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ສປປ ລາວ: ໂຄງການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ 
 

ການປະເມີນຜນົກະທບົ ສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 
ບດົສະຫ ຸບ 

 
ເອກະສານສະບບັນີ ຸ້ປະກອບມີບດົສະຫ ຸບ ຂອງວຽກງານ ການປະເມີນຜນົກະທບົດ ຸ້ານສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ 

ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການທີ່ ສະເໜີ ກ່ຽວກບັໂຄງການການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືຍງົແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ (AF-SUPSFM)1. ບດົສະຫ ຸບຂອງເອກະສານດ ັ່ ງກ່າວນີ ຸ້ໄດ ຸ້ນ າສະເໜີ ແລະ ສນົທະນາໃນກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລ ື ຂອງບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ໃນລະດບັຊາດທີ່ ັດັຂ ື ຸ້ນ  ່  ແຂວງບ ລ  ຄ າໄຊ ທີ່ ຕາງໜຸ້າັາກ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງຂອງ ໂຄງການໃນຂ ັ ຸ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. ຄ າເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັແມ່ນນ າໃຊ ຸ້
ເພ ື່ ອປັບປຸງ ແລະ ສະຫ ຸບການປະເມີນຜນົກະທບົຕ ່ ສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA) ພຸ້ອມທງັເປັນການປັບປຸງ
ເຄ ື່ ອງມປົືກປຸ້ອງຂອງການສະໜອງທນຶໃນໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານທີ່ ສະເໜີ. 

ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ ແບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ (ທີ່ ໃຊ ຸ້ຕວົຫຍ ຸ້ເປັນພາສາອງັກ ດ ແມ່ນ 
SUPSFM) ໄດ ຸ້ໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫ ອືເພ ື່ ອສະໜັບສະໜ ນ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ ຸ້ແຫ່ງຊາດ 2020 (FS2020) ແລະ ເພ ື່ ອ
ັະສບືຕ ່ ປົກປັກຮກັສາ, ຟື ຸ້ນຟ ປ່າເຮດັໃຫຸ້ຄວາມປົກຫຸ ຸ້ມປ່າໄມ ຸ້ເພີ່ ມຂ ື ຸ້ນ, ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາກບອນປ່າໄມ ຸ້ ແລະ 
ການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັແຜນງານຂອງ REDD+ ແຫ່ງຊາດ. ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ໄດ ຸ້ມີຜນົບງັຄບັໃຊ ຸ້ໃນນບັແຕ່ ວນັທີ 30 ສ  ງຫາ 2013 ແລະ ມ ື ຸ້ສ  ຸ້ນສຸດໂຄງການແມ່ນ ວນັທີ 30 ມີນາ 2020. 
ການເບກີັ່າຍແມ່ນ 100% ໃນວນັທີ 1 ກນັຍາ 2019. ໄລຍະທ າອ  ດ ການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັຂອງໂຄງການ 5 ປີ, ໄດ ຸ້ຮບັ
ການເພີ່ ມອກີ 1 ປີ (ໄດ ຸ້ຮບັອະນຸມດັ 25 ພດຶສະພາ 2018), ໄລຍະທີສອງ ເພີ່ ມເວລາອກີ 7 ເດອືນ (ໄດ ຸ້ຮບັອະນຸມດັ
ວນັທີ 21 ພດຶສະພາ 2019). 

ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໄດ ຸ້ຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸ ຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນ
ປ່າໄມ ຸ້ 41 ເຂດປ່າຜະລ  ດ ໃນ 51 ເຂດປ່າຜະລ  ດທົ່ ວປະເທດ   ່  13 ແຂວງ, ລວມເນ ື ຸ້ອທີ່ ທງັໝດົ 2,3 ລ ຸ້ານເຮກັຕາ 
ແລະ ມ ີ1,066 ບ ຸ້ານ. ໂຄງການໄດ ຸ້ໃຫຸ້ທນຶສະໜບັສະໜ ນໂດຍການສ ົ່ ງເສມີໃຫຸ້ປະຊາຊນົມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການຄຸ ຸ້ມຄອງ  
ປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານ ແລະ ການພດັທະນາຊວີ  ດການເປັນ  ່ ຊາວບ ຸ້ານອ ຸ້ອມຂ ຸ້າງເຂດປ່າຜະລ  ດ . ໂຄງການຍງັໄດ ຸ້ປະກອບ 
ສ່ວນຊ່ວຍເຫ ອືເຂ ົ ຸ້າໃນ ການສ ຸ້າງສະພາບແວດລ ຸ້ອມ  ອງີໃສ່ກດົລະບຽບໂດຍຜ່ານ ການສະໜບັສະໜ ນການປັບປຸງ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ ຸ້ມຄອງ , ການ ັຸ້ງ ືນມາດຕະຖານຂອງພາກສ່ວນທີ່ ສາມ ທີ່ ບ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງ , ການສະໜບັ
ສະໜ ນ ດ ຸ້ານເຕກັນ  ກ ແລະ ເພີ່ ມລະບບົການກວດສອບສາກນົ ເພ ື່ ອໃຫຸ້ມີປະສ  ດທ ພາບໃນການບງັຄບັໃຊ ຸ້      ກດົໝ
າຍປ່າໄມ ຸ້   ່  18 ແຂວງ. 

ລດັຖະບານລາວໄດ ຸ້ຮຽກຮ ຸ້ອງໃຫຸ້ທະນາຄານໂລກເພີ່ ມງບົປະມານເພ ື່ ອຕ  ດຕາມໂຄງການ “ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ 
ແບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ” ໃນໄລຍະເວລາ 16 ເດອືນ. ໃນໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ນີ ຸັ້ ະັດັຕ ັ ຸ້ງ 
ປະຕ  ບດັແມ່ນ (a) ເສມີຂະຫຍາຍຂອບເຂດວຽກງານທີ່ ມີ ູ່ ຂອງໂຄງການ ແລະ (b) ແກຸ້ໄຂບນັຫາຂາດທນຶບ ພຽງພ  
ຍ ຸ້ອນການສ ນເສຍັາກອດັຕາແລກປ່ຽນ. ໂດຍັະສບືຕ ່ ັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັ 4 ອງົປະກອບທີ່ ມີ  ່ ຂອງ ໂຄງການໃນໄລຍະ 



ເພີ່ ມງບົປະມານນີ ຸັ້ ະເຮດັໃຫຸ້ລດັຖະບານລາວ ສປປລາວ ສາມາດຮກັສາ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການ ັດັຕ ັ ຸ້ງ
ປະຕ  ບດັ ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ, ການ ັຸ້ງ ືນປ່າໄມ ຸ້, ການປ ກຟື ຸ້ນຟ ປ່າ ແລະ ການພດັທະນາ
ຊວີ  ດການເປັນ  ່ . ຍງັັະອະນຸຍາດໃຫຸ້ພາກສ່ວນເອກະຊນົເຂ ົ ຸ້າ  ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລ  ເລີ່ ມັດັຕ ັ ຸ້ງ ປະຕ  ບດັກ ດັະກ າ  
ເຊ ັ່ ນ: ລະບບົຄຸ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ຸ້ການສະໜອງໄມ ຸ້, ການສ ຸ້າງແຜນລງົທນືໃນເຂດພ ມີທດັປ່າໄມ ຸ້ ທີ່ ທະນາຄານໂລກສະໜບັ
ສະໜ ນ, ເຮດັໃຫຸ້ສາມາດຕ  ດຕາມກວດກາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົໃນຂະແໜງ  ການໃຫຸ້ມີຄວາມຍນືຍງົ , 
ສ ຸ້າງຄວາມເຂ ັ ຸ້ມແຂງໃນການບງັຄບັໃຊ ຸ້ ກົດໝາຍປ່າໄມ ຸ້ໃຫຸ້ຫ າຍພາກສ່ວນ ແລະ ນ າໃຊ ຸ້ ຄວາມຮ ຸ້ທີ່ ມີ  ່  ແລະ ຄວາມຮ ຸ້ໃ
ໝ່ເຂ ົ ຸ້າໃນການລງົທນື ແລະ ນະໂຍບາຍ. 

ການສະໜບັສະໜ ນທຶນ ຂອງ ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ ໄລຍະເພີ່ ມ
ງບົປະມານແມ່ນ "ເພ ື່ ອສ ຸ້າງຄວາມເຂ ັ ຸ້ມແຂງໃນການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ  ໃນເຂດເປົຸ້າໝາຍ   ່ ໃນ 
ເຂດປ່າຜະລ  ດ ແລະ ການຄຸ ຸ້ມຄອງພ ມີທດັປ່າໄມ ຸ້  ່ ບນັດາແຂວງເປົຸ້າໝາຍ." 

ອງົປະກອບໂຄງການ ມີ 4 ອງົປະກອບ ແຕ່ມີການດດັປັບເລກັນ ຸ້ອຍ. 
ອງົປະກອບ1:  ເສມີຂະຫຍາຍວຽກຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານມີສວ່ນຮ່ວມໃນເຂດປ່າຜະລ  ດ. 
ອງົປະກອບ2: ວຽກທົດລອງການຄຸ ຸ້ມຄອງພ ມີປ່າໄມ ຸ້ 
ອງົປະກອບ3: ເສມີສ ຸ້າງ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ບງັຄບັໃຊ ຸ້ ບນັດານ  ຕ  ກ າ  
ອງົປະກອບ4: ການຄຸ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ການກ ານດົປະຊາກອນ, ສງັຄມົ  ແລະ ສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມຂອງໂຄງການຍງັຄກືນັກັບໂຄງການແມ່ SUPSFM. 

ການກ ານດົກດົໝາຍ ແລະ ສະຖາບນັໄດ ຸ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງບາງ ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນຸມດັ ກດົໝາຍປ່າໄມ ຸ້ 
ໃໝ່ (2019) ແລະ ກດົໝາຍ ວ່າດ ຸ້ວຍທີ່ ດ  ນ (2019). 

ສ າລບັໂຄງການແມ່ , ESIA ແລະ ເຄ ື່ ອງມກືານປົກປຸ້ອງກນັທງັໝົດທີ່ ກວມເອາົເອກະສານຊ ຸ້ອນທຸ້າຍຂອງ 
ໂຄງການໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ຕ ຸ້ອງໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກບັ: 

• ການປະເມີນສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ (OP 4.01) 
• ທ າ ມະຊາດ (OP 4.04) 
• ການຄຸ ຸ້ມຄອງສດັຕ ພດື (OP 4.09) 
• ກ ່ ມຊນົເຜ ົ່ າ (OP 4.10) 
• ຊບັພະຍາກອນ ວດັທະນະທ າ ທາງກາຍະພາບ (OP 4.11) 
• ການຍກົຍ ຸ້າຍັດັສນັແບບບ ່ ສະໝກັໃັ (OP 4.12) 
• ຍຸດທະສາດປ່າໄມ ຸ້ (OP 4.36) 
ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສບືຕ ່ ວ  ທີການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັຄກືນັກັບ ໂຄງການ SUPSFM ການປະເມີນ 

ວຽກງານປົກປຸ້ອງປະັ າປີ ທີ່  ໄດ ຸ້ດ າເນນີໃນໂຄງການເກົ່ າ ບ ່ໄດ ຸ້ພບົກບັບນັຫາທີ່ ບ ່ ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດ ຸ້ໃນລະຫວ່າງ
ການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັ. ການຕ  ດຕາມຊ ກຍ ຸ້ ໄດ ຸ້ດ າເນີນມາຕ ັ ຸ້ງແຕ່ປີ 2013 ສ າລບັການສະໜັບສະໜ ນ ການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັ
ໃຫຸ້ໂຄງການ SUPSFM ແລະ ໜ່ວຍງານພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ໂດຍສະເພາະຂ ັ ຸ້ນແຂວງ 
ແລະ ສ ນກາງ. ຂ່າວສານທົ່ ວໄປັາກການປະເມີນຜນົແບບລວມໆເຫ ົ່ ານ ັ ຸ້ນຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າສ  ່ ງທຸ້າທາຍ ດ ຸ້ານສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ ສະແດງໃຫຸ້  ່ ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະຄ ຸ້າຍຄກືນັກັບໂຄງການ SUFORD ແລະ ໂຄງການ  
SUPSFM. ບດົລາຍງານຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າຜນົກະທບົດ ຸ້ານສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ  ແລະ ສງັຄມົໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ   ່ ອງົປະກອບ



ປ່າໄມ ຸ້ ແລະ ການດ າລງົຊວີ  ດແມ່ນຂ ຸ້ອນຂ ຸ້າງໜຸ້ອຍ, ແຕ່ວ່າ ດ ຸ້ານຂອງການອອກແບບ ແລະ ການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັຂອງ 
SUFORD ແລະ SUPSFM ໄດ ຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫນັຂ ຸ້ບກົຜ່ອງ ຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຮບັການແກຸ້ໄຂ  ່ ໃນໂຄງການ AF-
SUPSFM. 
  ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ຸັ້ າກ SUFORD ແລະ SUPSFM ຂ ັ ຸ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ື ແບບອ  ດສະຫ ະ, 
ກ່ອນ ແລະ ໃຫຸ້ຂ ຸ້ມ ນ: ການທບົທວນຄນືກ່ຽວກບັການ ປະຕ  ບດັວຽກງານປົກ ປຸ້ອງຂອງ SUPSFM ໄດ ຸ້ສະຫ ຸບວ່າ 
ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ື ໄດ ຸັ້ ດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັ  ່າງເປັນທີ່ ໜຸ້າເພີງພ ໃັ. ການສ າຫ ວດພ  ເສດທີ່ ດ າເນນີ  ່ ໂຄງການ 
(2019) ໄດ ຸ້ຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມທງັໝດົ (98%) ພບົວ່າຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໂດຍລວມແມ່ນ 
ໜຸ້າພ ໃັ. ການປະເມີນວຽກງານປົກປຸ້ອງດ ຸ້ານສງັຄມົ (ປີ2017) ໄດ ຸ້ລາຍງານວ່າທຸກບ ຸ້ານພວກເຂາົໄດ ຸ້ຮບັການປຶກສາ 
ຫາລກ່ືອນເຂ ົ ຸ້າຮ່ວມໂຄງການ. ແນວໃດກ ່ ຕາມ ໂຄງການໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ເພ ື່ ອປັບປຸງໃຫຸ້ສອດຄ່ອງ ໃນການ 
ນ າ ໃຊ ຸ້ຂ ັ ຸ້ນຕອນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. 

ການເຊ ື່ ອມສານຊນົເຜ ົ່ າ  ແລະ ບດົບາດຍ  ງ - ຊາຍເຂ ົ ຸ້າໃນກ ດັະກ າຂອງໂຄງການ: ການປະເມີນ ວຽກງານປົກ
ປຸ້ອງ ທາງສງັຄມົ (2017) ພບົວ່າວ  ທີການໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊນົເຜ ົ່ າໃນການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ກ ດັະກ າ ຂອງ
ໂຄງການແມ່ນບ ່ ສອດຄ່ອງ ່າງເຕມັສ່ວນ. ເຖ ງ ່າງໃດກ ່ ຕາມ ທາງໂຄງການໄດ ຸ້ຄວາມພະຍາຍາມ ຊອກຫາແຮງັງໃັ
ເພ ື່ ອໃຫຸ້ຊນົເຜ ົ່ າເຂ ົ ຸ້າຮ່ວມ. ໜຶ່ ງໃນຕວົຊີ ຸ້ວດັທີ່ ສ າຄນັການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ໂຄງການແມ່ນການໃຫຸ້ ທນຶຊ່ວຍເຫ ອື ທາງ
ດ ຸ້ານຊວີ  ດການເປັນ  ່ ຂອງ  ບ ຸ້ານເຊ  ່ ງສະແດງໃຫຸ້ເຫນັບນັດາຊນົເຜ ົ່ າທີ່  ໄດ ຸ້ຮບັທຶນຊ່ວຍເຫ ອືແມ່ນ ັ ານວນຫ າຍ. ການປະ
ເມີນວຽກງານປົກປຸ້ອງຍງັໄດ ຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫນັວ່າໃນທຸກໆບ ຸ້ານ, ມີທງັຊາຍ ແລະ ຍ  ງໄດ ຸ້ເຂ ົ ຸ້າຮ່ວມກ ດັະກ າທີ່ ສ າຄນັຂອງ
ໂຄງການ SUPSFM ເຊ ັ່ ນ: ການສ ຸ້າງຊບັພະຍາກອນຂອງຊຸມຊນົ, ການວາງແຜນນ າ ໃຊ ຸ້ທີ່ ດ  ນ ແລະ ການພດັທະນາ 
CAPs. ໃນໄລຍະ ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະເລອືກເອາົຜ ຸ້ຕາງ ໜຸ້າຂອງ ແນວລາວສ ຸ້າງຊາດ ແລະ ສະຫະພນັ
ແມ່ຍ  ງ ທີ່ ສາມາດສ ື່ ສານທາງດ ຸ້ານພາສາ ແລະ ວດັທະນະທ າ ພ ຸ້ອມທງັມ ີ ຄວາມອຽດອ່ອນກ່ຽວກັບເລ ື່ ອງບດົບາດຍ  ງ
ຊາຍ, ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົແລະຂນົສ ົ່ ງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ວາງແຜນຂອງ ໂຄງການ. 

ການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຄະນະກ າມະການຂ ັ ຸ້ນບ ຸ້ານ: ໂຄງການ SUPSFM ໄດ ຸ້ປະສານງານຄະນະກ າມະການ 
ປ່າໄມ ຸ້ ແລະ ຊວີ  ດຊວີ  ການເປັນ  ່ ຂອງບ ຸ້ານ (VLFCs) ໄດ ຸັ້ ດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັ ແລະ ຕ  ດຕາມກ ດັະກ າຂອງໂຄງການ  ່ ຂ ັ ຸ້ນ
ບ ຸ້ານ. ຄະນະກ າມະການ ປ່າໄມ ຸ້ ແລະ ຊີວ  ດຊວີ  ການເປັນ  ່ ຂອງບ ຸ້ານ ັະໄດ ຸ້ສບືຕ ່ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໄລຍະ ໂຄງການເພີ່ ມ
ງບົປະມານໃນວຽກງານ ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການພດັທະນາຊີວ  ດ ການເປັນ  ່   ເຊ  ່ ງ
ໂຄງການັະເປັນຜ ຸ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ອື, ການສ າຫ ວດກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບຂອງເຕກັນ  ກ ດ ຸ້ານວ  ຊາການ ຜ່ານການດ າເນນີ
ຂອງໂຄງການ SUPSFM (ປີ2019) ໄດ ຸ້ຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າ VLFCs ໄດ ຸ້ພ  ັ າລະນາຄຸນນະພາບຂອງ ດ ຸ້ານເຕກັນ  ກວ  ຊາ
ການທີ່ ໂຄງການໄດ ຸ້ຊ່ວຍເຫ ືອເປັນທີ່ ພ ໃັ. ພາຍໃຕ ຸ້ໂຄງການ AF-SUPSFM, ການສ ຸ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນກັງານັະສບືຕ ່ ເຂ ົ ຸ້າຫາໂດຍຜ່ານ "ການຮຽນຮ ຸ້ໂດຍ ການປະຕ  ບດັຕວົັ  ງ". 

ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດລາຍຮບັັາກການຂຸດຄ ົ ຸ້ນປ່າໄມ ຸ້: ສ່ວນການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ 
SUPSFM ບ ່ ສາມາດັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັໄດ ຸ້ເນ ື່ ອງັາກການຫຸ້າມການຕດັໄມ ຸ້ ແລະ ສ ົ່ ງ ອອກຂອງລດັຖະບານລາວ ທີ່ ຫ ຸ້າມ
ການຂຸດຄ ົ ຸ້ນໄມ ຸ້. 
ຖຸ້າການຫຸ້າມຕດັໄມ ຸ້ຖກືຍກົເລ  ກ, ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສບືຕ ່ ພດັທະນາແນວທາງການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັ  
ສ າລບັການແບ່ງປັນລາຍໄດ ຸັ້ າກການຂາຍ ໄມ ຸ້. ຊຸມຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງອ ື່ ນໆັະໄດ ຸ້ແັ ຸ້ງ ໃຫຸ້ຮ ຸ້ຫ ກັການ ກ່ຽວ
ກບັການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ. ກົນໄກຕ  ດຕາມກວດກາັະຖກືສ ຸ້າງຕ ັ ຸ້ງຂ ຶ ຸ້ນເພ ື່ ອຮບັປະກັນວ່າ PAFO ໂອນເງ  ນເຂ ົ ຸ້າ



ບ ຸ້ານ. MOIC ັະໄດ ຸ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນ ໃນການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັການຂາຍໄມ ຸ້ທ່ອນທີ່ ມີການແຂ່ງຂນັ ແລະຄວາມ
ໂປ່ງໃສ. 

ເງ  ນຊ່ວຍເຫ ອືເພ ື່ ອການພດັທະນາຊວີ  ດການເປັນ  ່ ຂອງບ ຸ້ານ: ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະບ ່ ໃຫຸ້ທນຶ
ຊ່ວຍເຫລອືດ ຸ້ານການພ ັດທະນາຊີວ  ດການເປັນ  ່ ຂອງບ ຸ້ານເພີ່ ມເຕມີ (VLDG) ແຕ່ັະສບືຕ ່ ສະໜບັ     ສະໜ ນ 
ຊາວບ ຸ້ານດ ຸ້ວຍການເພີ່ ມໃຫຸ້ດ ຸ້ານບ ລ  ການ ແລະ ດ ຸ້ານເຕກັນ  ກວ  ຊາການ, ການຕະຫ າດ ແລະ ັດັຕ ັ ຸ້ງໃນ ຮ ບແບບ
ສະມາຄມົ. ການສກຶສາຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າຫ ງັັາກການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັທີ່ ຜ່ານມາຂອງໂຄງການ SUFORD ແລະ 
SUFORD-AF ໃນປີ 2018 ທີ່  ໄດ ຸ້ນ າ ໃຊ ຸ້ VLDGs  ແມ່ນມີຄວາມຍນືຍງົ ເນ ື່ ອງັາກວ່າຫ າຍກວ່າ 90% ຂອງ 
ໂຄງການ ທງັສອງ ໄດ ຸັ້ ດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັໃນ ໄລຍະ 5 ປີ ຫ  ື ຫ າຍກວ່ານ ັ ຸ້ນ. ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສບືຕ ່ ສະໜບັ    
ສະໜ ນ ຊາວບ ຸ້ານ ໃນການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັໂດຍການເສມີຂະຫຍາຍດ ຸ້ານການບ ລ  ການ ແລະ ຕ  ດຕາມກວດກາ. 

ມາດຕະການປົກປຸ້ອງ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການພດັທະນາກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າ:  ການປະເມີນວຽກງານປົກ
ປຸ້ອງດ ຸ້ານສງັຄມົ (2017) ໄດ ຸ້ຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າໃນໄລຍະ ໂຄງການ SUPSFM ຊນົເຜ ົ່ າສາມາດເຂ ົ ຸ້າຮ່ວມກ ດັະກ າ ຂອງ
ໂຄງການຫ າຍ ໃນບນັດາຜ ຸ້ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຊ່ວຍເຫລອືັາກບ ຸ້ານ ໄດ ຸ້ສະແດງອອກ  ່ ໃນ(ບດົລາຍງານການຕ  ດຕາມຊຸກຍ ຸ້ຂອງ 
SUPSFM ປີ2018). ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສບືຕ ່ ແກຸ້ໄຂບນັຫານີ ຸ້ໂດຍການເພີ່ ມທະວກີານຕ  ດຕາມ 
ກວດກາ ແລະ ສ ຸ້າງຕ ັ ຸ້ງກນົໄກຕ່າງໆເພ ື່ ອຮບັປະກນັຄອບຄວົທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງສາມາດໄດ ຸ້ຮບັ ຜນົ
ປະໂຫຍດັາກກ ດັະກ າຂອງໂຄງການ. 

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍ  ງ - ຊາຍ:   ່ ໃນໄລຍະໂຄງການ SUPSFM (ປີ2013-2019) ຜ່ານມາໄດ ຸ້ມີການ
ປັບປຸງ. ການປະເມີນວຽກງານປົກປຸ້ອງສງັຄມົ (ປີ2017) ຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າແມ່ຍ  ງຊນົເຜ ົ່ າທີ່ ບ ່ ສາມາດເວ ົ ຸ້າພາສາລາວໄດ ຸ້ມີແປ 
ພາສາສະເພາະ  ່ ໃນ ໂຄງການ. ພວກເຂາົຍງັສາມາດກ ານດົບຸລ  ມະສ  ດຂອງເຂາົເັ ົ ຸ້າສ າລບັກ ດັະກ າ ຊີວ  ດການເປັນ  ່  
ຂອງບ ຸ້ານ ແຍກຕ່າງຫາກັາກຜ ຸ້ຊາຍກ່ອນເຂ ົ ຸ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສບືຕ ່ ແກຸ້ໄຂ
ບນັຫາຄວາມສະເໝີ ພາບລະຫວ່າງຍ  ງ - ຊາຍໂດຍການຝຶກອບົຮມົພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍ  ງ - ຊາຍ ແລະ ການເຊ ື່ ອມສານບດົບາດຍ  ງ - ຊາຍ ແລະ ການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັກ ດັະກ າ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັ
ແມ່ຍ  ງໃນພາສາທຸ້ອງຖ ່ ນໂດຍການນ າໃຊ ຸ້ພາສາແປຜ ຸ້ທີ່ ມີປະສບົການກວ່າທີ່ ມາຜ່ານ. 

ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜ ຸ້ໄດ ຸ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດັາກໂຄງການ:  ການປະເມີນຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັພະນກັງານ 
ລດັທີ່ ດ າເນີນງານຂອງ ໂຄງການໃນ ປີ 2018 ໄດ ຸ້ສະຫ ຸບວ່າຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄນົທົ່ ວໄປແມ່ນ  ່ ໃນລະດບັທີ່ ດີ     
ສ າລບັການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັວຽກງານເປັນປົກກະຕ   ແລະ ັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັແຜນການເຮດັວຽກ. ການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັ 
ກ ດັະກ າ ແລະ ການພດັທະນາວ  ທີການ ໃໝ່ ໄດ ຸ້ຮຽກຮ ຸ້ອງໃຫຸ້ມີການຊ່ວຍເຫ ອືທາງດ ຸ້ານເຕກັນ  ກັາກພາຍນອກ. ໃນ
ລະດບັບ ຸ້ານ, ການສ າຫ ວດໂດຍໂຄງການໃນປີ 2018 ໄດ ຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫນັວ່າຫ າຍກ່ວາ 90% ຂອງໂຄງການ ຊີວ  ດການ
ເປັນ  ່ ຂອງຊາວບ ຸ້ານທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັທນຶັາກໂຄງການ SUFORD ແລະ SUFORD- AF ແມ່ນຍງັ  ່ ໃນການ ັດັຕ ັ ຸ້ງ
ປະຕ  ບດັພາຍຫ ງັ 5 ປີຫ ງັັາກການດ າເນນີໂຄງສະແດງ ໃຫຸ້ເຫນັວ່າຊາວບ ຸ້ານມີຄວາມສາມາດໃນ ການັດັຕ ັ ຸ້ງ ປະຕ  ບດັ
ທີ່ ດ.ີ ສ າລບັໂຄງການ AF-SUPSFM ການຝຶກອບົຮມົຂ ັ ຸ້ນບ ຸ້ານັະໄດ ຸ້ຮບັການເພີ່ ມທະວ ີ ແລະ ເນ ັ ຸ້ນໜກັ ໃສ່ການ
ແລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫ່ວາງ ຊາວກະສ  ກອນ ກບັຊາວກະສ  ກອນ ເຊ  ່ ງເຫນັວ່າເປັນວ  ທີການສ ົ່ ງເສມີທີ່ ມີ    ປະສ  ດທ 
ຜນົ. 

ການເວນຄນືທີ່ ດ  ນ ແລະ ການຍກົຍ ຸ້າຍັດັສນັ: ການຍກົຍ ຸ້າຍັດັສນັບ ຸ້ານ ຫລ ື ກຸ່ມບ ຸ້ານບ ່ໄດ ຸ້ຮບັທຶນຊ່ວຍເຫ ອື 
ັາກ ໂຄງການ SUPSFM, ພຽງແຕ່ການພ ື ຸ້ນທີ່ ດ  ນສ າລບັພ ື ຸ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ ຸ້ອຍ ແລະ ໂຄງການ AF-



SUPSFM ັະບ ່ ໃຫຸ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ອືທາງດ ຸ້ານພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ື ຸ້ນຖານ. ສ າລບັທີ່ ດ  ນຂອງລດັທີ່ ບ ່ ເປ່ົາຫ່ວາງັະ ໄດ ຸ້ ນ າ
ໃຊ ຸ້; ການຍດຶເອາົທີ່ ດ  ນທີ່ ມານ າ ໃຊ ຸ້ເພ ື່ ອັດຸປະສງົທາງດ ຸ້ານເສດຖະກ ດ ຫລ ືທີ່   ່ ອາໄສັະບ ່ ເປັນໄປໄດ ຸ້. ກດົລະບຽບ ທີ່
ຊດັເັນ ແລະ ຫ ກັການໄດ ຸ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ຕກົລງົເຫນັດ ີກບັລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັການລວມກຸ່ມບ ຸ້ານ. 

ກນົໄກການແກຸ້ໄຂຂ ຸ້ຂດັແຍ່ງ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຂ ຸ້ຂດັແຍ່ງ: ໂຄງການ SUPSFM ກນົໄກການ ແກຸ້ໄຂຂ ຸ້ຂດັແຍ່ງ
ແມ່ນອງີໃສ່ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂ ັ ຸ້ນບ ຸ້ານ (VMU) ສ ຸ້າງຕ ັ ຸ້ງຂ ຶ ຸ້ນໂດຍລະບບົບ ຸ້ານ ໃນຂ ັ ຸ້ນບ ຸ້ານ. ການສ າຫ ວດ ຂອງໂຄງການ 
SUPSFM (ປີ2019) ໃນບນັດາຕວົ ່າງຂອງບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັ ວ່າມີຂ ຸ້ຂດັແຍ່ງ ເລກັໜຸ້ອຍເກີດ
ຂ ື ຸ້ນແຕ່ວ່າທຸກໆກ ລະນໄີດ ຸ້ຖກືໄກ່ເກ່ຍ  ່ ບ ຸ້ານຊຸມຊນົກັບໜ່ວຍ ໄກ່ເກ່ຍຂ ັ ຸ້ນບ ຸ້ານ ແລະ ຜ ຸ້ນ າປະເພນ.ີ ບ ່ ມີ ຂ ຸ້ຂດັແຍ່ງໃດທີ່
ຖກືປະໄວ ຸ້ໂດຍບ ່ ມີການຕ  ດຕາມແກຸ້ໄຂ. ກນົໄກແກຸ້ໄຂຂ ຸ້ຮ ຸ້ອງທຸກ (GRM) ຂອງໂຄງການ AF-SUPSFM ໄດ ຸ້ສ ຸ້າງ
ຄວາມເຂ ັ ຸ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ລະບບົລດັຖະບານທີ່ ມີ  ່ ແລ ຸ້ວ (ເຊ ັ່ ນວ່າ VMUs) ແຕ່ຍງັັະຊອກຫາ ຄວາມເປັນໄປໄດ ຸ້ໃນການ
ນ າສະເໜີ ເຕກັໂນໂລ ີຂ ຸ້ມ ນທີ່ ສາມາດເຂ ົ ຸ້າເຖ ງໄດ ຸ້ ແລະ ລາຄາບ ່ ແພງເຊ  ່ ງເປັນວ  ທີການ ໃນການຍ ື່ ນຄ າຮ ຸ້ອງທຸກ (ເຊ ັ່ ນ: 
ສ ື່ ສງັຄມົ , WhatsApp ບ່ອນທີ່ ເປັນໄປໄດ ຸ້).  
ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍນືນານ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
  • ການຕດັໄມ ຸ້ຜ  ດກດົໝາຍ. ໃນໄລຍະທ າອ  ດຂອງການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັໂຄງການ SUPSFM ການຕດັໄມ ຸ້   
ຜ  ດກດົໝາຍ ໄດ ຸ້ມີການເພີ່ ມຂ ື ຸ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັທີ່ ມີປະສ  ດທ ຜນົຂອງ PMO 15 ໄດ ຸ້ຫ ຸດລງົ  ່າງ
ຫ ວງຫ າຍໃນການຕດັໄມ ຸ້ ່າງຜ  ດກດົໝາຍ ໃນທົ່ ວປະເທດ, ຫ ຸດລງົ 75% ໃນໜຶ່ ງປີ. AF-SUPSFM ັະສບືຕ ່
ໃຫຸ້ການສະໜບັສະໜ ນການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍປ່າໄມ ຸ້ໂດຍສຸມໃສ່ການສງັລວມລະບບົ ແລະ ວ  ທີການທີ່ ມີ ການ
ພດັທະນາຂອງໂຄງການ SUPSFM. 

• ຊວີະນາໆພນັ: ການຫ ຸດຜ່ອນການຕດັໄມ ຸ້ຜ  ດກດົໝາຍ ມີແນວໂນ ຸ້ມທີ່ ັະສ ົ່ ງຜນົກະທບົທາງບວກຕ ່ ຊວີະ 
ນາໆພນັເຮດັໃຫຸ້ສດັປ່າຊຸດໂຊມຊ ຸ້າລງົ ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ໄດ ຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫນັມີການພດັທະນາທາງບວກ, ກມົປ່າໄມ ຸ້ໄດ ຸ້
ໃບ ັຸ້ງ ືນ FSC ໃນເນ ື ຸ້ອທີ່  108,000 ເຮກັຕາ ຫ ງັັາກທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັ ໃບ ັຸ້ງ ືນກ່ອນໜຸ້ານີ ຸ້ ໄປຍ ຸ້ອນການຫຸ້າມການຕດັໄມ ຸ້. 
ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສບືຕ ່ ສະໜັບສະໜ ນ ການ ັຸ້ງ ືນເພ ື່ ອໃຫຸ້ໄດ ຸ້ຕາມເປົຸ້າໝາຍ ທີ່ ລດັຖະບານໄດ ຸ້ວາງໄວ ຸ້
ເພ ື່ ອເພີ່ ມພ ື ຸ້ນທີ່  ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການ ັຸ້ງ ືນເປັນ 230,000 ເຮກັຕາ. 

•  ການກ ່ ສ ຸ້າງເສ ັ ຸ້ນທາງສ ົ່ ງຜນົກະທບົອ ື່ ນໆັາກການຂຸດຄ ົ ຸ້ນໄມ ຸ້: ໂຄງການ SUPSFM ແລະ ໂຄງການກ່ອນ 
ໜຸ້ານີ ຸ້ບ ່ໄດ ຸ້ມີການກ ່ ສ ຸ້າງຫ ວືາງແຜນກ ່ ສ ຸ້າງເສ ັ ຸ້ນທາງ. ການຫຸ້າມການຕດັໄມ ຸ້ໃນປະັຸບນັ ໄດ ຸ້ກ າັດັຄວາມສ່ຽງການຕດັໄມ ຸ້
ັະເຮດັໃຫຸ້ດ  ນເຊາະເັ ື່ ອນໃນໄລຍະ ຂອງໂຄງການ AF-SUPSFM. ນີ ຸ້ຍງັັະຮບັປະກັນວ່າມນັັະບ ່ ມີຜນົກະທບົທາງ
ລບົຕ ່ ຄຸນນະພາບຂອງດ  ນ ແລະ ນ ຸ້າັາກການເຊາະເັ ື່ ອນຂອງດ  ນຫລກືານນ າໃຊ ຸ້ວດັຖຸທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ. ໂດຍລວມ
ແລ ຸ້ວຜນົກະທບົຕ ່ ສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມລວມ ທງັຜນົກະທບົທາງດ ຸ້ານວ  ໃສທດັຂອງ ການຂຸດຄ ົ ຸ້ນປ່າໄມ ຸ້ແມ່ນມີັ າກດັຫ າຍເມ ື່ ອ
ປະຕ  ບດັຕາມຄ າແນະນ າຂອງໂຄງການ SUPSFM. 

•  ການຄ ຸ້າຂາຍສດັປ່າຜ  ດກດົໝາຍ: ການປະເມີນຜນົກ່ຽວກບັການປົກປຸ້ອງສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມໄດ ຸ້ຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າມີ
ມາດຕະການຄວບຄຸມ. ການລ່າສດັປະເພດຫວງຫຸ້າມຖກືຫຸ້າມທງັໝດົ. ລດັຖະບານຍງັແັກ າຍໂປສເຕ ີ ແລະ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ບ ຸ້ານຕ່າງໆເພ ື່ ອປ ກັ  ດສ ານກຶ. ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສບືຕ ່ ກ  ດັະກ າປ ກັ  ດສ ານກຶເພ ື່ ອ
ຊອກຮ ຸ້ຮ່ວມກບັການໂຄສະນາທີ່ ນ າພາໂດຍລດັຖະບານ. 

•   າປາບສດັຕ ພດື: ການປະເມີນວຽກງານປົກປຸ້ອງສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ (2017) ບ ່ໄດ ຸ້ກວດພບົການນ າໃຊ ຸ້ າຂ ຸ້າ
ຫຍ ຸ້າ ແລະ  າຂ ຸ້າແມງໄມ ຸ້ໃນປ່າ. ໜ່ວຍງານກະສ  ກ າ ໃນແຕ່ລະບ ຸ້ານໄດ ຸ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ຸ້ກ່ຽວກບັສ  ່ ງທີ່



ດ ີ ແລະ ຂ ຸ້ເສຍຂອງ າຂ ຸ້າຫຍ ຸ້າ,  າຂ ຸ້າແມງໄມ ຸ້ ແລະ ການໃຊ ຸ້ າຂ ຸ້າແມງໄມ ຸ້, ໂຄງການ SUPSFM ໄດ ຸ້ຕ ື່ ມຂ ຸ້ມ ນ
ດ ັ່ ງກ່າວໂດຍໄດ ຸັ້ ດັກອງປະຊຸມຝຶກອບົຮມົການປ ກັ  ດສ ານກຶກ່ຽວຂ ຸ້ອງກັບ 6 ແຂວງບຸລ  ມະສ  ດ. ໂຄງການ AF-
SUPSFM ັະສບືຕ ່ ຫ ຸ້າມການນ າໃຊ ຸ້ າປາບສດັຕ ພດືພ ຸ້ອມທງັັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັກ ດັະກ າປ ກັ  ດສ ານກຶ. 

• ການຄຸ ຸ້ມຄອງໄຟ ໄໝຸ້: ໄຟບ ່ ໄດ ຸ້ກ ານດົວ່າເປັນບນັຫາຫ ກັ ສ າລບັການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້. ເປັນຕວົ ່າງ ສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງພ ື ຸ້ນທີ່  ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການ ັຸ້ງ ືນແມ່ນຕ ັ ຸ້ງ  ່ ໃນພ ື ຸ້ນທີ່  ທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງ, ແຕ່ວ່າບນັຫາໄຟບ ່ ໄດ ຸ້ເກີດຂ ື ຸ້ນໃນການກວດສອບ
ການ ັຸ້ງ ືນ. ເຖ ງ ່າງໃດກ ່ ຕາມ ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະພດັທະນາລະບບົຕອບໂຕ ຸ້ສຸກເສນີໄຟໃນເຂດທີ່ ມີຄວາມ
ສ່ຽງສ ງທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກັບອ ານາດການປົກຄອງເມອືງ ແລະ ບ ຸ້ານ. 

• ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ: ການປະເມີນວຽກງານປົກປຸ້ອງສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ (2017) ຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າ
ພະນກັງານລດັຍງັບ ່ ມີຄວາມເຂ ົ ຸ້າໃັດຕີ ່ ການປົກປຸ້ອງສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ. ໃນອກີດ ຸ້ານໜຶ່ ງ, ການປະເມີນຄວາມສາມາດ 
(2018) ທີ່ ດ າເນນີງານໂດຍໂຄງການໄດ ຸ້ຊີ ຸ້ໃຫຸ້ເຫນັວ່າເຖ ງວ່າພະນກັງານັະມີຄວາມເຂ ົ ຸ້າໃັ ັ າກດັກ່ຽວກບັແນວຄວາມ
ຄ  ດຂອງວຽກງານປົກປຸ້ອງສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມ , ການປົກປຸ້ອງຄຸ ຸ້ມຄອງໄດ ຸ້ຖກືັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເພາະວ່າມນັໄດ ຸ້ເອາົ
ເຂ ົ ຸ້າໃນແນວທາງການັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັໂຄງການທີ່ ພະນກັງານພາກສະໜາມັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັຕາມ. ໂຄງການ AF-
SUPSFM ັະສບືຕ ່ ຍກົສ ງຄວາມຮບັຮ ຸ້ກ່ຽວກບັວຽກງານປົກປຸ້ອງສ  ່ ງແວດລ ຸ້ອມໃນບນັດາພະນກັງານ. 

 •  ເຄ ື່ ອງປ່າຂອງດງົ: ບ ຸ້ານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ນ  າໃຊ ຸ້ເຄ ື່ ອງປ່າຂອງດງົແມ່ນມີຄວາມສ າຄນັສ ງ ມີລະບຽບການກ່ຽວກບັ
ການນ  າໃຊ ຸ້ເຄ ື່ ອງປ່າຂອງດງົຂອງບ ຸ້ານ. ຄະນະກ າມະການບ ຸ້ານ / ປ່າໄມ ຸ້ໃຊ ຸ້ກດົລະບຽບເຫ ົ່ ານີ ຸ້ເພ ື່ ອຄວບຄຸມການເກບັກ າ 
ຂ ຸ້ມ ນພາຍໃນບ ຸ້ານ. ເຖ ງ ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ການເກບັເຄ ື່ ອງປ່າຂອງດງົໃນລກັສະນະທ າລາຍຍງັມີ  ່ ໃນບາງສະຖານທີ່ ເຖ ງວ່າ
ັະມີກດົລະບຽບບ ຸ້ານ. ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະຕ  ດຕາມສະຖານະການໃນເຂດທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງສ ງເຊ ັ່ ນ: ໃນເຂດ
ປ່າໄມ ຸ້ທີ່ ມີຕ ົ ຸ້ນໝາກັອງ ໃນເຂດພາກໃຕ ຸ້ຂອງປະເທດ. 

• ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: ຊາວບ ຸ້ານໃນທຸ້ອງຖ ່ ນ ໄດ ຸ້ມີັ ຸ້າງເພ ື່ ອປະຕ  ບດັກ ດັະກ າ ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້
ເຊ ັ່ ນ: ການຊ່ວຍເຫ ອືໃນການຟື ຸ້ນຟ ປ່າໄມ ຸ້ແບບທ າມະຊາດ ເພ ື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການເກີດອຸບດັຕ  ເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ
ກບັວຽກໂຄງການ SUPSFM ໄດ ຸ້ສ ຸ້າງຂ ຸ້ກ ານດົ ໃໝ່ ໃນຄ ່ ມກືານປະຕ  ບດັວຽກງານ PSFM ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກັບສຸຂະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ຸ້ອອກແຮງງານໃນການດ າເນນີງານຂອງ PSFM ໃນ PFAs. ໂຄງການ AF-SUPSFM 
ສບືຕ ່ ັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັຂ ຸ້ກ ານດົ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພວກເຂາົເພ ື່ ອປະກອບມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນ
ການສ ົ່ ງຊາວບ ຸ້ານລະຫວ່າງທີ່   ່ ອາໄສ ແລະ ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກເຊ  ່ ງປະັຸບນັບ ່ ໄດ ຸ້ກວມເອາົ. 

ສ  ດຄອບຄອງທີ່ ດ  ນ: ກດົໝາຍ ວ່າດ ຸ້ວຍທີ່ ດ  ນ (2019) ບ ່ໄດ ຸ້ກ ານດົ ່າງັະແັ ຸ້ງກ່ຽວກບັການັດັສນັສ  ດຄອບ
ຄອງນ າໃຊ ຸ້ສ າລບັຊຸມຊນົປ່າໄມ ຸ້ຊນົນະບດົ ແຕ່ກົດໝາຍປ່າໄມ ຸ້ (2019) ປະກອບມີຂ ຸ້ກ ານດົເພ ື່ ອເພີ່ ມຄວາມປອດໄພສ  ດ
ຄອບຄອງນ າ ໃຊ ຸ້ ສ າລບັຊາວບ ຸ້ານໃນທຸ້ອງຖ ່ ນທີ່ ປ ກຕ ົ ຸ້ນໄມ ຸ້  ່ ໃນດ  ນແດນບ ຸ້ານ. ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະ
ພະຍາຍາມສວຍໃຊ ຸ້ໂອກາດເຫ ົ່ ານີ ຸ້ໂດຍການປ ກັ  ດສ ານກຶ ແລະ ໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫ ອືທາງດ ຸ້ານເຕກັນ  ກແກ່ຊາວບ ຸ້ານຜ ຸ້ທີ່
ສນົໃັ. 

ການຕ  ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນົ: ໃນ ໂຄງການ SUPSFM ສະຫະພນັແມ່ຍ  ງ ແລະ ແນວລາວສ ຸ້າງຊາດ ມີ
ບດົບາດສ າຄນັຫ າຍຂ ຶ ຸ້ນໃນການຕ  ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນົ (M&E), ໂດຍສະເພາະໃນການປະເມີນຜນົພ  ເສດທີ່ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂາົເຮດັໃຫຸ້ງ່າຍຕ ່ ການສ ຸ້າງການສນົທະນາແບບເປີດໃັກບັຊາວບ ຸ້ານ. ໂຄງການ AF-SUPFSM 
ັະັດັຕ ັ ຸ້ງປະຕ  ບດັການຕ  ດຕາມ ແລະ ປະຕ  ບດັໂດຍການຕ  ດຕາມກວດກາ ່າງເປັນປົກກະຕ  ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງ



ໂຄງການພ ຸ້ອມທງັການປະເມີນຜນົພ  ເສດກ່ຽວກບັຫົວຂ ຸ້ທີ່ ການຕ  ດຕາມປົກກະຕ  ບ ່ ສາມາດຄອບຄຸມໄດ ຸ້. ນອກັາກນ ັ ຸ້ນ
ັະມີການຕ  ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນົແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (M&E).  

ໂຄງການໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ັະບ ່ ຄກື ັບໂຄງການເກົ່ າ ັະບ ່ ໃຫຸ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ອືກ ດັະກ າ ແລະ ຂງົເຂດໃໝ່ 
ແຕ່ວ່າອາດັະມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ່ ກ  ດັະກ າທີ່ ກ າລງັດ າເນນີ  ່ ັະສບືຕ ່ ສງັເກດ. 

ການປັບປຸງຕ ່ ໄປນີ ຸ້ແມ່ນປັດໃັຫ ກັຂອງຂ ັ ຸ້ນຕອນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນປະັຸບນັ: (i) ການເຊ ື່ ອມ
ໂຍງການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ການຄຸ ຸ້ມຄອງຂ ຸ້ມ ນທີ່ ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນກ່ຽວກບັເລ ື່ ອງບດົບາດຍ  ງຊາຍ (ii) ການ
ກະກຽມກ ດັະກ າທີ່ ໃຫຸ້ເນ ັ ຸ້ນໜກັ ສ  ດສະເໝີພາບລະຫ່ວາງຜ ຸ້ຊາຍ ແລະ ຜ ຸ້ຍ  ງ ການ ນ າ ໃຊ ຸ້ຊບັພະຍາກອນ ທ າ ມະ
ຊາດ ແລະ ສ  ດການນ າໃຊ ຸ້ທີ່ ດ  ນ (iii) ຄວາມເຫນັດເີຫນັພ ຸ້ອມຂອງຊຸມຊນົກ່ຽວກັບເຂດແດນຂອງບ ຸ້ານ, ກ ດັະກ າ , 
ການນ າໃຊ ຸ້ທີ່ ດ  ນ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ ດ  ນ, ສ າລບັພ ື ຸ້ນທີ່ ໃນ PFA ເປົຸ້າໝາຍສ າລບັກ ດັະກ າ ໂຄງການ AF-
SUPSFM (iv) ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການບງັຄບັໃຊ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ຊຸມຊນົທຸ້ອງຖ ່ ນ, ໂດຍໄດ ຸ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນ 
ັາກອ ານາດການປົກຄອງຂ ັ ຸ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ເພ ື່ ອປຸ້ອງກນັບ ່ ໃຫຸ້ຊາວບ ຸ້ານ ແລະ ຜ ຸ້ອບົພະຍບົພ ື ຸ້ນທີ່ ຖາງປ່າເຮດັໄຮ່
ອກີ ແລະ (v) ການລວມເອາົເນ ື ຸ້ອທີ່ ດ  ນຊຸມຊນົທີ່   ່ ຕ  ດກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຮດັໃຫຸ້ມີສ  ດໄດ ຸ້ຮບັກາາ
ຊ່ວຍເຫ ອືການປ ກປ່າແບບປະສມົປະສານ. 

ຂ ັ ຸ້ນຕອນໃນການພດັທະນາກນົໄກແກຸ້ໄຂຄ າຮ ຸ້ອງທຸກທີ່ ໄດ ຸ້ລ  ເລີ່ ມ  ່ ໃນໂຄງການ SUPSFM ັະສບືຕ ່ ພາຍ  ່
ໂຄງການ AF-SUPSFM. ໂຄງການດ ັ່ ງກ່າວ ໃຫຸ້ມີການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນ ເພ ື່ ອສ ຸ້າງຄວາມ
ເຂ ັ ຸ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ໂຄງສ ຸ້າງທີ່ ມີ  ່ ໃນລະດບັຊຸມຊນົເພ ື່ ອໃຫຸ້ມີປະສ  ດທ ຜນົ ແລະ ເປັນການັດັການກບັຄ າຮ ຸ້ອງທຸກທີ່ ອາດ
ັະເກີດຂ ື ຸ້ນ. 

ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະນ າ ໃຊ ຸ້ລະບບົການລາຍງານ, ການຕ  ດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜນົໃນປະັຸບນັ
ທີ່  ໄດ ຸ້ມີການປັບປຸງ ສ າລບັ ໂຄງການ SUPSFM ແລະ ກ າລງັປັບປຸງເລກັນ ຸ້ອຍເພ ື່ ອຂະຫຍາຍບາງເປົຸ້າໝາຍ ແລະ ເພີ່ ມ
ຕວົຊີ ຸ້ວດັຜນົໄດ ຸ້ຮບັລະດບັປານກາງ. ການຕ  ດຕາມແບບມີສ່ວນຮ່ວມັະໄດ ຸ້ຮບັການສະໜັບສະໜ ນ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວ່າ
ຂ ຸ້ມ ນ ແລະ ຄວາມຮບັຮ ຸ້ຂອງລະດບັຮາກຖານໄດ ຸ້ຖກືລວມເຂ ົ ຸ້າ ແລະ ສ ຸ້າງເປັນພ ື ຸ້ນຖານທີ່ ສ າຄນັສ າລບັຂ ັ ຸ້ນຕອນການ
ຕ  ດຕາມກວດກາ ແລະ ຖານຂ ຸ້ມ ນ. 


