື່ອມີການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຈັດ
ສັນປ່າໄມ້ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.  
 

11. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ

ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີສິດອັນດຽວກັນ ອິງຕາມ ກົດໝາຍ ແຕ່ວ່າ ແມ່ຍິງມັກຈະບໍໍ່ມີໂອກາດແບບດຽວກັນ 
ໃນການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ເມ ື່ອສົມທຽບກັບ ຜູ້ຊາຍ. ສິື່ງທີື່ກ່າວນັັ້ນ 
ເລີັ້ມຕົັ້ນດ້ວຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ຫ າຍຂຶັ້ນ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນກອງ
ປະຊຼຸມ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຂອງບ້ານ ຊຶື່ງມັກຈະບໍໍ່ຖ ກຮັບຮູ້. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ຍິງຈໍາເປັນ
ຈະຕ້ອງຄິດເຖີງ ການມີພຽງແຕ່ຊ ື່ຂອງຕົນເອງເທົົ່ານັັ້ນ ຢູ່ໃນຊັບສິນທີື່ດິນ ທີື່ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮັບຈາກການສ ບ
ທອດ. ຊັບສິນທີື່ດິນ ທີື່ໄດ້ແບ່ງປັນ ສາມາດ ມີຊ ື່ທັງສອງຄົນໄດ້ ແຕ່ວ່າ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ແມ່ຍງິມັກຈະເປັນ
ຝ່າຍທີື່ເສຍປຽບ ເມ ື່ອເວົັ້າເຖີງຂັນຕອນທາງກົດໝາຍ ພາຍໃນທ້ອງຖິື່ນ, ເຂົາເຈົັ້າມັກຈະສູນເສຍທີື່ິດິນ 
ຂອງຕົນ ເຊັົ່ນ ເມ ື່ອຜົວຂອງເຂາົເຈົັ້າ ເສຍຊວີິດ ແລະ ແມ່ຍິງໄປແຕ່ງງານກັບຜູ້ໃໝ່, ສ່ວນ ສິດຕໍໍ່ທີື່ດິນ 
ແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ກັບແມ່ຍິງ – ຈາກນັັ້ນ ໂດຍປ ກກະຕິ ທີື່ດິນຈະຕົກເປັນຂອງຄອບຄົວ ຂອງຝ່າຍ
ຊາຍ.    
 

12. ການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມປາ່ໄມ ້ແຫງ່ຊາດ: ແມຍ່ງິສາມາດປະກອບສວ່ນແນວໃດ? 
 
ເມ ື່ອໃດກໍຕາມ ທີື່ສະພາບຂອງບ້ານເອ ັ້ອອໍານວຍ, ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ຄວນຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມຕິດຕາມ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ທີື່ປະກອບມີ ການລາດຕະເວນ ຖ້າວ່າ ໃນແງຂອງປະເພນີ 



ສາມາດເຮັດເຊັົ່ນນັັ້ນໄດ້. ເມ ື່ອໃດກໍຕາມ ທີື່ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດ້ ທີື່ຈະມີການຕິດຕາມຢ່າງຕັັ້ງໜາ້ ສໍາລັບ 
ຊາວບາ້ນ (ໄກໂພດ, ບໍໍ່ມີພາຫານະເດີນທາງ, ອັນຕະລາຍໂພດ, ມີວຽກອ ື່ນຫ າຍໂພດ), ຢ່າງໜ້ອຍ ເຂົາເຈົັ້າ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລ  ຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ.  
 

13. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: ຈຸດໃດ ທີື່ຈະສົົ່ງຜົນ ຕໍໍ່ຈາໍ

ນວນວຽກ ຂອງແມຍ່ງິ? ຕໍໍ່ຊວີດິການເປນັຢູ ່ຂອງປະຊາຊນົເດ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ 

ສາໍລບັ ການບລໍກິານສົົ່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ໄດສ້ະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປກຶສາຫາລ  ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ. 

 
ໃຫ້ເບີື່ງຄາໍຕອບ ຕໍໍ່ໄປ 
 

14. ການສົົ່ງເສມີ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ ທີື່ປາສະຈາກການທາໍລາຍປາ່ໄມ ້ແລະ ການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ: ປດັຈບຸນັນີັ້ 

ແມນ່ຫຍງັ ເປນັສິື່ງທາ້ທາຍ ທີື່ໃຫຍທ່ີື່ສດຸ ຂອງແມຍ່ງິ ໃນການພັດທະນາ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ດັົ່ງກາ່ວ, ແມ່ນ

ຫຍງັເປນັອປຸະສກັ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້? 

 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ມັກຈະຖ ກຂໍຮ້ອງ ຈາກໂຄງການ  ໃຫ້ກໍານົດຕະຫ າດ ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບແມ່ຍິງ ຊຶື່ງຈໍາ
ເປັນ ທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໃນເວລາແນະນໍາ ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າໃໝ່. ຫ າຍໂຄງການ ສະໜັບສະໜນູ ກິດຈະກໍາ

ການສ້າງລາຍຮບັ ສໍາລັບແມ່ຍງິ ເຊັົ່ນ ການຕໍາແຜ່ນ/ທໍຜ້າ ແຕ່ວ່າ ຖ້າບໍໍ່ມີຕະຫ າດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ ການ

ເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ ຂອງແມຍ່ິງ, ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າໃໝ່ ແມ່ນຈະບໍໍ່ປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງແມ່ຍິງ 

 

15. ການເຂົັ້າເຖງີ ການເງນິຈລຸະພາກ ສາໍລບັ ຕອ່ງໂສຄ້ນຸຄາ່ໃໝ ່ເຫ ົົ່ານີັ້: ແມຍ່ງິໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ງ

ດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແນວໃດ? 

 

ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ ຕໍໍ່ແມ່ຍິງ, ແມ່ຍິງພາຍໃນບາ້ນ ຄວນຈະຖ ກລວມເຂົັ້າໃນ ການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ

ເຫ ົົ່ານີັ້ ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ ນັບຕັັ້ງແຕ່ຈາກຈຸດເລີັ້ມຕົັ້ນ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັັ້ນເມ ອງ ໃນແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ 

ບໍໍ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການເງິນຈຸລະພາກ. ມັນມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົັ້າເຖິງ ສໍາລັບເຂົາເຈົັ້າ ຖ້າວ່າ ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງ ການເຂົັ້າເຖິງການເງິນຈະລະພາກ ອາດຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ແມ່ຍງິ ໃນການເລີັ້ມ
ຜະລິດຕະພັນ/ທຸລະກິດໃໝ່ໆ, ແຕ່ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັັ້ນເມ ອງ ອາດຈະສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກໍາທີື່ມີ
ທ່າແຮງສ້າງຜົນປະໂຫຍດນີັ້ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ຍິງ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ໃນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ. 
 



16. ທາ່ນເຫນັທາ່ແຮງ ແລະ ສິື່ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອາົການລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົັ້າມາເຮດັ
ການຜະລດິກະສກິາໍປາ່ໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູໃ່ນປາ່ຜະລິດແຫງ່ຊາດ ຊຶື່ງລວມມິ ີການ
ເຮດັອຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອດຸສະຫາກາໍເສັັ້ນໄຍ? ທ່ື່ານຄດິບວໍາ່ ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ 
ການລງົທນຶດັົ່ງກາ່ວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ ຮບັປະກນັໄດບ້ວໍາ່ ການລງົທນຶ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ 
ແກຊ່າວບາ້ນ? 

 

ເຂົາເຈົັ້າບໍໍ່ເຫັນ ທ່າແຮງ ສໍາລັບ ເມ ອງຫ ວງນໍໍ້າທາ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ບໍໍ່ມີພ ັ້ນທີື່ ສໍາລັບເຮັດສິື່ງນັັ້ນ. ມັນມີສ່ວນ
ຢ່າງພາລາແລ້ວ. ປະຊາຊົນ ບໍໍ່ມີເງິນ ທີື່ຈະເລີັ້ມຄວາມພະຍາຍາມດັົ່ງກ່າວ ດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະ ບໍໍ່ມີຕະຫ າດ
ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ທຸກການລົງທຶນ ທີື່ມີທ່າແຮງ ອາດຈະຕ້ອງວິເຄາະ ສິື່ງທ້າທາຍເຫ ົົ່ານີັ້ 
ແລະ ຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມຍ ນນານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຍັງມີຢູ່ ສໍາລັບ ປະຊາຊົນທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມ. 
 

17. ຄາໍຄດິເຫນັອ ື່ນໆເດ?   

 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເມ ອງຫ ວງນໍໍ້າທາ ອາດຈະມີຄວາມຍິນດີ ທີື່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຂອງ
ແຜນງານ ເພາະວ່າ ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ເຂົາເຈົັ້າເປັນພຽງອົງການຈັດຕັັ້ງດຽວ ທີື່ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລ . 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຍ່ອຍ ທີື່ມີການສະໜອງງົບປະມານ ອາດຈະເປັນຂໍໍ້ແກ້ໃຂ ທີື່ເຂົາເຈົັ້າ
ມັກ ຫ   ຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ຄະນະຊີັ້ນໍາແຜນງານ.  

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດພາກລັດ: ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມເ້ມ ອງ ແລະ ກອງກວດກາປາ່ໄມເ້ມ ອງ, 
ຫ ວງນໍໍ້າທາ 
 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບດົບາດຂອງທາ່ນ ມຫີຍງັແດ ່ຢູໃ່ນ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກນົໄກ REDD+? 

 
ໂດຍປ ກກະຕິ, ຮອງຫົວໜ້າຫອ້ງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ເຂົັ້າຮ່ວມ ການປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບ 
REDD+, ແຕ່ວ່າ ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ສກຶວ່າ ເຂົາເຈົັ້າຍັງຄົງມີພຽງແຕ່ ຄວາມຮູ້ທີື່ຈໍາກັດກຽ່ວກັບ REDD+ 
ແຕ່ວ່າ ບົດບາດຕົັ້ນຕໍ ຂອງ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ແມ່ນການປ ກປ້ອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັນໄມ້ 
ລວມທັງ ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ/ສັດປ່າທົົ່ວໄປ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ແລະ 
ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ການລາດຕະເວນ, ການທໍາລາຍປ່າໄມ້. 
 

2. ໃນມມຸມອງ ຂອງທາ່ນ: ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ 
ລວມທງັ ການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມ້? 

 
ການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນລະດັບບ້ານ, ແມ່ຍິງ ມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫ າຍກວ່າ ເພາະວ່າ 
ໂດຍປ ກກະຕິ ແມ່ຍິງໄປເກັບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ/ຜັກ ຢູ່ໃນປ່າ. ສ່ວນຜູ້ຊາຍ ສິື່ງຕົັ້ນຕໍທີື່ເຮັດ ແມ່ນ ເຜີຍແຜ່ 
ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການ; ມີພຽງແຕ່ແມ່ຍງິຈໍານວນເລັກນ້ອຍເທົົ່ານັັ້ນ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນລະດັບ ການ
ປ ກປັກຮັກສາ/ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ.   

 

3. ແມຍ່ງິ ເປນັສວ່ນໜຶື່ງຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂອງກນົໄກ REDD+ ໄດແ້ນວໃດ? 

 

ໂດຍທົົ່ວໄປ, ກດິຈະກໍາທັງໝົດ ເລັງໃສ່ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ ຊາວບ້ານໝົດທຸກຄົນ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. 
ແຕ່ວ່າ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນຫ າຍຊົນເຜົົ່າ, ແມ່ຍິງ ເຂົັ້າຮ່ວມໜອ້ຍ ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງ
ປະເພນີ. 
 

4. ທາ່ນເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍຫຍງັແດ ່ເມ ື່ອເວົັ້າເຖງີເຂດຫາ່ງໃກສອກຫ ກີ, ແມຍ່ງິ ແລະ ກຸມ່ຊນົເຜົົ່າ? 

 
ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຕໍໍ່ ລະບຽບກົດໝາຍ ແມ່ນມີຕໍໍ່າຫ າຍ. ໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ການ
ສ ື່ສານທີື່ທັນສະໄໝ ເຊັົ່ນ ແຜນໂປດສະເຕີ, ວີດີໂອ ທີື່ໃຊ້ເຄ ື່ອງສາຍ LCD ເພ ື່ອດຶງເອົາຊາວບ້ານທັງໝົດມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເພ ື່ອສ ື່ຂໍໍ້ຄວາມອອກໄປ ດ້ວຍຄວາມເພີດເພນີ. 



 

5. ທາ່ນຮູສ້ກຶບວໍາ່ ແມຍ່ງິມກີານເຂົັ້າເຖງີຜນົປະໂຫຍດ ອັນດຽວກນັ ທີື່ມາຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງ/ການທາໍການຕດັສນິ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການ
ຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ, ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ໄມລ້ວມໝູ່, ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່
ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສັດປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ? 

 
ຢູ່ໃນບາງບາ້ນ, ແມ່ຍິງເປັນສ່ວນໜຶື່ງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງບ້ານ ແລະ ປ່າໄມ້. ຫ້ອງການ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ຄິດວ່າ ຕົວແທນ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປະຈໍາທ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນເປັນຕົວ
ເລ ອກ ທີື່ດີທີື່ສຸດ ທີື່ຈະບັນຈຸເຂົັ້າໃນຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຢ່າງເປັນລະບົບ ເພາະວ່າ ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ, 
ເຂົາເຈົັ້າ ມີລະດັບການສຶກສາ ທີື່ດີກວ່າ. 

 

6. ທາ່ນ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ ຂອງທາ່ນໄດແ້ນວໃດ ສາໍລບັ ສະໜບັສະໜນູ ແຜນງານ ທີື່
ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ທີື່ພວົພນັກບັ ຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດ? 

 
ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີື່ສະຫ າດ ແມ່ນພວກເຮົາພ້ອມແລວ້ ແຕ່ທຸກຄັັ້ງ ມັນຈະເປັນການດີ ຖ້າມີການ
ຝຶກອົບຮົມພິເສດ ເພີື່ມຕ ື່ມອີກ ເພ ື່ອປັບປຸງ ວຽກຂອງພວກເຮາົ ໂດຍສະເພາະ ໃນຍາມ ທີື່ແຜນງານ 
ຕ້ອງການ ຄວາມຮູ້ໃດໜຶື່ງ ແລະ ທັດຊະທາງວິຊາການ. ພວກເຮົາ ມີພະນັກງານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 

ທີື່ພຽງພໍ ສໍາລັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ. ການທັດສະນະສຶກສາ ໄປແຂວງອ ື່ນໆ ແມ່ນເປັນ ເຄ ື່ອງມ ການ
ຮຽນຮູ້ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດຫ າຍ ສໍາລັບເຂົັ້າເຈົັ້າ.  
 

7. ທາ່ນຄດິວາ່ ກນົໄກ REDD+ ໃນປດັຈບຸນັ ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍແນວໃດ? ວຽກງານ 

REDD+ ລວມທງັ ບດົບາດຍງິຊາຍຂອງມນັ ຖ ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 

ຫ າຍປານໃດ?  

 

ກິດຈະກໍາ ຍັງໃໝ່ໂພດ ສໍາລັບເຂົາເຈົັ້າ ທີື່ຈະສາມາດປະເມີນສິື່ງນັັ້ນ.  

 

8. ແຜນງານ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາໍ ໂດຍອງິໃສ່  ກດົໝາຍປາ່ໄມ້
ສະບບັໃໝ:່ ສາໍລບັໃນມມຸມອງກຽ່ວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ, ຈະຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງີຫຍງັແດ?່ 

 
ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແມ່ນເປັນກາງ ຕໍໍ່ທຸກເພດ ເພາະວ່າ ກົດໝາຍ ກໍຄ ກົດໝາຍ ແລະ ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ຈໍາ
ເປັນຈະຕ້ອງຕິດຕາມກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ ເມ ື່ອຖ ກຮັບຮອງ. ບົດແນະນໍາ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ໃນການກໍານົດ 
ມາດຕະຖານ ສໍາລັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊາວບ້ານ.  ແນນ່ອນ ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມ
ເປັນຈິງ – ຊົນເຜົົ່າບາງກຸ່ມ ຈະບໍໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົັ້າຮວ່ມ ແລະ ແມກະທັງ ໃນລະດັບການປ ກຄອງເມ ອງ, ພວກ
ເຮົາມັກຈະສູ້ຊົນ ຊອກຫາ ຜູ້ສະໝັກຍິງ ທີື່ເໝາະສົມ ຢ່າງພຽງພໍ ມາເຮັດວຽກກບັພວກເຮາົ.  



ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ແມ່ຍິງ ຖ ກເບີື່ງສະເໝ ອນເປັນ “ຜູ້ປ ກປັກຮັກສາ” ປ່າໄມ້ ຢ່າງເປັນທໍາມະຊາດ, ການສ້າງບົດ
ແນະນໍາ ສາມາດເປັນໂອກາດ ສົົ່ງເສີມບົດບາດ ສໍາລັບແມຍ່ິງນີັ້. 
 

9. ແມຍ່ງິ ສາມາດເປນັສວ່ນໜຶື່ງ ໃນ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດແ້ນວໃດ?  

 

ແມ່ຍິງ ມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແລະ ລົງມ ປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຫ າຍກວ່າ. ເຂາົເຈົັ້າ 
ປ ກປັກຮັກສາ, ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ທໍາລາຍ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ພວກເຮົາຈາໍເປນັຈະຕ້ອງຊອກຫາ ວິທີທາງ ໃນການສະໜັບ
ສະໜູນ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປ ກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດ ຂອງແມ່ຍິງ.  
ແມ່ຍິງ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຢ່າງເປັນທາງການ. ຖ້າບໍໍ່ກໍານົດ 

ຢ່າງເປັນທາງການ ລ່ວງໜ້າ, ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ຈະເຮດັເອງໝົດ. ແທນທີື່ຈະເຂົັ້າຫາ ນາຍບ້ານ, 
ໃຫ້ເຂົັ້າຫາ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັັ້ນບ້ານ. ອາດຈະສາມາດ ເປນັຈຸດເລີັ້ມຕົັ້ນ ສໍາລັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ຂັັ້ນແຂວງ/ເມ ອງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຖ້າວ່າແມ່ຍິງ ຖ ກບັນຈຸເຂົັ້າໃນຄະນະຊີັ້ນໍາບ້ານ ຢ່າງເປັນລະບົບຫ າຍຂຶັ້ນ, 
ເຂົາເຈົັ້າ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶັ້ນ ໃນທຸກໆມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.   
 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ
ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

 
ໃນປັດຈຸບັນນີັ້, ຊ ື່ ຂອງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ແມ່ນມີຢູ່ໃນໃບນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ດັົ່ງນັັ້ນ, ສະຖານະພາບທາງກົດໝ
າຍ ແມ່ນເທົົ່າກັນ. ຊຶື່ງເປັນແບບດຽວກັນກັບ ແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດນິ.  
ສິື່ງທ້າທາຍ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ ສາຍພົວພັນພາຍໃນຄອບຄວົ ກ່ຽວກັບອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ຊຶື່ງມັນມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີື່ຈະແກ້ໃຂໄດ.້ ການເຮັດໃບຕາດິນ ແມ່ນບໍໍ່ທັນການເທົົ່າໃດ ໃນເຂດຫ່າງໃກສອກຫ ີກ 
ຂອງຫ ວງນໍໍ້າທາ.   
 

11. ການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມປາ່ໄມ ້ແຫງ່ຊາດ: ແມຍ່ງິສາມາດປະກອບສວ່ນແນວໃດ? 

 
ຖ້າລະບົບດັົ່ງກ່າວ ຖ ກສ້າງຂຶັ້ນ, ໃຫ້ນໍາເອົາ ການສະໜັບສະໜນູ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ເຂົັ້າ
ໃນລະບົບດັົ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍເລີັ້ມຕັັ້ງແຕ່ຕອນເລີັ້ມຕົັ້ນ. ແມ່ຍິງ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ເປັນສ່ວນໜຶື່
ງ ຂອງ ລະບົບດັົ່ງກ່າວ ເພາະວາ່ ເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນເປັນທັງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜູ້ປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຕົັ້ນຕໍ. 
 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: ຈຸດໃດ ທີື່ຈະສົົ່ງຜົນ ຕໍໍ່ຈາໍ

ນວນວຽກ ຂອງແມຍ່ງິ? ຕໍໍ່ຊວີດິການເປນັຢູ ່ຂອງປະຊາຊນົເດ? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ຈະມຄີວາມໝາຍແນວໃດ 

ສາໍລບັ ການບລໍກິານສົົ່ງເສມີກະສກິາໍ ທີື່ໄດສ້ະໜອງ? ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປກຶສາຫາລ  ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ. 



 
ຖ້າວ່າ ພວກເຮາົ ຕ້ອງການຢຸດຕິ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເນັັ້ນໜັກໃສ່ ກິດຈະກໍາ ການສ້າງ
ລາຍຮັບ ທີື່ລວມມີ ການອະນຸລັກ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ການນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍ ນນານ, ຜະລິດຕະ
ພັນ ທີື່ເພີື່ມມູນຄ່າ.  
ລັດຖະບານ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນການປຶກສາຫາລ  ຂັັ້ນບ້ານ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ລັດ ຈະເປັນສ່ວນໜຶື່ງ 
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.    
 

13. ການສົົ່ງເສມີ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ ທີື່ປາສະຈາກການທາໍລາຍປາ່ໄມ ້ແລະ ການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ: ປດັຈບຸນັນີັ້ 

ແມນ່ຫຍງັ ເປນັສິື່ງທາ້ທາຍ ທີື່ໃຫຍທ່ີື່ສດຸ ຂອງແມຍ່ງິ ໃນການພັດທະນາ ຕ່ອງໂສຄ້ນຸຄາ່ດັົ່ງກາ່ວ, ແມ່ນ

ຫຍງັເປນັອປຸະສກັ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການເຂົັ້າເຖງີຕະຫ າດ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້? 

 
ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຈໍາເປັນ ທີື່ຈະຕ້ອງເລັງໃສ່ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫ າດ ເມ ື່ອມີການສ້າງ ຕ່ອງໂສ
ຄຸນຄ່າໃໝ່, ແຕ່ວ່າ ທັງໝົດຕອ້ງຢູ່ໃນຂອບເຂດສະພາບເງ ື່ອນໃຂ ຂອງທ້ອງຖິື່ນ (ເຊັົ່ນ: ການຕໍາຫູກ) ເພ ື່ອ

ເຮັດໃຫ້ມັນ ມີຄ່າ ແລະ ເປັນໄປຕາມສະພາບຕົວຈິງ ສໍາລັບຊາວບ້ານ.  
ລັດຖະບານ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການເຈລະຈາ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜູນ. 

 

14. ການເຂົັ້າເຖງີ ການເງນິຈລຸະພາກ ສາໍລບັ ຕອ່ງໂສຄ້ນຸຄາ່ໃໝ ່ເຫ ົົ່ານີັ້: ແມຍ່ງິໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ງ

ດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ ແນວໃດ? 

 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ ມີພຽງແຕ່ປະສົບການ ທີື່ຈໍາກັດເທົົ່ານັັ້ນ ສໍາລັບ ການເງິນຈຸລະພາກ. ມັນອາດສາມາດ ເປັນ
ປະໂຫຍດຫ າຍ ສໍາລັບປະຊາຊນົ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ເຂາົເຈົັ້າ ໃຫ້ສາມາດເລີັ້ມ ວິທີ
ການຜະລິດໃໝ່ໆ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອ ື່ນໆ.  
ນອກຈາກການເງິນຈຸລະພາກ, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ເມ ອງ ເຫນັ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ແມ່ນເປັນວິທີທາງ 
ທີື່ດີ ສໍາລັບ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະແກ່ແມ່ຍິງ ໃນການນໍາພາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ. ການແນະ
ນໍາ ກອງທຶນທີື່ບ້ານຄຸ້ມຄອງ ສໍາລັບ ການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ອາດຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ ແມ່ຍິງ ທີື່
ຈະເຂົັ້າໄປເປັນເຈົັ້າຂອງບົດບາດນັັ້ນ.  
 

15. ທາ່ນເຫນັທາ່ແຮງ ແລະ ສິື່ງທາ້ທາຍແນວໃດ ໃນການດງຶເອາົການລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົັ້າມາເຮດັ
ການຜະລດິກະສກິາໍປາ່ໄມແ້ບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ຢູໃ່ນປາ່ຜະລິດແຫງ່ຊາດ ຊຶື່ງລວມມິ ີການ
ເຮດັອຸດສະຫາກາໍໄມ ້ແລະ ອດຸສະຫາກາໍເສັັ້ນໄຍ? ທ່ື່ານຄດິບວໍາ່ ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ 
ການລງົທນຶດັົ່ງກາ່ວ? ລດັຖະບານລາວ ຈະສາມາດ ຮັບປະກນັໄດບ້ວໍາ່ ການລງົທນຶ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ 
ແກຊ່າວບາ້ນ? 
 
ຢູ່ຫ ວງນໍໍ້າທາ, ການປູກຢາງພາລາ ແມ່ນເປັນໜຶື່ງ ໃນຈໍານວນສາເຫດ ຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມ້. ສິື່ງ



ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງການເຮັດຂໍໍ້ຜິດພາດ ແບບເກົົ່າ ອີກຄັັ້ງ ກັບ ການ
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນທີື່ມີທ່າແຮງອ ື່ນ.  
ລັດຖະບານ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງການເຈລະຈາ ເພ ັ້ອຮັບປະກັນ ການຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜູນ. 
 

16. ຄາໍຄດິເຫນັອ ື່ນໆເດ?   

 
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນເປັນສິື່ງຈໍາເປັນ ກ່ອນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການ
ຕັດສິນໃຈ ເພາະວ່າ ແຕ່ລະບ້ານ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.  
ການເຂົັ້າເຖິງ/ການປັບປຸງຖະໜົນຫົນທາງ ແມ່ນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ – 
ຫ າຍບາ້ນ ທີື່ການທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ເປັນບັນຫາ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງໃກສອກຫ ີກ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີື່ຈະໄປ
ຫາ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂະໜາດນ້ອຍ ຄວນຈະເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງແຜນງານ. 
ພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ ຕ້ອງການພາຫານະ ສໍາລັບເຂົັ້າຫາ ພ ັ້ນທີື່ທີື່ຫ່າງໃກອອກ
ໄປ. 

 

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດບາ້ນ: ແຂວງຫວົພນັ, ເມ ອງຊາໍເໜ ອ, ບາ້ນຢາດ (ເຜົົ່າຄະມຸ ແລະ ເຜົົ່າມົັ້ງ) – ກຸມ່ແມຍ່ງິ 

(15 ຄນົ) 

 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບອກເຮາົບາງຢາ່ງແດ ່ກຽ່ວກບັວາ່ ຊວີດິຂອງທາ່ນ ເປນັແນວໃດ. 
 
ການຕໍາຫູກ, ຂາຍຢູ່ຊໍາເໜ ອ, ບາງຄັັ້ງ ເຂົາເຈົັ້າມີພໍໍ່ຄ້າ ທີື່ປ ກກະຕິ ມັກຈະມາຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກການຕໍາຫູງ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ, ການເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ, ເຮັດນາ, ການລ້ຽງສັດ.  
 

2. ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຢູໃ່ນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ້ ແລະ ທີື່ດນິ ມຫີຍງັແດ່? 

 

ປ່າໄມ:້ 
ການຖາກຖາງປັກຫ ັກໝາຍເຂດແດນ ເຮັດໄດ້ທັງສອງ,  ກິດຈະກໍາພ ັ້ນຟູໂດຍທໍາມະຊາດ ກໍເຮັດໄດ້ທັງ
ສອງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໄວໜຸ່ມ); 

ຜູ້ຊາຍ ນໍາພາ ກຸ່ມປັກຫ ັກໝາຍ, ການລາດຕະເວນ, ການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ ສໍາລັບ ການກໍໍ່ສ້າງພາຍໃນ, ການ

ເກັບໄມ້ດັງໄຟ (ຮ່ວມກັນ ກັບແມ່ຍິງ), ການລ້າສັດ 
ແມ່ຍິງ ເກັບຜັກ, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໝາກໄມ້ ແລະ ໜ ໍ່ໄມ້  
 

ທີື່ດິນ: ເຮັດວຽກນໍາກັນ, ນາ, ສວນ 

 

ການລ້ຽງສັດ: ເປັດໄກ່, ທຸກຢ່າງ ທີື່ຢູ່ໃກ້ເຮ ອນ – ແມ່ນໜ້າທີື່ຂອງແມ່ຍິງ; ໃກອອກໄປອີກ (ສັດທີື່ໃຫຍ່

ກວ່າ): ແມ່ນໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ຊາຍ 

 

3. …ແລະ ຢູໃ່ນການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມເ້ດ? 

 

ກິດຈະກໍາການປູກຝັງ ຂະໜາດນ້ອຍ; ການປູກຕົັ້ນໄມ້ (ຢາງພາລາ) ຢູ່ໃນຄວາມປ ກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້; 
ປະຕິບັດຕາມ ຕົວແບບການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ້ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອິງຕາມ ແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ 
 

4. ທາ່ນ ຮູສ້ກຶບວໍາ່ ວຽກທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ ້ຖ ກແບງ່ກນັ ລະຫວາ່ງຍງິ ແລະ 
ຊາຍຢາ່ງເປນັທາໍ? 



 

ແມ່ຍິງ ມີວຽກເຮັດຫ າຍກວ່າ ຜູ້ຊາຍ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົັ້າ ເບີື່ງແຍງວຽກທງັໝົດ “ທີື່ບໍໍ່ໜັກຫ າຍ”; ສ່ວນຜູ້

ຊາຍເຮັດວຽກທີື່ໜັກ ເຊັົ່ນ ໄຖນາ. ສິື່ງທີື່ກ່າວມານີັ້ ເຮັດໃຫແ້ມ່ຍິງມີວຽກຫ າຍ ຕະຫ ອດທັງວັນເລີຍ.   

 

5. ທາ່ນ ຮູຈ້ກັກນົໄກ REDD+ ບ ໍແລະ ເປນັຫຍງັ ມນັຈິື່ງເກດີຂຶັ້ນມາ? 

 

ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ ບໍໍ່ແມ່ນ ຂອງວຽກງານ REDD+ ແຕ່ມັນກ່ຽວກັບ ການປ ກປັກຮັກສາ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສິື່ງທີື່ພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງເບີື່ງແຍງມນັ. 
 

6. ຈາກ ຄວາມຮູ ້ຂອງທາ່ນ ກຽ່ວກບັ ປາ່ໄມ້ ແລະ ທີື່ດນິ: ທາ່ນ ເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍບ ໍຕະຫ ອດໄລຍະຫ າຍ

ປຜີາ່ນມາ? ເຊັົ່ນ ມຊີບັພະຍາກອນ, ເຄ ື່ອງປາ່ຂອງດງົ ໜອ້ຍລງົ ແລະ ອ ື່ນໆ?  

 

ຊັບພະຍາກອນ ນັບມ ັ້ມີໜ້ອຍ ແລະ ຕະຫ ອດປີຜ່ານໆມາ ກໍຫ ຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ເນ ື່ອງຈາກ ເຂົາເຈົັ້າໄດ້

ເລີັ້ມເຮັດພ ັ້ນທີື່ປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ຈິື່ງໄດ້ມີຕົັ້ນໄມ້ປ ກຫຸ້ມ ແລະ ເບີື່ງເໝ ອນກັບວ່າ ມີຕົັ້ນໄມ້ຫ າຍຂຶັ້ນ

ຕ ື່ມອີກ. ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ມີໜ້ອຍລົງ. ແມ່ຍິງ ບໍໍ່ຕ້ອງການຍ່າງໃກ ຈາກບາ້ນ (ມີຂໍໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບ

ເວລາ), ດັົ່ງນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າ ມີເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງໜ້ອຍລົງ ສໍາລັບບໍລິໂພກພາຍໃນ.  
ຄຸນນະພາບ ຂອງດິນ ກໍເຊ ື່ອມລົງ, ພະຍາຍາມໃຊ້ມູນສັດ ເປນັຝຸ່ນ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີັ້ ມີຜົນໜ້ອຍ. ປັດຈຸບັນ 
ບໍໍ່ມີປຸຍເຄມີ.  
 

7. ທາ່ນ ຄດິບວໍາ່ ທາ່ນໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້? ເປນັແນວໃດ? 

 
ບໍໍ່ມີຄວາມສົມດູນກັນ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ຊຶື່ງຂຶັ້ນກັບວາ່ ທ່ານສາມດາ ເກັບກູ້ ແລະ ຂາຍໄດ້ຫ າຍເທົົ່າໃດ. ຢູ່
ພາຍໃນຄອບຄວົ, ມີຜົນປະໂຫຍເທົົ່າທຽມກັນ.  
ແມ່ຍິງ ຄຸ້ມເລ ັ້ອງການເງິນ. ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ ການເງິນ: ຕັດສິນໃຈຜູ້ດຽວກ່ຽວກັບສິື່ງເລັກໆ
ນ້ອຍໆ, ສ່ວນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນລົມກັນ ແລະ ຮ່ວມກັນຕັດສິນໃຈ. 
 

8. ທາ່ນ ເຂົັ້າເຖງິ ປາ່ໄມປ້ະເພດໃດ? ເຊັົ່ນ: ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ລວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່ຊາດ, 

ເຂດສະຫງວນສດັປາ່ ແລະ ເຂດກັນຊນົ ຂອງປາ່ຊຼຸມຊົນ. 

 
ປ່າຊົມໃຊ້ ຂອງບ້ານ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສໍາລັບ ເກັບກູ້ ເຄ ື່ອງປາ່ຂອງດົງ 
 

9. ທາ່ນຮູສ້ກຶບໍໍ່ວາ່ ທາ່ນກາໍລງັມສີວ່ນຮວ່ມ ຢູໃ່ນ ການຄຸມ້ຄອງ/ຕດັສິນໃຈ ກຽ່ວກບັປາ່ໄມ້? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ 

ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ (ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່



ລວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສດັປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊົນ)? 

 

ມີແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້. ຄະນະກໍາມະການ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 9 ຄົນ, ມີແມ່ຍິງ 3 ຄົນ. ແມ່ຍິງ
ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາ ຂ້ອນຂ້າງດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະມາຊິກ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຊຶື່ງເປັນ
ຜູ້ທີື່ມີລະດັບການສຶກສາ ທີື່ສູງກວ່າ ແລະ ມາຈາກຕົວເມ ອງ ແລະ ສາມາດ ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ຫ າຍຢ່າງ ມາ
ໂອລົມສົນທະນາກັນ.   
 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ
ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

 
ແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ມີຜົນດີ ແກ່ ຊາວບ້ານ ໂດຍສະເພາະ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພ ັ້ນຟູ 
ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້. ບໍໍ່ມີຄວາມຂັດແຍ່ງຕໍໍ່ໄປອີກແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ທີື່ດິນ ຍ້ອນມີແຜນນໍາໃຊ້ທີື່
ດິນ ແຕ່ ຕາມການແນະນໍາ ມັນອາດຈະສາມາດເຮັດສໍາເລັດ ສໍາລັບ ການຈັດສັນປ່າໄມ້/ທີື່ດິນ ໃນເຂດເນີນ
ສູງ ເພາະວ່າ ຍັງມີຄວາມຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ຊາວບ້ານດ້ວຍກນັ.   
ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງທີື່ດິນ ບໍໍ່ມກີານປ່ຽນແປງຫຍັງ ຍ້ອນມີ ແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ. ເຂົາເຈົັ້າ ຮູ້ສກຶມີຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄຟ ທາງດ້ານທີື່ດິນ ຢ່າງພຽງພ ໍສໍາລັບເຈລະຈາ ກັບ ນັກລົງທຶນຜູ້ທີື່ມີ
ທ່າແຮງ.    

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: 
ທາ່ນມຄີວາມຫວງັແນວໃດ ທີື່ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຈະປຽ່ນການດາໍລງົຊວີດິ ຂອງທາ່ນ? ສິື່ງທີື່ທາ່ນຢາ້ນກວາ ມີ
ຫຍງັແດ?່  
ໝາຍເຫດ: ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປຶກສາຫາລ  
ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ 

 

ເຂົາເຈົັ້າ ຫວັງວາ່ຈະມີລາຍຮັບເພີື່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຈະສາມາດ ກໍໍ່ສ້າງ ຫ້ອງການສະພາບ້ານໄດ້ (ແລະ ສິື່ງອ ື່ນໆ 

ເພ ື່ອພັດທະນາບ້ານ). ສົນໃຈໃນ: ຜັກສົົ່ງອອກຕະຫ າດ, ການລ້ຽງສັດ, ການຕໍາແຜ່ນທໍຜ້າ, ໜອງປ່າ.  

ຄວາມກັງວົນຢາ້ກົວ:  ຖ້າມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຢ່າງຄົບຊຼຸດ ຈາກໂຄງການ, ເຂົາເຈົັ້າ ພ້ອມ
ແລ້ວທີື່ຈະຢຸດຕິ ການເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ. ເຂົາເຈົັ້າພຽງແຕຍ່ັງຢາກເຮັດຢູ່  ເພາະຂາດທາງເລ ອກ ແລະ 
ແຫ ່ງການເງິນ ສໍາລັບການຫັນປ່ຽນ.  
 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນ ມສີວ່ນຮວ່ມ ຢາ່ງຕັັ້ງໜາ້ ໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມບ້າ້ນ 
(ການວາງແຜນ ແລະ ສັນຍາ່ ກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມບ້າ້ນ, ກດິຈະກາໍການປກູປາ່, ການພ ັ້ນ

ຟປູາ່ໄມ້) ແລະ ການຕດິຕາມ (ທີື່ລວມມ ີການລາດຕະເວນ): ທາ່ນຄດິແນວໃດ ຕໍໍ່ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວ? ທາ່ນຄດິ



ວາ່ ແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຄວນມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນຈດຸໃດ?  

 
ຖ້າວ່າ ແມ່ຍິງ ສາມາດເຮັດວຽກ ເປັນກຸ່ມໄດ,້ ເຂົາເຈົັ້າ ອາດຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນການຕິດຕາມ ແລະ 
ລາດຕະເວນກວດກາປ່າໄມ້.  ແຜນງານ ສາມາດຝຶກເຂົາເຈົັ້າ ກ່ຽວກັບ ວິທີປະຕິບັດ ແລະ ເຂົາເຈົັ້າ ຢາກຈະ
ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ດັົ່ງກ່າວ. ຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການ, ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນຕວົແທນແລ້ວ.    
 

13. ອຸປະສກັ ຂອງທາ່ນມຫີຍງັແດ ່ຕໍໍ່ກບັການເຂົັ້າເຖງິຕະຫ າດ? ທາ່ນຕອ້ງການໃຫຊ້ວ່ຍຈດຸໃດ ເພ ື່ອໃຫເ້ຂົັ້າ

ເຖງິມນັໄດ?້  

 
ຄອບຄົວທຸກຍາກ  ຍ້ອນບໍໍ່ມີການຂົນສົົ່ງ ໄປຫາຕະຫ າດ ແລະ ຍ້ອນເຂົາເຈົັ້າ ມັກຈະຜະລິດຈໍານວນເລັກ
ນ້ອຍ. ສະພາບຂອງຫົນທາງ ແມ່ນຂີັ້ຮ້າຍ, ໂດຍສະເພາະ ໃນລະດູຝ ນ (ແທບຈະເຂົັ້າບໍໍ່ໄດ້), ດັົ່ງນັັ້ນ ຄວນ
ຈະເປັນອັນທໍາອິດ ທີື່ຈະຖ ກປ່ຽນ. ສິື່ງທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ຍັງອາດຈະປ່ຽນການດໍາລົງຊີວິດ ທີື່ຕິດພັນກັບ ການ
ເຂົັ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບ.   
 

14. ທາ່ນຄດິແນວໃດ ກຽ່ວກບັ ການເງນິຈຸລະພາກ ສາໍລບັເລີັ້ມຕົັ້ນທຸລະກດິ/ລງົທນຶ ໃສໃ່ນ ການເຮດັກະສກິາໍ

ແບບໃໝ ່ແລະ ອ ື່ນໆ? 

 
ຕ້ອງການທະນາຄານບ້ານ, ອາດຈະເປັນສິື່ງທີື່ດີທີື່ສຸດ ທີື່ຈະເຂົັ້າຫາເງິນທຶນ ໃນຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ນໍາໃຊ້ເງິນ
ດັົ່ງກ່າວ ໄປລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ. ອັນທີື່ຈິງ, ເຂົາເຈົັ້າ ຢາກຈະເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບແຜນງານ ໂດຍມີການ
ຮ່ວມສົນທະນາ ແລະ ສ້າງແຜນນໍາກັນ.  
 

15. ແຜນງານ ຕອ້ງການດງຶເອາົ ການລງົທນຶ ຈາກພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າມາເຮດັການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ແບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ໃນປາ່ຜະລດິແຫງ່ຊາດ. ທາ່ນຄດິເຖງິຫຍງັແດ່?   

 
ທຸກຄັັ້ງ ເຂົາເຈົັ້າສະໜັບສະໜູນ ການມີໂຄງການໃໝ່ໆ ເຂົັ້າມາໃນບ້ານ ແຕ່ ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ກັບ
ການມິສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກເອກະຊົນ. ມັນຈະຕ້ອງຮັບປະກັນ ຢ່າງຖີື່ຖ້ວນວ່າ ກິດຈະກໍາ ຢູ່ໃນບ້ານ ຈະ
ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ ທຸກຄົນ ລວມທັງ ວຽກເຮັດງານທາໍ ທີື່ເປັນທາງເລ ອກ ແລະ ເພີື່ມລາຍຮັບ.   
 

16. ຄາໍຄດິເຫນັອ ື່ນໆເດ?   

 
ບູລິມະສິດ ໃນການປັບປຸງຖະໜົນຫົນທາງ, ເພີື່ມເນ ັ້ອທີື່ເຂົັ້ານາ, ປັປປຸງອາຄານຮຽນ, ລະບບົຊົນລະປະທານ
, ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງບ້ານ ເຊັົ່ນ ຫ້ອງການສະພາບ້ານ. ທາງຂະໜາດນ້ອຍ ເຊ ື່ອມຕໍໍ່ຫາ 
ພ ັ້ນທີື່ນາ ຈະປັບປຸງ ການລາດຕະເວນນໍາອີກ. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ສໍາລັບ ການຄຸ້ມຄອງ



ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບ ການປ້ອງກັນໄຟປ່າ (ການສ້າງແລວກັນໄຟ), ການລາດຕະເວນ, ການສໍາ
ຫ ວດ, ປ່ຽນປ້າຍຫ ັກໝາຍໃໝ່.  

 

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດບາ້ນ: ແຂວງຫວົພນັ, ເມ ອງຊາໍເໜ ອກ, ບາ້ນຢາດ (ເຜົົ່າຄະມ,ຸ ເຜົົ່າມົັ້ງ) – ກຸມ່ຜູຊ້າຍ 

(13 ຄນົ) 

 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບອກເຮາົແດ ່ກຽ່ວກບັ ຊວີດິການເປນັຢູ ່ຂອງທາ່ນເປນັແນວໃດ.  

 

ຄວາມເປັນໜຶື່ງດຽວ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ. ສະພາບການເປັນຢູ່ ທີື່ມີຄວາມທຸກຍາກຫ າຍ/

ຄວາມທຸກຍາກ. ລະດັບການສຶກສາຕໍໍ່າ, ອາຊີບບໍໍ່ມີຫ າຍ.   
ສ່ວນໃຫຍ່ ເຮັດວຽກ ຢູ່ທົົ່ງນາ, ເຮັດກະສິກໍາປູກຝັງ ແບບເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ.   
ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ໄດ້ຫ ຼຸດລົງ. ມີການສະໜອງນໍໍ້າດີ. ການເຂົັ້າເຖິງ ດ້ວຍຖະໜົນ ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນມີຢູ່ທີື່
ນັັ້ນ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈິື່ງດີກວ່າ ບ້ານອ ື່ນໆ, ແຕ່ຍັງອາດສາມາດປັບປຸງ. ຄົວເຮ ອນ ພະຍາຍາມພັດທະນາ ເທ ື່ອ

ລະບາດກ້າວ. ບາງຄອບຄວົ ມີເຂົັ້າບໍໍ່ພໍກຸ້ມປີ. ບາ້ນມີໂຮງຮຽນປະຖົມ. ເມ ື່ອສົມທຽບກັບບ້ານທີື່ຢູ່ຫ່າງໃກ
ສອກຫ ີກກວ່າ, ພວກເຮາົ ຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຮົາ ມີສະພາບທີື່ດກີວ່າ ແຕ່ວ່າຍັງມີຫ າຍຢ່າງທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ. 
ຕ້ອງການປັບປຸງເຄຫາສະຖານ, ຜະລິດຕະພັນຊ ັ້ຂາຍ. ບາງຄວົເຮ ອນ ລ້ຽງສັດ ເພ ື່ອເພີື່ມລາຍຮັບ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ແຕ່ບໍໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫ າຍປານໃດ. ສິື່ງທ້າທາຍ ໃນບ້ານ (ນາຍບ້ານ) ປະກອບມີ ຄ  ບ້ານຖ ກ
ແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມຊົມເຜົົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບ້ານປະສານງານ ແລະ ຈັດກອງປະຊຼຸມ ຍາກຂຶັ້ນ. ການ
ປັບປຸງທາງເຂົັ້າ ແມ່ນເປັນສິື່ງຈໍາເປັນ ສໍາລັບການເຂົັ້າເຖິງ ການຮັກສາສຸຂະພາບ. ປັບປຸງອາຄານຮຽນ. ກຸ່ມ

ເຜົົ່າມົັ້ງ ບໍໍ່ມີນາພຽງພໍ. ເຂາົເຈົັ້າ ຂຸດທາງເຂົັ້າເຖິງນາ ຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍມ . ມີທີື່ດິນປ່າໄມ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ແຕ່ຢູ່

ໃກບ້ານ ຂອງເຂາົເຈົັ້າໂພດ (30 ກິໂລແມັດ). ສໍາລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ, ເດັກນ້ອຍຍ່າງປະມານ 6 
ກິໂລແມັດ ໄປຫາບ້ານຂ້າງຄຽງ.   
 

2. ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ? 

 

ປ່າໄມ:້ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ເຮັດວຽກນໍາກັນ 

ທີື່ດິນ: ເຮັດວຽກນໍາກັນ (ເກັບກູ້, ອ້ອມຮົັ້ວ, ທົົ່ງນາ) 

 

3. …ແລະ ໃນການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມເ້ດ? 

 

ການປ້ອງກັນໄຟປ່າ, ການພ ັ້ນຟູ. 
ປັດຈຸບັນ ການລາດຕະເວນ ແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ເຮັດ ແຕ່ ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ສຶກວ່າ ແມ່ຍງິ ອາດຈະສາມາດເຮັດໜ້າ



ທີື່ນັັ້ນໄດ້ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງການເຮັດ.  

ເຂົາເຈົັ້າຍັງລາດຕະເວນ ເພ ື່ອປ ກປ້ອງອ່າງໂຕ່ງ.  

 

4. ທາ່ນ ຮູສ້ກຶບວໍາ່ ວຽກທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ ້ຖ ກແບງ່ກນັ ລະຫວາ່ງຍງິ ແລະ 
ຊາຍຢາ່ງເປນັທາໍ? 

 
ຜູ້ຊາຍ ເຮັດວຽກ ຫ າຍກວາ່ແມ່ຍິງ ນອກຈາກລະດູການເກັບກ່ຽວ ເພາະວາ່ ຜູ້ຊາຍ ລົງກວດກາທົົ່ງໄຮ່ທົົ່ງ
ນາ ຕະຫ ອດເວລາ ໃນຄະນະທີື່ ແມ່ຍິງແມ່ນເຮັດວຽກຢູເ່ຮ ອນ ແລະ ຕໍາຜ້າ. ນາຍບ້ານ ເວົັ້າເພີື່ມອີກວ່າ: ຜູ້

ຊາຍເຮັດວຽກໜັກກວາ່ ແຕ່ແມ່ຍິງ ເຮັດວຽກຫ າຍກວ່າ. ຜູ້ຊາຍຮູ້ສຶກວ່າ ຜູຊ້າຍ ມີຄວາມກດົດັນຕົັ້ນຕໍ 
ໃນການຕອບສະໜອງ ຄອບຄົວ ຂອງຕົນ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດອາຊີບ ທີື່ສ້າງລາຍຮບັ
ເພີື່ມຂຶັ້ນ. ເຂົາເຈົັ້າຍັງຮູ້ສຶກ ຄາ້ຍໆກັບວາ່ ເຂົາເຈົັ້າ ຈະຕ້ອງຄິດໄປຂ້າງໜ້າ ໃຫຫ້ າຍເທົົ່າທີື່ຈະຫ າຍໄດ້ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນລາຍຮັບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີື່ດີ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.  
 

5. ທາ່ນ ຮູຈ້ກັກນົໄກ REDD+ ບ ໍແລະ ເປນັຫຍງັ ມນັຈິື່ງເກດີຂຶັ້ນມາ? 

 

ບໍໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກບັ REDD+, ຍົກເວັັ້ນ ເລ ັ້ອງການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການປ ກປັກຮັກສາ

ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອ ື່ນໆ (ກິດຈະກໍາ ຂອງ ໂຄງການ Clipad). ນັບຕັັ້ງແຕ່ມີແຜນງານ (ປີ 2016), 
ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ເລີື່ມ ປ ກປັກຮັກສາ ປ່າໄມ້ຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທີື່ ປ ກກະຕິ ມັກຈະ
ເຕ ອນ ຊາວບ້ານ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ເບີື່ງແຍງປ່າໄມ້.  

 

6. ຈາກ ຄວາມຮູ ້ຂອງທາ່ນ ກຽ່ວກບັ ປາ່ໄມ້ ແລະ ທີື່ດນິ: ທາ່ນ ເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍບ ໍຕະຫ ອດໄລຍະຫ າຍ

ປຜີາ່ນມາ? ເຊັົ່ນ ມຊີບັພະຍາກອນ, ເຄ ື່ອງປາ່ຂອງດງົ ໜອ້ຍລງົ ແລະ ອ ື່ນໆ?  

 
ໝາກໄມ້ ຈາກຕົັ້ນໄມ້ ລວມທັງ ຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ໄດ້ເພີື່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນມີມາດຕະການພ ັ້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ມາດ
ຕະການປ ກປັກຮັກສາ. ສັດປ່າ ໄດ້ເພີື່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນເຫດຜົນອັນດຽວກັນ. ມີຜົນໄດ້ຮັບດີ ຈາກປ່າໄມ້ທີື່ມີ
ສະພາບດີ/ມີເຫັດຫ າຍ.  
ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ຫ ຼຸດລົງ.  
ນອກຈາກນັັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງ: ລະດູຝ ນ ມີຝ ນ

ຫ າຍຂຶັ້ນ, ເກີດມີໄພນໍໍ້າຖ້ວມຫ າຍຂຶັ້ນ, ແຕ່ ແຜນງານ (Clipad) ໄດ້ຊ່ວຍຄວບຄຸມໄພນໍໍ້າຖ້ວມ. 

 

7. ທາ່ນ ຄດິບວໍາ່ ທາ່ນໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້? ເປນັແນວໃດ? 

 
ຂຶັ້ນກັບວ່າ ຄອບຄົວສຸມເຮ ື່ອແຮງໃສ່ຫ າຍປານໃດ ແລະ ມີສະມາຊິກຄອບຄົວຈັກຄົນ ປະກອບສ່ວນ. ແຕ່
ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ຊາວບ້ານທງັໝົດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ ຈາກ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. 



ຢູ່ພາຍໃນຄົວເຮ ອນ, ມີຜົນປະໂຫຍດເທົົ່າກັນ ແມກະທັົ່ງການບໍລິໂພກອຸປະໂພກ.  
 

8. ທາ່ນ ເຂົັ້າເຖງິ ປາ່ໄມປ້ະເພດໃດ? ເຊັົ່ນ: ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ລວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່ຊາດ, 

ເຂດສະຫງວນສດັປາ່ ແລະ ເຂດກັນຊນົ ຂອງປາ່ຊຼຸມຊນົ. 

 
ເນ ັ້ອທີື່ກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ, ເຄ ື່ອປ່າຂອງດົງ 
ປ່າປ້ອງກັນ ຖ ກກ່າວເຖິງ ສະເພາະ ຫ ັງຈາກ ທິມງານຂອງແຜນງານ ໄດ້ກ່າວເຖິງ. 
 

9. ທາ່ນຮູສ້ກຶບໍໍ່ວາ່ ທາ່ນກາໍລງັມສີວ່ນຮວ່ມ ຢູໃ່ນ ການຄຸມ້ຄອງ/ຕດັສິນໃຈ ກຽ່ວກບັປາ່ໄມ້? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ 

ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ (ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່

ລວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສດັປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊົນ)? 

 
ເຂົາເຈົັ້າ ຮູ້ສ ກວ່າ ທັງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົັ້າ 
ແລກປ່ຽນໜ້າວຽກກັນ ແລະ ມີທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຢູ່ໃນຄະນະຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້.  
 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ
ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

 

 
ບໍໍ່ມີຄວາມຂັດແຍ່ງອີກແລ້ວ ກຽ່ວກັບທີື່ດິນ ກັບບາ້ນອ ື່ນໆ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ມີແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຊຶື່ງເຂົາເຈົັ້າ 
ດີໃຈຫ າຍ ສໍາລັບຈຸດນີັ້. ມາດຕະການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ກໍາລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທາງບວກ 
(ຍົກເວັນ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງທີື່ຫ ຼຸດລົງ).  

ຄໍາແນະນໍາ: ເນ ັ້ອທີື່ກະສິກໍາ ຄວນຈະຖ ກແບ່ງ ໂດຍຄົວເຮ ອນ ນໍາອີກ (ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມ ອງ ໄດ້ລົງມາ ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການເຈລະຈາ ກັບຊາວບ້ານ ຕໍໍ່ກັບ ບັນຫາຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ; ສໍາລັບເຄຫະ
ສະຖານ, ເນ ັ້ອທີື່ ຖ ກຈັດສັນ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ). 

ນາຍບ້ານ: ສໍາລັບ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ, ເຂົາເຈົັ້າ ຍັງຄົງຕ້ອງການ ການສະໜອງເງິນ ສໍາລັບ 

ການປ້ອງກັນໄຟປ່າ (ສ້າງແລວກັນໄຟ), ການລາດຕະເວນ, ການສໍາຫ ວດ, ການປ່ຽນຖ່າຍປ້າຍປັກຫ ັກໝ
າຍໃໝ່  

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທໍາລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: 
ທາ່ນມຄີວາມຫວງັແນວໃດ ທີື່ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຈະປຽ່ນການດາໍລງົຊວີດິ ຂອງທາ່ນ? ສິື່ງທີື່ທາ່ນຢາ້ນກວາ ມີ
ຫຍງັແດ?່  



ໝາຍເຫດ: ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປຶກສາຫາລ  
ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ 

 
ຊາວບາ້ນ ຂາດປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວິທີການເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີັ້, ພວກເຮົາ 
ບໍໍ່ມີຫຍັງ ທີື່ຈະສົົ່ງໄປຂາຍຢູ່ຕະຫ າດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ພວກເຮົາ ຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາ
ການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ເພ ື່ອຫັນປ່ຽນໄປສູ່ທາງເລ ອກ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການວິເຄາະດິນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້

ເຮັດໃຫ້ແລ້ວ ເພ ື່ອກໍານົດວ່າ ພ ດເສດຖະກິດໃດ ທີື່ອາດຈະເໝາະສົມ. ພວກເຮົາ ຕ້ອງການ ການສະໜັບ

ສະໜູນ ສໍາລັບ ການເຮັດການວິເຄາະນີັ້ ລວມທັງ ວິທີການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ. ພວກເຮາົ ຕ້ອງການເຂົັ້າຮວ່ມ 
ໃນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ຮ່ວມຕັດສິນໃຈນໍາກັນ ແລະ ພວກເຮົາ ຕ້ອງການຮູ້ສຶກໝັັ້ນໃຈວ່າ ການ
ປ່ຽນແປງນີັ້ ອາດຈະປັບປຸງ ສະພາບການດໍາລົງຊວີິດ ແລະ ລາຍຮັບ ຂອງພວກເຮາົ.  
 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນ ມສີວ່ນຮວ່ມ ຢາ່ງຕັັ້ງໜາ້ ໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມບ້າ້ນ 
(ການວາງແຜນ ແລະ ສັນຍາ່ ກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມບ້າ້ນ, ກດິຈະກາໍການປກູປາ່, ການພ ັ້ນ

ຟປູາ່ໄມ້) ແລະ ການຕດິຕາມ (ທີື່ລວມມ ີການລາດຕະເວນ): ທາ່ນຄດິແນວໃດ ຕໍໍ່ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວ? ທາ່ນຄດິ

ວາ່ ແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຄວນມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນຈດຸໃດ? 

 
ຊາວບາ້ນ ມີສ່ວນຮ່ວມແລ້ວ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ ແລະ ມີຄວາມຕັັ້ງໃຈຫ າຍ ທີື່ຈະສ ບຕໍໍ່ເຮັດສິື່ງທີື່ກ່າວ
ມານັັ້ນ ແລະ ຮັບເອົາໜ້າວຽກໃໝ່ໆ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າ ຮູ້ສຶກວາ່ ມັນສົມເຫດສົມຜົນ ສໍາລັບບ້ານ.    
 

13. ອຸປະສກັ ຂອງທາ່ນມຫີຍງັແດ ່ຕໍໍ່ກບັການເຂົັ້າເຖງິຕະຫ າດ? ທາ່ນຕອ້ງການໃຫຊ້ວ່ຍຈດຸໃດ ເພ ື່ອໃຫເ້ຂົັ້າ
ເຖງິມນັໄດ ້
 
ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ສຶກ ຄ້າຍໆວ່າ ມີຜັກຫ າຍແລ້ວ ໃນຕະຫ າດຊາໍເໜ ອ ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄ່າຂົນສົົ່ງ ບໍໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ສໍາລັບ ການ
ເດີນທາງໄປຕະຫ າດ.   
ເຂົາເຈົັ້າ ຢາກຈະສ້າງ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໃໝ່, ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ (ເຊັົ່ນ. ອາຫານແຫ້ງ ທີື່ເກັບໄວ້ດົນກວ່າ ແລະ 

ເປັນສິນຄ່າທີື່ຕ່າງໝູ່, ດັົ່ງນັັ້ນ ຫ າຍຄົນ ອາດຈະຊ ັ້ມັນ). 

 

14. ທາ່ນຄດິແນວໃດ ກຽ່ວກບັ ການເງນິຈຸລະພາກ ສາໍລບັເລີັ້ມຕົັ້ນທຸລະກດິ/ລງົທນຶ ໃສໃ່ນ ການເຮດັກະສກິາໍ
ແບບໃໝ ່ແລະ ອ ື່ນໆ 
 

ໃນອະດີດ, ເມ ື່ອມີການສະໜອງເງິນທຶນ ແກ່ ຊາວບ້ານ, ເຂົາເຈົັ້າ ບໍໍ່ຮູ້ວິທີໃຊ້ເງິນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຖ້າວ່າ ການເຂົັ້າ
ເຖິງການເງິນ ຖ ກສະໜອງ, ຕໍໍ່ໄປ ແມ່ນຮ່ວມສ້າງແຜນທຸລະກິດ.  
ເຂົາເຈົັ້າ ຮູ້ສຶກວ່າ ການເອົາເງິນກູ້ ມີຄວາມສ່ຽງ ສໍາລັບ ຊາວບາ້ນ ໃນກໍລະນີ ເຂົາເຈົັ້າ ບໍໍ່ສາມາດ ຂາຍ
ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຕົນ. ຖ້າມີການວິເຄາະ ຢ່າງຄັກແນ່, ການເງິນຈຸລະພາກ/ທະນາຄານບ້ານ ອາດຈະເປັນ



ສິື່ງທີື່ດີສຸດ ສໍາລັບບ້ານ. ບ້ານໄດ້ພັດທະນາສ້າງ ຫ າຍຢ່າງ ໃນຫ າຍປີຜ່ານມາ, ແຕວ່່າ ໂດຍມກີານເຂົັ້າເຖິງ 
ການເງິນຈຸລະພາກ, ເຂົາເຈົັ້າ ອາດຈະສາມາດ ເລີັ້ມລົງທຶນ ເຂົັ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຕາມທີື່ກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງ.   
 

15. ແຜນງານ ຕອ້ງການດງຶເອາົ ການລງົທນຶ ຈາກພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າມາເຮດັການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ແບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ໃນປາ່ຜະລດິແຫງ່ຊາດ. ທາ່ນຄດິເຖງິຫຍງັແດ່?  
 
ການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ອາດຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບທີື່ດີ ເພາະວ່າ ການລົງທຶນ ອາດຈະສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາ ຫ າຍຂຶັ້ນ ລວມທງັ ພ ັ້ນຖານໂຄງລາງ ພາຍໃນບ້ານ. ເຂົາເຈົັ້າ ເຫັນທ່າແຮງ ສໍາລບັ ການທ່ອງ
ທຽວທໍາມະຊາດ ທີື່ມີນໍໍ້າຕົກຢູໃ່ກ້. 
ການລົງທຶນ ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ຈາກ ລັດຖະບານ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ຊາວບາ້ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ການຮ່ວມມ  ເພາະວ່າ ພວກເຮົາ ຂາດປະສົບການ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດ ໃນການຄວບຄຸມ ການຮ່ວມມ  ດ້ວຍຕົນເອງ. ຖ້າວ່າ ການຮ່ວມມ  ຈະປ່ຽນພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢູ່

ໃນບ້ານ ຫ າຍໂພດ, ເຂາົເຈົັ້າ ອາດຈະບໍໍ່ຕ້ອງການແນວນັັ້ນ.   

 

16. ຄາໍຄດິເຫນັອ ື່ນໆເດ?   

 
ການຈັດສັນ ທີື່ດິນກະສິກໍາ ຂອງຄົວເຮ ອນ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ສ ບຕໍໍ່.  
ກິດຈະກໍາຂອງແຜນງານທັງໝົດ ຄວນຈະເລັງໃສ່ ເພີື່ມລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ຜ່ານທາງ ຜະລິດຕະພັນ ທີື່
ແຕກຕ່າງ (ຄ້າຍກບັ ໜຶື່ງເມ ອງ ໜຶື່ງຜະລິດຕະພັນ), 
ການປັບປຸງ ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການເຂົັ້າເຖິງ ການເບີື່ງແຍງສຸຂະພາບ, ຕະຫ າດ 
ແລະ ການສຶກສາ ໄດ້ດີຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ.   
ຕ່າງໜ້າເຜົົ່າມົັ້ງ ເວົັ້າຄ ນວ່າ ເຂາົເຈົັ້າ ຕ້ອງການ ຖະໜົນຫົນທາງ ເຂົັ້າເຖິງທົົ່ງໄຮ່ທົົ່ງນາ  ແລະ ເນ ັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ 
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.   

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດບາ້ນ: ເມ ອງຫ ວງນໍໍ້າທາ, ບາ້ນນໍໍ້າມາດ (ເຜົົ່າອາຄາ); ຜູເ້ຂົັ້າຮວ່ມ: ຊາຍ 8 ຄນົ, ຍງິ 27 

ຄນົ)  

 

ໝາຍເຫດ: ການສໍາພາດ ໄດ້ຖ ກດໍາເນີນ ກັບກຸ່ມທີື່ປະກອບດ້ວຍທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີມີໝົດທຸກອາຍຸ. ການແຍກ
ເພດ ແມ່ນເປັນໄປບໍໍ່ໄດທ້ີື່ຈະເຮັດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຊາວບາ້ນມກີານສະຫ ອງ ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ 
ເຂົາເຈົັ້າ ຄວນຈະມີການເຂົັ້າຮວ່ມການສົນທະນາ ຄັັ້ງດຽວ. ການສົນທະນາ ກັບ ແມ່ຍິງ ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງການ ໃຫ້ມີ

ການແປເພີື່ມຕ ື່ມ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ (ພາສາອາຄາ-ລາວ-ອັງກິດ).  

 

ຂໍໍ້ສງັເກດຕໍໍ່ໄປ: ບ້ານຕັັ້ງຢູຫ່່າງຈາກຕົວເມ ອງຫ ວງນໍໍ້າທາ ພຽງແຕ່ ສອງສາມກິໂລແມັດເທົົ່ານັັ້ນ. ການເຂົັ້າເຖິງຕົວ

ເມ ອງ ໄດ້ປັບປຸງ ການເຂົັ້າເຖິງສາລາ ແລະ ຕະຫ າດ ຂອງປະຊາຊົນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບນັຫາຂີັ້ເຫຍ ອ ຂອງບ້ານ 

ແມ່ນມີຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນ ແລະ ທຸກມຸມ ຂອງບ້ານ. ການສຶກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ບໍໍ່ທັນໄດ້ຖ ກສະໜອງ, ແລະ ຄວາມ

ເຂົັ້າໃຈ ຂອງປະຊາຊົນ ຕໍໍ່ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແມ່ນບໍໍ່ມີເລີຍ. ມີພຽງແຕ່ 
ແມ່ຍິງ ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມເຂົັ້າໃຈພ ັ້ນຖານ ກ່ຽວກບັ ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີື່ເຊ ື່ອງຊ້ອນ. 
 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຈັດສັນ ພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບອກຂອ້ຍແດ ່ກຽ່ວກບັ ຊວີດິການເປນັຢູ່ ຂອງທາ່ນເປນັແນວໃດ 
 

ແມ່ຍິງ: ເກັບກູ້ຢາງພາລາ ໃນຕອນເຊົັ້າ, ຕອນແລງ ເກັບໄມ້ປ່ອງ, ຫວາຍ, ຫຍ້າສາໍລັບເຮັດຟອຍ, ໄມ້ຟືນ 
ແລະ ຝັກ. ມີວຽກໜ້ອຍຫ າຍ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ແມ່ຍິງ ມີການເຂົັ້າເຖິງດ້ວຍຖະໜົນ ແລະ ມີລົດຈັກ ແລະ ມີ
ການເຂົັ້າເຖິງ ໂຮງສີເຂົັ້າ. ລຸກແຕ່ເຊົັ້າ ເພ ື່ອກະກຽມເຂົັ້າ ແລະ ອາຫານເຊົັ້າ, ເກ ອສັດ, ຊັກເຄ ື່ອງລ້າງຖ້ວຍ. 
ແມ່ຍິງເຮັດວຽກຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. 
ແມ່ຍິງ ໄດ້ເງິນຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເພາະວ່າ ຜູ້ຊາຍຂີັ້ຄານ. ແມ່ຍງິເປັນຜູ້ເກັບເງິນ. 
 

ຜູ້ຊາຍ: ຂົນເຂົັ້າ/ຜົນເກັບກ່ຽວ ລົງມາຈາກທົົ່ງໄຮ່ທົງນາ ເຂດເນີນສູງ, ປັດຈຸບັນນີັ້ ດ້ວຍລົດຕ໋ອກຕ໋ອກ 

(ຈົົ່ນມາຮອດຫວ່າງບໍໍ່ດົນມານີັ້ ດ້ວຍຕີເປ ັ່າ ຫ   ລົດຈັກ). ການເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ, ບໍໍ່ມີເຂົັ້ານາ.   

 

ຕົັ້ນຢາງພາລາ: ແບງ່ວຽກ, ຊຶື່ງຂຶັ້ນກັບຄອບຄົວ 

 



2. ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ? 

ໃຫ້ເບີື່ງຄາໍຕອບຂາ້ງເທິງ.  

 

3. … ແລະ ຢູໃ່ນການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມ້ເດ? 

 

4. ທາ່ນ ຮູສ້ກຶບວໍາ່ ວຽກທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ ້ຖ ກແບງ່ກນັ ລະຫວາ່ງຍງິ ແລະ 
ຊາຍຢາ່ງເປນັທາໍ? 

 

ຂຶັ້ນກັບຄອບຄົວຫ າຍ, ມີທຸກການປ່ຽນແປງ ເກີດຂຶັ້ນໃນບ້ານນີັ້. ໂດຍທົົ່ວໄປ, ແມ່ຍິງ ເຮັດວຽກດົນກວ່າ 
ແລະ ຫ າຍກວ່າ ໃນຄະນະທີື່ ຜູ້ຊາຍເຮັດວຽກ ທີື່ໃຊ້ແຮງງານຫ າຍກວາ່.  
 

5. ທາ່ນ ຮູຈ້ກັກນົໄກ REDD+ ບ ໍແລະ ເປນັຫຍງັ ມນັຈິື່ງເກດີຂຶັ້ນມາ? 

 

ນັບຕັັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົັ້ນມາ, ບໍໍ່ມີລະບຽບຂຸດຄົັ້ນໄມ້. ຄ່າປັບໄໝ 1 ລ້ານກີບ ຕໍໍ່ຕາຕະລາງແມັດ ທີື່ໄດ້
ຂຸດຄົັ້ນ.  
 

6. ຈາກ ຄວາມຮູ ້ຂອງທາ່ນ ກຽ່ວກບັ ປາ່ໄມ້ ແລະ ທີື່ດນິ: ທາ່ນ ເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍບ ໍຕະຫ ອດໄລຍະຫ າຍ

ປຜີາ່ນມາ? ເຊັົ່ນ ມຊີບັພະຍາກອນ, ເຄ ື່ອງປາ່ຂອງດງົ ໜອ້ຍລງົ ແລະ ອ ື່ນໆ?  

 

ປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານຫ າຍຂຶັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມີໜ້ອຍລົງ. ບາງຄົນ ສ ບຕໍໍ່ ເກັບກູ້
ຕະຫ ອດ ໂດຍບໍໍ່ໃຫ້ປ່າໄມ້ ມີໂອກາດ ພ ັ້ນຟູ.  
 

7. ທາ່ນ ຄດິບວໍາ່ ທາ່ນໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້? ເປນັແນວໃດ? 

 
ແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ຈາກ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົັ້າ ເກັບກູ້ ທຸກ
ຢ່າງ ຈາກປ່າໄມ້ ແລະ ເປັນຜູ້ເກັບເງິນ (ແລະ ມັກຈະມີລາຍ ຫ າຍກວາ່ ຜົວຂອງເຂາົເຈົັ້າ). 

 

8. ທາ່ນ ເຂົັ້າເຖງິ ປາ່ໄມປ້ະເພດໃດ? ເຊັົ່ນ: ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ລວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່ຊາດ, 
ເຂດສະຫງວນສດັປາ່ ແລະ ເຂດກັນຊນົ ຂອງປາ່ຊຼຸມຊນົ. 
 

ຢູ່ໃກ້ໆ ແມ່ນ ເຂດປ່າສະຫງວນທໍາມະຊາດ; ຈົົ່ນມາຮອດປັດຈຸບັນນີັ້, ການຈັດສັນທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ 



ປະຕິບັດແລ້ວ ສະເພາະ ລະຫວ່າງບ້ານທີື່ແຕກຕາ່ງກັນເທົົ່ານັັ້ນ. 

 

9. ທາ່ນຮູສ້ກຶບໍໍ່ວາ່ ທາ່ນກາໍລງັມສີວ່ນຮວ່ມ ຢູໃ່ນ ການຄຸມ້ຄອງ/ຕດັສິນໃຈ ກຽ່ວກບັປາ່ໄມ້? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ 

ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ (ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່

ລວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສດັປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊົນ)? 

 
ຫ ັກໆແລ້ວ ແມ່ນອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ເປັນຜູ້ຕັດສິດໃຈ ກ່ຽວກັບ ທຸກຢ່າງພາຍໃນບາ້ນ ຊຶື່ງລວມທັງ
ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້. ຢູ່ໃນຄະນະ ບໍໍ່ມີແມ່ຍິງຈັກຄົນ. ແມ່ຍິງບາງຄົນ ພໍໃຈກັບສິື່ງທີື່ກາ່ວມານັັ້ນ, 

ແຕ່ບາງຄົນບໍໍ່ປານໃດ (ແຕ່ເຂົາເຈົັ້າ ຈະບໍໍ່ທ້າທາຍ ການຕັດສິນໃຈ).  

ໝາຍເຫດ: ຫ ັງຈາກ ພະຍາຍາມຫ າຍເທ ື່ອ ໃນການໃຫ້ແມຍ່ິງອອກສິດອອກສຽງ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນທີື່
ມີທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້, ແມ່ຍິງຄົນໜຶື່ງ ເລີັ້ມເວົັ້າອອກມາວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຢາກ
ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ. ຈາກນັັ້ນ, ແມ່ຍິງເລີັ້ມສົນທະນາກັນ 
ກ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄິດ ທີື່ເຂາົເຈົັ້າຈະຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ ການພ ັ້ນຟູປ່າ ແລະ ກ່ຽວກັບວ່າ ມັນຈະສ້າງ
ຜົນປະໂຫຍດແນວໃດ ຖ້າເຂົັ້າເຈົັ້າສາມາດ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ໃນການຕັດສິນໃຈ. ການສົນທະນານີັ້ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການສ ບຕໍໍ່ ສົນທະນາ ທີື່ນໍາພາໂດຍຜູ້ຊາຍ. ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
ທີື່ຕິດຕາມມານໍາ ໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫ  ອເປັນຢ່າງດີ ໃນການອະທິບາຍ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍງິເວົັ້າ – ຊຶື່ງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສາໍຄັນ ທີື່ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຍັງຄົງສາມາດນໍາໃຊ້ ໃນການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ແກ່ບ້ານ.  
 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ
ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

 
ບໍໍ່ທັນມີແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ິດິນ ຫ   ໃບຕາດິນເທ ື່ອ, ມີພຽງແຕ່ກາໍນົດເຂດເທົົ່ານັັ້ນ. ຂະບວນການ ຈິື່ງຈໍາເປັນຈະ
ຕ້ອງໄດ້ສ ບຕໍໍ່. ການປັກຫ ັກໝາຍເຂດແດນ ບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍຫ າຍປານໃດ ຕໍໍ່ເຂາົເຈົັ້າ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງ – 
ບໍໍ່ມີໃຜ ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ ໄດຢ້່າງແທ້ຈິງ.  

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: 
ທາ່ນມຄີວາມຫວງັແນວໃດ ທີື່ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຈະປຽ່ນການດາໍລງົຊວີດິ ຂອງທາ່ນ? ສິື່ງທີື່ທາ່ນຢາ້ນກວາ ມີ
ຫຍງັແດ?່  
ໝາຍເຫດ: ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປຶກສາຫາລ  
ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ 

 
ການເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ ແມ່ນເປັນວຽກທີື່ໜັກ ແລະ ມີຫ າຍຢ່າງຕ້ອງໄດເ້ຮັດ, ດັົ່ງນັັ້ນ ເຂົາເຈົັ້າ ອາດຈະມີ
ຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ທີື່ຈະຫັນປ່ຽນ ໄປສູ່ການປູກພ ດທີື່ເປັນທາງເລ ອກ. ການປູກຢ່າງພາລາ ໝ



າຍເຖິງການເຮັດວຽກໜ້ອຍ ສາໍລັບແຕ່ລະຄົນ, ຢ່າງໜ້ອຍ ກແໍມ່ນຫ ັງຈາກໄລຍະເລີັ້ມຕົັ້ນ (ຕົັ້ນອ່ອນ 

ຕ້ອງການ ການບົວລະບັດຮັກສາຫ າຍກວ່າຕົັ້ນອ ື່ນ). 

 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນ ມສີວ່ນຮວ່ມ ຢາ່ງຕັັ້ງໜາ້ ໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມບ້າ້ນ 
(ການວາງແຜນ ແລະ ສັນຍາ່ ກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມບ້າ້ນ, ກດິຈະກາໍການປກູປາ່, ການພ ັ້ນ

ຟປູາ່ໄມ້) ແລະ ການຕດິຕາມ (ທີື່ລວມມ ີການລາດຕະເວນ): ທາ່ນຄດິແນວໃດ ຕໍໍ່ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວ? ທາ່ນຄດິ
ວາ່ ແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຄວນມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນຈດຸໃດ?  
 
ແມ່ຍິງ ຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້, ກິດຈະກໍາການພ ັ້ນຟູ, ການວາງແຜນ. 
ຊາວບາ້ນ ຕ້ອງການເພີື່ມການລາດຕະເວນ ໃນອະນາຄົດ ເພາະວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ, ທຸກຄົນ ກໍາລັງນໍາໃຊ້ 
ປ່າໄມ້ ຕາມທີື່ເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງການ ແລະ ຕາມທີື່ພົບເຫັນ ຊັບພະຍາກອນຫ ຼຸດລົງ.   

 

13. ອຸປະສກັ ຂອງທາ່ນມຫີຍງັແດ ່ຕໍໍ່ກບັການເຂົັ້າເຖງິຕະຫ າດ? ທາ່ນຕອ້ງການໃຫຊ້ວ່ຍຈດຸໃດ ເພ ື່ອໃຫເ້ຂົັ້າ
ເຖງິມນັໄດ ້
 
ເຂົາເຈົັ້າ ຮັກສາຈໍານວນໜຶື່ງ ສາໍລັບການຊົມໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ, ແລະ ຂາຍສ່ວນທີື່ເຫ  ອ ໃນຕະຫ າດ ຢູ່
ເມ ອງຫ ວງນໍໍ້າທາ ທີື່ຢູ່ໃກ້ໆ ແລະ ຕະຫ າດ ຢູ່ບ້ານໃກ້ຄຽງ. ຢ່າງ ແມ່ນຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດ ທີື່ບໍລິສັດມາຂົນເອົາ
ຢາງເອງ ຫ   ຊາວບ້ານສົົ່ງໄປໃຫບ້ໍລິສັດ. 
 

14. ທາ່ນຄດິແນວໃດ ກຽ່ວກບັ ການເງນິຈຸລະພາກ ສາໍລບັເລີັ້ມຕົັ້ນທຸລະກດິ/ລງົທນຶ ໃສໃ່ນ ການເຮດັກະສກິາໍ
ແບບໃໝ ່ແລະ ອ ື່ນໆ 
 

ບ້ານ ບໍໍ່ມີປະສົບການເທ ື່ອ ກ່ຽວກັບທຸກຮູບແບບ ຂອງການເງນິຈະລະພາບ. ສໍາລັບການເຂົັ້າເຖິງ ການກູ້
ຢືມຈໍານວນເລັກນ້ອຍ, ຜູ້ຊາຍ ອາດຈະເລີັ້ມເຮັດຮ້ານນ້ອຍໆ, ແມ່ຍິງ ຢາກຈະເພີື່ມ ການຜະລິດເຄ ື່ອງ
ຫັດຖະກໍາ ແລະ ແຜນແພ ແລະ ສ້າງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ.   
 

15. ແຜນງານ ຕອ້ງການດງຶເອາົ ການລງົທນຶ ຈາກພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າມາເຮດັການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ແບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ໃນປາ່ຜະລດິແຫງ່ຊາດ. ທາ່ນຄດິເຖງິຫຍງັແດ?່  
 

ບ້ານ ອາດຈະເປີດ ການປະສານສົມທົບ ກັບ ພາກເອກະຊົນ, ຖ້າວ່າ ທີື່ດິນເໝາະສົມ.  

 

16. ຄາໍຄດິເຫນັອ ື່ນໆເດ?  
 

ເຂົາເຈົັ້າ ຢາກຈະເຂົັ້າເຖິງ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ, ຊຶື່ງເປັນຂົວຕໍໍ່ (ໄດ້ສະເໜີ ນັບຕັັ້ງແຕ່ 10 ປີ). ເຂົາເຈົັ້າ 



ໄດ້ສ້າງອາຄານຮຽນ ດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ຕ້ອງການ ເຟີນີເຈີຫ າຍຂຶັ້ນ. ເຂົາເຈົັ້າ ຮູ້ສຶກຄ້າຍໆກບັວ່າ ເຂົາເຈົັ້າ
ມັກສະເໜີຂໍສິື່ງຢ່າງ ແຕ່ ໜ້ອຍໜັກ ຊິມີຫຍັງເກີດຂຶັ້ນ.  

  



GCF/GIZ, ການສາໍພາດບາ້ນ: ເມ ອງຫ ວງນໍໍ້າທາ, ບາ້ນນໍໍ້າດີ (ກຸມ່ລານແຕນ, ແຫ ງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ; ແມຍ່ງິ 

4 ຄນົ, ຜູຊ້າຍ 10 ຄົນ) 

 

ໝາຍເຫດ: ຊາວບ້ານ ຂໍເຮັດກອງປະຊຼຸມຮ່ວມກັນ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈ້າ ຮູ້ສຶກວາ່ຄາວຽກຫ າຍໂພດ ທີື່ຈະຈັດກອງກ
ປະຊຼຸມ ແບບແຍກຕ່າງຫາກກນັ.   
 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຈັດສັນ ພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແບບຍ ນນານ 
 

 

1. ບອກພວກເຮາົແດ ່ກຽ່ວກບັ ຊວີດິການເປນັຢູ່ ໃນແຕລ່ະວນັ ຂອງທາ່ນເປນັແນວໃດ 
 

ນາຍບ້ານ: ຮັກສາສວນຢາງພາລາ, ທົົ່ງນາ, ບາງຄອບຄົວ ເຮັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍ, ລ້ຽງສັດ (ໝູ, ໄກ່, ເປັດ, 

ແບ້), ມີຄອບຄົວຈໍານວນເລັກນ້ອຍ ທີື່ມີຮ້ານຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ; ຜະລິດເຈ້ຍ ແລະ ຕໍາຫູກ ແລະ ເຄ ື່ອງ

ຫັດຖະກໍາ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແມ່ຍິງທັງໝົດເປັນຜູ້ເຮັດ. ໄດ້ເລີັ້ມເປັນສະຖານທີື່ທ່ອງທຽວ ໃນປີ 2003 

(ເປີດເປັນທາງການ ໃນປີ 2007 ໃນຊ້ວງ ທີື່ເຂາົເຈົັ້າ ຍງັໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການສະໜອງເງິນ ສໍາ

ລັບ ສິື່ງນັັ້ນ ຈາກ ADB, ປັດຈຸບັນນີັ້ ກອງທຶນນິວຊີແລນ ສໍາລັບ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຊຼຸມຊົນ 

ກໍາລັງ ສະໜັບສະໜູນ ດ້ວຍການສະໜອງເງິນ ຈົນຮອດປີ 2020), ເມ ື່ອມີແນວຄວາມຄິດ ຈາກຊາວບາ້ນ

ຄົນໜຶື່ງ (ຜູ້ຊາຍ). ຊາວບາ້ນ 7 ຄົນ ໄດ້ສ້າງ ສະຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວ. ເມ ື່ອການສະໜອງເງິນ ຊິັ້ນສຸດລົງ, 

ບ້ານວາງແຜນ ທີື່ຈະຮັກສາ ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ ດ້ວຍຕົນເອງ. 60% ຂອງລາຍຮັບ ມາຈາກ ແຫ ່ງທອ່ງທ່ຽວ ແມ່ນ

ເກັບໄວ້ຢູ່ນໍາບາ້ນ, ສ່ວນທີື່ເຫ  ອ ແມ່ນເຂົັ້າ ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ແລະ ກ່ອງທຶນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ອ ື່ນໆ. ຊາວບ້ານໝູນວຽນກັນ ເບີື່ງແຍງຮັກສາ (ອະນາໄມ້, ບົວລະບັດຮັກສາ, ຂາຍປີົ້ເຂົັ້າຊົມ). ບໍໍ່ມີແມ່ຍິງ 
ຢູ່ໃນ ຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເພາະວ່າ ຊາວບ້ານ ທີື່ເປັນເພດຍິງ ທີື່ມີຢູ່ໃນບ້ານ ແມ່ນມີ
ການສຶກສາຕໍໍ່າ (ບໍໍ່ຮູ້ໜັງສ  ແລະ ບໍໍ່ມີທັດສະການສຶກສາ).  
ນາຍບ້ານ ຮັບຮູວ້່າ ເຂາົເຈົັ້າ ຕອ້ງການ ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກພາຍນອກ ເພ ື່ອຊອກຫາວິທີທາງ ທີື່
ຈະລວມເອົາແມ່ຍິງເຂາົມາຫ າຍຂຶັ້ນ ຢູ່ໃນໂຄງສ້າງການຈັດຕັັ້ງ ຂອງຄະນະບ້ານ. ໂດຍປ ກກະຕິ ແມ່ຍິງ ບໍໍ່

ຕ້ອງການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ. 

 

ແມ່ຍິງ: ເຂາົເຈົັ້າ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າ ຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງສາມາດ ຮຽນຮູ້ບາງຢ່າງ. ເຂົາເຈົັ້າ
ຮູ້ສຶກອາຍ, ບໍໍ່ມີການສຶກສາພຽງພໍ ແລະ ເໝ ອນກັບວ່າ ເຂົາເຈົັ້າ ບໍໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້ຫ າຍ.   
 

2. ບດົບາດອນັສະເພາະ ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມຫີຍງັແດ ່ໃນການນາໍໃຊປ້າ່ໄມ ້ແລະ ທີື່ດນິ? 

 



ຊາວບາ້ນ ບໍໍ່ນໍາໃຊ້ ປ່າໄມ້ຫ າຍ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ພ ັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ ມີຂະໜາດນ້ອຍຫ າຍ. ໃຫ້ເບີື່ງຄາໍຕອບຂ້າງເທິງ
ຕ ື່ມ. 

 

3. …ແລະ ຢູໃ່ນການປ ກປກັຮກັສາປາ່ໄມເ້ດ? 

 

ມີພຽງແຕ່ມາດຕະການດຽວ, ບໍໍ່ມີຫຍັງເປັນລະບົບ.  

 

4. ທາ່ນ ຮູສ້ກຶບວໍາ່ ວຽກທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ ້ຖ ກແບງ່ກນັ ລະຫວາ່ງຍງິ ແລະ 
ຊາຍຢາ່ງເປນັທາໍ? 
 

ວຽກ ຖ ກແບ່ງ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ ຢູ່ໃນບ້ານ ຂອງພວກເຮົາ: ແມ່ຍິງເຮັດວຽກຫັດຖະກໍາ, ຜະລິດເຈ້ຍ, ຕໍາ

ຫູກ ແລະ ເຫຍັບເສ ັ້ອຜ້າ; ຜູ້ຊາຍເຮັດກໍໍ່ສ້າງ, ຮັກສາເຂົັ້າໃນນາ 

ແຕ່ງກິນ, ລ້ຽງສັດ, ການບົວລະບັດສວນຢາງພາລາ ແມ່ນເຮັດຮ່ວມກັນ 

 

5. ທາ່ນ ຮູຈ້ກັກນົໄກ REDD+ ບ ໍແລະ ເປນັຫຍງັ ມນັຈິື່ງເກດີຂຶັ້ນມາ? 

 
ບາງຄອບຄົວ ມີຈິດສໍານຶກ ໜ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ການປ້ອງກັນອ່າງໂຕ່ງ. ຈົົ່ນ
ມາຮອດປັດຈຸບັນນີັ້, ເຂົາເຈົັ້າ ບໍໍ່ໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກັບ REDD+, ຍົກເວັັ້ນ ກ່ຽວກັບ ການທາໍລາຍປ່າໄມ້, ການ
ປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຂົາເຈົັ້າ ພະຍາຍາມ ໃຫ້ການສຶກສາ ແກ່ ຊາວບ້ານ ຜູ້ປະກອບສ່ວນ 
ທາງລົບ ຕໍໍ່ສິື່ງທີື່ກ່າວມານັັ້ນ. 
 

6. ຈາກ ຄວາມຮູ ້ຂອງທາ່ນ ກຽ່ວກບັ ປາ່ໄມ້ ແລະ ທີື່ດນິ: ທາ່ນ ເຫນັສິື່ງທາ້ທາຍບ ໍຕະຫ ອດໄລຍະຫ າຍ

ປຜີາ່ນມາ? ເຊັົ່ນ ມຊີບັພະຍາກອນ, ເຄ ື່ອງປາ່ຂອງດງົ ໜອ້ຍລງົ ແລະ ອ ື່ນໆ?  

 

10-15 ປີ ຜ່ານມາ, ຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນມີຫ າຍກວ່ານີັ້, ແຕ່ດຽວນີັ້ ເຫັນວ່າ ຊຼຸດໂຊມລົງ. 

 

7. ທາ່ນ ຄດິບວໍາ່ ທາ່ນໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້/ທາໍມະຊາດ ຂອງທາ່ນ ຢາ່ງເທົົ່າທຽມ

ກນັ?  

 

ລາຍຮັບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຖ ກແບ່ງປັນ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ ຢູ່ພາຍໃນຄົວເຮ ອນ. 

ແມ່ຍິງ: ໂດຍປ ກກະຕິ, ຄອບຄົວ ເກັບເງິນທີື່ຫາມາໄດ້ ຮ່ວມກັນ ແຕ່ ຜູ້ຊາຍບາງຄົນໃຊ້ຈ່າຍຫ າຍໂພດ ໃນ
ການຊ ັ້ເຫ ົັ້າ, ດັົ່ງນັັ້ນ ແມ່ຍິງ ຈິື່ງພະຍາຍາມ ເກັບເງິນຮ່ວມກັນ.  
 



8. ທາ່ນ ເຂົັ້າເຖງິ ປາ່ໄມປ້ະເພດໃດ? ເຊັົ່ນ: ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່ລວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່ຊາດ, 

ເຂດສະຫງວນສດັປາ່ ແລະ ເຂດກັນຊນົ ຂອງປາ່ຊຼຸມຊນົ. 

 

ແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ສໍາເລັດ. ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຊົມໃຊ້. 

 

9. ທາ່ນຮູສ້ກຶບໍໍ່ວາ່ ທາ່ນກາໍລງັມສີວ່ນຮວ່ມ ຢູໃ່ນ ການຄຸມ້ຄອງ/ຕດັສິນໃຈ ກຽ່ວກບັປາ່ໄມ້? ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນັັ້ນ 

ແຕກຕາ່ງກນັບ ໍສາໍລບັ ຕວົແບບການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມ ້ທີື່ແຕກຕາ່ງກນັ (ເຊັົ່ນ ປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊນົ, ປາ່

ລວມໝູ,່ ປາ່ປອ້ງກນັ, ອທຸະຍານແຫງ່ຊາດ, ເຂດອະນລຸກັສດັປາ່ ແລະ ເຂດກນັຊນົ ຂອງປາ່ໄມຊ້ຼຸມຊົນ)? 

 

ແມ່ຍິງ: ພວກເຮາົ ບໍໍ່ມີການສຶກສາເທົົ່າທີື່ຄວນ ທີື່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ທຸກການຕັດສິນໃຈ, ແລະ ພວກເຮົາ ບໍໍ່
ເຂັັ້ມແຂງພຽງພໍ. ພວກເຮົາ ຢາກຈະເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ໃນການຕັດສິນໃຈ ແຕ່ ບໍໍ່ໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໃຂຄວາມ
ຕ້ອງການ. ແມ່ຍິງຈໍານວນໜ້ອຍໜຶື່ງ ທີື່ມີການສຶກສາ ໜີອອກຈາກບ້ານ ເຂົັ້າໄປຢູ່ໃນຕົວເມ ອງ ຫ   ບໍໍ່ຢາກ

ເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ການຄຸ້ມຄອງບ້ານ.  

 

10. ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີື່ດນິ ແລະ ການປບັປງຸ ການຄໍໍ້າປະກນັ ການຄອບຄອງທີື່ດນິ: ສິື່ງທາ້ທາຍໃນ
ປດັຈບຸນັ ມຫີຍງັແດ ່ໂດຍສະເພາະ ສາໍລບັແມຍ່ງິ, ອນັໃດທີື່ຈາໍເປນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ? 

 
ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ການບັງຄັບໃຊແ້ຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ. ເມ ື່ອຊາວບາ້ນ ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມ 
ແຜນນໍາໃຊທີື່ດິນ ແລະ ພາກັນຕັດໄມ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ, ເຂົາເຈົັ້າ ຖ ກຮຽກໂຕຂຶັ້ນ ຫ້ອງການບ້ານບ້ານ 
ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ ແລະ ຫ້ອງການເມ ອງ ເຂົັ້າຮ່ວມ. ແຕ່ ຖ້າເມ ື່ອໃດທີື່ຊາວບ້ານ ເຮດັແບບເກົົ່າອີກ
, ບໍໍ່ມີຜົນຫຍັງເກີດຂຶັ້ນເລີຍ, ດັົ່ງນັັ້ນ, ຊາວບ້ານ ຈິື່ງບໍໍ່ເອົາຈິງເອົາຈັງ ກັບເຂດປ່າສະຫງວນ ເທົົ່າທີື່ຄວນ. 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ການບັງຄັບໃຊ້ ຈິື່ງເປນັບັນຫາຕົັ້ນຕໍ ສໍາລັບບ້ານ ຂອງພວກເຮົາ. 
ຖ້າວ່າ ປະຊາກອນເພີື່ມຂຶັ້ນ ຕາມທີື່ຄາດໄວ້, ແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ 
ເຂົາເຈົັ້າ ຕ້ອງການທີື່ດິນກະສິກໍາ ຫ າຍຂຶັ້ນ.  

 

11. ແຜນງານ ຕອ້ງການ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີື່ປາສະຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ,້ ທີື່ຢດຸຕ ິການເຮດັໄຮ່
ເລ ື່ອນລອຍ ພ້ອມທງັ ສົົ່ງເສມີ ການຜະລດິ ພ ດເສດຖະກດິ ທີື່ເປນັທາງເລ ອກ: 
ທາ່ນມຄີວາມຫວງັແນວໃດ ທີື່ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຈະປຽ່ນການດາໍລງົຊວີດິ ຂອງທາ່ນ? ສິື່ງທີື່ທາ່ນຢາ້ນກວາ ມີ
ຫຍງັແດ?່  
ໝາຍເຫດ: ແຜນງານ ຍງັຈະໄດລ້ວມເອາົ ການຮຽນຮູ ້ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ການປຶກສາຫາລ  
ຮວ່ມກບັ ຊາວກະສກິອນ/ບາ້ນຕາ່ງໆ ທີື່ເຂົັ້າຮວ່ມ 

 

ຊາວບາ້ນ ຕ້ອງການເຂົັ້າຮວ່ມ ໃນການປຶກສາຫາລ . ທິມງານທີື່ປຶກສາ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ມີຄວາມຈະແຈ້ງໃຫ້

ຫ າຍ ວາ່ ເຂົາເຈົັ້າ ຕ້ອງການໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຼຸມ. ມີໜ້ອຍກວ່າ 10 ຄອບຄວົ ທີື່ເຮັດໄຮ່



ເລ ື່ອນລອຍ, ດັົ່ງນັັ້ນ ມັນຈິື່ງເບີື່ງຄ ບໍໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ.່ ພວກເຮົາເຫັນວາ່ ລາຄາຢາງພາລາ ກາໍລັງຕໍໍ່າລົງ ໃນ
ປັດຈຸບັນນີັ້. ດັົ່ງນັັ້ນ ພວກເຮົາ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຄິດຫາ ພ ດທີື່ເປັນຕົວເລ ອກ.  
 

12. ແຜນງານ ຕອ້ງການເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນ ມສີວ່ນຮວ່ມ ຢາ່ງຕັັ້ງໜາ້ ໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັສັນປາ່ໄມບ້າ້ນ 
(ການວາງແຜນ ແລະ ສັນຍາ່ ກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມບ້າ້ນ, ກດິຈະກາໍການປກູປາ່, ການພ ັ້ນ

ຟປູາ່ໄມ້) ແລະ ການຕດິຕາມ (ທີື່ລວມມ ີການລາດຕະເວນ): ທາ່ນຄດິແນວໃດ ຕໍໍ່ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວ? ທາ່ນຄດິ
ວາ່ ແມຍ່ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຄວນມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນຈດຸໃດ 
 

ໃຫ້ເບີື່ງຄາໍຕອບ ຕໍໍ່ຄໍາຖາມຂໍໍ້ 9. 

 

13. ອຸປະສກັ ຂອງທາ່ນມຫີຍງັແດ ່ຕໍໍ່ກບັການເຂົັ້າເຖງິຕະຫ າດ? ທາ່ນຕອ້ງການໃຫຊ້ວ່ຍຈດຸໃດ ເພ ື່ອໃຫເ້ຂົັ້າ
ເຖງິມນັໄດ?້ 
 

ປັດຈຸບັນ ຢາງພາລາ ແມ່ນແຫ ງ່ລາຍຮັບຕົັ້ນຕໍໍ ຂອງບາ້ນ ແລະ ມີພຽງບໍລິສັດຢາງພາລາ ບໍລິສັດດຽວ (ຢູ

ນານ) ທີື່ຮັບຊ ັ້ ຊຶື່ງບໍລິສັດດັົ່ງກ່າວ ພະຍາຍາມ ກົດລາຄາຕໍໍ່າລົງ. ຊາວບາ້ນ ຢ້ານວ່າ ຕົນເອງ ຈະສູນເສຍ
ລາຍຮັບ ໃນໄວໆນີັ້ ຍ້ອນການຜູກຂາດ ດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ.   
ເຄ ື່ອງຈັກສານ ແລະ ການຕໍາຜ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ ສົົ່ງໄປຫາສູນ ທີື່ຫ ວງພະບາງ ແລະຈໍານວນໜຶື່ງ ຖ ກສົົ່ງໄປຮ້ານ
ຂາຍເຄ ື່ອງທ່ອງທ່ຽວ ທີື່ຫ ວງນໍໍ້າທາ. ເຂາົເຈົັ້າ ໄດ້ສະເໜີຂໍໃຫ້ ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ສ້າງຕັັ້ງ ສາຍ
ພົວພັນ ແລະ ໃຫ້ກອງທຶນນິວຊີແລນ ເຊ ື່ອມຕໍໍ່ຫາເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ສ້າງທຸລະກິດ ເປັນປ ກກະຕິ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ນີັ້ ແມ່ນເປນັພຽງລາຍຮບັເພີື່ມຕ ື່ມ ສໍາລັບບາ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າອາໃສຢາງພາລາ ຫ າຍກວ່າສິື່ງອ ື່ນ. 
 

14. ທາ່ນຄດິແນວໃດ ກຽ່ວກບັ ການເງນິຈຸລະພາກ ສາໍລບັເລີັ້ມຕົັ້ນທຸລະກດິ/ລງົທນຶ ໃສໃ່ນ ການເຮດັກະສກິາໍ
ແບບໃໝ ່ແລະ ອ ື່ນໆ? 
 

ເຂົາເຈົັ້າມີທະນາຄານບາ້ນ ທີື່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍ ສໍາລັບບ້ານ ໃນການກູ້ຢືມເງິນ ຂະໜາດນ້ອຍ. ເຂົາເຈົັ້າ 
ຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມຕ ື່ມອີກ ສໍາລັບ ຄະນະຊີັ້ນໍາທະນາຄານບ້ານ ເພາະວ່າ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈດ້ານການເງິນ ຍັງມີຕໍໍ່າ.   
ແມຍ່ງິ:  ແມຍ່ິງສ່ວນໃຫຍ່ ບໍໍ່ກູ້ຢືມເງິນ ເພາະວ່າ ເຂາົເຈົັ້າ ບໍໍ່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງຈະສາມາດລົງທຶນໃສ່ ທຸລະກິດ/

ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ປະເພດໃດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ການວິເຄາະຄວາມ
ຕ້ອງການ ຂອງຕະຫ າດ ອາດຈະເປັນສິື່ງຕ້ອງການ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. 
 
ບ້ານ ໄດ້ເລີັ້ມ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ຂອງຕົນເອງ ໜຶື່ງປີຜ່ານມາ ແລະ ເງິນຈະຖ ກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ 
ໂຄງການພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ໃນບ້ານ;  
 



15. ແຜນງານ ຕອ້ງການດງຶເອາົ ການລງົທນຶ ຈາກພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າມາເຮດັການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ແບບປະສມົປະສານ ທີື່ອາໃສຊຼຸມຊນົ ໃນປາ່ຜະລດິແຫງ່ຊາດ. ທາ່ນຄດິເຖງິຫຍງັແດ?່  
 
ໃນອະດີດ, ພວກເຮົາ ມີບໍລິສັດໜຶື່ງເຂົັ້າມາຫາ ເພ ື່ອໃຫ້ປູກພ ດ ສໍາລັບຜະລິດນໍໍ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟຊີວະພາບ ແຕ່
ໃນຕອນທ້າຍ, ບໍໍ່ມີໃຜຊ ັ້. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ  ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແມ່ນມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ໃຫ້ມີການສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍ ແກ່ພ ດ ແລະ ຜະລິດພັນ ເພ ື່ອຄໍໍ້າປະກັນລາຍຮັບ 
ເນ ື່ອງຈາກມີ ການຂຶັ້ນລົງ ຂອງຕະຫ າດ. ການເອ ອຍອິງໃສຢາງພາລາ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແມ່ນສູງໂພດ ໂດຍ

ສະເພາະ ກັບການຜູກຂາດໃນປັດຈຸບັນ ຂອງ ບໍລິສັດຢູນານ ທີື່ມີການສໍາປະທານຂະໜາດຢູ່ແລ້ວ. 

 

16. ຄາໍຄດິເຫນັອ ື່ນໆເດ?   

 
ການສະໜັບສະໜູນສະໜອງເງິນ ແກ່ສະຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວ ກໍາລັງຈະຊິັ້ນສຸດລົງ ໃນໄວໆນີັ້, ດັົ່ງນັັ້ນ 
ຊາວບາ້ນຄິດກັງວົນກ່ຽວກັບ ສິື່ງທີື່ຈະເກີດຂຶັ້ນ ຫ ັງຈາກເວລານັັ້ນ. ສະຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງການ ການບໍາ
ລູງຮັກສາຫ າຍກວ່າ ທີື່ເຂາົເຈົັ້າສາມາດ ສະໜອງໃຫ້ໄດ.້ ນອກຈາກນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າ ຍງັຕ້ອງການ ການສະໜ
ອງເງິນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການ ໃນການພັດທະນາ ສະຖານທີື່ ເພາະວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຫ າຍຄົນ 
ມີແຕ່ມາຖ່າຍຮູບບ້ານ ແລະ ເຄ ື່ອງຈັກສານເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່ ບໍໍ່ເຂົັ້າໄປໃນສະຖານທີື່. ເຂົາເຈົັ້າມີແນວຄວາມຄິດ 
ທີື່ຈະພັດທະນາ ສະຖານທີື່ ໃຫ້ມີບ່ອນພັກເຊົາ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິື່ງອ ື່ນໆ ທີື່ໜ້າສົນໃຈ ເໝ ອນກັບ 
ຢູ່ສະຖານທີື່ອ ື່ນໆ (ມີເຄ ື່ອງຫ ິັ້ນຊິງຊ້າ ແລະ ອ ື່ນໆ).  

 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າອາດຈະຢາກໃຫ້ມີພໍໍ່ຄ້າແມ່ຄາ້ ເຂົັ້າມາບ້ານໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ເພ ື່ອມາຊ ັ້ ເຄ ື່ອງຫັດຖະກໍາ 
– ຖ້າສິື່ງທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ເກິດຂຶັ້ນເປັນປ ກກະຕິ, ແມ່ຍິງຫ າຍຄນົ ອາດຈະສົນໃຈ ຢາກເອົາເງິນກູ້ຂະໜາດ
ນ້ອຍ ມາພັດທະນາທຸລະກິດຫັດຖະກໍາ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.  
 
ການເຮັດກະສິກໍາ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ລວມທັງ ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ ນອກເໜ ອຈາກ 
ຢາງພາລາ.   
 

ອ່າງໂຕງ ຖ ກນໍາໃຊ້ ຮ່ວມກັນກັບ ບ້ານອ ື່ນໆ ດັົ່ງນັັ້ນ ມັນຈິງເປິເປືົ້ນ ຍ້ອນສານກໍາຈັດສັດຕູພ ດຢາງພາລາ. 
ດັົ່ງນັັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊາວບ້ານຈະດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ຕາມແຄມແມນ່ໍໍ້າກໍຕາມ, ແຕ່ເຂາົເຈົັ້າ ກໍຍັງປະສົບກັບ 
ການເຂົັ້າເຖິງນໍໍ້າ ໂດຍມີຂໍໍ້ຈໍາກດັ ທີື່ໜັກໜ່ວງ.  

 

 

 

 


