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ບົດນ າ 
 

ກອງທຶນລະບົບນິ ເວດ Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ແມ່ນຖື ກອອກແບບ ເພ່ືອປົກ  

ປັກຮັກສາເຂດທີ່ ຊີ ວະນາໆພັນທີ່ ອຸດົມສົມບູນທີ່ ສຸດ ແລະ ທີ່ ຖື ກຄຸກຄາມໜັກທີ່ ສຸດ, ຊຶ່ ງຮູໍ້ ກັນໃນນາມຈຸດສຸມຊີ ວະນາໆພັນ. 

ມັນແມ່ນການລິ ເລີ່ ມຮ່ວມກັນຂອງ ອົງການຝຣ່ັງເພ່ືອການພັດທະນາ, ອົງການອະນຸລັກສາກົນ, ສະຫະພາບເອີ ຣົບ, 

ກອງທຶນສິ່ ງແວດລໍ້ ອມໂລກ, ລັດຖະບານຍີ່ ປຸ່ນ, ແລະ ທະນາຄານໂລກ.  

 

ຈຸດປະສົງສ າຄັນພືໍ້ ນຖານຂອງກອງທຶນ CEPF ແມ່ນເພ່ືອການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສັງຄົມ ເຊັ່ ນ: ຊຸມຊົນ, 

ອົງການຈັດຕັໍ້ ງທີ່ ບ ່ ສັງກັດ ລັດຖະບານ, ສະຖາບັນສຶ ກສາ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 

ໃນຂະບວນການປົກປັກຮັກສາຈຸດສຸມຊີ ວະນາໆພັນ. ເພ່ືອຮັບປະກັນຜົນສ າເລັດ, 

ບັນດາກິດຈະກ າເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ຈະຕໍ້ ອງໄດໍ້ ເປັນສິ່ ງຕື່ ມເຕັມສອດສານກັບບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ 

ບັນດາຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນ ໃນວຽກງາານອະນຸລັກອື່ ນ .ໆ ຕ ່ ກັບບັນຫານີ ໍ້ , ກອງທຶນ CEPF ໄດໍ້ ມີ ການສ່ົງເສີ ມການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມທີ່ ຫ າກຫ າຍ, 

ປະສານສົມທົບ ຄວາມສາມາດທີ່ ມີ ຈຸດພິເສດສະເພາະ ແລະ ຫ ຸ ດຜ່ອນການເຮັດວຽກທີ່ ທັບຊໍ້ ອນກັນ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປະສານງານກັນ ຢ່າງສົມບູນແບບ ແລະ ຮອບດໍ້ ານ ໃນວຽກງານອະນຸລັກ. ວິ ທີ ໜ່ຶງທີ່ ກອງທຶນ CEPF 

ໄດໍ້ ປະຕິບັດແມ່ນການກະກຽມ “ຂ ໍ້ ມູນລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ”: ແບ່ງປັນຍຸດທະສາດ, 

ພັດທະນາພາຍໃຕໍ້ ການປຶ ກສາຫາລື ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ຊຶ່ ງສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນໃນຍຸດທະສາດ ການລົງທຶນໄລຍະຍາວ 5ປີ  ຊຶ່ ງເປັນໝາກຜົນ 

ທີ່ ໄດໍ້ ມາຈາກການວິ ເຄາະສະພາບການຢ່າງລະອຽດ.   

 

ການປັບປຸງຂ ໍ້ ມູນທາງລະບົບນິ ເວດ 
ກອງທຶນລະບົບນິ ເວດ CEPF ແມ່ນໄດໍ້ ທ າການໃຫໍ້ ທຶນແກ່ກຸ່ມອົງການຈັດຕັໍ້ ງທາງສັງຄົມ ຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມອິ ນໂດ - ພະມໍ້ າ ຕັໍ້ ງແຕ່ 

ເດື ອນ ກ ລະກົດ 2008, ຊຶ່ ງໄດໍ້ ຮັບການຊີ ໍ້ ທິດທາງໂດຍຂ ໍ້ ມູນລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ ທີ່ ພັດທະນາຂຶ ໍ້ ນໃນປີ  2003 ແລະ ປັບປຸງໃນປີ  

2011, ຊຶ່ ງທັງສອງຄັໍ້ ງນີ ໍ້  ແມ່ນໄດໍ້ ຜ່ານຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຢ່າງກວໍ້ າງຂວາງ. ຈົນມາເຖິງປະຈຸບັນ 

ໄດໍ້ ມອບທຶນຊ່ວຍເຫ ື ອລໍ້ າ ລວມທັງໝົດ 315 ທຶນ.  

 

ໃນໄລຍະ 9ປີ  ຜ່ານມາ ຕັໍ້ ງແຕ່ມີ ການປັບປຸງຄັໍ້ ງຫ ໍ້ າສຸດ ໄດໍ້ ມີ ການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ ໍ້ ນຫ າຍ. 

ມີ ການປ່ຽນແປງດໍ້ ານຄວາມຮູໍ້ ກ່ຽວກັບສະພາບການ ຂອງລະບົບນິ ເວດ ໃນລະດັບຄວາມສ າຄັນໃນສາກົນ, 

ລວມມີ ສາຍພັນທີ່ ຖື ກຄຸກຄາມ ແລະ ເຂດຊີ ວະນາໆພັນຫ ັ ກໆທີ່ ສ າຄັນໃນລະດັບໂລກ. ໄດໍ້ ເກີດມີ ການປ່ຽນແປງດໍ້ ານລັກສະນະ ແລະ 

ຄວາມສ າຄັນ ຂອງໄພຄຸກຄາມຕ ່ ກັບລະບົບນິ ເວດ ແລະ ສາຍເຫດຂອງມັນ. 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນຂອງການຕັດໄມໍ້ ທ າລາຍປ່າຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ອັດຕາການສູນເສຍປ່າໄມໍ້ ປົກຫຸໍ້ ມໃນໄລຍະປີ  

2010 – 2019 ເກືອບເທ່ົາໂຕ ເມື່ ອທຽບກັບໄລຍະປີ  2000 – 2010. ການສູນເສຍທີ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ 
ການນ າໃຊໍ້ ຊັບພະຍາກອນເກີນຂອບເຂດ ຍິ່ ງເພ່ີມແຮງກົດດັນໃຫໍ້ ແກ່ພືດ ແລະ ປະຊາກອນສັດ 

ໂດຍສະແດງອອກໃນອັດຕາການເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນ ຂອງລາຍຊື່ ສາຍພັນທີ່ ຖື ກໄພຄຸກຄາມ 

ທີ່ ໄດໍ້ ຮັບຮັບຮູໍ້ ກັນຫ າຍຂຶ ໍ້ ນໃນບັນຊີ ແດງຂອງອົງການ IUCN ໄດໍ້ ເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນຫ າຍກວ່າ 70ເປີ ເຊັນ ໃນໄລຍະປີ  2011 – 2020. 

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກ ່ ເລີ່ ມມີ ການສັງເກດເຫັນຜົນກະທົບ ຂອງການປ່ຽນແປງດິ ນຟໍ້ າອາກາດຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມຫ າຍຂຶ ໍ້ ນ: 

ອຸນະພູມສະເລ່ຍ ມີ ການເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນ; ຮູບແບບປະລິ ມານນ ໍ້ າຝົນກ ່ ປ່ຽນໄປ; ລະດັບໜໍ້ ານ ໍ້ າທະເລເລີ່ ມສູງຂຶ ໍ້ ນ; ແລະ 
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ເຫດການສະພາບອາກາດຮຸນແຮງ ກ ່ ເກີດຂຶ ໍ້ ນເລື ໍ້ ອຍກວ່າເກ່ົາ. ບັນດາແນວໂນໍ້ ມທັງສາມຢ່າງນີ ໍ້ : ການສູນເສຍທີ່ ຢູ່ອາໃສເພ່ີມສູງຂຶ ໍ້ ນ, 

ການຂຸດຄົໍ້ ນຊັບພະຍາກອນເກີນຂອບເຂດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟໍ້ າອາກາດ ສົມທົບກັນເຮັດໃຫໍ້ ເກີດວິ ກິດຕ ່ ລະບົບນິ ເວດ 

ຊຶ່ ງສໍ້ າງຜົນຮໍ້ າຍຢ່າງຮຸນແຮງໃຫໍ້ ແກ່ຊີ ວະນາໆພັນ, ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.  

ໃນໄລຍະ 9 ປີ ຜ່ານມາ ໄດໍ້ ເກີດມີ ການປ່ຽນແປງ ໃນແວດລໍ້ ອມທີ່ ເອື ໍ້ ອອ ານວຍໃຫໍ້ ແກ່ພາກສັງຄົມ ຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມ. 

ເວທີ ທາງດໍ້ ານການເມື ອງ ຍັງຄົງມີ ຂ ໍ້ ຈ າກັດ ແລະ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນຈ ານວນຫ າຍທີ່ ເປັນຫົວໜ່ວຍສະໜັບສະໜູນຫ ັ ກອັນສ າຄັນ 

ໃຫໍ້ ແກ່ອົງການຈັດຕັໍ້ ງທາງສັງຄົມ ກ ່ ໄດໍ້ ສິ ໍ້ ນສຸດແຜນງານຂອງພວກເຂົ າຢູ່ໃນພາກພືໍ້ ນ. ສຸດທໍ້ າຍ, 

ໄດໍ້ ມີ ຫ ັ ກຖານເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນຂອງປະສິ ດທິຜົນ (ຫ ື ຖໍ້ າບ ່ ດ່ັງນັໍ້ ນ) ຂອງວິ ທີ ການ ອະນຸລັກທີ່ ແຕກຕ່າງ 
ທີ່ ຖື ກນ າມາທົດລອງປະຕິບັດຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມ ຕັໍ້ ງແຕ່ມີ ການເກີດຂຶ ໍ້ ນໃໝ່ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວອະນຸລັກໃນຮູບແບບ ທັນສະໄໝ 

ໃນຊຸມປີ  1990. ຫ າຍໆວິ ທີ ການທີ່ ສໍ້ າງຜົນກະທົບດໍ້ ານບວກຕ ່ ກັບຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ ຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດ  

ໄດໍ້ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນສະພາບທໍ້ ອງຖ່ິນທີ່ ມີ ລັກສະນະສະເພາະ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີ ຂ ໍ້ ຈ າກັດ 

ເມື່ ອທຽບກັບລະດັບອັນມະຫາສານຂອງໄພຄຸກຄາມ ທີ່ ມີ ຕ ່ ກັບຊີ ວະນາໆພັນໃນເຂດຈຸດສຸມ.  

ເນື່ ອງຈາກການປ່ຽນແປງເຫ ົ່ ານີ ໍ້ , ມັນຈຶ່ ງມີ ຄວາມຈ າເປັນທີ່ ຈະຕໍ້ ອງປັບປຸງຂ ໍ້ ມູນທາງລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ ແລະ 

ຍຸດທະສາດການລົງທຶນ ເພ່ືອສໍ້ າງແຜນການລົງທຶນໃນເຂດຈຸດສຸມໃນໄລຍະຕ ່ ໄປ. 

ຂະບວນການນີ ໍ້ ດ າເນີ ນການໂດຍຂະບວນການມີ ສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍຄ ານຶ ງເຖິງ ການສໍ້ າງເວທີ ລະດັບກວໍ້ າງ 
ທີ່ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນໃຫໍ້ ຄວາມສົນໃຈໃຫໍ້ ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ ທີ່ ນ າພາໂດຍພາກສັງຄົມ 

ໃນການຕັໍ້ ງເປົ ໍ້ າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຮ່ວມກັນ ເພ່ືອນ າໄປສູ່ການແກໍ້ ໄຂບັນຫາບູລິ ມະສິ ດສ າຄັນ, ນ າໃຊໍ້ ໂອກາດທີ່ ເກີດຂຶ ໍ້ ນໃໝ່, 

ແລະ ປະສານສອດຄ່ອງກັບການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນທີ່ ມີ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. 

 

ຂ ໍ້ ມູນທາງລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາແມ່ນໄດໍ້ ຮັບການປັບປຸງຜ່ານຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື  ປະສານສົມທົບໂດຍກອງເລຂາ ກອງທຶນ 

CEPF ໃນລະຫວ່າງເດື ອນ ພຶດສະພາ 2019 ແລະ ເດື ອນສິ ງຫາ 2020. ມີ ຄູູ່ ຮ່ວມງານຈ ານວນຫລາຍກວ່າ 170 ພາກສ່ວນ 

ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ດ່ັງກ່າວ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນຜ່ານການຈັດສ າມະນາການປະເມີ ນຜົນຄັໍ້ ງສຸດທໍ້ າຍ, 

ປະກອບຄ າເຫັນຜ່ານອີ ເມວ ຫ ື  ປະກອບຄ າເຫັນເຂົ ໍ້ າໃນຂ ໍ້ ມູນສະບັບຮ່າງ. ຄູ່ຮ່ວມງານເພ່ີມຕື່ ມອື່ ນໆໄດໍ້ ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມໂດຍຕົງ 

ໂດຍການປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້ າໃນແຫ ່ ງຂ ໍ້ ມູນຫ ັ ກ ທີ່ ນ າເຂົ ໍ້ າມາປັບປຸງຂ ໍ້ ມູນທາງລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ.  

 

 

ວຽກງານພິເສດສະເພາະຂອງກອງທຶ ນ CEPF  

ຂ ໍ້ ມູນທາງລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ ແມ່ນສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນພາບລວມຂອງເຂດຈຸດສຸມຂອງລະບົບຊີ ວະນາໆພັນ 

ໃນແງ່ ມຸມຂອງຄວາມສ າຄັນ ຂອງການປົກປັກຮັກສາຊີ ວະນາໆພັນ, ສະພາການເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການເມື ອງ ແລະ ພາກສັງຄົມ. 

ມັນໄດໍ້ ກ ານົດຊຸດເຄື່ ອງມື ວັດແທກ ໝາກຜົນຂອງວຽກງານອະນຸລັກທີ່ ສາມາດວັດແທກໄດໍ້ , ໃນລະດັບຂັໍ້ ນສາຍພັນ, ຂອບເຂດ ແລະ 

ແລວທາງ, ແລະ ປະເມີ ນໄພຄຸກຄາມ ທ່ີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ່ ກັບຊີ ວະນາໆພັນ ພໍ້ ອມທັງສາຍເຫດ ແລະ ປັດໃຈເອື ໍ້ ອອ ານວຍຕ່າງ .ໆ 

ການສຶ ກສາຄົໍ້ ນຄວໍ້ າສະພາບການ ແມ່ນໄດໍ້ ສ າເລັດລົງແລໍ້ ວ 

ໂດຍການດ າເນີ ນການປະເມີ ນຂອງຜົນພາຍໃຕໍ້ ກໍ້ ອນເງິ ນທຶນອະນຸລັກທີ່ ຜ່ານມາ, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງ 

ດິ ນຟໍ້ າອາກາດໃນການປົກປັກຮັກສາຊີ ວະນາໆພັນ. ນອກຈາກນັໍ້ ນຂ ໍ້ ມູນລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ ຍັງໄດໍ້ ກ່າວເຖິງຍຸດທະສາດການລົງທຶນ 

ທີ່ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນມີ ຄວາມສົນໃຈໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນວຽກງານອະນຸລັກ ໂດຍການນ າພາໂດຍພາກສັງຄົມ. 

ແຜນຍຸດທະສາດ ດ່ັງກ່າວ ປະກອບມີ ກຸ່ມວຽກງານພິເສດສະເພາະ ສ າລັບກອງທຶນ CEPF 
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ຊຶ່ ງເປັນຈຸດທີ່ ທຶນດ່ັງກ່າວສາມາດສະໜອງຄຸນຄ່າທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ. ໂດຍເນື ໍ້ ອໃນເລິ ກເຊິ່ ງຂອງກຸ່ມວຽກພິເສດສະເພາະສ າລັບກອງທຶນ 

CEPF ແມ່ນເພ່ືອສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງແນວທາງວິ ທີ ການ ໃນການແກໍ້ ໄຂ ໃຫຍ່ໃນວຽກງານອະນຸລັກ 

ທີ່ ກະທົບຕ ່ ແຫ ່ ງຈຸດສຸມຊີ ວະນາໆພັນ (ເຊັ່ ນ: ການຄໍ້ າສັດປ່າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ການພັດທະນາ ເຂື່ ອນໄຟຟໍ້ າພະລັງງານນ ໍ້ າ, 

ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງອຸດສາຫະກ າກະສິ ກ າ ແລະ ການຂຸດຄົໍ້ ນຫີ ນປູນ) ທີ່ ກະຕຸໍ້ ນຄວາມອາດສາມາດ ຂອງພາກສັງຄົມ ແລະ 
ທີ່ ສາມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດໍ້  ຜ່ານການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດແບບຍ ໍ້ າໆ ແລະ ຊໍ້ 

ໍ້ າ ໂດຍພາກສັງຄົມ ຫ ື  ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຫ ື  

ລວມເຂົ ໍ້ າກັບແຜນງານລັດຖະບານ.  

 

ກຸ່ມວຽກພິເສດສະເພາະຂອງກອງທຶນ CEPF ແມ່ນສໍ້ າງຂຶ ໍ້ ນຈາກປະສົບການຂອງສອງໄລຍະທີ່ ໄດໍ້ ລົງທຶນທີ່ ຜ່ານມາ (2008 – 2013 

ແລະ 2013 – 2020) ໂດຍແນໃສ່ວິ ທີ ການທີ່ ປະສົບຜົນສ າເລັດ ປ່ຽນຈາກໂຄງການຕົວຢ່າງ ກໍ້ າວໄປເຖິງການລົງທຶນໄລຍະຍາວ, 

ແລະ ການເຊື່ ອມສານຜົນໄດໍ້ ຮັບເປັນຮູບປະທ າຂຶ ໍ້ ນ ໃນລະດັບຂັໍ້ ນວາງນະໂຍບາຍ ແລະ 

ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ. ໂດຍຮັບຮູໍ້ ວ່າຢ່າງດີ ວ່າການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ CEPF 

ບ ່ ສາມາດແກໍ້ ໄຂບັນຫາການອະນຸລັກທັງໝົດທີ່ ເກີດຂຶ ໍ້ ນຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມ, ວຽກງານ ຂອງພິເສດສະເພາະຂອງກອງທຶນ CEPF 

ແມ່ນສຸມໃສ່ກິດຈະກ າທີ່ ອົງການຈັດຕັໍ້ ງທາງສັງຄົມ ສາມາດຊ່ວຍສໍ້ າງມູນຄ່າຫ າຍທີ່ ສຸດ, ແລະ 

ແກໍ້ ໄຂບັນຫາຊ່ອງຫວ່າງໃນວຽກງານລວມຂອງຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນເພ່ືອການອະນຸລັກ. 

ຍຸດທະສາດຮ່ວມແມ່ນມີ ຄວາມມຸໍ້ ງຫວັງອັນສູງ ແລະ ຍັງບ່ົງບອກເຖິງສິ່ ງທໍ້ າທາຍ ທີ່ ຍັງປະສົບຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມ ອິ ນໂດ - ພະມໍ້ າ. 

ປະລິ ມານຊັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນວກງານໃຫໍ້ ພຽງພ  ຢູ່ພາຍໃຕໍ້ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ຕ ່ ໜໍ້ າ 

ມີ ແນວໂນໍ້ ມວ່າ ຈະເກີນກ າລັງຊັບພະຍາກອນຂອງຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນການລົງທຶນແກ່ພາກສັງຄົມ. ດໍ້ ວຍເຫດນີ ໍ້ , 
ການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມ ຈະມີ ການປະສານຮ່ວມມື  ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມຢ່າງສະໝ າູ່ ສະເໝີ ລະຫວ່າງ 

ກອງທຶນ CEPF ແລະ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນ ພາຍໃຕໍ້ ການຮ່ວມມື ຂອງຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນລຸ່ມແມ່ນ າູໍ້ ຂອງ LMFC. 

ໃນຂະນະທີ່ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນອື່ ນໆດ າເນີ ນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຢູ່ໃນພາກພືໍ້ ນ ແລະ ພັດທະນາແຜນງານຂອງພວກເຂົ າ, 

ກອງທຶນ CEPF ຈະປັບແຜນການພັດທະນາຂອງວຽກງານເຮົ າເອງ ເພ່ືອຫ ີ ກລ່ຽງ ການທັບຊໍ້ ອນຂອງວຽກງານ, 

ເພ່ືອແກໍ້ ໄຂບັນຫາຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ນ າໃຊໍ້ ໂອກາດຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ການເຮັດວຽກຢ່າງປະສານ ກົມກຽວ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງວຽກງານ.  

 

ບູລິ ມະສິ ດສ າຄັນທາງຊີ ວະນາໆພັນ ສ າລັບການລົງທຶ ນ.  

ພືໍ້ ນຖານທາງຊີ ວະນາໆພັນ ສ າລັບການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ CEPF ໃນຈຸດສຸມ ອິ ນໂຕ - ພະມໍ້ າ 

ແມ່ນມາຈາກໝາກຜົນຂອງການອະນຸລັກ: ຈ ານວນຂອງສາຍພັນ, ພ່ືນທີ່  ແລະ ແລວທາງ ທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸລັກ 

ເພ່ືອສະກັດກັໍ້ ນການສູນເສຍຂອງຊີ ວະນາໆພັນຂອງໂລກ. ຜົນໄດໍ້ ຮັບ ຂອງການອະນຸລັກສ າລັບອິ ນໂດ - ພະມໍ້ າ ແມ່ນຖື ກກ ານົດ 

ໃນໄລຍະກະກຽມຂ ໍ້ ມູນຊີ ວະນາໆພັນສະບັບເດີ ມ  ແລະ ຫ ັ ງຈາກໄດໍ້ ຮັບ ການປັບປຸງໃນປີ  2011. ໃນລະຫວ່າງການປັບປຸງໃໝ່, 

ໝາກຜົນຂອງການອະນຸລັກ ໄດໍ້ ຮັບການປັບປ່ຽນຕື່ ມອີ ກ ເພ່ືອໃຫໍ້ ສະທໍ້ ອນເຖິງ ຂ ໍ້ ມູນໃໝ່ຂອງສະພາບການຂອງສາຍພັນ, 

ສະຖານທີີ  ແລະ ແລວທາງ. ເພ່ືອເອື ໍ້ ອອ ານວຍຕ ່ ການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ CEPF ແລະ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນອື່ ນໆ 

ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮັບການຊີ ໍ້ ນ າຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ, ຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງການອະນຸລັກ ໄດໍ້ ຖື ກຈັດລຽງລ າດັບບູລິ ມະສິ ດ ໂດຍນ າໃຊໍ້ ເງື່ ອນໄຂ 

ມາດຕະຖານ, ລວມມີ ຄວາມຮີ ບດ່ວນຂອງກິດຈະກ າວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ໂອກາດ 

ເພ່ືອເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມໃນວຽກງານ ອະນຸລັກທີີ ມີ ຢູ່.  
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ລາຍຊື່ ຂອງຈ ານວນສາຍພັນ ແມ່ນມີ ອັດຕາການເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນ ຈາກ 754 ໃນປີ  2011 ໄປສູ່ 1,298 ໃນປີ  2020 

ຊຶ່ ງສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງ ການເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນຂອງຈ ານວນສາຍພັນທີ່ ຖື ກຄຸກຄາມ ໂດຍໄດໍ້ ຮັບຮອງຢູ່ໃນບັນຊີ ແດງຂອງອົງ IUCN. 

ຈ ານວນທີ່ ເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນຂອງສາຍພັນ ທີ່ ຖື ກຄຸກຄາມສູງທີ່ ສຸດແມ່ນປະເພດສັດເລື ອຄານ ແລະ ປາ, ສ າລັບການປະເມີ ນບັນຊີ ແດງ 

ສະບັບໃກໍ້ ສົມບູນຢູ່ໃນໄລຍະຊ່ົວຄາວ. ຜົນລາຍຊື່ ຂອງບັນດາສະຖານທີ່ ເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນຈາກ 509 ເຖິງ 555, 

ສະທໍ້ ອນໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງການກ ານົດຂອງ KBAs, ປະກອບຢູ່ໃນ ລະບົບນິ ເວດນ ໍ້ າຈື ດໃນລຸ່ມແມ່ນ ໍ້ າຂອງ ແລະ 

ລະບົບນິ ເວດຫີ ນປູນໃນປະເທດພະມໍ້ າ. ຜົນຈ ານວນສະຖານທີີ
່

 555ຈຸດ ປົກຄຸມພືໍ້ ນທີ່ ປະມານ 390,000 ກິໂລແມດກາເຣ ຫລື  16 

ເປີ ເຊັນ ຂອງຈ ານວນເຂດຈຸດສຸມທັງໝົດ (2.3 ກິໂລແມັດກາເຣ). ຜົນລາຍຊື່ ຂອງແລວທາງຍັງຄົງຄື ເກ່ົາ, ມີ ຈ ານວນ 65 ໃນປີ  

2010 ເມື່ ອທຽບກັບ ຈ ານວນ 66 ໃນປີ  2011.  

ຜົນຮັບແລວທາງຈ ານວນ 5 ແລວທາງໄດໍ້ ຮັບການຈັດເປັນບູລິ ມະສິ ດສ າລັບການລົງທຶນໃນວຽກງານອະນຸລັກ. ທັງ 5 

ແລວແມ່ນຄອບຄຸມ 66 ຈຸດ, ຊຶ່ ງກ ່ ໄດໍ້ ຮັບການຄັດເລື ອກເປັນເຂດບູລິ ມະສິ ດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນອກເໜືອຈາກແລວທາງທັງ 6 

ແລໍ້ ວ, ເຄື ອຂ່າຍຂອງລະບົບຫີ ນປູນຄາສ ຂອງ KBAs ຈ ານວນ 24 ເຄື ອຂ່າຍ ຢູ່ປະເທດພະມໍ້ າ 

ກ ່ ໄດໍ້ ຖື ກກ  ານົດເປັນເຂດເຂດບູລິ ມະສິ ດ ທາງພູມສັນຖານ ສ າລັບການການລົງທຶນ. ແລວທາງທັງ 5 ແລະ ເຄື ອຂ່າຍຫີ ນປູນຄາສ 

KBAs ປົກຄຸມພືໍ້ ນທີ່ ຈ ານວນ 120,623 ຮຕ ຊຶ່ ງເທ່ົາກັບ 5 ເປີ ເຊັນຂອງພືໍ້ ນທີ່ ເຂດຈຸດສຸມທັງໝົດ. 

ນີ ໍ້ ແມ່ນການຫ ຸ ດລົງຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຢູ່ໃນເຂດນີ ໍ້  ເມື່ ອທຽບກັບເຂດພູມສັນຖານບູລິ ມະສິ ດ  ຢູ່ໃນຂ ໍ້ ມູນລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ ໃນປີ  

2011 ທີ່ ກວມເອົ າເນື ໍ້ ອທີ່  786,551 ຫລື  31 ເປີ ເຊັນ ຂອງພືໍ້ ນທີ່ ເຂດຈຸດສຸມ. ເນື່ ອງຈາກການສຸມໃສ່ທີ່ ເຂັໍ້ ມງວດຂຶ ໍ້ ນ 

ຂອງເຂດພູມສັນຖານບູລິ ມະສິ ດ ໃນປະເທດພະມໍ້ າ, ຈາກທັງໝົດປະເທດ ກາຍເປັນແລວທາງດຽວ ແລະ ເຄື ອຂ່າຍຂອງຈຸດອັນດຽວ. 

ແລວພູໄຫນານ ແມ່ນຕົກອອກຈາກເຂດບູລິ ມະສິ ດ ຊຶ່ ງຖື ກແທນທີ່ ດໍ້ ວຍພູພຽງແລວປ່າໄມໍ້  ທີ່ ມີ ຂະໜາດໃກໍ້ ຄຽງກັນ.  

 

ໃນດໍ້ ານຂອງການຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງປະເພດສາຍພັນເພ່ືອການລົງທຶນ, ມີ ສັດມີ ກະດູກສັນຫ ັ ງ ຈ ານວນ 136 

ຊະນິ ດທີ່ ຖື ກຄຸກຄາມທ່ົວໄລກ ທີ່ ໄດໍ້ ຖື ກຄັດເລື ອກເປັນສັດບູລິ ມະສິ ດ. ສັດເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ປະກອບມີ ສັດເລື ອຄານຈ ານວນ 39 ຊະນິ ດ, 

ສັດລໍ້ ຽງລູກດໍ້ ວຍນົມ ຈ ານວນ 31ຊະນິ ດ, ແລະ ນົກຈ ານວນ 27ຊະນິ ດ ແຕ່ມີ ພຽງແຕ່ສັດເຄິ່ ງບົກເຄິ່ ງນ ໍ້ າຈ ານວນ 5 ຊະນິ ດ, 

ຊຶ່ ງສະຖໍ້ ອນເຖິງຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າ ສັດເຄິ່ ງບົກເຄິ່ ງນ ໍ້ າຕໍ້ ອງການການສຸມໃສ່ການອະນຸລັກ 

ໃສ່ໃນຊະນິ ດພັນທີ່ ເປັນກ ລະນີ ຍົກເວັໍ້ ນເທ່ົານັໍ້ ນ. ສາຍພັນທີ່ ເປັນບູລິ ມະສິ ດລວມມີ  ເຕ່ົາ 28ໂຕ, ສັດລໍ້ ຽງລູກດໍ້ ວຍນົມ 15 ໂຕ ແລະ 

ສັດທີ່ ມີ ກີບຕີ ນ 10 ໂຕ, ຊຶ່ ງສະທໍ້ ອນໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງໄ ພອັນຕະລາຍທີ່ ເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຕ ່ ກຸ່ມເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ທັງໝົດ 

ຈາກການນ າໃຊໍ້ ແບບເກີນຂອບເຂດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລໍ້ ວແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມຕໍ້ ອງການສູງ ຈາກການຄໍ້ າສັດປ່າທີ່ ຜິດກົດໝາຍ.  

 

ລາຍຊື່ ຂອງສາຍພັນບູລິ ມະສິ ດແມ່ນມີ ການຫ ຸ ດລົງ ຈາກ 152 ສາຍພັນບູລິ ມະສິ ດ ທີ່ ກ ານົດຂຶ ໍ້ ນໃນປີ  2011 ແລະ 

ປັບປຸງໃນຂ ໍ້ ມູນທາງລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ. ອີ ງໃສ່ປະສົບການຈາກການລົງທຶນໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
ການຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງສາຍພັນ ແບບດ່ຽວບ ່ ແມ່ນວິ ທີ ການທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ 

ໃນການດຶ ງເອົ າພາກສັງຄົມເຂົ ໍ້ າຮ່ວມໃນຂະບວນການອະນຸລັກພັນພືດທີ່ ຖື ກໄພຄຸກຄາມ ທ່ົວໂລກ ໃນເຂດຈຸດສຸມ ອິ ນໂດ - ພະມໍ້ າ. 

ດ່ັງນັໍ້ ນໃນໄລຍະໃໝ່ນີ ໍ້ , ກອງທຶນ CEPF ຈະມຸໍ້ ງໃສ່ການອະນຸລັກພືໍ້ ນທີ່ , ໂດຍນ າໃຊໍ້ ແນວທາງ ລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ, 

ຊຶ່ ງມີ ແນວໂນໍ້ ມວ່າຈະເປັນວິ ທີ ການທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບຂຶ ໍ້ ນກວ່າເກ່ົາ ໃນການອະນຸລັກພັນພືດ.  
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ແລວທາງບູລິ ມະສິ ດສ າລັບການລົງທຶ ນຂອງກອງທຶ ນ CEPF ຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມ ອິ ນໂດ - ພະມໍ້ າ 

 
ໝາຍເຫດ: ສິ່ ງທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ສະແດງຢູ່ໃນແຜນທີ່ ນີ ໍ້ ແມ່ນຫີ ນປູນຄາສພະມໍ້ າ, ຊຶ່ ງເປັນເຄື ອຂ່າຍໜາດນໍ້ ອຍ ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທ່ົວປະເທດ; 

ບັນດາແຫ ່ ງເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ແມ່ນມີ ຂະໜາດນໍ້ ອຍຫ າຍ ຈົນບ ່ ສາມາດຈະປາກົດໃຫໍ້ ເຫັນຢູ່ໃນແຜນທີ່ ມາດຕາສ່ວນນີ ໍ້ ໄດໍ້ .  

 

ບູລິ ມະສິ ດສະເພາະ ສ າລັບການລົງທຶ ນ 
ບັນດາບູລິ ມະສິ ດສະເພາະສ າລັບການລົງທຶນເຂົ ໍ້ າໃນເຂດຈຸດສຸມ 

ແມ່ນຖື ກກ ານົດຜ່ານຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂໍ້ ອງ ໂດຍອີ ງໃສ່ການວິ ເຄາະໄພຄຸກຄາມຕົໍ້ ນຕ  

ຕ ່ ຊີ ວະນາໆພັນໃນເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ສາຍເຫດຂອງມັນ. ການຈັດລ າດັບໄພຄຸກຄາມ ໂດຍລວມແລໍ້ ວ ບ ່ ມີ ການປ່ຽນແປງຫ າຍ 

ຈາກການປຶ ກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂໍ້ ອງໃນລະຫວ່າງການປັບປຸງຂ ໍ້ ມູນລະບົບນິ ເວດ ໃນປີ  2011. ທັງສອງຄັໍ້ ງ ຜ່ານມາ, 

ໄພຄຸກຄາມອັນດັບຕົໍ້ ນໆແມ່ນການລ່າສັດ, ການຄໍ້ າ ແລະ ການບ ລິ ໂພກສັດປ່າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າການກະເສດ. ລະບົບພືໍ້ ນຖານ 
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ໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນຖື ກຈັດເປັນອັນດັບສາມ ຢູ່ໃນການຈັດລ າດັບທັງສອງຄັໍ້ ງຜ່ານມາ. ໃນປີ  2011, 

ເຂື່ ອນໄຟຟໍ້ າພະລັງງານນ ໍ້ າ ແມ່ນຖື ກຈັດອັນດັບແບບຄັບແຄບວ່າເປັນເປັນໄພຄຸກຄາມ; ຊຶ່ ງໄດໍ້ ຂະຫຍາຍຄວາມໝາຍໃຫໍ້ ກວໍ້ າງຂຶ ໍ້ ນ 

ໃຫໍ້ ເປັນລະບົບໂຄງລ່າງພືໍ້ ນຖານ ຂະໜາດໃຫຍ່ (ເຂື່ ອນ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ທ່າເຮື ອ, ແລະ ອື່ ນໆ.) ໃນປີ  2019, 

ເມື່ ອເຍື ອງເບິ່ ງເຖິງຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟໍ້ າ ພະລັງງານນໍ້ າຂະໜາດໃຫຍ່ 

ແມ່ນບ ່ ໄດໍ້ ຈ າກັດສະເພາະພຽງແຕ່ເຂື່ ອນຢ່າງດຽວ ແຕ່ລວມເຖິງເສັໍ້ ນທາງເຂົ ໍ້ າຫາ, ວິ ສະວະກ າແມ່ນ ໍ້ າ ເພ່ືອນ າແລວນ ໍ້ າ, ສາຍສ່ົງ 

ແລະ ໂຄງລ່າງພືໍ້ ນຖານອື່ ນ .ໆ ໃນການສຶ ກສາທັງສອງຄັໍ້ ງ, ໄພຄຸກຄາມ 5 ລ າດັບສູງສຸດແມ່ນ ການຕັດໄມໍ້ ທ າລາຍປ່າ, ການເພ່ີມທະວີ  

ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກະສິ ກ າຂະໜາດນໍ້ ອຍ, ແລະ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟໍ້ າອາກາດ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ສາມາດຖື ກພິຈາລະນາ 

ເປັນໄພຄຸກຄາມຊຸດຕ ່ ໄປໃນແງ່ ຂອງຄວາມຮຸນແຮງໂດຍລວມ.  

 

ເພ່ືອແກໍ້ ໄຂບັນຫາໄພຄຸກຄາມເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ແລະ ເພ່ືອເລີ່ ມແກໍ້ ໄຂບາງສາຍເຫດ, ແຜນຍຸດທະສາດການລົງທຶນໄລຍະ 5 ປີ  

ຈຶ່ ງໄດໍ້ ຮັບການປັບປຸງ.  ບັນດາ 11 ທິດທາງຍຸດທະສາດ ແມ່ນຍັງຖື ກຮັກສາໄວໍ້  ໂດຍມີ ການດັດແກໍ້ ບາງຈຸດ. ຕົວຢ່າງ, 

ທິດທາງຍຸດທະສາດທີ  2 ກ່ຽວກັບການຄໍ້ າສັດປ່າ ແມ່ນຖື ກດັດແກໍ້  ເພ່ືອສະທໍ້ ອນເຖິງການປະກອບສ່ວນສະເພາະ 

ໃນຂົງເຂດຫ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດຂຶ ໍ້ ນຂອງພະຍາດຕິຕ ່  ຈາກສັດສູ່ຄົນ.  ບັນຊີ ລາຍຊື່  38 ບູລິ ມະສິ ດດໍ້ ານການລົງທຶນ 

ລວມຢູ່ໃນຂ ໍ້ ມູນທາງລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ ປີ  2011 ຊຶ່ ງໄດໍ້ ເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນເປັນ 45, 

ໂດຍໄດໍ້ ຖອດຖອນປະສົບການຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂໍ້ ອງ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນດໍ້ ານຮູບແບບວິ ທີ ການອະນຸລັກທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບສູງສຸດ 

ແລະ ລວມເອົ າບົດຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດໍ້ ຈາກໄລຍະກ່ອນ.  

 

ໃນຈ ານວນ 11 ທິດທາງຍຸດທະສາດໃນແຜນຍຸດທະສາດລວມ, ມີ ຈ ານວນ 6 

ທິດທາງທີ່ ໄດໍ້ ລວມຢູ່ໃນຂອບເຂດການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ CEPF. ທິດທາງຍຸດທະສາດທັງ 6ຢ່າງນີ ໍ້  ປະກອບມີ  23 ໃນຈ ານວນ 45 

ບູລິ ມະສິ ດຂອງການລົງທຶນ ຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດລວມ, ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາເປົ ໍ້ າໝາຍທີ່ ເປັນຈຸດແຂງສະເພາະຂອງກອງທຶນ ແລະ 

ປະກອບສ່ວນໂດຍຕົງເຂົ ໍ້ າໃນຈຸດປະສົງລວມສາກົນ, 

ພໍ້ ອມດຽວກັນກັບການປະກອບສ່ວນໃສ່ຍຸດທະສາດການລົງທຶນຂອງຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶນອື່ ນໆ.  

 

ທິ ດທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ບູລິ ມະສິ ດໃນການລົງທຶ ນ ໃນເຂດຈຸດສຸ ມອິ ນໂດ - ພະມໍ້ າ  

ທິ ດທາງຍຸດທະສາດ ບູລິ ມະສິ ດໃນການລົງທຶ ນ 

ອົງປະກອບ I: ການອະນຸລັກຂອງສາຍພັນທີ່ ເປັນບູລິ ມະສິ ດ 

1. 

ປົກປໍ້ ອງສາຍພັນທີ່ ຖື ກຄຸກຄາມທ່ົ
ວໂລກ 

ໂດຍການຫ ຸ ດຜ່ອນໄພຄຸກຄາມທີ່

ຮໍ້ າຍແຮງ 

(ວຽກງານສະເພາະພິເສດຂອງກອ

ງທຶ ນ CERF) 

1.1 ສານຕ ່ ແຜນງານອະນຸລັກໄລຍະຍາວ ສ າລັບກຸ່ມປະຊາກອນຫ ັ ກ ຂອງສາຍພັນທີ່ ເປັນບູລິ ມະສິ ດ 

1.2 ຟື ໍ້ ນຟູປະຊາກອນສັດປ່າ ທີ່ ເປັນສາຍພັນບູລິ ມະສິ ດຄື ນໃໝ່ ໃຫໍ້ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງສາກົນ. 

1.3. ດ າເນີ ນການຄົໍ້ ນຄວໍ້ າກ່ຽວກັບສາຍພັນທີ່ ຖື ກຄຸກຄາມທ່ົວໂລກ 

ເຊິ່ ງມີ ຄວາມຈ າເປັນໃນການປັບປຸງຂ ໍ້ ມູນ ກ່ຽວກັບສະພາບການ ແລະ ການກະຈາຍ ໃຫໍ້ ດີ ຂຶ ໍ້ ນ.  

1.4 ຄົໍ້ ນຄວໍ້ າ ແລະ ທົດລອງ ແຫ ່ ງທຶ ນຮູບແບບໃໝ່ ເພ່ືອການອະນຸລັກສາຍພັນ.  

1.5 ສະໜັບສະໜູນແຊໍ້ ມປໍ້ ຽນສາຍພັນໃນຂັໍ້ ນຊຸມຊົນ ເພ່ືອປະຕິບັດກິດຈະກ າທີ່ ກ ານົດໃນຊຸມຊົນ 

ສ າລັບ ສາຍພັນທີ່ ຈັດຢູ່ໃນບູລິ ມະສິ ດ.  
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2. 

ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາ
ດຕິດຕ ່  ຈາກສັດສູ່ຄົນ 

ໂດຍການຫ ຸ ດການຄໍ້ າ ແລະ 
ບ ລິ ໂພກສັດປ່າທີ່ ຖື ກຄຸກຄາມ 

ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 

(ວຽກງານສະເພາະພິເສດຂອງກ

ອງທຶ ນ CERF) 

2.1ສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດລະບຽບການ 

ເພ່ືອແກໍ້ ໄຂບັນຫາເຄື ອຂ່າຍຄໍ້ າສັດປ່າລະດັບສູງ ໂດຍການ 

ສ່ົງເສີ ມການນ າໃຊໍ້ ຮູບແບບທີ່ ເປັນຕົວຢ່າງອັນດີ ຈາກສາກົນ ຮ່ວມກັບການສື ບສວນ, 

ໜ່ວຍຂ່າວກອງ ແລະ ຜູໍ້ ສະໜອງຂ ໍ້ ມູນ.  

2.2 ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄວາມມື ລະຫວ່າງອົງການປະຕິບັດລະບຽບການ 

ທີ່ ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມໃນວຽກງານ ຕ  ່ ຕໍ້ ານການຄໍ້ າສັດປ່າທີ່ ປິ ດກົດໝາຍ, 

ຄຽງຄູ່ກັນກັບບັນດາຂະແໜງການອື່ ນ ໂດຍການເປັນສ່ວນໜ່ຶງ 

ຂອງແນວທາງສຸຂະພາບໜ່ຶງດຽວ One Health Appraoch  

2.3 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບ ລິ ສັດເອກະຊົນ ແລະ ລັດວິ ສາຫະກິດ ໂດຍການສຸມໃສ່ວຽກງານຂົນສ່ົງ ແລະ 
ລະບົບອອນລາຍ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນການເຂົ ໍ້ າຮ່ວມໃນການຄໍ້ າສັດປ່າ 

2.4 ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກ າລະດົມໂຄສະນາທີ່ ເປັນເປົ ໍ້ າໝາຍ ເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕໍ້ ອງການ ແລະ 
ປຸກລະດົມການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງການກວດກາ ແລະ ລາຍງານຄະດີ ສັດປ່າ 

2.5 ເຂົ ໍ້ າໃຈ ແລະ ໃຫໍ້ ການຊ່ວຍເຫ ື ອກິດຈະກ າ ເພ່ືອແກໍ້ ໄຂບັນຫາການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ 

ຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ ສຸຂະພາບມະນຸດ, ລວມທັງຊີ ໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງບົດບາດ 

ຂອງການສູນເສຍຊີ ວະນາໆພັນ ທີ່ ກ່ຽວເນື່ ອງກັບ ການເກີດຂຶ ໍ້ ນຂອງພະຍາດຕິດຕ ່ ຈາກສັດສູ່ຄົນ 

ອົງປະກອບ II: ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງເຂດບູລິ ມະສິ ດ 

3. 

ເພ ີ່ ມປະສິດທິພາບການຄ ຸ້ມຄອງ

ຢ ີ່ ເຂດປີ່ າສະຫງວນເປັນເຄືີ່ ອງມືໃ

ນການອະນ ລັກສະຖານທ ີ່ ບ ລິມະ

ສິດ 

3.1 ສະໜັບສະໜູນການນ າໃຊໍ້ ມາດຕະຖານ ແລະ ເຄື່ ອງມື ສາກົນ 

ເພ່ືອການຄຸໍ້ ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ ໂດຍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງ ແລະ 
ການເອົ າເຂົ ໍ້ າໄປໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ 

3.2 ພັດທະນາແຜນງານຝຶກອົບຮົມ ສ າລັບຜູໍ້ ປະຕິບັດວຽກງານຄຸໍ້ ມຄອງ 

ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶ ກສາທໍ້ ອງຖ່ິນ ລະ ຜູໍ້ ທີ່ ມີ ຄຸນນະວຸດທິ ອື່ ນໆ.  

3.3 ທົດລອງການມີ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ ງທາງສັງຄົມ ໃນການຄຸໍ້ ມຄອງເຂດປ່າ 

ສະຫງວນ ແລະ ບັບທຶ ກການປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ.  

3.4 ສະໜັບສະໜູນການນ າໄດໍ້ ຜົນຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ເຄື່ ອງມື ສາກົນ 

ເຂົ ໍ້ າໃນການປັບຕົວການຄຸໍ້ ມຄອງ ແລະ ງົບປະມານ ເຂດປ່າສະຫງວນ 

4. 

ສໍ້ າງຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງໃຫໍ້ ແກ່ຊຸມ
ຊົນທໍ້ ອງຖ່ິນໃຫໍ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການອະນຸລັກ ແລະ 
ຄຸໍ້ ມຄອງເຂດບູລິ ມະສິ ດ 

(ວຽກພິເສດສະເພາະຂອງກອງທຶ

ນ CEPF) 

 

4.1 ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃນການວິ ເຄາະບັນຫາການອະນຸລັກ ແລະ ສໍ້ າງຄວາມຮັບຮູໍ້ ກ່ຽວກັບສິ ດທິ  

ແລະ ໂອກາດ ທີ່ ຕິດພັນກັບການຄຸໍ້ ມຄອງ ແລະ ການອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ  

4.2 ທົດລອງ, ເສີ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກແບບຍື ນຍົງ ໃຫໍ້ ແກ່ປ່າໄມໍ້ ຊຸມຊົນ, 

ການປະມົງຊຸມຊົນ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າສະຫງວນທີ່ ຄຸໍ້ ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນ 

ໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ ນ າພາໂດຍ ຊຸມຊົນຢ່າງແທໍ້ ຈິ ງ.  

4.3 ສໍ້ າງກົນໄກຄຸໍ້ ມຄອງຮ່ວມກັນ ສ າລັບວຽກງານເຂດປ່າສະຫງວນ ທີ່ ຊ່ວຍໃຫໍ້ ຊຸມຊົນມີ ສ່ວນຮ່ວມ 

ໃນການຈັດແບ່ງເຂດ, ການຄຸໍ້ ມຄອງບ ລິ ຫານ ແລະ ການປົກຄອງ. 

4.4 ທົບທວນໂຕກ ານົດ KBA ຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມພິເສດ ໂດຍການນ າໃຊໍ້ ມາດຕະຖານ KBA ໃຫມ່  

4.5 ດ າເນີ ນການປະເມີ ນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ຢູ່ໃນເຂດບູລິ ມະສິ ດ ໂດຍພາກສ່ວນທີ  3  
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5. 

ສໍ້ າງຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງໃນການອະ
ນຸລັກຊີ ວະນາໆພັນ 

ໂດຍການສ່ົງເສີ ມຮູບແບບ 

ຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ແບບຍື ນຍົງ 
ແລະ ສໍ້ າງແຮງຈູງໃຈ 

ໃຫໍ້ ແກ່ຊຸມຊົນທໍ້ ອງຖ່ິນ 

ທີ່ ນອນຢູ່ໃນເຂດບູລິ ມະສິ ດ 

5.1 ສ່ົງເສີ ມໂຄງການປັບປຸງຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ແບບຍື ນຍົງທີ່ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງການ 

ເຊື່ ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງ ການປັບປຸງຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ເສດຖະກິດສັງຄົມ 

ເພ່ືອອະນຸລັກຮັກສາໝາກຜົນ ຢູ່ໃນເຂດບູລິ ມະສິ ດ, ແລະ 

ແບ່ງປັນປະສົບການການປະຕິບັດເປັນແບບຢ່າງອັນດີ  ແລະ ບົດຮຽນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ. 

5.2 ພັດທະນາ ແລະ ສໍ້ າງຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງໃຫໍ້ ແກ່ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກສິ່ ງແວດລໍ້ ອມ 

ຢູ່ໃນເຂດບູລິ ມະສິ ດ.  

ອົງປະກອບທີ  III: ການພັດທະນາຂອງການເຊື່ ອມຕ ່  ແລະ ຄວາມຕໍ້ ານທານຂອງລະບົບນິ ເວດ 

6. 

ນ າສະເໜີວິ ທີ ການທີ່ ສາມາດຂະ
ຫຍາຍ ໄດໍ້  
ສ າລັບການບ ລິ ການສະໜອງຄຸນ
ຄ່າ ຂອງຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ 
ລະບົບນິ ເວດ 

ເຂົ ໍ້ າໃນການພັດທະນາແຜນ 

ຢູ່ໃນແລວທາງບູລິ ມະສິ ດ 

(ວຽກພິເສດສະເພາະກອງທຶ ນ 

CEPR) 

 

6.1 ວິ ເຄາະການພັດທະນາ ນະໂຍບາຍ, ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງານ; ປະເມີ ນຜົນກະທົບຂອງບັນດາ 

ສິ່ ງທີ່ ກ່າວມານີ ໍ້  ຕ ່ ກັບຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ ການສະໜອງຄຸນຄ່າ ຂອງລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ, ແລະ 

ສະເໜີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການນ າໃຊໍ້ ບັນດາການພັດທະນາແບບທາງເລື ອກໃໝ່ ຢ່າງຈິ ງຈັງ, 

ການແກໍ້ ໄຂບັນຫາ ໂດຍຄ ານຶ ງເຖິງທ າມະຊາດ ແລະ ມາດຕະການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.  

6.2 ພັດທະນາໂຄງການສາທິ ດ ສ າລັບການຟື ໍ້ ນຟູລະບົບນິ ເວດ, ໂດຍໃຫໍ້ ມີ ລະບຽບພິທີ ການທີ່ ເໝາະສົມ 

ໃນການນ າມາຈ າລອງໃຊໍ້ ຄື ນໃໝ່ 

6.3 ຮ່ວມມື ກັນສື່ ມວນຊົນ ເພ່ືອເສີ ມສໍ້ າງຄວາມຮັບຮູໍ້ , 
ສໍ້ າງໃຫໍ້ ມີ ການໂຕໍ້ ຖຽງວິ ເຄາະບັນຫາໃນມວນຊົນ ແລະ ຜັກດັນຜູໍ້ ວາງນະໂຍບາຍ 

ໃຫໍ້ ເຊື່ ອມສານວຽກງານຊີ ວະນາໆພັນເຂົ ໍ້ າໃສ່ການວາງແຜນພັດທະນາ.  

6.4 ສໍ້ າງໂຄງການຈ າລອງ ແລະ ເພ່ີມຂະໜາດຂອງຮູບແບບ 

ສ າລັບການຜະລິ ດທີ່ ເປັນມິດກັບຊີ ວະນາໆພັນ 

ລວມທັງການຢັໍ້ ງຢື ນ ແລະ ການຕິດກາສະຫ າກບ່ົງບອກຄວາມເປັນມິດຕ ່ ລະບົບນິ ເວດ.  

7.  

ຫ ຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ່ ສັງຄົມ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລໍ້ ອມ 

ຈາກອຸດສະຫະກ າປູກຝັງ ແລະ 
ເຂື່ ອນໄຟຟໍ້ າພະລັງງານນ ໍ້ າ ຢູ່ໃນ 

ເຂດແລວບູລິ ມະສິ ດ 

7.1 ສະໜັບສະໜູນການຂຶ ໍ້ ນທະບຽນທີ່ ດິ ນ ໃຫໍ້ ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຄົນທໍ້ ອງຖ່ິນດັໍ້ ງເດີ ມ 

ຢູ່ໃນເຂດບູລິ ມະສິ ດ 

7.2 ປັບປຸງສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍ ຂອງເຂດບູລິ ມະສິ ດທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປົກປໍ້ ອງ ທີ່ ຖື ກຄຸກຄາມ 

ຈາກການ ນ າໃຊໍ້ ທີ່ ດິ ນແບບບ ່ ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ.  

7.3 ສ່ົງເສີ ມການອອກຄ າເຫັນຂອງຊຸມຊຸນ ຜູໍ້ ທີ່ ຖື ກກະທົບເປັນບາງສ່ວນ ຫລື  ຖື ກກະທົບຢ່າງແທໍ້ ຈິ ງ 

ຈາກອຸດສະຫະກ າການປູກຝັງ ແລະ ເຂື່ ອນໄຟຟໍ້ າພະລັງງານນ ໍ້ າ.  

7.4 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າອຸດສະຫະກ າການປູກຝັງ ແລະ 
ເຂື່ ອນໄຟຟໍ້ າພະລັງງານນ ໍ້ າ ໄດໍ້ ມີ ການພັດທະນາ ແລະ ດ າເນີ ນກິດຈະການ 

ຢ່າງເປັນມິດຕ ່ ສິ່ ງແວດລໍ້ ອມ ແລະ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ່ ສັງຄົມ.  

7.5 ກ ານົດຮູບແບບສາຍພົວພັນເຊື່ ອມໂຍງຂອງນ ໍ້ າ, ອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ ແລະ 

ພັດທະນານະໂຍບາຍ ທາງເລື ອກ. 

7.6 ສະໜັບສະໜູນການຄົໍ້ ນຄວໍ້ າ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ 

ຂອງໂຄງການອຸດສະຫະກ າການປູກຝັງ ແລະ ເຂື່ ອນໄຟຟໍ້ າພະລັງງານນ ໍ້ າ.  
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ອົງປະກອບທີ  IV: ການພັດທະນາຂອງສະຖາບັນດໍ້ ານການອະນຸລັກ 

8. 

ສໍ້ າງຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງໃຫໍ້ ແກ່ພາ
ກສັງຄົມ 

ໃນການເຮັດວຽກງານຊີ ວະນາໆພັ

ນ, ຊຸມຊົນ ແລະ 
ຊີ ວິ ດການເປັນຢູ 

ຢູ່ໃນລະດັບພາກພືໍ້ ນ, 

ລະດັບປະເທດ, ແຂວງ ແລະ 
ທໍ້ ອງຖ່ິນ 

(ວຽກພິເສດສະເພາະຂອງກອງທຶ

ນ CEPF) 

8.1 ສະໜັບສະໜູນກົນໄກສໍ້ າງເຄື ອຂ່າຍ 

ທີ່ ເອື ໍ້ ອອ ານວຍໃຫໍ້ ມີ ການແກໍ້ ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນຂອງພາກສັງຄົມ ຕ ່ ກັບໄພຄຸກຄາມທີ່ ເກີດຂຶ ໍ້ ນ.   

8.2 ສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ື ອຫ ັ ກ ໃຫໍ້ ແກ່ການສໍ້ າງຂີ ດຄວາມອາດສາມາດດໍ້ ານການຄຸໍ້ ມຄອງອົງກອນ 

ແລະ ສະໜອງວິ ຊາການແບບຍື ນຍົງ ໃຫໍ້ ແກ່ອົງການຈັດຕັໍ້ ງທາງສັງຄົມທໍ້ ອງຖ່ິນ.  

 

8.3 ສໍ້ າງກົນໄກເອື ໍ້ ອອ ານວຍ ທີ່ ເຂົ ໍ້ າກັນ ພໍ້ ອມກັບຕອບສະໜອງຕ ່ ຄວາມຕໍ້ ອງການ 

ທາງດໍ້ ານການຝຶກອົບຮົມ ຂອງ ອາສາສະໝັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ ງທາງສັງຄົມ 

9.  

ດ າເນີ ນການໃຫໍ້ ຄາວມຮູໍ້ , 
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປູກຈິ ດສ ານຶ ກ 

ເພ່ືອສໍ້ າງຂີ ດ ຄວາມສາມາດ 

ແລະ ໃຫໍ້ ການ ສະໜັບສະໜູນ 

ສ າລັບວຽກງານ 

ອະນຸລັກຊີ ວະນາໆພັນ 

ໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ.  

 

9.1 ລົງທຶ ນໃສ່ການພັດທະນາທາງດໍ້ ານອາຊີ ບໃຫໍ້ ແກ່ຜູໍ້ ນ າໃນອະນາຄົດ ໃນດໍ້ ານວຽກງານອະນຸລັກ 

ໂດຍຜ່ານ ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຮຽນຮູໍ້ ດໍ້ ານສາຍອາຊີ ບ, ການອອກໃບຢັໍ້ ງຢື ນ, 

ໃບປະກາດສະນີ ຍະບັດ ແລະ ການສຶ ກສາໃນບັນດາສະຖາບັນການສຶ ກສາພາຍໃນ, ແລະ 

ສ່ົງເສີ ມການນ າເອົ າແຜນງານ ກັບມາປະຕິບັດໃນພາກພືໍ້ ນຄື ນໃໝ່ໃຫໍ້ ແກ່ແຕ່ລະປະເທດ.  

9.2 ສຶ ກສາຄົໍ້ ນຄວໍ້ າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດໍ້ ໃນການສໍ້ າງຕັໍ້ ງສູນການສຶ ກສາພາກສະໜາມ ອິ ນໂດ - 

ພະມໍ້ າ  

9.3 ຊຸກຍູໍ້ ຄວາມເປັນຜູໍ້ ນ າເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ 

ໂດຍການລົງທຶ ນໃສ່ການພັດທະນາດໍ້ ານວິ ຊາ ສະເພາະ ໃຫໍ້ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ ສ າຄັນ.  

9.4 ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດແຜນງານ ກ່ຽວກັບການທົດລອງການສຶ ກສາ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ ່ ນັກຮຽນ ກັບ 

ທ າມະຊາດ ຢູ່ໃນພືໍ້ ນທີ່ ແລວທາງ ແລະ ອື່ ນໆ.  

9.5 ດ າເນີ ນຂະບວນການປູກຈິ ດສ ານຶ ກ ແລະ ເຂົ ໍ້ າຫາກຸ່ມເປົ ໍ້ າໝາຍ ເພ່ືອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ 
ໃນກຸ່ມປະຊາຊົນເຂດຕົວເມື ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ທີ່ ມີ ເນື ໍ້ ອໃນກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທາງທ າມະຊາດ 

ຂອງລະບົບນິ ເວດ ໂດຍສຸມໃສ່ບັນຫາຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່, ຮູບແບບການບ ລິ ໂພກ  ແລະ ຮູບແບບ 

ການດ າລົງຊິ ວິ ດ.  

9.6 ຈັດກິດຈະກ າຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປູກຈິ ດສ ານຶ ກ ໃຫໍ້ ແກ່ຜູໍ້ ມີ ອ ານາດໃນການຕັດສິ ນໃຈ 

ໃນພາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບເລື່ ອງການອະນຸລັກຊີ ວະນາໆພັນ, 

ລວມໄປເຖິງຜົນກະທົບຂອງການ ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ ກ່ຽວກັບລະບົບນິ ເວດ.  
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ອົງປະກອບທີ  V: ການຮ່ວມມື  ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ການລົງທຶ ນ ຕ ່ ວຽກງານອະນຸລັກ 

10. 

ປະເມີ ນຜົນກະທົບຂອງການລົງ
ທຶ ນຂອງວຽກງານອະນຸລັກ 

ຕ ່ ກັບຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ 
ການເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດ 

ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເ
ປັນລະບົບ 

 

10.1 ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບ ສ າລັບການຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ປະສິ ດທິ ພາບ 

ຂອງກິດຈະກ າວຽກງານອະນຸລັກ. 

10.2 ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບທ່ົວໄປ ສ າລັບການຕິດຕາມຜົນກະທົບທາງລົບ 

ຂອງການພັດທະນານະໂຍບາຍ, ແຜນວຽກ ແລະ ກິດຈະກ າ ໃນຫ າຍລະດັບ.  

10.3 ໃຫໍ້ ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເປັນລະບົບ 

ເພ່ືອສໍ້ າງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ວິ ເຄາະຂ ໍ້ ມູນ ໃນບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ ງທໍ້ ອງຖ່ິນ.  

10.4 ສໍ້ າງ ແລະ ທົດສອບກົນໄປ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຜົນຂອງການຕິດຕາມ ໄດໍ້ ປະກອບເຂົ ໍ້ າໃນ 

ການຂະບວນການຄົໍ້ ນຄວໍ້ າໃນການກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການຄຸໍ້ ມຄອງການປັບວຽກງານຂັໍ້ ນທໍ້ ອງຖ່ິນ.  

11. 

ໃຫໍ້ ຄວາມເປັນຜູໍ້ ນ າຢ່າງມີ ຍຸດທະ
ສາດ ແລະ 
ການປະສານຮ່ວມມື ຢ່າງມີ  

ປະສິ ດທິ ພາບ ໃນການລົງທຶ ນ 

ໃສ່ວຽກງານອະນຸລັກ 

ຜ່ານທີ ມງານ 

ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດລະດັບພາກພືໍ້ ນ 

(ວຽກພິເສດສະເພາະຂອງກອງທຶ

ນ CEPF)  

11.1 ສໍ້ າງເຂດເລື ອກຕັໍ້ ງທີ່ ກວໍ້ າງຂວາງ ຂອງກຸ່ມພາກສັງຄົມ 

ເຮັດວຽກໃນລະດັບຂອບເຂດສະຖາບັນການເມື ອງ ເພ່ືອບັນລຸເປົ ໍ້ າໝາຍລວມຂອງການອະນຸລັກ 

ທີ່ ໄດໍ້ ລະບຸຢູ່ໃນຂ ໍ້ ມູນລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ.  

 

 

 

ສະຫ ຸ ບ 
 

ກ່ຽວກັບເລື່ ອງຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍທາງສາຍພັນ ແລະ ພືໍ້ ນຖ່ິນສະເພາະ, ເຂດຈຸດສຸມອິ ນໂດ - ພະມໍ້ າ 

ແມ່ນໜ່ຶງໃນພາກພືໍ້ ນທີ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນຂອງໂລກ ໃນດໍ້ ານຊີ ວະນາໆພັນ. ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມານີ ໍ້ , ທຶ ນທີ່ ລົງໃສ່ວຽກງານອະນຸລັກ 

ຈາກແຫ ່ ງທຶ ນສາກົນ ແມ່ນມີ ຢ່າງໜໍ້ ອຍ 160 ລໍ້ ານ ດອນລ່າ ສະຫະລັດ ຕ ່  ປີ . ເຖິງວ່າໄດໍ້ ມີ ການລົງທຶ ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 

ລະດັບການສະໜັບສະໜູນໃນວຽກງານອະນຸລັກຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມ ຈາກພາກລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶ ນສາກົນ 

ຍັງບ ່ ພຽງພ ໃນການແກໍ້ ໄຂໄພຄຸກຄາມອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ທີ່ ເກີດກັບຊີ ວະນາໆພັນ, ທີ່ ສ າຄັນແມ່ນໄພຄຸກຄາມທີ່ ເກີດມາຈາກອຸດສະຫະກ າການກະເສດ, 

ການລ່າສັດ, ການຄໍ້ າ ແລະ ບ ລິ ໂພກສັດປ່າ, ການຕັດໄມໍ້ ທ າລາຍປ່າ ແລະ ການສໍ້ າງໂຄງລ່າງພືໍ້ ນຖານຂະໜາດໃຫຍ່. ສາຍເຫດ ແລະ 

ປັດໃຈທີ່ ກ ່ ໃຫໍ້ ເກີດການສູນເສຍຊີ ວະນາໆພັນ ປະກອບມີ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງປະຊາກອນ, ຮູບແບບການຫັນເປັນ ຕົວເມື ອງ ແລະ 

ການເຄື່ ອນຍໍ້ າຍຖ່ິນຖານ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິ ໂພກ, ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກິດໃນພາກພືໍ້ ນ, ລະບຽບການ 

ແລະ ໂຄງສໍ້ າງການປົກຄອງທີ່ ບ ່ ເຂັໍ້ ມແຂງ, ແລະ ຮູບແບບການພັດທະນາ ທີ່ ໃຫໍ້ ຄວາມສ າຄັນຕ ່ ກັບບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ 

ທີ່ ຍັງມີ ຄວາມໂປ່ງໃສ ຫ ື  ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ບ ່ ພຽງພ .  ຖໍ້ າໄພຄຸກຄາມເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ຍັງມີ ການສື ບເນື່ ອງຕ ່ ໄປ ລະບົບນິ ເວດທ າມະຊາດ 

ຂອງເຂດຈຸດສຸມຈະເຊື່ ອມໂຊມລົງ ແລະ ສູນເສຍຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ການສະໜອງຄຸນຄ່າຂອງພວກເຂົ າຕ ່ ກັບ ລະບົບນິ ເວດກ ່ ຈະຫ ຸ ດລົງ, 

ຄວາມຕໍ້ ານທານຂອງພາກພືໍ້ ນ ຕ ່ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິ ນຟໍ້ າອາກາດ ກ ່ ຈະຫ ຸ ດລົງ, ອັດຕາຂອງສາຍພັນທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການສູນພັນ 

ກ ່ ຈະເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຕິດຕ ່ ຈາກສັດສູ່ຄົນ ກ ່ ຈະເພ່ີມຂຶ ໍ້ ນ. ພາກສັງຄົມແມ່ນມີ ຄວາມພໍ້ ອມໃນການແກໍ້ ໄຂບັນຫາໄພຄຸກຄາມ 

ຕ ່ ກັບຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ ຕົໍ້ ນເຫດຂອງພວກມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ການລົງທຶ ນໃນປະຈຸບັນ ບ ່ ໄດໍ້ ມຸໍ້ ງເນັໍ້ ນໄປຫາບູລິ ມະສິ ດສູງສຸດ 

ໃນການອະນຸລັກ ຫ ື  ສ່ົງເສີ ມວິ ທີ ການທີ່ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນທີ່ ສຸດ, ແລະ 
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ທ່າແຮງໃນການດຶ ງໃຫໍ້ ພາກສັງຄົມເຂົ ໍ້ າມາມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານອະນຸລັກຊີ ວະນາໆພັນ ຍັງບ ່ ທັນໄດໍ້ ຮັບຜົນສ າເລັດຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ. 

ຕ ່ ກັບສະພາບການດ່ັງກ່າວ, ໂອກາດສ າລັບກອງທຶ ນ CEPF ແລະ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ທຶ ນອື່ ນໆ ໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ື ອນວຽກງານອະນຸລັກຊີ ວະນາໆພັນ 

ຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມ ແມ່ນ ເກືອບວ່າບ ່ ມີ ຂີ ດຈ າກັດເລີ ຍ.  

 

 


