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ປ່າໄມ້ຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ຟືນ,
ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ, ອາຫານສັດ (ຫຍ້າແຫ້ງ), ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ກໍ່ມີອີກຫຼາຍຢ່າງ. ຕົ້ນໄມ້
ແລະ
ປ່າໄມ້ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາໄວ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສ່ິງແວດ
ລ້ອມ. ພວກມັນສາມາດຮັກສາອາກາດ ແລະ ນໍ້າໃຫ້ສະອາດ, ປ້ອງກັນ ( ບໍ່ໃຫ້ມີການເຊາະ
ເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ເຮັດໃຫ້ດິນອຸດົມສົມບູນ, ສ້າງບ້ານໃຫ້ກັບນົກຊະນິດ
ຕ່າງໆ, ສັດສາວາສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ພຶດພັນຕ່າງໆໃຫ້ເປັນຮົ່ມເງົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສວຍ
ງາມ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປ່າສືບຕໍ່ຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນຂອງສິ່ງແວດລ້ວມດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູແລ ແລະ
ການຈັດການເປັນຢ່າງດີພໍສົມຄວນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຢ່າງສະຫຼາດ. ແຕ່ຍ້ອນວ່າປ່າໄມ້ມີ
ຄຸນຄ່າສໍາຄັນຕໍ່ອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນດຽວກັບຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຕົ້ນໄມ້
ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງອຶ່ນເຊັ່ນກັນ ສະນັ້ນປ່າໄມ້ຈຶ່ງຖືກຖາກທາງໄວກວ່າການເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກມັນ. ບາງຄັ້ງບໍລິສັດໄມ້ທ່ອນ ແລະ ອຸດສະຫາກໍາອື່ນໆແມ່ນ
ດໍາເນີນການຕັດໄມ້ເພື່ອເຮັດບໍ່ແຮ່,
ສະເໜີໃຫ້ປະຊາຊົນມີແຫຼ່ງລາຍໄດ້ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາ
ມາດປະຕິເສດໄດ້.
ແຕ່ວ່າມັນຍັງມີຄວາມສົມດູນທີ່ສາມາດຄົ້ນພົບລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້
ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ
ເພື່ອອະນາຄົດ. ເມື່ອໃດທີ່ມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍເກີນໄປມັນກໍ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີ
ໄພອັນຕະລາຍໃນໄລຍະຍາວທີ່ບາງເທື່ອເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງເຊັ່ນກັນ. ຊຸມຊົມຫຼາຍຊຸມ
ຊົມທີ່ອາໄສຢູ່ນໍາປ່າໄມ້ເປັນຫຼາຍໆເຊັ່ນຄົນ ພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າ ພວກເຂົາຈະມີອັນຕະລາຍ
ຫຼາຍເມື່ອປ່າໄມ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ ແລະ ຖາກຖາງລົງເປັນຈໍານວນຫຼາຍເກີນໄປ.

ປ່າໄມ້

ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປູກປ່າສີຂຽວ
ນາງ ວັງກາລີ ມາໄທ ແມ່ນຜູ້ຍິງຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມາຈາກທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງອາຟະລິກກາ ນັ້ນແມ່ນ
ປະເທດເຄັນຢາ, ນາງຜູ້ນີ້ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ພູເຂົາຢູ່ປະເທດເຄັນຢາ ເຄີຍເປັນພູເຂົາທີ່ຖືກເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້
ດ້ວຍການປົກຄຸມຂອງຂີ້ເຟື້ອ. ພູແຫ່ງນີ້ແມ່ນສັກສິດຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຄົນຂອງພວກລາວ ເພາະວ່າແມ່
ນໍ້າຕ່າງໆແມ່ນໄຫຼຈາກປ່າຕ່າງໆທີ່ປົກປິດໂດຍພູເຂົາທີ່ຮາບພຽງ. ປັດຈຸບັນນີ້, ພູຢູ່ເຄັນຢ້າບໍ່ໄດ້ເປັນ
ເຊັ່ນທີ່ເຄີຍເປັນອີກແລ້ວ, ບາງມື້ມີຂີ້ເຝື້ອມາປົກຄຸມເຊັ່ນເກົ່າເພາະວ່າປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກທໍາລາຍ, ແມ່ນໍ້າ
ກໍ່ເລີ່ມແຫ້ງແລ້ງເຊັ່ນກັນ.
ຂະນະທີ່ລາວເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ, ນາງ ວັງກາລີ ໄດ້ເຫັນວ່າຍ້ອນເຫດໃດການທໍາລາຍປ່າຈຶ່ງ
ເປັນເຫດຜົນທີ່ນໍາໄປສູ່ການກັດເຊາະຂອງດິນ, ສູນເສຍແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ຂາດແຄນຟືນ. ລາວເລີ່ມຕົ້ນ
ເຂົ້າໃຈວ່າ ການທໍາລາຍປ່າເປັນສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ສະນັ້ນວັງກາລີ ຈຶ່ງ
ເລີ່ມຕົ້ນປູກຕົ້ນໄມ້.
ນາງ ວັງກາລີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມແມ່ຍິງເພື່ອປູກຕົ້ນໄມ້ອ້ອມເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາ. ການ
ປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນເຮັດເປັນແຖວ ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ເປັນແນວ, ພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຂອງ
ຄົນທົ່ວໄປໃນນາມກຸ່ມ “ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປູກປ່າສີຂຽວ”. ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນການ
ສິດສອນບຸກຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບຂອງການທໍາລາຍປ່າຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາມີຄື
ແນວໃດ ນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການປຸກລະດົມໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງການປູກຕົ້ນໄມ້. ພວກ
ເຂົາໄດ້ນໍາເອົາຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກໄປໃຊ້ຊາວນາໃຫ້ປູກຕາມເປີ້ນພູເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງ
ດິນ. ໂດຍການປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ທັງໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ບ້ານຕ່າງໆເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ສີຂຽວ, ໃຫ້ຮົ່ມເງົາ,
ແລະ ຕອບສະໜອງເຊື້ອໄຟ (ຟືນ), ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນສາມາດ
ແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປູກປ່າສີຂຽວຍັງປູກຜັກສວນຄົວນໍາອີກ, ນອກຈາກນັ້ນ
ຍັງສ້າງເຂື່ອນນ້ອຍໆເພື່ອເກັບນໍ້າຝົນ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ (ວິຊາການ) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນທົ່ວ
ໄປເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ.
ໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປູກປ່າສີຂຽວ
ໄດ້ສໍານຶກເຖິງຄວາມຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາ ໃນການດູແລສະ
ພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ມີແຕ່ສິ່ງດີໆໃຫ້ກັບຄົນເຄັນຢາທັງໝົດ. ການປູກຕົ້ນໄມ້ໄດ້ເປັນການສະແດງ
ອອກທາງຄວາມຄິດຂອງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ໃນປະເທດ
ເຄັນຢາ.
ເພາະວ່າເມື່ອມີຄວາມຂັດແຍ່ງປະກົດຂຶ້ນລະຫວ່າງຊຸມຊົນ
ຕ່າງໆ, ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປູກປ່າສີຂຽວໄດ້ໃຊ້ “ ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງສັນ
ຕິພາບ” ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ້ອນໂຮມພວກເຂົາເຂົ້າເປັນໜຶ່ງດຽວ.
ນາງ ວັງກາລີ ໄດກາຍເປັນວິລະສະຕີເຊັ່ນດຽວກັບແມ່ຍິງຜູ້ອື່ນ ທີ່
ໄດ້ ດໍ າ ເນີ ນ ການປຸ ກ ລະດົ ມ ການປູ ກ ຕົ້ ນ ໄມ້ ຢູ່ ປ ະເທດເຄັ ນ ຢາ.
ແຕ່ ລ າວກໍ່ ພົ ບ ກັ ບ ຄວາມ
ທຸກທໍລະມານ ( ຄວາມລໍາ
ບາກ) ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ສາ
ມີຂອງລາວໄດ້ຈາກລາວ
ໄປເພາະລາວບໍ່ ສ າມາດ
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ປ່າໄມ້
ຢູ່ກັບແມ່ຍິງທີ່ແຂງແກນຄືກັນກັບນາງ ວັງກາລີ. ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເດັດດ່ຽວກ້າຫານຂອງລາວ ແລະ ການ
ດໍາເນີນການຂອງຄົນເຄັນຢາຈໍານວນເປັນພັນໆຄົນ. ວຽກງານການປູກປ່າສີຂຽວຈຶ່ງໄດ້ປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຫຼາຍລ້ານຕົ້ນ.
ໃນປີ 2004 ນາງ ວັງກາລີ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ສາຂາສັນຕິພາບໂລກ ແມ່ນລາງວັນທີ່ເປັນກຽດ
ສະຫງ່າງາມຢູ່ໃນໂລກນີ້ ລາງວັນີ້ແມ່ນເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມສັນຕິພາບຜ່ານການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ກວມເອົາປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມສະເໝີພາບດ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເລີ່ມຈາກການປູກປ່າ.

ປ່າໄມ້ ແລະ ສຸຂະພາບ
ປ່າໄມ້ຄໍ້າຊູສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາຢູ່ທຸກໆບ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໄກຈາກປ່າ ຫຼື
ບໍລິເວນທີ່ປ່າຖືກທໍາລາຍຢ່າງໜັກ, ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ປ່າສາມາດໃຫ້ໄດ້. ເມື່ອປ່າຖືກ
ລົດຄ່າ ແລະ ຖືກທໍາລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແມ່ນຖືກນາບຂູ່ ເພາະວ່າ
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ບົດບາດທີ່ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່າທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຄໍ້າຊູສຸຂະພາບບໍ່ໄດ້ຖືກປະ
ຕິບັດ.

ປ້ອງກັນຝົນ
ໝາກໄມ້ ແລະ
ອາຫານຕ່າງໆ
ເປັນຮົ່ມເງົາຈາກແສງແດດ
ເປັນຢາ

ເປັນບ້ານສໍາລັບພືດພັນທັນຍາ
ຫານ ແລະ ສັດຊະນິດຕ່າງໆ
ໃຊ້ເປັນເຊື້ອໄຟ
ແລະ ທີ່ພັກ
ໃບໄມ້ຊ່ວຍສ້າງດິນ

ຮາກສາມາດຍຶດດິນໃຫ້
ຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ແລະ ນໍ້າໃນ
ພື້ນດິນເຊັ່ນດຽວກັນ

ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້ຄໍ້າຊູສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຢູ່ດີມີສຸກເປັນຫຼາຍໆປີ.

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ ແລະ ນໍ້າ
ບາງຄົນເຊື່ອວ່າຕົ້ນໄມ້ດຶງດູດຝົນ ແລະ ເກັບນໍ້າໄວ້ພື້ນດິນ. ຜູ້
ອື່ນໆເຊື່ອວ່າຕົ້ນໄມ້ໃຊ້ນໍ້າຫຼາຍກວ່າພືດພັນຊະນິດອື່ນໆ. ນີ້
ແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ວ່າພວກມັນເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ບ່ອນ
ໃດ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆອີກ, ເວົ້າແລ້ວຄວາມເຊື່ອທັງສອງຢ່າງ
ແມ່ນສາມາດເປັນຄວາມຈິງໄດ້.
ປ່າໄມ້ທີ່ມີດິນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຮາກທີ່ຢັ່ງລົງເລິກ ມີໜ້າ
ທີ່ຄືກັນກັບເຄື່ອງກອງນໍ້າ. ເມື່ອຢາຂ້າແມງໄມ້, ທາດໂລຫະໜັກ,
ແລະ ສານເຄມີຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ນໍ້າມີມົນລະພິດ, ຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້
ຊ່ວຍກັນຕອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ນໍ້າທີ່ຖືກກັ່ນຕອງໄດ້ລົງສູ່ນໍ້າສ້າງ, ສາຍ
ນໍ້າ, ທະເລສາບຕ່າງໆ ແລະ ຍັງຮັກສາອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່
ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ເມື່ອປາສະຈາກປ່າເພື່ອປົກປ້ອງແຫຼ່ງນໍ້າ, ມັນບໍ່ມີນໍ້າ
ສະອາດທີ່ໃຊ້ດື່ມກິນ ແລະ ອາບ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຄົງຢູ່ ດີ
ກວ່າການຕັດຕົ້ນໄມ້ ນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັກສານໍ້າຂອງເຮົາໃຫ້ແມ່ນສະອາດ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ.
ແຕ່ວ່າຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດໂດຍສະເພາະຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕົ້ນໄມ້
ຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ ( ເບິ່ງໜ້າ 239), ອາດຈະໃຊ້ນໍ້າຫຼາຍ. ສໍາລັບຊາວນາ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆທີ່ຕ້ອງ
ການຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນສັງເກດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະປະເພດມີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ນໍ້າ ແລະ ຄວນພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈໃນການປູກຕົ້ນໄມ້.

ປ່າໄມ້ ແລະ ອາກາດ
ປ່າໄມ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ພູມີອາກາດ (ອາກາດໃນພື້ນທີ່ໃດ
ໜຶ່ງໃນເວລາດົນນານ). ພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ອາກາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນ
ແຮງໂດຍການຜະລິດອາກາດອົບອຸ່ນ ແລະ ຊຸ່ມ, ແລະ ຜະລິດອາກາດເຢັນເປັນ
ອາກາດອຸ່ນ ແລະ ແຫ້ງ. ຕົ້ນໄມ້ສາມາດປ້ອງກັນເຮືອນຊານ ແລະ ຜົນລະປູກ
ຈາກລົມແຮງ ແລະ ແສງແດດທີ່ຮ້ອນ ແລະ ເປັນທີ່ກໍາບັງໃນເມື່ອເວລາຝົນຕົກ
ໜັກ.
ສວ່ນໃຫ່ຍປ່າໄມ້ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບສະພາວະໂລກຮ້ອນ (ເບິ່ງໜ້າ 39) ເພາະ
ການທີ່ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບມົນລະພິດ ແລະ ສານເຄມີມັນສາມາດ
ຊ່ວຍໃຫ້ໂລກເຢັນລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ອາກາດ ແລະ ນໍ້າມີ
ຄຸນນະພາບດີຂື້ນ. ເມື່ອພວກເຮົາສູນເສຍປ່າບໍລິເວນ
ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ການນາບຂູ່ຈາກໄພທໍາມະຊາດ
ເຊັ່ນ: ພາຍຸເຫີລີເຄນ,ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ພາຍຸ
ຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ.
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ປ່າໄມ້ປ້ອງກັນການກັດເຊາະຂອງດິນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ
ໂດຍການທີ່ມີໃບໄມ້ຫຼົງເຫຼືອເທິງໜ້າດິນ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງໃຫ້ຮົ່ມເງົາສໍາລັບພືດພັນທີ່ເຕີບ
ໃຫຍ່ກໍ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ຍັງສາມາດຍຶດດິນໄວ້, ຕົ້ນໄມ້ປ້ອງກັນການກັດ
ເຊາະຂອງດິນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມອີກດ້ວຍ. ພວກມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼ
ຂອງນໍ້າຝົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນກະຈາຍເທິງໜ້າດິນ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຊຶມລົງສູ່ດິນຫຼາຍກວ່າ
ເປັນການໄຫຼຊະຊາຍ.
ເມື່ອປ່າຖືກຖາກຖາງຈົນກ້ຽງ,
ດິນຖືກຊະລ້າງລົງສູ່ແມ່ນໍ້າ
ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆ. ເມື່ອມີພາຍຸ, ດິນກໍ່ບໍ່ສາມາດ ດູດຊຶມ ແລະ ຮັບ
ນໍ້າຝົນໄວ້ອີກ. ເມື່ອມີນໍ້າໄຫຼໄວກໍ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ
ແທນ. ການຮັກສາຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ຄົງຢູ່ແມ່ນວິ
ທີການສໍາຄັນໃນການຮັກສາທໍາມະຊາດຂອງການໄຫຼວຽນ
ຂອງນໍ້າໂດຍຜ່ານອ່າງໂຕ່ງ (ສໍາລັບກິດຈະກໍາເພືອ
່ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າຝົນໄດ້ເຮັດຫຍັງໃຫ້ກັບດິນເບິ່ງໜ້າ 347).

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປ່າໄມ້ ແລະ
ສຸຂະພາບ
ມັ ນ ເປັ ນ ການງ່ າ ຍທີ່ ຈ ະສາມາດເບິ່ ງ ເຫັ ນ ວົ ງ ຈອນ
ຊີວດ
ິ ໄດ້ງາ່ ຍຢູໃ່ ນປ່າ (ເບິງ່ ໜ້າ 30) ເພາະວ່າປ່າໄມ້ທອ
ີ່ ຸ
ດົມສົມບູນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ
ຊະນິດຂອງພືດພັນ ແລະ ສັດຕ່າງໆ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນສາມາດປົກ
ປັກຮັກສາຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນຕັ້ງເປັນຫຼາຍໆປີ. ແມງເຜີ້ງ ແລະ
ແມງໄມ້ ຊ ະນິ ດ ຕ່ າ ງໆແມ່ ນ ອາໄສຢູ່ ນໍ າ ຕົ້ ນ ໄມ້ ເ ພື່ ອ ປະສົ ມ ເກ
ສອນດອກໄມ້ໃຫ້ກັບພືດພັນ ສະນັ້ນ ພວກມັນເກີດດອກອອກ
ຜົນ. ຕໍ່ ແລະ ມົດກິນແມງໄມ້ທີ່ໂຈມຕີພືດພັນຕ່າງໆ. ເຈຍ ແລະ ນົກ
ກິນຍຸງທີ່ເປັນພາຫະໃນການແຜ່ຂະຫຍາຍໂລກມາເລເລັຍ,
ໄຂ້ໝາກ
ເຫຼືອງ ແລະ ໂລກຕ່າງໆ. ສັດປ່າຕ່າງໆແມ່ນສາມາດຄອບຄຸມປະລິມານ
ສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໜູ, ໝັດ, ແມງວັນ ແລະ ໂຕເຫັບ.ໂດຍການລ່າເປັນ
ອາຫານຂອງພວກມັນ ແລະ ນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຈາກການແຜ່ລາມ
ເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ໂລກຕ່າງໆ.
ເມື່ອທີ່ພັກຂອງຄົນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ ຫຼື ໃກ້ໆກັບປ່າເສື່ອມໂຊມ, ຈໍາ
ນວນ ແລະ ຊະນິດຂອງສັດຕ່າງໆຖືກຫຼຸດລົງ ເພາະວ່າບ່ອນອາໄສຂອງພວກມັນກໍ່
ຫຼຸດລົງ ແລະ ຫາຍາກ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງສັດທີ່ຍັງອາໃສແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ຄົນ. ນີ້
ແມ່ນນໍາໄປເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່າພະຍາດຈາກສັດສາມາດຕິດໃສ່ຄົນ. ໂດຍການຮັກສາໃຫ້ມີ
ປະລິມານປ່າໄມ້ພຽງພໍເພື່ອຕອບສະໜອງການປູກຕົ້ນໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ສັດຊະນິດ
ຕ່າງໆ, ພວກເຮົາປົກປັກຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ.
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ປ່າໄມ້, ອາຫານ, ເຊື້ອໄຟ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ
ຢູ່ໃນປ່າມີໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດ, ໝາກຖົ່ວ
ເປືອກແຂງ, ໝາກໄມ້ເປືອກແຂງ, ຮາກໄມ້, ແມງໄມ້
ແລະ ສັດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໄວ້ເປັນອາຫານ ແລະ
ຢາປິ່ນປົວພະຍາດສໍາລັບຄົນ. ຜົນຂອງການທີ່ປ່າ
ໄມ້ຖືກທໍາລາຍແມ່ນຄວາມອຶດຫີວ, ການຂາດອາ
ຫານ ແລະ ເຈັບປ່ວຍ. ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຫຼົ່າ
ນີ້ຈະຕ້ອງຫາວິທີທາງອື່ນເພື່ອມີຊີວິດຢູ່ລອດ. ເມື່ອອາຫານ ແລະ ຢາປິ່ນ
ປົວພະຍາດສູນຫາຍໄປ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການກະກຽມ ແລະ ໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້
ກໍ່ສູນຫາຍໄປເຊັ່ນກັນ. ຈະສາມາດເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ການສູນເສຍປ່າ
ແມ່ນນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຮູ້ ແລະ ປະເພນີທີ່ເຄີຍ
ປະຕິບັດກັນມາ.
ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຂາດແຄນ, ຜູ້ຄົນບາງຄັ້ງຮູ້ສຶກວ່າຖືກ
ບັງຄັບໃຫ້ເລືອກລະຫວ່າງການຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໄວ້ ແລະ ການຕັດຕົ້ນໄມ້ເພື່ອປູກພືດພັນທັນ
ຍາຫານຕ່າງໆເພື່ອເປັນອາຫານ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມຊາວກະເສດຕະກອນຄວນເຫັນໄດ້ເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ທ່ານເຮັດກະເສດ, ເພາະວ່າຕົ້ນໄມ້ມັນມີຄວາມສໍາ
ຄັນໃນການຮັກສາສົມດູນຂອງທໍາມະຊາດ
ສະນັ້ນການຮັກສາສົມດູນລະຫວ່າງການຕັດ
ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ (ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ການ
ເຮັດນາໃນໜ້າ 366).

ພາລະໜ້າທີ່ຂອງເພດຍິງ
ຕາມທໍາມະດາແລ້ວແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຕ້ອງ
ເຮັດວຽກໜັກໃນການໄປຫາຟືນ ແລະ ແບກຟືນ.
ພາລະໜ້ າ ທີ່ ນີ້ ແ ມ່ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ພ ວກເຂົ າ ຈໍ າ ເປັ ນ ທີ່
ຕ້ອງເຮັດເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ, ຊຶ່ງເປັນສາເຫດ
ຂອງບັນຫາສຸຂະພາບ. ເມື່ອປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍ
ຜູ້ ຄົ ນ ຕ້ ອ ງເດີ ນ ທາງໄປໄກກ່ ອ ນເກົ່ າ ເພື່ ອ ຫາ
ຟືນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີເວລາໜ້ອຍໃນ
ການເຮັດວຽກອຶ່ນໆ ແລະ ໄປໂຮງຮຽນ.
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາດຈະປະສົມ
ບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຮຸນ
ແຮງທາງເພດເມື່ ອ ພວກເຂົ າ ຕ້ ອ ງເດີ ນ ທາງ
ໄກເມື່ ອ ພວກເຂົ າ ຕ້ ອ ງການໄປເກັ ບ ຟື ນ .

ການແບກເຄື່ ອ ງໜັ ກ ເປັ ນ ໄລຍະທາງໄກສາມາດ
ເປັ ນ ສາເຫດໃຫ້ ເ ຈັ ບ ຫົ ວ , ເຈັ ບ ຫຼັ ງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນເດັກ ສິ່ງນີ້ມັນສາມາດທໍາລາຍກະດູສັນຫຼັງ
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ເພາະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງລວມກຸ່ມກັນເພື່ອໄປເກັບຟືນໃນເວລາກາງເວັນ. ອີກຢ່າງ
ໜຶ່ງແມ່ນປູກ ແລະ ຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໄວ້ໃກ້ເຮືອນ ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດຢູ່ໃນຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ.

ປ່າໄມ້ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ
ປ່າໄມ້ຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ. ບາງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆກ່າວວ່າ ການທໍາລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປ່າໄມ້ມີສາເຫດມາຈາກຄົນ
ທຸກຍາກພວກເຂົາໄດ້ຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ເພື່ອເປັນບ່ອນທໍາມາຫາກິນເຊັ່ນ: ເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ
ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ວ່າເມື່ອຜູ້ຄົນບໍ່ມີອາຫານພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການພື້ນ
ຖານຕ່າງໆ, ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຖືເປັນບັນຫາສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າການອະນຸລັກປ່າ.
ບາງຄົນແມ່ນບໍ່ມີທາງເລືອກ ພວກເຂົາຈໍາຕ້ອງຕັດໄມ້ເພື່ອເຮັດເປັນດິນນາ ຫຼື ຕັດເພື່ອເປັນ
ຟືນ ແລະ ໄມ້ທ່ອນເພື່ອຂາຍ. ຂໍ້ກ່າວຫານີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕໍານິພາກສ່ວນອຸດສະຫະກໍາທີ່ຊົມໃຊ້
ໄມ້ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ຕັດໄມ້ເພື່ອການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ບໍ່ນໍ້າມັນ, ຫຼື ອຸດສາຫະກໍາໄຮ່ຢາສູບ
ແລະ ສວນຢາງຕ່າງໆ.
ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນໃນການດໍາລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ຮັບການຕອບ
ສະໜອງ, ພວກເຂົາກໍສາມາດໄປເຖິງອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ, ນີ້ລວມທັງຈະເຮັດແນວໃດ
ເພື່ອດູແລສຸຂະພາບແວດລ້ອມ. ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າ ແລະ ຮັກສາປ່າໄມ້ຕ່າງໆຮູ້ວ່າມີ
ຫຼາຍວິທີທາງ
ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ຈາກປ່າໄມ້ໂດຍປາສະຈາກການເຮັດອັນຕະລາຍປ່າໄມ້
ຫຼາຍເກີນໄປ. ຢູ່ໃນຫຼາຍກໍລະນີການທໍາລາຍປ່າແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຄວາມກົດດັນຈາກ
ຄວາມທຸກຍາກ.

ການທໍາລາຍປ່າເປັນສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກກໍເປັນຕົ້ນປາຍສາເຫດໃຫ້
ມີການທໍາລາຍປ່າຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ປ່າໄມ້

ການເຮັດນາໃສ່ໃນປ່າ
ຊາວນາທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕັດຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເຮັດເປັນພື້ນທີ່ປູກຝັງ, ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຈົ່ງປ່າຈໍາ
ນວນໜຶ່ງຢູ່ອ້ອມແອ້ມໄວ້. ພວກເຂົາເຮັດການປູກຝັງຢູ່ທີ່ນີ້ຈົນກວ່າມີຫຍ້າຂຶ້ນຫຼາຍແຂ່ງກັບ
ຜົນລະປູກຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາກໍ່ຍ້າຍໄປຖາງປ່າບ່ອນໃໝ່ເພື່ອກະກຽມດິນປູກຝັງຢູ່
ບ່ອນອື່ນອີກ ແລະ ປະດິນບ່ອນເກົ່າໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ການເຮັດແນວນີ້
ແມ່ນເພື່ອເປັນການຟື້ນຟູດິນອີກດ້ວຍ. ນີ້ເອີ້ນວ່າ “ ການຖາງປ່າ ແລະ ເຮັດໄຮ່” ຫຼື ເອີ້ນອີກ
ຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ການເຮັດໄຮ່ແບບສະວີເດັນ.
ການເຮັດໄຮ່ແບບສະວີເດັນແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດມາຕັ້ງຫຼາຍພັນປີແລ້ວ. ແຕ່ວ່າເມື່ອ
ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີການກໍ່ສ້າງບ້ານເຮືອນຢູ່ບໍລິເວນໃໝ່ໆ, ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ຂອງປ່າ
ທີ່ສາມາດເຮັດໄຮ່ແບບນີ້ຫຼຸດລົງ. ບໍ່ພຽງແຕ່ດິນບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບການເຮັດໄຮ່ແລ້ວດິນກໍ່ບໍ່ສາ
ມາດຟື້ນຟູໃຫ້ດີເຊັ່ນເດີມເພາະວ່າດິນຖືກທໍາລາຍຫຼັງຈາກການເຮັດໄຮ່ໃສ່ເປັນເວລາຫຼາຍໆ
ປີ. ການເຮັດໄຮ່ແບບສະວີເດັນບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ໄດ້ອີກ. ຊຸມຊົນທີ່ເຮັດການກະເສດຢູ່ໃນປ່າ
ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາມາດຮັກສາດິນປູກຝັງໄວ້ໃຫ້ດົນກວ່າເກົ່າຖ້າ
ພວກເຂົາໃຊ້ການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ( ເບິ່ງ ພາກທີ 15).

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ
ຢູ່ໃນປ່າໄມ້ຂອງແອນດຼາປຼາເດັດຂອງປະເທດອິນເດຍ, ຊາວບ້ານໄດ້ຖາງປ່າໃນເນື້ອທີ່ດິນໜ້ອຍໆ
ເພື່ອເຮັດການປູກຝັງ. ແຕ່ຫຼາຍເດືອນຜ່ານໄປຜົນລະປູກຂອງພວກເຂົາແມ່ນຫຼຸດລົງ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຜູ້ຄົນ
ແມ່ນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນອາໄສແຕ່ປ່າໄມ້ເທົ່ານັ້ນ. ຊາວບ້ານຈຶ່ງຮວມຕົວກັນເພື່ອ
ຂາຍໄມ້ເພື່ອເຮັດຟືນ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມອື່ນກໍ່ໝູນໃຊ້ໄມ້ເພື່ອເຮັດອຸປະກອນອື່ນໆ ເພື່ອຂາຍເຊັ່ນກັນ.
ຊາວບ້ານອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕາມກໍານົດຂອງ “ຄະນະກໍາມະ
ການປ່າໄມ້”.
ເມື່ອຄະນະກໍາມະການປ່າໄມ້ເຫັນວ່າມີປ່າໄມ້ບ່ອນໃດທີ່ກໍາລັງຖືກທໍາລາຍ ພວກເຂົາກໍ່
ສ້າງຫຼັກການໃໝ່ຂຶ້ນມາເພື່ອຫຼຸດປະລິມານປ່າໄມ້ທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາກໍານົດຫຼັກການ
ອອກແມ່ນເຄັງ່ ຄັດຫຼາຍ ແລະ ຊີວດ
ິ ຂອງຜູຄ
້ ນ
ົ ແມ່ນຖືກນາບຂູເ່ ຊັນ
່ ກັນ. ເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຜທ
ູ້ ມ
ີ່ ລ
ີ າຍ
ໄດ້ຈາການເອົາຟືນໄປຂາຍ ແລະ ເຮັດອຸປະກອນຂາຍໄມ້ບໍ່ມີລາຍຮັບຈາກ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຄີຍເຮັດ
ອີກຕໍ່ໄປ. ພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານ ເພາະພວກເຂົາຂາດແຄນອາຫານເປັນຕັ້ງ
ເວລາຫຼາຍໆເດືອນ.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການປ່າໄມ້ແມ່ນມາຈາກຊຸມຊົນເຫຼົ່ານັ້ນ
ສະນັ້ນພວກເຂົາ
ຕ້ອງຫາວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີສະມາຊິກຜູ້
ໃດພົບກັບບັນຫາອຶດຫິວ, ແຕ່ຍັງສາມາດປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ອີກ. ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມເປັນຫຼາຍໆ
ຄັ້ງຈຶ່ງໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈ. ແທນທີ່ຈະປ່ຽນຫຼັກການປ່າໄມ້ໃໝ່, ຄະນະກໍາມະການປ່າໄມ້ຈະຊ່ວຍ
ປັບປຸງດິນໂດຍການສ້າງສິ່ງກີດຂວາງໄວ້ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງນໍ້າ ແລະ ປ້ອງກັນການເຊາະ
ເຈື່ອນຂອງດິນ. ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ດິນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງນໍ້າໃນການປູກຝັງ
ສະນັ້ນການເຮັດກະເສດແມ່ນຈະສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ມັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີອາ
ຫານພຽງພໍໂດຍບໍ່ເຮັດອັນຕະລາຍຫຍັງຕໍ່ປ່າໄມ້.
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ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ

ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ
ແມ່ ນ ວິ ທີ ທ າງໜຶ່ ງ ທີ່ ສ າມາດຫາລາຍໄດ້ ມ າຈາກນັ ກ
ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທີ່ ມັ ກ ການທ່ ຽ ວເບິ່ ງ ຄວາມສວຍງາມຂອງ
ທໍາມະຊາດ ຫຼື ເພື່ອຮຽນກ່ຽວກັບການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງ
ສັດຂອງບໍລິເວນນັ້ນໆ. ບາງໂຄງການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸ ລັ ກ ທໍ າ ມະຊາດນໍ າ ພາຜູ້ ຄົ ນ ມ່ ວ ນຊື່ ນ ກັ ບ ທໍ າ ມະ
ຊາດທີ່ສວຍງາມ. ໂຄງການອື່ນໆແມ່ນເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຜູ້
ຄົນໄປຢູ່ກັບຜູ້ຄົນໄປອາໄສຢູ່ນໍາຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
ການຈັດຕັ້ງຢ່າງລະມັດລະວັງໃນ
ການການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອອະນຸລັກ
ແວດລ້ອມ. ຍັງມີໂຄງການອື່ນໆອີກເພື່ອເຊີນຊວນນັກ
ສິ
່ງແວດລ້ວມແມ່ນສາມາດປົກປັກ
ທ່ອງທ່ຽວປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງ
ຮັກສາປ່າໄມ້ໄວ້ໄດ້.
ໂຄງການໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ແມ່ນວິທີການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຍຶນຍົງສະເໝີໄປ. ແຕ່ວ່າການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການແມ່ນຕ້ອງການເງິນ
ທຶນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ຕ້ອງການການວາງແຜນການຢ່າງລະມັດລະວັງ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຕ້ອງການອາຫານ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ທີ່ພັກ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄວາມອົດທົນຫຼາຍໃ
ນການຈັດການກັບຄວາມແຕກຕ່າງທາງຮີດຄອງປະເພນີ. ພວກເຂົາອາດຈະເກີດອຸບັດເຫດ
ຫຼື ເຂົາຕ້ອງດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ. ເພື່ອຢາກໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມແມ່ນຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການໂຄສະນາທັງວາລະສານຕ່າງໆ ຫຼື ທາງອິນເຕີເນັດ, ພິມແຜ່ນພັບເພື່ອເປັນການປະ
ຊາສໍາພັນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຮັດເປັນຮູບແບບຕ່າງໆໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮັບຮູ້.
ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມຈໍາຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງຢ່າງລະມັດ
ລະວັງ ເພາະວ່າຜົນປະໂຫຍດແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພຽງແຕ່ຊຸມຊົນ, ຕົວແທນ ຫຼື ທຸລະກິດພາຍນອກ,
ຫຼື ບາງຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ. ໂຄງການການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ປະສົບຜົນ
ສໍາເລັດແມ່ນຈໍາກັດປະລິມານຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວນີ້ກໍ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ຊຸມ
ຊົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ວມ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງປ່າໄມ້ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້ທ່ອນ)
ຜະລິດຕະພັນຂອງປ່າແມ່ນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ມາຈາກປ່າທີ່ເຮົາສາມາດນໍາໄປຂາຍໂດຍທີ່ບໍ່ທໍາ
ລາຍປ່າ. ໃນນັ້ນລວມມີໝາກໄມ້ເປືອກແຂງ, ໝາກໄມ້, ພືດທີ່ເປັນຢາປົວພະຍາດ ແລະ
ເສັ້ນໄຍຕ່າງໆ. ຊຸມຊົນຕ່າງໆໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຂາຍຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນແຕ່
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາດັ່ງນີ້:
• ສ້າງຫຼັກການກ່ຽວກັບວ່າບຸກຄົນໃດທີ່ຈະເກັນກູ້ ແລະ ຂາຍພະລິດຕະພັນ ແລະ ຈະ
ເກັບກູ້ຜະລິດຕະພັນດ້ວຍວິທີແບບຍືນຍົງຄືແນວໃດ. ເມື່ອຜະລິດຕະພັນໄດ້ປະສົບຜົນສໍາ
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ເລັດ, ແມ່ນມັນຈະຢູ່ໃນອັນຕະລາຍໃນການຈະຖືກເກັບກູ້ຫຼາຍເກີນໄປ. ຈົງເກັບກູ້ໃນຈໍາ
ນວນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ໃຫ້ມັນມີໂອກາດທີ່ຈະໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຕໍ່ໄປອີກ.
• ຫາ ຫຼື ສ້າງຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ. ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຈະເຮັດຜະລິດຕະພັນ
ໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມາຂາຍຖ້າບໍ່ມີຕະຫຼາດຈະຮອງຮັບ.

ການເກັບຢາປິ່ນປົວພະຍາດຈາກປ່າ

ຢູ່ໃກ້ກັບອ່າວບັງກໍຢູ່ປະເທດອິນເດຍ, ຫຼາຍຄົນໄປຫາຜູ້ປິ່ນປົວພະຍາດພື້ນເມືອງເມື່ອພວກເຂົາເຈັບ
ເປັນ. ການປິ່ນປົວພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງທີ່ເກັບມາຈາກປ່າ. ມີມື້ໜຶ່ງຄົນທີ່ມາຈາກອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (ເອັນຊີໂອ) ໄດ້ມາທີ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຫາລາຍໄດ້ຈາກ
ການຂາຍຢາພື້ນເມືອງຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂາຍຢາພື້ນເມືອງໃຫ້ແກ່ພວກຊາວບ້ານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກຊາວບ້ານສາມາດຫາ
ລາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດຕົ້ນໄມ້.
ຊາວບ້ານມີຄວາມດີໃຈທີ່ວິທີທາງໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຫາລາຍໄດ້. ນີ້ເຮັດໃຫ້
ຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນເລີ່ມຕົ້ນເກັບ ແລະ ຂາຍຢາພື້ນເມືອງ. ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສອບຖາມວ່າພວກເຂົາ
ສາມາດເກັບຮັກສາຢາພື້ນເມືອງຄືແນວໃດ ແລະ ພວກເຂົາຄວນເກັບຢາຄືແນວໃດມັນຈຶ່ງຈະເປັນອັນ
ຕະລາຍຕໍ່ພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງວ່າຈະເກັບປະລິມານຫຼາຍປານໃດ
ອີກດ້ວຍ.
ໃນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນການຫາລາຍໄດ້, ຊາວບ້ານບາງຄົນແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເອົາມາ
ເຮັ ດ ຢາເສຍຫາຍເວລາພວກເຂົ າ ໄປເກັ ບ ຢາເຊັ່ ນ ວ່ າ ແທນທີ່ ພ ວກເຂົ າ ຈະຂຸ ດ ອ້ ອ ມໆເອົ າ ຮາກຈໍ າ
ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາໃຊ້ການຕັດຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ ແລະ ເອົາຮາກຂອງມັນໄປຈົນໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ
ຢາພື້ນເມືອງຈິ່ງເກືອບຈະສູນຫາຍໄປຈາກປ່າພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນ. ນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ໝໍຢາພື້ນເມືອງບໍ່ມີ
ຢາທີ່ຈະໃຊ້ປົວພະຍາດ. ສະນັ້ນຊາວບ້ານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຊື້ຢາຈາກຮ້ານຂາຍ
ຢາເມື່ອເຂົາມີອາການເຈັບເປັນ. ສຸດທ້າຍສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ປ່າໄມ້ແມ່ນຕ້ອງທົນທຸກຈາກການ
ເກັບຢາພື້ນເມືອງໄປຈົນໝົດນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ບໍ່ສາມາດປົກປັກຮັກສາຢາເພື່ອອະນາຄົດໄດ້.
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ການທຳລາຍປ່າໄມ້
ປ່າໄມ້ສ່ວນຫຼາຍຖືກທຳລາຍຈາກບໍລິສັດຄ້າໄມ້ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດກັບ
ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບບໍ່ມີການຮັກສາ. ເມື່ອປ່າແຫ່ງໜຶ່ງຖືກທຳລາຍ, ບໍລິສັດໃຫຍ່
ເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຍ້າຍໄປທຳລາຍປ່າອີກແຫ່ງໃໝ່. ແຕ່ວ່າຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທີ່ໃກ້ຄຽງປ່າທີ່ຖືກທຳ
ລາຍແມ່ນບໍ່ມີບ່ອນທີ່ຈະໄປຄືກັບພວກບໍລິສັດຕ່າງໆ ພວກເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນຂອງການ
ທຳລາຍປ່າໄມ້ຂອງພວກບໍລິສັດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນພຽງແຕ່ຝ່າຍດຽວ.
ຜູ້ ຄົ ນ ທີ່ ບໍ່ ອ າໄສປ່ າ ໄມ້ ທ ຳມາຫາກິ ນ ໂດຍກົ ງ ແມ່ ນ ຍັ ງ ໃຊ້ ຜ ະລິ ດ ຕະພັ ນ ຕ່ າ ງໆ
ຈາກປ່າໄມ້ເຊັ່ນ: ປຶ້ມ, ໜັງສືພິມ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ແລະ ອາຫານ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນງົວ, ນ້ຳ
ມັນຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ນ້ຳມັນປາມຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕັດຈາກປ່າ, ທາດເກືອແຮ່ທີ່ຂຸດຈາກພື້ນດິນຢູ່
ໃນປ່າໄມ້. ແຕ່ຜູ້ຄນ
ົ ເຫຼົ່ານີ້ບໄ
ໍ່ ດ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປ່ຽນແທນປ່າໄມ້ທພ
ີ່ ວກເຂົາ
ໃຊ້ມັນຈົນໝົດດ້ວຍວິທີເຫຼົ່ານີ້.

ຍ້ອນຫຍັງປ່າໄມ້ຈຶ່ງເສື່ອມໂຊມ ແລະ ຖືກທຳລາຍ
ຖ້າວ່າຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຖືກໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນວິທີທີ່ເໝາະສົມທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ປ່າ
ໄມ້ສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນ, ປ່າທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ຖືກທຳລາຍຈົນໝົດກ້ຽງ. ສາເຫດໃຫຍ່ຂອງການທຳລາຍປ່າມີດັ່ງນີ້:
• ຕັດໄມ້ເພື່ອນຳໄມ້ໄປຂາຍ (ຕົ້ນໄມ້ເກືອບທັງໝົດໃນແຕ່ລະບໍລິເວນແມ່ນໄດ້ຖືກ
ຕັດລົງ) ນີ້ເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນ, ທຳລາຍສັດປ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທາງນ້ຳເຕັມໄປດ້ວຍຕົມ.
• ການເຮັດຟາມເພື່ອຄ້າຂາຍຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຟາມລ້ຽງສັດ, ການເຮັດໄຮ່ ຫຼື ການ
ປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງມີການຕັດໄມ້ໃນປ່າເພື່ອໄດ້ທີ່ດິນສຳລັບການປູກຝັງ.
• ເຮັດຟາມລ້ຽງກຸ້ງ: ການເຮັດຟາມຊະນິດນີ້ແມ່ນຕ້ອງຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ແຄມ
ຝັ່ງເພື່ອເຮັດບ່ອນລ້ຽງກຸ້ງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນລ້ຽງປາຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງປິດຕົວ,
ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖືກປົນເປື້ອນ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເພີ່ມທະວີການເຈັບເປັນ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ການຂາດອາຫານ.
ກາດ.

• ໂຮງງານເຈ້ຍ: ເຫຼືອໄວ້ແຕ່ທາດເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ມົນລະພິດກັບພື້ນດິນ, ນ້ຳ ແລະ ອາ

• ບໍລິສັດບໍແຮ່, ນ້ຳມັນ ແລະ ແກັດໄດ້ຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເຫຼືອໄວ້ແຕ່ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ
ແກ່ດິນ ນ້ຳ ແລະ ອາກາດ.
• ໂຄງການເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມເປັນເນື້ອທີ່ກວ້າງ. ຜູ້ຄົນໄດ້ຖືກ
ບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍຈາກບ່ອນເຮັດເຂື່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນດຳເນີນການຕັດຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍຂື້ນ
ເພື່ອສ້າງເຮືອນໃໝ່ ແລະ ເຮັດນາຕ່າງໆ.

ປ່າໄມ້

ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງການທຳລາຍປ່າໄມ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ
ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເມື່ອປ່າກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນໃນການຊື້ຂາຍ.

ຄວາມຂັດແຍ່ງຕ່າງໆເລື່ອງປ່າໄມ້
ເພາະວ່າຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ມີຈຳນວນຈຳກັດ, ຄວາມຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆລະຫວ່າງ
ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢູ່ໃນຫຼາຍໆວິທີທີ່ແຕກຕ່າງໆກັນ. ຄວາມ
ຂັດແຍ່ງຍັງເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຊຸມຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຂຶ້ນກັບປ່າໄມ້ ແລະ ອຸດສະຫະກຳນອກ
ຊຸມຊົນທີ່ຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ເຊັ່ນກັນ.

ລະຄອນເວທີເພື່ອສັງຄົມ
ລະຄອນເວທີແມ່ນວິທີທີ່ໃຊ້ໃນເວທີການສະແດງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດເຖິງຄວາມ

ຂັດແຍ່ງ ແລະ ສາເຫດຕ່າງໆຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງເຫຼົ່ານີ້. ລະຄອນເວທີເພື່ອສັງຄົມຍັງ
ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ສາມາດ ແລະ ດຳເນີນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ (ເບິ່ງໜ້າທີ 19

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນເວທີເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ການສະແດງລະຄອນ

ຕ່າງໆ; ເບິ່ງປຶ້ມຂອງເຮັດສະເປຍລຽນ, ຊື່ວ່າ “ຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານເພື່ອສຸຂະພາບເພື່ອ
ຮຽນຮູ້ອັນໃດໜຶ່ງ” ).
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➊

ແບ່ງເປັນກຸ່ມລະ 5 ຄົນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໂດຍຫຍໍ້ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມກ່ຽວກັບສະຖານະ
ການທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ເຮົາສາມາດສ້າງສະຖາ
ນະການອັນໃດໜຶ່ງຂຶ້ນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບທຸກຄົນ, ແຕ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນສະຖານະການ
ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສ້າງຄວາມອັບອາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຄຽດ ແລ້ວບໍ່ຢາກຮ່ວມໃນກິດຈະ
ກຳນີ້. ການສະແດງຈະສົມຈິງ ຖ້າວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຊ້ເສື້ອຜ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນສ່ວນທີ່ພວກເຂົາກຳລັງສະແດງຢູ່.

➋

ບອກແຕ່ລະກຸ່ມໃຊ້ເວລາປະມານ 15-20 ນາທີເພື່ອ
ກະກຽມສະແດງລະຄອນເວທີປະມານ 5 ນາ
ທີ. ຈົ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການສະແດງລະຄອນເວທີ. ແຕ່ລະກຸ່ມຕ້ອງ
ສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງ. ຫຼັງຈາກການສະ
ແດງລະຄອນເວທີຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຜ່ານໄປ
ກໍ່ມີການປຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ່ງໃນ
ຊຸມຊົນເພືອ
່ ນຳໄປແກ້ໄຂບັນຫາ. ຫຼື ວ່າທ່ານ
ສາມາດລໍຖ້າຈົນກວ່າໝົດທຸກຄົນສະແດງລະຄອນແລ້ວຈຶ່ງ
ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືກັນບາດດຽວ.

➌

ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດຫຼັງຈາກການສະແດງ ແລະ ກ່ອນຈະມີການປຶກສາຫາລືກັນ
(ເບິ່ງໜ້າທີ 224), ສອບຖາມແຕ່ລະຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມວ່າເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ກັບ
ສ່ວນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມສະແດງ. ສອບຖາມຜູ້ຊົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ
ກັນກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນເວທີເວລາແຕ່ລະອັນ ແລະ ຜູສ
້ ະແດງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ່ງ.

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຄວນຈະຮູ້ວ່າຄວາມ
ຂັດແຍ່ງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການສະແດງອອກທີ່
ແຕກຕ່າງກັນຂອງສະມາຊິກໃນການປຶກສາ

ຫາລື ໃນຂະນະທີ່ມີການສະແດງລະຄອນເວ

ທີ, ຄວນລະມັດລະວັງ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້
ຜູ້ຄົນກ້າທີ່ຈະປະກອບສ່ວນ.
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ຈົ່ງເລືອກເອົາການສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອສະແດງລະຄອນເວທີເພື່ອສັງຄົມກ່ຽວກັບ
ການຂັດແຍ່ງເລື່ອງປ່າໄມ້ ຫຼື ການເຮັດລະຄອນເວທີເພື່ອສັງຄົມໃຫ້ອີງໃສ່ຄວາມຂັດ
ແຍ່ງຕົວຈິງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
ສະຖານະການ 1: ຕົວລະຄອນຕ່າງໆ: ຊາຍທີ່
ມີງົວຄວາຍ, ຜູ້ເກັບຢາສະໝຸນໄພ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນ.
ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ອອກຈາກຊຸມຊົນໄປ
ຕັ້ງຫຼາຍປີ, ເມື່ອລາວກັບມາພ້ອມງົວ ຄວາຍຈຳ
ນວນ 10 ໂຕ ແລະ ໄດ້ເອົາໄປລ້ຽງຢູ່ໃນປ່າໄມ້
ຂອງຊຸມຊົນ. ເມື່ອສະມາຊິກຜູ້ອື່ນໄປເກັບຢາ
ແລະ ຫຍ້າແຫ້ງ, ພວກເຂົາເຫັນວ່າງົວຄວາຍໄດ້
ກິນຫຍ້າຈົນເກືອບໝົດເຫຼືອພຽງໜ້ອຍດຽວເພື່ອເກັບໄປເຮັດຢາ. ພວກເຂົາຈຶ່ງຈັດຕັ້ງ
ກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຊາຍຜູ້ນັ້ນຍັງຢືນຢັນວ່າ ລາວ
ສາມາດລ້ຽງສັດຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ ລາວບໍ່ສົນໃຈວ່າ ພວກມັນຈະກິນຫຍ້າຫຼາຍປານໃດ.
ແຕ່ຜູ້ອື່ນໃນຊຸມຊົນບໍ່ເຫັນດີນໍາຊາຍຜູ້ນັ້ນ. ມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?
ສະຖານະການ 2: ຕົວລະຄອນຕ່າງໆ: ຄົນຕັດຕົ້ນໄມ້, ພະນັກງານລັດຖະບານ, ຍິງ
ເກັບຟືນ.
ມີຊາຍໜຸ່ມຫຼາຍຄົນກຳລັງຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນດິນທີ່ເປັນສ່ວນ
ລວມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຂາຍໄມ້ທ່ອນໃຫ້ກັບລັດຖະ
ບານທ້ອງຖິ່ນ, ພວກເຂົາໄດ້ແກ່ເອົາໄມ້ໃສ່ລົດບັນທຸກໄປ. ຜູ້ຍິງ
ເຄີຍໄປເກັບຟືນບ່ອນທີ່ລາວເຄີຍໄປເກັບປະຈຳ ແລະ ລາວໄດ້
ພົບວ່າມີຊາຍໜຸ່ມຫຼາຍຄົນກຳລັງຕັດຕົ້ນໄມ້. ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ແມ່ນ
ລູກຊາຍຂອງລາວເອງ. ເມື່ອລາວເຫັນຄືແນວນັ້ນລາວກໍ່ກັບໄປ
ຫາຊຸມຊົນ ແລະ ບອກເລື່ອງທີ່ລາວພົບພໍ້ຊາຍໝຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນກັບ
ແມ່ຂອງພວກເຂົາ. ມື້ຕໍ່ມາພວກແມ່ໆພາກັນໄປຫາລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຢຸດເຊົາ
ການຕັດຕົນ
້ ໄມ້. ລູກຊາຍຂອງຍິງຜູທ
້ ຳອິດຂອງລາວເວົ້າວ່າ: ລາວຕ້ອງການຫາເງິນຈາກ
ການຂາຍໄມ້ໄປຊື້ຢາໃຫ້ກັບລູກສາວຂອງລາວ (ຫຼານຂອງຍິງຄົນນັນ
້ ). ມັນຈະເກີດ ຫຍັງ
ຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?
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ສະຖານະການ 3: ຕົວລະຄອນຕ່າງໆ: ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຖືຂວານ ແລະ ງົວເຖິກ, ພະ
ນັກງານຂອງລັດຖະບານ, ຜູ້ຊາຍທີ່ມາກັບຈັກຕັດຫຍ້າ ແລະ ລົດບັນທຸກ, ພະນັກງານ
ປະຈຳສຳນັກງານບ້ານ.
ເປັນຫຼາຍໆຮຸນ
່ ຄົນ, ຄົນຕັດຕົນ
້ ໄມ້ໂດຍການໃຊ້ຂວານຕັດ
ແລະ ໃຊ້ງົວເຖິກເປັນພາຫະນະລາກແກ່. ແຕ່ມາເຖິງປະຈຸ
ບັນຜູ້ຊາຍທີ່ມາຈາກພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ
ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າມາພ້ອມເລື່ອຍທີ່ຕັດຕົ້ນໄມ້,
ເຂົາເວົ້າວ່າເຂົາສາມາດຕັດຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃສ
ກໍ່ໄດ້, ເພາະມັນແມ່ນຊັບສົມບັດຂອງ
ການປົກຄອງ. ມີມື້ໜຶ່ງພະນັກງານຂອງ
ລັດຖະບານໄດ້ປາກົດຕົວ ພ້ອມດ້ວຍ
ລົດບັນທຸກ ແລະ ອຸປະກອນໜັກຕ່າງໆ.
ພວກເຂົ າ ຕ້ ອ ງການເຮັ ດ ຖະໜົ ນ ເພື່ ອ
ນຳໄປສູ່ການເອົາຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອອກໄປຂາຍ. ກຸ່ມຂອງຜູ້ຊາຍຈາກຊຸມຊົນໄປປ່າ
ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບພວກເຂົາ, ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ?

➍ ປຶກສາການສະແດງລະຄອນເວທີເພື່ອສັງຄົມຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ.
ບອກນັກສະແດງໃຫ້ເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເສືອ
້ ຜ້າທີເ່ ຂົາໃຊ້ໃນການສະແດງກອງໄວ້ດາ້ ນ
ໜ້ າ ຂ ອ ງ ຫ້ ອ ງ ແ ລ້ ວ ກັ ບ ຄື ນ ມ າ ລ ວ ມ ກັ ນ ເ ປັ ນ
ກຸ່ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອ
ສອບຖາມກຸ່ມທັງໝົດເພື່ອ:
• ບອກເລົາ່ ມີຫຍັງເກີດຂຶນ
້ ໃນ
ການສະແດງລະຄອນເພື່ອສັງຄົມ
ແດ່.
• ບອກແຈ້ງວ່າການກະທຳອັນ
ໃດເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຂັດແຍ່ງ.
• ບອກແຈ້ງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່
ໄດ້ເປັນສາເຫດພື້ນຖານຕົ້ນຕໍໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.
• ແນະນຳວິທີການແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ສາມາດຫາທາງແກ້ໄຂໃນໄລຍະຍາວ
ໄດ້.
ຄວນເຮັດສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ກັບແຕ່ລະກຸ່ມ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ອາດຈະໄດ້ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສຳຄັນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ໃສ່ກະດານດຳ.
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ຄຳຖາມ: ມີສາເຫດໃດທີ່ພາໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດ

ຄຳຕອບ:

ແຍ່ງ?

ຄວາຍຂອງລາວໄວ້ ແ ຕ່ ພ ວກມັ ນ ທຳລາຍປ່ າ

ຄຳຖາມ: ຍ້ອນຫຍັງຊາຍຄົນນັ້ນຈຶ່ງຄິດວ່າ

ໄມ້?

ລາວມີສິດທີ່ຈະລ້ຽງສັດຢູ່ໃນປ່າໄມ້?

ຄຳຕອບ: ມັນບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບວ່າໃຜມີສິດ

ຄຳຖາມ:

ທີ່ຈະສາມາດຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະ

ປ່າໄມ້ຖືກທຳລາຍມັນມີຜົນກະ

ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຕ້ອງການຮັກສາງົວ

ທົບຫຍັງຕໍ່ຊຸມຊົນ?

ສົງຫຍັງ?

ຄຳຖາມ: ສະນັ້ນມີຄວາມຕ້ອງການຫຍັງທີ່

ຄຳຕອບ: ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຢາ ແລະ ຫຍ້າແຫ້ງ.

ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ?

ຄຳຕອບ:

ຄຳຖາມ: ມັນມີວິທີການອື່ນອີກບໍ່? ທີ່ເຮັດ

ຕະພັນຈາກປ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການງົວ ຄວາຍ.

ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ

ຄຳຕອບ: ງົວຄວາຍສາມາດລ້ຽງໄດ້ໃນບໍລິເວນ

ທັງສອງຢ່າງ?

ທີ່ບໍ່ມີພືດພັນທີ່ຊຸມຊົນຕ້ອງການ.

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກໄດ້ຜະລິດ

ຄຳຕອບ: ເຈົາ
້ ຂອງສັດຕ້ອງສ້າງຮົ້ວ (ຄອກ)ອ້ອມ
ສັດໄວ້.
ຄຳຕອບ:

ເຈົ້າຂອງງົວຄວາຍຄວນຄິດວ່າບໍ່ມີ

ພຽງແຕ່ ເ ຂົ າ ສາມາດລ້ ຽ ງສັ ດ ແຕ່ ຜູ້ ອື່ ນ ກໍ່ ມີ ສິ ດ
ຊົ ມ ໃຊ້ ປ່ າ ໄມ້ ເ ຊັ່ ນ ກັ ນ ເພາະວ່ າ ຢາມາຈາກປ່ າ
ແມ່ ນ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ມີ ຄ ວາມສຳຄັ ນ ເຊັ່ ນ ກັ ນ
ເພື່ອເວລາຄົນເຈັບເປັນ.

ຖ້ າ ວ່ າ ການປຶ ກ ສາຫາລື ກັ ນ ສ້ າ ງຄວາມຂັ ດ
ແຍ່ງຫຼາຍຢ່າງ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນຈະຕ້ອງ
ເຮັດໃຫ້ການປຶກສາຫາລືນັ້ນສຸດລົງໃນການ
ເຕົ້ າ ໂຮມທຸ ກ ຄົ ນ ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກິ ດ ຈະກຳຮ່ ວ ມ
ກັນ. ການຮ້ອງເພງ ຫຼື ການເຮັດກິດຈະກຳ
ຮ່ວມກັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນກັບໄປດ້ວຍ
ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ.
ຄໍາຖາມ: ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດ
ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄາມສະເໝີພາບຢູ່ໃນຊຸມຊົນເພີ່ມ
ຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງບໍ?
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ການຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຢືນຍົງໝາຍຄວາມວ່າ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການດູແລປ່າໄມ້ໃນວິທີ
ທາງທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ໃນຂະນະທີ່ປົກປັກ
ຮັກສາປ່າໄມ້ເພື່ອອະນາຄົດ. ວິທີການແບບຢືນຢົງແມ່ນບໍ່ຄືກັນໝົດທຸກບ່ອນ. ແຕ່ລະຊຸມຊົນ
ຕ້ອງການຊອກຫາວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດລຳລັບພວກເຂົາ ແລະ ສຳລັບປ່າຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ
ກັນ.
ການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຢືນຍົງຊ່ວຍຊຸມຊົນຕັດສິນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ
ໃຊ້ກັບປ່າຂອງພວກເຂົາ. ມັນສາມາດຊ່ວຍ ຫຼື ກໍ່ຫຼີກເວັ້ນໄພອັນຕະລາຍຈາກອຸດສະຫະກຳ
ຫຼື ລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ບາງຄັ້ງພວກເຈົ້າສາມາດໄດ້ລາຄາດີຂຶ້ນ ຖ້າວ່າພວກເຈົ້າສາ
ມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນສາມາດຜະລິດໄດ້ຍ່າງຍືນຍົງແມ່ນມັນຊ່ວຍຄົນທ້ອງຖິ່ນ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການຊົມໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້.
ບາງວິທີເພື່ອຊົມໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃນເວລາດຽວກັນປະກອບມີ:
• ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ໃຫ້ຖີ່ກັນເກີນໄປເພື່ອໃຫ້ແສງແດດສາມາດສ່ອງໃສ່ຕົ້ນໄມ້, ສະນັ້ນ
ພືດພັນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຈຶ່ງສາມາດເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວໄດ້.
ການເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ຖີ່ກັນແມ່ນ
ໝາຍເຖິ ງ ການຕັ ດ ຕົ້ ນ ໄມ້ ອ ອກ
ຈາກຈຳນວນໜຶ່ ງ ຕົ້ ນ ໄມ້ ທີ່ ຍັ ງ
ເຫຼືອສາມາດເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍ
ຕົວດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

• ການພັດທະນາການປູກຝັງ ໝາຍເຖິງການປູກຕົ້ນໄມ້ໃໝ່ໃສ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ເກົ່າ ຫຼື ປູກ
ໃສ່ບ່ອນທີ່ຕົ້ນໄມ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
• ປູກຕົນ
້ ໄມ້ຄນ
ື ໃໝ່ຫງຼັ ຈາກຕັດຕົນ
້ ໄມ້ແມ່ນເພືອ
່ ສ້າງຄວາມໝັນ
້ ໃຈວ່າມັນຈະມີຕນ
ົ້ ໄມ້
ໃໝ່ເກີດຂຶ້ນແທນແມ່ນປູກຕົ້ນໃໝ່ໃສ່ແທນ ແລະ ເອົາແກ່ນໄມ້ໃສ່ແທນບ່ອນທີ່ໄດ້ຕັດຕົ້ນໄມ້
ອອກ.
• ຄວບຄຸມການຈູດປ່າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້. ນີ້ມັນ
ປ່ອຍທາດບຳລຸງລົງສູ່ດິນ ແລະ ຂ້າແມງໄມ້ທີ່ທຳລາຍຕົ້ນໄມ້. ການຄວບຄຸມການຈູດປ່າຕ້ອງ
ການການວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງເພາະໄຟສາມາດເຜົາຜານຢ່າງງ່າຍດາຍ ຖ້າບໍ່ມີການ
ຄວບຄຸມ.
• ເລືອກທີ່ຈະຕັດຕົ້ນໄມ້ໝາຍຄວາມວ່າຕັດແຕ່ຕົ້ນໄມ້ບາງຕົ້ນ, ເພາະວ່າເຮົາສາມາດ
ຮັກສາຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ຂາຍຕົ້ນໄມ້ທີ່ແກ່ແລ້ວເພາະຕົ້ນໄມ້
ສາມາດຮັກສາດິນ ແລະ ໃຫ້ແນວພັນໃນອະນາຄົດ.

ປ່າໄມ້

ເລື ອ ກທີ່ ຈ ະຕັ ດ ຕົ້ ນ ໄມ້
ບາງຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ມັນເຕີບ
ໃຫ່ຍໃນອະນາຄົດ.

• ທ້ອນໂຮມ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ດີກວ່າທີ່ຈະຂາຍໄມ້ວິທີນີ້ແມ່ນສາ
ມາດຊ່ວຍຮັກສາປ່າໄມ້ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ສາມາດຫາລາຍໄດ້ນຳພ້ອມ.
• ຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຟາມບໍ່ໃຫ້ເອົາສັດລ້ຽງໄປລ້ຽງໃນປ່າໄມ້. ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຊາວນາ
ບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາຕັດຕົ້ນໄມ້ໃນເຂດດິນຂອງພວກເຂົາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງເສີມຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມຂັດແຍ່ງເລື່ອງປ່າໄມ້ອີກດ້ວຍ.
• ອານຸລັກອານາເຂດຂອງສັດປ່າ (ບໍລິເວນປ່າໄມ້ ຫຼື ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍປ່າ) ປ່ອຍ
ໃຫ້ສັດປ່າສາມາດອາໄສຢູ່ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານບໍລິເວນນັ້ນ.
• ປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສີຂຽວ, ປູກຕົ້ນໄມ້ໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຕົ້ນໄມ້ຖືກຕັດ ຫຼື ບ່ອນທີ່ປ່າ
ໄມ້ສູນເສຍໄປແມ່ນວິທີທາງທີ່ປັບປຸງດິນ, ນ້ຳ ແລະ ອາກາດໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເມືອງ
ຕ່າງໆທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມົນລະພິດ.
• ສະໜັບສະໜູນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແບບທຳມະຊາດຂອງປ່າໄມ້ໂດຍການ
ກຳນົດການໝູນໃຊ້ບໍລິເວນທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຖືກຕັດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຟູປ່າ
ໄມ້ໄດ້.
• ໃຊ້ສັດໃນການລາກແກ່ເປັນຕົ້ນເຫດໃນການທຳລາຍປ່າໄມ້ໜ້ອຍກວ່າໃຊ້ລົດ ຫຼື
ເຄື່ອງຈັກໜັກຕ່າງໆ.

ສັ ດ ຕ່ າ ງໆເຮັ ດ ໃຫ້ ດິ ນ
ແໜ້ ນ ແກ່ ນ ໜ້ ອ ຍກວ່ າ
ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ.

• ການຕັດເອົາກິ່ງ ກ້ານອອກກ່ອນທີ່ຈະລາກອອກຈາກປ່າແມ່ນເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະ
ລາຍຕໍ່ພືດພັນ ເພາະວ່າກິ່ງກ້ານມີ່ເນົ່າເປື່ອຍເຮັດໃຫ້ດິນດີ.
• ການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດຫາລາຍໄດ້ໂດຍການສະແດງໃຫ້
ເຫັນທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ຫຼື ຄວາມງາມຂອງປ່າໄມ້, ໂດຍປາສາຈາກການຕັດຕົ້ນໄມ້ ຫຼື
ການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ.
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ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້ທີ່ຮັກສາມັນໃຫ້ອຸດົມສົມບູນໃນອະນາຄົດ.

ໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງທຸກໆຄົນ, ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນເຊັ່ນດຽວກັນ
ກິດຈະກຳນີຊ
້ ວ
່ ຍໃຫ້ທຸກໆຄົນຄຳນຶງເຖິງວ່າຈະຊົມໃຊ້ ແລະ ດູແລຊັບພະ ຍາກອນປ່າໄມ້
ຄືແນວໃດ ເພື່ອຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທຸກໆຄົນ. ກິດຈະກຳນີ້ສາມາດເຮັດ
ໄດ້ກັບຄົນ 25 ຄົນ, ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງ
ລວມກັນເອົາທຸກໆຄົນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດສິນ
ໃຈກ່ຽວກັບການຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້.
ເວລາ: 3 ຫາ 6 ຊົ່ວໂມງ (ຫຼືໃນກອງປະຊຸມຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄົນ, ໃຊ້
ເວລາດົນເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ເພື່ອຮັກສາດິນທີ່ເຈົ້າຢູ່ໄດ້).
ອຸປະກອນ: ບິກສໍ, ເຈ້ຍບັນທຶກ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ 3 ແຜ່ນ
ທີ່ມີຮູບແຜນທີ່ຂອງບໍລິເວນຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ສະກອດ
ຕິດ. ແຜນທີ່ພຽງແຕ່ແຕ້ມແບບບໍ່ທັນລະອຽດ. ແຜນທີ່ນີ້ພຽງ
ແຕ່ຢາກໃຫ້ຄົນສັງເກດເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຂົາຢາກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ.

➊ ເອົາເຈ້ຍ 1 ແຜ່ນ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແຕ້ມຮູບຂອງກິດ
ຈະກຳທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຢູ່ໃນປ່າໄມ້ໃສ່ເຈ້ຍບັນທຶກຂອງພວກເຂົາ (ກິດຈະກຳ
ອາດຈະແມ່ນການຕັດຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເຮັດຟືນ, ລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ, ເກັບໝາກໄມ້
ແລະ ພືດພັນ, ການລ່າສັດ ແລະ ອື່ນໆ).

➋ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມທຸກໆຄົນຕ້ອງເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແຕ້ມໃສ່

ແລະ
ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບພວກເຂົາ. ໃຫ້ 1 ຫຼື 2 ຄົນ ແຕ້ມຮູບຕ່າງໆໃສ່ເຈ້ຍ
ແຜ່ນທີ່ໃຫຍ່ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະຄົນວ່າເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ
ມີການຊົມໃຊ້ປ່າຄືແນວໃດ.

ປ່າໄມ້

➌ ເອົາທຸກໆກຸ່ມມາຮ່ວມກັນເພື່ອດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັນໂດຍອີງໃສ່ແຜນທີ່ມີຮູບ
ພາບພ້ອມ. ພາກສ່ວນໃດຖືກຊົມໃຊ້ຫຼາຍກວ່າກັນ? ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້
ເຖົ້າມີການຊົມໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນບໍ? ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຫຼາດໃຈໃນວິທີການຊົມ
ໃຊ້ປ່າໄມ້?

➍

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກເປັນຜູ້ນຳພາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຮັດ
ໃຫ້ປ່າໄມ້ອຸດົມສົມບູນຄືແນວໃດ ໂດຍການຖາມຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້: ໃນປະຈຸບັນ
ປ່ າ ໄມ້ ສ າມາດຕອບສະໜອງຊັ ບ ພະຍາກອນດັ່ ງ ທີ່ ເ ຄີ ຍ ເປັ ນ ໃນອະດີ ດ
ຫຼື ບໍ່? ຈໍານວນນົກ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນໜ້ອຍລົງກວ່າແຕ່ກ່ອນ ຫຼື ບໍ່?
ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນນັ້ນທີ່ປະຈຸບັນ?

➎

ໃຫ້ 1 ຫຼື 2 ຄົນໃນແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ສໍສີແຕກຕ່າງກັນ
ໄປບ່ອນທີ່ຍັງມີປ່າອຸດົມສົມບູນ, ປ່າເສື່ອມໂຊມ
ຫຼື ບໍ່ມີປ່າ (ສູນຫາຍໄປແລ້ວ).

➏ ເມື່ອຄິດກ່ຽວກັບບໍລິເວນຕ່າງໆຂອງປ່າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ

ວ່າມີການປ່ຽນແປງຫຍັງທີພ
່ ວກເຂົາເຫັນແຕ້ມ ຫຼື ຂຽນໃສ່ ແຜນ
ທີ່ຂອງພວກເຂົາ. ຄຳຖາມໃນໜ້າຕໍ່ໄປສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄຳ
ແນະນຳໃນການປຶກສາຫາລື.

ສ້າງແຜນການບໍລິຫານປ່າໄມ້
ຫຼັງຈາກເຮັດກິດຈະກຳຢູ່ໜ້າ 226 ພິຈາລະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

• ປ່າໄມ້ໄດ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຫຍັງແດ່ແກ່ພວກເຂົາ? ຕົ້ນໄມ້,

ພືດພັນ ແລະ ສັດຕ່າງໆຖືກໃຊ້ຄືແນວໃດ? ມັນໄດ້ຖືກໃຊ້ແຕ່ລະລະດູການຫຼາຍປານໃດ?
ມີພື້ນທີ່ໃດບໍ່ທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຫຼຸດໜ້ອຍລົງຈົນເກືອບບໍ່ມີ ຫຼື ສູນຫາຍໄປ?

• ພວກເຈົ້າມີການສົ່ງເສີມປ່າໄມ້ຄືແນວໃດ? ຊຸມຊົນໄດ້ມີການປູກຕົ້ນໄມ້, ປົກປັກຮັກ

ສາບາງພືນ
້ ທີ່ ຫຼື ມີວທ
ິ ທ
ີ າງອືນ
່ ໆເພືອ
່ ສ້າງຄວາມໝັນ
້ ໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫ້ປາ
່ ໄມ້ອດ
ຸ ມ
ົ ສົມບູນບໍ?
່

• ຄວນຈະປົກປັກຮັກສາບາງພາກສ່ວນຂອງປ່າຈາກການຊົມໃຊ້? ຊຸມຊົນມີຄວາມຮູ້

ກ່ຽວກັບການດູແລຮັກສາປ່າໄມ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕ່າງໆບໍ?

• ພວກເຮົາຕ້ອງການທັກສະຫຍັງ ເພື່ອປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການບໍລິຫານປ່າໄມ້ແບບ

ຢືນຢົງ? ຖ້າວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີທັກສະເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງອາໄສອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆບໍ?

227

228

ປ່າໄມ້

• ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາສາມາດຄຸ້ມຄອງໂຄງການປ່າໄມ້ຄືແນວໃດ? ຊຸມຊົນທີ່ມີການ

ຈັດຕັ້ງດີສາມາດສື່ສານໃຫ້ພາຍນອກຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ
ກວ່າໂຄງການປ່າໄມ້ແບບຢືນຢົງ.

• ເຮັດແນວໃດພວກເຂົາຈະເອົາຜົນຜະລິດໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດໄດ້? ຈະນຳເອົາຜະລິດ

ຕະພັນໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດລະດັບຊາດ ຫຼື ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດແມ່ນແພງກວ່າຂາຍຢູ່ຕະ
ຫຼາດທ້ອງຖິນ
່ . ຂາຍຢູທ
່ ອ
້ ງຖິນ
່ ໄດ້ລາຄາຕ່ຳ, ແຕ່ວາ່ ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍໃນການຂາຍກໍໜ
່ ອ
້ ຍເຊັນ
່ ກັນ.

• ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຄວນຈະມີລາຄາເທົ່າໃດ? ຖ້າວ່າເຈົ້າສົງໄສວ່າລາຄາທີ່

ເຈົ້າໄດ້ຮັບແມ່ນຍຸຕິທຳແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ສຳລັບຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າ, ພວກເຈົ້າອາດຕ້ອງການ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອົງການການຄ້າ (ເບິ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ພາກທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ).

• ແຜນການໃໝ່ໄດ້ນຳການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່? ແຜນການບໍລິຫານໃຫຍ່ຈະສາມາດ

ຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສາມາດຂອງບາງຄົນໃນການຊົມໃຊ້ປາ່ ໄມ້ບ?
ໍ່ ຊຸມຊົນຈະສາມາດຊ່ວຍພວກ
ເຂົາແນວໃດເປັນການຕອບແທນ.

ຖ້າວ່າເຮົາຕັດຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍ

ປີນີ້, ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ມີ
ຢາພື້ນເມື່ອງພຽງພໍສຳລັບ
ປີໜ້າ.

ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຕົ້ນໄມ້
ທີ່ໃຊ້ເຮັດຟືນໃຫ້ໄປຮອດ
ລະດູຝົນ.

ຫຸ້ນສ່ວນເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າ
ການສ້າງຫຸ້ ນ ສ່ ວ ນກັ ບ ຫຼ າ ຍກຸ່ ມ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ແມ່ນຊ່ວ ຍສ້າງຄວາມ
ໝັ້ນໃຈວ່າ ປ່າໄມ້ຖືກຊົມໃຊ້ໃນວິທີທາງທີ່ຖືກກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທຸກໆຄົນ.
ຫຸ້ນສ່ວນກັບຜູ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນອື່ນສາມາດຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາສິດທິຂອງພວກເຈົ້າເອງ.

ປ່າໄມ້

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ອາເມຊອນ
ຄົນຂອງອາເມຊອນກາບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້. ຍ້ອນວ່ານ້ຳມັນ
ລົ້ນອອກມາບັງຄັບໃຫ້ຊົນເຜົ່າກີກວາ ຍົກຍ້າຍຈາກບ່ອນທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ອາເມຊອນ. ເພື່ອທີ່
ຢູ່ໃໝ່ນຳພວກເຂົາຖືກນາບຂູ່ຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ອຸດສະຫາກຳລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກຝັງ,
ຊາວບ້ານໄດ້ຕັດສິນໃຈຄຸ້ມຄອງດິນແດນຂອງພວກເຂົາຕາມປະເພນີທີ່ຄົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະຕິ
ບັດ ເຊັ່ນ: ການລ່າສັດ, ການຫາປາ ແລະ ການຊອກຢາ ແລະ ອາຫານ ແມ່ນເປັນວິທີການທີ່ດີສຸດ
ສຳລັບການປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ.
ແຕ່ວ່າມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເນື້ອທີ່ດິນຫຼາຍກວ່າພວກເຂົາມີ. ຊາວອາເມຊອນກາ
ຈຶ່ ງຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ລັ ດ ຖະບານໂອນອານາເຂດໃຫ້ ພ ວກເຂົ າ ຢູ່ ໃ ສຄື ກັ ບ ບັ ນ ພະບຸ ລຸ ດ ທີ່ ເ ຄີ ຍ ອາໄສ
ພວກເຂົາກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດອາໄສຢູ່ພື້ນດິນພຽງແຕ່ນ້ອຍດຽວເທົ່າກັບເຂົ້າຈີ່ຕ່ອນໜຶ່ງ.
ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງອານາເຂດ ແລະ ສິດທິທີ່ສາມາດມີຊີວິດອຸດົມສົມບູນຈາກປ່າ. ເມື່ອລັດຖະບານ
ເມີນເສີຍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກຸ່ມອະນຸລັກ
ສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນເພື່ອຊ່ວຍຊື້ຄືນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ.
ຊາວບ້ານໄດ້ເຊື້ອເຊີນຫຸ້ນສ່ວນສາກົນເພື່ອຖ່າຍພາບ ແລະ ວິດີໂອເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວິທີຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ແລກປ່ຽນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກັບຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາ.
ຫຼງັ ຈາກນັນ
້ ຫຼາຍປີ, ອາເມຊອນກາ ສາມາດຫາລາຍໄດ້ຈນ
ົ ສາມາດຊືດ
້ ນ
ິ ໄດ້ເກືອບ 2000 ເຮັກຕາ.
ແຕ່ວ່າການຂາຍດິນຂະໜາດນີ້ ສ້າງຄວາມສົງໄສໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຊົນເຜົ່າຊູອາ ຜູ້
ທີ່ທີ່ອາໄສຢູ່ໄກ.

ເມື່ອເຜົ່າຊູອາອ້າງສິດຄອບຄອງທີ່ດິນພືນດຽວກັບຊາວອາເມຊອນກາ.

ຂອງອາເມຊອນກາເຂົ້າໃຈດີວ່າເຂົາເຮັດຜິດພາດ.

ຜູ້ຄົນ

ເພາະວ່າພວກເຂົາສ້າງຫຸ້ນສ່ວນກັບອົງການ

ສາກົນ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາລົ້ມເຫຼວໃນການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງກັບເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາເອງ. ຊາວ
ຊູອາມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ

ເມື່ອພວກເຂົາຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນາບຂູ່.

ຫຼັງຈາກການພົບປະກັນ

ຫຼາຍໆຄັ້ງ ຊາວອາເມຊອນກາ ແລະ ຊູອາ, ພວກເຂົາຍິນດີຈະໃຊ້ພື້ນທີ່ດິນຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ.
ເພາະວ່າຊົນເຜົ່າກີກວາ ແລະ ຊູວາ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຄ້າຍຄືກັນທ່ີດີໃນການຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້, ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາເຮັດສົນທິສັນຍາທີ່ເປັນພັນທະມິດກັນ.
ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ປ່າເປັນປ່າສະຫງວນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ມີວາງແຜນໃນການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ. ດິນແດນໄດ້ຖືກປະ
ກາດວ່າ: ມູນມໍລະດົກຂອງຊົນເຜົ່າເພື່ອຂອງອາເມຊອນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາອະນາຄົດຂອງຄົນ
ຮຸ່ນຕໍ່ໆໄປ. ໂດຍການເຊື້ອເຊີນແຂກໃກ້ ແລະ ໄກ, ຊາວອາເມຊອນກາ ຈະປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້,
ອານຸລັກປະເພນີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ດັ່ງເຮືອນຂອງພວກເຂົາເອງ.
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ປ່າໄມ້

ອະນຸລັກປ່າໄມ້
ສ້າງປ່າສະຫງວນສາມາດເປັນວິທທ
ີ າງໜຶງ່ ທີຈ
່ ະໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ

ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອ

ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ວ່າລັດຖະບານ ແລະ ກຸ່ມອະນຸລັກນິຍົມບາງຄັ້ງຄິດພຽງແຕ່ວ່າ
ມີພຽງວິທີດຽວທີ່ສາມາດປັກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແມ່ນເອົາຄົນອອກໄກຈາກ
ປ່າໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ພວກເຂົາຄິດຜິດ ເພາະວ່າຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າໄມ້ຮູ້ດີວ່າ ພວກເຂົາຈະ

ຊົມໃຊ້ ແລະ ດູແລຮັກສາປ່າຄືແນວໃດ. ໂດຍການທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ. ຄົນທ້ອງຖິ່ນ
ອາດຈະປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໄດ້ດີກວ່າລັດຖະບານ ແລະ ກຸ່ມອະນຸລັກນິຍົມຕ່າງໆ.

ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້
ມາບ່ອນນີ້ເພື່ອເກັບ
ຢາພື້ນເມືອງ!

ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ປຶກສາຫາລຶກັບລັດ
ຖະບານກ່ຽວກັບ
ບັນຫານີ້.

ບາງຊຸມຊົນສືບຕໍ່ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນປ່າສະຫງວນ ໂດຍການເຮັດສັນຍາກັບ

ລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອດຳເນີນການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ
ນີ້ເອີ້ນວ່າ: ແບບແຜນຮ່ວມມືກັນ.

ການບໍລິຫານຮ່ວມກັນແບບຫຸ້ນສ່ວນແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສືບຕໍ່ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາ

ກອນ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງປ່າໄມ້ແບບທີ່ເຂົາເຄີຍໃຊ້ນັ້ນ ຄືການຊົມໃຊ້ແບບຢືນຢົງ. ຊຸມ
ຊົນທີ່ບໍລິຫານປ່າສະຫງວນຍັງສາມາດສຶກສາອົບຮົມຊຸມຊົນອື່ນໆ
ຂອງການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້.

ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ

ປ່າໄມ້

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຮັກສາໄວ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້
ໃນປ່າອາເມຊອນຂອງປະເທດບຼາຊິວ, ຄວາມຂັດແຍ່ງແມ່ນເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈໍາ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ
ໄມ້ທ່ອນ, ເຈົ້າຂອງຟຼາມລ້ຽງສັດ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຜູ້ຄົນ
ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າເພື່ອປູກຝັງ, ເກັບນໍ້າຢາງຈາກຕົ້ນຢາງ, ເຮັດເຄື່ອງຈັກສານ. ຫຼັງຈາກປ່າອາມາຊອນ
ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖືກທໍາລາຍ, ຄົນງານ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ ຊັກຊວນໃຫ້ລັດຖະບານເຮັດໂຄງການ
“ປ່າສະຫວງນ” ແມ່ນມີບໍລິເວນກວ້າງພໍສົມຄວນ ທີ່ຖືກປົກປັກຮັກສາຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ,
ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊົມໃຊ້ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ.
ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນແມ່ນພວກເຂົາຍັງຖືກປະຕິເສດຈາກລັດຖະບານ ບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາ
ຊົມໃຊ້ປ່າທີ່ພວກເຂົາເຄີຍຊົມໃຊ້ມາກ່ອນຕັ້ງຫຼາຍປີ. ພວກເຂົາພົບວ່າ ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະປົກປັກ
ຮັກສາປ່າໄມ້ ເຊິ່ງແມ່ນມັນໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ສາມາດປົກປັກຮັກສາ
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄວ້ເຊັ່ນກັນ.
ຜູ້ຄົນໃນຊຸມຊົນປ່າສະຫງວນທາປາຈອດມາ
ທໍາມະດາແລ້ວ
ພວກເຂົາສາມາດທໍາມາຫາກິນຈາກການເຮັດກະສິກໍາ, ການລ່າສັດ ແລະ
ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກະຕ່າ, ເຮືອແຄນນູ,
ແລະ ເຄື່ອງຈັກສານຕ່າງໆ. ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຢາປົວພະຍາດ, ອຸ
ປະກອນຕ່າງໆ, ແຫຼ່ງພະລັງງານຕ່າງໆ, ໄຟຟ້າ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆອີກ ທີ່
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງຫາລາຍໄດ້ເພື່ອມາໃຊ້ຈ່າຍກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຈໍານວນໜຶ່ງ
ພວກເຂົາໄດ້ຈັດຕັ້ງສໍາມະນາເລື່ອງການເຮັດຈັກສານທີ່ພວກ
ເຂົາເອີ້ນວ່າ “ ກາໂບໂກຼ”, ສໍາລັບຄົນກາໂບໂກຼ ທີ່ລວມທັງຄົນພື້ນເມືອງ, ອາຟະລິກກາ ແລະ ຄົນ
ຢູຣົບ. ໃຊ້ພຽງແຕ່ທີ່ດິນທີ່ຕົ້ນໄມ້ຖືກຕັດລົງເທົ່ານັ້ນເຮັດການກະເສດ, ພວກເຂົ້າໃຊ້ໄມ້ທີ່ຕັດຈາກປ່າ
ເພື່ອເຮັດເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອຂາຍໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ຶອງຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດ
ບຼາຊີວ.
ລາຍໄດ້ ທີ່ ພ ວກເຂົ າ ໄດ້ ມ າຈາກຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຈາກປ່ າ ເຮັ ດ ໃຫ້ ພ ວກເຂົ າ ຕ້ ອ ງໄດ້ ໃ ຊ້ ໄ ມ້
ຈາກປ່າຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະຫາລາຍໄດ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ຕັດໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະມີ “ໂຄງການລາຍການຂອງປ່າໄມ້” ແລະ “ວາງ
ແຜນບໍລະຫານແບບຍືນຍົງ” ທີ່ຮັບຮອງໂດຍກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຈໍານວນຕົ້ນໄມ້ທີ່ພວກເຂົາສາມາດຊົມໃຊ້ມີຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ມີການເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ລະປີ. ລັດຖະບານບໍ່ເຊື່ອຊາວບ້ານວ່າຈະສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ ເພາະວ່າ
ຫຼາຍຄົນຍັງກືກໜັງສື, ບໍ່ຮູ້ຈັກອ່ານ, ຂຽນເທື່ອ. ແຕ່ຄວາມຈິງຊາວບ້ານແມ່ນເປັນຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບປ່າ.
ພວກເຂົາເປັນຄົນນໍາທາງໃຫ້ກັບນັກວິທະຍາສາດໃນການສໍາຫຼວດປ່າຕັ້ງເປັນຫຼາຍປີ, ສອນໃຫ້ພວກ
ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພືດ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງຕ່າງໆ. ປະຈຸບັນນີ້ ນັກວິທະຍາສາດສອນໃຫ້ຊາວ
ບ້ານໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວັດແທກ ວ່າຕົ້ນໄມ້ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນສໍ່າໃດໃນແຕ່ລະປີ. ຊາວບ້ານຍັງໄດ້ສ້າງ
ແຜນການເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມູນຄ່າຈາກໜ້ອຍໄປຫາຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຂຽງ ແລະ ຕັ່ງມົນ, ຈໍາກັດ
ປະລິມານການໃຊ້ໄມ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ໃນແຕ່ລະປີ.
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ປ່າໄມ້
ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບເອົາແຜນການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ການສໍາມະນາ
ກາໂບໂກຼ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຫາລາຍໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກການເຮັດອັນຕະລາຍຕໍ່
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຕ່າງໆ.
ການສໍາມະນາກາໂບໂກຼ ຂອງຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າ ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດ,
ນັກເສດຖະສາດ ແລະ ນັກພັດທະນາພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນ ເຊັ່ນ: ການສ້າງແຜນການບໍລິ
ຫານປ່າແບບຢືນຢົງທີ່ດີສໍາລັບທັງຊຸມຊົນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງພວກເຂົາ.

ການປູກປ່າຄືນໃໝ່
ປ່າໄມ້ແຕ່ດັ້ງເດີມ (ປ່າໄມ້ທີ່ມີມາແຕ່ປະຖົມບູຮານ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເຄີຍຖືກບຸກລຸກ ແລະ

ທໍາລາຍໂດຍການຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ) ແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ຍາກຫຼາຍ. ເມື່ອປ່າໄມ້ດັ້ງເດີມ
ສູນຫາຍໄປ, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ກັບຄືນມາຄືດັ່ງເດີມ ເຊັ່ນວ່າຈະບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສັດປ່າ ແລະ

ອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ມີມາໃນເມື່ອກ່ອນ. ແຕ່ວ່າປ່າໄມ້ທີ່ຟື້ນຄືນ (ປ່າໄມ້ທີ່ຖືກທໍາລາຍແຕ່ວ່າສາມາດ
ກັບມາເປັນຄືເກົ່າ) ສາມາດຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຄືກັບປ່າໄມ້ແຕ່ດັ້ງເດີມ ຖ້າ

ພວກມັນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຮັກສາທາງຊີວະວິທະຍາ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງປ່າທີ່ຄົນເຮົາປູກເອົາ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງເປັນຢ່າງດີສາມາດຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອ
ຊຸກຍູ້ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ.

ປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການເຕີບໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າມີຫຼາຍຢ່າງ

ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດເພື່ອເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ເຊັ່ນການຄຸ້ມຄອງການເຊາະເຈື່ອນຂອງ
ດິນ, ການກະກຽມດິນ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ພື້ນເມືອງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບຂົງເຂດ
ຂອງທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປ່າມີການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາ.

ປະຕິບັດຕາມທໍາມະຊາດ

ຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕົນ
້ ໄມ້ແມ່ນວິທທ
ີ າງໜຶງ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປາ່ ອຸດມ
ົ ສົມບູນ (ເບິງ່ ພາກທີ 15).

ການປູກຕົ້ນໄມ້ມີປະໂຫຍດບໍ?
ກ່ອນເລີ່ມມີໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້ຄືນໃໝ່, ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໂຄງການນີ້ສາມາດຕອບສະ

ໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ.
ຕົນ
້ ໄມ້ແມ່ນຕ້ອງຕໍສ
່ ກ
ູ້ ບ
ັ ພືດພັນທັນຍາຫານໃນເມືອ
່ ມີຈາໍ ນວນຈໍາກັດຂອງນໍາ້ ແລະ ດິນ. ບາງ

ຄັ້ງເບິ່ງຄືວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ໜັກ ທີ່ຈະຕ້ອງດູແລຕົ້ນໄມ້ທີ່ຍັງນ້ອຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່
ດີ. ການປູກຕົ້ນໄມ້ບ່ອນທີ່ພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດປູກ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈວ່າມັນຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມ
ເຫຼວຂອງໂຄງການ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຕາຍ.

ຖ້າວ່າຊຸມຊົນອາໄສຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ ເຊັ່ນວ່າ: ໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ໝາກໄມ້,

ການປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນວິທີທາງທີ່ດີ

ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ກັບຄືນມາ

ປ່າໄມ້

ຢ່າງໄວວາ. ຖ້າວ່າຊຸມຊົນພຽງແຕ່ອາໄສປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນລ່າສັດ ຫຼື ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນ,
ອາກາດ ແລະ ນໍ້າ, ພວກທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ ໂດຍການປົກປັກຮັກສາ
ເນື້ອທີ່ດິນຈາກການໃຊ້ສອຍໃນຂະນະທີ່ຕົ້ນໄມ້ກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່ກັບຄືນມາເປັນປ່າຄືເກົ່າ.
ບໍ່ແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດປູກຕົ້ນໄມ້ໄດ້ໝົດທຸກບ່ອນ.

ຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດ

ແມ່ນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ທະເລຊາຍ, ຂີ້ຕົມ, ຫຼື ທົ່ງຫຍ້າ. ຖ້າວ່າຜູ້ຄົນເຮົາພະຍາຍາມປູກ
ຕົ້ນໄມ້ໃສ່ໃນບ່ອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເສຍສົມດູນທາງທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ
ເລື່ອງປ່າໄມ້ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ໃນຕົວເມືອງ

ຕ່າງໆ ທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ໜ້ອຍແມ່ນສາມາດປູກຕົ້ນໄມ້ໃສ່ຕາມແຄມຖະໜົນຫົນທາງ, ໃກ້ໂຮງຈັກ

ໂຮງງານ, ໃນສວນສາທາລະນະນີ້ອາດຈະສາມາດປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນ
ຄົງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ແລະ ມີຂໍ້ກົດໝາຍຄືແນວໃດ?
ຖ້າພວກທ່ານຕ້ອງການສ້າງປ່າກັບຄືນມາເຊັ່ນເດີມ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກ

ປ່າພາຍຫຼັງ, ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານຈະສາມາດຊົມໃຊ້ປ່າເຫຼົ່ານັ້ນເມື່ອຕົ້ນໄມ້ເຕີບໃຫຍ່ຄືເກົ່າ.
ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນແມ່ນໃຜ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນປູກຕົ້ນໄມ້ນີ້ຈະສາມາດ
ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນບັນຫາໃນພາຍຫຼັງ. ດິນທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ສາມາດກາຍເປັນດິນທີ່ມີຄຸນຄ່າ

ໃນເມື່ອມັນປົກຫຸ້ມດ້ວຍປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງມັນມີກົດໝາຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນປູກ
ຕົ້ນໄມ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ພວກເຂົາປູກຂຶ້ນມາເອງກໍ່ຕາມ. ສະນັ້ນພວກທ່ານ
ຄວນຈະຊອກຮູ້ວ່າ ມັນມີກົດໝາຍຄືແນວນັ້ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ ຫຼື ບໍ່.
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ປ່າໄມ້

ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ການເລື ອ ກຊະນິ ດ ຂອງຕົ້ ນ ໄມ້ ໄ ປປູ ກ ແມ່ ນ ຂຶ້ ນ ກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງຄົ ນ ຢູ່ ໃ ນແຕ່ ລ ະ
ຊຸມຊົນ.

ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການ
ສະຖານທີ່ເພື່ອພັກຜ່ອນ
ແລະ ມ່ວນຊື່ນ…

ພວກເຮົາຄວນປູກຕົ້ນໄມ້
ຫຼື ໃຫ້ຮົ່ມເງົາໃນສະຖານ

ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການ

ທີ່ສາທາລະນະເຊັ່ນ:

ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ

ສວນສາລະນະ.

ຂອງພວກເຂົາ.

…ສະນັ້ນພວກເຮົາຄວນ
ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຊ້າ
ໃສ່ຕາມແຄມຝັ່ງ ແລະ
ອ້ອມໆນໍ້າພຸ.

ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ປົກປັກຮັກສາດິນ
ເຊາະເຈື່ອນ…

…ພວກເຮົາສາມາດປູກຕົ້ນ

ຟືນ, ໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ຫຍ້າ

ໄມ້ທີ່ມີຮາກຢັ່ງລົງເລີກຕາມ

ແຫ້ງໃຫ້ສັດຕ່າງໆສໍາ

ເປີ້ນພູບ່ອນທີ່ຖືກຕັດລົງ.

ລັບຊຸມຊົນຈະເຮັດ
ຂ້ອຍຕ້ອງການອາຫານ,
ຢາ, ແລະ ຫຍ້າແຫ້ງສໍາ
ລັບສັດຕ່າງໆ ນີ້ສໍາລັບ
ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ…
…ສະນັ້ນພວກເຮົາ
ຈະປູກຕົ້ນໄມ້ປະສົມ
ຢູ່ເລາະຕາມເຮືອນ
ຊານຂອງພວກເຮົາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ຄວາມອົດທົນຫຼາຍ
ປານໃດ, ໂດຍການໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງທຸກຄົນ ແລະ ຕ້ອງມີການ
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກໆຄົນເຊັນ
່ ກັນ, ການວາງ
ແຜນທີ່ດີສາມາດເຮັດຂຶ້ນເພື່ອຊຸມຊົນທັງໜົດ.

ແນວໃດ?

ພວກເຮົາສາມາດປູກ
ຕົ້ນໄມ້ປະສົມໃນເນື້ອ
ທີ່ດິນຂອງສ່ວນລວມ
ເພື່ອວ່າທຸກໆຄົນ
ສາມາດຊົມໃຊ້ໄດ້.

