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1. ບົດນ າສະເໜ ີ 

ໃນການເປນັສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງແຜນງານຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປົ່ າໄມ ູ້ ການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ູ້າໄມ ູ້ (FLEGT), ປະຈ ບນັ
ສະຫະພນັເອຣີບົ (EU) ກາໍລງັເຈລະຈາການເປນັຄ ົ່ ຮົ່ ວມສນັຍາການຄ ູ້າ ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ຮົ່ ວມກບັ ສປປ ລາວ. ຄ ົ່ ຮົ່ ວມສນັຍາ
ການຄ ູ້າແບບສະໝກັໃຈ VPA ແມົ່ ນຂໍ ູ້ຕກົລງົການຄ ູ້າ ທີົ່ ຖີກືຕ ູ້ອງຕາມຂອງສອງຝົ່ າຍ ທີົ່ ມຈີ ດປະສງົເພືົ່ ອແກ ູ້ໄຂການຕດັໄມ ູ້ທີົ່ ຜດິກດົໝ
າຍ ໂດຍການປບັປ ງການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ ແລະ ຮບັປະກນັວົ່ າມແີຕົ່ ໄມ ູ້ທົ່ ອນທີົ່ ຖກືກດົໝາຍເທົົ່ ານັ ູ້ນສົົ່ ງອອກໄປສະຫະພາບເອຣີບົ. ການ
ປບັປ ງການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ ມນັຮຽກຮູ້ອງໃຫ ູ້ທ ກພາກສົ່ ວນທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ູ້ອງ ລວມທງັ ແມົ່ ຍງິ ສາມາດເຂົ ູ້າຮົ່ ວມໃນການຕດັສນິໃຈ ທີົ່ ມຜີນົ
ກະທບົຕໍົ່ ການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ຂອງເຂາົເຈົ ູ້າ ແລະ ແມົ່ ຍງິ ມໂີອກາດເທົົ່ າທຽມກນັກບັເພດຊາຍ ໃນການໄດ ູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຂໍ ູ້
ຕກົລງົຄ ົ່ ຮົ່ ວມສນັຍາການຄ ູ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ເຊັົ່ ນ: ການປບັປ ງການເຂົ ູ້າເຖງິຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ູ້ ທີົ່ ສໍາຄນັຕໍົ່ ຊວີດິການເປນັຢ ົ່  
ແລະ ໂອກາດໃນການເຂົ ູ້າເຖງິການຈ ູ້າງງານ ພາຍໃນຂະແໜງການປ ງແຕົ່ ງໄມ ູ້. 

1.1. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມໃນວຽກງານ FLEGT-VPA ໃນປະເທດລາວ CSO  
ສະມາຄມົສົົ່ ງເສມີຄວາມຮ ູ້ ແລະ ການຄົ ູ້ນຄ ູ້ວາພດັທະນາຊນົນະບດົ (RRDPA) ແລະ ສະມາຄມົແມົ່ ຍງິຮົ່ ວມໃຈພດັທະນາ 

(MHP) ແລະ ສະມາຄມົອືົ່ ນໆ ທີົ່ ເປນັຄະນະກາໍມະການວຽກງານ FLEGT ໄດ ູ້ເຮດັວຽກຮົ່ ວມກບັຫ ູ້ອງການປະສານງານ FLEGT, 
ກມົກວດກາປົ່ າໄມ ູ້ ໃນການພດັທະນາຮົ່ າງນຍິາມໄມ ູ້ທີົ່ ຖກືຕ ູ້ອງຕາມກດົໝາຍ ເພືົ່ ອສະໜບັການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປົ່ າໄມ ູ້ ການ
ຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ູ້າໄມ ູ້ (FLEGT) ແລະ ການເປນັຄ ົ່ ຮົ່ ວມການຄູ້າແບບສະໝກັໃຈ VPAs. ສະມາຄມົ RRDPA ແມົ່ ນເນັ ູ້ນໃສົ່
ປະເດນັກົ່ ຽວກບັການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ບ ູ້ານແລະ ໄດ ູ້ສໍາເລດັວຽກງານຄົ ູ້ນຄວ ູ້າກົ່ ຽວກບັການນໍາໃຊ ູ້ປົ່ າໄມ ູ້ບ ູ້ານຢ ົ່ ແຂວງໄຊຍະບ ລ,ີ ຊ ົ່ ງ ບດົ
ຄົ ູ້ນຄວ ູ້າ ດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນມເີປົ ູ້າໝາຍຫ ກັຄກືານສ ກສາຕົ່ ອງໂສ ູ້ການສະໜອງໄມ ູ້. ຂໍ ູ້ມ ນ ແລະ ຜນົໄດ ູ້ຮບັຂອງການເຮດັບດົຄົ ູ້ນຄວ ູ້ານີ ູ້ ແມົ່ ນ
ໄດ ູ້ຖກືນໍາໃຊ ູ້ເຂົ ູ້າໃນການພດັທະນາລະບບົ TLD4. ຄຽງຄ ົ່ ກນັນັ ູ້ນ, ສະມາຄມົ ໄດ ູ້ເນັ ູ້ນໜກັໃສົ່ ໃນການພດັທະນາແມົ່ ຍງິ ແລະ ຊນົເຜົົ່ າ 
ຢ ົ່ ແຂວງບໍົ່ ແກ ູ້ວ ນບັຕັ ູ້ງແຕົ່ ປີ 2010 ເປນັຕົ ູ້ນມາ ແລະ ຜ ູ້ອໍານວຍການຂອງສະມາຄມົ (ທົ່ ານນາງ ວນັສ ີແສນຍະວງົ) ແມົ່ ນຜ ູ້ຕາງໜູ້າ
ຂອງອງົການຈດັຕັ ູ້ງທາງສງັຄມົລາວ (Lao CSO) ໃນຄະນະກໍາມະການເຈລະຈາ ລະຫວົ່ າງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ.  
1.2. ຈ ດປະສົງຂອງບົດຄົັ້ນຄວ້າ  

ບດົຄົ ູ້ນຄວ ູ້ານີ ູ້ ມຈີ ດປະສງົເພືົ່ ອຮວບຮວມຂໍ ູ້ມ ນທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງແມົ່ ຍງິ ໃນ
ການບໍລຫິານຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ໃນລະດບັທ ູ້ອງຖິົ່ ນ ແລະ ລະດບັປະເທດ ອງີຕາມ ກອບກດົໝາຍທີົ່ ມຢີ ົ່  ແລະ ນໍາສະເໜຊີົ່ ອງຫວົ່ າງຕົ່ າງໆ 
ຂອງນະໂຍບາຍ, ຄວາມບໍົ່ ຕໍົ່ ເນືົ່ ອງ ຫ ອືືົ່ ນໆ. ພ ູ້ອມກນັນັ ູ້ນ  ກໍໃຫ ູ້ຄວາມກະຈົ່ າງແຈ ູ້ງຕໍົ່ ກບັບດົບາດຂອງແມົ່ ຍງິໃນການບໍລຫິານຈດັສນັ
ການນໍາໃຊ ູ້ປົ່ າໄມ ູ້ ໃນກອບກດົໝາຍປະຈ ບນັ ແລະ ຕາມຄວາມເຊືົ່ ອທາງວດັທະນະທາໍຮດີຄອງປະເພນ,ີ ໃຫູ້ຂໍ ູ້ມ ນກົ່ ຽວກບັກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການໃນປະຈ ບນັ ສົົ່ ງເສມີການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ.  
2. ທົບທວນກອບນິຕກິ າຂອງລາວທີໍ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ປາ່ໄມຸ້  

ສປປ ລາວ ມກີອບກດົໝາຍທີົ່ ຮດັກ ມໃນການສົົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບທາງດ ູ້ານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແຕົ່ ກໍຍງັປາກດົເຫນັມີ
ຊົ່ ອງຫວົ່ າງທີົ່ ຍງັບໍົ່ ທນັໄດ ູ້ຖກືແກ ູ້ໄຂ. ກອບຂອງຂໍ ູ້ກໍານດົ ແລະ ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ ງລວມມ ີ ກດົໝາຍ, ຄໍາແນະນໍາຂອງ
ລດັຖະບານ ແລະ ຂະບວນການທາງການບໍລຫິານຈດັການທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັທ ລະກດິ ແລະ ການຄ ູ້າ ແມົ່ ນຖເືລືົ່ ອງເພດເປນັທາງສາຍກາງ. 
ສນົທສິນັຍາວົ່ າດ ູ້ວຍການລບົລ ູ້າງທ ກຮ ບແບບການຈາໍແນກຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ (CEDAW) ກໍົ່ ໄດ ູ້ຖກືຮບັຮອງຈາກ ສປປ ລາວ, ລວມທງັກດົໝ
າຍວົ່ າດ ູ້ວຍການພດັທະນາ ແລະ ການປກົປູ້ອງແມົ່ ຍງິປີ  2004 (ເລກທ ີ70/PO) ໄດ ູ້ຖກືນໍາໃຊ ູ້ເພືົ່ ອຕອບສະ    ໜອງຄວາມຮຽກຮູ້ອງ
ຕ ູ້ອງການຂອງປະເທດລາວ ພາຍໃຕ ູ້ສນົທສິນັຍາສະບບັນີ ູ້. 

ກດົໝາຍວົ່ າດ ູ້ວຍປົ່ າໄມ ູ້ (2019) ແມົ່ ນຖກືຮົ່ າງຂ ູ້ນໂດຍການຖເືອາົບດົບາດຍງິ-ຊາຍເປນັກາງ ແລະ ບໍົ່ ໄດ ູ້ລະບ ເຖງິເພດ ຫ  ື
ຜ ູ້ຍງິໃນມາດຕາໃດເລຍີ, ສະນັ ູ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີ ູ້ ແມົ່ ນໃຫ ູ້ການສະໜບັສະໜ ນທງັເພດຊາຍ ແລະ ຍງິ ລວມທງັກດິຈະກໍາທາງດ ູ້ານ
ເສດຖະກດິ ແລະ ການຈດັຕັ ູ້ງຕົ່ າງໆ. ຊ ົ່ ງກດົໝາຍບໍົ່ ໄດ ູ້ສະເພາະເຈາະຈງົໃນການຊົ່ ວຍເຫ ອືແມົ່ ຍງິເພືົ່ ອສາມາດຂູ້າມຜົ່ ານສິົ່ ງທ ູ້າທາຍ ຫ  ື
ຂໍ ູ້ຫຍ ູ້ງຍາກທີົ່ ກົ່ ຽວພນັກບັຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ອໍານາດການຕດັສນິໃຈຂອງເພດຍງິຕໍົ່ ກບັກດິຈະກໍາທາງເສດຖະກດິຕົ່ າງໆ.  
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 ກດົໝາຍ ວົ່ າດ ູ້ວຍທີົ່ ດນິ (2019) ທີົ່ ດດັແກ ູ້ໂດຍ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ (2019) ແມົ່ ນບໍົ່ ໄດ ູ້ບນັຈ ຂໍ ູ້ກໍານດົທີົ່ ປກົປູ້ອງແມົ່ ຍງິທີົ່
ແຕົ່ ງງານແລ ູ້ວ. ໃນຄວາມເປນັຈງິ, ເຖງິວົ່ າທ ີ່ ດນິຈະມຄີວາມສໍາຄນັຕໍົ່ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງ ແມົ່ ຍງິ, ແຕົ່ ກດົໝາຍ ວົ່ າດ ູ້ວຍທີົ່ ດນິສະບບັໃ
ໝົ່   ໄດ ູ້ລບົລ ູ້າງລບົລ ູ້າງຄວາມຕູ້ອງການທີົ່ ຕ ູ້ອງການອອກຊືົ່  ໃນໃບຕາດນິເປນັຄ ົ່ ຜວົເມຍ (ເມຍ ແລະ ສາມ)ີ (LIWG, 2020). ເຖງິ
ຢົ່ າງໃດກໍຕາມ GIZ (2019:9) ໄດ ູ້ໃຫ ູ້ຄໍາເຫນັວົ່ າກດົໝາຍເຫ ົົ່ ານີ ູ້ ບໍົ່ ຈາໍເປນັຕ ູ້ອງກົ່ າວເຖງິຄວາມໝາຍຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍຢົ່ າງຈະແຈ ູ້ງ 
ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າໄດ ູ້ມເີນື ູ້ອໃນດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນໄດ ູ້ລະບ ໃນກດົໝາຍອືົ່ ນໆ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ູ້ອງເຊັົ່ ນ: ລດັຖະທໍາມະນ ນ, ກດົໝາຍແຮງງານ, ກດົໝາຍ
ຄອບຄວົ, ກດົໝາຍ ວົ່ າດ ູ້ວຍສະຫະພນັແມົ່ ຍງິ, ກດົໝາຍ ວົ່ າດ ູ້ວຍການພດັທະນາ ແລະ ການປກົປູ້ອງ ແມົ່ ຍງິ. ກດົໝາຍເຫ ົົ່ ານີ ູ້ມີ
ພື ູ້ນຖານດ ູ້ານກດົໝາຍສໍາລບັຄວາມສະເໝພີາບລະຫວົ່ າງຍງິ-ຊາຍໃນທ ກຂະແໜງການ. 
 ໃນປີ 2019, ເພືົ່ ອກະກຽມສໍາລບັການສ ູ້າງແຜນງານປະຕບິດັປົ່ າໄມ ູ້ ປີ 2021-2025, ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້ 
(MAF) ໄດ ູ້ຈດັກອງປະຊ ມທບົທວນວຽກງານຂອງຫ ູ້ອງການຄວາມກ ູ້າວໜູ້າຂອງແມົ່ ຍງິ (OAW) ໃນໄລຍະຜົ່ ານມາ. ບດົບນັທ ກຂອງ
ກອງປະຊ ມ ແມົ່ ນໄດ ູ້ລະບ ວົ່ າ ການເຊືົ່ ອມຊາມວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແມົ່ ນບໍົ່ ໄດ ູ້ຮບັຄວາມເຂົ ູ້າໃຈເທົົ່ າທີົ່ ຄວນ ແລະ ຍງັບໍົ່ ໄດ ູ້ຮບັ
ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັເທົົ່ າທຄີວນ ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າ ແມົ່ຍງິຂາດແຫ ົ່ ງສະຖຕິຂໍິ ູ້ມ ນ, ຍງັຂາດການທບົທວນຄນືບດົຮຽນທີົ່ ຜົ່ ານມາ ແລະ ຍງັ
ຂາດການແບົ່ ງພາລະໜູ້າທີົ່ ຮບັຜດິຊອບ ທີົ່ ຊດັເຈນ (ກະຊວງກະສກິໍາ 2020). ໂດຍສະເພາະຫ ູ້ອງການ ສົົ່ ງເສມີຄວາມກ ູ້າວໜູ້າຂອງ 
ແມົ່ ຍງິ ແມົ່ ນບໍົ່ ມຊີບັພະຍາກອນພຽງພໍ, ມຫີ າຍແຫ ົ່ ງທ ນ ທີົ່ ໃຫ ູ້ການຊົ່ ວຍເຫ ອື ດູ້ານຊບັພະຍາກອນ ເພືົ່ ອເສມີຂະຫຍາຍບດົບາດຂອງ 
ແມົ່ ຍງິ ໂດຍຜົ່ ານສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວ (LWU) ເຊິົ່ ງແມົ່ ນອງົການຈດັຕັ ູ້ງມະຫາຊນົ ທີົ່ ເປນັຕວົແທນຂອງ ແມົ່ ຍງິ ທີົ່ ຢ ົ່ ພາຍໃຕ ູ້ໂຄງສ ູ້າງ
ຂອງ ພກັ ໃນ ສປປ ລາວ. ແທນທີົ່ ຈະໃຫ ູ້ທ ນຫ ູ້ອງການສົົ່ ງເສມີຄວາມກ ູ້າວໜູ້າຂອງ ແມົ່ ຍງິ. ເພືົ່ ອແກ ູ້ໄຂຂໍ ູ້ຄງົຄ ູ້າງເຫ ົົ່ ານີ ູ້, ຮົ່ າງແຜນ
ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັງານປົ່ າໄມ ູ້ 2020-2025 ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດ ປົ່ າໄມ ູ້ ຮອດປີ 2030 (MAF,2020) ໄດ ູ້ກໍານດົວົ່ າ ວຽກງານ
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຕູ້ອງຖກືລວບລວມເຂົ ູ້າໃນທ ກໆກດິຈະກໍາ ຂອງການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້.  
3. ການດ າເນີນການສກຶສາກ່ອນໜ້ານີັ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍແລະປາ່ໄມຸ້
ໃນສປປລາວ 

3.1 ການສກຶສາຂັັ້ນບ້ານ 
ຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ູ້ ແມົ່ ນມຄີວາມສໍາຄນັເປນັພເິສດສໍາລບັຄວົເຮອືນທີົ່ ທ ກຍາກ, ຜ ູ້ທີົ່ ອາໃສຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ູ້ ເພືົ່ ອ

ເປນັໂພສະນາການອາຫານຂອງຄອບຄວົ, ສ ຳລບັເປນັຟນື ແລະ ເພືົ່ ອຫາລາຍໄດ ູ້. ໜໍົ່ ໄມ ູ້, ເຫດັ, ຜກັປົ່ າ ແລະ ປານ ູ້ອຍ/ກ ູ້ງ-ຫອຍ ສົ່ ວນ
ໃຫົ່ ຍແມົ່ ນ ແມົ່ ຍງິ ເປນັຜ ູ້ເກບັມາບໍລໂິພກ ຫ  ືນໍາໃຊ ູ້ພາຍໃນຄວົເຮອືນ, ໃນຂະນະທີົ່ ຜະລດິຕະພນັທີົ່ ເປນັເຄືົ່ ອງປົ່ າຂອງດງົ (NTFP’s) 
ແມົ່ ນໃຫລ້ຳຍຮບັທີົ່ ເປນັເງນິສດົຫຼຳຍກວີ່ ຳ 50% ໃຫູ້ແກົ່ ບນັດາບ ູ້ານທີົ່ ຢ ົ່ ໃນຊນົນະບດົ (ສະຫະພນັ ແມົ່ ຍງິລາວ LWU, 2018). ແມົ່ ຍງິ 
ແມົ່ ນຈະມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊອກຫາເກບັຟນື ເພືົ່ ອມານໍາໃຊ ູ້ເຂົ ູ້າໃນການປ ງແຕົ່ ງອາຫານ ແລະ ສ ູ້າງຄວາມອບົອ ົ່ ນ ໃຫູ້ແກົ່ ຄນົ
ໃນຄອບຄວົ. ຄຽງຄ ົ່ ກບັການເບິົ່ ງແຍົ່ ງເດກັນ ູ້ອຍ ແລະ ວຽກເຮດັງານທໍາໃນຄວົເຮອືນ, ເວລາທີົ່ ໃຊ ູ້ໃນການເກບັຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ູ້
ປະກອບສົ່ ວນໃຫູ້ “ຄວາມທ ກຍາກ”, ເຊິົ່ ງຈາໍກດັໂອກາດຂອງພວກເຂາົໃນການສ ກສາ ຫ  ື ເພືົ່ ອໃຫ ູ້ມໂີອກາດທາງເສດຖະກດິ ທີົ່ ມຄີົ່ າ
ຕອບແທນຫ າຍກວົ່ າ ເຊັົ່ ນ: ການຈ ູ້າງງານ (ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວ LWU2018). ສະນັ ູ້ນການສ ນເສຍຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ູ້ ຈ ົ່ ງສົົ່ ງຜນົ
ກະທບົຕໍົ່  ແມົ່ ຍງິ ຢົ່ າງຫ ວງຫ າຍ ເມືົ່ ອສມົທຽບກບັເພດຊາຍ.  

 

 

 

 

 

 

ຮ ບທ ີ1: ແມົ່ ຍງິນໍາໃຊ ູ້ຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ູ້ ໂດຍການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ການເອາົໄມ ູ້ຟນື, ຫາອາຫານປົ່ າ ແລະ  ພດືສະໝ ນໄພ 



4 
 

3.2 ບົດສກຶສາກ່ຽວກັບການຈ້າງແຮງງານ ຍິງ ໃນອ ດສາຫະກ າໄມຸ້ 
ເຖງິວົ່ າພວກເຂາົຈະມບີດົບາດສໍາຄນັຢ ົ່ ໃນຄວົເຮອືນຊນົນະບດົ, ແມົ່ ຍງິຫ າຍຄນົສາມາດຫນັປົ່ ຽນໄປເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ຖູ້າ

ມໂີອກາດມາເຖງິ, ໃນນັ ູ້ນ ລວມມອີ ດສາຫະກໍາປ ງແຕົ່ ງໄມ ູ້. ຢ ົ່ ເມອືງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ,ີ ໂຮງງານປ ງແຕົ່ ງສກັ ຂອງຮົ່ ວມໃຈ ໄດ ູ້
ມກີານຈ ູ້າງແຮງງານ 230 ຄນົ, ໃນນັ ູ້ນ 130 ຄນົເປນັ ແມົ່ ຍງິ (Ling et al., 2021). ຜ ູ້ບໍລຫິານໂຮງງານ ໄດ ູ້ລາຍງານວົ່ າ ພວກເຂາົ
ຕ ູ້ອງການ ທີົ່ ຈະຈ ູ້າງ ແມົ່ ຍງິ ສໍາລບັວຽກງານຕບົແຕົ່ ງໄມ ູ້ສໍາເລດັຮ ບ (ການທາກາວ, ການຂດັໄມ ູ້ດ ູ້ວຍເຈ ູ້ຍຊາຍ, ການປະກອບ) ເພາະວົ່ າ
ພວກເຂາົເອາົໃຈໃສົ່ ໃນລາຍລະອຽດ, ມຄີວາມອດົທນົ ແລະ ການສ ນເສຍໄມ ູ້ເສດ ແມົ່ ນມໜີ ູ້ອຍ. ໃນທາງກງົກນັຂ ູ້າມກນັ ຜ ູ້ຊາຍແມົ່ ນ
ມໜີ ູ້າທີົ່ ເຮດັວຽກທີົ່ ຕ ູ້ອງຍກົເຄືົ່ ອງໜກັ ແລະ ແລະຄວບຄ ມການດໍາເນນີງານຂອງກນົກນົຈກັ. “ການເຮດັວຽກດູ້ານກະສກິໍາຂອງ 
ແມົ່ ຍງິ” ແມົ່ ນສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫນັໃນການຄົ ູ້ນຄ ູ້ວາ ຄັ ູ້ງນີ ູ້ພບົວົ່ າ ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ແມົ່ ຍງິ ຈະໄດ ູ້ເປນັເຈົ ູ້າຂອງທີົ່ ດນິກະສກິໍາທີົ່ ເໜາະສມົ, ແຕົ່
ການເຮດັກະສກິໍາ ກໍົ່ ບໍົ່ ໄດ ູ້ຖກືພຈິາລະນາວົ່ າເປນັອາຊບີທາງເລອືກໃຫູ້ແກົ່ ແມົ່ ຍງິ ທີົ່ ເຮດັວຽກໃນໂຮງເລືົ່ ອຍ, ເພາະວົ່ າວຽກກະສກິໍາມີ
ຄວາມຫຍ ູ້ງຍາກຫ າຍ ແລະ ລາຍໄດ ູ້ກໍົ່ ຕໍົ່ າ ແລະ ບໍົ່ ປກົກະຕ.ິ  

ບໍລສິດັບວົລະພາ (Burapha Agroforestry) ກໍາລງັກໍົ່ ສ ູ້າງໂຮງງານຜະລດິໄມ ູ້ອດັ ຢ ົ່ ເມອືງຫນີເຫບີ, ແຂວງວຽງຈນັ ເຊິົ່ ງມີ
ພະນກັງານຫ າຍກວົ່ າ 300 ຄນົ, ໃນນັ ູ້ນ 65% ຄາດວົ່ າຈະເປນັແຮງງານແມົ່ ຍງິ, ໃນເວລາທີົ່ ເລີົ່ ມດໍາເນນີງານໃນໄຕ ມາດທໍາອດິຂອງປີ 
2021 (Adam Redman, ໜົ່ ວຍງານການສືົ່ ສານສົ່ ວນບ ກຄນົ, 7/1/2021). ເພດຍງິທີົ່ ຮຽນຈບົຈາກໂຮງຮຽນເຕກັໂນໂລຢີໄມ ູ້ ຂອງ
ຄະນະວທິະຍາສາດປົ່ າໄມ ູ້ (FOF), ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດລາວ (NUOL) ກໍາລງັໄດ ູ້ຮບັການຈ ູ້າງງານ ໃນໜູ້າທີົ່ ຮບັຜດິຊອບ
ວຽກງງານໃນຕໍາແໜົ່ ງບໍລຫິານ ແລະ ຕໍາແໜົ່ ງການຄ ມງານກບັບໍລສິດັ (ຮ ບ 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບທ ີ2: ການຮບັສະໝກັພະນກັງານຈາກນກ ົ່ ມນກັສ ກສາຈບົໃໝົ່ , ເຊິົ່ ງເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງຂອງຈາໍນວນພະນກັງານໃໝົ່ ແມົ່ ນ ແມົ່ ຍງິ, ທີົ່ກາໍລງັຢ ົ່
ໃນການຝ ກອບົຮມົຈາກບໍລສິກັ, 7/1/2021 

4. ໂອກາດສ າລັບແມ່ຍງິທີໍ່ມີສວ່ນຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ 
ໃນການຂ ດຄົ ູ້ນ ແລະ ການຊື ູ້ຂາຍໄມ ູ້ຂະໜາດນ ູ້ອຍ, ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງແມົ່ ຍງິໃນຕົ່ ອງໂສ ູ້ການສະໜອງ ສົ່ ວນຫ າຍມຄີວາມຈາໍກດັ
, ໃນຂະນະທີົ່ ຜ ູ້ຊາຍຄວບຄ ມທ ລະກດິຂະໜາດໃຫຍົ່  ແລະ ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນຕົ່ ອງໂສ ູ້ມ ນຄົ່ າ. ຍິົ່ ງຂະບວນການດັົ່ ງກົ່ າວມຄີວາມສໍາຄນັ
ສ ງດ ູ້ານແຫ ົ່ ງທ ນ, ຫ  ື ຈາໍນວນການເພີົ່ ມຂ ູ້ ູ້ນຂອງຫວົໜົ່ ວຍທ ລະກດິ, ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງແມົ່ ຍງິກໍົ່ ຍິົ່ ງຈະຫ  ດລງົ. ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ
ຂອງແມົ່ ຍງິຫ  ດລງົເນືົ່ ອງຈາກໄລຍະທາງໄປເຖງິສະຖານທີົ່ ການຄ ູ້າເພີົ່ ມຂ ູ້ນ (ໄກຂ ູ້ນ), ເນືົ່ ອງຈາກມາດຕະຖານວດັທະນະ ທໍາ-ສງັຄມົ.  
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ຕາຕະລາງ 1: ໂອກາດຂອງແມົ່ ຍງິໃນການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນຕົ່ ອງໂສ ູ້ການສະໜອງໄມ ູ້ ອງີໃສົ່ ຂໍ ູ້ມ ນທີົ່ ໄດ ູ້ຈາກການທບົທວນເອກະສານ, 
ການສໍາພາດຂັ ູ້ນສ ນກາງ, ຂັ ູ້ນແຂວງ, ຂັ ູ້ນເມອືງ ແລະ ຂັ ູ້ນບ ູ້ານ  

ກິດຈະກ າ ໂອກາດຂອງແມ່ຍິງ 

ການຈັດສັນທີໍ່ດິນປ່າໄມຸ້
ແລະການແບ່ງເຂດ
ແດນ 

ແມົ່ ຍງິກວມເອາົອດັຕາສົ່ ວນຫ າຍກວົ່ າຜ ູ້ຊາຍໃນການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການຟື ູ້ນຟ ປົ່ າໄມ ູ້, ປກົປກັຮກັສາ ແລະເຂາົເຈົ ູ້າມສີດິເຂົ ູ້າ
ຮົ່ ວມໃນການຈດັສນັທີົ່ ດນິ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້ ມສີດິອອກຄໍາຄດິເຫນັ  ແລະ ສາມາດເຂົ ູ້າຮົ່ ວມໃນນາມເປນັເຈົ ູ້າຂອງທີົ່ ດນິຫ  ື ເຈົ ູ້າ
ຂອງສວນໄມ ູ້ ຫາກເປນັການຕດັໄມ ູ້ຈາກດນິບ ກຄນົ 

ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ 
(VFMP) 

ໃນແຜນຍ ດທະສາດປົ່ າໄມ ູ້ ໄດ ູ້ມຄີວາມຮຽກຮູ້ອງຕ ູ້ອງການ ໃນການສູ້າງຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ, ໃນວຽກງານ
ການແຜນຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ບ ູ້ານ( VFMP) ແມົ່ ຍງິສາມາດເຂົ ູ້າຮົ່ ວມໃນນາມອງົການຈດັຕັ ູ້ງມະຫາຊນົຮົ່ ວມກບັຄະນະ LYU, 
LFNC, ແລະອືົ່ ນໆ.  

ການຕັດໄມຸ້  
 

ແມົ່ ຍງິສາມາດເຂົ ູ້າຮົ່ ວມໃນການສູ້າງບນັຊໄີມ ູ້, ການບນັທ ກລາຍການໄມ ູ້ ແລະ ການສ ູ້າງແຜນໃນການນໍາໃຊ ູ້ ແລະ ຕດັໄມ ູ້
ປະຈາໍປີ, ເຂົ ູ້າຮົ່ ວມຕດິຕາມກວດກາການຂ ດຄົ ູ້ນປົ່ າໄມ ູ້ເພືົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າການເກບັກ ູ້ໄດ ູ້ສອດຄົ່ ອງກບັແຜນການຄ ູ້ມຄອງ 

ການໝາຍຕົັ້ນໄມຸ້ ແມົ່ ຍງິມຄີວາມເປນັເຈົ ູ້າການໃນການຟື ູ້ນຟ ປົ່ າໄມ ູ້, ບາງຄນົທີົ່ ມຄີວາມຮ ູ້ກົ່ ຽວກບັຕົ ູ້ນໄມ ູ້ ເຂາົເຈົ ູ້າສາມາດມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການ
ໝາຍຕົ ູ້ນໄມ ູ້ແລະປະເມນີຕດິຕາມກວດກາຕົ ູ້ນໄມ ູ້ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມໂປົ່ ງໃສ  

ການຂາຍໄມຸ້ ແມົ່ ຍງິສາມາດໄດ ູ້ຮບັການແຕົ່ ງຕັ ູ້ງເປັນສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະໃນການຂາຍໄມ ູ້ແລະມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການເຈລະຈາກົ່ ຽວ
ກບັການປະມ ນແລະຂາຍໄມ ູ້ໃນແຕົ່ ລະຂັ ູ້ນ 

ການຄ ຸ້ມຄອງກອງທຶນ ແມົ່ ຍງິຄວນມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການທີົ່ ຕດັສນິໃຈການນໍາໃຊ ູ້ເງນິຂອງກອງທ ນ ແລະ ຕດິຕາມເພືົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າ 50% ຂອງກອງ
ທ ນຈະໄປເຖງິແມົ່ ຍງິ, ເຂາົເຈົ ູ້າຍງັສາມາດເຮດັໜູ້າທີົ່ ເປນັນບນັຊຄີງັເງນິ 

ກິດຈະກ າອ ໍ່ນໆ ກດິຈະກໍາຕົ່ າງໆແມົ່ ຍງິຖກືສົົ່ ງເສມີ ແລະ ສາມາດເຂົ ູ້າຮົ່ ວມໄດ ູ້ໂດຍອງີຕາມຄວາມຈາໍເປັນ 

5. ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກການສ າພາດ ແລະ ການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ 

5.1 ເມ ອງພຽງ ແລະ ເມ ອງທົໍ່ງມີໄຊ, ແຂວງ ໄຊຍະບ ລີ 

ຈາໍນວນພະນກັງານາຍງິຢ ົ່ ໃນແຕົ່ ລະຫ ູ້ອງການເມອືງ  

ເມອືງພຽງ ແລະ ເມອືງທົົ່ ງມໄີຊ, ຫູ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້ເມອືງ ແມົ່ ນມອີດັຕາສົ່ ວນຂອງພະນກັງານເພດຍງິທີົ່ ມອີດັຕາ
ສົ່ ວນຕໍົ່ າທີົ່ ສ ດພຽງແຕົ່  16% ຂອງຫວົໜົ່ ວຍທງັໝດົ ທີົ່ ລວມຢ ົ່ ໃນເມອືງພຽງ ແລະ 25% ໃນເມອືງທົົ່ ງມໄີຊ. ຂະແໜງການປົ່ າໄມ ູ້ກໍົ່
ຍງັຕໍົ່ າກວົ່ າພະນກັງານ 8 ຄນົແມົ່ ນມແີມົ່ ຍງິ 1 ຄນົ. ສະນັ ູ້ນ ຫ ູ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້ເມອືງ ຈ ົ່ ງຊດົເຊຍີການຂາດເຂນີພະນກັງານ
ເພດຍງິໂດຍອງີໃສົ່ ການເຮດັວຽກຂອງສະຫະພນັແມົ່ ຍງິ (LWU) ເພືົ່ ອສ ູ້າງຈດິສໍານ ກກົ່ ຽວກບັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍແລະ ກດົໝາຍທີົ່
ກົ່ ຽວຂ ູ້ອງໃນລະດບັຊ ມຊນົ.  ຫວົໜູ້າຫ ູ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້ເມອືງ ທົົ່ ງມໄີຊ ຍອມຮບັວົ່ າມແີມົ່ ຍງິຫ າຍຄນົທີົ່ ບໍົ່ ເລອືກເປນັ
ພະນກັງານປົ່ າໄມ ູ້.   

ຕາຕະລາງ  2: ສງັລວມພະນກັງານຢ ົ່ ຫ ູ້ອງການຕົ່ າງໆ ພານໃນເມອືງ 

ເມອືງ ຫູ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້ ຫູ້ອງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລູ້ອມ 

ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິ 

ພະນກັງານ ລວມ ແມົ່ ຍງິ ລວມ ແມົ່ ຍງິ ລວມ ແມົ່ ຍງິ 
ເມອືງພຽງ 49  8 (16%) 24 10 (42%) 7 7 (100%) 
ເມອືງທົົ່ ງມໄີຊ 28 7 (25%) 17 6 (35%) 9 9 (100%)  
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5.2. ບ້ານນາແວ່ນ ແລະ ບາ້ນນາເປ ອຍ  

ບູ້ານນາແວົ່ ນ ແລະ ບ ູ້ານນາເປອືຍ ແມົ່ ນມຊີນົເຜົົ່ າລາວ, ເຜົົ່ າມົ ູ້ງ ແລະ ເຜົົ່ າຂະມ ອາໃສເປນັຫ ກັ, ຊ ົ່ ງວົ່ າແມົ່ ຍງິທງັສອງບ ູ້ານ
ແມົ່ ນໄດ ູ້ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມກບັເພດຊາຍໃນກດິຈະກໍາຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ຕົ່ າງໆ ພາຍໃນບູ້ານຫ າຍສມົຄວນ. ໃນນັ ູ້ນແມົ່ ຍງິທງັສອງບ ູ້ານກໍໄດ ູ້ປະ
ເຊນີກບັສິົ່ ງທ ູ້າທາຍຕົ່ າງໆ ທີົ່ ໄດ ູ້ສະແດງໃຫ ູ້ເຫນັໃນຕາຕະລາງ 3.  
ຕາຕະລາງ  3: ໂອກາດ ແລະ ສິົ່ ງທ ູ້າທາຍ ຂອງແມົ່ ຍງິໃນການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນຕົ່ ອງໂສ ູ້ການສະໜອງໄມ ູ້ຂັ ູ້ນບ ູ້ານ 

 ບ້ານ ນາແວ່ນ ບ້ານ ນາເປ ອຍ  

ກາ
ນມ

ສີົ່ ວ
ນຮ
ົ່ ວ
ມຂ

ອງ
ແມ
ົ່ ຍງິ

ໃນ
ຕົ່ ອ

ງໂ
ສູ້ ກ

ານ
ສະ

ໜ
ອງ
ໄມ

ູ້  

• ແມົ່ ຍງິໄດ ູ້ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການປ ກປົ່ າ ແລະ ຍງັມກີານຄວບຄ ມ ຫ  ື
ບນັຫາສ ກເສນີກບັປົ່ າໄມ ູ້ ນໍາອກີ. 

• ແມົ່ ຍງິບໍົ່ ເໝາະ ສມົສໍາລບັການລງົພາກສະໜາມ, ແຕົ່ ສາມາດເຂົ ູ້າຮົ່ ວມ
ປະຊ ມໃນການຕດັສນິໃຈຮົ່ ວມກບັ ຊາວໜ ົ່ ມ, ແນວລາວ, ສະຫະພນັ
ແມົ່ ຍງິ, ແລະອືົ່ ນໆກົ່ ຽວກບັການວາງແຜນນໍາໃຊ ູ້ປົ່ າໄມ ູ້ບ ູ້ານ. 

• ແມົ່ ຍງິສາມາດເຂົ ູ້າຮົ່ ວມສູ້າງບນັຊໄີມ ູ້ທົ່ ອນຢ ົ່ ໃນສະ ໜາມ 1 ຫ  ື2 ທີົ່ ຕັ ູ້ງ
ຢ ົ່ ໃນເຂດໃກ ູ້ບ ູ້ານ. 

• ແມົ່ ຍງິກໍົ່ ຄວນຮ ູ້ວທິກີານໝາຍຕົ ູ້ນໄມ ູ້ ແລະ ຄດິໄລົ່ ບໍລມິາດໄມ ູ້ ເພືົ່ ອ
ຮບັປະກນັຄວາມໂປົ່ ງໃສ. 

• ແມົ່ ຍງິຄວນເຂົ ູ້າຮົ່ ວມການເຈລະຈາກົ່ ຽວກບັການຂາຍໄມ ູ້ຂະນະທີົ່ ແມົ່
ຄ ູ້າທີົ່ ເປນັແມົ່ ຍງິເຂົ ູ້າຮົ່ ວມ. 

• ແມົ່ ຍງິຄວນຈະຢ ົ່ ໃນຄະນະກໍາມະການຜ ູ້ທີົ່ ຕດັສນິໃຈນໍາໃຊ ູ້ເງນິກອງທ ນ
ດັົ່ ງກົ່ າວ 

• ຕດິຕາມເພືົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າ ແມົ່ ຍງິສາມາດເຂົ ູ້າເຖງິ50% ຂອງກອງທ ນ 
• ແມົ່ ຍງິຍງັສາມາດເຮດັ ໜູ້າທີົ່ ເປນັນາຍຄງັເງນິ / ນາຍບນັຊ ີ 

• ແມົ່ ຍງິສາມາດເປນັສະມາຊກິຄະນະປົ່ າໄມ ູ້ບ ູ້ານ, ແຕົ່ ວົ່ າບໍົ່ ມີ
ຄວາມຮ ູ້ຫ າຍ  

• ແຜນຄ ູ້ມຄອງນໍາໃຊ ູ້ປົ່ າໄມ ູ້ບ ູ້ານ ຫ  ືVFMP: ແມົ່ ຍງິສາມາດມີ
ອໍານາດໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈໄດ ູ້ຢົ່ າງເຕມັທີົ່  

• ການປ ກໄມ ູ້: ຄວາມຈງິແລ ູ້ວ, ແມົ່ ຍງິແມົ່ ນຜ ູ້ທີົ່ ມຄີວາມຫ ູ້າວຫນັ
ທີົ່ ສ ດໃນການປ ກໄມ ູ້ 

• ການສໍາຫ ວດ: ແມົ່ ຍງິສາມາດເຂົ ູ້າຮົ່ ວມທມີສໍາຫ ວດໄມ ູ້ ແລະ 
ແນົ່ ນອນເຂົ ູ້າຮົ່ ວມການຕດັ ຖູ້າວົ່ າມກີານຕດັຕົ ູ້ນໄມ ູ້ໃນນສວນ
ຂອງບ ກຄນົ  

ສິົ່ ງ
ທ
ູ້ າທ
າຍ

 

• ແມົ່ ຍງິເຜົົ່ າລາວກົ່ າວວົ່ າພວກເຂາົມແີຮງຈ  ງໃຈທີົ່ ຕໍົ່ າໃນການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ
ໃນການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ຍ ູ້ອນວົ່ າພວກເຂາົຖກືຍ ູ້າຍອອກຈາກປົ່ າ. 

• ຜ ູ້ຊາຍສົ່ ວນຫ າຍເຂົ ູ້າປົ່ າໃນຂະນະທີົ່ ເມຍ/ພນັລະຍາມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການ
ເຮດັສວນ ແລະ ລ ູ້ຽງສດັ. 

 

• ແມົ່ ຍງິມລີະດບັການສ ກສາຕໍົ່ າ 
• ບໍົ່ ມເີປົ ູ້າໝາຍສໍາລບັການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງແມົ່ ຍງິ 
• ຂາດໂອກາດທີົ່ ຈະເພີົ່ ມຂດີຄວາມສາມາດຂອງເຂາົເຈົ ູ້າ 
• ຄວາມທ ກຍາກ 
• ຜວົບໍົ່ ຍອມໃຫ ູ້ແມົ່ ຍງິເຂົ ູ້າຮົ່ ວມ 
• ຂາດຄວາມສນົໃຈ 
• ແມົ່ ຍງິບໍົ່ ຮ ູ້ສດິທຂິອງເຂາົເຈົ ູ້າ 
• ແມົ່ ຍງິບໍົ່ ໄດ ູ້ຖກືແຕົ່ ງຕັ ູ້ງຢົ່ າງເປນັທາງການໃນຄະນະກໍາມະການ

ໃດໜ ົ່ ງ, ສະນັ ູ້ນພວກເຂາົບໍົ່ ມ ີອໍານາດໃນການຕດັສນິໃຈ 

5.3. ສະຖານະການຂອງ ແມ່ຍິງ ໃນແຂວງບ ແກຸ້ວ ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການຈາກສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ 
(MHP) 

5.3.1 ການບນັຍາຍ ການດ າລົງຊິວິດຂອງກ ່ມຊົນເຜົໍ່າໃນແຂວງບ ແກຸ້ວ: 
ພືູ້ນທີົ່ ດນິນາ ແມົ່ ນມຈີາໍນວນຈ ຳກດັ ຍ ູ້ອນພ ມສນັຖານຂອງພາກເໜອືທີົ່ ເປນັເຂດພ ດອຍ ແລະ ຄອບຄວົທົົ່ ວໄປແມົ່ ນຈະມີ

ດນິປະມານ 3-4 ຕອນ ສໍາລບັປ ກເຂົ ູ້າເຂດເນນີສ ງ, ໃນແຕົ່ ລະຕອນມເີນື ູ້ອທີົ່ ປະມານໜ ົ່ ງເຮກັຕາ. ການເຮດັໄຮົ່ ໃນເຂດພ ດອຍ ໃນຊົ່ ວງ
ລະດ ຝນົ, ຊາວກະສກິອນ ຜ ູ້ຍງິ ມກັປ ກໝາກອ , ໝາກນໍ ູ້າເຕົ ູ້າ, ພດືປະເພດມຫີວົ, ໝາກເຂອື ແລະ ໜາກເຜດັ ເພືົ່ ອບໍລໂິພກໃນຄວົ
ເຮອືນ. ແມົ່ ຍງິຍງັມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕົ ູ້ນຕໍ ຕໍົ່ ສວນຜກັໃນເຂດບໍລເິວນໃກ ູ້ເຮອືນ ຫ  ືຕາມແຄມນໍ ູ້າໃນລະດ ແລ ູ້ງ, ໃນນັ ູ້ນພວກເຂາົປ ກ
ຜກັກນິໃບ, ໝາກເຜດັ ແລະ ໝາກເຂອື. 
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ຈາໍນວນສດັລ ູ້ຽງຂະໜາດນ ູ້ອຍ ເຊັົ່ ນ: ໝ  ແລະ ໄກົ່  ແມົ່ ນມຄີວາມແຕກຕົ່ າງກນັໃນແຕົ່ ລະປີ, ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າສດັເຫ ົົ່ ານີ ູ້ໄດ ູ້ລ ູ້ຽງ
ແບບປົ່ ອຍຢົ່ າງອດິສະຫ ະ ແລະ ດບັສ ນຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ທີົ່ ເພີົ່ ມຂື ູ້ນຍ ູ້ອນການເຂົ ູ້າເຖງິເສັ ູ້ນທາງທີົ່ ດກີວົ່ າ. ການລ ູ້ຽງງວົ 
ແມົ່ ນມຄີວາມໝາຍຄູ້າຍຄກືານມບີນັຊຢີ ົ່ ໃນທະນາຄານ ໃນເຂດຫົ່ າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ການແຜົ່ ລະບາດຂອງພະຍາດສດັລ ູ້ຽງເຊັົ່ ນ: 
ພະຍາດເລອືດຈາງສາມາດລບົລ ູ້າງເງນິຝາກປະຢດັຂອງຄອບຄວົທງັໝດົໃນເວລາສັ ູ້ນໆ. 

ເສັ ູ້ນທາງເຂົ ູ້າໄປໃນຫ າຍໆບູ້ານຍງັພບົຄວາມຫຍ ູ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນໃນລະດ ຝນົ ເຊິົ່ ງເຮດັໃຫ ູ້ລາຄາຂອງຜນົຜະລດິກະ
ສກິ ຳຕກົຕ ີ່ ຳ ໂດຍສະເພາະການສະໜອງພດືເສດຖະກດິ (ເຊັົ່ ນ: ໝາກສາລ ີແລະ ໝາກເດືົ່ ອຍ) ຫ  ືເຄືົ່ ອງປົ່ າຂອງດງົ ເຊັົ່ ນ ໝາກແໜົ່ ງ, 
ຫວາຍ, ເປອືກເມອືກ). ຄວາມຮ ູ້ກົ່ ຽວກບັການຕະຫ າດ ແມົ່ ນຍງັຈາໍກດັ ແລະ ລາຄາຕໍົ່ າ. 

5.3.2 ສະມາຄມົແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ແລະ ການເຊ ໍ່ອມຊານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂັັ້ນຊ ມຊົນ  
ແຂວງບໍົ່ ແກ ູ້ວຕັ ູ້ງຢ ົ່ ທດິຕາເວນັຕກົສົ່ ຽງເໜອືຂອງປະເທດ ແລະ ມກີ ົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ທີົ່ ກວມເອາົອດັຕາພນົລະເມອືງທີົ່ ສ ງ (ປະມານ 

60%) ຂອງກ ົ່ ມຊນົເຜົົ່ າທີົ່ ບໍົ່ ແມົ່ ນລາວ/ລາວໄຕ (ລວມມເີຜົົ່ າມົ ູ້ງ, ກມຶ , ລະເມດັ, ອາຄາ ແລະ ລາຮ ) ເຊິົ່ ງສົ່ ວນໃຫົ່ ຍແມົ່ ນອາໄສຢ ົ່ ໃນ
ເຂດເນນີສ ງ ຫ  ື ເຂດພ ດອຍ ເຮດັກະສກິາໍ ເພືົ່ ອດໍາລງົຊວີດິການເປນັຢ ົ່ ຂອງເຂາົເຈົ ູ້າ. ບນັດາບ ູ້ານທມີຊີນົເຜົົ່ າ ແມົ່ ນສບືທອດມລໍະດກົ
ໂດຍສາຍຍາດທາງຜ ູ້ຊາຍ ແລະ ສະມາຄມົແມົ່ ຍງິ ຮົ່ ວມໃຈພດັທະນາ (MHP) ແມົ່ ນມໂີຄງການຈາໍນວນໜ ົ່ ງ ເພືົ່ ອພດັທະນາຊ ມຊນົເຫ ົົ່ າ
ນີ ູ້. ລກັສະນະທີົ່ ສໍາຄນັຂອງກດິຈະກໍາຂອງສະມາຄມົ MHP ແມົ່ ນເລັີ່ ງໃສີ່ ເຄືີ່ ອງມ ື ລະບບົການຮຽນຮ ູ້ ການປະຕບິດັຕວົຈງິ ດ ູ້ານ
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (GALS), ທີົ່ ເບື ູ້ອງຕົ ູ້ນຖກືພດັທະນາຂ ູ້ນມາ ໂດຍຫູ້ອງການອອກຟາມ Oxfam ແລະໄດ ູ້ກໍານດົດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນີ ູ້: 

“ເຄືົ່ ອງມ ືGALS ແມົ່ ນວທິກີານສ ູ້າງຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງໃຫ ູ້ແກົ່ ຊ ມຊນົ: I) ການວາງແຜນຊວີດິ ແລະ ການວາງແຜນການດໍາລງົຊວີດິຂອງ
ແຕົ່ ລະບ ກຄນົ, II) ການເຮດັກດິຈະກໍາແບບລວມສ ນ ແລະ ການສົົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເພືົ່ ອການປົ່ ຽນແປງ ແລະ III) ການປ ກຈດິ
ສໍານ ກດ ູ້ານສະຖາບນັ ແລະ ການປົ່ ຽນແປງສາຍພວົພນັທາງດ ູ້ານອໍານາດຂອງຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານ, ພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂ ູ້ອງກໍົ່ ຄພືາກເອກະຊນົ 
ແລະ ອງົການຈດັຕັ ູ້ງຂອງລດັຖະບານ” (MHP,2015:1). 

ສະມາຄມົ MHP ໄດ ູ້ນໍາໃຊ ູ້ເຄືົ່ ອງມ ືGALS ໃນຊ ມຊນົເຂດຊນົນະບດົໃນ ແຂວງບໍົ່ ແກ ູ້ວ ນບັຕັ ູ້ງແຕົ່ ປີ 2013 ແລະ ໄດ ູ້
ກາຍເປນັຕວົແບບສໍາຫ ບັການນໍາໃຊ ູ້ເຄືົ່ ອງມເືຫ ົົ່ ານີ ູ້ ໃນທົົ່ ວປະເທດ ໂດຍມກີານຮຽກຮູ້ອງໃຫ ູ້ມກີານຈດັຝ ກອບົຮມົໃຫ ູ້ຄ ົ່ ຮົ່ ວມງານຈາກ
ຫ າຍໆໜົ່ ວຍງານ ນບັແຕົ່ ຄ ົ່ ຮົ່ ວມງານພາກລດັຖະບານ ແລະ ອງົການທີົ່ ບໍົ່ ຂື ູ້ນກບັລດັຖະບານ. ການປະເມນີຜນົໄດ ູ້ສະແດງໃຫ ູ້ເຫນັ
ວົ່ າການນໍາໃຊ ູ້ເຄືົ່ ອງມ ືGALS (ເຊັົ່ ນວົ່ າຮ ບທີົ່ ສະແດງໃນຮ ບ 3) ສາມາດນໍາໄປສ ົ່ ການປົ່ ຽນແປງໃນທາງບວກ ໃນການສູ້າງສາຍພວົພນັ
ລະຫວົ່ າງຍງິ ແລະ ຊາຍ, ລວມທງັການຈດັແບົ່ ງວຽກງານຂອງຄວົເຮອືນ, ການຫ  ດຜົ່ ອນການໃຊ ູ້ຄວາມຮ ນແຮງຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ ໃນຄອບຄວົ 
ແລະ ເພີົ່ ມການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງແມົ່ ຍງິ ຫ າຍຂື ູ້ນ ແລະ ເພີົ່ ມການໃນການຕດັສນິໃຈສໍາຫ ບັແມົ່ ຍງິໃນລະດບັບ ູ້ານ (EU ແລະ Oxfam, 
2019). 

 

ຮ ບທ ີ3: ຕວົຢົ່ າງ ເຄືົ່ອງມເືສັ ູ້ນທາງສ ົ່ ເປົ ູ້າໝາຍ ເຊິົ່ ງສາມາດນໍາໃຊ ູ້ໂດຍບ ກຄນົ, ຊ ມຊນົ ຫ  ືອງົການຈດັຕັ ູ້ງ ເພືົ່ອວາງເສັ ູ້ນທາງສ ົ່ ເປົ ູ້າໝາຍ
ເພືົ່ອເກດີການປົ່ ຽນແປງທີົ່ດໃີນການພດັທະນາການດໍາລງົຊວິດິ ເນືົ່ອງຈາກມສີາຍພວົພນັທີົ່ດຂີອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
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ສະມາຄມົ MHP ໄດ ູ້ຜນັຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ ູ້ເຄືົ່ ອງມ ືGALS ເຂົ ູ້າໃນການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້, ໂດຍການພດັທະນາແຜນງານ
ໂຄງການ ເພືົ່ ອການສ ູ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງຄະນະກໍາມະການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ໃນຂັ ູ້ນບ ູ້ານ. ໂດຍການຮບັປະກນັວົ່ າສຽງຂອງ ແມົ່ ຍງິ 
ຈະໄດ ູ້ຮບັຄວາມນບັຖ ື(ແລະ ເປນັຕວົແທນ) ໃນຄະນະກໍາມະການເຫ ົົ່ ານີ ູ້, ພວກເຂາົສາມາດຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັລະບຽບການນໍາໃຊ ູ້ປົ່ າໄມ ູ້
ຮົ່ ວມກບັຊາວບ ູ້ານໄດ ູ້ດຂີື ູ້ນ.  

 

5.3.3 ແມ່ຍິງໃນຂະແໜງປ່າໄມຸ້ ໃນອົງການຈັດຕັັ້ງລັດຖະບານທ້ອງຖິໍ່ນ  
ຕາຕະລາງ 4 ສະແດງໃຫ ູ້ເຫນັ ແມົ່ ຍງິ ທີົ່ ເຮດັວຽກຢ ົ່ ຫ ູ້ອງການກະສກິໍາ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້ ແຂວງບໍົ່ ແກ ູ້ວ ໃນກດິຈະກາໍທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ູ້ອງ

ກບັປົ່ າໄມ ູ້. ຕໍົ່ າກວົ່ າ 20% ແມົ່ ນແມົ່ ຍງິ, ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າຈາໍນວນເຄິົ່ ງໜືົ່ ງຂອງແມົ່ ຍງິເຊິົ່ ງເປັນນກັສ ກສາຈບົປົ່ າໄມ ູ້ ທີົ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫົ່ ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ( ດຣ. ຄໍາຕານ ພອນທບິ, 7/1/2020). ຕວົເລກັທງັໝດົແມົ່ ນຖກືບນັໃສົ່ ຕໍົ່ າແໜົ່ ງໜົ່ ວຍງານບໍລຫິານ ແທນ
ທີົ່ ຈະແມົ່ ນຕໍົ່ າແໜົ່ ງພາກສະໜາມ.  

Table 4: ການສະຫ  ບຈາໍນວນພະນກັງານທີົ່ ເຮດັວຽກກົ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັປົ່ າໄມ ູ້ ທີົ່ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້ ແຂວງບໍແກ ູ້ວ 

ຂະແໜງການ ຈ ານວນພະນັກງານທັງໝົດ  ແມ່ຍິງ 
ປົ່ າໄມ ູ້ 19 3 (15%) 
ການກວດກາປົ່ າໄມ ູ້  11 2 (18%) 
ປົ່ າປູ້ອງກນັ 19 4 (21%) 
ຈ ານວນລວມ 49 9 (18%)  

 

ເມືົ່ ອຖາມກົ່ ຽວກບັສີົ່ ງທ ູ້າທາຍຂອງ ແມົ່ ຍງິ ທີົ່ ຢ ົ່ ໃນໜົ່ ວຍງານບໍລຫິານຂອງຂະແໜງການປົ່ າໄມ ູ້ ຂອງພາກລດັ ຢ ົ່  ແຂວງບໍົ່
ແກ ູ້ວ. ຜ ູ້ຕົ່ າງໜູ້າພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້ແຂວງ ລາຍງານວົ່ າ ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ແມົ່ ຍງິ ມໂີອກາດເທົົ່ າທຽມກນັກບັຜ ູ້ຊາຍ ໃນທາງທດິ
ສະດ,ີ ແຕົ່ ມນັກໍົ່ ເປນັສິົ່ ງທ ູ້າທາຍທີົ່ ຈະນໍາໃຊ ູ້ສິົ່ ງເຫ ົົ່ ານີ ູ້ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ, ແມົ່ ຍງິ ສົ່ ວນຫ າຍແມົ່ ນບໍົ່ ກ ູ້າທຈີະປະຕບິດັວຽກງານສໍາ
ຫ ວດປົ່ າໄມ ູ້ໃນພາກສະໜາມ ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າມນັກົ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັການໃຊ ູ້ເວລາໃນການຍົ່ າງຫ າຍ ແລະ ອາດຈະຕ ູ້ອງໄປນອນຕັ ູ້ງຄ ູ້າຍພກັ
ຄ ູ້າງຄນື.  

5.3.4 ແມ່ຍິງໃນຂະແໜງການປ ງແຕ່ງໄມຸ້  
ປະຈ ບນັບໍົ່ ມໂີຮງງານປ ງແຕົ່ ງໄມ ູ້ຂະໜາດໃຫຍ ຢ ົ່  ແຂວງບໍົ່ ແກ ູ້ວ, ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າສະພາບການນີ ູ້ອາດຈະມກີານປົ່ ຽນແປງຈນົເຖງິ 

ປີ 2030 ເມືົ່ ອເນື ູ້ອທີົ່ ສວນຢາງພາຣາ ປະມານ 25,000 ເຮກັຕາ ປ ກຕັ ູ້ງແຕົ່  ປີ 2005, ຊ ົ່ ງການຜະລດິນໍ ູ້າຢາງຈະເລີົ່ ມຫ  ດໜູ້ອຍລງົ 
ແລະ ຈາໍເປນັຕ ູ້ອງມກີານຄ ດຄົ ູ້ນສວນໄມ ູ້ປ ກຢາງພາຣາ. ມໂີຮງງານໄມ ູ້ ແລະ ເຟນີເີຈຂີະໜາດນ ູ້ອຍ ຈາໍນວນໜ ົ່ ງທີົ່ ດໍາເນນີທ ລະກດິ
ແບບຄອບຄວົ ເຊິົ່ ງອາໃສການນໍາໃຊ ູ້ໄມ ູ້ ທີົ່ ເປນັເຈົ ູ້າຂອງສົ່ ວນຕວົສໍາລບັການດໍາເນນີງານຂອງພວກເຂາົ. 

6. ການສັງລວມບນັຫາຕ່າງໆ ທີໍ່ເກີດຂຶັ້ນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ່າໄມຸ້  

ບດົສະຫ  ບຫຍໍ ູ້ກົ່ ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ສະບບັນີ ູ້ສະແດງໃຫ ູ້ເຫນັວົ່ າ ສປປ ລາວ ແມົ່ ນມກີອບ ແລະ ຍ ດທະສາດທີົ່ ຖກືຕ ູ້ອງ 
ເພືົ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ູ້ມກີານເຊືົ່ ອມສານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນຂະແໜງປົ່ າໄມ ູ້ ໃນ ສປປ ລາວ. ຜົ່ ານມາໄດ ູ້ມກີານສະໜບັສະໜ ນຂອງຜ ູ້ໃຫ ູ້
ທ ນ ເພືົ່ ອສົົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະຫົ່ ວາງ ຍງິ-ຊາຍ ໃນວຽກງານປົ່ າໄມ ູ້, ລວມທງັຫ ູ້ອງການຄວາມກ ູ້າວໜູ້າຂອງແມົ່ ຍງິ (OAW) 
ພາຍໃນກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປົ່ າໄມ ູ້. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ມນັຍງັມຄີວາມຫຍ ູ້ງຍາກໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິ ສໍາລບັ ແມົ່ ຍງິ ໃນການມີ
ສົ່ ວນຮົ່ ວມຢົ່ າງເຕມັທີົ່  ແລະ ບນັລ ຄວາມສາມາດຂອງເຂາົເຈົ ູ້າ (ໃນຕາຕະລາງ 5). 
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ຕາຕະລາງ 5: ການສງັລວມປະເດນັບນັຫາກົ່ ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້  

ປະເດັນບັນຫາ 

1. ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າຈະມກີອບ ແລະ ຍ ດທະສາດດ ູ້ານກດົໝາຍ ໃນທາງບວກ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍຍງັບໍົ່ ທນັໄດ ູ້ຖກືປະສມົປະສານເຂົ ູ້າໃນຂະແໜງການ
ບໍລກິານວຽກງານປົ່ າໄມ ູ້ ຂອງພາກລດັ ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ພະນກັງານປົ່ າໄມ ູ້ສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນເພດຊາຍ ແລະ ຊນົເຜົົ່ າລາວ/ໄຕ (ທີົ່ ບໍົ່

ສາມາດເວົ ູ້າພາສາຊນົເຜົົ່ າໄດ ູ້).  

2. ພະນກັງານປົ່ າໄມ ູ້ ທີົ່ ເປັນ ເພດຍງິ ໃນທ ກລະດບັ ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັຂັ ູ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ູ້ນເມອືງ ແມົ່ ນພບົຄວາມຫຍ ູ້ງຍາກໃນການໄປເຮດັ
ວຽກພາກສະໜາມ. 

3. ໃນຄະນະທີົ່ ແມົ່ ຍງິ ເປັນຜ ູ້ນໍາໃຊ ູ້ຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ູ້ຕົ ູ້ນຕໍົ່  ແລະ ມຄີວາມຮ ູ້ທາງດ ູ້ານທນັຍາພດື ຢົ່ າງຫ ວງຫ າຍ, ແຕົ່ ພວກເຂາົບໍົ່ ຄົ່ ອຍມສີົ່ ວນ
ຮົ່ ວມໃນການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ ຍ ູ້ອນການສ ກສາຕ ີ່ ຳ ແລະ ມາດ ຖານດ ູ້ານຮດີຄອງປະເພນ.ີ ພວກເຂາົເຫນັວົ່ າມນັຍາກທີົ່ ຈະເຂົ ູ້າຮົ່ ວມໃນການ
ແລກປົ່ ຽນການຢູ້ຽມຢາມ ທີົ່ ຈະຊົ່ ວຍເພີົ່ ມຄວາມຮ ູ້ ແລະ ໃຫ ູ້ແນວຄວາມຄດິ ເພືົ່ ອການປົ່ ຽນແປງ. 

4. ການແບົ່ ງແຍກບດົບາດທາງເພດໃນສງັຄມົ, ການແບົ່ ງວຽກ ແລະ ການເລອືກປະຕບິດັ, ຈນົເຖງິການແຍກພື ູ້ນທີົ່ ການເຂົ ູ້າຮົ່ ວມ, ທງັໝດົນັ ູ້ນລ ູ້ວນ
ແລູ້ວແຕົ່  ເປັນຂໍ ູ້ຈາໍກດັໃຫ ູ້ແມົ່ ຍງິ ມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ ແລະ ມອໍີານາດຕດັສນິໃຈຕໍົ່ ກບັວຽກງານການຕ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້. 

5. ພາສາອາດຈະເປັນອ ປະສກັຖູ້າວົ່ າມພີຽງແຕົ່ ເວົ ູ້າພາສາລາວໃນການປະຊ ມ, ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າແມົ່ ຍງິບາງກ ົ່ ມມາຈາກບາງຊນົເຜົົ່ າບໍົ່ ເຂົ ູ້າໃຈພຽງພໍ. 
ແມົ່ ຍງິຊນົເຜົົ່ າຍງັຄງົເປັນກ ົ່ ມທີົ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດທາງສງັຄມົຫ າຍທີົ່ ສ ດໃນລາວ. 

6. ລະບບົຕົ່ ອງໂສ ູ້ການສະໜອງ ແມົ່ ນຜ ູ້ຊາຍທີົ່ ຄອບງາໍໃນທ ກໆ ຂງົເຂດ, ໂດຍຜ ູ້ຊາຍມອໍີານາດຫ າຍກວົ່ າແມົ່ ຍງິ, ມຄີວາມຮ ູ້ກົ່ ຽວກບັຕະຫ າດ, 
ລາຄາ, ຊະນດິໄມ ູ້ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະແໜງປ ງແຕົ່ ງໄມ ູ້ຖກືຖວືົ່ າເປັນຂະແໜງ 'ເພດຊາຍ' ຊ ົ່ ງວຽກນີ ູ້ບໍົ່ ເໝາະສມົກບັແມົ່ ຍງິ.  

 

ຄ າແນະນ າສ າລັບອົງການຈດັຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ເພ ໍ່ອສະໜັບສະໜ ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຂະບວນການ FLEGT-VPA  

1. ພາກລດັ, NGOs ແລະ CSO ນໍາເອາົບດົບາດຍງິ - ຊາຍ ເຂົ ູ້າໃນຄ ົ່ ມກືານຝ ກອບົຮມົ ການວາງແຜນຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ບ ູ້ານ (VFMP) 

ເພືົ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ູ້ແມົ່ ຍງິມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນແຕົ່ ລະບາດກ ູ້າວທີົ່ ສໍາຄນັຂອງຂັ ູ້ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ. ການເຊືົ່ ອມສາ
ນານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຜົ່ ານບນັດາໂຄງການຕົ່ າງໆ ເຊັົ່ ນ ເຄືົ່ ອງມ ືGALS ຕູ້ອງໄດ ູ້ຜນັຂະຫຍາຍ ຢ ົ່ ຂັ ູ້ນບ ູ້ານ ໃນການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັວຽກ
ງານ FLEGT. 

2. ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທ ນ ແລະ ລດັຖະບານ ຄວນມແີຮງຈ  ງໃຈ ແລະ ໃຫ ູ້ໂອກາດ ທີົ່ ເໝາະສມົສ າລບັແມົ່ ຍງິ ແລະ ຄນົຊນົເຜົົ່ າ ໃນການ
ປະກອບສົ່ ວນເຂົ ູ້າໃນວຽກງານປົ່ າໄມ ູ້ ໂດຍການເພີົ່ ມຈາໍນວນພະນກັງານຍງິທີົ່ ມຄີ ນວ ດ ແລະ ແຮງຈ  ງໃຈໃນການເປນັພະນກັງານປົ່ າໄມ ູ້. 

3. ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວຄວນເຂົ ູ້າຮົ່ ວມໃນການໃນການຮົ່ າງນນຍິາມໄມ ູ້ (TLD) ແລະ ລະຄໍ ູ້າປະກນັໄມ ູ້ທີົ່ ຖກືຕ ູ້ອງຕາມກດົ   ໝາຍ 
(TLAS), ລວມໄປເຖງິການປບັປ ງລະບຽບການຕົ່ າງໆ ຂອງປົ່ າໄມ ູ້ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ໄດ ູ້ຮບັການເອາົໃສົ່ ໃນການວຽກ
ງານ FLEGT.  
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4. NGOs ແລະ CSOs ດໍາເນນີການ ສໍາຫ ວດຊ ມຊນົຢົ່ າງເປນັປກົກະຕໃິນການຕດິຕາມບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍເພືົ່ ອກໍານດົເຂດທີົ່

ແມົ່ ຍງິມບີດົບາດທີົ່ ເຂັ ູ້ມແຂງ ຫ  ືອົ່ ອນແອໃນລະບບົຕົ່ ອງໂສ ູ້ການສະໜອງໄມ ູ້, ແລະ ພດັທະນາການຝ ກອບົຮມົໃຫ ູ້ແມົ່ ຍງິກົ່ ຽວກບັທກັ
ສະດ ູ້ານວຊິາການ ແລະ ທ ລະກດິເພືົ່ ອເຮດັໃຫ ູ້ພວກເຂາົມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຢົ່ າງເຕມັທີົ່ ໃນລະບບົຕົ່ ອງໂສ ູ້ການສະໜອງໄມ ູ້ທີົ່ ທນັສະໄໝ. 

5. ພາກລດັ, NGOs ແລະ CSOs ຄວນມກີານໂຄສະນາເຜຍີແຜົ່ ໃນລະດບັຊ ມຊນົກົ່ ຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບລະຫວົ່ າງຍງິ - ຊາຍ 
ແລະ ສດິສະເໝພີາບ, ກດົລະບຽບ, ກດົໝາຍ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັ TLD ໂດຍສະເພາະ TLD4 ແລະ ສດິໃນການຂາຍໄມ ູ້ຈາກປົ່ າຊມົໃຊ ູ້
ຂອງບ ູ້ານ. 

6. ຫູ້ອງການປະສານງານ FLEGT ແລະ CSOs ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ເຮດັວຽກຮົ່ ວມກນັຢົ່ າງໃກ ູ້ຊດິ ເພືົ່ ອສະໜບັສະໜ ນ ການພດັທະນາຄວາມ
ສາມາດໃຫູ້ແກົ່ ພະນກັງານລດັ ແລະ ຈ ງານປົ່ າໄມ ູ້, ຜ ູ້ຕດັສນິໃຈ, ທມີງານສ ູ້າງ ແລະ ພດັທະນານະໂຍບາຍ, ທມີງານວຽກງານທີົ່ ເຮດັ
ວຽກກົ່ ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ FLEGT VPA ລວມທງັສ ູ້າງຈດິສໍານ ກ, ການວເິຄາະ ແລະ ການເຊືົ່ ອມສານບດົບາດຍງິ-ຊາຍເພືົ່ ອ
ສົົ່ ງເສມີຄວາມເຂົ ູ້າໃຈກົ່ ຽວກບັຄວາມຫ າຍຫ າຍຂອງຊ ມຊນົທີົ່ ຂື ູ້ນກບັປົ່ າໄມ ູ້ ແລະ ການ ລວມເອາົຂໍົ່ ສະເໜຂີອງແມົ່ ຍງິເຂົ ູ້າໃນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານປົ່ າໄມ ູ້. 

7. ເຖງິວົ່ າກດົໝາຍທີົ່ ກົ່ ຽວຂ ູ້ອງ ບໍົ່ ໄດ ູ້ລະບ ບດົບາດຍງິບ-ຊາຍຢົ່ າງຊດັເຈນ, ລດັຖະບານສາມາດເນັ ູ້ນໜກັ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນການມີ
ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງແມົ່ ຍງິໃນການຄ ູ້ມຄອງປົ່ າໄມ ູ້ ແລະ FLEGT VPA ໂດຍການປບັປ ງກດົລະບຽບຕົ່ າງໆ ໃຫ ູ້ລວມເອາົການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ
ຂອງແມົ່ ຍງິ ເພືົ່ ອຄວາມຊດັເຈນໃນການໃນການເຊືົ່ ອມສານວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍເຂົ ູ້າໃນວຽກງານປົ່ າໄມ ູ້.  

 

 


