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ກອງປະ ຊ ມ ກ່ຽວກບັ “ທດິທາງຂອງການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້ໃນອະນາຄດົ ແລະ ທາງເລອືກ ສໍາລບັ ຮູບແບບ
ການຈດັສນັປ່າໄມ ຸ້ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້” ໄດ ຸ້ຖກືຈດັ ຂຶ ຸ້ນທີ່ ໂຮງແຮມ Golden Plaza, ເມອືງ Porto
Velho, ລດັ Rondônia, ປະ ເທດ ເບຼຊນິ, ໃນ ລະ ຫວ່າງ ວນັທີ 13 – 16 ກນັຍາ 2016.

 ກອງປະ ຊ ມດັ່ ງ ກ່າວ ແມ່ນຈດັໂດຍ ອງົ ການ ອາຫານ ແລະ ການກະ ສິກໍາ ແຫ່ງສະ ຫະປະ ຊາຊາດ (FAO) ແລະ
ໜ່ວຍງານອະນ ລກັປ່າໄມ ຸ້ ປະເທດ ເບຼຊນິ (SFB), ໂດຍການຮ່ວມມກືບັ ITTO, CIFOR ແລະ CIRAD

 ກອງ ປະ ຊ ມໃໃນຄັ ຸ້ງນີ ຸ້ ມຜູີ ຸ້ເຂົ ຸ້າຮ່ວມທງັໝດົ 103 ທ່ານ, ຈາກ 25 ປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງສາກນົ

 ກອງ ປະ ຊ ມດັ່ ງກ່າວໃແມ່ນບາດກ ຸ້າວໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃສໍາລບັ ໂຄງການລເິລີ່ ມການຄ ຸ້ມຄອງການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້ໃ
(FCI), ໄດ ຸ້ມກີານສງັລວມຂໍ ຸ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງໄວ ຸ້ໃນບດົງາຍງານຂອງທີ່ ປຶກສາໃຈາກໃFCI ຈໃານວນ 4 ສະບບັໃໃ
ເຊິ່ ງສາມາດຕດິຕາມລາຍ ລະ ອຽດໃໄດ ຸ້ໃນເວບັໄຊ http://foris.fao.org/preview/92208/en/: ປະກອບ
ດ ຸ້ວຍໃບດົລາຍງານລະດບັພາກພື ຸ້ນໃ3 ສະບບັ (ສ ມໃສ່ໃຂງົເຂດໃອາຝຣກິກາກາງໃແລະໃພາກຕາເວນັຕກົໃຂອງ
ອາຝຣກິາ, ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ຸ້ໃ(ເຊິ່ ງລວມທງັໃສປປໃລາວ) ແລະໃອາເມລກິາລາຕນິ) ແລະໃບດົລາຍງານໃ
ກ່ຽວກບັສະພາບລວມຂອງປ່າໄມ ຸ້ (“ການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້: ສະພາບປ່າໄມ ຸ້ໃນອາດດີ, ປັດຈ ບນັໃແລະໃ
ອະນາຄດົ?”).
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ຈ ດ ປະສງົຂອງກອງປະຊ ມດັ່ ງກ່າວ

• ແລກປ່ຽນຂໍ ຸ້ມນູຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ແລະ ບດົຮຽນ ທີ່ ຖອດຖອນໄດ ຸ້
ຈາກ ການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້;

• ສ ຸ້າງຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົຈາກ ການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້ ຕ່ໍກບັ ດ ຸ້ານເສດຖະກດິ,
ສງັຄມົ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ການເມອືງ ທງັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທ ຸ້ອງຖິ່ ນ;

• ວເິຄາະອງົປະກອບ ແລະ ປັດໃຈທີ່ ສໍາຄນັ, ລວມທງັຮູບແບບທາງເລອືກໃນການຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມ ຸ້ ທີ່ ເປັນແຮງຊ ກຍູ ຸ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫ ຸ້ແກ່ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານການສໍາປະທານ
ປ່າໄມ ຸ້ໃຫ ຸ້ມປີະສດິທຜິນົ;

• ປະກອບຄໍາແນະນາໍ ແລະ ຂໍ ຸ້ສະເໜແີນະເບື ຸ້ອງຕົ ຸ້ນ ສໍາລບັການປັບປ ງ ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ
ການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້ ຫຼ ື ການກະກຽມແຜນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການປັບໃຊ ຸ້ຮູບແບບທາງ
ເລອືກໃນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້.
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ການ ສໍາ ປະທານ ແມ່ນຫຍງັ?
ການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້ ແມ່ນ ການຈດັຕັ ຸ້ງ ປະ ຕິບດັ ສນັຍາ ສໍາລບັການມອບຊບັພະ ຍາກອນ ປ່າໄມ ຸ້

ຂອງຊາດ  ໃຫ ຸ້ພາກ ສ່ວນທີສາມຊົ່ ວຄາວ (ທ ລະກດິ, ຊ ມຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງທີ່ ບ່ໍແມ່ນລດັຖະບານ), ເຊິ່ ງ ເຂາົ
ເຈ ົ ຸ້າ ໄດ ຸ້ຮບັສດິ ໃນການນໍາໃຊ ຸ້ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ຸ້ ແລະ ການບໍລກິານຈາກປຸ້າໄມ ຸ້ ແລະ/ຫຼ ື ການຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມ ຸ້. ການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້ ປົກກະຕິແລ ຸ້ວແມ່ນນ ຖກືດໍາເນນີໃນ ເຂດປ່າຜະ ລດິແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ການ ສໍາປະ
ທານ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນເປັນໄປ ໄດ ຸ້ເຊັ່ ນດຽວກນັ. ການສໍາປະທານໃໃນປ່າໄມ ຸ້ເຂດຮ ຸ້ອນ ໄດ ຸ້ເລີ່ ມຈາກ ການ ອະນ 
ມດັ ການ ຂ ດຄົ ຸ້ນໄມ ຸ້ ໄປ ເຖງິ ການ ຄ ຸ້ມຄອງ ພືຸ້ນ ທີ່ ປ່າໄມ ຸ້ທີ່ ຄບົ ວງົ ຈອນ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ການສໍາປະທານ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອະນ ຍາດ ໃຫ ຸ້ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ຸ້ເປັນການ ນໍາ
ໃຊ ຸ້ອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟຸ້ານໍ ຸ້າຕກົ, ບ່ໍແຮ່, ໂຄງການກໍ່ ສ ຸ້າງພື ຸ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສວນປູກໄມ ຸ້ ແລະ
ການພດັທະນາດ ຸ້ານກະສກິໍາ. ໃນສະພາບ ການ ນີ ຸ້, ແມ່ນແຕກຕ່າງ ຈາກ ປ່າຜະ ລດິ ແຕ່ຂະບວນການອະ ນ ມດັ
ແລະ ການ ຈດັ ຕັ ຸ້ງ ປະ ຕິບດັແມ່ນຄ ຸ້າຍ ຄືກນັ.
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ປ່າໄມ ຸ້ສາທາລະນະ ໃນທົ່ວໂລກ
ການສໍາ ປະ ທານປ່າໄມ ຸ້ ໄດ ຸ້ກວມ ເອາົ 76% ຂອງ ເນື ຸ້ອທີ່ ປ່າ ໄມ ຸ້ໃນທົ່ ວໂລກ. ໃນກໍລະ ນີສກຶ ສາ
ຈາກ ປະເທດລດັ ເຊຍ, ໄດ ຸ້ສະ ແດງ ໃຫ ຸ້ເຫນັເຖງິ ລກັ ສະ ນະ ຂອງ ການສໍາປະ ທານທີ່ ດນິ ແມ່ນ
ກວມ ເອາົປ່າໄມ ຸ້ສາ ທາລະ ນະ ເປັນ ສ່ວນ ໃຫຍ່, ໃນທະວບີ ອາ ຝຣກິກາ ກວມ ເອາົ 87%, ທະ ວບີ 
ອາຊີ 76% ແລະ ອາເມລິກາ ໃຕ ຸ້ 66%
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ຜະລດິຕະພນັຈາກປ່າໄມ ຸ້ໃແລະໃການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້ໃ (103 ha)
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ສະພາບລວມ - ການນໍາໃຊ ຸ້ທີ່ ດນິ, ການຖຄືອງປ່າໄມ ຸ້ໃແລະໃເສດຖະກດິ

• ເປັນປະເທດອນັດບັທໃີ2 ທີ່ ມເີນ ື ຸ້ອທີ່ ປົກຫ ຸ້ມປ່າໄມ ຸ້
(520ລ ຸ້ານ ha, 13% ຂອງປ່າໄມ ຸ້ທງັໝດົໃນໂລກ)

• ເປັນປະເທດອນັດບັທໃີ1 ດ ຸ້ານເນື ຸ້ອທີ່ ປ່າໄມ ຸ້ເຂດຮ ຸ້ອນ
( 1/3 ຂອງປ່າໄມ ຸ້ທງັໝດົຂອງໂລກ)
•    ປ່າໄມ ຸ້ຂອງລດັ : 290ລ ຸ້ານ ha - ເປັນປະເທດອບັດບັທ8ີ

ທີ່ ໃຫ່ຍທີ່ ສ ດໃ
•    ເສດຖະກດິດ ຸ້ານປ່າໄມ ຸ້:

~ 3.5% ຂອງ GDP, 6 ລ ຸ້ານຄນົ

MINISTIzRIO DO
MEIO AMBIENTE

ສວນປູກໄມ ຸ້
1%

ປ່າໄມ ຸ້ທາໍມະຊາດ
60%

ການນາໍໃຊ ຸ້ອື່ ນໆ
12%

7%
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ສະພາບລວມ - ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງໃແລະໃນະໂຍບາຍ

ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ໃລະດບັຊາດ

MMA

ການອະນ ຍາດໃແລະໃ
ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົ
ໝາຍ

ໜ່ວຍງານການອະນ ລກັ

•    ອດັຕາການທໍາລາຍປ່າໄມ ຸ້ສູງຫຼາຍໃໃນປີ
2000
•    ມຄີວາມພະຍາຍາມດຸ້ານນະໂຍບາຍໃໃນ
ການຕ ຸ້ານການທໍາລາຍປ່າໄມ ຸ້ -

PPCDAM (2004 - peak)
•    ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນການສັ່ ງໃແລະໃການຄວບ
ຄ ມ
•    ການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້ ('06)

ສຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງໃນການຖຄືອງປ່າໄມ ຸ້
ແລະໃແກນການນາໍໃຊ ຸ້ແບບຍນືຍງົ

MINISTIzRIO DO
MEIO AMBIENTE

ວາງນະໂຍບາຍ,
ການສື່ ສານ,  ບດົ

ແນະນາໍ

MMA

ການພດັທະນາປ່າໄມ ຸ້

ICMBio

SFB
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ຂັ ຸ້ນຕອນສາໍລບັໃການສາໍປະທານປ່າໄມ ຸ້

MINISTIzRIO DO
MEIO AMBIENTE

ການຕດິຕາມກວດກາໃສນັຍາ

ເຖງິ 40 ປີ

■ ການຂຶ ຸ້ນທະບຽນປ່າໄມ ຸ້ໃນລະດບັຊາດ
■ PAOF-ແຜນການສໍາປະທານປ່າໄມ ຸ້ປະຈາໍປີ
■ ການປະເມນີຜນົທາງດ ຸ້ານເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ
■ ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງ
■ ການສໍາຫວຼດປ່າໄມ ຸ້
■ ການສໍາຫວຼດໃແລະໃປະເມນີຜນົວຽກງານ

ການຄອບຄອງທີ່ ດນິ

■ ທບົ ທວນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂຸ້ອງ

ການກະກຽມ

18 ຫາໃ36 ເດອືນ

■ ແບບທດົລອງທາງດ ຸ້ານວຊິາການໃແລະໃ
ເສດຖະກດິ

■ ຮ່າງເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງໃສໍາລບັການປະມນູ
■ ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລໃືແລະໃປະກອບຄາໍຄດິ

ເຫນັໃຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ
■ ສໍາເລດັເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັການປະມນູ
■ ບດົສະເໜດີ ຸ້ານເຕກັນກິວະຊາການໃແລະໃລາຄາ

ທີ່ ມລີກັສະນະຈະແຈ ຸ້ງໃແລະໃມີ່ ການກວດກາປະ
ເມນີຜນົຢ່າງຖກືຕ ຸ້ອງ

■ ເຊນັລງົນາມໃນສນັຍາສໍາປະທານ

ເອກະສານສໍາລບັການປະມູນ

12 ຫາໃ18 ເດອືນ

■ ເຄື່ ອງມກືານຄວບຄ ມ
■ ການສ ຸ້າງພື ຸ້ນຖານໃດ ຸ້ານລະ
ແບບການໃແລະໃນຕິກິາໍ

■ ການກວດກາຢັຸ້ງຢືນສນັຍາ
ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ

■ ການສະໜອງທນຶ , ຄວາມ
ໂປ່ງໃສໃແລະໃຄວາມເຊື່ ອຖໃືຕ່ໍຜູ ຸ້
ວາງນະໂຍບາຍໃແລະໃການສໍາ
ປະທານ

■ ການສື່ ສານຢ່າງເນືຶ່ ອງ
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PAOF -

ແຜນສໍາປະທານໃໃໃໃໃໃ
ປ່າໄມ ຸ້ປະຈາໍປີ

Seite 12

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້
Caxiuanã ແລະໃບນັດາ
ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້

XXX28.12.2016
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ເນື ຸ້ອທີ່ ໃທີ່ ນອນຢູ່ໃນໃການສາໍປະທານປ່າໄມ ຸ້ (ha)

•    2022 ເປົຸ້າໝາຍລະດບັຊາດ: 7 ລ ຸ້ານ ha; ປະຈ ບນັມ:ີ 842 k ເຮກັຕາ
•    ຄວາມໄວໃທີ່ ຕ ຸ້ອງການໃແມ່ນໄດ ຸ້ເພີ່ ມຂື ຸ້ນຢ່າງໄວວາ
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ການສາໍປະທານຂອງລດັ - ການຜະລດິປະຈາໍປີ (m3 ຂອງໄມ ຸ້ທ່ອນ)

ໃນ'15, ການຜະລດິຈາກການສໍາປະທານແມ່ນໃປະມານ 1% ຂອງການຜະລດິທງັໝດົ. '16 ການຄາດຄະເນໃແມ່ນ is 3%,
ມທ່ີາແຮງຈະເພີ່ ມຂື ຸ້ນໃນໄລຍະສັ ຸ້ນ, ທີ່ ມພີ ື ຸ້ນທີ່ ກ ຸ້ວາງຂວາງໃໃນການເລີ່ ມການດໍາເນນີງານ

MINISTIzRIO DO
MEIO AMBIENTE
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ການສໍາປະທານຂອງລດັ - ການຜະລດິປະຈາໍປີ (m3 ທີ່ ເປັນໄມ ຸ້ທ່ອນ)

ຈ ດໝາຍຂອງຕະຫຼາດ ມູນຄ່າ (R$ ລຸ້ານ)

SFB 9,4

ICMBio 9,1

FNDF 4,5

ລດັ 4,5

ເທດສະບານເມອືງ 4,5

R$ 32 ລ ຸ້ານໃໃນປະຈ ບນັ. ການຄາດຄະເນໃນໄລຍະສັ ຸ້ນໃຈະເພີ່ ມຂື ຸ້ນ
ການຄດິໄລ່ລາຍຮບັຈາການສໍາປະທານ: 2010: R$10 ລ ຸ້ານ; 2015: R$40 ລ ຸ້ານ
ການຈ ຸ້າງງານ - 2010: 420 (140 ທາງກງົ, 280 ທາງອ ຸ້ອມ); 2015: 1500 (500 ທາງກງົ, 1000 ທາງອ ຸ້ອມ)
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•    ບ່ໍມຄີວາມເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ຸ້ໃແລະໃມກີດິຈະກາໍນ ຸ້ອຍທີ່ ທາໍຜດິກດົໝາຍໃນໃພື ຸ້ນທີ່ ສໍາປະທານ
•    ມກີານຄ ຸ້ມຄອງທີ່ ດກ່ີວາໃໃນເຂດປ່າຜະລດິໃແລະໃລກີລ ຸ້ຽງຄ່າໃຊ ຸ້ຈ່າຍ
•    ມຄີວາມເຂົ ຸ້າໃຈທີ່ ດໃີໃນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້
•    ການສ ຸ້າງເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ໃໃນການຕດິຕາມກວດກາ
•    ມຄີວາມສງົໃສນ ຸ້ອຍໃລະຫ່ວາງໃພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ
•    ສ ຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງໃໃນການຄ ຸ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມໃໃນລະດບັທ ຸ້ອງຖິ່ ນ

$ ຕົ ຸ້ນກາໍເນດີ ລດັ ມູນຄ່າ (R$) ຜນົໄດ ຸ້ຮບັ
ຄ່າພນັທະໄມ ຸ້ Rondonia state 1,14 ລ ຸ້ານ ການສໍາຫວຼດ ແລະໃແຜນຄ ຸ້ມຄອງເຂດປ່າຜະລດິ
ຄ່າພນັທະໄມ ຸ້ Oriximina mun. 753k ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ
ການມສ່ີວນ
ຮ່ວມຂອງ
ສງັຄມົ Itapua d'Oeste mun 420k ພືຸ້ນຖານໂຄງລ່າງໃສໍາລບັບນັດາຊ ມຊນົ

6 O V f R M o P l O l % V
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ຜນົໄດ ຸ້ຮບັທາງດ ຸ້ານສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມໃແລະໃການເມອືງ
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ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເປັນໄປໄດ ຸ້ໃແລະໃຄໍາສະເໜີ
•    ມຄີວາມໂປ່ງໃສຫາຼຍໃແລະໃມກີານກັ່ ນຕອງໃຜ່ານຂະບວນການທງັໝດົ
•    ມກີານອອກແບບສນັຍາທີ່ ສະຫາຼດໃທີ່ ມແີຮງຈ ງໃຈທີ່ ດກ່ີວາ
•    ແລກປ່ຽນທາງດ ຸ້ານຄວາມສ່ຽງ
•    ການລງົໂທດໜກັກ່ວາໃການລງົໂທດປົກກະຕໃິ - ຜູ ຸ້ຄໍ ຸ້າປະກນັ, ການສີ ຸ້ນສ ດໂຄງການ
•    ການແບ່ງພາລະບດົບາດ - ຜູ ຸ້ສໍາປະທານຜະລດິ, ລດັໃSFB ຮ່າງສນັຍາ

, ແລະໃລດັຖະບານທ ຸ້ອງຖິ່ ນໃຮບັຜດິຊອບການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ
•    ຄວາມເປັນຮຽບຮ ຸ້ອຍໃແລະໃການເລີ່ ມຕົ ຸ້ນທີ່ ຊ ຸ້າໃເປັນສິ່ ງທີ່ ດໃີໃນການທດົລອງໃໃນສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມທີ່ ບ່ໍແນ່ນອນໃທີ່ ມຄີວາມຮູ ຸ້

ຈາໍກດັ
•    ການປ່ຽນແປງຄັ ຸ້ງໃຫ່ຍໃຂອງລະບບົການບໍລຫິານລດັ, ຫນັທດິໃສ່ດ ຸ້ານເສດຖະກດິຫາຼຍກ່ວາໃທີ່ ບ່ໍຄໍານງືເຖງີດ ຸ້ານ

ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມໃແລະໃດ ຸ້ານສື່ ສຽງ
•    ມຄີວາມສາມາດດ ຸ້ານລະບຽບການທີ່ ຫາຼກຫາຼຍຈາກໃຂະແໜງການອື່ ນໆ
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