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ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ບົດຮຽນຈາກ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

ຄວາມເປັນມາ  
ການລັກລອບລ່າສັດປ່າ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ທ ີ່ພົວພັນເຖິງການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢ ່ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ພາກພຼືົ້ນ
ແມ່ນໍົ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ໂດຍສະເພາະ ເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫຍ່ຫ ວງໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນຂອງສາຍພັນສັດປ່າສະເພາະ ເຊັີ່ນ: ເສຼືອ 
ແລະ ຫ ິີ່ນ, ແລະ ເປັນສາຍເຫດຫ ັກຂອງການຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າຕົກໃຈຂອງແມວປ່າ ແລະ ສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມຊະນິດຕ່າງໆ, ໝ , ສັດເລຼືອ
ຄານ, ປາສະຫ າມ ແລະ ປາກະເບນ, ລວມທັງແຫ ີ່ງພັນພຼືດ ແລະ ພນັໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າທາງການຄ້າ. 

ຈຸດເນັົ້ນໜັກ ອັນສໍາຄັນໃນການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນດ້ານການອະນຸລັກ, ທັງລະດັບໂລກ ແລະ ຢ ່ໃນພາກພຼືົ້ນ
ນ ົ້, ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ “ແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ”, ແລະ ກຽ່ວກັບ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ຂອງຜ ້ບໍລິໂພກ
ເພຼືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສາຍພັນສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ. ການຕອບສະໜອງເຫ ົີ່ານ ົ້ ບໍີ່ຄ່ອຍຈະພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບອັນສໍາຄັນ
ຂອງການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ທ ີ່ມ ຕໍີ່ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ດໍາລົງຊ ວິດໃກກ້ັບສັດປ່າທ ີ່ຖຼືກຄຸກຄາມ, ແລະ ການຕໍີ່ຕ້ານ
ການຄຸກຄາມສັດປ່າຂອງເຂົາເຈົົ້າ. 

ການສ້າງປະສົບການທ ີ່ຜ່ານມາຢ ່ ອາຟຣິກກາ, ອົງການສາກົນ ເພຼືີ່ອອະນຸລັກສັດປ່າ (IUCN CEESP/SSC) ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການດໍາ
ລົງຊ ວິດແບບຍຼືນຍົງຂອງກຸ່ມຄົນສະເພາະ (IUCN SULi), ອົງການສາກົນເພຼືີ່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ປະຈໍາປະເທດ ຫວຽດນາມ, ສະຖາບັນ
ສາກົນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ (IIED), ການຄ້າ - ເຄຼືອຄ່າຍຕິດຕາມການຄ້າສັດປ່າ, ແລະ ການເຊຼືີ່ອມສານຂອບເຂດ 
ແລະ ພຼືົ້ນທ ີ່ການອະນຸລັກຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາລັບ ພາກພຼືົ້ນອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕຂຶ້ົ້ນ ໂດຍເນັົ້ນໃສ່

ພາກພຼືົ້ນແມ່ນໍົ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ທ ີ່ມ ຊຼືີ່ວ່າ ນອກເໜຼືອການ
ບັງຄັບໃຊ້: ເປັນການລວມເອົາຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຕ່າງໆ ເຂົົ້າໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢ ່
ນະຄອນຮ່າໂນຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ,ໃນວັນທ  15-16 
ພະຈິກ 2016. ກອງປະຊຸມ ດັີ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜ ນ ຈາກແຜນງານ “ໂພລ ຟັນ (Polifund)” ຂອງເຢຍລະ
ມັນ, ທ ີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອົງການຮ່ວມມຼື
ດ້ານວິຊາການແຫ່ງ ປະເທດເຢຍລະມັນ (GIZ) ໃນນາມ 
ຂອງ ກະຊວງການຮ່ວມມຼືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ພັດທະນາ (BMZ) ແລະ ກະຊວງອະນຸລັກທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ແຫ່ງປະເທດອາເມລິກາ ຜ່ານໂຄງການຄ້າສັດປ່າ, ການຕອບ
ໂຕ້, ການປະເມ ນ, ແລະ ການກໍານົດບ ລິມະສິດ (Wildlife 
TRAPS); ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຈາກ ກະຊວງ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງ ປະເທດອົດສຕຣາລ  ຜ່ານການສະໜັບສະໜ ນໃນວົງກວ້າງຂອງຕົນເຂົົ້າໃນແຜນງານນອກເໜຼືອການບັງຄັບໃຊ້. 

ການຕອບໂຕ້ຂອງບັນດາ ອົງການຈັດຕັົ້ງບໍີ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດ ແລະ ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ໄດ້ນໍາ
ສະເໜ ປະສົບການຂອງຕົນ ແລະ ບົດຮຽນທ ີ່ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຮຽນຮ ້ ກຽ່ວກັບ ວິທ ການທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜດິກົດ
ໝາຍຜ່ານການເຊົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວໄດ້ສັງລວມຄຼືນຂໍົ້ມ ນຫ ັກ, ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດ້ຈາກ
ການນໍາສະເໜ  ແລະ  ການສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມຄັົ້ງນ ົ້. ກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວນ ົ້ ເນັົ້ນໃສ່ພາກພຼືົ້ນແມ່ນໍົ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ແຕ່ໄດ້ສ້າງກໍລະນ 
ສຶກສາທ ີ່ມາຈາກທົີ່ວພາກພຼືົ້ນອາຊ ຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ອາຊ ໃຕ້. 

1. ການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍຢ ່ ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ຢ່າງຮ ບດວ່ນ, ແຕ່ມັນເປັນໄປໄດ້ຍາກ 
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ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ບົດຮຽນຈາກ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

a. ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ້ມັກຈະຖຼືກເບິີ່ງເປັນເຂດທ ີ່ມ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບ ການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ, ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ 
ມັນແມ່ນເຂດສະໜອງຂະໜາດໃຫຍ່, ທ ີ່ມ ການລ່າສັດປ່າ ສໍາລັບ ການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນລະດັບສ ງ (ໂດຍສະເພາະໄມ້
ທ່ອນ; ຊ້າງ; ແຮດ; ສັດລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມຊະນິດຕ່າງໆ; ໝ , ແມວປ່າ; ເຕົີ່ານໍົ້າຈຼືດ ແລະ ເຕົີ່າທະເລ; ແລະ ສັດເລຼືອຄານຊະນິດຕ່າງໆ; 
ຫ ິີ່ນ; ນົກ ແລະ ປາສະຫ າມ, ປາກະເບນ ແລະ ປາຊະນິດຕ່າງໆ) ການອະນຸລັກອັນຮ ບດ່ວນ ໃນວົງກວ້າງ ແລະ ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ຊຸມ
ຊົນ. ກັບດັກສັດຊະນິດຕ່າງໆ, ການລ່າສັດແບບບໍີ່ເລຼືອກ, ແລະ ການລ່າສັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢ ່ພາກພຼືົ້ນດັີ່ງກ່າວ ເປັນການທໍາລາຍສັດປ່າ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ.  

b. ພາກພຼືົ້ນນ ົ້ມ ຊຸມຊົນທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມບໍີ່ເທົີ່າທຽມກັນໃນລະດັບສ ງ ແລະ ໄດ້ມ ການຂະຫຍາຍການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ແລະ ມ ການເຄຼືີ່ອນຍ້າຍຂອງຜ ້ຄົນ ແລະ ສ ນຄ້າທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶົ້ນຫ າຍ. ໄດ້ມ ປັດໃຈສ່ຽງຫ ັກຫ າຍຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜດິ
ກົດໝາຍ. 

c. ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຢ ພ່າກພຼືົ້ນນ ົ້ ໄດ້ຖຼືກກໍານົດຈາກການສ້າງເສດຖະກິດທ້ອງຖິີ່ນ ຫ ຼື ການສ້າງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ໃນ
ຂະນະທ ີ່ເສດຖະກິດເຫ ົີ່ານ ົ້ ສາມາດສ້າງອາຊ ບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນນັົ້ນ, ພວກມັນຍັງໄດ້ນໍາໄປສ ່ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກກ່ານຄ້າ
ສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍແບບບໍີ່ໄດ້ຕັົ້ງໃຈອ ກດ້ວຍ. 

d. ໄດ້ມ ການເພ ີ່ມການຄ້າແບບປິດລັບ, ຜ່ານລະບົບອິນເຕ ເນັດ ແລະ ໂທລະສັບ ທ ີ່ນັບມຼືົ້ເພ ີ່ມຂຶົ້ນເລຼືົ້ອຍໆ, ບາງຄັົ້ງໄດ້ມ ການບັງຄັບໃຊ້
ເພຼືີ່ອພະຍາຍາມຕອບໂຕ້ການເພ ີ່ມຂຶົ້ນ ແລະ/ຫ ຼື ການຜັນແປຂອງຕະຫ າດ. ສິີ່ງນ ົ້ ໄດ້ນໍາເອົາກຸ່ມຜ ້ບໍລິໂພກກຸມ່ໃໝ່ເຂົົ້າໃນການຄ້າສັດປ່າ
ທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ. 

e. ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສັດປ່າ ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຍັງອ່ອນຫ າຍ, ແລະ ບາງຄັົ້ງກໍີ່ບໍີ່ມ ເລ ຍ. ໃນຂະນະທ ີ່
ຄວາມພະຍາຍາມບາງດ້ານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ ່ບາງປະເທດ ໃນຊຸມປ ທ ີ່ຜ່ານມາກໍີ່
ຕາມ, ແຕ່ກໍີ່ຍັງມ ຕະຫ າດເປ ດກ້ວາງ, ຂະໜາດໃຫຍ່, ຕະຫ າດທ ີ່ບໍີ່ມ ລະບຽບຄຸ້ມຄອງທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບ ສໍາລັບ ແຫ ີ່ງສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ (ໂດຍສະເພາະເຂດຊາຍແດນ) ແລະ ມ ຄວາມສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການປ ກຈິດສໍານຶກດ້ານການອະນຸລັກທ ີ່ຍັງຕໍີ່າ. ຢ ່
ບາງປະເທດ, ໜ້າວຽກຫ ັກທ ີ່ຈໍາເປັນຂອງການອະນຸລັກໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ໂດຍ ອົງການສາກົນບໍີ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ໃນຂະນະທ ີ່ 
ລັດຖະບານ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ແລະ/ຫ ຼື ຄວາມສາມາດຂອງລັດ ໃນຂົງເຂດສັດປ່າແມ່ນຍັງຂາດເຂ ນຢ່າງຊິົ້ນເຊ ງ. 

f. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ/ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິດໃນການຄອບຄອງຕາມປະເພນ ຂອງຊຸມຊົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຂອງຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊ ມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະບໍີ່ຖຼືກຮັບຮ ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖຼືກບັີ່ນທອນຈາກການ
ແຊກແຊງຂອງລັດ, ລວມທັງ ການອອກສໍາປະທານຂອງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອະນຸລັກ, ແລະ ເຂດສະຫງວນ. 

g. ຢ ່ພາກພຼືົ້ນອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສ່ວນໃຫຍ່ ມັກມ ຄວາມທັບຊ້ອນກັນ ລະຫວ່າງ ການລ່າສາຍພັນຕ່າງໆ ສໍາລັບ ນໍາໃຊ້ພາຍໃນ
ທ້ອງຖິີ່ນກັບການຄ້າສັດປ່າຢ ່ຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕະຫ າດສາກົນ, ສ່ວນໜຶີ່ງ ແມ່ນຍ້ອນມ ການນໍາໃຊ້ກັບດັກຈັບສັດຢ່າງແຜ່
ຫ າຍ. ສະມາຊິກຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ອາດຈະເຂົົ້າຮ່ວມໃນຮ ບແບບຕ່າງໆເຫ ົີ່ານ ົ້. ຍົກຕົວຢ່າງ, ນັກລ່າສັດຢ ່ໃນໜ ່ບ້ານ
ອາດໄປລ່າສັດ ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ ເພຼືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ, ແຕ່ຍັງອາດຈະລ່າສາຍພັນອຼືີ່ນໆເພ ີ່ມເຕ ມ 
ແລະ/ຫ ຼື ຂາຍສັດທ ີ່ເຂົາເຈົົ້າຫາມາໄດ້ໃຫ້ແກ່ພໍີ່ຄ້າທ ີ່ມາຈາກ
ພາຍນອກໃນເວລາທ ີ່ມ ຄວາມຕ້ອງການອ ກດ້ວຍ.  

h. ໃນຊຸມປ ທ ີ່ຜ່ານມາ ການລ່າສັດ ເພຼືີ່ອການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດ
ກົດໝາຍໂດຍ “ພໍີ່ຄ້າພາຍນອກ” ໄດ້ມ ຈໍານວນເພ ີ່ມຂຶົ້ນ 
(ເຊັີ່ນ: ຜ ້ທ ີ່ບໍີ່ແມ່ນສະມາຊິກຊຸມຊົນ), ລວມທັງທະຫານ.   

i. ໄດ້ມ  ກົດລະບຽບ ຫ້າມລ່າສັດຢ ່ ພາກພຼືົ້ນ
ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ລະບຽບ
ເຫ ົີ່ານັົ້ນ ບໍີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ (ທັງໂດຍຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ 
ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດ
ລະບຽບ). ຢ ່ບ່ອນທ ີ່ລະບຽບເຫ ົີ່ານັົ້ນມ ການບັງຄັບໃຊ້, 
ພວກມັນອາດຈະມ ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍີ່ການດໍາລົງຊ ວິດ
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ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ບົດຮຽນຈາກ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

ກໍລະນ ສຶກສາທ  1  
ການບັງຄັບໃຊ້ທ ີ່ເຄັີ່ງຄັດຕໍີ່ການລັກລອບລ່າສັດປາ່ ແລະ ການຄ້າສັດປ່າແບບຜິດກົົດໝາຍ ທ ີ່ນັບມຼືົ້ເພ ີ່ມ
ຂຶົ້ນ, ໃນຂະນະທ ີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່ຜ ້ທກຸຍາກ ຫ ຼື ບໍີ່?  
ຊາຣອນ ໂກ ປ  ຮຼື (ກອງທຶນສາກົນເພຼືີ່ອອະນຸລັກສັດປ່າປະຈໍາ ປະເທດມາເລເຊຍ) ໄດ້ເນັົ້ນໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຕ່າງໆ ຂອງການ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ຕໍີ່ ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນຢ  ່ ຊາບານ, ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ 
ການບໍີ່ຮັບຮ ້ຜົນກະທົບທ ີ່ມ ຕໍີ່ຄວາມພ້ອມຂອງເຂົາເຈົົ້າ ໃນການສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກ. ອ ກດ້ານໜຶີ່ງ, ແມ່ນ ການ
ລັກລອບລ່າສັດປ່າ, ກອງທຶນສາກົນເພຼືີ່ອອະນຸລັກສັດປ່າປະຈໍາປະເທດມາເລເຊຍໄດ້ພົບວ່າປະມານ 85% ຂອງການລ່າສັດແມ່ນ 
ເພຼືີ່ອການດໍາລົງຊ ວິດພໍກຸ້ມກິນ, ເຊິີ່ງໃນນັົ້ນມ ປະມານ 15% ແມ່ນເພຼືີ່ອການຄ້າ. ການລ່າສັດ ເພຼືີ່ອການດໍາລົງຊ ວິດທັງໝົດແມ່ນມາ
ຈາກເຂດຫວງຫ້າມ ແລະ ຕາມຫ ກັວິຊາການແລ້ວແມ່ນຜິດກົດໝາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການເອຼືີ່ອຍອ ງໃສ່ສັດປ່າຂອງຜ ້ຄົນແມ່ນ
ເບິີ່ງຄຼືວ່າຈະເພ ີ່ມຂຶົ້ນ, ເຊິີ່ງອາດຈະຍ້ອນວ່າ ຊຸມຊົນເຫ ົີ່ານ ົ້ ມ ຄວາມທກຸຈົນຫ າຍກວ່າເກົີ່າ, ເນຼືີ່ອງມາຈາກການສ ນເສຍທ ີ່ດິນ ແລະ ສ ນ
ເສຍທາງເລຼືອກໃນການດໍາລົງຊ ວິດ. ການບັງຄັບໃຊ້ຕ້ານການລ່າສັດໄດ້ມ ບາດກ້າວເພ ີ່ມຂຶົ້ນໃນຊຸມປ ທ ີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ໄດ້ມ ການ
ປະຕິບັດແບບບໍີ່ມ ການຈໍາແນກ: ໄດ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມພຽງເລັກໜ້ອຍໃນການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ການລ່າສັດ 
ເພຼືີ່ອການດໍາລົງຊ ວິດພໍກຸ້ມກິນ ກບັການລ່າສັດເພຼືີ່ອເປັນສິນຄ້າ. 
ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນແມ່ນເປົົ້າໝາຍທ ີ່ອ່ອນໄຫວ: ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທ ີ່ຖຼືກຈັບກມຸແມ່ນຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິີ່ນຫ າຍກວ່າພໍີ່ຄ້າທ ີ່ມ ອໍານາດທ ີ່ເຂົົ້າມາຫາຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ. ການໃສ່ໂທດ ທາງການເງິນໝາຍຄວາມວ່າຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ 
ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາເງິນທຶນມາຈ່າຍຄ່າຖຼືກລົງໂທດດັີ່ງກ່າວ, ເຊິີ່ງ ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົົ້າຕ້ອງໄດ້ຂາຍທ ີ່ດິນ. 
ການຈໍາຄຸກ ອາດ    ໝາຍເຖິງ ຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫ ວງດ້ານລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ. ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຄັບແຄ້ນໃຈ 
ໄດ້ນໍາໄປສ ່ການເຮັດໃຫ້ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ກາຍເປັນຜ ້ທ ີ່ມ ຄວາມໂຫດຮ້າຍ, ແລະ ຖ້າເປັນດັີ່ງນັົ້ນຫ າຍໆຄັົ້ງ ຍິີ່ງ
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າມ ການລ່າສັດຫ າຍຂຶົ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນນັົ້ນ, ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ ປ່າສະຫງວນຈະບໍີ່ມ ຄວາມກະຕຼືລຼືລົົ້ນໃນການເຮັດວຽກ 
ຍ້ອນວ່າ ຊຸມຊົນກຽດຊັງເຂົາເຈົົ້າ. ວິທ ການດັີ່ງກ່າວນ ົ້ ໄດ້ສ້າງສິີ່ງກ ດຂວາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາຍພົວພັນອັນດ ກັບຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ມກັເຮັດໃຫ້ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວເປັນໄປບໍີ່ໄດ້. ຊາຣອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ ວິທ ການເຮັດວຽກ “ແຕ່ເທິງລົງ
ລຸ່ມ” ທ ີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການດຸ່ນດ່ຽງ ຈາກວິທ ການເຮັດວຽກ “ແຕ່ລຸ່ມຂຶົ້ນເທິງ”, ເຊິີ່ງ ສາມາດລວມເອົາການສະໜັບສະໜ ນສິດ
ໃນການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ແລະ ສິດຕາມຮ ດຄອງປະເພນ  ໃນການລ່າສັດຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ. 

 
ທັດສະນະຕ່າງໆ ທ ີ່ສະແດງອອກບໍີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ກອງທຶນສາກົນ ເພຼືີ່ອອະນຸລັກສັດປ່າປະຈໍາ ປະເທດມາເລເຊຍ. 

 

ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຈ ງໃຈຂອງເຂົາເຈົົ້າ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົົ້ົົ້າໃນການອະນຸລັກ.  

j. ການຜັກດັນແບບປິດລັບຂອງຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊ ມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍສາມາດ ລວມມ  ການບໍລິການໃຫ້
ເງິນກ ້ລ່ວງໜ້າ (ການຕົກເປັັນໜ ົ້) ແລະ ຊອກເງິນມາໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາມ ຄວາມຈໍາເປັນເຊັີ່ນ: ຄ່າຢາປິີ່ນປົວພະຍາດ. 

k. ພຼືົ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ປົກຄຸມຢ່າງຫ ວງຫ າຍຢ ່ພາກພຼືົ້ນດັີ່ງກ່າວ, ຄວບຄ ່ ກັບການເຊຼືີ່ອມໂຊມຂອງສາຍພັນສໍາຄັນຕ່າງໆ, ໝາຍເຖິງທາງເລຼືອກໃນ
ການສ້າງສິີ່ງຈ ງໃຈໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກສາຍພັນຕ່າງໆ ທ ີ່ມາຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ທ ີ່ອ ງໃສ່ທັດສະນະທ ີ່ວ່າ ສັດປ່າ ເປັນສິີ່ງຕ້ອງຫ້າມທ ີ່
ເຄັີ່ງຄັດ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.  

 

 

i.  ຜົນກະທົບ ຂອງການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ທ ີ່ມ ຕໍີ່ຊຸມຊົນມ ລະດັບແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມ ຄວາມຮຸນແຮງທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອາດ
ຈະລວມມ : 

(i) ການຫຼຸດລົງຂອງການມ ສາຍພັນຕ່າງໆ ສໍາລັບ ການດໍາລົງຊ ວິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ການນໍາໃຊ້ແບບພໍກຸ້ມກິນ, ການສ ນເສຍ
ຄວາມຮ ້ ແລະ ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງແບບດັີ່ງເດ ມ; 

(ii) ການຫຼຸດລົງຂອງການມ ສາຍພັນທ ີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ສໍາລັບ ການສ້າງລາຍຮັບຂອງທ້ອງຖິີ່ນ; 
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ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ບົດຮຽນຈາກ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

(iii) ການເພ ີ່ມຂຶົ້ນຂອງ ລະດັບຄວາມຂັດແຍ່ງ ຂອງມະນຸດກັບສັດປ່າ, ທ ີ່ເປັນຜົນເນຼືີ່ອງມາຈາກ ລະດັບການລ່າອາຫານທ ີ່ຫຼຸດລົງ, 
ໄດ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການເພ ີ່ມຂຶົ້ນຂອງສາຍພັນຕ່າງໆ ທ ີ່ທໍາລາຍຜົນລະປ ກ (ເຊັີ່ນ: ໝ ປ່າ); 

(iv) ການເຊຼືີ່ອມໂຊມຂອງທ ີ່ຢ ່ອາໃສ ທ ີ່ນັບມຼືົ້ເພ ີ່ມຂຶົ້ນ ຍ້ອນການຈ ດເຜົາທ ີ່ພົວພັນເຖິງການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ, ເພຼືີ່ອຕອບ
ສະໜອງຜົນໄດ້ຮັບເຊັີ່ນ: ຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງດິນ 

(v) ຄວາມແຕກແຍກຂອງສັງຄົມ, ຍ້ອນການປ່ຽນພຶດຕິກໍາຈາກຄວາມຄິດແບບຊຸມຊົນ (ເຊິີ່ງທຸກຢ່າງມ ການແບ່ງປັນ) ມາ
ເປັນຄວາມຄິດແບບບຸກຄົນ (ເຊິີ່ງຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງບຸກຄົນກາຍເປັນສິີ່ງທ ີ່ມາກ່ອນ). ການປ່ຽນແປງດັີ່ງກ່າວນ ົ້ອາດ
ຈະມາປ່ຽນແທນຍ້ອນວ່າຊຸມຊົນມ ຄວາມເຊຼືີ່ອມໂຍງເຂົົ້າກັບ ເສດຖະກິດຕະຫ າດ ຫ າຍກວ່າເກົີ່າ; 

(vi) ຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງຊຸມຊົນຫຼຸດລົງ ຍ້ອນຜົນຂອງການຫ ັີ່ງໄຫ ເຂົົ້າມາຂອງກຸ່ມຄົນຕ່າງໆ; 
(vii) ບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບ ທ ີ່ເປັນຜົນເນຼືີ່ອງມາຈາກການພົວພັນທາງການຄ້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສິີ່ງເສບຕິດ. 

2. ປະສິດທິພາບຂອງການບັງຄັບໃຊມ້ ຄວາມສໍາຄັນ - ແຕ່ມັກຈະຂາດ ຫ ຼື ມ ເປົົ້າໝາຍ
ທ ີ່ບໍີ່ຊດັເຈນ 

a. ມ ຫ າຍປະເທດໃນພາກພຼືົ້ນນ ົ້ ທ ີ່ລະດັບຄວາມສາມາດຂອງ
ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ພາກສະໜາມ “ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ປ່າສະຫງວນ” ຂອງລັດມ 
ໜ້ອຍ, ຂາດການຝຶກອົບຮົມທ ີ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍີ່ມ ການຈ ງໃຈ
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່. ປັດໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ການເມຼືອງ ໝາຍຄວາມວ່າ ມັກຈະບໍີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜ ນຈາກລະດັບສ ງ ໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ປ່າສະຫງວນ ໃນການ
ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄົນທ້ອງຖິີ່ນ. 

b. ແມ້ແຕ່ບ່ອນທ ີ່ມ ການແຊກແຊງການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ໂດຍອ ງໃສ່ການເຂົົ້າຮ່ວມທ ີ່ເຂັົ້ມແຂງຂອງທ້ອງຖິີ່ນກໍີ່ຕາມ, 
ແຕ່ການແຊກແຊງນ ົ້ ຍັງອາດຈະຖຼືກບັີ່ນທອນດ້ວຍ
ປະສິດທິພາບ ຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບ
ໃຊ້ຢ່າງທັນການ ຂອງລັດ ເຂົົ້າໃນໂຄງການສິດທິ/ການເປັນ
ເຈົົ້າຂອງ ຂອງຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຢຸດ
ການລ່າສັດປ່າ, ໂດຍສະເພາະ ການລ່າສັດຂອງຜ ້ຄົນທ ີ່ມາ
ຈາກພາຍນອກ. 

c. ຢ ບັ່ນດາປະເທດທ ີ່ມ  ແລະ ເຂດທ ີ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທ ີ່
ມ ຄວາມເຂັົ້ມແຂງນັົ້ນ, ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ 
ອາດຈະເປັນກຸ່ມ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກຫ າຍທ ີ່ສຸດ ເນຼືີ່ອງ
ຈາກເປັນຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນລະດັບຕໍີ່າທ ີ່ສຸດ ຈາກ
ການເຂົົ້າຮ່ວມໃນການຄ້າຂອງຕົນ, ເຂົາເຈົົ້າເປັນ “ເປົົ້າໝາຍທ ີ່
ອ່ອນໄຫວ” ສໍາລັບ ການບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ມກັຈະຕົກເປັນເປົົ້າໝາຍ ໃນຂະນະທ ີ່ຜ ້ທ ີ່ມ ອໍາ
ນາດແມ່ນບໍີ່ສາມາດແຕະຕ້ອງໄດ້ ແລະ ສຼືບຕໍີ່ເຄຼືີ່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ທ ີ່ມ ມ ນຄ່າສ ງ (ລວມທັງໄມທ້່ອນ) ໂດຍບໍີ່ມ ການດໍາ
ເນ ນຄະດ . ການປັບໄໝອາດສົີ່ງຜົນໃຫ້ແກ່ທ ີ່ດິນ ຫ ຼື ຊັບສິນທ ີ່ນັບມຼືົ້ບົກແຫ້ງທ ີ່ກໍາລັງຖຼືກຂາຍອອກ, ການກກັຂັງ ສາມາດຕັດຮອນການ
ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງລາຍຮັບພຼືົ້ນຖານຂອງຄອບຄົວ - ດັີ່ງນັົ້ນ ການລົງໂທດສາມາດທ່ວງດຶງເອົາຜ ້ທຸກຍາກລົງສ ່ຄວາມທຸກຍາກຫ າຍ
ກວ່າເກົີ່າ ແລະ ດັີ່ງນັົ້ນ ການຟຼືົ້ນຟ ກ່ຽວກັບຜົນຕອບແທນຈາກການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ. 

d. ການປະຕິບັດໂທດຕໍີ່ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ ສໍົ້ລາດບັງຫ ວງ ທ ີ່ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດສໍາຄັນທ ີ່ຖຼືກເບິີ່ງຂ້າມ ໃນຂະນະທ ີ່
ສະມາຊິກຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນເປົົ້າໝາຍຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສາມາດສ້າງຄວາມບໍີ່ເພ ີ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະ 
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ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ບົດຮຽນຈາກ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

ບັີ່ນທອນຄວາມເຊຼືີ່ອໝັົ້ນໄດ້. ສິີ່ງນ ົ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວິທ ການອະນຸລັກຮ່ວມກັນເປັນໄປບໍີ່ໄດ້ ແລະ ເປັນການເພ ີ່ມການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝ
າຍ ແລະ ສາຍພັນທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າຫ າຍຂຶົ້ນກວ່າເກົີ່າ. 

e. ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ ່ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ສ້າງສິີ່ງຈ ງໃຈ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າ
ສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ, ໃນຮ ບການແກ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບຮ່ວມກັນ, ບັນຫາຫ ັກ ແລະ ການສໍົ້ລາດບັງຫ ວງ ຂອງເຈົົ້າໜ້າທ ີ່, 
ໄດ້ກາຍເປັນບ ລິມະສິດອັນສໍາຄັນໃນພາກພຼືົ້ນດັີ່ງກ່າວ ໃນການສະໜັບສະໜ ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນເຂົົ້າໃນການຕ້ານການຄ້າ
ສັດປ່າ. 

3. ການບັງຄບັໃຊ້ກົດໝາຍຈະມ ປະສິດທຜິົນຫ າຍກວ່າເກົີ່າ ຖ້າຫາກວ່າຊມຸຊນົໄດ້
ຮັບການຈ ງໃຈ ແລະ ເປັນຜ ້ຮ່ວມມຼືທ ີ່ຫ້າວຫັນກວ່າເກົີ່າ  

a. ການບັງຄັບໃຊ້ໃນຂັົ້ນລັດ ສໍາລັບ ການຕ້ານການລ່າສັດເພຼືີ່ອການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົົດໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍ ້ຜ່ານສາຍພົວພັນການ
ຮ່ວມມຼືກັບຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການຈ ງໃຈ. ສິີ່ງເຫ ົີ່ານ ົ້ ອາດລວມມ , ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນຜ ້ອະນຸລັກສັດປ່າ ຫ ຼື ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ປ່າສະຫງວນ, ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມເຂົົ້າໃນການຮ່ວມບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກັບອົງການຈັດ 
ຕັົ້ງຂອງລັດ, ເປັນຜ ້ສະໜອງແຫ ີ່ງຂໍົ້ມ ນ ແລະ ຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫແ້ກ່ ອົງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆ, ດໍາເນ ນການຕິດຕາມກິດຈະກໍາທ ີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ ຫ ຼື ຕິດຕາມຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຢ ່ພາກສະໜາມ. 

b. ສິີ່ງນ ົ້ ໄດ້ເກ ດມ ຄໍາຖາມວ່າ ການແຊກແຊງ ແລະ ວິທ ການອັນໃດ ທ ີ່ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ຈ ງໃຈການເຂົົ້າ
ຮ່ວມຂອງຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ເຂົົ້າໃນການຕ້ານການລ່າສັດ. ໃນຫ າຍກໍໍໍລະນ  ທ ີ່ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ
ບໍີ່ເຊຼືີ່ອໝັົ້ນ ແລະ ບໍີ່ພໍໃຈອົງການອະນຸລັກ (ຍ້ອນການສ ນເສຍການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ທ ີ່ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດ ຂອງບັນພະບ ລຸດມາເປັນ
ເຂດປ່າສະຫງວນ ຫ ຼື ການສ ນເສຍສິດໃນສັດປ່າ) ແລະ ໄດ້ຮັບການຈ ງໃຈພຽງເລັກໜ້ອຍໃນການປົກປ້ອງສັດປ່າ.  

c. ການແຊກແຊງການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ມັກຈະໄດ້ຮັບການຜັກດັນຈາກແນວຄວາມຄິດທ ີ່ວ່າ “ວິກິດການ”, ແຕ່ມັນມ ຄວາມສໍໍໍາ
ຄັນໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມຄິດເຂົົ້າໃນການອອກແບບໂຄງສ້າງໃຫ້ເປັນວິທ ຮັກສາຄວາມຍຼືນຍົງຂອງຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະຍາວ 
ແລະ ພາຍຫ ັງສິົ້ນສຸດການແຊກແຊງຈາກໂຄງການ.  

d. ແຜນງານ ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ປ່າສະຫງວນ/ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ອະນຸລັກສັດປ່າ/ເຝົົ້າລະວັງສັດປ່າ ໂດຍອ ງໃສ່ການຈ່າຍເງິນ ໃຫ້ແກ່ຄົນທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ເຮັດ
ໜ້າວຽກນ ົ້ ແມ່ນວິທ ການທ ີ່ນໍາໃຊ້ທົີ່ວໄປໃນການສົີ່ງເສ ມການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເຂົົ້າໃນການຕ້ານການລ່າສັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, 
ການແຊກແຊງປະເພດນ ົ້ອາດຈະບໍີ່ມ ຄວາມຍຼືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈົົ້າອ ງໃສ່ປັດໃຈທາງການເງິນຈາກພາຍນອກ ແລະ 
ອາດຈະບໍີ່ແມ່ນການປ ກຝັງດ້ານວັດທະະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ. 

e.  ການແຊກແຊງຄວນຮັບຮ ້ ແລະ ສ້າງຂຶົ້ນຈາກຄວາມຮ ້ດັີ່ງເດ ມ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບບດັີ່ງເດ ມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ແບບດັີ່ງເດ ມທ ີ່ຊຸມຊົນປະຕິບັດ, ໃນຂະນະທ ີ່ການຮັບຮ ້ວ່າຊຸມຊົນຕ່າງໆ ກໍາລັງປະເຊ ນກັບການປ່ຽນແປງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ສັງຄົມທ ີ່ກິດຈະກໍາດັີ່ງເດ ມບາງອັນອາດຈະບໍີ່ມ ຄວາມຍຼືນຍົງ. 

f.  ການລ່າສັດປ່າ (ລວມທັງການຫາປາ ແລະ ນໍາໃຊ້ພຼືດຊະນິດຕ່າງໆ) ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຮ ດຄອງດັີ່ງເດ ມ ແລະ ຝັັງເລິກຢ ່ໃນວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ ມກັຈະມ ການຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ການປະຕິບັດທ ີ່ສຼືບທອດຕາມຮ ດຄອງປະເພນ ກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການ
ອະນຸລັກ. ຄວາມເຄັີ່ງຄັດ ກ່ຽວກບັ ການນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ແລະ ພຼືດຕາມຮ ດຄອງປະເພນ , ຖ້າຫາກວ່າ ມ ການບັງຄັບໃຊ້, ອາດຈະເບິີ່ງເປັນ
ການລະເມ ດກົດໝາຍ, ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະ ຄວາມບໍີ່ພໍໃຈ ແລະ ສາມາດຜັກດັນໃຫ້ບາງຄົນສະໜັບສະໜ ນ
ການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້.   

g.  ມັນມ ຄວາມສໍາຄັນ ສໍາລັບ ການແຊກແຊງ ທ ີ່ຕ້ອງກໍານດົວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜ ້ຢ ່ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ເຂົົ້າຮ່ວມ ໃນການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດ
ໝາຍທ ີ່ແທ້ຈິງ, ແລະ ຕ້ອງປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົົ້າຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ. 
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ກໍລະນ ສຶກສາທ  2  
ການເພ ີ່ມຜົນປະໂຫຍດ, ການຈ ງໃຈ ແລະ ການເປັນເຈົົ້າຂອງ ຂອງຊຸມຊົນໃນການຢຸດຕິ
ການລ່າສັດປ່າ ເພຼືີ່ອການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້ແນວໃດ?  
ອົມ ໂສພານາ (ມລຸບ ໄບຕ໋ອງ, ປະເທດກໍາປ ເຈຍ) ໄດ້ນໍາສະເໜ  ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວເຊ ງອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ໂດຍ
ອ ງໃສ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົົ້າການ. ພຼືົ້ນທ ີ່ໂຄງການດັີ່ງກ່າວ ຕັົ້ງຢ ່ພາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກິຣິໂຣມ, ເຊິີ່ງ ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງເຂດ
ເຊຼືີ່ອມຕໍີ່ທາງເດ ນຂອງຊ້າງທ ີ່ເຊຼືີ່ອມຕໍີ່ເຂດພິທັກສັດປ່າ ໂອຣອນ ກບັ ພ ຄາດາມອມ. 
ກ່ອນເລ ີ່ມຕົົ້ນໂຄງການ, ຊາວບ້ານ ໄດ້ເອຼືີ່ອຍອ ງໃສ່ການເກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ລວມທັງ ການລ່າສັດປ່າ, ການຕັດ
ໄມ້ ແລະ ການເກັບເຄຼືີ່ອງປ່າຂອງດົງ. ການເກັບກ ້ທ ີ່ບໍີ່ມ ການຄວບຄຸມໄດ້ນໍາໄປສ ່ການສ ນເສຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊຼືີ່ອມ
ໂຊມ ຢ່າງຮຸນແຮງ. ໃນປ  2002, ມລຸບ ໄບຕ໋ອງ ໄດ້ສ້າງຕັົ້ງ ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວເຊ ງອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ໂດຍອ ງໃສ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົົ້າ
ການຂຶົ້ນ. (ລວມມ ການ ພັັກເຊົາຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ, ການຕັົ້ງເເຄັມ, ທ່ຽວນໍົ້າຕກົ ແລະ ເບິີ່ງສັດປ່າ) ໂດຍມ ທັດສະນະ ເພຼືີ່ອສ້າງໃຫ້
ຊຸມຊົນຕ່າງໆມ ຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງຊ ວິດການເປັນຢ ່ ແລະ ມ ຄວາມຍຼືນຍົງ ໃນຂະນະທ ີ່ມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກ
ສັດປ່າທ ີ່ດ ກວ່າເກົີ່າ. 
ໂຄງການດັີ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ, ໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິີ່ນ, ແລະ ສ້າງໂຄງລ່າງພຼືົ້ນຖານ. ປັດຈຸບັນ
ໂຄງ ການໄດ້ສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊຸມຊົນທ ີ່ມ ການເຊຼືີ່ອມໂຍງໂດຍກົງກັບປ່າໄມ.້ ປັດຈຸບັນ ໂຄງການດັີ່ງກ່າວ ສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ປະມານ  900 ຄົວເຮຼືອນ ໃນເກົົ້າໝ ່ບ້ານ. ການລ່າສັດປ່າ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ (ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້
ຢຸດຕິແລ້ວ) , ໃນຂະ ນະທ ີ່ການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍກໍີ່ຫຼຸດລົງເຊັີ່ນກັນ. ໂດຍສະເພາະ, ປັດຈຸບັນ ໂຄງການດັີ່ງກ່າວແມ່ນທ້ອງຖິີ່ນ
ເປັນເຈົົ້າຂອງທັງໝົດ, ໂດຍທ ີ່ ມລຸບ ໄບຕ໋ອງ ໄດ້ຄ່ອຍໆຖອນການສະໜັບສະໜ ນ ໃນຫ າຍປ ທ ີ່ຜ່ານມາ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.  ການຂາດຄວາມຮ ້ຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບເນຼືົ້ອໃນການ
ອະນຸລັກ ແລະ ໄພຂົີ່ມຂ ່ຕໍີ່ຊ ວະນາໆພັນໃນວົງກວ້າງອາດຈະປະກອບສ່ວນ
ໃຫ້ແກ່ການລ່າສັດເພຼືີ່ອການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງທ້ອງຖິີ່ນໄດ້; ການ

ເພ ີ່ມຄວາມຮ ້ຂອງເຂົາເຈົົ້າອາດຈະຊ່ວຍປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາການລ່າສັດຂອງ
ເຂົາເຈົົ້າໄດ້.  

i.  ການຈ ງໃຈຜ ້ຄົນ ເຂົົ້າໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ສາມາດເຮັດໃນຮ ບການທາງການເງິນ ແລະ ບໍີ່ແມ່ນທາງການເງິນ, ແບບວັດຖ ຸ
ແລະ ບໍີ່ແມ່ນວັດຖຸ. ການຈ ງໃຈດ້ວຍວັດຖຸສາມາດກາຍເປັນສິີ່ງສໍາຄັນໃນ
ການຈ ງໃຈໃຫ້ປະຕິບັດວຽກອະນຸລັກໄດ້, ໃນກອງປະຊຸມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນ
ການດໍາລົງຊ ວິດຈະເປັນສິີ່ງມາກ່ອນ ສໍາລັບ ຜ ້ຄົນ, ໂດຍສະເພາະ ຜ ທ້ ີ່ມ 
ການດໍາລົງຊ ວິດທ ີ່ທຸກຈົນ. ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າມ ມ ນຄ່າສ ງ ແລະ ເປັນການ
ຈ ງໃຈທາງການເງິນອັນສໍາຄັນຂອງການລ່າສັດ ເພຼືີ່ອການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດ
ໝາຍທ ີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮ ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. 

j.  ຜົນປະໂຫຍດ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນທ ີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂຶົ້ນ
ໂດຍກົງກັບການອະນຸລັກທ ີ່ມ ປະສິດທິຜົນ ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເຫ ົີ່ານ ົ້
ເພ ີ່ມຄວາມໜ້າເຊຼືີ່ອຖຼືໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກ. ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ສາມາດສະ
ໜອງການຈ ງໃຈໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກ (ເຊັີ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວແບບທໍາມະ
ຊາດ, ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ລະບົບບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ 
(PES), ການນໍາໃຊ້ສັດປ່າພາຍໃຕ້ເງຼືີ່ອນໄຂການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ສົມເຫດສົມ
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ຜົນ) ຫ ຼື ສາມາດສະໜອງແຫ ີ່ງລາຍຮັບ/ໂປຣຕ ນ ອັນໃໝ່ທ ີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຈ ງໃຈໃນການລ່າສັດປ່າໄດ້. 

k.  ທ ີ່ຢ ່ອາໃສຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນປ່າດົງອັນຕຼືບໜາຂອງພາກພຼືົ້ນນ ົ້ ຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ ເບິີ່ງສັດປ່າໃຫ້ເປັນ
ວິທ ການອັນໜຶີ່ງໃນການສ້າງສິີ່ງຈ ງໃຈທາງກົງໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກສາຍພັນສັດປ່າ. 

l. ຂາດການຮັບຮ ້ຕາມກົດໝາຍຂອງການຄອບຄອງຕາມຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ສິດໃນການຄອບຄອງ ຫ ຼື ການປ່ຽນແທນສິີ່ງເຫ ົີ່ານ ົ້ ຈາກ
ການຈັດສັນທ ີ່ດິນຂອງລັດ, ໝາຍເຖິງ ການພັດທະນາຈັນຍາທໍາ ຂອງການຄອບຄອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍຼືນຍົງ
ແມ່ນຍັງຂາດເຂ ນຢ ່. ການຮັບຮ ້ສິດໃນການຄອບຄອງຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍສະເພາະ ການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ, ອາດຈະເປັນຮາກຖານອັນສໍາ
ຄັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດວຽກການອະນຸລັກ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຄອບຄອງທ ີ່ດິນຢ່າງດຽວຈະບໍີ່ພຽງພໍ ສໍາລັບ ການຈ ງໃຈການປະຕິບັດ
ວຽກອະນຸລັກກໍີ່ຕາມ. 

m. ການກໍານົດທາງເລຼືອກ ການດໍາລົງຊ ວິດທ ີ່ສ້າງລາຍຮັບພຽງພໍໃນການແຂ່ງຂັນກັບລາຍຮັບຜິດກົດໝາຍ ທ ີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດ
ກົດໝາຍອາດຈະເປັນສິີ່ງທ້າທາຍ, ໂດຍສະເພາະ ຢ ່ບ່ອນທ ີ່ຜ ້ເຂົົ້າຮ່ວມບໍີ່ມ ທກັສະ/ຄວາມສາມາດ ໃນການສະແຫວງຫາທາງເລຼືອກອຼືີ່ນ
ຂອງການດໍາລົງຊ ວິດໄດ້. 

n. ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຄ້າພັນສັດປ່າມ ຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ການດໍາລົງຊ ວິດຢ ່ພາກພຼືົ້ນນ ົ້, ແລະ ຢ ່ບ່ອນທ ີ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດ  ແລະ ກົດ   ໝ
າຍສາມາດສະໜອງສິີ່ງຈ ງໃຈ ໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກສະຖານທ ີ່ ແລະ ສາຍພັນຕ່າງໆໄດ້, ລວມທັງ ສາຍພັນຕ່າງໆ ທ ີ່ນອກເໜຼືອຈາກສາຍ
ພັນທ ີ່ຖຼືກຄ້າຂາຍ. ການສ້າງການເຊຼືີ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ກັບ ຕະຫ າດ, ການສ້າງຄວາມສາດໃນການເພ ີ່ມມ ນຄ່າ, ການ
ຊຸກຍ ້ດ້ານການຄ້າໃຫ້ເຂົົ້າເຖິງເທກັໂນໂລຊ  ແລະ ແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆ ເພຼືີ່ອເພ ີ່ມຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິີ່ນ ຈາກການນໍາໃຊ້ ແລະ 
ການຄ້າສັດປ່າແມ່ນສິີ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫ ວງ. 

o. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຮ ບແບບການນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ຫ ຼື ການດໍາລົງຊ ວິດຮ ບແບບໃໝ່ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຕ້ອງມ ຄວາມເໝາະສົມ
ກັບດ້ານວັດທະນະທໍາ, ເລຼືອກໂດຍຊຸມຊົນ, ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານອະນຸລັກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນບ່ອນທ ີ່ມ ຄວາມເປັນໄດ້, ແລະ 
ສະໜັບສະໜ ນການປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບຮ ດຄອງດັີ່ງເດ ມ. ການແຊກແຊງຕ້ອງຊຸກຍ ້ເຂົົ້າໃນຄວາມເຂົົ້າໃຈອັນເລິກເຊິີ່ງ
ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ - ໃນຂະນະທ ີ່ມ ຫ າຍກໍລະນ ສຶກສາ ໃຫ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ສຶກສານັົ້ນ, ຍັງບໍີ່ທັນມ ຮ ບແບບໃດທ ີ່ “ສາມາດປະຕິບັດຄຼືນ
ໄດ້” ທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສະຖານະການໃດໜຶີ່ງກໍີ່ຕາມ. 

p. ການແຊກແຊງມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບເຂົົ້າໃນການພິຈາລະນາການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດແບບໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕິທໍາຢ ່ພາຍໃນ
ຊຸມຊົນ, ຄວນລວມເອົາແມ່ຍິງເຂົົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ; ມ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດ  (ທ ີ່ສາມາດລວມເອົາດ້ານຄວາມເຊຼືີ່ອມເສຍທາງ
ສັງຄົມ); ແລະ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທາງການເງິນທ ີ່ຈະແຈ້ງ. ຊ່ອງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ
ຫ າຍກວ່າ ສໍາລັບ ຜ ້ຊາຍມ ປະສິດທິຜົນໃນການສະໜັບສະໜ ນຜົນສໍາເລັດໄລຍະຍາວຂອງການແຊກແຊງຢ ່ໃນຫ າຍກໍລະນ . 

q. ນະວັດຕະກໍາ ດ້ານການດໍາລົງຊ ວິດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ (ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ) ອາດຈະຖຼືກຈໍາກັດ
ຍ້ອນມັກຈະປະສົບການບັນຫາດ້ານການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຮ່ວມມຼືໃນຫ າຍລະດັບຂອງລັດຖະບານ. 

r.   ການປະຕິບັດທ ີ່ດ ເຊັີ່ນ: ມາດຕະຖານການຊຼືົ້-ຂາຍສັດປ່າ ແລະ ການຢັົ້ງຢຼືນຈາກພາຍນອກທ ີ່ເປັນຝ່າຍທ ສາມ ແລະ ກົນໄກການປະຕິບັດ
ສາມາດຊ່ວຍຜັກດັນຄວາມຍຼືນຍົງ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການປະຕິບັດຕາມການນໍາໃຊ້ສັດປ່າໄດ້. 

s. ໃນການປະເມ ນວ່າ ການແຊກແຊງດ້ານການດໍາລົງຊ ວິດ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກໄດ້ ຫ ຼື ບໍີ່ນັົ້ນ, ໃນການວາງແຜນປະ
ເມ ນເຫ ົີ່ານັົ້ນ ການແຊກແຊງ ຕ້ອງປະເມ ນບໍີ່ສະເພາະແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຫຼຸດລົງ ໃນດ້ານການເກັບກ ້ຜົນຜະລິດແບບຜິດກົດ
ໝາຍເທົີ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ປະເມ ນ ທກຸການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຜົນກະທົບທ ີ່ມ ຕໍີ່ນິເວດວິທະຍາ ຂອງ ວິທ ການອັນໃໝ່ທ ີ່ໄດ້ຮັບການ
ແນະນໍາອ ກດ້ວຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນບ່ອນທ ີ່ມ ການສະເໜ  ໃຫ້ມ ການຂະຫຍາຍການປ ກຝັງນັົ້ນ ຜົນກະທົບຂອງການຕັດໄມ້ແມ່ນມ 
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມ ນ.  

 

 



 

 
8 

 

ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ບົດຮຽນຈາກ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

4. ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທອ້ງຖິີ່ນ 
ທ ີ່ມາຈາກພາຍນອກໄດ້ 

a. ການແຊກແຊງ ຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ີ່ຈະມ ຄວາມຍຼືນຍົງຍິີ່ງກວ່າເກົີ່າ ເມຼືີ່ອໄດ້ມ ການວາງແຜນ ແລະ 
ນໍາພາ ໂດຍຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນເອງ, ຫ ຼື ໂດຍການເຂົົ້າຮ່ວມອັນສໍາຄັນຂອງຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນເຂົົ້າ
ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. 

b. ການສ້າງຄວາມເຊຼືີ່ອໝັົ້ນເປັນບາດກ້າວທໍາອິດທ ີ່ມ ຄວາມສໍາຄັນ, ແລະ ອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນ. ການສ້າງສາຍພົວພັນ ເປັນລາຍບຸກຄົນ 
(ຫ າຍກວ່າສ້າງການປ່ຽນແປງເປັນໄລຍະໂດຍທ ີ່ປຶກສາຈາກພາຍນອກ) ແມ່ນສິີ່ງສໍາຄັນ. 

c. ການແຊກແຊງ ຈະມ ປະສິດທິຜນົຫ າຍກວ່າເກົີ່າ ເມຼືີ່ອເຂົາເຈົົ້າຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດບ ລິມະສິດ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ຄຸນຄ່າຕ່າງໆ ໃນຮ ບການທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍດ້ວຍຕົວຂອງຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນເອງຫ າຍກວ່າການກໍານົດຄຸນຄ່າ ຫ ຼື ແນວ
ຄວາມຄິດຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນຈາກພາຍນອກ. ສິີ່ງນ ົ້ ຈະຮຽກຮ້ອງເຖິງການເຮັດໃຫ້ຄົນພຼືົ້ນເມຼືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນມ 
ຄວາມສາມາດໃນການເຂົົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຫ າຍລະດັບ ແລະ ການອອກຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ນໍາສະເໜ  ທັດສະ 
ນະ ແລະ ບ ລິມະສິດ ຂອງຕົນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມສະບັບເຕັມສາມາດເບິີ່ງໄດ້ທ ີ່:  
https://www.iucn.org/sites/dev/files/be_hanoi_communique.pdf 

ບົດສະເໜ ກອງປະຊຸມສາມາດເບິີ່ງໄດ້ທ ີ່: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B2tS2L57A9YINVJWTGFEWkxLbXM 

ກໍລະນ ສຶກສາທ  3  
ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ທ ີ່ດ ກວ່າເກົີ່າ: ການພົວພັນເຊິີ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ ຂອງທັງສອງດ້ານ? 
ຊາວະລິດ ວິດທະຍານົນ (ມ ນນິທິສຼືບນາຄະສະຖຽນ, ປະເທດໄທ) ໄດ້ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຢ ເ່ຂດປ່າໄມ້
ສະຫ ັບສັບຊ້ອນທາງພາກຕະເວັນຕົກຂອງປະເທດ, ເຂດມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດ ທ ີ່ເປັນບ່ອນອາໃສຂອງຜ ້ຄົນຫ າຍກວ່າ 
2,000 ຄົນ ທ ີ່ມ ການລ່າສັດເປັນໄລຍະໄລຍະ ເພຼືີ່ອການດໍາລົງຊ ວິດພໍກຸ້ມກິນ ແລະ ການຄ້າພາຍໃນ/ຕ່າງປະເທດ. ໂດຍສະພາະ 
ພຼືົ້ນຖານການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນແມ່ຈັນ ຂອງ ສ ນພິທັກສັດປ່າອໍາພາງ (ປະມານ 40 ໝ ່ບ້ານ, ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊົນເຜົີ່າກະຣ່ຽງ). 
ວຽກຂອງໂຄງການແມ່ນເນັົ້ນໃສ່ການສະໜັບສະໜ ນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແມນໍ່ົ້າຮ່ວມກັນ, ສະໜັບສະໜ ນລາຍ
ຮັບ ທ ີ່ບໍີ່ເອຼືີ່ອຍອ ງໃສ່ການເກັບກ ທ້ ີ່ແບບບໍີ່ຍຼືນຍົງ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ມ ປະສິດທິຜົນຫ າຍກວ່າເກົີ່າ. ທາງເລຼືອກ ໃນ
ການດໍາລົງຊ ວິດ ລວມທັງ ການເກັບກ ້ເຄຼືີ່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍຼືນຍົງ (ເຊັີ່ນ: ການຍ້ອມສ ແຜ່ນແພ)  ແລະ ການພ ີ່ມມ ນຄ່າເພຼືີ່ອຕະຫ າດ
, ແລະ ການທ່ອງທຽ່ບແບບອະນຸລັກ.  
ຄວາມພະຍາຍາມ ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ເນັົ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ລາດຕະເວນທ້ອງຖິີ່ນ. ວຽກຂອງມ ນນິທິ ໄດ້ນໍາໄປສ ່
ການຟຼືົ້ນຟ ຄຼືນພຼືົ້ນທ ີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນໍົ້າທ ີ່ດ ກວ່າເກົີ່າ, ລວມທັງ ການພິທກັສັດນໍົ້າ. ການຄົົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຊ ົ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າການລ່າສັດໄດ້ຫຼຸດລົງ, ເຊິີ່ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນເສຼືອຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ສັດທ ີ່ຖຼືກລ່າມາເພຼືີ່ອເປັນອາຫານໄດ້ຮັບການຟຼືົ້ນຟ 
ຄຼືນໃໝ່.  
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮ ້ບຸນຄຸນຢ່າງຊາບຊຶົ້ງຕໍີ່ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຂອງ: 
 
  


