
ທ�ານຮູ�ບ�່ວ�າ  ຂອງຢາງພາລາທ�າມະຊາດທົ່ວໂລກແມ�ນຜະລິດໂດຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ? ທ�ານເຄີຍສົງໄສບ�່ວ�າເງື່ອນໄຂຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ�ນ85%
ອີງໃສ�ການເລືອກນ�າໃຊ�ຢາງພາລາທ�າມະຊາດແບບຍືນຍົງຂອງທ�ານ  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຊາວກະສີກອນຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ�າທາຍຕ�າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ�?

ປະເຊີນ, ການຢັ້ງຢືນຈາກ  ແມ�ນຊ�ວຍເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ທ�ານສາມາດເຮັດໄດ�.PEFC

ຂະແໜງຢາງພາລາມີມູນຄ�າ 300 ຕື້ໂດລາ.

ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງກ�ຽວກັບຜູ�ຄົນຈ�າ

ນວນ 40 ລ�ານຄົນ.

(IRSG, 2019)

70% ຂອງຈາກການຜະລິດຢາງພາລາ

ທ�າມະຊາດແມ�ນນ�າໃຊ�ເຂົ້າໃນການຜະ

ລິດຢາງຕີນລົດ.

(ISRG, 2019)

ປະມານ 63 ລ�ານໂຕນຂອງໄມ�ຢາງພາ

ລາແມ�ນຖືກນ�າໃຊ�ເຂົ້າໃນການຜະລິດ

ປະຈ�າປີ ແລະ ກາຍເປັນໄມ�ເນຶ້ອແຂງ

ເຂດຮ�ອນທີ່ມີການຄ�າຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ

ໃນໂລກ.

(ITTO, 2017)

ປະມານ 80% ຂອງຢາງພາລາທ�າມະ

ຊາດຂອງໂລກແມ�ນຜະລິດຢູ�ໃນອາຊີ

ຕາເວັນອອກສ�ຽງໃຕ�.

ພົບກັບຜູ�ປູກຢາງພາລະຂະໜາດນ�ອຍ
ສະບາຍດີ, ຂ�າພະເຈົ້າຊື່ Aree, ເປັນເຈົ້າຂອງປ�າປູກຢາງພາລາມີເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕ�າ. ຂ�ອຍຍີນດີນ�າສະເໜີວົງຈອນການຜະລິດຢາງ 

ແລະ ບາງອຸປະສັກຕົ້ນຕ� ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການປູກ ແລະ ການຕະຫລາດຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເພື່ອນຂອງຂ�າພະເຈົ້າ ແລະ ຂ�າພະເຈົ້າເອງ

ກ�າລັງປະເຊີນຢູ�.

ປ�າປູກຢາງພາລາ
1 ຫາ 7 ປີ

ການປົກປັກຮັກສາການປູກ
ແລະ ບ�່ມີລາຍໄດ�

ການກິດຢາງ
7 ຫາ 25 ປີ

ການຜະລິດຢາງພາລາ
ທ�າມະຊາດ

ໄມ�ຢາງພາລາ
25 ຫາ 35 ປີ

ການຫລຸດລົງຂອງການຜະລິດນ�້າ
ຢາງພາລາທ�າມະຊາດ ແລະ ການ

ຄຸດຄົ້ນຕົ້ນຢາງພາລາ

ການປູກຢາງ
 ພາລາຄືນ
   ໃໝ�

ການປູກທົດແທນ
0 ຫາ 10 ປີ

ສິ່ງທີ່ທ�າທາຍຕ�າງໆ
ທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນ
ໃນທຸກໆວັນ:

ການປ�ຽນແປງຂອງລາຄາ 

ແລະ ການຂາດຂ�້ມູນດ�ານການ

ຕະຫຼາດ;

ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ຂອງສວນຢາງພາລາຕົກຕ�່າ;

  ຂະບວນການດ�າເນີນງານທີ່ບ�່

  ເປັນໄປຕາມຂ�້ກ�ານົດ ແລະ 

  ມີຄ�າໃຊ�ຈ�າຍສູງສ�າລັບຢາງພາ

  ລາທ�າມະຊາດທີ່ຍືນຍົງ;

ຜົນກະທົບທາງດ�ານ ສັງຄົມ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມທີ່ບ�່
ຕ�ອງການຍ�ອນວ�າການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບ�່ມີຄວາມຍືນຍົງ.

 ສິ່ງທີ່ທ�າທາຍທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໜ�າຢູ�ນີ້ແມ�ນມີຫລາກຫລາຍ ແລະ ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີຫລາຍກົນໄກ ແລະ ການຮ�ວມກັບຫລາຍພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ   ໃນຖານະເປັນໜຶ່ງຂອງການ

ຢັ້ງຢືນກຸ�ມ PEFC, ປະສົບການຂອງ PEFC ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າປ�າປູກຢາງພາລາທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກ PEFC ສາມາດພິສູດໄດ�ວ�າມີການຄຸ�ມຄອງທີ່ຍືນຍົງ. ສິ່ງນີ້ຊ�ວຍໃຫ�ພວກ

ເຮົາເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໃໝ�ສ�າລັບທັງຢາງພາລາ ແລະ ໄມ�ຢາງພາລາ ແລະ ສ�າງລາຍໄດ�ໃຫ�ແກ�ພວກເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ. 

PEFC, ລະບົບການຢັ້ງຢືນປ�າໄມ�ແຖວໜ�າຂອງໂລກທີ່ຖືເອົາຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍເປັນໝາກຫົວໃຈ. ເຮົາມາລອງເບິ່ງນ ໍາກັນວ�າ PEFC ສາມາດຊ�ວຍພວກເຮົາຫຍັງແນ?�

ການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ແບບຍືນຍົງ (SFM)
ການຢັ້ງຢືນການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ແບບຍືນຍົງ PEFC (SFM) ເປັນການປະຕິບັດສ ໍາລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍດ�ວຍ 2 

ຮູບແບບຄື: ການຢັ້ງຢືນແບບກຸ�ມ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຕົ້ນໄມ�ຢູ�ກະແຈກະຈ�າຍ (TOF).

ການຢັ້ງຢືນແບບກຸ�ມ  PEFC
ແມ�ນກົນໄກທີ່ຊາວກະສີກອນຂະໜາດນ�ອຍຈ�ານວນຫຼາຍ

ລວມຕົວກັນເປັນກຸ�ມເພື່ອດ�າເນີນການຢັ້ງຢືນການຄຸ�ມຄອງ

ປ�າໄມ�ແບບຍືນຍົງ PEFC(SFM) ຮ�ວມກັນ, ເຊີ່ງຊ�ວຍ

ຫ�ດຜ�ອນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ແລະ ມີການແບ�ງປັນໜ�າທີ່ ແລະ  

ຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຮ�ວມກັນ-ການ 

ຢັ້ງຢືນ PEFC.

ຕົ້ນໄມ�ຢູ�ກະແຈກະຈ�າຍ (TOF)
ຂອບເຂດການດ�າເນີນງານຂອງ TOF ເປັນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງໃນ

ການຢັ້ງຢືນການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ແບບຍືນຍົງຂອງ PEFC 

(SFM) ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບລະບົບການຜະລິດຢາງພາລາທ�າມະ

ຊາດ. ມັນເປັນໂຫຍດຫລາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ�ໃນປະເທດ

ທີ່ການປູກຢາງພາລາບ�່ໄດ�ກ ໍານົດເປັນປ�າໄມ�.

ໃນຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍບົວ

ລະບັດຮັກສາປ�າປູກຢາງພາລາ, ກິດຢາງ ແລະ ຄຸດຄົ້ນຕົ້ນຢາງ

ພາລາເມື່ອຜົນຜະລິດນ�າ ້ຢາງຫລຸດໜ�ອຍລົງ

ເພື່ອຄຸ�ມຄອງຄວາມຍືນຍົງທາງດ�ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ, 

ພວກເຮົາອີງໃສ�ຕະຫຼາດ ແລະ ບັນດາຜູ�ປະກອບການໃນຕ�ອງ

ໂສ�ການສະໜອງເຊັ່ນ: ຜູ�ຜະລິດ, ຜູ�ຄ�າ ແລະ ຜູ�ຄ�າຍ�ອຍ ເຊິ່ງ 

ຄວາມສ�າເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ�ນອາໃສ�ຜົນຜະລິດຂອງ

ປ�າປູກຢາງພາລາ.

ທຸກໆພາສ�ວນແມ�ນເພິ່ງພາອາໃສ�ຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ມີ 

ບົດບາດສ ໍາຄັນໃນການປະກອບສ�ວນເຂົ້າຕ�ອງໂສ�ການສະ

ໜອງຢາງພາລາທ�າມະຊາດທີ່ຍືນຍົງ.

ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງຢາງພາລາທ�າມະຊາດ

ປ�າປູກຢາງ
ພາລາ

ການກິດຢາງ
ພາລາ 

ການປຸງ
ແຕ�ງ 

ການຜະລິດ

ການປຸງແຕ�ງ
ໄມ� 

ການຜະລິດ ຂາຍສົ່ງ

ຢາງຕີນລົດ

ຖົງມື

ທ�່

ເຟີນີເຈີ

ສຸກະພັນປູ

ພື້ນ

ພາລະບົດບາດຂອງແຕ�ລະພາກສ�ວນໃນຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງຢາງພາ
ລາແບບທ�າມະຊາດແບບຍືນຍົງ

ສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາໂດຍເລືອກນ�າໃຊ�ບ�ລິການ PEFC

ເພື່ອສົ່ງເສີມຢາງພາລາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ, ທ�ານແມ�ນຜູ�ໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດ

ໃນຕ�ອງໂສ�ຜູ�ສະໜອງ, ທ�ານສາມາດ:

ເຂົ້າຮ�ວມການຢັ້ງຢືນ PEFC ແລະ ສົ່ງເສີມສະຖານະພາບທີ່ໄດ�ຮັບການຢັ້ງຢືນ PEFC ໃນຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ
ຂອງທ�ານ;

 ລວມເອົາມາດຕະຖານ PEFC ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍຈັດຊື້-ຈັດຈ�າງ ແລະ ໃນສັນຍາຕ�າງໆ;

ກາຍເປັນຄູ�ຮ�ວມງານເຂົ້າຮ�ວມກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕ�າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນຜູ�ປູກ
ຢາງພາລາຂະໜາດນ�ອຍ;

ສະໜັບສະໜູນ PEFC ແລະ ກິດຈະກ�າຕ�າງໆຂອງພວກເຮົາດ�ວຍການສະໜັບສະໜູນ ງ�ບປະມານ, 
ຄວາມຊ�ຽວຊານ ແລະ ຄວາມຮູ�ຄວາມສາມາດ;

ນ�າໃຊ�ເຄື່ອງໝາຍການຄ�າ PEFC ເພື່ອເນັ້ນເຖີງການຢັ້ງຢືນຂອງທ�ານກັບລູກຄ�າຂອງທ�ານ.

 ພວກເຮົາຕ�ອງເຮັດວຽກຮ�ວມກັນເພື່ອປັບປຸງວິທີການເຂົ້າເຖິງ
ຕະຫລາດ ແລະ ຜົນຜະລິດ.ຂ�າພະເຈົ້າຫວັງວ�າທ�ານຈະສາ
ມາດຮ�ວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະ PEFC ເພື່ອປັບປຸງການ
ເປັນຢູ�ຂອງພວກເຮົາໃຫ�ດີຂື້ນ. 

ເລືອກ PEFC
ປົກປັກຮັກສາປ�າໄມ�ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນທ�ອງຖີ່ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ

PEFC ເປັນລະບົບການຢັ້ງຢືນປ�າໄມ�ທີ່ໃຫຍ�ທີ່ສຸດໃນໂລກ

75% ຂອງເນື້ອທີ່ປ�າໄມ�ທົ່ວໂລກໄດ�ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມ

ມາດຕະຖານ PEFC (ປະມານ 320 ລ�ານເຮັກຕາ)

ບ�ລິສັດຫລາຍກວ�າ 20.000 ແຫ�ງ ໃນ 83 ປະເທດໄດ�ຮັບ

ການຢັ້ງຢືນໂດຍ PEFC

PEFC International | +41 (22) 799 4540 | dev.se.asia@pefc.org | www.pefc.org

ICC Building C level 1. Route de Pré-Bois 20 Case postale 1862. CH-1215 Geneva, Switzerland

PEFC ເປັນລະບົບການຢັ້ງຢືນທີ່ຊາວກະສິກອນຜູ�ປູກຢາງພາລາຂະໜາດນ�ອຍສາ
ມາດເຂົ້າເຖິງໄດ�

 PEFC ກ�່ຕັ້ງຂື້ນໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ�ອງການຂອງເຈົ້າຂອງປ�າຂະໜາດນ�ອຍແບບຄອບຄົວ.
PEFC ສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນສຸມໃສ�ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ, ທັງທາງປັດຊະຍາ ແລະ ການປະຕິບັດງານ.

PEFC ເຊື່ອວ�າການຢັ້ງຢືນປ�າໄມ�ຕ�ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນທ�ອງຖິ່ນ, ນີ້ແມ�ນເຫດຜົນທີ່ PEFC ເຮັດວຽກຜ�ານລະບົບການຢັ້ງຢືນປ�າໄມ�ແຫ�ງຊາດ, ເປັນລະບົບການ

ໜື່ງດຽວທີ່ໃຫ�ປະໂຫຍດຫລາຍດ�ານດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

ມາດຕະຖານການຢັ້ງຢືນໄດ�ຮັບການປັບປຸງເໝາະສົມຕາມ

ຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນທ�ອງຖິ່ນ.

ຄວາມສ�ຽງຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໄດ�ຖືກຮວມກັນ

ເປັນອັນດຽວຢູ�ໃນຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງຢາງພາລາແບບຍືນຍົງ

ຂະບວນການຢັ້ງຢືນແມ�ນສາມາດເຂົ້າເຖິງ

PEFC ຮັບປະກັນວ�າມາດຕະຖານແຫ�ງຊາດຕ�ອງຊອດຄ�ອງກັບ

ຄວາມຄາດໝາຍຂອງສາກົນໂດຍຜ�ານຂະບວນຮັບຮອງຢ�າງ

ເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ເຄັ່ງຄັດ

ການປົກປັກ

ຮັກສາປ�າໄມ�

ຂອງພວກເຮົາ

ພາຍທ�ອງຖິ່ນ

ແລະ ທົ່ວໂລກ

1. ມາດຕະຖານແຫ�ງຊາດ

2. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ

3. ການຮັບຮອງໂດຍ PEFC

ຂ�າວດີ: ບ�່ພຽງແຕ�ຂ�າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ�ຍັງມີເພື່ອນຂອງຂ�າພະເຈົ້າໃນຫລາຍປະເທດທີ່ເປັນຜູ�ຜະລິດຢາງພາລາທີ່ສ ໍາຄັນ

ໃນອາຊີ ທີ່ກ�າລັງນ�າໃຊ� ແລະ ເພິ່ງພ�ໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຢັ້ງຢືນປ�າໄມ�ແຫ�ງຊາດຂອງ PEFC.

ສະມາຊິກ PEFC 
ທີ່ລະບົບໄດ�ຮັບການຮັບຮອງແລ�ວ

ສະມາຊິກ PEFC
ທີ່ລະບົບຍັງບ�່ທັນໄດ�ຮັບການຮັບຮອງເທື່ອ

ຫລັກເກນມາດຕະຖານການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ແບບຍືນຍົງຂອງ PEFC

ໂດຍການຄຸ�ມຄອງປ�າປູກຢາງພາລາຂອງຂ�າພະເຈົ້າອີງຕາມມາດຕະຖານການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ແບບຍືນຍົງຂອງ PEFC (SFM), ຜົນກະທົບທາງລົບຕ�່ສັງຄົມ ແລະ 

ສິ່ງແວດລ�ອມແມ�ນຫລຸດລົງ ໃນຂະນະການຜະລິດຢາງພາລາ ແລະ ໄມ�ຢາງພາລາທ�າມະຊາດ. ມູນຄ�າທາງດ�ານເສດຖະກິດຂອງປ�າປູກຢາງພາລາຂ�າພະເຈົ້າແມ�ນ

ມີຄວາມຍືນຍົງໄດ�; ໂດຍສະເພາະ, ດ�ານຜົນຜະລິດໄດ�ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຮັກສາໄວ�ໃນໄລຍະຍາວ.

ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ�ານເສດຖະກິດ
ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດໄລຍະຍາວ;

ການນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນໃຫ�ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ;

ຄວາມຫລາກຫລາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ

ບ�ລິການດ�ານລະບົບນິເວດ;

ການເກັບກູ�ທີ່ມີຄວາມດູນດ�ຽງ ແລະ ອັດຕາການ

ຂະຫຍາຍໂຕ.

ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ
ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ�ອງສິດຂອງຜູ�ອອກແຮງງານ;

 ສົ່ງເສີມ ແລະ ມີສ�ວນຮ�ວມກັບຊຸມຊົມປ�າໄມ�;

ເຄົາລົບສິດຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງລວມທັງການຍິນຍອມການ

ແຈ�ງກ�ອນລ�ວງໜ�າ ໂດຍສິດເສລິພາບ (FPIC);

ສົ່ງເສີມໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ບ�່ຈ ໍາແນກ.

ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ�ອມ
ບ�າລຸງຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປົກປັກ

ຮັກສາ;

ພື້ນທີ່ປ�າໄມ�ທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນທາງດ�ານນິເວດວິທະຍາ

ປ�ອງກັນການທ�າລາຍປ�າໄມ� ແລະ ການເຮັດໃຫ�ປ�າໄມ�;

ເສື່ອມໂຊມ,  ຫ�າມການຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�

ພັດທະນາການເກັບກັກທາດກາກບອນ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນ

ການປ�ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ�ວ.


