
3 ແຂວງ, 7 ເມືອງ
ບໍລິຄຳໄຊ: ເມືອງຄໍາເກີດ & ບໍລິຄັນ
ສາລະວັນ: ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ສະມ້ວຍ & ລະຄອນເພັງ  
ເຊກອງ: ເມືອງລະມາມ & ທ່າແຕງ

2 ປີ (ໄລຍະ
ໂຄງການ)
ເມສາ 2022 ຫາ  
ທັນວາ 2023  

ໃນ 7 ເມືອງ ຂອງ 3 ແຂວງ
30 ບ້ານເປົ້າໝາຍ

ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ 
IKEA ແລະ Sida

321,800 
ດອນລາ

ອົງການ WWF-Laos: 
ຕູ້ ປ.ນ 7871, ເຮືອນເລກທີ 39 
ໜ່ວຍ 5, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ 
ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ສປປ ລາວ. ໂທ: +856 21 216080 
wwf-laos@wwf.org.la 
www.wwf.org.la

ເພ່ືອອະນາຄົດ ທ່ີປະຊາຊົນລາວ 
 ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ  

ແລະ ດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ຮ່ວມກັບ 
ທໍາມະຊາດ ໄດ້ຢ່າງກົມກຽວ.

©

ປ່າໄມ້ສົມບູນ ຊຸມຊົນເຂັ້ມແຂງໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ ້
ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍືນຍົງ  

ໄລຍະທີ 6

ລາວ



ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນວຽກງານ
ອະນຸລັກ ໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍສະເພາະ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, 
ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ (WWF) 
ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການສ້າງຕ່ອງໂສ ້
ການນໍາໃຊ້ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ປ່າຫວາຍ 
ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ທໍາມະຊາດ ລວມເຖິງການນໍາໃຊ້ 
ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

ຢູ່ ສປປ ລາວ, ອົງການ WWF ໄດ້ເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ,
ຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ຫວາຍ ແບບຍືນຍົງ ເລີ່ມແຕ ່
ປີ 2006 ທີ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ກິດຈະກໍາໂຄງການໄປທີ່ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ  
ເຊກອງ ໃນປີ 2009. ໂຄງການແມ່ນແນ່ໃສ່ການ 

ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລະບົບຈັດສັນ, ເກັບກູ້ ແລະ ການ 
ນຳໃຊ້ ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍືນຍົງ, ຄຽງຄູ່ກັບ 
ການສົ່ງເສີມສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ປະກອບ 
ສ່ວນປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ.

ຕະຫຼອດ 16 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການ WWF ຍັງໄດ ້
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາກລັດ ໃນການສ້າງຄວາມ 
ອາດສາມາດໃຫ້ກັບກຸ່ມເກັບກູ້, ກຸ່ມຜະລິດ/ຫັດຖະກໍາ 
ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ລວມເຖິງການອອກແບບຜະລິດ 
ຕະພັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 
ທັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສ້າງ 
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ຈາກຫຼາຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ໃນຫຼາຍໄລຍະທີ່ຜ່ານ 
ມາ ໃນນັ້ນລວມມີ ການຢັ້ງຢືນປ່າຫວາຍ ຈາກສະພາ 
ບໍລິຫານປ່າໄມ້ສາກົນ (FSC) ທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ປ່າ 
ໄມ້ ຫຼາຍກວ່າ 30 ພັນ ເຮັກຕາ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບ 
ຊຸມຊົນ ໃນເຂດໂຄງການ ຜ່ານກິດຈະກຳເກັບກູ້ ແລະ 
ຫັດຖະກໍາຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ລວມເຖິງການປູກ 
ຫວາຍເອົາຍອດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກໍາ 
ໂຄງການ ທັ້ງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ອື່ນໆ. 

ມາຮອດຕົ້ນປີ 2022, ໂດຍຜ່ານການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ 
ທາງດ້ານງ ົບປະມານຈາກ ບໍລິສັດ IKEA ແລະ Sida, 
ໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ແລະ  
ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ລາວ  
(WWF-Laos) ໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ໂຄງການ ເປັນໄລຍະທີ 6.

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ  
ແລະ ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງ 

ຈັດສັນ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ 
ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ  

ແລະ ຍືນຍົງ

ສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງ  
ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມ 

ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລະບົບ 
ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຫວາຍ  

ແລະ ໄມ້ປ່ອງ

ສະໜັບສະໜູນຊີວິດການເປັນຢູ່ 
ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ເປັນມິດກັບ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ 
ປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບ 

ດິນຟ້າອາກາດ

ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງໂຄງການ ໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນ 
ຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ແລະ ອົງການກອງທຶນ 
ອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ລາວ (WWF-Laos), ໂດຍການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການຮ່ວມກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ,  
ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢູ່ 7 ເມືອງ, ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຄູ່ຮ່ວມງານພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ.    

ເປົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ 
ວ່າດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້.

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດ  
ຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃນໂຄງການ  
ຕໍ່ການເກັບກູ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງ/ 

ແປຮູບ ຫວາຍ ແລະ  
ໄມ້ປ່ອງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ  

ຄົວເຮືອນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກໍາໂຄງການ  
ແລະ ຈາກການຄຸ້ມຄອງ-ຈັດສັນປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະປ່າຫວາຍ 
ແລະ ໄມ້ປ່ອງ. 2,100 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ 

ປະໂຫຍດ

ຜົນໄດ້ຮັບ

ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ມາຂອງໂຄງການ

ກິດຈະກຳຫຼັກ

ປ່າຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ 
ທຳມະຊາດ ໃນເຂດບ້ານ 
ເປົ້າໝາຍໃນໂຄງການ  

ໄດ້ຮັບການຈັດສັນ-ຄຸ້ມຄອງ  
ແລະ ຕິດຕາມ ແບບຍືນຍົງ  

ການເຊື່ອມໂຍງທຸລະກິດ  
ຜະລິດຕະພັນຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ

ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຫັດຖະກຳບ້ານ 
ໃນໂຄງການ ກັບ ວິສາຫະກິດ  

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ

ທາງເລືອກເພື່ອເສີມສ້າງລາຍຮັບ ແບບຍືນຍົງ 
ຈາກກິດຈະກໍາຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ໃນບ້ານ 
ເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ໂອກາດ ສໍາລັບທຸລະກິດຫວາຍ 
ແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກວິເຄາະ  
ແລະ ນຳມາໃຊ້ເປັນບ່ອນອ້າງອີງ

ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການ 
ຄົ້ນຄົ້ວ ແລະ ປະເມີນຕ່ອງໂສ້ 
ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງ ຫວາຍ ແລະ 

ໄມ້ປ່ອງ ໃນ ສປປ ລາວ

ຄູ່ຮ່ວມງານ

ເປົ້າໝາຍ


