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ການຜະລິດປ້ຶມຫົວນ້ີອີກເທ່ືອນ່ືງແມ່ນເພ່ືອຈຸດປະສົງດ້ານການສຶກສາແລະ ບ່ໍແມ່ນເພ່ືອຈຸດປະສົງທາງທຸລະ 
ກິດ ທ່ີໄດ້ຖືກອະນຸມັດ ໂດຍປາດສະຈາກການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກຜູ້ຖືລິຂະສິດ ເພາະ  
ມີການສະແດງເຖີງ ການຮູ້ບຸນຄຸນ ຕ່ໍແຫ່ຼງຂ້ໍມູນຕ່າງໆ ໃນເອກະສານລະບັບນ້ີແລ້ວ. ຖ້າການຜະລິດປ້ຶມຫົວນ້ີອີກເ
ທ່ືອໜ່ືງ ເພ່ືອຈຸດປະສົງການຈໍານ່າຍອີກ ຫຼື ເພ່ືອການຄ້າ ນ້ັນ ແມ່ນຈະບ່ໍສາມາພະລິດໄດ້ ໂດຍປາດສະຈາກການ
ອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ຖືລິຂະສິດ. 

ປ້ຶມຫົວນ້ີໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍແຜນງານການສ້າງຄວາມສາມາດຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານສໍາລັບແຜນງານ 
REDD+ ປະຈໍາອາຊີຂອງສູນ RECOFTC (ໂຄງການຮາກຖານຂອງສູນ RECOFTC) ທີ່ໄດ້
ຮັບທຶນຈາກອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດນອກແວ (NORAD) ແລະ 
ແຜນງານສ້າງໂອກາດ ແລະ ເຄືອຄ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ (ແຜນງານ GREEN 
Mekong), ທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການພັດທະນາສາກົນ ແຫ່ງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID). 
ທັດສະນະຕ່າງໆ ທ່ີສະແດງອອກໃນເອກະສານສະບັບນ້ີ ບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ ເຫັນເຖິງໂຄງການຂອງສູນ 
RECOFTC - ສູນສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າໄມ້, ອົງການ NORAD ແລະ ອົງ ການ UUUUU. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງ ຂອງການແປເອກະສານສະບັບນີ້ ຈາ
ກເອກະສານສະບັບຕົ້ນທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາອື່ນໆ. 



ສູນ RECOFTC ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງອົງການ NORAD ສໍາລັບ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ
ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຣາກຖານຂອງແຜນງານ REDD+ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງປະເທດສະຫະລັດ 
ອາເມລິກາ ສໍາລັບ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ແຜນງານ GREEN Mekong. 

ບົດສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ 



ຄູ່ມືສະບັບນ້ີແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຄງການຕ່າງໆຂອງສູນ RECOFTC 
ປະຈໍາພາກພ້ືນ - ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານຂອງແຜນງານ REDD+ ພາກພ້ືນອາຊີ 
(ໂຄງການຮາກຖານຂອງ ແຜນງານ REDD+1 ) ແລະ ແຜນງານສ້າງໂອກາດ ແລະ ເຄືອຄ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນເຂດແມ່ນໍ້າ ຂອງ (ແຜນງານ GREEN Mekong). ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືຄໍາຖາມ ແລະ 
ຄໍາຕອບສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະໜັບ ສະໜູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ເ
ຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນງານການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາໃນສັງຄົມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນກ
ານປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂດຍສະ ເພາະໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກ
ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ (ແຜນງານ REDD+1). ເອກະສານສະບັບນີ້ ຍັ
ງເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ ໃນລະດັບ ແຂວງ ແລະ ລະດັບເມືອງອີກດ້ວຍ, 
ໂດຍສະເພາະພະນັກງານປ່າໄມ້, ເຊ່ິງເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນ ການຮຽນຮູ້ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການພັດທະນາ ມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ການປະຕິບັດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ເຖິງແມນ່ວ່າຈະມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມຄີວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ ທາງດ້ານວິທີການ ຂອງວຽກງານ REDD+ 
ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່ັງບ່ໍດົນມານ້ີ ສ່ືສ່ິງພິມຕ່າງໆຂອງແຜນງານ REDD+ ທ່ີພົວພັນເຖິງບັນຫາຄວາມທ່ຽງທໍາ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດພິມ, , ເຊ່ີງຄວາມເປັນຈິງກໍຍັງມີຢູ່ວ່າ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານມີຄວາ
ມສາມາດເຂ້ົາເຖິງສ່ິງພິມກ່ຽວກັບຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງແຜນງານ REDD+ ທ່ີມີຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ 
ສາມາດອ່ານເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ນັ້ນຍັງມີຄວາມຈຳກັດ. ຈາກຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບ ພາກ 
ສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານ ໃນການທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຂ້ົາໃນກ
ານ ສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາ ຢູ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາດ້າ
ນສັງຄົມ ແມ່ນມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງເປັນ ມີຄວາມໝາຍລວມໆ; ດັ່ງນັ້ນ ການອະທິບາຍ
ແບບງ່າຍດາຍທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ຄວາມສາມາດໃນລ
ະດັບຕໍ່າຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການ 
ບ່ໍສັງກດັລັດຖະບານ (CSO ແລະ NGO) ນ້ັນ ເປັນສ່ິງກດີຂວາງເຂົາເຈ້ົາ ໃນການນໍາສະເໜີທັດສະນະ ແລະ 
ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຕົນໃຫ້ແກຜູ້່ທ່ີມອໍີານາດໃນການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມຜີະສິດທິຜົນ, ເຊ່ິງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາ 
ໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມສາມາດ ໂດຍກຸ່ມຄົນທ່ີມີອຳນາດຈຳນວນໜ່ືງ ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 
ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ມືຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບສະບັບນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍແບບງ່າຍດາຍກ່ຽວກັບບາງທັດ
ສະນະຫັຼກຂອງ ຄວາມທ່ຽງ ທໍາໃນຂະແໜງປ່າມ,້ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກຽ່ວກບັແຜນງານ 
REDD+.

ຈຸດປະສົງຂອງສິ່ງພິມນີ້

1REDD+ ນອກເໜືອຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມແລ້ວ ມັ
ນຍັງລວມເອົາພາລະບົດບາດຂອງການອະນຸລັກ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ 
ເສີມຂະຫຍາຍການເກັບຮັກສາອາຍກາກບອນ ນຳອີກ



ໂຄງຮ່າງຂອງຄູ່ມື

ຄູ່ມດ່ັືງກາ່ວນ້ີປະກອບດ້ວຍຊຸດຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບສິບຂ້ໍ. ຄໍາຖາມຕ່າງໆໄດ້ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນຈຸດປະສົງ
ພ້ືນຖານຂອງການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ຂ້ັນ
ຮາກຖານ; ເຊ່ິງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ແກໄ້ຂບາງຄໍາຖາມພ້ືນຖານກຽ່ວກັບຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານສັງຄົມຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄ
ມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຊຸູກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກ 
ສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນໃນການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂອງ 
ສັງຄົມທ່ີພັວພັນເຖິງຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພົວພັນເຖິງແຜນງານ REDD+. 
ຄໍາຖາມຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດໄວ້ດັ່ງລ່ມນີ້:

ພາກທີ 1 - ຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນພື້ນຖານ ອະທິບາຍເຖິງແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນ ສັງຄົມ, 
ອົງປະກອບຂອງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄວາມສະເໝີພາບ, ໃນຂະແໜງ ປ່າໄມ້, 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+ ແນວໃດ.

ພາກທີ 2 - ຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມ້, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ 
REDD+ ເນ້ັນໃສ່ການພັດທະນາການຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມໂ້ດຍລວມ, ແລະ ເຫດຜົນຫັຼກຂອງກ
ານສ່ົງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມ,້ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+.

ພາກທີ 3 - ເຄື່ອງມືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອະທິບາຍເຄື່ອງມື 
ດ້ານນະໂຍບາຍລະດັບສາກົນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ
ອາ ກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+, ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ.

ພາກທີ 4 - ການພັດທະນາຄວາມສາມາດເພື່ອປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາ ເນັ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ 
ໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການພິຈາລະນາຫົວຂ້ໍຫັຼກ ເພ່ືອພັດທະນາຄວາມສາມາດຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານ ເພ່ືອປັບປຸງ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມທ່ຽງທໍາ. ພາກນ້ີຍັງເປັນການສົນທະນາກຽ່ວກັບມາດຖານຕ້ົນຕໍ ແລະ 
ຕົວຊີ້ ວັດຫຼັກສໍາລັບການຕິດຕາມການເຊື່ອມສານ ແລະ ຜະສິດທິຜົນຂອງບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ແລະ ຄຸ
ນຄ່າຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+; ຍິ່ງໄປກວ່າ 
ນັ້ນ, ພາກນີ້ຍັງໄດ້ເນ້ັນໃຫ້ເຫັັນວິທີການເຮັດວຽກຂອງສອງໂຄງການພາກພື້ນ - ໂຄງການຂັ້ນຮາກຖານຂອງ 
REDD+ ແລະ ແຜນງານ GREEN Mekong -  ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການນໍາໄປສູ່ການສົ່ງເສີມ 
ຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.  



ສິບຄໍາຖາມຫຼັກ

Q1 Q2

Q3

Q5

Q4

ພາກທີ 1: ຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມທ່ຽງທໍາ   

ພາກທີ 2: ຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມ້,ການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+

ຄວາມທ່ຽງທໍາແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນມີຄວາມ 
ແຕກຕ່າງກັບຄວາມສະເໝີພາບແນວໃດ?

ອົງປະກອບຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາມີຫຍັງແດ່?

ເຫດຜົນພ້ືນຖານເພ່ືອປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາ 
ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂດຍເນ້ັນ 
ໃສ່ປ່າໄມ້ແມ່ນຫຍັງ?

ບັນຫາຕ້ົນຕໍຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການປ່
ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂດຍເນ້ັນໃສ່ປ່າໄມ້ມີ
ຫຍັງແດ່? 

ການຂາດຄວາມທ່ຽງທໍາເພ່ີມຄວາມດ້ອຍ ໂອກາດ ຕ່ໍຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານ ດ້ານການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດໂດຍເນ້ັນໃສ່ປ່າໄມ້ແນວໃດແດ່?



Q6

Q8

Q7

Q9

Q10

ພາກທີ 3: ເຄື່ອງມືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຕ່າງໆ 
ທີ່ພົວພັນ ເຖິງການສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການ
ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໂດຍເນັ້ນໃສ່ປ່າໄມ້ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ

ພາກທີ 4: ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ເພື່ອປັບປຸງ 
ຄວາມທ່ຽງທໍາ ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ 

ເຄື່ອງມືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະກອບວຽກທີ່
ມີຢູ່ອັນໃນລະດັບສາກົນ ໃດແດ່ທີ່ ສົ່ງເສີມ
ຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມ້, ຫຼຸດຜ່ອ
ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ແຜນງານ REDD+?

ສ່ິງທ້າທາຍຫັຼກເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມທ່ຽງ
ທໍາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດໂດຍອີງໃສ່ປ່າໄມ້ຢູ່ຂັ້ນຮາ
ກຖານມີຫຍັງແດ່?

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ຂັ້ນຮາກ
ຖານ ໃນການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ຂອງ ແຜນງານ UUUU+ມີຫຍັງແດ່?

ມາດຖານຕ້ົນຕໍ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດຫັຼກສໍາລັບ 
ການຕິດຕາມຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງ
ປ່າໄມ້, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ແຜນງານ REDD+  ມີຫຍັງແດ່?

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໃນການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຫຼຸດຜ່ອນກາ
ນປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໂດຍອີງໃສ່ປ່າໄມ້ມີຫຍັງແດ່? 



8

ພາກທີ 1: ຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ 
ຄວາມທ່ຽງທໍາ



1

ຄວາມທ່ຽງທໍາເປັນການຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນມີໂອກາດ, ສິດທິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເພ່ືອປະຕິບັດ 
ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຕົນ. ມັນໄດ້ອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດທ່ີວ່າການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຜູ້ຄົນຄວນຖືກ 
ກໍານົດຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ, ບ່ໍແມ່ນມາຈາກເງ່ືອນໄຂທ່ີບ່ໍເປັນທໍາທ່ີເຂົາເຈ້ົາບ່ໍສາມາດ ຄວບ 
ຄຸມໄດ້. ຄວາມທ່ຽງທໍາຍັງໝາຍເຖິງການແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນທ່ີມີຢ່າງຈໍາກັດ ໃນຮູບແບບ ທ່ີຮັບປະກັນວ່າ 
ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນເຫ່ົຼານ້ັນ Uດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທໍາU, ເຊ່ິງມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຖ້າ
ຫາກວ່າຂະບວນການແບ່ງປັນເຫ່ົຼານ້ັນມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. 

ດ່ັງ ນ້ັນ,ຄວາມທ່ຽງທໍາສາມາດນິຍາມໄດ້ວ່າແມ່ນຄວາມຍຸດຕິທໍາ ຕ່ໍກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ທັງໝົດໃນຊ່ວງດໍາເນີນຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ເພ່ືອກໍານົດ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ແລະ 
ການແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ງົບປະມານຕ່າງໆທ່ີພົວພັນເຖິງນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ັນ, ຕາມການຕົກລົງ 
ທີ່ກໍານົດ ໄວ້ໃນຫຼັກການ. 

ຄວາມທ່ຽງໄດ້ເຊ່ືອມໂຍງໃສ່ຫັຼກການຄວາມສະເໝີພາບ - ທ່ີວ່າທຸກຄົນມີສິດໃນການມີຊີວິດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ. 
ຄວາມທ່ຽງທໍາມັກມີຄວາມສັບສົນ ຫຼື ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຄໍາວ່າສະເໝີພາບ, ແຕ່ວ່າທັງສອງຢ່າງແມ່ນບໍ່ຄື 
ກັນ. ຄວາມສະເໝີພາບໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ,ໂດຍບ່ໍຄໍານຶ
ງເຖິງທັດສະນະ, ສະຖານະພາບ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະຕິບັດຕ່ໍບຸກຄົນອ່ືນຢ່າງ
ເທ່ົາທຽມກັນອາດຈະ ບ່ໍແມ່ນສ່ິງຈໍໍາເປັນທ່ີນໍາໄປສູ້ຄວາມຍຸຕິທໍາ ຫືຼ ເປັນພຽງແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບເທ່ົານ້ັນ. 
ຄວາມສະເໝີພາບາຈະສາມາດໄດ້ ຮັບໝາກຜົນຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຄົນມີທັດສະນະອັນດຽວກັນ ແລະ 
ມີຄວາມຕ້ອງການອັນດຽວກັນ. ຄວາມທ່ຽງທໍາ ເຂ້ົາໃຈວ່າບ່ໍພຽງແຕ່ທຸກຄົນມີຈຸດເລ່ີມຕ້ົນທ່ີຄືກັນ ແລະ 
ບາງຄົນທີ່ອາດຈະມີຄວາມດ້ອຍ ໂອກາດທີ່ບໍ່ເປັນທໍາ ຈາກປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ຢູ່ນອກເໜືອການຄວບຄຸມໄດ້. 

ເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາແມ່ນເພື່ອກໍາຈັດສະພາບຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສະຖານະການທີ່ບໍ່ສາມາດ ຫຼີກ 
ລ້ຽງໄດ້ທ່ີເປັນສ່ິງກີດຂວາງຜູ້ຄົນຈາກການໄປເຖິງທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນຂອງຕົນ. ວິທີການຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ ສາ
ມາດຊ່ວຍໃນການກໍານົດເຫດຜົນຕ່າງໆຂອງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີບ່ໍເປັນທໍາຢູ່ໃນສະຖານະການຕ່າງໆຂອງຄົນ 
ແລະ ສ້າງໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່່ານັ້ນໄດ້. 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບແມ່ນມີສາຍເຫດມາຈາກການຈໍາແນກຕ່ໍກຸ່ມຄົນໃດໜ່ຶງໃນສັງຄົມ; 
ການຈໍາແນກສາມາດອີງຕາມເພດ, ເຜົ່າຊົນ, ສາສະໜາ ຫຼື ຄວາມເປັນພິການ. ການຈໍາແນກທຸກຮູບແບບ 
ນໍາໄປສູ່ການແຍກບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນຕ່າງໆອອກຈາກການປະຕິບັດສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ 
ເຊ່ັນ: ການສູນເສຍການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທ່ີຄົນອ່ືນໆສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້. ຜູ້ຄົນຍັງປະເຊີນກບັ ຊັບ
ພະຍາກອນຕ່າງໆທ່ີຄົນອ່ືນໆສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້. ຜູ້ຄົນຍັງປະເຊີນກບັ ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບຍ້ອນໂຄງສ້າງຄວາ
ມທຸກຈົນ, ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເຂດໂດດດ່ຽວ, ຂາດການເຂ້ົາເຖິງ ການ ບໍລິການ ຫືຼ ຂ້ໍມນູຂ່າວສານໃນດ້ານຕ່າງໆ, 
ການສະພາບແວດລ້ອມເຊ່ືອມໂຊມ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້
ໃນຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈາກລະຫວ່າງປະເທດຈົນເຖິງລະດັບ ຊຸມຊົນ.
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ຄວາມທ່ຽງທໍາມີສາມອົງປະກອບຫຼັກ - ການແບ່ງປັັນ, ບາດກ້າວ ແລະ ຂະແໜງການ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍ 
ລຸ່ມນີ້:

ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການແບ່ງປັນ ພົວພັນເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາໃນການແບ່ງປັນ ຫືຼ ຈັດສັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, 
ການປະກອບສ່ວນໃນດ້ານຕ່າງໆ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພາກສ່ວນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ, ເຊ່ິງເປັນຜົນ 
ມາຈາກການຕັດສິນໃຈດ້ານການຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍ ຫືຼ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຄວາມທ່ຽງ 
ທໍາໃນການແບ່ງປັນ ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ ປະກອບ ດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ.

ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານບາດກ້າວ ໝາຍເຖິງຄວາມເທ້ົາທຽມ ໃນຂະບວນການທາງການເມືອງທ່ີອໍານວຍຄວາ
ມສະດວກໃຫ້ ແກ່ການຕັດສິນໃຈ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ແລະ ການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງ. ມັນພົວພັນເຖິງ 
ການເປັນຕົວແທນ, ການຮັບຮູ້/ການຍອມຮັບ, ການອອກສຽງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕ່າງໆ. 
ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານ ບາດກ້າວ  ຍັງໝາຍເຖິງບາດກ້າວຕ່າງໆທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສະເໝີກັນເຊ່ັນ:ບ່ໍມີການສ້ໍລາດບັງຫຼ
ວງ, ການຫ້ິຼນພັກຫ້ິຼນພວກ, ການສວາຍໃຊ້ໜ້າທ່ີ ແລະ ອ່ືນໆ. 

ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານດ້ານສະພາຍການ ເຊ່ືອມໂຍງກັບອີກສອງອົງປະກອບຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ
ໂດຍການ ພິຈາລະນາພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ເງື່ອນໃຂທາງສັງຄົມ ອັນທ່ີມີ 
ຜູ້ຄົນເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນຂະບວນການນ ແລະ ການແບ່ງປັນ - ແລະ ອັນທ່ີ ຈໍາກັດ ແລະ ບ່ໍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍສາມາດ 
ປະຕິບັດທັງສອງອົງປະກອບ ໄດ້. ຄວາມທ່ຽງທາດ້ານສະພາບການລວມຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງ 
ຄວາມສາມາດສ່ວນບຸກຄົນ (ເຊ່ັນ: ການຍອມຮັບດ້ານການສຶກສາ, ດ້ານການເມອືງ), ການເຂ້ົາເຖິງ (ຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດລວມທັງເງນິທຶນ, ແຮງງານ, ເຄືອຄ່າຍຕະຫຼາດ ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ ດ້ານອໍານາດ (ເພ່ືອໃຫ້ 
ໄດ້ມາ ແລະ ຮັກສາການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ). 

ທັງສາມອົງປະກອບຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາແມນ່ມກີານເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ິງກນັ ແລະ ກນັ, ແລະ ດ່ັງນ້ັນ ການຂາດ ອົງປ
ະກອບໃດໜ່ຶງໃນການສ່ົງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາ ຈະບ່ໍສາມາດສ້າງໝາກຜົນທ່ີເປັນຜົນໄດ້ຮັບ ທ່ີເປັນໜ້າເພ້ິງພໍໃຈ 
ໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມສາມາດ, ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ອໍານາດສາມາດສ້າງອິດທິພົນ ອັນສໍ
າຄັນໃຫ້ແກ່ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານບາດກ້າວ ແລະ ດ້ານການແບ່ງປັນໄດ້. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 
ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ໂດຍຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າດ ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຕ່າງໆປ້ອງກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງຕົນໃນສະຖານະການທີ່ເຂົາເຈົ້າຂາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເວລາ ແລະ ປະສົບການ ໃນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມໄດ້ຢ່າງມີຜະສິດທິຜົນ. 

Q2
ອົງປະກອບຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາມີຫຍັງແດ່?
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ຄວາມທ່ຽງທໍາບ່ໍແມ່ນແນວຄວາມຄິດອັນໃໝ່ໃນການຖົກຖຽງດ້ານການພັດທະນາ, ລວມທັງຢູ່ໃນຂະແໜງ 
ປ່າໄມ້. ການຖົກຖຽງກ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍທ່ີວ່າເປັນຫຍັງຈ່ິງຕ້ອງປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ 
ປັບປູງແນວໃດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເປັນລະບົບແນວໃດໃນໄລຍະທ່ີຜ່ານມາ. ໂດຍ ເລ່ີມຕ້ົນຈາກການຍອ
ມຮັບຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  (ເຊ່ັນ: ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ໂດຍອີງໃສ່ຊຸມຊົນ, 
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ຮ່ວມກັນ, ການຄຸ້
ມຄອງປ່າໄມ້ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ, ປ່າໄມ້ໝູ່ບານ 
ແລະ ອ່ືນໆ), ແຜນງານທ່ີເນ້ັນໃສ່ຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ເຊ່ິງ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງມີຂ້ໍຈໍາກັດດ້ານຄວາມ
ຍຸຕິທໍາ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມດ້ານການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການແບ່ງປັນ). 
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຈາກການປະກົດຕົວຂອງການຊຸກຍູ້ສິດທິ, ການຖົກ ຖຽງກ່ຽວກັບຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜ
ງປ່າໄມ້ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນລະດັບຖັດໄປ. ຈຸດເນ້ັນໝັກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ 
ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ການສ່ົງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ເພ່ືອປັບປຸງ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນຂະບວນການ
ຕັດສິນໃຈ (ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານບາດກ້າວ) ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ 
ແລະ ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຮັກສາຊັບພະຍາ ກອນເຫ່ົຼານ້ັນ (ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານບາດກ້າວ).

ດັ່່ງນັ້ນ, ເຫດຜົນພື້ນຖານເພື່ອປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາ ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການ
ແບ່ງປັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍຸຕິທໍາ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ອາໃສ 
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້; ວິທີການນີ້ຈະເປັນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ການບໍລິການຕ່າງໆໃນຮູບ ການທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດມີຄວາມໝັ້ນຄົງກວ່າ
ເກົ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຖ້າຫາກວ່າທັງສາມອົງປະກອບຂອງຄວາມທ່ຽ
ງທໍານີ້ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບ ທີ່ມີຄວາມກົມກຽວໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. ການຂາດອົງປະກອບໃດໜຶ່ງຈ
ະເຮັດໃຫ້ກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ ທາງ ດ້ານຜົນໄດ້ຮັບໃນການສະໜອງລາຍຮັບຕໍ່າສຸດທີ່ເປັນສິ່ງຮັບປະກັນຄວ
າມໝັ້ນຄົງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຂອງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກໃນການ
ເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ຄວບຄຸມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນສໍາຄັນໃຫ້ແ
ກ່ຄວາມທ່ຽງທໍາ ດ້ານບາດກ້າວ  ແລະ ການແບ່ງປັນ, ເຊິ່ງຜົນສະທ້ອນດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ສະເໝີ
ພາບ. ບັນຫາດັ່ງກ່່າວສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ ຫຼື ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການກໍານົດເປົ້າໝາຍຊຸມຊົນທຸກຍາກ ແລະ 
ດ້ອຍໂອກາດຢ່າງຊັດເຈນ (ຄວາມ ທ່ຽງທໍາດ້ານສະພາບການ) ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມການແບ່ງປັນ
ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ (ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການແບ່ງປັນ) ໂດຍການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ 
(ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານບາດກ້າວ), ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນກໍລະນີສຶກສາຈາກປະເທດເນປານ (ເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ 1).

Q3
ເຫດຜົນພື້ນຖານ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດໂດຍເນັ້ນໃສ່ປ່າໄມ້ ນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?
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ກໍລະນີ 1: ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການແຈກຢາຍ, ດ້ານບາດກ້າວ 
ແລະ ຂະແໜງການ ຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ
ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນຢູ່ປະເທດເນປານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງອົງປະກອບ 
ຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການແຈກຢາຍ, ດ້ານບາດກ້າວ ແລະ ດ້ານສະພາບການ.

ເມື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການເລ່ີມຕ້ົນຂ້ືນໃນປີ 1970, ຈຸດປະສົງເບ້ືອງຕ້ົນຂອງການສ່ົງເສີມ
ປ່າໄມ້ ຊຸມຊົນແມ່ນເພ່ືອຟ້ືນຟູສະພາບປ່າໄມ້. ວິທີການດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ໂດຍການຈຳກັດ ການ
ການເກັບກູ້ຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງຂອງກຸ່ມຜູ້ນໍາໃຊ້ປ່າຊຸມຊົນ (CFUGs) ຢ່າງເຂ້ັມງວດເພ່ືອເຮັດ
ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເຫ່ົຼານ້ັນສາມາດເກີດຂ້ຶນໃໝ່ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເຂ້ັມງວດຂອງການເກັບກູ້ຜ
ະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຈາກປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ຜົນກະທົບດ່ັງກ່າວໄດ້ເຮັ
ດໃຫ້ຜູ້ທ່ີອາໃສ ຫືຼ ອີງໃສ່ການເກັບຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ພຽງຢ່າງດຽວນ້ັນ ກາຍເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຫຼາຍທ່ີສຸດ ຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍມີປ່າຊົມໃຊ້ເປັນຂອງຕົນເອງ ຫືຼ ມີແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ໃນບ່ໍດົນມາ ນ້ີ, 
ການປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກຳໄລ (ຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ລາຍຮັບຕ່າງໆ) ໄດ້ກາຍເປັນ 
ບັນຫາສໍາຄັນທ່ີນັບມື້ເພ່ີມຂ້ຶນ, ແລະ ການປັບປຸງສະພາບການດໍາລົງຊີວິດໄດ້ກາຍມາເປັນເປ້ົາໝາຍເ
ພ່ີມເຕີມ ຂອງວຽກງານປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ເຊ່ິງນອກເໜືອຈາກການຟ້ືນຟູສະພາບປ່າໄມ້. ໃນປີ 2009, 
ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ ປ່າໄມ້ ຊຸມຊົນໄດ້ແນະນໍາວ່າ ການເກັບກູ້ຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ລາຍ
ຮັບຂອງຕົນ ເປັນຈຳນວນ 35% ຂອງລາຍຮັບ ເຂ້ົາໃນກິດຈະກຳລຸດຜ່ອນຄວາມທຸດຈົນ, ເຊ່ິງໄດ້ກາຍມາເ
ປັນທ່ີຍອມຮັບໃນຫົວຂ້ໍຄວາມທ່ຽງ ທໍາ. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ Uກົດລະບຽບຕ່າງໆUໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ Uຢ່າງສະເໝີພາບU 
ແຕ່ຍ້ອນວ່າຍັງມີບາງຄົນທີ່ບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຫຼື ບໍ່ມີເວລ
າໃນການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດ ໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງທ່ຽງທໍາ. 
ສໍາລັບຄອບຄົວທ່ີທຸກຈົນກວ່າ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ບ່ໍມີເຄ່ືອງມືສໍາລັບເກັບ
ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ, ຂາດການຂົນສ່ົງ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ການແບ່ງປັນໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ເຂົາເຈ້ົາ. ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາ
ມທ່ຽງທໍາດ້ານຂະແໜງການນີ້ ມີກຸ່ມຜູ້ນໍາໃຊ້ປ່າຊຸມຊົນ ບາງກູ່ມໄດ້ເລີ່ມຂາຍໄມ້ ທ່ອນໃນນາມຂອງຊຸມຊົນ 
ແລະ ໄດ້ແບ່ງປັນລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້ເຫ່ົຼານ້ັນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ມີ ກຸ່ມອ່ືນໆອີກ 
ໄດ້ປ່ຽນແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໄປສູ່ການສະໜອງສິນຄ້າທ່ີມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກເຊ່ັນ: 
ໄມ້ຟືນທີ່ເປັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອື່ນໆ.

ອີກໜ່ຶງຕົວຢ່າງຂອງອົງປະກອບດ້ານຂະແໜງການແມນ່ບາງຄ້ັງຄອບຄົວທ່ີທຸກຈົນທ່ີສຸດອາດຈະບ່ໍສາມາດນໍາ ໃຊ້
ຜົນປະໂຫຍດລະດັບຊຸມຊົນໄດ້ເຊ່ັນ: ການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ຍ້ອນບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນ ແລະ ເຄ່ືອງແບບໄດ້. ກາ
ນຂາດຄວາມສາມາດດ່ັງກາ່ວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເກບັຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງບາງກຸມ່ປ່ຽນວິທີການແຈກ ຢາຍຂ
ອງຕົນໄປສູ່ການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ເຄ່ືອງແບບການຮຽນໃຫ້ແກລູ່ກຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກ ເຫ່ົຼານ້ັນ.

ຍ້ອນເຫດນ້ັນເອງ,ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກຫຼາຍໂຄງການໄດ້ເນ້ັນວິທີການເຮັດວຽກໃສ່ ການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການ 
ແຈກຢາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດກວ່າເກ່ົາ, ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບ່ໍສະເໜີພາບໃນຂະແໜງການ ແລະ ປັບປຸງ 
ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານບາດກ້າວການຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ເກັບຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ. ວິທີການນ້ີເລ່ີມຕ້ົນຈາກ 
ການ ກໍານົດເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆທ່ີແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເຊ່ິງເປັນກຸ່ມຄົນສ່ວນໃຫຍ່ - ຊົນຊ້ັນຕ່ໍາ (Uບ່ໍຖືກ 
ຍອມຮັບຈາກສັງຄົມU) - ຄວນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນຄະນະກໍາມະການກຸ່ມຜູ້ເກັບຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ 
ແລະ ຢ່າໜ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ຕັດສິນໃຈຫັຼກຂອງກຸ່ມ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຕ້ອງນ້ັນໜັກຢ່າງເຂ້ັມງວດໃສ່ 
ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດີ (ລວມທັງ ການກໍານົດສະມາຊິກຊຸມຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຈົນ, ລວມທັງແມ່ຍິງ, 
ດ້ວຍວິທີຈັດລໍາດັບຄວາມຮ່ັງມີ, ແລະ ການກວດສອບຂອງລັດ) ທ່ີນໍາໄປສູ່ຂະບວນການຕັດສິນໃຈທ່ີສາມາດ 
ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຈໍາເປັນໂດຍກົງຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ.

ຂ້ໍມູນໄດ້ຈາກ:   McDermott M.H. ແລະ  Schreckenberg K., 2009. ຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ:  
ຂ້ໍມູນລະອຽດຈາກພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້. ຮີມໂຮມໂດຍອົງກອນປ່າໄມ້ສາກົນ, 11(2), pp. 157-170.
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ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ຫັຼກການພ້ືນຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ແມ່ນ ມີການກ່ຽວພັນ 
ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນແຜນງານ REDD+ ໄດ້ເຊ່ັນກັນ. ທັງສາມອົງປະກອບຂອງ ຄວາມ ທ່ຽງທໍາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍ
ຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນງານ REDD+, ດ່ັງທ່ີໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນສັນຍາກັນການ2. ສັນຍາ ດ່ັງກ່າວເນ້ັນວ່າຄວາມທ່ຽງທໍາແມ່ນມີຄ
ວາມຈໍາເປັນໃນການຮັບປະກັນທັງດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຜະສິດທິຜົນຂອງແຜນງານ REDD+, 
ໃນການແບ່ງປັນກຳໄລ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງຜົນປະໂ
ຫຍດທ່ີພົວພັນເຖິງກາກບອນ ແລະ ບ່ໍແມ່ນກາກບອນ (Chhatre et al., 20123 ; McDermott et al., 20124 ).

ການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງແຜນງານ REDD+ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ຄວາມທ່ຽງທໍາ ລະດັບສາກົນ, 
ເຊ່ິງມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄວາມທ່ຽງທໍາລະດັບຊາດ ຫືຼ ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ. ຄວາມທ່ຽງທໍາ ລະດັບສາກົນຢູ່ໃນແຜນງານ 
REDD+ ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ການກ່າວເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງປະເທດທ່ີພັດທະນາແລ້ວ (ປະເທດອຸດສາຫະກໍາ) ທ່ີ
ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ພັນທະຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອ 
(ປະເທດທ່ີປ່າໄມ້ຖືກຕັດ) ປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ບັນລຸນຜົນສໍາເລັດ ໃນການ ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ແຜນງານ REDD+ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໂຕ, 
ບັນຫາຕ່າງໆທ່ີພົວພັນເຖິງຄວາມທ່ຽງທໍາ ຂອງແຜນງານ REDD+ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການສົນທະນາຢູ່ໃນຫຼາຍລະດັບ. 
(ເບ່ິງຂ້ໍມູນທີ 2).

ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຄວາມທ່ຽງທໍາຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານຂອງແຜນງານ REDD+, ຄວາມທ່ຽງທໍາເຫ່ົຼານ້ັນບ່ໍມີຄວາມ 
ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍປານໃດ ແລະ ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກ ບັນຫາຄວາມທ່ຽງທຳ ທ່ີມີຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ໃນປັ
ດຈຸບັນ. ສະຖານະພາບການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນປ່າໄມ້ທ່ີບ່ໍຊັດເຈນ; ໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງຢູ່ລະດັບທ້ອງຖ່ິນທ່ີບ່ໍເຂ້ັມແຂງ; 
ຊົນຊ້ັນຮ່ັງມີຄວບຄຸມການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້; ແລະ ຂາດການເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນ
ໃຈ ຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດລວມທັງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາ; ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ເປັນ ພຽງບາງບັນຫາຂອງການກໍານົດຄວາມເປັນເຈ້ົ
າຂອງ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກກາກບອນ ແລະ ບ່ໍແມ່ນກາກບອນຂອງແຜນງານ REDD+. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, 
ຕົວຂັບເຂ່ືອນຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊ່ືອມໂຊມ, ທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ໃນຮູບແບບທ່ົວໄປ ແລະ 
ສະເພາະ ແມ່ນນອນຢູ່ນອກຂະແໜງປ່າໄມ້, ຍັງອາດຈະເປັນການເພ່ີມບັນຫາໃຫ້ແກ່ຄວາມທ່ຽງທໍາຢູ່ໃນ ແຜນງານ 

ບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາ
ກາດໂດຍເນັ້ນໃສ່ປ່າໄມ້ມີຫຍັງແດ່? 

2ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທ່ີຈັດຂ້ຶນຢູ່ນະຄອນ ກັນການ, 
ແມັກຊີໂກໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ພະຈິກເຖິງ 10 ທັນວາ 2010

3Chhatre, A., Lakhanpal, S., Larson, A. M., Nelson, F.,Ojha, H. and Rao, J., 2012. ການປ້ອງກັນທາງກັນສັງຄົມ ແລະ 
ການມີ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ຂອງແຜນງານ REDD+: ການທົບທວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງບັນຫາອ້ອມຂ້າງ. ຄໍາຄິດເຫັນດ້ານຄ
ວາມຍືນຍົງຂອງສະພາບ ແວດລ້ອມໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່: at: http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2012.08.006

4ການປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນທາງສັງຄົມຂອງແຜນງານ REDD+: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ. ວິທະຍາສາດ
ສ່ິງແວດລ້ອມ&ນະໂຍບາຍ 21, ໜ້າ 63-72.ສາມາດເບ່ິງໄດ້ທ ີ ່ :at : http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2012.02.007 
REDD+. ດັ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາຢູ່ໃນແຜນງານ REDD+,
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ກອບຂ້ໍມູນທີ 2: ການສົນທະນາລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມທ່ຽງ
ທໍາຢູ່ໃນ ແຜນງານ REDD+
ການສຶກສາແບບສົມທຽບ ກ່ຽວກັບ ການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຄວາມທ່ຽງທໍາທ່ີພົວ
ພັນເຖິງແຜນງານ REDD+ ໃນຂະແໜງສື່ມວນຊົນ Di Gregorio et al. (2013) ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ 
ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງລະດັບຊາດ ຢູ່ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບຣາຊິນ ໄດ້ສົນທະນາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ຂອງການແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທີ່ນັບມື້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນຂອງແຜນງານ REDD+ (ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານ ການແບ່ງປັນ) 
ຢູ່ທັງປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ;  ຈາກຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດ ຫົ
ວຂ້ໍການສົນທະນາຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມທ່ຽງທໍາລະດັບສາກນົ. ແຕ່ແຕ່ໃນກງົກັນຂ້າມ, ຢູ່ຟີລິບປີນ, 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ CSO ແຫ່ງຊາດໄດ້ມີຄວາມກັງວົນຍິ່ງກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ງົບປະມານຂອງແຜນງານ REDD+ ຢູ່ໃນປະເທດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລະດັບຊາດຢູ່ຫວຽດນາມກໍ່ໄ
ດ້ກໍານົດຫົວຂໍ້ການສົນທະນາຂອງຕົນກ່ຽວກັບ ຄວາມທ່ຽງທໍາຢູ່ໃນແຜນງານ REDD+ ໃນລະດັບຮາກຖານ 
ແລະ ໄດ້ເຊ່ືອມໂຍງຫົວຂ້ໍເຫ່ົຼານ້ັນເຂ້ົາໃສ່ບັນຫາການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງ ຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຮາກຖານ. 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ CSO ແຫ່ງຊາດໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫວ່າງກ່ຽວກັບບັນຫາ ຄວາມທ່ຽງ ທໍາທີ່ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບການການຄຸ້ມຄອງສິດທີ່ດິນ ແລະ ສິດຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ຄົນຊົນເຜົ່າ; ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການ
ຍອມຮັບສິດທິຂອງຜູ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ເພີ່ມຂື້ນ ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ REDD+. 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມນູ: Di Gregorio, M., Brockaus, M., Cronin, T., Muharrom, E., Santoso, L., Mardian, S ແລະ 
Büdenbender, M. 2013. ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະ ແຜນງານ REDD+ ໃນຂະແໜງສື່ມວນຊົນ: ການວິເຄາະປຽບທຽບ 
ຂອງ ການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ. ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສັງຄົມ, 18(2). 

ມັນກໍາລັງພັດທະນາໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ກາຍເປັນຫຼາຍລະດັບ, ຫຼາຍຈຸດປະສົງ, 
ຫຼາຍກົນໄກ ຫຼາຍພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ່ິງໄດ້ມີການເພ່ີມບັນຫາອັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່
ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂ
ດຍກົງໃຫ້ແກ່ບັນຫາຄວາມທ່ຽງທໍາ.
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Q5
ການຂາດຄວາມທ່ຽງທໍາ ມັນເພີ່ມການດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂັ້ນຮາກຖານ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂດຍເນັ້ນໃສ່ປ່າໄມ້ 
ແນວ ໃດແດ່?

ມີຫຼາຍອົງກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນງານ REDD+ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າກົນໄກ ດັ່ງກ່າວນີ້ມີ
ທ່າແຮງໃນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ທີ່ນອກເໜືອຈາກ ພາລະໜ້າທີ່ພື້ນຖາ
ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກັດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. 
 
ແຜນງານ REDD+ ຍັງຖືກເບິ ່ ງ ເຫັນທີ ່ ເປັນກົນໄກອັນໜຶ ່ ງເຊິ່ງ, ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງປ່າໄມ້ທັງໃນ ລະດັ
ບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຫາກຂາດ ຫືຼ ມີຂ້ໍຈໍາກັດໃນການພິຈາລະນາເຖິງ 
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ REDD+ ແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດປະສົບຜົນ
ສໍາເລັດຫຼຸດລົງ ແລະ ທັງເປັນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຊຸມຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເຫີນຫ່າງອອກໄປອີກ. ຖ້າຫາກວ່າ
ບໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ໝົດ ກຸ່ມຊົນຊັ້ນຮັ່ງມີ 
ແລະ ມີອໍານາດແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງກວ່າທ່ີຈະຄວບຄຸມທ່ີດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອ່ືນໆລວມທັງທ່າແ
ຮງໃນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ REDD+. ສະພາບການເຫ່ົຼານ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ແລະ 
ຄວາມທຸກຈົນຂອງຊຸມຊົນໃດໜຶ່ງຍິ່ງສູງຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ; ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍຖອກາດ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີທີ່ດິນ 
ແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມເປນັໄປໄດ້ສງູ ທີຈ່ະມີຄວາມທກຸຈນົຍິ່ງກວາ່ເກົ່າ ຖາ້ຫາກວ່າພວກເຂາົເຈົາ້ບໍໄ່ດ້ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບ
ວນ ການຕັດສິນໃຈ. ການເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນແງຂ່ອງການ
ຖືກຈໍາແນກທ່ີຍັງຄົງມຢູ່ີ ຕ່ໍກບັຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ີດິນ ແລະ ສິດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຂອງກຸມ່ຄົນດ່ັງກາ່ວ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ກາ
ນຂາດການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ຂາດຂ້ໍມນູຂ່າວສານ, ກົນໄກການຕະຫຼາດ ແລະ ສິນເສ່ືອການເງນິສໍາລັບກຸມ່ຄົ
ນເຫ່ົຼານ້ັນ, ລວມທັງການຂາດທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆໃນການສະແດງຄວາມ ຄິດເຫັນຂອງຕົນຕ່ໍກບັບັນຫາທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຢູ່ໃ
ນຂະບວນການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມີຜະລິດທິຜົນ ເປັນການເພີ່ມ ການດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.

  ຫືຼເວ້ົາອີກຢ່າງໜ່ືງວ່າ, ຖ້າຫາກວ່າອົງປະກອບພ້ືນຖານຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ (ການແບ່ງປັນ,  ບາດກ້າວ ແລະ 
ຕາມສະພາບການ) ບ່ໍໄດ້ຮັບການເຊ່ືອນສານເຂ້ົາໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາປ່າໄມ້, ການປ່ຽນ 
ແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+ ແລ້ວ, ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ຂອງຊຸມຊົນຂັ້ນຮາກຖານແມ່ນຍິ່ງຈ
ະເພີ່ມ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
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ພາກທີ 3: ເຄ່ືອງມືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທ່ີພົວ
ພັນເຖິງການສ່ົງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາ ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ
ຂອງດິນຟ້າອາກາດໂດຍເນ້ັນໃສ່ປ່າໄມ້ຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານ
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ຄວາມທ່ຽງທໍາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຊຸມຊົນ ແລະ ທຸກປະເທດ ແລະ ທຸດຍຸກຄົນ. ແນວຄວາມຄິດຂອງ ຄວາມທ່ຽງ
ທໍາແມນ່ໄດ້ປະສົມປະສານເຂ້ົາໃນກດົໝາຍສາກນົເປັນຢ່າງດີ. ສົນທິສັນຍາສາກນົວ່າດ້ວຍສິດທິ ມະນຸດໄດ້ກາໍນົດໄວ້ວ່າ 
Uການຮັບຮູ້ກຽດສັກສີທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສິດທິເທົ່າ ທຽມກັນຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງຄອບຄົວເປັ
ນພື້ນຖານຂອງອິດສະຫຼະພາບ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສັນຕິ ພາບໃນໂລກU (Weiss, 1990)5.

ຈາກເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະຂອງແຜນງານ REDD+, ກອງປະຊຸມຄ້ັງທີ 15 (COP 15) ຂອງພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງກັ
ບສົນທິສັນຍາກອບວຽກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງສະພາບຂອງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) 
ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງໂກເປັນຮາເກັນໃນປີ 2009, ເຊິ່ງໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນຂອງ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນ
າຊຸດມາດຕະການປ້ອງກັນເພ່ືອປ້ອງກນັສັງຄົມ ແລະ/ຫືຼ ການເສ່ືອມໂຊມ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ຫືຼ ໄພອັນຕະລາຍຕ່ໍຊຸ
ມຊົນຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບປ່າໄມ້ ແລະ ການເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນຮູບການທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ. ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຂົ້າໃນ ສັນຍາໜຶ່ງສະບັບໃນຊ່ວງກອງະຊຸມ COP 16 ທີ່ນະຄອນກັນການ 
ແລະ ໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ ສັນຍາກັນການ. ດັ່ງທີ່ ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ກວາມເອົາທັງສາມອົງປະກອບຂອງຄວາ
ມທ່ຽງທໍາ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ 1 ຂອງສັນຍາໄດ້ກໍານົດຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການປ້ອງກັນສໍາລັບການເຮັດວຽກດ້າ
ນນະໂຍບາຍ ແລະ ສິ່ງຈູງ ໃຈດ້ານບວກ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງແຜນງານ REDD+ (ເບິ່ງກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 
3); ໂດຍສະເພາະ ການເຄົາລົບຄວາມຮູ້ ແລະ ສິດທິຂອງຜູ້ຄົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, 
ລວມທັງການມ ີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມຜີະສິດທິຜົນຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ຄົນທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ແມນ່ເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນການນໍາໄປສູ່ຄວາມກາ້ວໜ້າຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະ ແໜງປ່າໄມ,້ 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+. 

ຖະແຫຼງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຜູ້ຄົນທ້ອງຖ່ິນ (UNDRIP), ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ 
ເອົາໃນປີ 2007, ເຊ່ິງເປັນການຮັບຮູ້ສິດທິຂອງຜູ້ຄົນທ້ອງຖ່ິນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆໃນວົງກວ້າງ ແລະ ໄດ້ສ້າງ 
ກອບວຽກສາກົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ, ໂດຍສະເພາະ ກອບວຽກດັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາຫຼັກການຄວາມເຫັນດີເຫັນ
ພ້ອມ ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ໂດຍຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ. ສັນຍາກັນການຍັງໝາຍເຖິງ ຄວາມສອດຄ່ອງກັັບຖະແຫຼງການຂອງອົ
ງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຜູ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ, ໂດຍສະເພາະ ການຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມຮູ້ ແລະ 
ສິດທິຂອງຜູ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງແຜນງານ REDD+.

Q6
ເຄື່ອງມືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບວຽກລະດັບສາກົນອັນໃດ ທີ່ມີຢູ່ໃນລະ 
ດັບສາກົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາໃນຂະແໜງປ່າໄມ້, 
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+?

  Weiss, E.B., 1990. ສິດທິ ແລະ ພັນທະຂອງພວກເຮົາທ່ີມຕ່ໍີສະພາບແວດລ້ອມສໍາລັບຄົນລຸ່ນອະນາຄົດ. ບົດຄວາມກດົໝາຍສາກນົ 
ຂອງອາເມລິກາ ສະບັບທ ີ84, ໜ້າ 198-207. ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://dx.doi.org/10.2307/2203020
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ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 3: ການປ້ອງກັນຂອງ UNFCCC - ສັນຍາກັນການ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ່ີສົນທິສັນຍາກອບວຽກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 
ດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນການປ້ອງກັນທັງເຈັດຂອງແຜນງານ UUUU+ 7 ຢ່າງ                ຢູ່
ໃນກອງປະຊຸມສະພາຄ້ັງທີ 16 (COP 16 ) ຢູ່ນະຄອນກັນການ, ເຊ່ິງເອ້ີນວ່າ Uການປ້ອງກັນກັນການU.
ການປ້ອງກັນເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນໄດ້ຈາກການຮັບຮູ້ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃນດ້ານສ່ັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີພົ
ວພັນ ເຖິງແຜນງານ REDD+ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນປະໂຫຍດໃນຫຼາຍໆດ້ານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ 
ຕ່າງໆທີ່ມີ. ອີງຕາມສັນຍາກັນການແລ້ວ, ໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ REDD+ , ການປ້ອງກັນລຸ່ມນີ້ 
ຄວນໄດ້ຮັບການສ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ:
1. ການປະຕິບັດແຜນງານ REDD+ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ຫຼສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆຂອງແຜ

ນງານ ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນອື່ນໆ;
2. ໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຜະສິດທິຜົນ, 

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ພິຈາລະນາເຂົ້າໃນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ;
3. ເຄົາລົບຄວາມຮູ້ ແລະ ສິດທິຕ່າງໆຂອງຜູ້ຄົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, 

ໂດຍຄຳນືງເຖີງພັນທະສາກົນ, ສະພາບ ແລະ ກົດໝາຍຂອງຊາດ, ແລະ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ວ່າ 
ສະພາສູງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາກອບວຽກຂອງອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ;

4. ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມີຜະສິດທິຜົນຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະ 
ຂອງຜູ້ຄົນ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ໃນການປະຕິບັດແຜນງານ REDD+ ;

5. ການປະຕິບັດແຜນງານ REDD+ ດ່ັງກ່າວນ້ັນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອ
ນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ແລະໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ການປະຕິບັດແຜນງານ ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອະ
ນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ແຕ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອສ່ົງເສີມການປ້ອງກັນ ແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ 
ປ່າໄມ້ ແລະ ການບໍລິການໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງມັນ, ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມຜົນປະ 
ໂຫຍດທາງສັງຄົມໃນດ້ານ ອື່ນໆແທນ;

6. ການປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ;
7. ການປະຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແທນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
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ໂດຍປະຕິບັດຕາມສັນຍາກັນການ, ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ຫຼາຍຈຳນວນນື່ງໄດ້ພັດທະນາການປ້ອງກັນ, 
ຄູ່ມ ືແລະ ມາດຕະຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມເພ່ີມເຕີມ, ດ່ັງທ່ີ ໄດ້ກາໍນົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ. ເຫ່ົຼານ້ີແມນ່ຄູ່ມອືາສາສະໝັກ, 
ທ່ີສາມາດປັບປຸງ ຫືຼ ຮັບຮອງເອົາ ໂດຍປະເທດຕ່າງໆ ໃນຮູບການຂອງຕົນເອງ. ແຜນງາ ນທັງໝົດເຫ່ົຼານ້ີອີງໃສ່ຫຼາຍ
ອົງປະກອບຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ, ລວມທັງ ອົງປະ ກອບຂອງຫັຼກການຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, 
ໂດຍຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ(FPIC), ທ່ີເຄົາລົບສິດທິຂອງຜູ້ຄົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ, 
ຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມີຜະສິດທິຜົນ, 
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ການສົ່ງເສີມກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເ
ຈົ້າເຂົ້າໃນໂຄງການກາກບອນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຖະແຫຼງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນ
ທ້ອງຖິ່ນ (UNDRIP). ແຜນການເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

•  ການປະເມີນຍຸດທະສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (SESA) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍ ສູນຮ່ວມມື          
 ດ້ານອາຍກາກບອນປ້າໄມ ້(www.forestcarbonpartnership.org/)

•  ກອບຫຼັກການດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບ ແຜນງານ UUUU+ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍ UN-REDD                
 (www.un-redd.org)

•  ມາດຕະຖານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (SES) ສໍາລັບແຜນງານ REDD+ ຂອງເຄືອຄ່າຍດ້ານ   
 ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຊີວະນາໆພັັນ ແລະ ຊຸມຊົນ (CCBA) (www.redd-standards.org/)

•  ການປ້ອງກັນສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບ ແຜນງານ UUUU+ ຂອງເຄືອຄ່າຍປ່າຝົນເຂດຮ້ອນ  
 (www.rainforestalliance.org/publications/redd-safeguards-guide)

• ມາດຕະຖານອາຍກາກບອນຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງເພ່ືອສ້າງການປ່ຽນແປງໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ (WOCAN) (www.womenscarbon.org).
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ການຮັບປະກັນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຫຸຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍອີງໃສ່ ປ່າໄມ້, 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານ, ແມນ່ວຽກທ່ີມຄີວາມທ້າທາຍ. ໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວມນັເກດີຈາກຂະແໜງ ການທ່ີຄວາມທ່
ຽງທໍາໄດ້ຮັບການກາໍນົດ. ຍ້ອນຄວາມທ່ຽງທໍາມນັຂ້ືນຢູ່ກບັສະພາບສັງຄົມໃດໜ່ືງ, ມນັຈ່ືງໄດ້ ຖືກນິຍາມ ດ້ວຍຮູບແບບ 
ແລະ ວັັດທະນະທໍາທ່ີແຕກຕ່າງກນັ. ຍ້ອນແນວນ້ັນ, ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາໃນກົນໄກການປ່ຽນແປງຂອງສະ
ພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+ ກ່ໍມຄີວາມແຕກຕ່າງໄປຕາມສະຖານະການ ແລະ ວັດທະນະທໍາເຊ່ັນກັນ. 
ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າ ການສ່ົງເສີມຄວາມ ທ່ຽງທໍາເປັນສ່ິງທ່ີຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນວຽກງານອ່ືນ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນໃນ
ການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນດ້ານສັງ ຄົມ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກາຍຍະວິທະຍາ; ເພ່ືອກໍານົດກອບຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ 
ການນໍາໃຊ້ ຮູບແບບຂອງ ຄວາມທ່ຽງທໍາ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ວິໄຈກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການກໍານົດວ່າ 
ອັນໃດແມ່ນຄວາມ ຍຸຕິທໍາ ແລະ ອັນໃດແມ່ນແມ່ນຄວາມບ່ໍຍຸຕິທໍາ, ແລະ ກໍານົດວິທີການຕ່າງໆທ່ີຈະນໍາໃຊ້ 
ເພື່ອກໍານົດຄວາມຍຸຕິທໍາ.

ອໍານາດ ແລະ ສາຍພົວພັນຂອງອໍານາດຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນອີກປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ຕັດສິນຄວາມທ່ຽງທໍາ. ສາຍພົວພັນອາໍນາດ 
ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະ ການແຈກຢາຍຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດ. ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ ຊົນຊັ້ນຮັ່ງມີ ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດລວມທັງມີການແບ່ງແຍກກ່ຽວກັບ
ການແຈກຢາຍງົບປະມານ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊີ່ງສິ່ງເລົ່ານີ້ ແມ່ນອ
າດເກີດຂຶ້ນຈາກສາຍພົວພັນຂອງອໍານາດ. 

ສ່ິງທ້າທາຍອັນສໍາຄັນອີກອັນໜ່ຶງ ທ່ີມີຕ່ໍການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາຢູ່ໃນກົນໄກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກ
າດ ແລະ ແຜນງານ REDD+ ແມ່ນພົວພັນເຖິງຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງສິດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ການຄອບຄອງທ່ີດິນ. 
ຄວາມບ່ໍ ຈະແຈ້ງຂອງລະບົບຄອບຄອງທ່ີດິນ, ແລະ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຜນງານ REDD+ 
ຕ່ໍຜູ້ຖືສິດ ໃນລະ ດັບຕ່າງໆ, ອາດນໍາໄປສູ່ການໄດ້ຮັບສິດທິທ່ີມີມາແຕ່ກ່ອນດ້ວຍຮູບການທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຂອງູຜູ້
ຄົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ໃນສະພາບການດ່ັງກ່າວນ້ັນ, ມັນຈ່ິງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດສິດ
ທິຄວາມຖືກຕ້ອງ ໃນການ ເຂ້ົາເຖິງຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບກາກບອນ ແລະ ບ່ໍແມ່ນກາກບອນຂອງແຜນງານ 
REDD+. ການຂາດຄວາມຈະແຈ້ງໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງໃນຜົນປະໂຫຍດທ່ີເປັນກາກບ
ອນ ແລະ ບ່ໍແມ່ນກາກບອນ ແລະ ທ່ີດິນ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບ່ໍຍຸຕິທໍາຢູ່ໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ 
ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີ ບ່ໍຖືກຮັບຮູ້ດ້ານສິດທິໃນຊັບພະຍາກອນ ຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ່ີຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ
ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກແຜນງານ REDD+. 

ການອອກແບບກົນໄກສໍາລັບການແຈກຢາຍຄ່າງົບປະມານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ REDD+ ແມ່ນສິ່ງທ້າ 
ທາຍອີກອັນໜຶ່ງ. ໃນທັດສະນະດ້ານຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນແຜນງານ REDD+, ຜູ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົ
ນອື່ນໆທີ່ອີງໃສ່ປ່າໄມ້ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີປະຫວັດຮັບຜິດຊອບການອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບ ນິເວດວິທະ
ຍາອັນອຸດົມສົມບູນອື່ນໆແບບຍືນຍົງ, ຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງເລັກໜ້ອຍ ຫືຼ ອາດຈະບໍ່ມີ ສິ່ງຈູງໃຈໃນການ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

Q7
ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ 
ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໂດຍອີງໃສ່ປ່າໄມ້ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານມີຫຍັງແດ່?



15

ການເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີບ່ໍພຽງພໍຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂ້ັນຮາກຖານໃນການເຈລະຈາລະດັບສາກົນກ່ຽວກັບບັນຫາການປ່
ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+ ເປັນສິ່ງກີດຂວາງອີກອັນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ. ບັນຫາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່
ນພົວພັນເຖິງຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັັບບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+ ຂອງບັນດາ
ພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ວຂ້ອງຂັ້ນຮາກຖານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດຕໍ່
າໃນການອອກສິດອອກສຽງໄດ້ຢ່າງມີຜະສິດທິຜົນຕໍ່ບັນຫາຂອງຕົນ ແລະ ຕໍ່ກັບ ຜູ້ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອໍານ
າດໃນການຕັດສິນໃຈອື່ນໆໃນລະດັບຕ່າງໆ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຂາດ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປ່ຽນ
ແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+, ໂດຍສະ ເພາະການຂາດຂໍ້ມູນເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້
ຈໍາກັດອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີ ຄວາມໝາຍຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນຂະບວນການ
ຕັດສິນໃຈ. ຍ້ອນຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ມັນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ໃຫ້ແກ່ພາກ
ສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງູຢູ່ຂ້ັນຮາກ ຖານ, ແລະຄວາມດ້ອຍໂອກາດຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນວຽກງານ 
ໜັບສະໜູນໂຄງການຂອງແຜນງານ REDD+. ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່

ໃນດ້ານສັງຄົມ-ວັດທະນະທໍາ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີຕ້ອງຮັບຮູ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມຮູ້ 
ດ່ັງເດີມຂອງຜູ້ຄົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊຸມຊົນອືນໆທ່ີອາໃສປ່າໄມ,້ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາອອກແບບແຜນງານ ແກໄ້ຂບັນຫາ
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນງານ REDD+. ໃນປັດຈຸບັນຂະນະ ທ່ີການສົນທະນາກຽ່ວ
ກບັຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງແຜນງານ REDD+ ເນ້ັນໃສ່ບັນຫາຕ່າງໆທ່ີພົວພັນເຖິງຜູ້ຄົນທ້ອງ ຖ່ິນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນນ້ັນ, 
ໄດ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ການປະຕິ ບັດຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ເປັນທີ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່
ໃນປັດຈຸບັນຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍ ເທົ່າທີ່ຄວນ ຢູ່ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບແຜນງານ 
REDD+ ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈື່ງເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ແຜນງານ REDD+ ຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ .
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ພາກທີ 4: ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ເພ່ືອປັບປຸງ ຄວາມ 
ທ່ຽງທໍາຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານ 
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Q8
ພາລາບົດບາດຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ 
ໃນການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາ ໃນການຫຼດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກ
າດ ແລະ ຂອງແຜນງານ REDD+ມີຫຍັງແດ່?

ການປະກອບສ່ວນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນຂະບວນການ ທ່ີຄວບຄຸມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ເນ້ັນໃສ່ 
ການສ້າງງພະລັງງານ ຜ່ານອາລົມ, ການພົວພັນ ແລະ ການສົນທະນາ ທ່ີເປັນຊ່ອງທາງທ່ີນໍາໄປສູ່ການ ປະຕິບັດຂອງບຸກຄົນ 
ຫຼື ຂອງລວມໝູ່ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ.
ຄວນຄໍານຶງສະເໝີ ຄຳນິຍາມການປະກອບສ່ວນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຂັ້ນຮາກຖານຕ້
ອງມີພາລະບົດບາດຫຼາຍຢ່າງໃນການແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກ, ແລະ ອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນຮາກຖານ ໃນການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງ ທໍາ ໃນວຽກງານການປ່ຽນແປ
ງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຂອງແຜນງານ REDD+. ບາງພາລະບົດບາດຫຼັກຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນຮາກຖ
ານ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາລວມມີ: 

•	 ເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນຊຸມຊົນ - ຊ່ວຍຊຸມຊົນໃນການກະກຽມໃນດ້ານຕ່າງໆ, ລວມທັງການອໍານວຍ  
 ຄວາມສະດວກ ແລະ ກໍານົດວາລະອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການ;

•	 ເປັນຜູ້ອອກແບບຂະບວນການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ - ອອກແບບຂະບວນການປະກອບສ່ວນໄລຍະສ້ັນ   
 ແລະ ໄລຍະຍາວ: ກໍານົດຈຸດປະສົງຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງຂະບວນການ  
 ໄດ້ເຊ່ືອມໂຍງກບັບາດກ້າວອ່ືນໆທ່ີມກີານອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງບາດກາ້ວຕ່າງໆ;

•	 ເປັນຜູ້ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ - ຊ່ວຍ/ຜັກດັນຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທ່ີມີຄວາມອ່ອນແອໃນການສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ 
 ໃນ ການອອກສຽງກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ;

•	 ເປັນຜູ້ສະໜອງຂ້ໍມູນ/ຜູ້ອະທິບາຍ - ຕິດຕາມການການພັດທະນາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຂ້ໍມນູຂ່າວສານ  
 ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+ໃຫ້ທັນສະ ພາບການ ແລະ ໃຫ້ສາມາດ 
 ອະທິບາຍຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານ້ັນໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ໂດຍປະສະ ຈາກການປະປົນຄວາມຄິດສ່ວນ 
 ຕົວທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມຄິດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້; 

•	 ເປັນ ຜູ້ເຊ່ືອມຕ່ໍ/ຜູ້ສ້າງເຄືອຄ່າຍ - ສາມາດເຫັນໄດ້ຮູບແບບ ແລະ ການເຊ່ືອມຕ່ໍລະຫວ່າງບັນດາ 
 ກຸມ່ແລະບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈເມືອ່ມຄີວາມຈໍາເປັນ; 

•	 ຜູ້ເປັນຕົວແທນຄວາມສັດຊ່ື - ເຊ່ືອມໂຍງຊຸມຊົນຕ່າງໆກັບຜູ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໄປສູ່ຕະຫຼາດ  
 ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ;
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• ເປັນຜູ້ສ້າງພື້ນທີ່ - ສໍາລັບກັ່ນຕອງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຖ່າຍທອດທັດສະນະຄວາມຄິດ; ບາງຄົນທີ່  
 ສາມາດສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດຊອກເຫັນໂອກາດໃນການນໍາເອົາສຽງທີ່ບໍ່ມີ ໃຜ
 ໄດ້ຍິນໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈຂອງສາທາລະນະ;

• ເປັນຜູ້ສ້າງເອກະສານ - ສາມາດສ້າງເອກະສານໄດ້ຢ່າງມີຜະສິດທິພາບໂດຍປາສະຈາກການປ່ຽນແປງ  
 ຄວາມໝາຍຈາກຕົ້ນສະບັບ ແລະ ແລກປ່ຽນເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ;

• ເປນັຜູນ້າໍດ້ານຄວາມສະເໝພີາບດ້ານບດົບາດຍິງຊາຍ - ສາມາດສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃນຄວາມ
  ແຕກຕ່າງດ້ານການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ບັນທັດຖານຕ່າງໆ; ທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີ  
 ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຢ່າງມີຄວາມໝາຍໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ  
 ຢ່າງຍຸດຕິທໍາ; 

• ເປນັຜູສ່ົ້ງເສີມການປກຶສາຫາລືຂອງຫາຼຍພາກສ່ວນ - ສ້າງໂອກາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆເພ່ືອ
 ຊຸກຍູ້ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງກຸ່ມ 
 ຕ່າງໆ;

• ເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມ - ຮັບປະກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມຜູ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີອາໃສປ່າໄມ້ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ 
 ການຕັດສິນໃຈໃນແຜນງານ UUUU+ ຢູ່ຈຸດທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
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ໃນເວລາປະຕິບັດໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍພາລະບົດບາດ, ໜ່ຶງໃນການພິຈາລະນາຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ສໍາຄັນທ່ີສຸດທ່ີ ຜູ້ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກຂ້ັນຮາກຖານຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາແມ່ນເນ້ືອໃນຄວາມເປັນກາງໃນການສ່ົງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາ. ນ້ີໝ
າຍຄວາມວ່າຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກເອງບ່ໍຈຕ້ອງຕັດສິນ ຫືຼ ສະແດງບົດບາດໃນໜ່ືງ, ເຊ່ີງແມ່ນກຸ່ມຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈະເປັນຜູ້ກຳນົດ ວ່າແມ່ນຫັຍງແມ່ນ ຄວາມທ່ຽງທໍາສຳລັບເຂົາ ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ມັນແນວໃດຢູ່ໃນສັງຄົມ-ວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ກາຍຍະວິທະຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານດ້ານບາດກ້າວ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງສໍາລັ
ບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂັນ້ຮາກຖານທີຕ່້ອງພຈິາລະນາ ແລະ ຮັບຮູ້ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດທີຄ່ວາມແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ 
ຮັັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດອອກສິດອອກສຽງຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ພົວພັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງມີຜະສິດທິຜົນ, ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ . ສິ່ງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຫາ
ດດັ່ງກ່າວແມ່ນດ້ານຂະແໜງການຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ, ເຊິ່ງມີຄວາມ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ສະເໝີ 
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ ລວມເຂົ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ
ໂຄງການແຜນງານ UUUU+ ໂດຍການພັດທະນາ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມຜົນປະໂຫຍດ
ທີ່ກ່ຽວກັບກາກບອນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນກາກບອນຂອງແຜນງານ REDD+.
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Q9
ມາດຕະຖານຕົ້ນຕໍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຫຼັກສໍາລັບຕິດຕາມຄວາມທ່ຽງທໍາໃນ 
ຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ 
REDD+ມີຫຍັງແດ່?

ເພ່ືອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນຂອງການເຊ່ືອມສານຂອງຫັຼກການພ້ືນຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າຕ່າງໆຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ 
ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້, ດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ UUUU+, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຕິດຕາມສ
າມອົງປະກອບຄວາມທ່ຽງທໍາ. ຕາຕະລາງໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບມາດຖານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຕົ້ນຕໍທີ່ອາດຊ່ວຍ ໃນການຕິດຕາ
ມຄວາມທ່ຽງທໍາໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການແຈກຢາຍ - ອົງປະກອບອັນສໍາຄັນຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ ດ້ານການແຈກຢາຍລວມມີ 
ງົບປະມານ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທໍາ 
ໃນທ່ົວພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ລາຍການກວດສອບລຸ່ມນ້ີໄດ້ກໍານົົດອົງປະກອບຕ້ົນຕໍຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານ 
ການ ແຈກຢາຍ ແລະ ການສະໜອງຂ້ໍມູນດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເກັບກໍາເພ່ືອ 
ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜະລິດທິຜົນຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານການແຈກຢາຍຢູ່ໃນແຜນງານ REDD+:

ບັນຫາຕົ້ນຕໍ ປະເພດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ/ຂໍ້ມູນຕົວເລກທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາສໍາລັບການຕິດຕາມ

•     ປະເພດງົບປະມານ - ການປະກອບສ່ວນເປັນເງິນແລະວັດຖຸຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ         
     ຂ້ອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜ່ານການອອກແຮງງານເຂົ້າໃນຫຼາຍກິດຈະກໍາຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
     ເຊັ່ນ: ການລາດຕະເວນ, ການປູກ, ການປູກທົດແທນ ແລະ ອື່ນໆ
•     ການປະກອບສ່ວນໃສ່ງົບປະມານເຫ່ົຼານ້ັນ - ໃຜຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຫືຼປະກອບສ່ວນເປັນ     
     ເງິນ ຫຼື ເວລາສໍາລັບກິດຈະກໍາຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນ      
     ເມື່ອໃດ.

•     Uການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກເຂັ້ມງວດ ຫຼືຈຳກັດ,ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການດໍາ      
     ລົງຊີວິດ, ຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ໃນການແບ່ງແຍກກຸ່ມອື່ນໆອອກຈາກການຕັດສິນໃຈ 
     ແລະ ຂະບວນການແບ່ງປັນ ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບໍ່ແທດເໝາະກັບ
     ຄວາມເປັນຈິງຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີສູງກວ່າຜົນ  
     ປະະໂຫຍດ.

•				ຜົນປະໂຫຍດທ່ີເປັນເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານອ່ືນໆ ທ່ີໄດ້ຈາກປ່າໄມ້,ເຊ່ັນ:ລາຍຮັບ          
    (ການຈ່າຍຂອງບຸກຄົນ ແລະ/ຫຼື ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນ) ທີ່ໄດ້ຈາກ  
    ຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນກາກບອນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນກາກບອນທີ່ໄດ້ຈາກປ່າໄມ້, ໄດ້ປັບປຸງ 
    ການເຂົ້າເຖິງດ້ານຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານັ້ນ, ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບອັນໃໝ່, ໄດ້ຂະຫຍາຍ 
    ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆຢູ່ໃນແຜນ
    ງານ REDD+;
•			 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ຫຼັກຖານດ້ານເອກະສານທີ່ພົວພັນ
     ເຖິງ ສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຄວາມສ່ຽງ

  
ຜົນປະໂຫຍດ
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•     ການວິໄຈພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ; 
•     ສະມາຊິກທ່ີເປັນແມ່ຍິງ, ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດອ່ືນໆ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄະນະ  
     ກໍາມະການຕັດສິນບັນຫາ;
•     ບາດກ້າວການຄັດເລືກ/ປ່ອນບັດຄັດເລືອກສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຕັດສິນບັນຫາ;
•     ການກໍານົດບັນຫາຫັຼກຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະ ສ່ິງຈູງໃຈ ຫືຼ ສ່ິງກີດຂວາງໃຫ້ແກ່ການ
     ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ

•     ໃຫ້ມີກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຕ່າງໆສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜຸ້ທີ່ ຕັດສິນທ້ອງຖິ່ນ      
     ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ວິທີການເກັບກູ້ຊັບພະຍາກອນ;
•     ຄວາມຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບຂອງຫຼັກການຄວາມເຫັນດີເຫັນ  
     ພ້ອມ ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ໂດຍຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃຈແບບມີສ່ວນ   
     ຮ່ວມ;
•     ໃຫ້ມີກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ 
     ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສັງຄົມໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ,ການເຂົ້າເຖິງຊັບ  
     ພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນດ້ານຕ່າໆ;
•     ຈຳນວນເທື່ອຂອງກອງປະຊຸມ (ມີຈັກກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະເດືອນ ຫຼື ແຕ່ລະປີ) 
     ທີ່ ຈະຈັດໂດຍຄະນະກໍາມະການຕັດສິນໃຈ, ແລະ ບັນທຶກກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບການ  
     ບັນທຶກ;
•     ແຜນການຕິດຕາມການຕັດສິນໃຈໃນກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາ;
•     Uກົນໄກການຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ກົນໄກ  
     ດັ່ງກ່າວ.

•     Uເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ລວມທັງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽ
     ວກັບສາຍເຫດຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ, ການ
     ດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງການເງິນສໍາລັບກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນ   
     ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຂອງກອງທຶນ ແລະ ກົນໄກການແບ່ງປັນ ຜົນປະໂຫຍດ (ຖ້າມີ),
     ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ;
•     ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ   
     ແຜນງານ REDD+;
•     ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກອງປະຊຸມອືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
      ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທ່ີສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທໍາຢູ່ໃນແຜນງານ             
         REDD+;
•     ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ/ກິດຈະ ກໍາອື່ນໆກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ອີງໃສ່ທີ່ດິນ 
      ປ່າໄມ້ທີ່ອາດ ຈະສ້າງ ຜົນໄດ້ ຮັບໃຫ້ ແກ່ການອອກກ ແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ   
     ໂຄງການແຜນງານ REDD+ ໄດ້.

ອົງປະກອບຂອງພາກ 
ສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫັຼກ 
ແລະ ຄະນະກໍາມະ   
ການຕັດສິນໃຈລະດັບ 
ທ້ອງຖ່ິນ

ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ 
ການເ ຂ້ົ າ ເ ຖິງ ຂ້ໍມູນ 
ຂ່າວສານ

ຂະບວນການ   
ຕັດສິນໃຈ

ປະເພດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ/ຂໍ້ມູນຕົວເລກທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາສໍາລັບການຕິດຕາມບັນຫາຕົ້ນຕໍ

ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານລະບຽບການ ພິຈາລະນາທັງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສິດທິຂອງຜູ້ຖືກໍາມະສິດ 
ໃຫ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ອອກສຽງຕໍ່ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມີຜະສິດ ທິຜົນ. 
ລາຍການກວດສອບລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄໍາແນະນາກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດຫຼັກ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນເພື່ອ ວັດແທກຕົວຊີ້ວັດ
ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານລະບຽບການ:
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6ວັດທະນະທໍາໃນການແບ່ງປັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຂອງກຸ່ມຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນເຊັ່ນ: ໃນຊ່ວງກອງປະຊຸມສາມັນ; ການເພີ່ມເວລາເພື່ອແລກປ່ຽ
ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.

ບັນຫາຕົ້ນຕໍ ປະເພດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ/ຂໍ້ມູນຕົວເລກທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາສໍາລັບການຕິດຕາມ

•     Uສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ມີໃນປັດຈຸັນ,ເຊັ່ນ: ປັດຈຸບັນແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ         
     ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ເປັນຫຍັງຈິ່ງຕ້ອງແມ່ນເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົາເຈົ້າມີ 
     ການຄຸ້ມຄອງແນວໃດ?
•     ສ່ິງກີດຂວາງໃຫ້ແກ່ການເຂ້ົາຮ່ວມເຊ່ັນ: ອັນໃດທ່ີເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ 
     ໃນດ້ານສິດທິ, ການເຂ້ົາເຖິງ ຫືຼ ຂ້ໍຫ້າມ, ເຊ່ັນ: ດ້ານເຜ່ົາຊົນ, ເພດ, ຊົນຊ້ັນ, ການສຶກສາ 
     ແລະ ລະດັບການສຶກສາ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ທ່ີຕ້ັງ, ສະຖານະພາບຂອງຄອບຄົວ, ສາສະໜາ,  
     ທັດສະນະດ້ານເພດ ແລະ ອ່ືນໆ. ບັນຫາເຫ່ົຼານນ້ີໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບແນວໃດຕ່ໍບັນຫາ 
     ຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງກຸ່ມຕ່າງໆ?
•    ບັນຫາຂ້ໍຂັດແຍ່ງທ່ີມີໃນປັດຈຸບັນທ່ີພົວພັນເຖິງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາ  
     ກອນປ່າໄມ້.

•     UUລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກໃນການ 
     ຕັດສິນໃຈ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນອື່ນໆໃນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນ 
     ເຖິງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້;
•     UUດ້ານຄວາມຮູ້ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້,ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ 
     ອາກາດ ແລະ ແຜນງານ UUUU+ ຢູ່ໃນກຸ່ມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ  
     ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ແລະ ດ້ານອື່ນໆທີ່ພົວພັນເຖິງ 
     ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ.
•    ແຜນງານພັດທະນາຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜູ້ຕັດສິນໃຈລະດັບທ້ອງຖິ່ນ 
     ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນອື່ນໆກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການປ່ຽນ
     ແປງຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+;
•    Uວັດທະນະທໍາໃນການແບ່ງປັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຂອງກຸ່ມຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນເຊ່ັນ:ໃນຊ່ວງກອງ
     ປະຊຸມສາມັນ; ການເພ່ີມເວລາເພ່ືອແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານຈາກ ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກ
     ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.

ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານສະພາບການ ໝາຍເຖິງວ່າ ສະພາບການ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສະພາບ ແວດລ້ອມທ່ີມໃີນ
ປັດຈຸບັນຈະນໍາໄປສູ່ການສ່ົງເສີມ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຄວາມທ່ຽງທໍາ ດ້ານການ ແບ່ງປັນ ແລະ ລະບຽບການຫືຼບ່ໍ. 
ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ໃນບາດກ້າວພ້ືນຖານ, ມັນມີຄວາມ ສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ດ້ານນະໂຍບາຍ, ສະຖາບັນ ແລະ 
ຂະບວນການຕ່າງໆ  ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ, ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
ອບຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ໂດຍສະເພາະໃນແຜນງານ REDD+.  
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຕິດຕາມ ຄວາມທ່ຽງທໍາຕາມສະພາບການນີ້, ຕົວຊີ້ວັດຫຼັກລຸ່ມນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ:

ຂະແໜງການ 
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ

ຄວາມສາມາດ 
ຂອງແຜນງານ 
REDD+ 
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Q10
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນພາກ
ພ້ື ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ (RECOFTC)ໃນການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການຫຼດຜ່ອນ 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໂດຍອີງໃສ່ປ່າໄມ້ມີຫຍັງແດ່?

RECOFTC - ສູນສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຫຼັກການຕ່າງໆຂອງການເຮັດວຽກ ທີ່ຄໍານຶງເຖິງ
ສິດທິພ້ືນຖານຂອງມະນຸດ - ກອບວຽກທ່ີລວມເອົາບັນທັດຖານ, ຫັຼກການຕ່າງໆ, ມາດຕະຖານ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຕ່າງໆຂອງ
ລະບົບສິດທິມະນຸດສາກົນເຂ້ົາໃນແຜນການ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາ. ໂດຍເນ້ັນໃສ່ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ, 
RECOFTC ໄດ້ພັດທະນາເຄ່ືອງມືທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກອົບ ຮົມ ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າ, ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນແຜນງານການຝຶກອົ
ບຮົມກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມ ທ່ຽງທໍາດ້ານສັງຄົມໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໂດຍອີງ
ໃສ່ປ່າໄມ້. ໂດຍສະເພາະ, ສອງແຜນງານລະດັບພາກພ້ືນໄດ້ກາຍເປັນເຄ່ືອງມືອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການສ່ົງເສີມແນວຄວາມຄິດກ່ຽ
ວກັບ ຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານສັງຄົມໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ - ອົງການຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດ ນອກແວ 
- ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ໂຄງການຮາກຖານຂອງແຜນງານ REDD+  ແລະ ອົງການພັດທະນາ ສາກົນແຫ່ງປະເທດອາເມລິກາ 
- ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ແຜນງານ GREEN Mekong. ທັງສອງແຜນງານ ໄດ້ສ່ົງເສີມເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນໃນດ້ານທ່ີຕ້ັງ, 
ວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ. ສາມປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາ ຂອງ (ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ) 
ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບທັງສອງແຜນງານນ້ີເປັນຢ່າງດີ; ນອກ ຈາກນ້ັນ, ໂຄງການຮາກຖານຂອງແຜນງານ REDD+ 
ມີເປ້ົາໝາຍຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ເນປານ ແລະ ແຜນງານ GREEN Mekong ມີເປ້ົາໝາຍຢູ່ປະເທດກໍາປູຊາ ແລະ 
ໄທ. ທັງສອງແຜນງານໄດ້ຮັບຮອງເອົາວິທີ ການເຮັດວຽກສົ່ງເສີມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຕົນ
ຕາມລໍາດັບ, ເຊ່ິງໂຄງການ ຮາກຖານຂອງແຜນງານ REDD+ ເນ້ັນໃສ່ການເຮັດວຽກຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານຂ້ຶນເຖິງລະດັບແຂວງ, 
ແລະ ແຜນ ງານ GREEN Mekong ເນ້ັນໃສ່ການເຮັດວຽກແຕ່ລະດັບແຂວງຂ້ຶນເຖິງລະດັບພາກພ້ືນ.  

ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍພ້ືນຖານຂອງແຜນງານ GREEN 
Mekong ແມ່ນພະກັກງານຂ້ັນແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ, ສ່ວນກຸ່ມເປ້ົາໝາຍໂຄງການຮາກຖານຂອງແຜນງານ 
REDD+ ເນ້ັນໃສ່ຊຸມຊົນທ່ີອີງໃສ່ປ່າໄມ້ເປັນຫັຼກ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍແມ່ນລັດຖະບ
ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, ນັກຂ່າວ, ຄູອາຈານ, ນັດຮຽນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ໂຄງການຂ້ັນຮາກຖານແຜນງານ 
REDD+ ໄດ້ເນ້ັນໃສ່ກິດຈະກໍາການປູກຈິດສໍານຶກ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຢູ່ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ  
ສ່ວນແຜນ ງານ GREEN Mekong ໄດ້ເນ້ັນໃສ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫ່ົຼານ້ີຢູ່ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພ້ືນ, ໃຫ້ມີ ຄວາ
ມສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງອົງກອນລະດັບພາກພ້ືນເຊ່ັນ: ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາ
ຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ASEAN). ວິທີການເຮັດວຽກແບບຮອບດ້ານນ້ີບ່ໍພຽງແຕ່ຊ່ວຍ ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດ 
ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານເທ່ົານ້ັນ (ຜ່ານໂຄງການຮາກຖານຂອງແຜນງານ 
REDD+), ແຕ່ຍັງສະໜອງການເຊ່ືອມໂຍງອັນສໍາຄັນລະຫວ່າງ ພາກ ສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂ້ັນຮາກຖານກັບຜູ້ມີອໍານາດໃນ
ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພ້ືນອີກດ້ວຍ (ຜ່ານແຜນງານ GREEN Mekong); 
ດ່ັງນ້ັນ ມັນຈ່ິງເປັນການສ້າງການຮ່ວມມື ເພ່ືອສ່ົງ ເສີມຫັຼກການຕ່າງໆຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານສັງຄົມໃນຂະແໜງປ່າໄມ້, 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+, ຢູ່ພາກພ້ືນອາຊີ-ປາຊີຟິກ. 
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ກ່ອນການພັດທະນາຄູ່ມືຄໍາຖາມ & ຄໍາຕອບສະບັບນີ້, ທັງສອງໂຄງການໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບ ຮົມກ່
ຽວກັບການປັບປຸງຄວາມທ່ຽງທໍາຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາກາດ; ກາ
ນອະທິບາຍທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໂດຍຫຍໍ້ຂອງອົງປະກອບຫຼັກຂອງຄວາມທ່ຽງທໍາໃນ ຂະແໜງປ່າໄມ້, 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານ REDD+ ທີ່ສະໜອງຢູ່ໃນຄູ່ມືນີ້ແມ່ນ ອຸດົມການທີ່ປະກອບສ່
ວນເຂົ້າໃນຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ: http://www.recoftc.org/training-manuals-and-guides/improving-
grassroots-equity-forests-and-climate-change-context-training

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມທ່ຽງທໍາ, ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່:

•					ປະຕູສູ່ຄວາມທ່ຽງທໍາຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ: http://www.recoftc.org/project/green-mekong/ project/grassroots-                                                   
        equity-portal

•     ວິດີໂອຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ: http://www.recoftc.org/project/green-mekong/videos/video-   
        what-gender-equity

•     ປຶ້ມຄູ່ມືຄວາມທ່ຽງທໍາດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ: http://www.recoftc.org/project/grassroots-capacity-building-redd/q-
         and/gender-redd-  qa-handbook

•     ແຜນງານ GREEN Mekong: http://www.recoftc.org/project/green-mekong

•     ໂຄງການຮາກຖານຂອງແຜນງານ REDD+: http://www.recoftc.org/project/grassroots-capacity-   
         building-redd



26





ພັນລະກິດ ສູນ RECOFTC ແມ່ນເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມສາມາດ 
ເພ່ືອສ້າງສິດທິທ່ີເຂ້ັມແຂງກວ່າ, ມີການປັບປຸງການ ຄຸ້ມຄ
ອງບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາທີ່ສູງກວ່າເກົ່າ ເພ່ືອສ້າ
ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ມີ 
ປ່າໄມປົ້ກຄຸມຢູ່ພາກພ້ືນອາຊີ-ປາຊີຟິກໃຫ້ມຄີວາມຍືນຍົງ.
RECOFTC ເປັນອົງກອນທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ 
ຄວາມສໍ າຄັນໃນກ ານຮັ ກສ າ ໂລກແຫ່ ງ ປ ່ າ ໄມ້ .
ເປັນອົງການ ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດລະດັບສາ
ກົນທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານປ່າ
ໄມ້ຊຸມຊົນ. RECOFTC ສົ່ງເສີມດ້ານເຄືອຄ່າຍຍຸດທະສາດ 
ແລະ ຜະສິດທິຜົນການ ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ, 
ອ ົງການຈັດຕ ັ ້ ງທ ີ ່ບ ໍ ່ສ ັງກ ັດລ ັດຖະ ບານ,ອ ົງການ
ຈັດຕ້ັງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ຄົນທ້ອງ ຖ່ິນ,ສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສຶກສາໃນທົ່ວພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ 
ແລະ ພາກພື ້ນອື ່ນໆ. ຈາກປະສົບການລະດັບສາກົນ
ຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ 
ໃນ ການສ້າງຄວາມສາມາດ - ການເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຄ້ົນຄວ້າ 
ແລະ ການວິໄຈ, ສະຖານທ່ີສາທິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການ
ຝຶກອົບຮົມ - RECOFTC ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານນະວັດ
ຕະກໍາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ ແລະ ປ່າໄມ້.

ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າມ້ຊຸມຊົນ (RECOFTC) - ສູນສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າໄມ້
ຕູ້ໄປສະນີ 1111
ຫ້ອງການໄປສະນີກະເສດສາດ
ບາງກອກ 10903, ປະເທດໄທ
ໂທ: (66-2) 940-5700
ແຟັກ: (66-2) 561-4880
ອີແມວ: info@recoftc.org
www.recoftc.org

ພິມຈາກເຈ້ຍທີ່ນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່


