ທານຮູບ່ວາ 85% ຂອງຢາງພາລາທາມະຊາດທົ່ວໂລກແມນຜະລິດໂດຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອຍ? ທານເຄີຍສົງໄສບ່ວາເງື່ອນໄຂຊີວິດການເປັນຢູຂອງເຂົາເຈົ້າແມນ
ອີງໃສການເລືອກນາໃຊຢາງພາລາທາມະຊາດແບບຍືນຍົງຂອງທານ? ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຊາວກະສີກອນຂະໜາດນອຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ທາທາຍຕາງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ
ປະເຊີນ, ການຢັ້ງຢືນຈາກ PEFC ແມນຊວຍເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ທານສາມາດເຮັດໄດ.

ຂະແໜງຢາງພາລາມີມູນຄາ 300 ຕື້ໂດລາ.

ຕອງໂສການສະໜອງກຽວກັບຜູຄົນຈາ
ນວນ 40 ລານຄົນ.
(IRSG, 2019)

70% ຂອງຈາກການຜະລິດຢາງພາລາ
ທາມະຊາດແມນນາໃຊເຂົ້າໃນການຜະ
ລິດຢາງຕີນລົດ.
(ISRG, 2019)

ປະມານ 63 ລານໂຕນຂອງໄມຢາງພາ
ລາແມນຖືກນາໃຊເຂົ້າໃນການຜະລິດ
ປະຈາປີ ແລະ ກາຍເປັນໄມເນຶ້ອແຂງ
ເຂດຮອນທີ່ມີການຄາຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ
ໃນໂລກ.
(ITTO, 2017)

ປະມານ 80% ຂອງຢາງພາລາທາມະ
ຊາດຂອງໂລກແມນຜະລິດຢູໃນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.

ພົບກັບຜູປູກຢາງພາລະຂະໜາດນອຍ
ສະບາຍດີ, ຂາພະເຈົ້າຊື່ Aree, ເປັນເຈົ້າຂອງປາປູກຢາງພາລາມີເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາ. ຂອຍຍີນດີນາສະເໜີວົງຈອນການຜະລິດຢາງ
ແລະ ບາງອຸປະສັກຕົ້ນຕ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການປູກ ແລະ ການຕະຫລາດຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເພື່ອນຂອງຂາພະເຈົ້າ ແລະ ຂາພະເຈົ້າເອງ
ກາລັງປະເຊີນຢູ.

ສິ່ງທີ່ທາທາຍຕາງໆ
ທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນ
ໃນທຸກໆວັນ:

ປາປູກຢາງພາລາ

1 ຫາ 7 ປີ
ການປົກປັກຮັກສາການປູກ
ແລະ ບ່ມີລາຍໄດ

ການປຽນແປງຂອງລາຄາ
ແລະ ການຂາດຂ້ມູນດານການ
ຕະຫຼາດ;

ການກິດຢາງ

ການປູກທົດແທນ
0 ຫາ 10 ປີ
ການປູກຢາງ
ພາລາຄືນ
ໃໝ

ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຂອງສວນຢາງພາລາຕົກຕ່າ;

7 ຫາ 25 ປີ
ການຜະລິດຢາງພາລາ
ທາມະຊາດ

ຂະບວນການດາເນີນງານທີ່ບ່
ເປັນໄປຕາມຂ້ການົດ ແລະ
ມີຄາໃຊຈາຍສູງສາລັບຢາງພາ
ລາທາມະຊາດທີ່ຍືນຍົງ;
ຜົນກະທົບທາງດານ ສັງຄົມ
ແລະ ສິ່ງແວດລອມທີ່ບ່
ຕອງການຍອນວາການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ໄມຢາງພາລາ

25 ຫາ 35 ປີ
ການຫລຸດລົງຂອງການຜະລິດນ້າ
ຢາງພາລາທາມະຊາດ ແລະ ການ
ຄຸດຄົ້ນຕົ້ນຢາງພາລາ

ສິ່ງທີ່ທາທາຍທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໜາຢູນີ້ແມນມີຫລາກຫລາຍ ແລະ ຮຽກຮອງໃຫມີຫລາຍກົນໄກ ແລະ ການຮວມກັບຫລາຍພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ໃນຖານະເປັນໜຶ່ງຂອງການ
ຢັ້ງຢືນກຸມ PEFC, ປະສົບການຂອງ PEFC ໄດສະແດງໃຫເຫັນວາປາປູກຢາງພາລາທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກ PEFC ສາມາດພິສູດໄດວາມີການຄຸມຄອງທີ່ຍືນຍົງ. ສິ່ງນີ້ຊວຍໃຫພວກ
ເຮົາເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໃໝສາລັບທັງຢາງພາລາ ແລະ ໄມຢາງພາລາ ແລະ ສາງລາຍໄດໃຫແກພວກເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ.
PEFC, ລະບົບການຢັ້ງຢືນປາໄມແຖວໜາຂອງໂລກທີ່ຖືເອົາຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອຍເປັນໝາກຫົວໃຈ. ເຮົາມາລອງເບິ່ງນໍາກັນວາ PEFC ສາມາດຊວຍພວກເຮົາຫຍັງແນ?

PEFC ເປັນລະບົບການຢັ້ງຢືນທີ່ຊາວກະສິກອນຜູປູກຢາງພາລາຂະໜາດນອຍສາ
ມາດເຂົ້າເຖິງໄດ
PEFC ກ່ຕັ້ງຂື້ນໂດຍອີງຕາມຄວາມຕອງການຂອງເຈົ້າຂອງປາຂະໜາດນອຍແບບຄອບຄົວ.
PEFC ສວນໃຫຍແມນສຸມໃສຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອຍ, ທັງທາງປັດຊະຍາ ແລະ ການປະຕິບັດງານ.

PEFC ເຊື່ອວາການຢັ້ງຢືນປາໄມຕອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນທອງຖິ່ນ, ນີ້ແມນເຫດຜົນທີ່ PEFC ເຮັດວຽກຜານລະບົບການຢັ້ງຢືນປາໄມແຫງຊາດ, ເປັນລະບົບການ
ໜື່ງດຽວທີ່ໃຫປະໂຫຍດຫລາຍດານດັ່ງຕ່ໄປນີ້:
ມາດຕະຖານການຢັ້ງຢືນໄດຮັບການປັບປຸງເໝາະສົມຕາມ
ຄວາມຕອງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນທອງຖິ່ນ.

ຂະບວນການຢັ້ງຢືນແມນສາມາດເຂົ້າເຖິງ

ຄວາມສຽງຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອຍໄດຖືກຮວມກັນ
ເປັນອັນດຽວຢູໃນຕອງໂສການສະໜອງຢາງພາລາແບບຍືນຍົງ

PEFC ຮັບປະກັນວາມາດຕະຖານແຫງຊາດຕອງຊອດຄອງກັບ
ຄວາມຄາດໝາຍຂອງສາກົນໂດຍຜານຂະບວນຮັບຮອງຢາງ
ເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ເຄັ່ງຄັດ

1. ມາດຕະຖານແຫງຊາດ

ການປົກປັກ
ຮັກສາປາໄມ
ຂອງພວກເຮົາ
ພາຍທອງຖິ່ນ
ແລະ ທົ່ວໂລກ

2. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ

3. ການຮັບຮອງໂດຍ PEFC

ຂາວດີ: ບ່ພຽງແຕຂາພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕຍັງມີເພື່ອນຂອງຂາພະເຈົ້າໃນຫລາຍປະເທດທີ່ເປັນຜູຜະລິດຢາງພາລາທີ່ສໍາຄັນ
ໃນອາຊີ ທີ່ກາລັງນາໃຊ ແລະ ເພິ່ງພໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຢັ້ງຢືນປາໄມແຫງຊາດຂອງ PEFC.

ສະມາຊິກ PEFC
ທີ່ລະບົບໄດຮັບການຮັບຮອງແລວ
ສະມາຊິກ PEFC
ທີ່ລະບົບຍັງບ່ທັນໄດຮັບການຮັບຮອງເທື່ອ

ຫລັກເກນມາດຕະຖານການຄຸມຄອງປາໄມແບບຍືນຍົງຂອງ PEFC
ໂດຍການຄຸມຄອງປາປູກຢາງພາລາຂອງຂາພະເຈົ້າອີງຕາມມາດຕະຖານການຄຸມຄອງປາໄມແບບຍືນຍົງຂອງ PEFC (SFM), ຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ສັງຄົມ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມແມນຫລຸດລົງ ໃນຂະນະການຜະລິດຢາງພາລາ ແລະ ໄມຢາງພາລາທາມະຊາດ. ມູນຄາທາງດານເສດຖະກິດຂອງປາປູກຢາງພາລາຂາພະເຈົ້າແມນ
ມີຄວາມຍືນຍົງໄດ; ໂດຍສະເພາະ, ດານຜົນຜະລິດໄດຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຮັກສາໄວໃນໄລຍະຍາວ.

ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດານເສດຖະກິດ
ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດໄລຍະຍາວ;
ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ;
ຄວາມຫລາກຫລາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ
ບລິການດານລະບົບນິເວດ;
ການເກັບກູທີ່ມີຄວາມດູນດຽງ ແລະ ອັດຕາການ
ຂະຫຍາຍໂຕ.

ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລອມ

ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ

ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປອງສິດຂອງຜູອອກແຮງງານ;

ບາລຸງຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາ;
ພື້ນທີ່ປາໄມທີ່ມີຄວາມສາຄັນທາງດານນິເວດວິທະຍາ
ປອງກັນການທາລາຍປາໄມ ແລະ ການເຮັດໃຫປາໄມ;
ເສື່ອມໂຊມ, ຫາມການຫັນປຽນທີ່ດິນປາໄມ
ພັດທະນາການເກັບກັກທາດກາກບອນ ແລະ ຫດຜອນ
ການປອຍອາຍຜິດເຮືອນແກວ.

ສົ່ງເສີມ ແລະ ມີສວນຮວມກັບຊຸມຊົມປາໄມ;
ເຄົາລົບສິດຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງລວມທັງການຍິນຍອມການ
ແຈງກອນລວງໜາ ໂດຍສິດເສລິພາບ (FPIC);
ສົ່ງເສີມໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ບ່ຈໍາແນກ.

ການຄຸມຄອງປາໄມແບບຍືນຍົງ (SFM)

ການຢັ້ງຢືນການຄຸມຄອງປາໄມແບບຍືນຍົງ PEFC (SFM) ເປັນການປະຕິບັດສໍາລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອຍດວຍ 2
ຮູບແບບຄື: ການຢັ້ງຢືນແບບກຸມ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຕົ້ນໄມຢູກະແຈກະຈາຍ (TOF).

ການຢັ້ງຢືນແບບກຸມ PEFC

ຕົ້ນໄມຢູກະແຈກະຈາຍ (TOF)

ແມນກົນໄກທີ່ຊາວກະສີກອນຂະໜາດນອຍຈານວນຫຼາຍ
ລວມຕົວກັນເປັນກຸມເພື່ອດາເນີນການຢັ້ງຢືນການຄຸມຄອງ
ປາໄມແບບຍືນຍົງ PEFC(SFM) ຮວມກັນ, ເຊີ່ງຊວຍ
ຫດຜອນຄາໃຊຈາຍ ແລະ ມີການແບງປັນໜາທີ່ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຮວມກັນ-ການ
ຢັ້ງຢືນ PEFC.

ຂອບເຂດການດາເນີນງານຂອງ TOF ເປັນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງໃນ
ການຢັ້ງຢືນການຄຸມຄອງປາໄມແບບຍືນຍົງຂອງ PEFC
(SFM) ທີ່ກຽວຂອງກັບລະບົບການຜະລິດຢາງພາລາທາມະ
ຊາດ. ມັນເປັນໂຫຍດຫລາຍ ໂດຍສະເພາະຢູໃນປະເທດ
ທີ່ການປູກຢາງພາລາບ່ໄດກໍານົດເປັນປາໄມ.

ພາລະບົດບາດຂອງແຕລະພາກສວນໃນຕອງໂສການສະໜອງຢາງພາ
ລາແບບທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ
ໃນຕອງໂສການສະໜອງ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອຍບົວ
ລະບັດຮັກສາປາປູກຢາງພາລາ, ກິດຢາງ ແລະ ຄຸດຄົ້ນຕົ້ນຢາງ
ພາລາເມື່ອຜົນຜະລິດນາ້ຢາງຫລຸດໜອຍລົງ
ເພື່ອຄຸມຄອງຄວາມຍືນຍົງທາງດານການເງິນຂອງພວກເຮົາ,
ພວກເຮົາອີງໃສຕະຫຼາດ ແລະ ບັນດາຜູປະກອບການໃນຕອງ
ໂສການສະໜອງເຊັ່ນ: ຜູຜະລິດ, ຜູຄາ ແລະ ຜູຄາຍອຍ ເຊິ່ງ
ຄວາມສາເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າແມນອາໃສຜົນຜະລິດຂອງ
ປາປູກຢາງພາລາ.
ທຸກໆພາສວນແມນເພິ່ງພາອາໃສຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ມີ
ບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະກອບສວນເຂົ້າຕອງໂສການສະ
ໜອງຢາງພາລາທາມະຊາດທີ່ຍືນຍົງ.

ຕອງໂສການສະໜອງຢາງພາລາທາມະຊາດ

ຢາງຕີນລົດ
ຖົງມື

ການກິດຢາງ
ພາລາ

ການປຸງ
ແຕງ

ການຜະລິດ

ທ່

ປາປູກຢາງ
ພາລາ

ເຟີນີເຈີ
ການປຸງແຕງ
ໄມ

ການຜະລິດ

ສຸກະພັນປູ
ພື້ນ

ຂາຍສົ່ງ

ສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາໂດຍເລືອກນາໃຊບລິການ PEFC
ເພື່ອສົ່ງເສີມຢາງພາລາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອຍ, ທານແມນຜູໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດ
ໃນຕອງໂສຜູສະໜອງ, ທານສາມາດ:
ເຂົ້າຮວມການຢັ້ງຢືນ PEFC ແລະ ສົ່ງເສີມສະຖານະພາບທີ່ໄດຮັບການຢັ້ງຢືນ PEFC ໃນຕອງໂສການສະໜອງ
ຂອງທານ;

ລວມເອົາມາດຕະຖານ PEFC ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍຈັດຊື້-ຈັດຈາງ ແລະ ໃນສັນຍາຕາງໆ;

ກາຍເປັນຄູຮວມງານເຂົ້າຮວມກິດຈະກາ ແລະ ໂຄງການຕາງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນຜູປູກ
ຢາງພາລາຂະໜາດນອຍ;
ສະໜັບສະໜູນ PEFC ແລະ ກິດຈະກາຕາງໆຂອງພວກເຮົາດວຍການສະໜັບສະໜູນ ງບປະມານ,
ຄວາມຊຽວຊານ ແລະ ຄວາມຮູຄວາມສາມາດ;
ນາໃຊເຄື່ອງໝາຍການຄາ PEFC ເພື່ອເນັ້ນເຖີງການຢັ້ງຢືນຂອງທານກັບລູກຄາຂອງທານ.
ພວກເຮົາຕອງເຮັດວຽກຮວມກັນເພື່ອປັບປຸງວິທີການເຂົ້າເຖິງ
ຕະຫລາດ ແລະ ຜົນຜະລິດ.ຂາພະເຈົ້າຫວັງວາທານຈະສາ
ມາດຮວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະ PEFC ເພື່ອປັບປຸງການ
ເປັນຢູຂອງພວກເຮົາໃຫດີຂື້ນ.
PEFC ເປັນລະບົບການຢັ້ງຢືນປາໄມທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດໃນໂລກ
75% ຂອງເນື້ອທີ່ປາໄມທົ່ວໂລກໄດຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມ
ມາດຕະຖານ PEFC (ປະມານ 320 ລານເຮັກຕາ)
ບລິສັດຫລາຍກວາ 20.000 ແຫງ ໃນ 83 ປະເທດໄດຮັບ
ການຢັ້ງຢືນໂດຍ PEFC

ເລືອກ PEFC

ປົກປັກຮັກສາປາໄມຂອງພວກເຮົາພາຍໃນທອງຖີ່ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ
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