
ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ:
 y ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປເອີ້ນວ່າ “ສປປ.ລາວ”) ໄດ້ສົ່ງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນເດືອນກັນຍາ 2015, ເປັນປະເທດອຳທິດໃນ ພາກພື້ນອາຊີ. ຊຶ່ງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ 
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເປັນ ການພັດທະນາມາຈາກບັນດານະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນນັ້ນ 
ລັດຖະບານມີເປົ້າໝາຍໃນການນຳໃຊ້ຄວາມ ສາມາດທາງດ້ານສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແຫຼ່ງງົບປະ ມານທີ່ມີຢູ່ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 

 y ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ ແມ່ນ ມີຫຼາຍ
ກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ກໍມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ຄວາມຄືບໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນ; ເຊັ່ນຂະແໜງການພະລັງງານ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 
2020 ໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນ 90% ຂອງປະກອນທັງໝົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ, ປະຈຸບັນມີປະຊາຊົນຈຳນວນ 95% ຂອງ ປະຊາກອນ
ທັງໝົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຊຶ່ງຖືວ່າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ແມ່ນລື່ນຄາດ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຂະແໜງການປ່າໄມ້ໄດ້
ວາງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2020 ຈະເພີ່ມ ຄວາມປົກຫຸ້ມ ຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ ຕາມ
ເປົ້າໝາຍ ດັ່ງກ່າວ. 

 y ສປປ.ລາວ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທາງດ້ານການເມືອງສູງ. ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ. ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານກໍໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ
ຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2019.

 y ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ສປປ.ລາວ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ
ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນເກົ່າ ທີ່ ສປປ.ລາວ ເຄີຍປະເຊີນໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕາ ການ ໃນການແກ້ໄຂສາຍເຫດຂອງການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກ ນຳໄປ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ; ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງເຮັດບໍ່ ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ; ຍັງຂາດຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ເຊື່ອຖືໄດ້; ຍັງບໍ່ທັນມີການຈັດການສະຖາບັນໃຫ້ເໝາະສົມ ສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຍັງຂາດງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໃນຂະແໜງການ ປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

 y ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕາການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້
ເກີດການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນ ພື້ນທີ່ ຕົວຈິງ (ເຊັນ: ຕ້ອງມີງົບປະມານ, ເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຂະແໜ່ງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກຳເປົ້າໝາຍໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້, ມີການຊົດເຊີຍຕາມຜົນງານ ແລະ ອື່ນໆ). 

 y ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນປະກອບສ່ວນໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນນຳໄປ ປັບປຸງບັນດາກິດຈະກຳ
ເປົ້າໝາຍຂອງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາກິດຈະກຳເປົ້າໝາຍໄດ້ຖືກນຳ
ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດ ທິຜົນສູງ. ໃນນັ້ນ ລວມມີທັງການປະເມີນໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັ ນນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕາ ການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ຄວນມີການປະເມີນຜົນຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ທີ່ກຳນົດໃນແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ຮ່ວມຂະແໜງການ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາກິດຈະກຳເປົ້າໝາຍ ຂອງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ ທີ່ສາມາດສະໜັບສະ ໜູນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍເອົາກິດຈະກຳທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ທັງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງໄລຍະໃຫ້ເໝາະສົມ. 

ບົດສັງລວມຫຍໍ້ຂອງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ສາກົນ 
(CIFOR) ໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອຖືໄດ້, 
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ພາກສະເໜີ
ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍນຳພາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດຜົ້ນອອກຈາກ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບ
ປານກາງໃນປີ 2030. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານກໍຍັງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຊຶ່ງລວມທັງເປົ້າໝາຍໃນ
ການເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງ ເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດໃນປີ 
2020. ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2015 ສປປ.ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ສົ່ງ ແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງກະກຽມການປັບປຸງ ແຜນງານ ແຫ່ງຊາດການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດສຳບັບໃໝ່ ເພື່ອຍື່ນ
ສະເໜີ ຕໍ່ ກອບສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ (UNFCCC) ໃນທ້າຍປີ 2020. 

ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ຂອງ ສປປ.ລາວ ສະບັບອຳທິດແມ່ນໄດ້ ກວມເອົາ 8 ຂົງເຂດ ເຊັ່ນ 
ຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ການຄຳ້ປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຂົງເຂດປ່າໄມ້ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນຳ້, ຂົງເຂດພະລັງງານ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ, ຂົງເຂດອຸສາຫະກຳ ແລະ ການພັດທະນາ ຕົວເມືອງ, ຂົງເຂດ
ສາທາລະນະສຸກ, ຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂົງເຂດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່
ສາທາລະນະ. 

ບົດສັງລວມຫຍໍ້ສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ລົງເລິກໃສ່ຂະແໜງການປ່າໄມ້. ສາຍເຫດທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ມີການເລືອກລົງເລິກໃນຂະແໜງການ ປ່າໄມ້ມີຄື: ອັນດັບທີໜຶ່ງ ແມ່ນຍ້ອນ
ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ໄດ້ກຳນົດເປັນອັນຈະແຈ້ງກ່ຽວບົດບາດຂອງຂະແໜງ
ການປ່າໄມ້ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງການປ່າໄມ້ ຕໍ່ກັບຄວາມໝຸ້ງ
ໝັ້ນໃນຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນ ບັນຍາກາດ (ເບິ່ງໃນ 
Box 1). ອັນດັບທີສອງ ແມ່ນຍ້ອນວ່າຂະແໜງການປ່າໄມ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເປັນ
ລາຍຮັບອັນສຳຄັນ ຂອງປະເທດ. ໃນປີ 2001, ຈຳນວນ 3.2% ຂອງ GDP ຂອງ 
ສປປ.ລາວ ແມ່ນໄດ້ຈາກການຂາຍໄມ້ທ່ອນ ແລະ ຈຳນວນ 20% ແມ່ນໄດ້
ມາຈາກການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ (Lao PDR 2005). ການປະກອບສ່ວນ
ໃນການສ້າງລາຍຮັບຈາກຂະ ແໜງການອຸດສາ ຫະກຳໄມ້ ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້
ຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (NTFPs) ແມ່ນບໍ່ໄດ້ນັບເຂົ້າໃນການປະກອບສ່ວນ ຂອງ
ຂະແໜງການ ປ່າໄມ້ ຕໍ່ກັບ GDP ຂອງ ສປປ.ລາວ. ອັນດັບທີສາມ ແມ່ນຍ້ອນວ່າ 
85% ຂອງປະຊາກອນ ໃນ ສປປ.ລາວ, ລວມ ແມ່ນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ, ແມ່ນອາໄສຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນ 
ແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສຳ ຄັນຂອງຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ, 
ຂະແໜງການປ່າໄມ້ກໍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບ ສະໜູນຈາກພາຍ ນອກເປັນຈຳນວນ
ຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນດັ່ງກ່າວສາມາດ
ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຫຼຸດ ຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີ ການປະເມີນຜົນ 
ເປັນອັນລະອຽດເທົ່າທີ່ຄວນ.

Box 1. ເປົ້າໝາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດ 
ຂອງສປປ.ລາວ ສະບັບປີ 2015 ສຳລັບຂະແໜງການປ່າໄມ້ 
Lao 
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ:

 y ເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້  70% ຂອງນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ  
(ປະມານ 16.58 ລ້ານເຮັກຕາ) ໃນປີ 2020 ໂດຍການປູກປ່າ ແລະ ຟື້ນ
ຟູປ່າໄມ້, ລວມທັງການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າ
ທຳມະຊາດ ທີ່ມີຢູ່ ໃນປະຈຸບັນນີ້.

 y ໃນເມື່ອຫາກມີຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ການຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແມ່ນຈະສາ ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັງຈາກປີ 
2020. 

ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ:

 y ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານຂອງຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດ
ວິທະຍາປ່າໄມ້ ຕໍ່ກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບ ດິນຟ້າອາກາດ 

 y ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດດ້ານວິຊາການໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ເພື່ອ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ.ລາວ ສະບັບທີ 1 (INDC), 2015 (Lao PDR 
2015).

ຮູບພາບພື້ນທີ່ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພູມີທັດຂອງບ້ານ ໃນ ສປປ.ລາວ. ຮູບຖ່າຍໂດຍ Moira Moeliono/ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ສາກົນ (CIFOR)

ບົດສັງລວມຫຍໍ້ສະບັບນີ້ໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ໂດຍການສັງລວມເອົາຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ 
ສປປ.ລາວ ແລະ ໄດ້ເຮັດການສົນທະນາກ່ຽວກັບໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຊ່ອງ
ຫວ່າງທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ. 
ບົດສັງລວມຫຍໍ້ສະບັບ ນີ້ເປັນໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະ
ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ ດິນ
ຟ້າອາກາດ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ 
ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ສາກົນ (CIFOR). ບົດສັງລວມຫຍໍ້ສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ຂຽນຂຶ້ນ
ໂດຍອີງໃສ່ການທົບທວນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການສຳພາດພະນັກງານ 6 ຂະ 
ແໜງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ ແລະ ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ
ດ້ານໃນ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2017 ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່
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ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງຂະແໜງການປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບ
ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ ຮອດເດືອນ ກຸມພາ 2020 

ເປົ້າໝາຍ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ ຮອດເດືອນ ກຸມພາ 2020 

ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ ໄດ້  70% ຂອງປ່າໄມ້
ທົ່ວປະເທດ (ປະມານ 16.58 ລ້ານເຮັກຕາ) ໃນປີ 2020 

ມີຫຼາຍໂຄງການໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມແຜນປະຕິບັດງານ REDD+ ຂັ້ນແຂວງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດໄດ້ຢັ້ງຢືນ
ວ່າ ເປົ້າໝາຍການເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງ ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້. 
ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນ ມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນທາງການຢັ້ງຢືນວ່າ ຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນ ສປປ.ລາວ ໃນປະຈຸ ບັນມີ
ເທົ່າໃດແທ້, ອີງຕາມຜົນການປະເມີນໃນປີ 2015 ລະບຸວ່າ ສປປ.ລາວ ມີເນື້ອທີ່ ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 58% ຂອງ
ເນື້ອທີ່ທົ່ວປະທເທດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 13.2 ລ້ານເຮັກຕາ, ແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງ
ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດໃນປີ 2019 ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ. 

ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ, ແມ່ນມີ
ຜົນຕໍ່ ການຢຸດຕິຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນທີ່ ລັກລອບຂຸດຄົ້ນຈາກ
ປ່າ ທຳມະຊາດ ອອກຈາກປະເທດ ເນື່ອງຈາກ
ລັດຖະບານ ເຊື່ອວ່າ ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເປັນ 
ສາຍເຫດຂອງການທຳລາຍປ່າໄມ້ 

ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ, ລັດຖະບານໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ຂົນ ສົ່ງໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ເຄິ່ງ
ສຳເລັດຮູບ, ໄມ້ແປຮູບ, ຮາກໄມ້, ຕໍໄມ້, ງ່າຍໄມ້ ແລະ ສິ້ນ ສ່ວນອື່ນໆຂອງໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນຈາກປ່າທຳຊາດ ອອກ
ນອກປະເທດ. ລັດຖະບານອະນຸຍາດ ໃຫ້ສົ່ງອອກພຽງແຕ່ ເຟີນີເຈີສຳເລັດຮູບ ແລະ ໄມ້ສຳເລັດຮູບ ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມມາດ ຖານຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ວາງອອກ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 2005/ອຄ, ກອຄ
, ລົງວັນທີ 28/9/2015. ຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ມີການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງເຂັ້ມງວດໃນປະຈຸບັນນີ້. 

ການສ້າງຕັ້ງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ/ ປ່າໄມ້ບ້ານ ແມ່ນມີຄວາມ
ສຳຄັນ ຕໍ່ກັບການກະຈ່າຍຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຄຸ້ມຄອງເນື້ອທີ່ ປ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖີ່ນ 

ອີງຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ເຄື່ອງປ່າ ຂອງດົງ ຂອງກົມປ່າໄມ້ໃຫ້
ຮູ້ຍວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນ ລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບຈຳນວນປ່າໄມ້ບ້ານ ຫຼື ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ບ້ານ 
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພາກ ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ມີຄຳຖາມຕໍ່ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າ ໄມ້ບ້ານ ຈະເຮັດແນວໃດ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ຈະມີຜົນຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ 
ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຄືແນວໃດ. ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ ດິນລະດັບບ້ານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຢູ່ຫຼາຍບ້ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ກໍຍັງມີ ຫາງສຽງຈົ່ມວ່າ ກ່ຽວກັບ ການຂາດການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນລະດັບບ້ານ. ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ 
ທາງ ດ້ານກະສິກຳພາຍຫຼັງທີ່ເຮັດການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທຸກແຂວງ ແມ່ນມີສູນສົ່ງເສີມ
ເຕັກນິກກະສິກຳ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຍັງມີຂໍ້ ຈຳກັດ ເນື່ອງຈາກງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ. 

ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ເຕັກນິກວິຊາການ 
ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ 

 y ເສັ້ນທຽບຖານການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ຢື່ນສະເໜີຕໍ່ກອບ ສົນທິສັນຍາສະຫະ
ປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ແມ່ນໄດ້ກຳນົດການຕິດຕາມກວດກາ, 
ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານຜົນການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກຂະແໜງການປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ.ລາວ.

 y ມີບາງກິດຈະກຳແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກຳ 
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍ ປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມ
ໂຊມ (REDD+) ແລະ ສປປ.ລາວ ໄດ້ມີ ແຜນການຂາຍສິນເຊື່ອກາກບອນ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບຂອງການ
ຊົດເຊີຍ ຕາມຜົນງານ ຄາດວ່າຈະໄດ້ເລີ່ມຈາກປີ 2025. ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ, ແຜນປະຕິບັດງານ 
REDD+ ຂັ້ນແຂວງກໍໄດ້ສ້າງຂຶ້ນສຳລັບ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ການຫຼຸດ
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ 
(REDD+). 

 y ກອງທຶນອາກາດສິຂຽວ (GCF) ໄດ້ຮັບຮອງສະໜັບສະໜູນແຜນງານການຫຼຸດ ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ໃຫ້ແກ່ ສປປ.ລາວ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ GIZ.

ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານຂອງຜະລິດ ຕະຜົນປ່າໄມ້ ແລະ 
ລະບົບນິເວດວິ ທະຍາປ່າໄມ້ ຕໍ່ກັບ ການປ່ຽນແປງ 
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານຂອງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເຮັດ
ກິດຈະກຳໃດໆໃນໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທຸກປະເພດ. ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ພາກ
ເອກະຊົນ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບ ການປູກໄມ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມຢູ່ໃນເຂດປ່າຜະລິດ. ມາດຕາ
ທີ 59 ຂອງກົດ ໝາຍປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2019) ໄດ້ລະບຸວ່າ ການປູກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງ ດົງ ແມ່ນ
ສາມາດດຳເນີນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມທີ່ນອນຢູ່ໃນ ສາມ ປະເພດປ່າ ທີ່ບໍ່ສາມາດພື້ນຟູໂດຍທຳມະຊາດໄດ້
. ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ ພະຍາຍາມ ເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໂດຍການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໂດຍ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສ້າງສວນ ປູກໄມ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນປອກໂລ້ນ. 

ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດດ້ານວິຊາການໃນຂະແໜງ
ການປ່າໄມ້ ເພື່ອ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ສາມາດປັບຕົວ ເຂົ້າ
ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນ ຟ້າອາກາດ 

 y ລັດຖະບານ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປູກຊະນິດພັນໄມ້ໃຫຍ່ໄວ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະ ເຈື່ອນຂອງດິນ.
 y ມາດຕາທີ 9 ຂອງກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພົວພັນ ວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ 

ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຄົ້ນ
ຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລ ຊີ, ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ, ແລະ ການ
ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາຂອງສາກົນ ທີ່ ສປປ.ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນປະເທດພາຄີ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດສະເໜີຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2020 ແລະ
 ບົດບັນທຶກການສຳພາດ. 



No. 20No. 284
ເມສາ 2020

4

ກ່ຽວຂ້ອງໃນວັນທີ 7 ເດືອນ ກຸມພາ 2020. ບົດສັງລວມ ຫຍໍ້ສະບັບນີ້ ຍັງມີ
ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ ໄຂ ບັນຫາການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບ ທີ່ ສປປ.ລາວ 
ຈະຍື່ນຕໍ່ ກອບສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການ ປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ (UNFCCC) ທ້າຍປີ 2020 ນີ້. 

ໂອກາດ
ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມໝຸ້ງໝັ້ນທາງການເມືອງ ໂດຍໄດ້ສ້າງບັນດາ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາກິດຈະກຳເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອ
ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ. 

ໃນປີ 2012, ພາລະບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ສອງ ປະເພດ (ປ່າສະຫງວນ 
ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ) ແມ່ນໄດ້ຖືກ ໂອນຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄປເປັນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ສ້າງ 2 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ການ
ຫຼຸດຜ່ອນການ ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການ
ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ (REDD+) ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ພະແນກຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການ REDD+ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຂອງ ກະຊວງຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ (Vongvisouk et al. 2016). ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ພາລະບົດບາດ
ລະ ຫວ່າງກະຊວງ ຊ້ອນທັບກັນ, ລັດຖະບານໄດ້ ເອົາກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຮມເຂົ້າກັບ 
ກົມປ່າໄມ້ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນພະແນກ
ຄຸ້ມຄອງການປ່ອຍ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ຂອງກົມປ່າໄມ້
, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນ ອົງການທີ່ຮັບ ຜິດຊອບປະສານງານ
ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ 
ແລະ ການ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ (REDD+) ໃນຂັ້ນສູນກາງ ຢູ່ໃນ ສປປ.
ລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົມຄຸ້ມຄອງການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງເປັນຈຸດປະສານງານ
ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມບົດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີ ຕໍ່ 
ກອບສົນທິສັນຍາສະຫະ ປະຊາຊາດວ່າ ດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
(UNFCCC).

ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍ ໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປັບ
ຕົວຂອງ ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕໍ່ກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ, ໃນນັ້ນ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ຂອງກົມປ່າໄມ້ ເຮັດວຽກງານປະ ສານງານກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ 
ແລະ ການເຮັດ ໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊ (REDD+); ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ, ກອງ
ສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ຂອງກົມປ່າໄມ້ ຮັບຜິດຊອບສຳຫຼວດປ່າໄມ້ ແລະ 
ປະເມີນຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ 
ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກ
ວິຊາການຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງຕ່າງໆຂອງສາກົນ ເຊັ່ນ ທະນາຄານ
ໂລກ, ກອງທຶນອາກາດສິຂຽວ (GCF) ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງ ຍີປຸ່ນ 
(JICA). ປະຈຸບັນນີ້ ເງື່ອນໄຂການສ້າງສິນເຊື່ອກາກບອນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ 
ແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບ ຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ຂຶ້ນ
ກັບກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ພະແນກການດັ່ງການນີ້ ເຮັດໜ້າທີ່
ໃນການປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໃນກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2020, ຜູ້
ຕາງໜ້າຂອງພະແນກການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນຂອງ
ປະຊາຊົນຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນລະດັບບ້ານ. ເນື່ອງຈາກວ່າ

ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຄວນຈະມີໜ້າທີ
ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດ ຊາຍແດນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ
. ການກະຈ່າຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່
ລະດັບ ບ້ານ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ພາຍໃນ ສປປ.ລາວ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳຂອງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຈາກສະພາບບັນຫາໄພ 
ພິບັດທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດຈາກ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊັ່ນ ໄພນຳ້
ຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ບັນຫາ ດິນເຊາະເຈື່ອນ. ຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ ເພີ່ມຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບຜົນ ກະທົບຈາກ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາກົນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ການເງິນ ແລະ ເຕັກນິວິ ຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ສປປ.ລາວ ເປັນ
ປະເທດທີ່ມີທ່າແຮງໃນການເກັບກັກກາກບອນ ແລະ ມີ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຜົນ
ກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ການຟື້ນຟູ
ປ່າໄມ້ ແມ່ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການດູດຊັບທາດກາກບອນຈາກບັນຍາກາດເທົ່ານັ້ນ, 
ແຕ່ຍັງເປັນການເພີ່ມການປັບຕົວຂອງລະບົບນິ ເວດວິທະຍາປ່າໄມ້ ຕໍ່ກັບສະພາບ
ບັນຫາໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຫຼັກຖານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ບ່ອນວ່າ 
ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານໄດ້ຮັບ ຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ຈຳນວນ 142 
ກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ມີການກະກຽມສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກ
ການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງບັນດາກິດຈະກຳທີ່ເປັນຂົງເຂດບູລິມະ
ສິດ ຂອງ ແຜນງານ ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ. ໃນຄະນະທີ່ມີການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດາ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ກໍຍັງໄດ້ 
ມີການກຳນົດ ສະຖາບັນ (ພ້ອມດ້ວຍພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ) 
ເພື່ອຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານພາຍໃນ ຂະແໜງການ ທີ່ເປັນບູລິມະ
ສິດຂອງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາ ກາດ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ.ລາວ ຈະມີຄວາມຈຳກັດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ  
(ສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ), 
ລັດຖະບານຂອງ ສປປ.ລາວ ກໍໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັບພາກ ພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ 
ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງສາກົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ.ລາວ. 

ມີຫຼາຍໂຄງການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ
ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

ດັ່ງທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ 
ເດືອນ ກຸມພາ 2020 ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະແໜງ ການປ່າໄມ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຫຼາຍກວ່າຂະແໜງການອື່ນໃນບັນດາຂະແໜງການທີ່ເປັນບູລິມະ ສິດ ທີ່ໄດ້
ກຳນົດຢູ່ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ. ສາຍເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງ ການປ່າໄມ້ໄດ້
ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຫຼາຍ ກໍຍ້ອນວ່າລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ໄດ້ມີແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ໃນການເພີ່ມ ຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງ
ເນື້ອທີ່ ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020. ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳພາຍໃຕ້ຍຸດ ທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ:

 y ແຜນງານລົງທຶນປ່າໄມ້ (FIP) ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍກອງທຶນຍຸດທະສາດ
ປ່າໄມ້ (SCF) ໄດ້ສູ່ມໃສ່ເສີມ ສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນ, ການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼຸດຜ່ອນການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ລົງທຶນໃສ່ກິດຈະກຳນອກຂະແໜງການປ່າໄມ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ ກິດຈະກຳພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ 
ກິດຈະກຳທີ່ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ (OpenEI 2008). 

 y ກອງທຶນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ (SCF) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ສປປ.ລາວ ໃນດ້ານ
ການເສີມສ້າງຄວາມທົນທານ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລວມ
ມີກິດຈະກຳການປ້ອງກັນໄພພິບັດນຳ້ຖ້ວມ, ການຄຸ້ມຄອງນຳ້, ເສີມສ້າງຄວາມ
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ທົນທານ ໃຫ້ແກ່ດ້ານຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້. 
ນອກຈາກນັ້ນ ກອງທຶນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ (GCF) ຍັງສະໜັບສະໜູນ ການນຳ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າ ໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (GCF 2019) 

 y ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍປ່າໄມ້ 
(CliPAD) ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນ
ພັດທະນາເຢຍລະມັນ (KfW) ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເຢຍ ລະມັນ (GIZ); 
ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ.ລາວ ໃນສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ 
ກອບແນວ ຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ (REDD+) ໃນລະດັບສູນກາງແລະ 
ລະດັບແຂວງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງໄດ້ດຳເນີນ 
ກິດຈະກຳທົດລອງ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການ
ອະນຸລັດຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ.ລາວ (CliPAD n.d.).

ກ່ອນປີ 2018, ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບທີ່ປະສົມປະສານ ຕິດຕາມກວດກາ, 
ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ໃນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ ຈາກມາດຕາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່
ຍັງຂາດງົບປະມານໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
(Phongsa 2018). ແຕ່ກໍໄດ້ມີຄວາມ ຄືບໜ້າໃນການເປັນເຈົ້າການໃນການ
ພັດທະນາລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ 
(MRV) ໃນວຽກງານ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການ
ທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ ປ່າໄມ້ ເສື່ອມໂຊມ (REDD+), ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີການເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການຕິດຕາມ
ກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV). ແຕ່ຍັງຍັງມີ ຄວາມ
ຈຳກັດທາງດ້ານຄວາມ ສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະເມີນການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນໄລຍະຍາວໄດ້. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ 
ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງສາກົນ (GGGI) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບການ
ຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ທີ່ມີຄວາມໂປງ
ໃສ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ປາຣີ (GGGI n.d.). ໃນຄະນດຽວກັນນັ້ນ 
ໂຄງການ ພາຍໃຕ້ ແຜນງານສິ່ງ ແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP) ທີ່
ສະໜັບສະໜູນໂດຍກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ ສາກົນ (GEF) ກໍໄດ້ຖືກພັດທະນາ
ຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງມີໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດເພື່ອຄວາມໂປງໃສ 
(CBIT) ກໍໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີ່ມລະບົບຄວາມໂປ່ງໃສ 
ໃນການລາຍງານ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ປາຣີ (CBIT 2019). 

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ປັດໄຈທີ່ກີດຂວາງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນ
ແກ້ໄຂບັນ ຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ມີຫຼາຍບົດລາຍງານ ແລະ ບົົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ວິເຄາະກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງ ສປປ.ລາວ ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ. ລາວ ຮອດປີ 
2020. ບັນຫາທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນລະບົບການປະສານງານ, 
ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ, ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຂອງສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (Phongsa 2018; Barletti et al. 2018; 
NDC Partnership 2019; GEF 2018). ນອກ ຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາຂອງ
ພວກເຮົາຄັ້ງນີ້ຍັງ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ທີ່ຈຳເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ:

ສິ່ງທີ່ຄວນແກ້ໄຂ: ປັບປຸງຂຕົ້ນເຫດຂອງສາຍເຫດຂອງຄວາມບໍ່ຍືນຍົງ ແລະ 
ຫັນໄປສູ່ການພັດ ທະນາສີຂຽວ 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2020 ໄດ້
ຄົ້ນຄວ້າບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ 
ໄດ້ເນັ່ນໃສ່ແຕ່ ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານວິຊາການ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ 
ບັນຫາຂອງການທຳລາຍ ປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ທີ່ເກີດຈາກ
ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ ແລະ ການຫັນປ່ຽນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຂະໜາດໃຫຍ່. ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີການສົນທະນາ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ວ່າ

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນ ຜູ້ທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ໂດຍທີ່
ຍັງ ບໍ່ທັນໄດ້ມີການພິຈາລະນາບັນດາສາຍເຫດຂອງການ ທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ 
ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມທີ່ເກີດຈາກການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ 
ແລະ ການຫັນ ປ່ຽນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ 
ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ມີເປົ້າໝາຍໃນການ ຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ໃນ
ບັນດາແຂວງພາກເໜືອທີ່ເປົ້າໝາຍສຳລັບວຽກງານ ການຫຼຸດ ຜ່ອນການປ່ອຍ
ທາດ ອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມ
ໂຊມ (REDD+), ແຕ່ ພັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ການພິຈາລະນາຜົນກະທົບ ຈາກລົງທຶນ
ສຳປະທານທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ.ລາວ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ 
ກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພາກເອກະຊົນປູກໄມ້ເຂດພື້ນ
ປ່າຊຸດຊົນໃນເຂດປ່າຜະລິດ ໂດຍ ຄາດວ່າຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງ
ປ່າໄມ້. 

ເຊັ່ນດຽວກັນກັນກັບບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດດທະນາຫຼາຍປະເທດ, ສປປ.ລາວ 
ໄດ້ຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການພັດທະນາສີຂຽວ
, ການຈະເລີນເຕີບໂຕສີຂຽນ ແລະ ການພັດທະນາກອບແນວ ຄວາມຄິດໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍ ເຮືອນແກ້ວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ. 
ທັງສອງຮູບແບບຂອງການພັດທະນາໃນປຈຸບັນ ເຊັ່ນ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ການ
ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ແລະ ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນ
ລ້ວນ ແຕ່ແມ່ນກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ. ສິ່ງທີ່ຄວນແກ້ໄຂ ແມ່ນ
ຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບ ຜົນກະທົບຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຕົວຢ່າງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈຳນວນ 95% ຂອງຫຼັງຄາເຮືອນທັງໝົດໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດສາມາດມີ
ໄຟຟ້ານຳໃຊ້, ແຕ່ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ມີການປະເມີນເປັນອັນລະອຽດຈະແຈ້ງວ່າ 
ປະຊາຊົນມາສາມາດເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ມີຜົນຕໍ່ການຫຼຸດ ລົງໃນການນຳ
ໃຊ້ໄມ້ຟືນ ແລະ ຖານ ຫຼື ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກ
ການນຳໃຊ້ພະລັງ ງານຫຸງຕົ້ມຫຼາຍປານໃດ. ສປປ.ລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໃນ
ການເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 75% ຂອງເນື້ອທີ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ ເຊິ່ງລວມທັງພື້ນສ່ວນປູກທີ່ລົງທຶນໂດຍພາກເອກະຊົນ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ, ການເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໂດຍການສ້າງສ່ວນປູກມີຜົນຕໍ່ກັບ
ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະ ນາຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນຄືແນວໃດນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການປະເມີນເປັນອັນລະອຽດຈະແຈ້ງ
ເທື່ອ. 

ໂຍລວມແລ້ວ, ປະຈຸບັນນີ້ ສປປ.ລາວ ຍັງຂາດຂໍ້ມູນ ເພື່ອສະໜງໃຫ້ແກ່ການ
ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ ເທົ່າທີ່ ຄວນ. ບາງຂະແໜງການອາດຈະມີຂໍ້ມູນຢູ່, 
ແຕ່ກໍຍັງຂາດການປະສົມປະສານຂໍ້ມູນໃສ່ກັບແຜນຍຸດທະສາດ. ຕົວຢ່າງ, ແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ
ຂະແໜງການປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ.ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີເປົ້າໝາຍເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມ
ຂອງປ່າໄມ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ ສາມາດເກັບກັກກາກ ບອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ພັດ
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິຈາລະນາຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການເກັບກັກກາກບອນ
ປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນນັ້ນ, ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ສະບັບປີ 2019 ໄດ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອສ້າງ ສວນປູກໃນ
ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ຊຸດໂຊມໃນເຂດປ່າຜະລິດ. ຊຶ່ງກາານອະນຸຍາດໃຫ້ພາກເອກະຊົນ
ປູກໄມ້ໃນພື້ນທີ່ປ່າຜະລິດນັ້ນ ຄວນຈະພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້: ອຳນາດການປົກຄອງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ເຂົ້າໄປປູກໄມ້ໃນເຂດປ່າຜະລິດ
ນັ້ນ ໄດ້ບໍ? ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຈາກການສ້າງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ (ເສັ້ນທາງ 
ແລະ ອື່ນໆ) ທີ່ບໍລິສັດເອກະຊົນຈະ ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ເຂົ້າຫາສວນປູກ ໃນເຂດປ່າຜະລິດນັ້ນມີຫຍັງແດ່? ຜົນກະທົບດ້ານ ອື່ນໆທີ່
ປະຊາຊົນໃນເຂດໃກ້ຄຽງຈະໄດ້ຮັບມີຫຍັງແດ່? 

ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ, ໃນເມື່ອມີການສ້າງຕັ້ງປ່າໄມ້ບ້ານຂຶ້ນກໍຄວນພິຈາລະນາ
ບັນດາປະເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້: ຈະມີຜົນກະ ທົບຕໍ່ຈາກການສ້າງຕັ້ງປ່າໄມ້ບ້ານຈະມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີຂອງປະຊາຊົນຄື ແນວ
ໃດ? ປະຊາຊົນຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄມ້ໃນເຂດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ບ້ານໄດ້ບໍ ຫຼື ວ່າ
ເປົ້າໝາຍການສ້າງຕັ້ງປ່າໄມ້ບ້ານ ແມ່ນເພື່ອເປັນການເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງ
ປ່າໄມ້ເທົ່ານັ້ນ? ໃນອະນາຄົນປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງຈາກ ການສ້າງ
ຕັ້ງປ່າໄມ້ບ້ານຄືແນວໃດ? ອັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍ
ງານ ແລະ ການພິ ສູດຢັ້ງຢືນ (MRV), ໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້



No. 20No. 284
ເມສາ 2020

6

ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງສະພາບປ່າໄມ້ໄດ້ມີການປ່ຽນ ແປງຄືແນວໃດ (ສະພາບ
ປ່າໄມ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນບໍ)? ຊະນິພັນໄມ້ທີ່ເອົາມາປູກເພື່ອສ້າງຄວາມປົກ
ຫຸ້ມຂອງ ປ່າໄມ້ນັ້ນ ແມ່ນມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບບໍ? 

ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍຕົກລົງໃນ ປາຣີ ໄດ້ເນັ່ນເຖິງຄວາມໂປງໃສໃນລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, 
ການລານງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງ ຢືນ (MRV). ໃນກໍລະນີນີ້, ສປປ.ລາວ 
ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປັບປຸງສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ ການຕິດ
ຕາມວກດກາແລະ ການລາຍງານຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້
ກຳນົດໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ. ຊຶ່ງ ສປປ.ລາວ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂສອງຢ່າງຫຼັກໆ ເຊັ່ນ: ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງດ້ານການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (GEF 2018); ແລະ 
ສ້າງຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາ ການ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ພາລະບົດບາດໃນການປະ ສານງານ ກ່ຽວກັບ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມຄຸ້ມຄອງການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເດືອນ 
ກຸມພາ ປີ 2020 ມີຫຼາຍ ພາກສ່ວນໄດ້ສົນທະນາວ່າ ການລ້າຊ້າຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານ ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນ
ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ ແມ່ນຍ້ອນລະບົບ
ການ ປະສານງານ, ຍ້ອນຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຂອງ
ພະນັກງານ ແລະ ຍ້ອນມີການຖ່າຍໂອນພະ ນັກງານວິຊາ ການຢູ່ໃນຂະແໜງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ ບັນຫາທາງດ້ານການ ເງິນກໍເປັນສິ່ງທ້າ 
ທາຍອັນສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ.ລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດລ້າຊ້າ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງ
ສະເໜີໃຫ້ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພີ່ມຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 
ກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບ
ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າ
ໄວຂຶ້ນ. 

ໂຄງປະກອບການປົກຄອງ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນ 

ປະຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ກຳລັງພັດທະນາ ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງ ຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ອີງຕາມການສຳພາດພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 
ປະຈຸບັນນີ້ ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບປະສານງານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານແຫ່ງ ຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຕ່ສະຖາບັນອື່ນໆໃນ
ລະດັບສູນກາງ (ລວມ ທັງຂະແໜງການບູລິມະສິດ) ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນ
ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດເທົ່າທີ່ຄວນ. ບັນຫາ
ນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະ ແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າ ຂະແໜງການທີເປັນບູລິມະສິດ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ບາງຂະແໜງການຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ບໍ່ມີ
ຄວາມໝຸ້ງ ໝັ້ນຕໍການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານ
ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ. ຈາກ
ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ພວກເຮົາຈິ່ງສະເໜີໃຫ້ມີມາດຕາການດັ່ງນີ້:

 y ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານຢູ່ໃນກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເອົາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້
ກຳນົດໃນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ, ລວມທັງກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຕິດ ຕາມກວດກາ, 
ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 

 y ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະ ກອບສ່ວນ
ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ.

 y ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະ ລະບຽບການ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕາມດຳລັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2019 ແລະ ໃຫ້
ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ.

ຖ້າເຮັດໄດ້ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີການປະສານ
ງານດີຂຶ້ນ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນ ການ
ພັດທະນາຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບແຂວງ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ກິດຈະກຳທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນ ເຫັນລະບຸຢູ່ໃນເອກະສານ 
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າ
ອາກາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເອກະສານ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ
ບັນຫາການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າ ອາກາດໄດ້ລະບຸວ່າກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈະສ້າງຂອດການປະສານງານ ກັບກະຊວງ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນ
ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນລະດັບສູນ ກາງ ແລະ ລະດັບ
ທ້ອງຖິ່ນ (Lao PDR 2015), ໂດຍຜ່ານຂະບວນ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດທາງດ້ານ ວິຊາການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ລັດຕັ້ງແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ. 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການ
ພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV)

ສິ່ງທ້າທາຍ ສຳລັບ ສປປ.ລາວ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສະຖາບັນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງການໃນການເກັບກຳຂບ້ມູນ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ການສຳຫຼວດເກັັບກຳ
ຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ອີງຕາມຜົນການສຶກສາຂອງ IGES ແລະ ອົງການ 
ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ສຶກສາໃນທ້າຍປີ 2018 ໄດ້ລະບຸວ່າ ສປປ.ລາວ ຍັງ
ບໍ່ມີກອບການຕິດຕາມ ກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) 
ກ່ຽວກັບ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (Lao PDR n.d.). ລະບົບ ການ
ຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ໃນວຽກງານ
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ ອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ 
ການ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ (REDD+) ແມ່ນມີຄວາມຄືບ ໜ້າຫຼາຍ, ໃນ
ຄະນະທີ່ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ 
(MRV) ໃນຂົງເຂດ ວຽກງານອື່ນທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານ
ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນ
ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນ.

ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ 
ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງລະບົບການ
ປະເມີນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ຂໍ້ມູນການປະເມີນການ ປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ແມ່ນໄດ້ມີການເກັບກຳ, ວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານຈາກທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອ
ເປັນຂໍ້ມູນສະໜັບ ສະໜູນລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ 
ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ໃນລະດັບສູນກາງ. ປະຈຸບັນ ນີ້ ລະບົບການຕິດຕາມ
ກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ຢູ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນແມ່ນ
ກຳລັງ ຢູ່ໃນຊ່ວງການພັດທະນາ, ຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ໃຫ້ແກ່ ຖານຂໍ້ມູນໃນລະດັບສູນກາງໄດ້. ສະນັ້ນ, ສປປ.ລາວ ຈິ່ງມີຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິຊາການໃນທຸກລະດັບ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການ
ປະ ເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ສາມາດເປັນ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດອັນດີ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, 
ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ຕັ້ງແຕ່ລະດັບທ້ອງ ຖິ່ນຮອດ
ລະດັບສູນກາງ; ຊຶ່ງລວມທັງ ການປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວລະດັບຊາດຊາດ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ (NAMAs) ແລະ ວຽກງານ 
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ ອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳ ລາຍປ່າໄມ້ ແລະ 
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ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ (REDD+). ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ, ສປປ.ລາວ ກໍ
ຍັງສາມາດ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ 
ທີ່ມີ ການຊົດເຊີຍຕາມຜົນງານ ເຊັ່ນ ກົນໄກ ການພັດທະນາສະອາດ (CDM) ຊຶ່ງ
ຖືກຕ້ອງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາກທີ 6.2 ແລະ 6.4 ຂອງຂໍ້ຕົກ ລົງ 
ປາຣີ. ການພັດທະນາລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການ
ພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) ໃນວຽກ ງານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ (REDD+) ກໍເປັນ
ໂອກາດອັນນຶ່ງທີ່ຄວນຈະພິຈາລະນານຳມາເປັນບົດຮຽນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ລະບົບການຕິດ ຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV) 
ຂອງຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກຳນົດຫົວໜ່ວຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ 
(REDD+).

ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ສຳລັບ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍ
ງານ ແລະ ການພິສູດຢັ້ງຢືນ (MRV)

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ; ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຊຶ່ງ ສປປ.ລາວ 
ຕ້ອງການໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານ ການຫຼຸດ
ຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖີ່ນ, 
ເພື່ອດຳເນີນການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ການ
ພັດທະນານະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າ
ອາກາດ. ໃນຄະນະດຽວກັນ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການປັບຕົວເຂົ້າ ກັບສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດ, 
ມາດຕາການໃນການປັບຕົວ ລວມທັງ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອ
ປັບປຸງແນວພັນພືດ ຫຼື ປູກພືດທົດແທນຊ່ວງເວລາທີ່ມີໄພແຫ້ງແລ້ງ ຫຼື ໄພນຳ້ຖ້ວມ
; ຕ້ອງການຄວາມສາມາດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການເສີມສ້າງຄວາມ
ທົນທານຂອງພືດ ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການນຳໃຊ້
ເທັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການປັບຕົວ ແລະ ມາດຕາການຕ່າງໆທີ່ມີຜົນຕໍ່
ປະຊາຊົນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີຫຼາຍບົດສຶກສາ ໄດ້ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ການຂາດ
ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ວິທີ ການ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່
ຖືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈິ່ງຍັງເປັນສິ່ງ ທ້າທາຍ ສຳລັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ. ໃນ
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ເດືອນກຸມພາ 2020 ໄດ້
ມີການສົນທະນາວ່າ ປະຈຸບັນນີ້ລັດຖະບານ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບ
ຈຳນວນ ຕອນ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ຊາວບ້ານອະນຸລັກຕາມ
ປະເພນີ. ຊຶ່ງການຂາດຂໍ້ມູນ ເຫຼົ່ານີ້ ອາດມີຜົນ ຕໍ່ການລ້າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ ໃນຂົງເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ການປະ ກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ.ລາວ
. 

ຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ກໍເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ ມູນທີ່ເຊື່ອຖືກໄດ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າ ທີ່ຄວນ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະຂະແໜງການແມ່ນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ວິທີການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງ
ຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີ ຂໍ້ມູນຈາກພາກສ່ວນອື່ນປະກອບເຂົ້ານຳ ຫຼື ມີກໍ່ມີໜ້ອຍ. 
ສະນັ້ນ, ແຕ່ລະຂະແໜງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເລື່ອງດຽວກັນ, ແຕ່ຂໍ້ມູນພັດຕ່າງກັນ  
(ຕົວຢ່າງ: ສະຖິຕິຢູ່ຂັ້ນ ສູນກາງ, ຂັນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ບາງຂໍ້ມູນບໍ່ກົງກັນ), 
ສະນັ້ນ ຈິ່ງເປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຄວາມລ້າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຫຼຸດຜ່ອນ
 ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ. ໃນຄະນະ
ດຽວກັນນັ້ນ, ແຕ່ລະຂະແໜງການມີເປົ້າໝາຍບໍ່ຄືກັນ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງເປັນການ ຍາກ
ທີ່ຈະສັງຮວມເອົາບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການເຂົ້າເປັນເປົ້າໝາຍ
ອັນດຽວກັນ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລ ຍະຜ່ານມາແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ

ຮ່ວມກັນ, ບໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນແລະ ກ່ຽວກັບງົບປະມານ ແລະ 
ວິທີການ ລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ງົບປະມານສຳລັບສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດຍັງມີຈຳກັດ 

ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດເກືອບທັງໝົດໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄວາມບໍ່ພຽງພໍທາງດ້ານງົບປະມານ 
ແລະ ຂາດລະບົບງົບປະມານແບບ ຍືນຍົງ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາງອັນສຳຄັນສຳລັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ ບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ຊຶ່ງລັດຖະບານບໍ່ມີງົບປະມານພຽງພໍ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ເຖິງວ່າ ສປປ.ລາວ ຈະ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານການເງິນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຂະແໜງການ
ປ່າໄມ້, ແຕ່ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ ຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເອງ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປະສານງານທີ່ ຫັດກຸມ ງົບປະມານທີ່
ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ກຳນົດໃນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ການປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ອາດຈະບໍ່ມີປະ
ສິດທິຜົນ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງ ສ້າງສູນກາງການປະສານງານ
ທາງດ້ານການເງິນ ພາຍໃຕ້ກອງທຶນປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ (EPF) ທີ່ມີຢູ່ໃນ
ປະຈຸບັນ ນີ້. 

ສະຫຼຸບ
ໃນປີ 2015 ສປປ.ລາວ ໄດ້ສົ່ງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ
ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ແກ່ ກອບສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ
ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ປະເທດທຳອິດໃນ ຂົງເຂດ
ອາຊີ. ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ເຕັກນິກ ວິຊາການຈາກຫຼາຍ
ແຫຼ່ງ ລວມທັງຈາກພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສາກົນ. ໄດ້ມີການສ້າງ
ບັນດານະໂຍບາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ ແລະ ການປ້ອງກັນ
ສິ່ງແວດລ້ອມ; ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານຈິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາ ກອນ, ນຳໃຊ້ບັນດາ
ສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ເຫຼົ່ານີ້ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ລັດຖະບານຂອງ ສປປ.ລາວ ກຳລັງປັບປຸງ ແຜນງານ
ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບ
ປີ 2015 ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອບສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2020. 

ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນ
ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ຢູ່ ສປປ.ລາວ ແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າໃນ
ຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບາງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂະແໜງ
ການພະລັງງານ ແມ່ນມີຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍໃນປີ 2020. ເຊິ່ງຂະແໜງການ
ພະລັງງານໄດ້ວາງເປົ້າ ໝາຍໄວ້ວ່າ ຮອດປີ 2020 ຈະສາມາດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຈຳນວນ 90% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມີໄຟຟ້ານຳໃຊ້, ຊຶ່ງ
ມາຮອດປີ 2020 ແມ່ນປະຊາຊົນຈຳນວນ 95% ສາມາດນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະແໜງການປ່າໄມ້ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງ
ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດໃນປີ 2020 ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້. 
ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ 
ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ.ລາວ ແມ່ນມີດັ່ງນີ້: ລັດຖະບານ
ຍັງບໍ່ທັນມີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕາການອັນຊັດເຈນຕໍ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນ
ສາຍເຫດຂອງການທຳລາຍປ່າໄມ້ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ; ງົບ
ປະມານບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນ
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ; ຍັງຂາດຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້; ການປະສານ ງານລະ ຫວ່າງ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອມຈອດກັນ. 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດມີຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສປປ.ລາວ ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ພຽງພໍ, ແຕ່ລະຂະແໜງການຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນ
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ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ສາກົນ (CIFOR)
ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ສາກົນ (CIFOR) ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ
ສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍໄດ້ເຮັດການສຶກສາສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່, ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ, ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການສົນທະນາ ແລະ ຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຈະມີຜົນຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ປະຊາຊົນ. ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ສົນກົນ 
(CIFOR) ແມ່ນສູນຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ ແຜນງານການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ CGIAR ທີ່ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວຽກງານກະສິກຳ
ປ່າໄມ້ (FTA). ຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ບົງກໍ, ປະອິນໂດເນເຊຍ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍມີຫ້ອງການຢູ່ ເມືອງໄນໂຣບິ, 
ປະເທດເຄນຢາ; ເມືອງຢາວເດະ, ປະເທດ ແຄມມາຣູນ, ເມືອງລິມາ, ປະເທດ ເປຣູ ແລະ ເມືອງບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະ ກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແໜງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ມີລະບົບການຊົດເຊີຍຕາມຜົນ ງານ ແລະ ມີຄວາມ
ຊັດເຈນຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເກັບກັກກາກບອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ອື່ນໆ ທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນງານ
ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ). ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເນັ່ນໃສ່ພຽງແຕ່ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການພິ ຈາ
ລະນາ ສາເຫດຂອງການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ທີ່
ເກີດຈາກ ການສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່ ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂ
ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ. 

ຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃຫ້ແກ່ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້
ທຶນ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ ແຜນ ງານແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາ
ໂຄງການທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນປາໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາ. ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນວ່າຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ການປະກອບສ່ວນ ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສາມາດປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄືແນວດໃດ.

ຄຳຂອບໃຈ 
ບົດສັງລວມຫຍໍ້ສະບັບນີ້ໄດ້ກະກຽມຂຶ້ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ
ຮ່ວມມືຂອງອາຊຽນ ແລະ ສະວິດ ໃນວຽກງານປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ASFCC) ຊຶ່ງເປັນໂຄງການສະໜັບ ສະໜູນຈາກ 
ອົງການສະວິດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື (SDC) ແລະ ໂຄງການ
ສຶກສາກ່ຽວກັບ ວຽກ ງານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການ
ທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ (REDD+) ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າ
ປ່າໄມ້ສາກົນ (CIFOR) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ NORAD. 
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ແຜນງານຄົ້ນຄວ້າດ້ານປ່າໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວຽກງານກະສິກຳປ່າໄມ້ (FTA) ຂອງ CGIAR ແມ່ນແຜນງານຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ໃຫຍ່
ທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມພາລະບົດບາດຂອງປ່າໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວຽກງານກະສິກຳປ່າໄມ້ ເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ທັງແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ. ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ສາກົນ (CIFOR) ແມ່ນສະຖາບັນນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າດ້ານປ່າໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ 
ແລະ ວຽກງານກະສິກຳປ່າໄມ້ (FTA) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອົງການຊີວະນາໆພັນຂອງສາກົນ, CATIE, CIRAD, ICRAF, 
INBAR ແລະ TBI.

ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານປ່າໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວຽກງານກະສິກຳປ່າໄມ້ (FTA) ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ CGIAR:  
cgiar.org/funders/
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