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ຕາມປະເພນີໃນເຂດ 3 ປະເພດປ່າ,
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສປປ ລາວ

ກໍລະນີສຶກສາໂດຍໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບທີ່ດິນເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ (LIFE)
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ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ພວມຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວ່ອງໄວ ເນ ່ ອງ

ຈາກຜນົຂອງການລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ບນັດາ

ລະບຽບການດາ້ນການລງົທນຶ ກໍໄດຮ້ບັການປບັປຸງຄ ນ ເພ ່ ອດງຶດູດ

ນກັລງົທນຶ ແລະ ເພ ່ ອເລັ່ ງລດັການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

ການລງົທນຶໃນຂະແໜງກະສກໍິາ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນຂະແໜງການຕົນ້ຕໍ 

ຂອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ການປູກພ ດຕົນ້ໄມ ້ເຊັ່ ນ ກວ້ຍ, ອອ້ຍ 

ຫຼ   ຢາງພາລາ.  ຕະຫຼອດ 10 ປີຜ່ານມາ, ປ່າທໍາມະຊາດຫຼຸດລງົ ຍອ້ນ

ການຫນັປ່ຽນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງ

ປະຊາຊນົ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນຂີອງໝູ່ ບາ້ນ ຊຶ່ ງ

ເປນັແຫຼ່ ງອາຫານຈາກທີ່ ດນິເຮດັກະສກິໍາ ກໍຫຼຸດລງົ. ແຂວງຄໍາມ່ວນ 

ຕ ້ງັຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດ ແລະ ມຊີາຍແດນຕດິກບັປະເທດ 

ຫວຽດນາມທາງທດິຕາເວນັອອກ ແລະ ປະເທດໄທທາງ

ທດິຕາເວນັຕກົ, ແມ່ນໜຶ່ ງໃນຫຼາຍແຂວງ ທີ່ ພວມປະເຊນີໜາ້ກບັ

ບນັຫາທາ້ທາຍດັ່ ງກ່າວ. ຫຼາຍໝູ່ ບາ້ນ ແມ່ນຕ ້ງັຢູ່ບ່ອນໜຶ່ ງໃນສາມ

ປະເພດປ່າ (ຊຶ່ ງກໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍປ່າໄມ ້ເລກທ ີ64/ສພຊ, ລງົ

ວນັທ ີ13 ມຖຸິນາ 2019, ມາດຕາ 14 (ປບັປຸງ) ການແບ່ງປ່າເປນັສາມ

ປະເພດ, ແລະ ດໍາລດັສະເພາະ: ດໍາລດັວ່າດວ້ຍປ່າສະຫງວນ, ເລກ

ທ ີ134/ລບ, ລງົວນັທ ີ13 ພດຶສະພາ 2015; ດໍາລດັວ່າດວ້ຍ ປ່າປອ້ງ

ກນັ, ເລກທ ີ333/ນຍ, ລງົວນັທ ີ19/7/2010; ດໍາລດັວ່າດວ້ຍ ປ່າ

ຜະລດິ, ເລກທ ີ59/ນຍ, ລງົວນັທ ີ2/5/2002) , ຊຶ່ ງຕົນ້ຕໍ ກໍແມ່ນ

ປ່າຜະລດິ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ.  

 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັສນັທີ່ ດນິ ແລະ ດໍາເນນີການແບ່ງເຂດ

ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແມ່ນປະເຊນີໜາ້ກບັບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍດາ້ນ 

ເນ ່ ອງຈາກ ຊາວບາ້ນ ອາໄສຢູ່ ແລະ ທໍາມາຫາກນິໃນເຂດປ່າໄມເ້ປັນ

ເວລາຫຼາຍທດົສະວດັ, ໃນຂະນະທີ່  ບາ້ນ ຫຼ   ທີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົ 

ຫາກໍ່ ໄດຖ້ ກກໍານດົໃຫເ້ປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງປ່າສາມປະເພດໃນຫວ່າງບ່ໍ

ດນົມານີ.້  

 
ຂອບເຂດບລໍເິວນຂອງໂຄງການໃນເມ ອງນາກາຍ 

 

ຄຽງຄູ່ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີVIII ແລະ ເປົາ້ໝາຍເພ ່ ອເຮດັໃຫ ້ສປປ ລາວ ເປັນ

ລດັແຫ່ງກດົໝາຍ, ຊາວບາ້ນຫຼາຍຄນົທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຕາມປ່າໄມເ້ປນັ

ເວລາຫຼາຍຮຸ່ນຄນົກ່ອນທີ່ ກດົໝາຍກ່ຽວກບັການປກົປັກຮກັສາ

ປ່າໄມຈ້ະປະກາດໃຊ,້ ເຫນັໄດວ່້າ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງພວກເຂາົຕກົ

ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ບນັດາກດົໝາຍໃໝ່ກ່ຽວກບັການນໍາໃຊປ່້າໄມ ້

ແລະ ການປກົປກັຮກັສາປ່າໃນບາງກໍລະນ ີເຮດັໃຫເ້ກດີຂໍຈ້າໍກດັສດິ

ຂອງປະຊາຊນົໃນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິປ່າໄມສ້າມປະເພດ. ໃນບາງ

ເມ ອງ, ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ເມ ອງ (DoNRE) ໄດເ້ລັ່ ງລດັການອອກໃບຕາດນິ, ເຮດັໃຫ ້

ໃບຕາດນິທບັຊອ້ນກບັເສັນ້ແບ່ງເຂດກບັປ່າສາມປະເພດໃນພ ນ້ທີ່

ບໍລເິວນນັນ້.   

 

MRLG: ໂຄງການບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນປະຈໍາພາກ
ພ ື້ນແມ່ນໍື້າຂອງ ແມ່ນສູນກາງໃນການພດັທະນາສິ່ ງທີ່ທາ້ທາຍຢູ່
ບນັດາປະເທດ ກາໍປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ້ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
ລດັຖະບານເຫຼ ົ່ ານີ ້ພວມປບັປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕບິດັກ່ຽວ
ກບັທີ່ດນິ ເພ ່ອປະເຊນີໜາ້ກບັບນັຫາທາ້ທາຍເຫຼ ົ່ ານີ.້ ໂຄງການ 
ແນໃສ່ ເພ ່ອ (i) ຊ່ວຍໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່

ເອ ອ້ອາໍນວຍຍິ່ ງຂຶນ້ ເພ ່ອໃຫໄ້ດຮ້ບັສດິ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິທີ່ດນິ 
ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຂອງຄອບຄວົຊາວກະສກິອນ; 
ແລະ (ii) ເພ ່ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນປະສດິທຜິນົຂອງບນັດາຜູມ້ ີ
ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຜ່ານການຮຽນຮູ,້ ການສາ້ງພນັທະມດິ ແລະ ການ
ຮ່ວມມ ລະດບັພາກພ ນ້. ໂຄງການ MLRG ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໂດຍມຫີອ້ງການຢູ່ສາມປະເທດອ ່ນໆ ຄ : ກາໍປູເຈຍ, ມຽນມາ້ ແລະ 
ຫວຽດນາມ. ໂຄງການນີ ້ ສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ຢ່າງ
ກວາ້ງຂວາງ (ການຝກຶອບົຮມົ, ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ກລໍະນສີກຶ
ສາ, ການວໄິຈຈດຸສຸມ, ການສາ້ງເອກະສານ, ກອງປະຊຸມວຊິາການ 
ແລະ ການສາໍມະນາ) ທງັໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ນ, ຂັນ້ປະເທດ ແລະ ລະດບັ
ພາກພ ນ້ (ເວບັໄຊ ້MRLG). 
 

ໃນເດ ອນ ສງິຫາ 2018, ໂຄງການ MRLG ເລີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການ 

ເພ ່ ອພດັທະນາໜາ້ວຽກກ່ຽວກບັ ການຮບັຮູເ້ງ  ່ອນໄຂການນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິຕາມປະເພນ ີ(CT) ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນເບ ອ້ງຕົນ້, ການປຶກສາ

ຫາລ  ແມ່ນຈາໍກດັສະເພາະ ແຕ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນພາກລດັ, 

ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະບວນການແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທຸກ

ພາກສ່ວນ ເລີ່ ມຕົນ້ໃນເດ ອນ ເມສາ 2019 ເມ ່ ອກະຊວງ 

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ກຊສ) ສະແດງ

ຄວາມຍນິດໃີນການຮ່ວມມ ກນັ. ໃນເວລານັນ້ ກໍໄດຮ່້າງ ແລະ  
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ນໍາສະເໜແີຜນວຽກຍຸດທະສາດ (SWP) ໃຫແ້ກ່ຄະນະກໍາມະການ

ຊີນໍ້າໂຄງການ MRLG (PSC). SWP ສະບບັປບັປຸງ ໄດລ້ວມ

ເອາົໜາ້ວຽກສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ຂອງກຸ່ມ

ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນເລ ່ ອງທີ່ ດນິ (LIWG), ຊຶ່ ງສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ 

RECOFTC ເພ ່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນ ຂໍລ້ເິລີ່ ມ GLTN-VFI-

TABI, ແລະ ກມົທີ່ ດນິ (DOL) ຂອງ ກຊສ ເພ ່ ອທດົລອງໂຄງການ

ການຮບັຮູສ້ດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນໃີນປ່າສາມປະເພດ ແລະ 

ການສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ພີ່ ມຂຶນ້ໃຫແ້ກ່ບນັດາຊາວບາ້ນ ໂດຍສອດ 

ຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ ສະ 

ບບັປັບປຸງ.   

 

ໂຄງການສົ່ ງເສມີການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັທີ່ ດນິ ເພ ່ ອເພີ່ ມຄວາມໝັນ້ຄງົ 

ທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ (LIFE) ແມ່ນສະໜບັສະໜນູ MRLG 

ແລະ ກມົທີ່ ດນິ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອງົປະກອບດາ້ນການເພີ່ ມ

ຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັເງ  ່ອນໄຂການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນຂີອງ

ປະຊາຊນົລາວໃນເຂດບໍລເິວນປ່າໄມ.້  ເວົາ້ລະອຽດ ແມ່ນວ່າ 

ໂຄງການ LIFE ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍຝກຶອບົຮມົ ແນະນໍາກ່ຽວກບັ

ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຂດີຄວາມສາມາດຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ 

ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆໃນ

ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ ແລະ ໝນູໃຊກ້ານມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງ

ຫາ້ວຫນັຂອງບນັດາຊຸມຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົເຂົາ້ໃນຂັນ້ຕອນການ

ເຮດັໃບຕາດນິສໍາລບັ ເຂດປ່າປະເພດຕ່າງໆ ຊຶ່ ງເປັນອງົປະກອບສໍາ

ຄນັຂອງການຮບັຮູ ້ ສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນຂີອງປະຊາຊນົລາວ 

ໃນປ່າສາມປະເພດ. ໃນການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ໂດຍລວມ

ແລວ້, ບນັດາພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈາກ ກຊສ ແລະ ກະຊວງ ກປ 

ທງັໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ

ແບບໃກຊ້ດິພອ້ມກນັກບັ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ ແນວລາວ

ສາ້ງຊາດ.  

LIFE: ແມ່ນໂຄງການສາໍຄນັກ່ຽວກບັການເພີ່ມທະວຄີວາມຮບັຮູ ້
ເຂົາ້ໃຈພາຍໃຕ ້ LIWG ຊຶ່ ງເປນັເຈົາ້ພາບໂດຍ VFI ແລະ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂດຍ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມມ ຮຸນ້ສ່ວນບນົພ ນ້ຖານຄວາມເທົ່ າທຽມ
ກນັ: ປດັຈບຸນັ ໂຄງການ LIFE ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ. ບນັດາຄູ່ຮ່ວມມ  ລວມມອີງົການ CARE, 

CCL, CORD, FAO, GAPE, GIZ, Helvetas, JVC, 

MCC, ອອກຟາມ, VFI ແລະ World Renew. ກມົຄຸມ້ຄອງທີ່

ດນິກະສກິາໍ (DALaM) ພາຍໃຕກ້ະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
(ກປ) ແມ່ນ ຄູ່ຮ່ວມມ ຕົນ້ຕຂໍອງໂຄງການຈາກພາກລດັ. ໂຄງການ 
LIFE ແນໃສ່ ເພ ່ອ ‘ຍກົສູງ’ ບນັຫາທີ່ດນິເຂົາ້ໃນບນັດາກດິຈະກາໍ
ປກົກະຕຂິອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, 

ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູຄ້ອບຄອງທີ່ດນິຂະໜາດ
ນອ້ຍ ແລະ ຄອບຄວົຊາວກະສກິອນໃນດາ້ນຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງການ
ຄອບຄອງທີ່ດນິໃນໄລຍະຍາວ. ສິ່ ງນີ ້ ແມ່ນດາໍເນນີການຜ່ານບນັດາ
ກດິຈະກາໍ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ
ຕ່າງໆ ທີ່  ສາໍຄນັ ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັທີ່ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະ
ຊາດ ໃຫແ້ກ່ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, 
ລດັຖະບານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງພາກເອກະຊນົ. ກະລຸນາ ເບິ່ ງ 
ຮູບເງາົກ່ຽວກບັໂຄງການ LIFEs ຜ່ານຊ່ອງທາງນີ:້  
https://bit.ly/3sMDQ6R 

  

 

ເປ ື້າໝາຍຂອງກໍລະນ ສຶກສາ 

• ເພ ່ ອຍກົໃຫເ້ຫນັບນັຫາ ແລະ ອຸປະສກັຢູ່ຂັນ້ເມ ອງ ແລະ ຂັນ້

ບາ້ນທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກກດິຈະກໍາການອອກໃບຕາດນິໃນປ່າ 

ສາມປະເພດ;  

• ເພ ່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົກະທບົຂອງວຽກຝກຶອບົຮມົແບບ

ໃກຊ້ດິໂຄງການ LIFE ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຈາກ ກມົທີ່ ດນິ,  

ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິໍາ, ສະຫະພນັ

ແມ່ຍງິລາວ ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຮູ ້ແລະ 

ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂາົ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະ

ກໍາປູກຈດິສໍານກຶ ໃນຂັນ້ບາ້ນ;  

• ເພ ່ ອໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ແລະ ວທິກີານໃນຕໍ່ ໜາ້ສໍາລບັ ກດິຈະກໍາ

ປູກຈດິສໍານກຶ ໂດຍໂຄງການ ແລະ ໂດຍບນັດາຄູ່ຮ່ວມມ ຂອງ

ພາກລດັ.  

ການຈັດຝຶກອ ບຮ ມແບບໃກ້ຊິດໃຫ້ແກ່ບັນດາກ ່ມເປ ື້າໝ
າຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຈາກເດ ອນ ມຖຸິນາ ຫາ ກໍລະກດົ 2020, ໂຄງການ LIFE ໄດຈ້ດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັ 4 ຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃນຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ 

ແລະ ຂັນ້ເມ ອງໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຈາກ ກມົທີ່ ດນິຂອງ 

ກຊສ, ກມົປ່າໄມ ້ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິໍາ 

ພາຍໃຕ ້ກະຊວງ ກປ ແລະ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ແນວລາວສາ້ງ

ຊາດ, ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ\ຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ 

ປ່າໄມເ້ມ ອງ ແລະ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ/ເມ ອງ ກ່ຽວກບັສດິຂອງປະຊາຊນົລາວໃນ

ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ ແລະ ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້. 

ໂດຍລວມແລວ້, ໂຄງການ LIFE ໄດຝ້ກຶອບົຮມົພະນກັງານລດັທງັ

ໝດົ 52 ຄນົ (ຍງິ 14 ຄນົ) ທງັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ 

ແລະ ເມ ອງ ຫນີບູນ, ເມ ອງ ເຊບັງ້ໄຟ ແລະ ເມ ອງນາກາຍ. ແຕ່ລະ
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ວຽກຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ໃຊເ້ວລາ 5 ວນັ ແລະ ລວມເອາົການ

ຝກຶອບົຮມົເຮດັວຽກຕວົຈງິ ເພ ່ ອຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃຫບ້ນັດາ

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຊຶ່ ງໂຄງການ LIFE ສະໜບັສະໜນູພວກເຂາົໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶ ກ່ຽວກບັສດິ

ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ ໃນບນັດາໝູ່ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງ

ໂຄງການ.    

ອງີຕາມການສາ້ງໂຄງການ MRLG, ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ

ແບບໃກຊ້ດິໂດຍໂຄງການ LIFE ແລວ້, ຈາກນັນ້, ບນັດາຜູເ້ຂົາ້

ຮ່ວມທີ່ ໄດຮ້ບັການຝຶກອ ບຮ ມແບບໃກ້ຊິດແມ່ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶໂດຍເຂາົເຈົາ້ເອງໃນບນັດາໝູ່ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ.   

 

 
ກຸ່ມສນົທະນາ ຊາຍທີ່ ເມ  ອງຫນີບູນ 

 

ເນ ອ້ໃນສໍາຄນັຂອງວຽກຝກຶອບົຮມົ-ແນະນໍາຂອງໂຄງການ LIFE 

ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານລດັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ ແມ່ນ:   

• ວທິກີານຝກຶອບົຮມົ ຊຶ່ ງຈດັໃຫມ້ທີກັສະການອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ. ສໍາລບັສ່ວນ

ຂອງການຝກຶອບົຮມົການເປນັຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ 

(ToT), ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໄດຮ້ບັການຝກຶໃນທກັສະ

ຄວາມຮູທ້ີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ຊຶ່ ງ ລວມມ:ີ ທກັສະການ

ເຈລະຈາ, ການເຮດັວຽກເປນັທມີ, ການເວົາ້ໃນທີ່

ສາທາລະນະ, ການວເິຄາະ ແລະ ການວາງແຜນ; 

• ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການ;   

• ນໍາສະເໜມີາດຕາ 130 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ທີ່ ດນິ 

ສະບບັໃໝ່ ເລກທ ີ70/ສພຊ ປີ 2019,  ແລະ ມາດຕາ  

63 ແລະ 64 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ປ່າໄມ ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັສດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ;ີ  

• ຂະບວນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ໃນມາດຕາ 163, 164, 

165 ແລະ 166 ຂອງກດົໝາຍເລກທ ີ 70/ສພຊ ປີ 

2019;  

• ການວເິຄາະກ່ຽວກບັສດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ

ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ;  

• ການນໍາສະເໜກ່ີຽວກບັແຜນ SMART ສໍາລບັການວາງ

ແຜນວຽກຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິພາກສະໜາມ.  

 

ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ມບີດົບາດສໍາຄນັໃນ

ແຜນຂອງລດັຖະບານ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາການສາ້ງຈດິ

ສໍານກຶໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຂຶນ້ທະບຽນທີ່

ດນິ ແລະ ການອອກໃບຕາດນິໃນ ສປປ ລາວ (ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັ

ການຂຶນ້ທະບຽນທີ່ ດນິ ແລະ ອອກໃບຕາດນິ ເລກທ ີ6036/ ຊສ, 

ລງົວນັທ ີ27/8/2014, ໝວດທ ີII, ຂໍ ້2.1) 

ເປົາ້ໝາຍຂອງວຽກຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ແມ່ນເພ ່ ອເພີ່ ມຂດີ

ຄວາມສາມາດຂອງບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກ່ຽວກບັ ການເປນັຜູອໍ້ານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຝກຶອບົຮມົ, ທກັສະການສະເໜບີນັຍາຍ 

ແລະ ການຝກຶວທິກີານຕ່າງໆ ສໍາລບັການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ໃນ

ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ. ໃນສ່ວນຂອງເຕກັນກິວຊິາການ ແມ່ນອງີໃສ່ ນຕິິ

ກໍາທີ່ ມຢູ່ີໃນປດັຈບຸນັກ່ຽວກບັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ ແລະ 

ສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິ ເພ ່ ອເຮດັໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶ

ອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ສາມາດອະທບິາຍໄດກ່້ຽວກບັຂໍມູ້ນພ ນ້ຖານ

ຂອງກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ

ໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ ແລະ ເຮດັໃຫສ້າມາດແກໄ້ຂບນັຫາຂໍຂ້ດັແຍງ້ກ່ຽວ

ກບັທີ່ ດນິໄດດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້.   

ການຝຶກອ ບເຮັດວຽກຕ ວຈິງໃນໝູ່ບ້ານ: ສະໜັບສະໜູນ 
ໂດຍຄູຝກຶການຝຶກອ ບຮ ມແບບໃກ້ຊິດ ຂອງໂຄງການ LIFE  

ພາຍຫຼງັໂຄງການ LIFE ຈດັໃຫມ້ກີານຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ໃຫ ້

ແກ່ບນັດາພະນກັງານລດັຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ, 

ໂຄງການ LIFE ໄດສ້ະໜບັສະໜນູບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ໄດຮ້ບັການ

ຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ເພ ່ ອກະກຽມວຽກຂອງພວກເຂາົເອງໃນຂັນ້

ບາ້ນ.  

ໃນບາດກາ້ວສຸດທາ້ຍ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົແບບ

ໃກຊ້ດິນໍາພາເຮດັກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶ ຂອງພວກເຂາົເອງ 

ໃນຂັນ້ບາ້ນ,  ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຄູຝກຶ ຂອງ

ໂຄງການ LIFE ໃນການຝກຶອບົຮມົເຮດັວຽກຕວົຈງິ.  

ເນ ອ້ໃນສໍາຄນັທີ່ ຊາວບາ້ນໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົແມ່ນ:   

• ມາດຕາ 130 ( ການໄດສ້ດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ ) 

ແລະ  
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ນໍາສະເໜແີຜນວຽກຍຸດທະສາດ ໃຫແ້ກ່ຄະນະກໍາມະການ

ຊີນໍ້າໂຄງການ ສະບບັປບັປຸງ ໄດລ້ວມ

ເອາົໜາ້ວຽກສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ຂອງກຸ່ມ

ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນເລ ່ ອງທີ່ ດນິ  ຊຶ່ ງສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ 

ເພ ່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນ ຂໍລ້ເິລີ່ ມ 

ແລະ ກມົທີ່ ດນິ  ຂອງ ກຊສ ເພ ່ ອທດົລອງໂຄງການ

ການຮບັຮູສ້ດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນໃີນປ່າສາມປະເພດ ແລະ 

ການສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ພີ່ ມຂຶນ້ໃຫແ້ກ່ບນັດາຊາວບາ້ນ ໂດຍສອດ 

ຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ ສະ 

ບບັປບັປຸງ. 

ໂຄງການສົ່ ງເສມີການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັທີ່ ດນິ ເພ ່ ອເພີ່ ມຄວາມໝັນ້ຄງົ 

ທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແມ່ນສະໜບັສະໜນູ  

ແລະ ກມົທີ່ ດນິ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອງົປະກອບດາ້ນການເພີ່ ມ

ຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັເງ  ່ອນໄຂການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນຂີອງ

ປະຊາຊນົລາວໃນເຂດບໍລເິວນປ່າໄມ.້  ເວົາ້ລະອຽດ ແມ່ນວ່າ 

ໂຄງການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍຝກຶອບົຮມົ ແນະນໍາກ່ຽວກບັ

ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຂດີຄວາມສາມາດຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ 

ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆໃນ

ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ ແລະ ໝນູໃຊກ້ານມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງ

ຫາ້ວຫນັຂອງບນັດາຊຸມຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົເຂົາ້ໃນຂັນ້ຕອນການ

ເຮດັໃບຕາດນິສໍາລບັ ເຂດປ່າປະເພດຕ່າງໆ ຊຶ່ ງເປັນອງົປະກອບສໍາ

ຄນັຂອງການຮບັຮູ ້ ສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນຂີອງປະຊາຊນົລາວ 

ໃນປ່າສາມປະເພດ. ໃນການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ໂດຍລວມ

ແລວ້, ບນັດາພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈາກ ກຊສ ແລະ ກະຊວງ ກປ 

ທງັໃນຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ

ແບບໃກຊ້ດິພອ້ມກນັກບັ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ ແນວລາວ

ສາ້ງຊາດ. 

LIFE: ແມ່ນໂຄງການສາໍຄນັກ່ຽວກບັການເພີ່ມທະວຄີວາມຮບັຮູ ້
ເຂົາ້ໃຈພາຍໃຕ ້ ຊຶ່ ງເປນັເຈົາ້ພາບໂດຍ ແລະ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂດຍ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມມ ຮຸນ້ສ່ວນບນົພ ນ້ຖານຄວາມເທົ່ າທຽມ
ກນັ: ປດັຈບຸນັ ໂຄງການ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ. ບນັດາຄູ່ຮ່ວມມ  ລວມມອີງົການ 

ອອກຟາມ, ແລະ  ກມົຄຸມ້ຄອງທີ່

ດນິກະສກິາໍ ພາຍໃຕກ້ະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
(ກປ) ແມ່ນ ຄູ່ຮ່ວມມ ຕົນ້ຕຂໍອງໂຄງການຈາກພາກລດັ. ໂຄງການ 

 ແນໃສ່ ເພ ່ອ ຍກົສູງ  ບນັຫາທີ່ດນິເຂົາ້ໃນບນັດາກດິຈະກາໍ
ປກົກະຕຂິອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, 

ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູຄ້ອບຄອງທີ່ດນິຂະໜາດ
ນອ້ຍ ແລະ ຄອບຄວົຊາວກະສກິອນໃນດາ້ນຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງການ
ຄອບຄອງທີ່ດນິໃນໄລຍະຍາວ. ສິ່ ງນີ ້ ແມ່ນດາໍເນນີການຜ່ານບນັດາ
ກດິຈະກາໍ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ
ຕ່າງໆ ທີ່  ສາໍຄນັ ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັທີ່ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະ
ຊາດ ໃຫແ້ກ່ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, 
ລດັຖະບານ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງພາກເອກະຊນົ  ກະລຸນາ ເບິ່ ງ 
ຮູບເງາົກ່ຽວກບັໂຄງການ  ຜ່ານຊ່ອງທາງນີ:້ 

ເປ ື້າໝາຍຂອງກໍລະນ ສຶກສາ 

• ເພ ່ ອຍກົໃຫເ້ຫນັບນັຫາ ແລະ ອຸປະສກັຢູ່ຂັນ້ເມ ອງ ແລະ ຂັນ້

ບາ້ນທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກກດິຈະກໍາການອອກໃບຕາດນິໃນປ່າ 

ສາມປະເພດ; 

• ເພ ່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົກະທບົຂອງວຽກຝກຶອບົຮມົແບບ

ໃກຊ້ດິໂຄງການ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຈາກ ກມົທີ່ ດນິ, 

ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິໍາ ສະຫະພນັ

ແມ່ຍງິລາວ ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຮູ ້ແລະ 

ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂາົ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະ

ກໍາປູກຈດິສໍານກຶ ໃນຂັນ້ບາ້ນ; 

• ເພ ່ ອໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ແລະ ວທິກີານໃນຕໍ່ ໜາ້ສໍາລບັ ກດິຈະກໍາ

ປູກຈດິສໍານກຶ ໂດຍໂຄງການ ແລະ ໂດຍບນັດາຄູ່ຮ່ວມມ ຂອງ

ພາກລດັ. 

ການຈັດຝຶກອ ບຮ ມແບບໃກ້ຊິດໃຫ້ແກ່ບັນດາກ ່ມເປ ື້າໝ
າຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຈາກເດ ອນ ມຖຸິນາ ຫາ ກໍລະກດົ  ໂຄງການ  ໄດຈ້ດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັ ຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃນຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ 

ແລະ ຂັນ້ເມ ອງໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຈາກ ກມົທີ່ ດນິຂອງ 

ກຊສ, ກມົປ່າໄມ ້ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິໍາ

ພາຍໃຕ ້ກະຊວງ ກປ ແລະ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ແນວລາວສາ້ງ

ຊາດ, ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ ຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ 

ປ່າໄມເ້ມ ອງ ແລະ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ/ເມ ອງ ກ່ຽວກບັສດິຂອງປະຊາຊນົລາວໃນ

ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ ແລະ ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້. 

ໂດຍລວມແລວ້, ໂຄງການ ໄດຝ້ກຶອບົຮມົພະນກັງານລດັທງັ

ໝດົ  ຄນົ ຍງິ  ຄນົ ທງັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ 

ແລະ ເມ ອງ ຫນີບູນ, ເມ ອງ ເຊບັງ້ໄຟ ແລະ ເມ ອງນາກາຍ. ແຕ່ລະ
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• ມາດຕາ 133 (ສດິຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ), ກດົ  

ໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ ປີ 2019/ ສພຊ, 

• ສດິແມ່ຍງິຕໍ່ ກບັທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 

ແລະ   

• ບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ແນວລາວສາ້ງຊາດກ່ຽວກບັ 

ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  

ວຽກຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ທີ່ ເມ  ອງກກົຕອ້ງ 

ມຊີາວບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 116 ຄນົ ( ຍງິ 42 ຄນົ) ໄດຮ້ບັການ

ຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃນ 4 ໝູ່ ບາ້ນ ຢູ່ເມ ອງ ຫນີບູນ ແລະ ເມ ອງ

ເຊບັງ້ໄຟ. ໃນເມ ອງນາກາຍກໍໄດຝ້ກຶອບົ ຮມົຕ ່ ມອກີສາມໝູ່ ບາ້ນໃນ

ເດ ອນ ພະຈກິ 2021 ໂດຍມຊີາວບາ້ນທງັໝດົເຂົາ້ຮ່ວມ 288 ຄນົ 

(ຍງິ 65 ຄນົ). 

ການປະເມ ນຜ ນດ້ານຜ ນກະທ ບຂອງການຝຶກອ ບຮ ມ  

ໃນເດ ອນ ກຸມພາ 2021, ທມີງານຂອງໂຄງການ LIFE ພອ້ມກບັ 

ທມີງານຄູຝກຶຈາກກມົທີ່ ດນິຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກ

MRLG ໄດດໍ້າເນນີການປະເມນີຜນົເປນັເວລາ 10 ວນັ ກ່ຽວກບັ 

ຜນົກະທບົຂອງວຽກຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃຫແ້ກ່ບນັດາອໍານາດ

ການປກົຄອງຂອງລດັຖະບານຕ່າງໆ ໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ 

ແລະ ຊາວບາ້ນ. ໂດຍລວມແລວ້, ທມີງານປະເມນີຜນົ ໄດສໍ້າພາດ ຜູ ້

ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ 6 ຄນົ ຈາກຂັນ້ສູນກາງ ແລະ 

ຂັນ້ແຂວງ ແລະ 14 ຄນົຈາກຂັນ້ເມ ອງ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງ

ພວກເຂາົຕໍ່ ກບັການຝກຶອບົຮມົຂອງໂຄງການ LIFE ແລະ ລະດບັ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງພວກເຂາົຕໍ່ ກບັເນ ອ້ໃນການຝກຶອບົຮມົ ແລະ 

ການນໍາໃຊຄ້ວາມຮູຂ້ອງພວກເຂາົ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາ

ການສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ. ທມີງານປະເມນີຜນົ 

ໄດດໍ້າເນນີການສໍາພາດ ແບບແບ່ງກຸ່ມໂດຍມຊີາວບາ້ນຈາກ 7 ໝູ່

ບາ້ນທີ່ ໄດຜ່້ານກດິຈະກໍາການສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຈາກ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປູກຈດິສໍານກຶຂອງພວກເຂາົກ່ຽວກບັການ

ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການນໍາໃຊເ້ນ ອ້ໃນຂອງກດົໝາຍໃນຊວີດິປະຈາໍ

ວນັຂອງພວກເຂາົ.   

ໂດຍລວມແລ້ວ, ທ ມງານໂຄງການ LIFE ໄດ້ຝຶກອ ບຮ ມ 
ພະນັກງານລັດທັງໝ ດ 52 ຄ ນ ໃນ ການຝຶກອ ບຮ ມແບບ
ໃກ້ຊິດ 4 ຄັື້ງ. ໃນຂັ້ນສູນກາງ (ກ ມທ ີ່ດິນ) ເຫັນວ່າ ຄວາມ
ຮູ້ເພ ີ່ມຂຶື້ນເຖິງ 32% ຈາກການຝຶກອ ບຮ ມ. ໃນເມ ອງ
ຫ ນບູນ, ນາກາຍ ແລະ ເຊບັື້ງໄຟ, ຄວາມຮູ້ເພ ີ່ມຂຶື້ນເຖິງ 
23%, 28% ແລະ 16% ຕາມລໍາດັບ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄວາມຮູ້ຂັື້ນສູນກາງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງກ່ອນ ແລະ ຫ ັງການ
ຝຶກອ ບຮ ມແບບໃກ້ຊິດ 

1) ຂັື້ນສູນກາງ 

ເກນີກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງ ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮບົ

ແບບໃກຊ້ດິຈາກຂັນ້ສູນກາງ ແມ່ນເຮດັວຽກເປນັຜູອໍ້ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃນກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶ ກ່ຽວກບັບນັຫາ ການເຊົ່ າທີ່ ດນິ

, ການສໍາປະທານທີ່ ດນິ, ການຊດົເຊຍີ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນການຄຸມ້

ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັພະນກັງານ 

ຂະແໜງທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.   

ສະນັນ້, ເນ ອ້ໃນການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັທກັສະການອໍານວຍ

ຄວາມ ສະດວກ ແລະ ບນັດາກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິຕາມປະເພນ ີແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກຂອງພວກເຂາົຫຼາຍ.  

ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດກ່າວວ່າ ການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັວທິກີານວາງແຜນຝກຶ

ອບົຮມົ ເຊັ່ ນ BLOOM ຫຼ  SMART ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລບັ

ພວກເຂາົ ເພ ່ ອພດັທະນາ ການຝກຶອບົຮມົຂອງຕນົເອງ. ການຝກຶ

ອບົຮມົເຮດັວຽກຕວົຈງິ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິກ່ອນການລງົ

ຂັນ້ສູນກາງ ມ.ຫນີບູນ ມ.ເຊບັງ້ໄຟ ມ.ນາກາຍ 

ກ່ອນຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ຫຼງັຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ 
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ພາກສະໜາມ ເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົມຄີວາມໝັນ້ໃຈຍິ່ ງຂຶນ້ ເພ ່ ອ

ອະທບິາຍເນ ອ້ໃນຂອງກດົໝາຍໃຫແ້ກ່ບນັດາກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ. ເນ ້ອິ

ໃນການຝກຶອບົຮມົຂອງໂຄງການ LIFE ແລະ ເຄ ່ ອງມ ຕ່າງໆ 

ສາມາດປບັໃຊເ້ຂົາ້ກບັສະພາບວຽກຕວົຈງິ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມ

ໄດດ້ໃີນຂັນ້ບາ້ນ ຊຶ່ ງຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົເຂົາ້ໃຈບນັຫາຂອງຊຸມຊນົ

ຢ່າງແທຈ້ງິ. ຖາ້ຫາກມໂີອກາດໃນອະນາຄດົ, ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 

ຕອ້ງການເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົອກີໃນຫວົຂໍໃ້ໝ່ໆ ທີ່ ໂຄງການ LIFE 

ສາມາດສະໜບັສະໜນູໄດ.້ ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ ມກັຮູບແບບ

ການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ແລະ ເວົາ້ວ່າ ບນັຍາກາດຂອງການຝກຶ

ອບົຮມົ ແມ່ນດຫີຼາຍ, ວທິກີານສດິສອນ ແລະ ເຕກັນກິຕ່າງໆຂອງຄູ

ຝກຶ ແມ່ນເໝາະສມົ. ການດໍາເນນີການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃຫ ້

ແກ່ບນັດາທມີງານຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ ຍງັຊ່ວຍສົ່ ງເສມີທກັ

ສະການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ສາ້ງຄວາມໝ້ັນ້ໃຈດາ້ນການເວົາ້

ໃນທີ່ ສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັເນ ອ້ໃນຂອງກດົໝາຍ. 

ພວກເຂາົຍງັເຂົາ້ໃຈບນັຫາແທຈ້ງິທີ່ ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດແ້ລກປ່ຽນ

ປະສບົການນໍາກນັ.  

2) ຂັື້ນແຂວງ  

ພະນກັງານຂັນ້ແຂວງ ບ່ໍເຄຍີຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຝກຶອບົຮມົໃດໜຶ່ ງ

ດວ້ຍຕນົເອງ ພາຍຫຼງັທີ່ ພວກເຂາົເຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົແບບ

ໃກຊ້ດິຂອງໂຄງການ LIFE. ສິ່ ງນີ ້ຍອ້ນວ່າ ໂຄງການ MRLG ຖ ກ

ອອກແບບມາ ສໍາລບັຂັນ້ເມ ອງ ເພ ່ ອໃຫເ້ປນັຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕົນ້ຕໍ.   

ການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິຕວົຈງິ ຂອງໂຄງການ LIFE ໃນຂັນ້

ບາ້ນ ແມ່ນປະສບົການໃໝ່ສໍາລບັພະນກັງານຂັນ້ແຂວງ. ຜູໃ້ຫສໍ້າ

ພາດ ກ່າວວ່າ ມນັເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລບັພວກເຂາົໃນການຮຽນ

ຮູກ່້ຽວກບັຂະບວນການກະກຽມກດິຈະກໍາ, ເຕກັນກິການຕດິຕໍ່

ສ ່ ສານກບັຊາວບາ້ນ ແລະ ການເຮດັວຽກເປນັທມີງານ. ພວກເຮາົ

ສາມາດເຫນັໄດວ່້າ ວທິກີານນີ ້ ສົ່ ງຜນົໃຫປ້ະຊາຊນົ ສະແດງຄໍາຄດິ

ເຫນັຂອງພວກເຂາົຕໍ່ ກບັບນັຫາທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມໃ້ນຊຸມຊນົຂອງ

ພວກເຂາົ.   

ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ ໄດຮ້ບັຄວາມຮູໃ້ໝ່ໆ ດັ່ ງລຸ່ມນີຈ້າກການຝກຶອບົຮມົ

ແບບໃກຊ້ດິຂອງໂຄງການ LIFE: 

• ບນັດາມາດຕາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທີ່ ດນິປະເພນຂີອງກດົໝາຍວ່າ

ດວ້ຍທີ່ ດນິ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ

ຄອບຄວົ.  

• ເຄ ່ ອງມ ຈາກການຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶ (ToT): ທດິສະດ ີກາດເນ ີ

(Gardner), ເກມໄຍແມງມຸມ ເພ ່ ອແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້, ຮູບ

ໂປສເຕ ີເພ ່ ອອະທບິາຍມາດຕາຕ່າງໆ ຂອງກດົໝາຍ ແລະ ກດິ

ຈະກໍາກຸ່ມ.  

ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົ ຈ ່ ໄດດ້ກ່ີຽວກບັກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັວຽກປະຈາໍວນັຂອງພວກເຂາົ.   

ຫຼາຍບດົຮຽນທີ່ ເປນັປະໂຫຍດສາມາດນໍາໃຊໄ້ດກ້ບັວຽກຕວົຈງິ 

ແມ່ນ ບດົບາດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນໂຄງການນີ,້ ເຊັ່ ນ 

ຂະແໜງທີ່ ດນິ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ແລະ 

ພະແນກ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂາົໄດ ້

ຮບັໂອກາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຝກຶອບົຮມົດຽວກນັ ແລະ ແລກປ່ຽນ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນກຸ່ມ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິພາກສະໜາມ. 

ພອ້ມນັນ້, ໃນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້, ທກັສະການເປັນຜູອໍ້ານວຍ

ຄວາມສະດວກ ແລະ ເຕກັນກິການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຍງັເປນັ

ປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລບັ ວຽກຂອງພວກເຂາົ. ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກອງົການ

ແນວລາວສາ້ງຊາດ ກ່າວວ່າ ລາວໄດສ້ະເໜບີດົບນັຍາຍ ແລະ 

ເຕກັນກິການເວົາ້ໃນທີ່ ສາທາລະນະໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃນສາຍ

ວຽກການຈດັຕັງ້ດຽວກນັ. 

ໃນຂະນະທີ່  ບ່ໍມກີດິຈະກໍາເພີ່ ມຕ ່ ມ ເພ ່ ອໃຫພ້ະນກັງານຂັນ້ແຂວງ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ພາຍຫຼງັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ, ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ 

ບ່ໍສາມາດຈ ່ ໄດກ່້ຽວກບັວທິກີານນໍາພາກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນຂັນ້ບາ້ນ 

ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂາົບ່ໍມໂີອກາດທີ່ ຈະໄດປ້ະຕບິດັຕວົຈງິຕ ່ ມ 

ແລະ ສະນັນ້, ຈຶ່ ງລ ມບາງເນ ອ້ໃນທີ່ ໄດຝ້ກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ຈາກ

ໂຄງການ LIFE.  

3) ຂັື້ນເມ ອງ 

ມຜີນົໄດຮ້ບັທີ່ ປະສມົປະສານກນັຢູ່ສາມເມ ອງ, ພອ້ມນັນ້, ກໍຍງັຂຶນ້

ກບັວ່າ ຫອ້ງການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ແນວລາວສາ້ງ

ຊາດ, ຫອ້ງການ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເມ ອງ, ຫອ້ງການ 

ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງແລດລອ້ມ ເມ ອງ ສາມາດເຮດັວຽກຮ່ວມ

ກນັໄດ.້ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ສາມເມ ອງ ໄດຮ້ບັຄວາມຮູຫ້ຼາຍຂຶນ້ 

ກ່ຽວກບັເນ ອ້ໃນຂອງກດົໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈາກການຝກຶອບົຮມົ

ແບບໃກຊ້ດິ ແຕ່ກໍບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຈະນໍາໃຊວ້ທິກີານຝກຶອບົຮມົແນວໃດ 

ແລະ ກ່າວວ່າ ໃຊເ້ວລາດນົແລວ້ທີ່ ບ່ໍໄດນໍ້າໃຊຄ້ວາມຮູຈ້າກການຝກຶ

ອບົຮມົ. ໂດຍລວມແລວ້, ມຄີວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມໝັນ້ໃຈໃນ

ການເວົາ້ຕໍ່ ໜາ້ຜູຟ້ງັຫຼາຍຂຶນ້. 
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• ມາດຕາ ສດິຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ກດົ  

ໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ ປີ  ສພຊ

• ສດິແມ່ຍງິຕໍ່ ກບັທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 

ແລະ 

• ບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ແນວລາວສາ້ງຊາດກ່ຽວກບັ 

ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ວຽກຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ທີ່ ເມ  ອງກກົຕອ້ງ

ມຊີາວບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ  ຄນົ  ຍງິ ຄນົ  ໄດຮ້ບັການ

ຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃນ 4 ໝູ່ ບາ້ນ ຢູ່ເມ ອງ ຫນີບູນ ແລະ ເມ ອງ

ເຊບັງ້ໄຟ ໃນເມ ອງນາກາຍກໍໄດຝ້ກຶອບົ ຮມົຕ ່ ມອກີສາມໝູ່ ບາ້ນໃນ

ເດ ອນ ພະຈກິ ໂດຍມຊີາວບາ້ນທງັໝດົເຂົາ້ຮ່ວມ  ຄນົ

ຍງິ  ຄນົ).

ການປະເມ ນຜ ນດ້ານຜ ນກະທ ບຂອງການຝຶກອ ບຮ ມ  

ໃນເດ ອນ ກຸມພາ ທມີງານຂອງໂຄງການ  ພອ້ມກບັ 

ທມີງານຄູຝກຶຈາກກມົທີ່ ດນິຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກ

ໄດດໍ້າເນນີການປະເມນີຜນົເປນັເວລາ 10 ວນັ ກ່ຽວກບັ 

ຜນົກະທບົຂອງວຽກຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃຫແ້ກ່ບນັດາອໍານາດ

ການປກົຄອງຂອງລດັຖະບານຕ່າງໆ ໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ 

ແລະ ຊາວບາ້ນ. ໂດຍລວມແລວ້, ທມີງານປະເມນີຜນົ ໄດສໍ້າພາດ ຜູ ້

ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ 6 ຄນົ ຈາກຂັນ້ສູນກາງ ແລະ 

ຂັນ້ແຂວງ ແລະ 14 ຄນົຈາກຂັນ້ເມ ອງ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງ

ພວກເຂາົຕໍ່ ກບັການຝກຶອບົຮມົຂອງໂຄງການ  ແລະ ລະດບັ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງພວກເຂາົຕໍ່ ກບັເນ ອ້ໃນການຝກຶອບົຮມົ ແລະ 

ການນໍາໃຊຄ້ວາມຮູຂ້ອງພວກເຂາົ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາ

ການສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ. ທມີງານປະເມນີຜນົ 

ໄດດໍ້າເນນີການສໍາພາດ ແບບແບ່ງກຸ່ມໂດຍມຊີາວບາ້ນຈາກ ໝູ່

ບາ້ນທີ່ ໄດຜ່້ານກດິຈະກໍາການສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຈາກ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປູກຈດິສໍານກຶຂອງພວກເຂາົກ່ຽວກບັການ

ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການນໍາໃຊເ້ນ ອ້ໃນຂອງກດົໝາຍໃນຊວີດິປະຈາໍ

ວນັຂອງພວກເຂາົ. 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ທ ມງານໂຄງການ LIFE ໄດ້ຝຶກອ ບຮ ມ 
ພະນັກງານລັດທັງໝ ດ 52 ຄ ນ ໃນ ການຝຶກອ ບຮ ມແບບ
ໃກ້ຊິດ 4 ຄັື້ງ. ໃນຂັ້ນສູນກາງ (ກ ມທ ີ່ດິນ) ເຫັນວ່າ ຄວາມ
ຮູ້ເພ ີ່ມຂຶື້ນເຖິງ 32% ຈາກການຝຶກອ ບຮ ມ. ໃນເມ ອງ
ຫ ນບູນ, ນາກາຍ ແລະ ເຊບັື້ງໄຟ, ຄວາມຮູ້ເພ ີ່ມຂຶື້ນເຖິງ 
23%, 28% ແລະ 16% ຕາມລໍາດັບ. 

 

 

ຄວາມຮູ້ຂັື້ນສູນກາງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງກ່ອນ ແລະ ຫ ັງການ
ຝຶກອ ບຮ ມແບບໃກ້ຊິດ 

1) ຂັື້ນສູນກາງ 

ເກນີກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງ ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮບົ

ແບບໃກຊ້ດິຈາກຂັນ້ສູນກາງ ແມ່ນເຮດັວຽກເປນັຜູອໍ້ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃນກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶ ກ່ຽວກບັບນັຫາ ການເຊົ່ າທີ່ ດນິ

, ການສໍາປະທານທີ່ ດນິ, ການຊດົເຊຍີ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນການຄຸມ້

ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັພະນກັງານ 

ຂະແໜງທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

ສະນັນ້, ເນ ອ້ໃນການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັທກັສະການອໍານວຍ

ຄວາມ ສະດວກ ແລະ ບນັດາກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິຕາມປະເພນ ີແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກຂອງພວກເຂາົຫຼາຍ.  

ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດກ່າວວ່າ ການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັວທິກີານວາງແຜນຝກຶ

ອບົຮມົ ເຊັ່ ນ ຫຼ   ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລບັ

ພວກເຂາົ ເພ ່ ອພດັທະນາ ການຝກຶອບົຮມົຂອງຕນົເອງ. ການຝກຶ

ອບົຮມົເຮດັວຽກຕວົຈງິ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິກ່ອນການລງົ

ຂັນ້ສູນກາງ ມ.ຫນີບູນ ມ.ເຊບັງ້ໄຟ ມ.ນາກາຍ

ກ່ອນຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ຫຼງັຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ
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ຮູບພາບກຸ່ມຂອງທມີງານປະເມນີຜນົ ທີ່ບາ້ນກກົຕອ້ງ ແລະ ຖໍາ້ລາຍ 

ເມ ອງຫ ນບູນ 

ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມ (ຊສ) ເມ ອງຫນີບູນ ເຂົາ້ໃຈເຖງິ ການຮບັຮູສ້ດິຂອງປະຊາຊນົ

ໃນ ໂຄງການຮບັຮູສ້ດິໃນເຂດປ່າສາມປະເພດເປນັຢ່າງດ ີ ເນ ່ ອງຈາກ  

ໂຄງການນີ ້ເປນັປະໂຫຍດຫຼາຍ ເພ ່ ອສາ້ງຖານຂໍມູ້ນໃນຂງົເຂດກະສິ

ກໍາ, ໂດຍສະເພາະ ເນ ອ້ທີ່ ດນິກະສກິໍາທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນ ເຂດປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດ. ລາວຍງັເວົາ້ວ່າ ພະນກັງານຂອງ ຂະແໜງ ຊສ ຂັນ້ເມ ອງ 

ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການນີ ້ ສາມາດສ ບຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັສນັ

ທີ່ ດນິ ແລະ ແບ່ງເຂດທີ່ ດນິດວ້ຍຕນົເອງ ໃນກໍລະນມີງີບົປະມານ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວບ່ໍສາມາດອະທບິາຍໄດກ່້ຽວກບັກດິຈະກໍາ

ການປູກຈດິສໍານກຶ. ລາວພຽງແຕ່ເວົາ້ວ່າ ພະນກັງານຂອງຂະແໜງ 

ຊສ ຂັນ້ເມ ອງ ໄດຮ້ຽນຮູກ່້ຽວກບັທກັສະທີ່ ດ ີເພ ່ ອເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນໃຫ ້

ແກ່ຊາວບາ້ນ ຫຼງັຈາກໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິນໍາ

ຂອງໂຄງການ LIFE.  

ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ ຈາກທມີງານເຕກັນກິວຊິາການຂອງ ຫອ້ງການ 

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ເມ ອງຫນີບູນ 

ເວົາ້ພຽງແຕ່ ຊ ່ ຂອງເຄ ່ ອງມ ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ SMART, PMI, 

BLOOM, GARDNER, ຊ ່ ຂອງ ໂປສເຕ ີແລະ ເກມຕ່າງໆ, ແຕ່

ບ່ໍສາມາດອະທບິາຍຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັການນໍາໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ເຫຼ ົ່ ານີ.້  

ສໍາລບັກດົໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ ບນັຍາຍໃນການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິນັນ້

, ພະນກັງານສາມາດຈ ່ ຈາໍໄດບ້ນັຫາດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້  

• ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງກນັກບັ

ບນັຫາທີ່ ດນິ;  

• ສດິຂອງແມ່ຍງິໃນທີ່ ດນິ ແລະ ໃບຕາດນິ;  

• ບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ແນວລາວສາ້ງຊາດ.  

ມພີຽງແຕ່ຄນົດຽວຈາກສີ່ ຄນົ ທີ່ ກ່າວວ່າ ລາວໝັນ້ໃຈທີ່ ຈະເຜຍີແຜ່ 

ຄວາມຮູໃ້ນຂັນ້ບາ້ນ ໃນຂະນະທີ່  ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດກ່າວວ່າ ເນ ອ້ໃນ

ແມ່ນຍາກ ແລະ ພວກເຂາົຢາ້ນທີ່ ຈະເຮດັຜດິໃນການເຜຍີແຜ່.  

ທມີງານຂັນ້ເມ ອງ ກ່າວວ່າ ຈາກການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃນຂັນ້

ບາ້ນ, ຊາວບາ້ນ ຮບັຮູວ່້າ ໃບຕາດນິ ສາມາດອອກໃຫໄ້ດສໍ້າລບັທີ່ ດນິ

ກະສກິໍາ. ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິປ່າສາມປະເພດ ແມ່ນບນັຫາໃໝ່ ສໍາ

ລບັຫຼາຍຄນົ ແລະ ເປນັຄັງ້ທໍາອດິສໍາລບັບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຝກຶ

ອບົຮມົທີ່ ຮຽນຮູກ່້ຽວກບັມາດຕາຕ່າງໆ ຂອງກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັປ່າສາມປະເພດ. ພວກເຂາົກ່າວວ່າ ການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ

ນີ ້ຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົເຂົາ້ໃຈດກ່ີຽວກບັປ່າທີ່ ຖ ກປກົປອ້ງ ເນ ່ ອງຈາກ

ວ່າ ເມ ອງ ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ໃນປ່ານີ.້ ພອ້ມນັນ້, ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດຫຼາຍຄນົ ຍງັ

ສາມາດອະທບິາຍກ່ຽວກບັສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນໄີດ.້ 

ເມ ອງ ເຊບັື້ງໄຟ  

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ເມ ອງ ແມ່ນຍງັໃໝ່ຫຼາຍ ແລະ ເຮດັວຽກໃນຫອ້ງການນີໄ້ດພ້ຽງແຕ່ 

2-3 ເດ ອນເທົ່ ານັນ້, ສະນັນ້, ລາວບ່ໍສາມາດໃຫຂໍ້ມູ້ນສະເພາະກ່ຽວ

ກບັໂຄງການໄດ ້ແລະ ບ່ໍຮູຫ້ຼາຍກ່ຽວກບັວຽກງານການປູກຈດິສໍານກຶ

ຂອງໂຄງການ.  

ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ທີ່ ທດົລອງໃນຂັນ້ບາ້ນ

ກບັໂຄງການ LIFE ໃນເດ ອນ ມຖຸິນາ 2020 ແລວ້, ຫອ້ງການ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງຫອ້ງການດຽວ 

ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶທີ່ ບາ້ນ.  

ກກົຕອ້ງ ແລະ ບາ້ນຖໍາ້ລາຍ ໂດຍບ່ໍໄດເ້ຊນີສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ 

ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດເຂົາ້ຮ່ວມນໍາ. ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ ຮບັຜດິຊອບໃນການອະທບິາຍ

ທຸກຫວົຂໍກ້ວມເອາົໜາ້ວຽກຂອງ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ສະຫະ 

ພນັແມ່ຍງິລາວ. ອງີຕາມການສນົທະນາກບັຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ, ກດິຈະກໍາ

ຕ່າງໆ ແມ່ນເຮດັຜ່ານການອະທບິາຍປາກເປົ່ າເອາົເທົ່ ານັນ້ ໂດຍບ່ໍໄດ ້

ໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ຈາກການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ.    

ໃນເມ ອງເຊບັງ້ໄຟ, ທມີງານປະເມນີຜນົ ໄດສໍ້າພາດ ບນັດາຜູເ້ຂົາ້

ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົ 5 ຄນົ (ຍງິ 2 ຄນົ) ຈາກ ຫອ້ງການ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ, ແນວລາວ

ສາ້ງຊາດ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ຫອ້ງການ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

ເມ ອງ. ສະເພາະແຕ່ຜູໃ້ຫສ້ໍາພາດຈາກຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາ
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ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ ໄດເ້ຮດັກດິຈະກໍາການສາ້ງ

ຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈໃນຂັນ້ບາ້ນພາຍຫຼງັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ

ຈາກໂຄງການ  LIFE.  

• ຄວາມເຊ ່ ອໝ້ັນ້ໃນກດິຈະກໍາການສາ້ງຈດິສໍານກຶແມ່ນມສູີງ 

ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ມນັເປນັວຽກປກົກະຕຂິອງຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ;  

• ພາຍຫຼງັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ, ທກັສະການສ ່ ສານ

ກບັ ຊາວບາ້ນ ແມ່ນໄດດ້ຂີຶນ້; 

• ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັກດົໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກໍເພີ່ ມຂຶນ້.                

ເມ ອງນາກາຍ  

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ເມ ອງ ນາກາຍ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັໂຄງການ ແລະ ວຽກກດິຈະກໍາການ

ປູກຈດິສໍານກຶໄດດ້ຫີຼາຍ ແລະ ສາມາດອະທບິາຍໄດເ້ປນັຢ່າງດ ີກ່ຽວ

ກບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານໃນຫອ້ງການ ຊບັພະຍາກອນ 

ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫດ້ີ

ຂຶນ້ຫຼາຍ ນບັແຕ່ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິຈາກ

ໂຄງການ LIFE. ພະນກັງານຂອງຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ ໄດນໍ້າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ  ແລະ ວທິກີານໃໝ່ 

(ວດີໂີອ, ຮູບໂປສເຕ,ີ ຫຼ ິນ້ເກມ) ເມ ່ ອເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່

ຊາວບາ້ນ. ລາວຍງັເນັນ້ໜກັໃຫເ້ຫນັວ່າ ພະນກັງານຂອງຕນົ ແມ່ນມີ

ຄວາມໝັນ້ໃຈຫຼາຍຂຶນ້ໃນການເປັນຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂາົກໍເພີ່ ມຂຶນ້ໃນດາ້ນການເວົາ້ຕໍ່ ໜາ້ຜູຟ້ງັ.  

ເມ ອງນີ ້ ສໍາເລດັກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶແມ່ນສໍາເລດັໃນເດ ອນ 

ພະຈກິ 2020 ແລະ ສ ບຕໍ່ ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກບັທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້

ແລະ ການແບ່ງເຂດແດນ.  

ທມີງານເມ ອງນາກາຍ ມຄີວາມພອ້ມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ

ງານປູກຝງັຈດິສໍານກຶ ຊຶ່ ງມປີະສບົການ ສາມາດເຮດັວຽກເປັນທມີ

ແລະ ນໍາໃຊທຸ້ກວທິກີານ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ຈາກ ການຝກຶອບົຮມົແບບ

ໃກຊ້ດິນໍາຂອງໂຄງການ LIFE. ທມີງານ ເມ ອງນາກາຍ ແມ່ນ

ສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ໜາ້ວຽກຕ່າງໆ ໄດ.້   

4) ຂັື້ນບ້ານ 

ທມີງານປະເມນີຜນົໄດສໍ້າພາດຊາວບາ້ນແບບເປນັກຸ່ມຄ : ມກຸ່ີມອໍາ

ນາດການປກົຄອງບາ້ນ, ກຸ່ມແມ່ຍງິ ແລະ ກຸ່ມຜູຊ້າຍ ທີ່ ຈະຖ ກສໍາ

ພາດ. ການປະເມນີຜນົ ແມ່ນດໍາເນນີການໃນເມ ອງຫນີບູນ, ເຊ

ບັງ້ໄຟ ແລະ ເມ ອງນາກາຍ, ຈາໍນວນ 7 ໝູ່ ບາ້ນ. 3 ບາ້ນໃນນີ ້ແມ່ນ

ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິຂອງໂຄງການ LIFE ໃນ

ເດ ອນ ກໍລະກດົ 2020, ໃນຂະນະທີ່  4 ບາ້ນທີ່ ສໍາພາດ ແມ່ນສ່ວນ

ໜຶ່ ງຂອງວຽກກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶຂອງພາກລດັ.   

 

ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນໃນພ ນ້ທີ່ບລໍເິວນໂຄງການໃນແຂວງ 

ຄາໍມ່ວນ 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຖາມທ ີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກຊາວບ້ານໃນ
ລະຫວ່າງ ການປະເມ ນຜ ນ ແລະ ການຝຶກອ ບຮ ມ 

1) ຊາວບາ້ນ ແມ່ນກງັວນົກ່ຽວກບັດນິມູນເດມີທີ່ ພວກເຂາົນໍາໃຊ ້ 

ແຕ່ບນັພະບູລຸດ, ແຕ່ເມ ່ ອ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ ອອກມາ, 

ປດັຈບຸນັ ຊາວບາ້ນ ຕກົຢູ່ໃນການອາໄສຢູ່ໃນພ ນ້ທີ່ ບໍລເິວນທີ່ ດນິ

ປ່າໄມ.້ ພວກເຂາົອາໄສຢູ່ໃນປ່າໄມ ້ ແລະ ນໍາໃຊປ່້າໄດຢ່້າງຖ ກຕອ້ງ

ຕາມກດົໝາຍບໍ? ພວກເຂາົຈະເຮດັແນວໃດ?  

2) ດນິບາງຕອນທີ່ ເປັນຂອງບຸກຄນົ ກໍມໃີບຕາດນິຖາວອນແລວ້, 

ຈະເກດີຫຍງັຂຶນ້ຕ່ໍກບັການຮບັຮູສ້ດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ເມ ່ ອຕອນດນິ

ເຫຼ ົ່ ານັນ້ ແມ່ນຕກົຢູ່ໃນພ ນ້ທີ່ ບໍລເິວນປ່າປອ້ງກນັ ຫຼ   ສະຫງວນໄວໃ້ນ

ປດັຈບຸນັ?  

3) ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຖາວອນ ແລະ ສດິນໍາ

ໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ? ເຮາົຊເິຮດັຫຍງັໄດແ້ດ່ ກບັສດິເຫຼ ົ່ ານີ?້  

4) ມາດຖານເງ  ່ອນໄຂເພ ່ ອກໍານດົປ່າສາມປະເພດ ຄ  ປ່າຜະລດິ, ປ່າ

ປອ້ງກນັ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນຫຍງັ?  

5) ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ບາ້ນຕອ້ງການຂະຫຍາຍດນິນາ ແລະ ຂໍຮອ້ງໃຫ ້

ມທີີ່ ດນິເພ ່ ອທໍາການຜະລດິເພີ່ ມຕ ່ ມ. ບາງສ່ວນຂອງປ່າຜະລດິ ຄວນ

ຫນັປ່ຽນມາເປນັທີ່ ດນິກະສກິໍາ, ເປນັໄປໄດບໍ້?  
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ຮູບພາບກຸ່ມຂອງທມີງານປະເມນີຜນົ ທີ່ບາ້ນກກົຕອ້ງ ແລະ ຖໍາ້ລາຍ

ເມ ອງຫ ນບູນ 

ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມ (ຊສ) ເມ ອງຫນີບູນ ເຂົາ້ໃຈເຖງິ ການຮບັຮູສ້ດິຂອງປະຊາຊນົ

ໃນ ໂຄງການຮບັຮູສ້ດິໃນເຂດປ່າສາມປະເພດເປນັຢ່າງດ ີ ເນ ່ ອງຈາກ 

ໂຄງການນີ ້ ເປນັປະໂຫຍດຫຼາຍ ເພ ່ ອສາ້ງຖານຂໍມູ້ນໃນຂງົເຂດກະສິ

ກໍາ, ໂດຍສະເພາະ ເນ ອ້ທີ່ ດນິກະສກິໍາທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນ ເຂດປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດ. ລາວຍງັເວົາ້ວ່າ ພະນກັງານຂອງ ຂະແໜງ ຊສ ຂັນ້ເມ ອງ 

ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການນີ ້ ສາມາດສ ບຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັສນັ

ທີ່ ດນິ ແລະ ແບ່ງເຂດທີ່ ດນິດວ້ຍຕນົເອງ ໃນກໍລະນມີງີບົປະມານ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວບ່ໍສາມາດອະທບິາຍໄດກ່້ຽວກບັກດິຈະກໍາ

ການປູກຈດິສໍານກຶ  ລາວພຽງແຕ່ເວົາ້ວ່າ ພະນກັງານຂອງຂະແໜງ 

ຊສ ຂັນ້ເມ ອງ ໄດຮ້ຽນຮູກ່້ຽວກບັທກັສະທີ່ ດ ີເພ ່ ອເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນໃຫ ້

ແກ່ຊາວບາ້ນ ຫຼງັຈາກໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິນໍາ

ຂອງໂຄງການ 

ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ ຈາກທມີງານເຕກັນກິວຊິາການຂອງ ຫອ້ງການ 

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ເມ ອງຫນີບູນ 

ເວົາ້ພຽງແຕ່ ຊ ່ ຂອງເຄ ່ ອງມ ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ 

ຊ ່ ຂອງ ໂປສເຕ ີແລະ ເກມຕ່າງໆ, ແຕ່

ບ່ໍສາມາດອະທບິາຍຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັການນໍາໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ເຫຼ ົ່ ານີ.້ 

ສໍາລບັກດົໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ ບນັຍາຍໃນການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິນັນ້

, ພະນກັງານສາມາດຈ ່ ຈາໍໄດບ້ນັຫາດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້ 

• ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງກນັກບັ

ບນັຫາທີ່ ດນິ; 

• ສດິຂອງແມ່ຍງິໃນທີ່ ດນິ ແລະ ໃບຕາດນິ; 

• ບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ແນວລາວສາ້ງຊາດ. 

ມພີຽງແຕ່ຄນົດຽວຈາກສີ່ ຄນົ ທີ່ ກ່າວວ່າ ລາວໝັນ້ໃຈທີ່ ຈະເຜຍີແຜ່ 

ຄວາມຮູໃ້ນຂັນ້ບາ້ນ ໃນຂະນະທີ່  ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດກ່າວວ່າ ເນ ອ້ໃນ

ແມ່ນຍາກ ແລະ ພວກເຂາົຢາ້ນທີ່ ຈະເຮດັຜດິໃນການເຜຍີແຜ່. 

ທມີງານຂັນ້ເມ ອງ ກ່າວວ່າ ຈາກການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃນຂັນ້

ບາ້ນ, ຊາວບາ້ນ ຮບັຮູວ່້າ ໃບຕາດນິ ສາມາດອອກໃຫໄ້ດສໍ້າລບັທີ່ ດນິ

ກະສກິໍາ. ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິປ່າສາມປະເພດ ແມ່ນບນັຫາໃໝ່ ສໍາ

ລບັຫຼາຍຄນົ ແລະ ເປນັຄັງ້ທໍາອດິສໍາລບັບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຝກຶ

ອບົຮມົທີ່ ຮຽນຮູກ່້ຽວກບັມາດຕາຕ່າງໆ ຂອງກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັປ່າສາມປະເພດ. ພວກເຂາົກ່າວວ່າ ການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ

ນີ ້ຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົເຂົາ້ໃຈດກ່ີຽວກບັປ່າທີ່ ຖ ກປກົປອ້ງ ເນ ່ ອງຈາກ

ວ່າ ເມ ອງ ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ໃນປ່ານີ.້ ພອ້ມນັນ້, ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດຫຼາຍຄນົ ຍງັ

ສາມາດອະທບິາຍກ່ຽວກບັສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນໄີດ.້

ເມ ອງ ເຊບັື້ງໄຟ  

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ເມ ອງ ແມ່ນຍງັໃໝ່ຫຼາຍ ແລະ ເຮດັວຽກໃນຫອ້ງການນີໄ້ດພ້ຽງແຕ່ 

2-3 ເດ ອນເທົ່ ານັນ້, ສະນັນ້, ລາວບ່ໍສາມາດໃຫຂໍ້ມູ້ນສະເພາະກ່ຽວ

ກບັໂຄງການໄດ ້ແລະ ບ່ໍຮູຫ້ຼາຍກ່ຽວກບັວຽກງານການປູກຈດິສໍານກຶ

ຂອງໂຄງການ. 

ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ທີ່ ທດົລອງໃນຂັນ້ບາ້ນ

ກບັໂຄງການ  ໃນເດ ອນ ມຖຸິນາ  ແລວ້ ຫອ້ງການ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງຫອ້ງການດຽວ 

ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶທີ່ ບາ້ນ.  

ກກົຕອ້ງ ແລະ ບາ້ນຖໍາ້ລາຍ ໂດຍບ່ໍໄດເ້ຊນີສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ 

ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດເຂົາ້ຮ່ວມນໍາ. ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ ຮບັຜດິຊອບໃນການອະທບິາຍ

ທຸກຫວົຂໍກ້ວມເອາົໜາ້ວຽກຂອງ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ສະຫະ 

ພນັແມ່ຍງິລາວ. ອງີຕາມການສນົທະນາກບັຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ, ກດິຈະກໍາ

ຕ່າງໆ ແມ່ນເຮດັຜ່ານການອະທບິາຍປາກເປົ່ າເອາົເທົ່ ານັນ້ ໂດຍບ່ໍໄດ ້

ໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ຈາກການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ.  

ໃນເມ ອງເຊບັງ້ໄຟ ທມີງານປະເມນີຜນົ ໄດສໍ້າພາດ ບນັດາຜູເ້ຂົາ້

ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົ  ຄນົ ຍງິ ຄນົ ຈາກ ຫອ້ງການ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ ແນວລາວ

ສາ້ງຊາດ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ຫອ້ງການ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

ເມ ອງ ສະເພາະແຕ່ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດຈາກຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາ
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ດນິຕາມປະເພນ ີ ໃນຮູບແບບທີ່ ພວກເຂາົໄດນໍ້າໃຊມ້າ ແຕ່ສະໄໝ

ບນັພະບູລຸດຂອງພວກເຂາົ. ໃນດາ້ນການປກົປອ້ງສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ

ຂອງແມ່ຍງິ, ກຸ່ມຜູຊ້າຍ ຂໍໃຫແ້ມ່ຍງິ ໃຊສ້ດິສຽງເພ ່ ອຕນົເອງ ອງີ

ຕາມຂໍກ້ໍານດົຂອງກດົໝາຍ. ຜ່ານມາ, ແມ່ຍງິ ມກັຈະປ່ອຍໃຫຜ້ວົ

ຂອງພວກເຂາົຕດັສນິໃຈ. 

ກຸ່ມຜູຊ້າຍ ຂໍໃຫທ້ມີງານ ເພ ່ ອຈດັກດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ ພອ້ມກບັ

ເຄ ່ ອງມ ການໂຄສະນາ. ພວກເຂາົຂໍໃຫໄ້ດຮ້ບັປ ມ້ຄູ່ມ ກດິຈະກໍາ

ປະຊາສໍພນັ ຊຶ່ ງພວກເຂາົສາມາດນໍາໃຊ ້ ເພ ່ ອເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່

ຊາວບາ້ນ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົໃຫພ້ວກເຂາົກ່ຽວກບັສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ. 

ຊາວບາ້ນ ຍງັຂໍໃຫທ້ມີງານຂັນ້ເມ ອງ ດໍາເນນີການຈດັສນັແບ່ງເຂດທີ່

ດນິໃຫສໍ້າເລດັ. 

ເມ ອງນາກາຍ ທຸກບາ້ນແມ່ນໄດຮ້ບັກດິຈະກາໍການປູກຈດິສາໍນກຶ 

ຫຼ   ປະຊາສາໍພນັ ຈາກທມີງານຂອງພາກລດັ)

ກ ່ມແມ່ຍິງ 

ແມ່ຍງິສາມາດອະທບິາຍບດົຮຽນ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ໄດເ້ຮດັ 

ສໍາເລດັ ໂດຍທມີງານຂັນ້ເມ ອງ ພວກເຂາົຈ ່ ໄດວ່້າ ມຜູີຕ້າງໜາ້ຈາກ

ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ເພາະວ່າ ລາວສາມາດອະທບິາຍໄດດ້ຫີຼາຍ, ສຽງ

ດງັ ແລະ ຈະແຈງ້, ຊຶ່ ງຍກົສູງຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັສດິຂອງແມ່ຍງິໃນ 

ເລ ່ ອງທີ່ ດນິ, ສດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ,ີ ແລະ ການລະບຸ    

ໜ່ວຍງານການປກົປອ້ງແມ່ຍງິ. ແມ່ຍງິ ແມ່ນສະໜບັສະໜນູສົ່ ງເສມີ

ກນັ ເພ ່ ອຕອບຄໍາຖາມ, ແລະ ຈ ່ ໄດດ້ກ່ີຽວກບັຊ ່ ຂອງແມ່ຍງິໃນໃບ

ຕາດນິ. ພອ້ມນັນ້, ທມີງານ ກໍໄດໃ້ຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັສດິນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິ, ສດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ,ີ ແລະ ການລະບຸໜ່ວຍງານ

ການປກົປອ້ງແມ່ຍງິ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການສໍາພາດ, ແມ່ຍງິ ບອກໃຫ ້

ທມີງານວ່າ ພວກເຂາົຕອ້ງການເບິ່ ງວດີໂີອ, ຮູບພາບຊວີດິການເປນັຢູ່

ຂອງບ່ອນອ ່ ນໆ ທີ່ ອາດຈະໜາ້ສນົໃຈ ແລະ ມກີານສນົທະນາກ່ຽວ

ກບັຫວົຂໍກ່້ຽວຂອ້ງກບັທີ່ ດນິ. 

ທມີງານຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດເ້ຮດັກດິຈະກາໍການປູກຈດິ

ສາໍນກຶໃຫແ້ກ່ກຸ່ມແມ່ຍງິໃນເມ ອງຫນີບູນ

ກ ່ມຜູ້ຊາຍ 

ການປກຶສາຫາລ ກຸ່ມ ແມ່ນສຸມໃສ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັໂຄງການ, 

ແຕ່ພວກເຂາົບ່ໍຈ ່  ຊ ່ ໂຄງການ ແລະ ບ່ໍໝັນ້ໃຈທີ່ ຈະຕອບ. ບາງຄນົ 

ເວົາ້ວ່າ ໂຄງການນີ ້ ອອກໃບຕາດນິ. 

ບນັດາຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ ສາມາດຈ ່ ວຽກກດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັທີ່ ໄດຈ້ດັ

ຂຶນ້ໂດຍທມີງານຂັນ້ເມ ອງ  ພວກເຂາົຍງັເຂົາ້ໃຈ ເຖງິເນ ອ້ໃນສໍາຄນັ

ຂອງບດົຮຽນ ຊຶ່ ງລວມມ:ີ ສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ,ີ ສດິການ

ຄອບຄອງທີ່ ດນິ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິໃນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ. 

ພວກເຂາົຍງັສາມາດສົ່ ງຕໍ່ ຄວາມຮູ ້ ທີ່ ພວກເຂາົໄດຮ້ຽນມາຈາກທມີ

ງານຂັນ້ເມ ອງ ໃຫແ້ກ່ຜູອ້ ່ ນໆ ໄດ.້ ກຸ່ມຜູຊ້າຍ ຍງັສາມາດບອກໄດ ້

ເຖງິລາຍລະອຽດຂອງວຽກກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶ  ເນ ່ ອງຈາກ

ວ່າ ທມີງານຂັນ້ເມ ອງ ໄດນໍ້າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ຫຼາຍອນັທີ່ ເປນັສ ່ ປະຈກັຕາ 

ເຊັ່ ນ: ວດີໂີອກ່ຽວກບັຂະບວນການອອກໃບຕາດນິ, ໂປສເຕ ີ ແລະ 

ເອກະສານຕ່າງໆ. ກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶ ຊ່ວຍໃຫຊ້າວບາ້ນ 

ເຂົາ້ໃຈສະພາບເງ  ່ອນໄຂຂອງບາ້ນໃນອະດດີທີ່ ອຸດມົສມົບູນໄປດວ້ຍ

ສດັປ່າ, ຕົນ້ໄມໃ້ຫຍ່, ອາກາດດ.ີ ຫວ່າງບ່ໍດນົມານີ,້ ສະພາບດນິຟາ້

ອາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມປ່ຽນແປງໄປ. 
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6) ນອກຈາກວຽກກດິຈະກໍາການສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ, ທມີງານ

ຂັນ້ເມ ອງ ຄວນສໍາເລດັການສໍາຫຼວດ ແລະ ການແບ່ງເຂດດນິທີ່ ເປນັ

ດນິກະສກິໍາ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ພູພຽງ ແລະ ວຽກອ ່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ໂຄງການຕວົແບບ ຄວນສ ບຕໍ່ ໃຫສໍ້າເລດັທຸກຂັນ້ຕອນ.  

7) ວຽກກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶ ຄວນໃຫມ້ເີຄ ່ ອງມ ທີ່ ເບິ່ ງເຫນັໄດ ້

ເຊັ່ ນ ຮູບພາບ ແລະ ວດີໂີອ.   

8) ຊາວບາ້ນ ຕອ້ງການໃຫມ້ ີ ຮູບໂປສເຕຕີດິໄວໃ້ນບາ້ນ ເພ ່ ອໃຫ ້

ພວກເຂາົສາມາດອ່ານ/ນໍາໃຊ ້ເມ ່ ອຕອ້ງການ.   

9) ທມີງານຂັນ້ເມ ອງ ຄວນໃຊເ້ວລາໜຶ່ ງວນັ ເພ ່ ອເຮດັວຽກ

ກດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ, ພຽງ 2-3 ຊົ່ ວໂມງ ແມ່ນບ່ໍພຽງພໍ.  

10) ຊາວບາ້ນບາງຄນົທີ່ ມດີນິຫຼາຍຕອນ, ອໍານາດການປກົຄອງເມ ອງ 

ຄວນຈາໍກດັຈາໍນວນຕອນດນິຂອງພວກເຂາົ. ເວລາດໍາເນນີການສໍາ

ຫຼວດ, ຄວນຕອ້ງຈະແຈງ້ວ່າບຸກຄນົສາມາດເປນັເຈົາ້ຂອງດນິໄດຈ້ກັ

ຕອນ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແຕ່ລະປະເພດ.  

11) ຄ່າທໍານຽມໃນການອອກໃບຕາດນິ ແມ່ນສູງຫຼາຍ, ສະນັນ້, 

ຊາວບາ້ນບ່ໍສາມາດຈ່າຍໄດ.້  

ເມ ອງຫນີບູນ (ໜຶ່ ງບາ້ນໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ພາຍໃຕ ້

ໂຄງການ,  ໜຶ່ ງບາ້ນ ແມ່ນໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົຈາກພາກລດັ) 

ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ 
ກຸ່ມນີ ້ ເຂົາ້ໃຈຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຂອ້ນຂາ້ງດ ີ ແລະ ພວກເຂາົ

ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ດກ່ີຽວກບັສະພາບການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ 

ປ່າໄມໃ້ນບາ້ນ ນບັແຕ່ 5 ປີຜ່ານມາ ຈນົຮອດປັດຈບຸນັ. ພວກເຂາົ

ກ່າວວ່າ ໂຄງການນີ ້ ເປນັປະໂຫຍດຫຼາຍ ເພາະວ່າ ມນັໄດຊ່້ວຍໃຫ ້

ແກໄ້ຂບນັຫາຂໍຂ້ດັແຍງ້ທີ່ ດນິໃນບາ້ນ ແລະ ຊາວບາ້ນ ກໍເຂົາ້ໃຈກ່ຽວ

ກບັປ່າແຕ່ລະປະເພດ. ກ່ອນໜາ້ໂຄງການນີ,້ ອໍານາດການປກົຄອງ

ບາ້ນ ບ່ໍຮູວ່້າ ບາ້ນຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.   

 

ກ ່ມແມ່ຍິງ 
ກຸ່ມແມ່ຍງິ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍງັບ່ໍຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັໂຄງການ ແລະ 

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ, ແມ່ຍງິບາງຄນົ ເຂົາ້ໃຈວ່າ ໂຄງການ ແມ່ນ

ເພ ່ ອອອກໃບຕາດນິ. ເຖງິຢ່າງນັນ້ກໍຕາມ, ພວກເຂາົຍງັຈ ່ ບດົຮຽນ

ຈາກການຝກຶອບົຮມົໄດດ້ ີແລະ ຍກົຄໍາຖາມທີ່ ໜາ້ສນົໃຈ. ພວກເຂາົ

ຍງັສາມາດອະທບິາຍຄວາມສໍາຄນັໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ

ຢູ່ໃນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິໃນບາ້ນ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຄວາມສໍາຄນັຂອງ

ວຽກກດິຈະກໍາການສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ. ນອກຈາກນັນ້,  ພວກ

ເຂາົຍງັໄດຕ້ັງ້ຄໍາຖາມກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການມຊີ ່ ແມ່ຍງິຢູ່

ໃນໃບຕາດນິ ແລະ ບອກທມີງານປະເມນີຜນົວ່າ ພວກເຂາົຕອ້ງການ

ໃຫທ້ມີງານຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ ເພ ່ ອໃຫເ້ຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນກ່ຽວ

ກບັບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັທີ່ ດນິ ແລະ ພວກເຂາົກໍຕອ້ງການໃຫມ້ ີ ຮູບ

ໂປສເຕສໍີາລບັຕດິຢູ່ບາ້ນ. ພວກເຂາົງຂໍໃຫທ້ມີງານຂັນ້ເມ ອງ ເພ ່ ອ

ຈດັກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶໃຫຫ້ຼາຍຂຶນ້ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ   

ກ ່ມຜູ້ຊາຍ 
ທມີງານປະເມນີຜນົ ຖາມກຸ່ມຜູຊ້າຍ ເພ ່ ອແຕມ້ແຜນທີ່ ຂອງຕອນ

ດນິ ແລະ ການນໍາໃຊປ່້າພາຍໃນຂອບເຂດຊາຍແດນບາ້ນທີ່ ທມີງານ

ຂັນ້ເມ ອງໄດດໍ້າເນນີການສໍາຫຼວດທີ່ ດນິ.  ຜູຊ້າຍບ່ໍເຂົາ້ໃຈວຽກງານ

ປະຊາສໍາພນັ ເພາະວ່າ ມພີຽງບາງຄນົທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກໍາຢູ່ບາ້ນ

ວຽງທອງ ແລະ ບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫຊ້າວບາ້ນຜູອ້ ່ ນໆ ເມ ່ ອພວກເຂາົກບັຄ ນ

ບາ້ນ. ກຸ່ມຜູຊ້າຍ ແມ່ນຮບັຮູດ້ກ່ີຽວກບັ ຂໍຂ້ດັແຍງ້ທີ່ ດນິໃນຂອບ

ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ບໍລເິວນທີ່ ເຊ ່ ອມຈອດກນັ. ເມ ່ ອທມີງານ

ຂັນ້ເມ ອງ ໄດມ້າເຮດັວຽກທີ່ ບາ້ນ ໂພນດ,ີ ພວກເຂາົ ເຮດັແຕ່ການສໍາ

ຫຼວດທີ່ ດນິເທົ່ ານັນ້ ແລະ ບ່ໍໄດເ້ຮດັວຽກປະຊາສໍາພນັ . 

 

ເມ ອງເຊບັງ້ໄຟ (ສອງບາ້ນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຝກຶອບົຮມົເຮດັ

ວຽກຕວົຈງິຂອງໂຄງການ LIFE ໃນເດ ອນ ກລໍະກດົ 2020) 

ກ ່ມແມ່ຍິງ 

ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ 5 ຄນົ ມຄີວາມກະຕ ລ ລົນ້ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມ ຕອບຄໍາ

ຖາມຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່  ທມີງານຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ເຮດັ

ວຽກຮ່ວມກນັເພ ່ ອຊອກຫາວທິທີາງຊຸກຍູໃ້ຫ ້ ແມ່ຍງິໄດປ້ະກອບຄໍາ

ເຫນັ. ໂດຍລວມແລວ້, ແມ່ຍງິເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັວຽກຂອງໂຄງການ 

ແລະ ພວກເຂາົຮູໄ້ດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການທີ່ ດນິ, ການນໍາ

ໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິໍາ, ຊ ່ ຂອງແມ່ຍງິໃນໃບຕາດນິ. ພວກເຂາົຍງັຈ ່ ໄດ ້

ເຖງິ 5 ສດິຂອງຜູຖ້ ຄອງທີ່ ດນິ, ສດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ

ເກນີກວ່າ 20 ປີ. ແມ່ຍງິຍງັຮູວ່້າ ຈະເຮດັແນວໃດໃຫແ້ມ່ຍງິ ແລະ 

ອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ ສາມາດປກົປອ້ງສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງ

ແມ່ຍງິ.   

ກ ່ມຜູ້ຊາຍ 
ຈາກການສນົທະນາ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ສາມາດຈ ່ ໄດບ້າງບດົຮຽນ ເຊັ່ ນວ່າ 

ພວກເຂາົສາມາດຕອບໄດວ່້າ ປະຊາຊນົລາວ ມ ີ 5 ສດິພ ນ້ຖານໃນ

ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ. ຜູຊ້າຍ ຍງັສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດວ່້າ ສດິການນໍາໃຊທ້ີ່
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ດນິຕາມປະເພນ ີ ໃນຮູບແບບທີ່ ພວກເຂາົໄດນໍ້າໃຊມ້າ ແຕ່ສະໄໝ

ບນັພະບູລຸດຂອງພວກເຂາົ. ໃນດາ້ນການປກົປອ້ງສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ

ຂອງແມ່ຍງິ, ກຸ່ມຜູຊ້າຍ ຂໍໃຫແ້ມ່ຍງິ ໃຊສ້ດິສຽງເພ ່ ອຕນົເອງ ອງີ

ຕາມຂໍກ້ໍານດົຂອງກດົໝາຍ. ຜ່ານມາ, ແມ່ຍງິ ມກັຈະປ່ອຍໃຫຜ້ວົ

ຂອງພວກເຂາົຕດັສນິໃຈ.   

ກຸ່ມຜູຊ້າຍ ຂໍໃຫທ້ມີງານ ເພ ່ ອຈດັກດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ ພອ້ມກບັ

ເຄ ່ ອງມ ການໂຄສະນາ. ພວກເຂາົຂໍໃຫໄ້ດຮ້ບັປ ມ້ຄູ່ມ ກດິຈະກໍາ

ປະຊາສໍພນັ ຊຶ່ ງພວກເຂາົສາມາດນໍາໃຊ ້ ເພ ່ ອເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່

ຊາວບາ້ນ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົໃຫພ້ວກເຂາົກ່ຽວກບັສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ. 

ຊາວບາ້ນ ຍງັຂໍໃຫທ້ມີງານຂັນ້ເມ ອງ ດໍາເນນີການຈດັສນັແບ່ງເຂດທີ່

ດນິໃຫສໍ້າເລດັ.  

ເມ ອງນາກາຍ  (ທຸກບາ້ນແມ່ນໄດຮ້ບັກດິຈະກາໍການປູກຈດິສາໍນກຶ 

ຫຼ   ປະຊາສາໍພນັ ຈາກທມີງານຂອງພາກລດັ)  

ກ ່ມແມ່ຍິງ 

ແມ່ຍງິສາມາດອະທບິາຍບດົຮຽນ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ໄດເ້ຮດັ 

ສໍາເລດັ ໂດຍທມີງານຂັນ້ເມ ອງ. ພວກເຂາົຈ ່ ໄດວ່້າ ມຜູີຕ້າງໜາ້ຈາກ

ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ເພາະວ່າ ລາວສາມາດອະທບິາຍໄດດ້ຫີຼາຍ, ສຽງ

ດງັ ແລະ ຈະແຈງ້, ຊຶ່ ງຍກົສູງຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັສດິຂອງແມ່ຍງິໃນ 

ເລ ່ ອງທີ່ ດນິ, ສດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ,ີ ແລະ ການລະບຸ    

ໜ່ວຍງານການປກົປອ້ງແມ່ຍງິ. ແມ່ຍງິ ແມ່ນສະໜບັສະໜນູສົ່ ງເສມີ

ກນັ ເພ ່ ອຕອບຄໍາຖາມ, ແລະ ຈ ່ ໄດດ້ກ່ີຽວກບັຊ ່ ຂອງແມ່ຍງິໃນໃບ

ຕາດນິ. ພອ້ມນັນ້, ທມີງານ ກໍໄດໃ້ຫຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັສດິນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິ, ສດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ,ີ ແລະ ການລະບຸໜ່ວຍງານ

ການປກົປອ້ງແມ່ຍງິ. ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການສໍາພາດ, ແມ່ຍງິ ບອກໃຫ ້

ທມີງານວ່າ ພວກເຂາົຕອ້ງການເບິ່ ງວດີໂີອ, ຮູບພາບຊວີດິການເປນັຢູ່

ຂອງບ່ອນອ ່ ນໆ ທີ່ ອາດຈະໜາ້ສນົໃຈ ແລະ ມກີານສນົທະນາກ່ຽວ

ກບັຫວົຂໍກ່້ຽວຂອ້ງກບັທີ່ ດນິ.  

 

ທມີງານຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດເ້ຮດັກດິຈະກາໍການປູກຈດິ

ສາໍນກຶໃຫແ້ກ່ກຸ່ມແມ່ຍງິໃນເມ ອງຫນີບູນ 

ກ ່ມຜູ້ຊາຍ 

ການປກຶສາຫາລ ກຸ່ມ ແມ່ນສຸມໃສ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັໂຄງການ, 

ແຕ່ພວກເຂາົບ່ໍຈ ່  ຊ ່ ໂຄງການ ແລະ ບ່ໍໝັນ້ໃຈທີ່ ຈະຕອບ. ບາງຄນົ 

ເວົາ້ວ່າ ໂຄງການນີ ້ອອກໃບຕາດນິ.   

ບນັດາຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ ສາມາດຈ ່ ວຽກກດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັທີ່ ໄດຈ້ດັ

ຂຶນ້ໂດຍທມີງານຂັນ້ເມ ອງ. ພວກເຂາົຍງັເຂົາ້ໃຈ ເຖງິເນ ອ້ໃນສໍາຄນັ

ຂອງບດົຮຽນ ຊຶ່ ງລວມມ:ີ ສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ,ີ ສດິການ

ຄອບຄອງທີ່ ດນິ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິໃນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ. 

ພວກເຂາົຍງັສາມາດສົ່ ງຕໍ່ ຄວາມຮູ ້ ທີ່ ພວກເຂາົໄດຮ້ຽນມາຈາກທມີ

ງານຂັນ້ເມ ອງ ໃຫແ້ກ່ຜູອ້ ່ ນໆ ໄດ.້ ກຸ່ມຜູຊ້າຍ ຍງັສາມາດບອກໄດ ້

ເຖງິລາຍລະອຽດຂອງວຽກກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶ  ເນ ່ ອງຈາກ

ວ່າ ທມີງານຂັນ້ເມ ອງ ໄດນໍ້າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ຫຼາຍອນັທີ່ ເປນັສ ່ ປະຈກັຕາ 

ເຊັ່ ນ: ວດີີໂອກ່ຽວກບັຂະບວນການອອກໃບຕາດນິ, ໂປສເຕ ີ ແລະ 

ເອກະສານຕ່າງໆ. ກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶ ຊ່ວຍໃຫຊ້າວບາ້ນ 

ເຂົາ້ໃຈສະພາບເງ  ່ອນໄຂຂອງບາ້ນໃນອະດດີທີ່ ອຸດມົສມົບູນໄປດວ້ຍ

ສດັປ່າ, ຕົນ້ໄມໃ້ຫຍ່, ອາກາດດ.ີ ຫວ່າງບ່ໍດນົມານີ,້ ສະພາບດນິຟາ້

ອາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມປ່ຽນແປງໄປ.   
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ນອກຈາກວຽກກດິຈະກໍາການສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ, ທມີງານ

ຂັນ້ເມ ອງ ຄວນສໍາເລດັການສໍາຫຼວດ ແລະ ການແບ່ງເຂດດນິທີ່ ເປນັ

ດນິກະສກິໍາ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ພູພຽງ ແລະ ວຽກອ ່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ໂຄງການຕວົແບບ ຄວນສ ບຕ່ໍໃຫສໍ້າເລດັທຸກຂັນ້ຕອນ.  

ວຽກກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶ ຄວນໃຫມ້ເີຄ ່ ອງມ ທີ່ ເບິ່ ງເຫນັໄດ ້

ເຊັ່ ນ ຮູບພາບ ແລະ ວດີໂີອ.  

ຊາວບາ້ນ ຕອ້ງການໃຫມ້ ີ ຮູບໂປສເຕຕີດິໄວໃ້ນບາ້ນ ເພ ່ ອໃຫ ້

ພວກເຂາົສາມາດອ່ານ/ນໍາໃຊ ້ເມ ່ ອຕອ້ງການ.  

 ທມີງານຂັນ້ເມ ອງ ຄວນໃຊເ້ວລາໜຶ່ ງວນັ ເພ ່ ອເຮດັວຽກ

ກດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ, ພຽງ 2-3 ຊົ່ ວໂມງ ແມ່ນບ່ໍພຽງພໍ. 

ຊາວບາ້ນບາງຄນົທີ່ ມດີນິຫຼາຍຕອນ, ອໍານາດການປກົຄອງເມ ອງ 

ຄວນຈາໍກດັຈາໍນວນຕອນດນິຂອງພວກເຂາົ. ເວລາດໍາເນນີການສໍາ

ຫຼວດ, ຄວນຕອ້ງຈະແຈງ້ວ່າບຸກຄນົສາມາດເປນັເຈົາ້ຂອງດນິໄດຈ້ກັ

ຕອນ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແຕ່ລະປະເພດ. 

ຄ່າທໍານຽມໃນການອອກໃບຕາດນິ ແມ່ນສູງຫຼາຍ, ສະນັນ້, 

ຊາວບາ້ນບ່ໍສາມາດຈ່າຍໄດ.້ 

ເມ ອງຫນີບູນ ໜຶ່ ງບາ້ນໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ພາຍໃຕ ້

ໂຄງການ  ໜຶ່ ງບາ້ນ ແມ່ນໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົຈາກພາກລດັ

ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ 
ກຸ່ມນີ ້ ເຂົາ້ໃຈຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຂອ້ນຂາ້ງດ ີ ແລະ ພວກເຂາົ

ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ດກ່ີຽວກບັສະພາບການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ 

ປ່າໄມໃ້ນບາ້ນ ນບັແຕ່ 5 ປີຜ່ານມາ ຈນົຮອດປັດຈບຸນັ. ພວກເຂາົ

ກ່າວວ່າ ໂຄງການນີ ້ ເປນັປະໂຫຍດຫຼາຍ ເພາະວ່າ ມນັໄດຊ່້ວຍໃຫ ້

ແກໄ້ຂບນັຫາຂໍຂ້ດັແຍງ້ທີ່ ດນິໃນບາ້ນ ແລະ ຊາວບາ້ນ ກໍເຂົາ້ໃຈກ່ຽວ

ກບັປ່າແຕ່ລະປະເພດ. ກ່ອນໜາ້ໂຄງການນີ ້ ອໍານາດການປກົຄອງ

ບາ້ນ ບ່ໍຮູວ່້າ ບາ້ນຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 

ກ ່ມແມ່ຍິງ 
ກຸ່ມແມ່ຍງິ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍງັບ່ໍຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັໂຄງການ ແລະ 

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ, ແມ່ຍງິບາງຄນົ ເຂົາ້ໃຈວ່າ ໂຄງການ ແມ່ນ

ເພ ່ ອອອກໃບຕາດນິ. ເຖງິຢ່າງນັນ້ກໍຕາມ, ພວກເຂາົຍງັຈ ່ ບດົຮຽນ

ຈາກການຝກຶອບົຮມົໄດດ້ ີແລະ ຍກົຄໍາຖາມທີ່ ໜາ້ສນົໃຈ. ພວກເຂາົ

ຍງັສາມາດອະທບິາຍຄວາມສໍາຄນັໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ

ຢູ່ໃນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິໃນບາ້ນ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຄວາມສໍາຄນັຂອງ

ວຽກກດິຈະກໍາການສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ. ນອກຈາກນັນ້,  ພວກ

ເຂາົຍງັໄດຕ້ັງ້ຄໍາຖາມກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການມຊີ ່ ແມ່ຍງິຢູ່

ໃນໃບຕາດນິ ແລະ ບອກທມີງານປະເມນີຜນົວ່າ ພວກເຂາົຕອ້ງການ

ໃຫທ້ມີງານຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ ເພ ່ ອໃຫເ້ຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນກ່ຽວ

ກບັບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັທີ່ ດນິ ແລະ ພວກເຂາົກໍຕອ້ງການໃຫມ້ ີ ຮູບ

ໂປສເຕສໍີາລບັຕດິຢູ່ບາ້ນ. ພວກເຂາົງຂໍໃຫທ້ມີງານຂັນ້ເມ ອງ ເພ ່ ອ

ຈດັກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶໃຫຫ້ຼາຍຂຶນ້ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 

ກ ່ມຜູ້ຊາຍ 
ທມີງານປະເມນີຜນົ ຖາມກຸ່ມຜູຊ້າຍ ເພ ່ ອແຕມ້ແຜນທີ່ ຂອງຕອນ

ດນິ ແລະ ການນໍາໃຊປ່້າພາຍໃນຂອບເຂດຊາຍແດນບາ້ນທີ່ ທມີງານ

ຂັນ້ເມ ອງໄດດໍ້າເນນີການສໍາຫຼວດທີ່ ດນິ. ຜູຊ້າຍບ່ໍເຂົາ້ໃຈວຽກງານ

ປະຊາສໍາພນັ ເພາະວ່າ ມພີຽງບາງຄນົທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກໍາຢູ່ບາ້ນ

ວຽງທອງ ແລະ ບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫຊ້າວບາ້ນຜູອ້ ່ ນໆ ເມ ່ ອພວກເຂາົກບັຄ ນ

ບາ້ນ. ກຸ່ມຜູຊ້າຍ ແມ່ນຮບັຮູດ້ກ່ີຽວກບັ ຂໍຂ້ດັແຍງ້ທີ່ ດນິໃນຂອບ

ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ບໍລເິວນທີ່ ເຊ ່ ອມຈອດກນັ. ເມ ່ ອທມີງານ

ຂັນ້ເມ ອງ ໄດມ້າເຮດັວຽກທີ່ ບາ້ນ ໂພນດ,ີ ພວກເຂາົ ເຮດັແຕ່ການສໍາ

ຫຼວດທີ່ ດນິເທົ່ ານັນ້ ແລະ ບ່ໍໄດເ້ຮດັວຽກປະຊາສໍາພນັ 

ເມ ອງເຊບັງ້ໄຟ ສອງບາ້ນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຝກຶອບົຮມົເຮດັ

ວຽກຕວົຈງິຂອງໂຄງການ  ໃນເດ ອນ ກລໍະກດົ

ກ ່ມແມ່ຍິງ 

ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ ຄນົ ມຄີວາມກະຕ ລ ລົນ້ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມ ຕອບຄໍາ

ຖາມຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່  ທມີງານຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ເຮດັ

ວຽກຮ່ວມກນັເພ ່ ອຊອກຫາວທິທີາງຊຸກຍູໃ້ຫ ້ ແມ່ຍງິໄດປ້ະກອບຄໍາ

ເຫນັ. ໂດຍລວມແລວ້, ແມ່ຍງິເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັວຽກຂອງໂຄງການ 

ແລະ ພວກເຂາົຮູໄ້ດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການທີ່ ດນິ, ການນໍາ

ໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິໍາ, ຊ ່ ຂອງແມ່ຍງິໃນໃບຕາດນິ ພວກເຂາົຍງັຈ ່ ໄດ ້

ເຖງິ ສດິຂອງຜູຖ້ ຄອງທີ່ ດນິ ສດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ

ເກນີກວ່າ ປີ ແມ່ຍງິຍງັຮູວ່້າ ຈະເຮດັແນວໃດໃຫແ້ມ່ຍງິ ແລະ 

ອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ ສາມາດປກົປອ້ງສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງ

ແມ່ຍງິ. 

ກ ່ມຜູ້ຊາຍ 
ຈາກການສນົທະນາ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ສາມາດຈ ່ ໄດບ້າງບດົຮຽນ ເຊັ່ ນວ່າ 

ພວກເຂາົສາມາດຕອບໄດວ່້າ ປະຊາຊນົລາວ ມ ີ 5 ສດິພ ນ້ຖານໃນ

ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ. ຜູຊ້າຍ ຍງັສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດວ່້າ ສດິການນໍາໃຊທ້ີ່
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ຂັື້ນແຂວງ

• ບດົບາດຂັນ້ແຂວງ ແມ່ນຫຍງັ? ພວກເຂາົຈະເຊ ່ ອມໂຍງ 

ຫຼ   ຄວນຈະເຊ ່ ອມໂຍງເຂົາ້ກນັແນວໃດ? ການຈດັສນັ

ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທມີງານຂັນ້ແຂວງສໍາລບັ

ກດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ ຫຼ   ວຽກອ ່ ນໆ ຄວນກໍານດົຈະ 

ແຈງ້ ແລະ ຄວນມເີວລາພຽງພໍ ເພ ່ ອທມີງານວຊິາການເຂົາ້

ຮ່ວມໃນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງວຽກງານປະຊາສໍາພນັ.

ຂັື້ນເມ ອງ

• ການປະສານງານທີ່ ດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າລະຫວ່າງທມີງານປະຊາ

ສໍາພນັ ແລະ ທມີງານຂຶນ້ທະບຽນທີ່ ດນິ: ບດົບາດຂອງ

ທມີງານປະຊາສໍາພນັ ແລະ ທມີງານຂຶນ້ທະບຽນທີ່ ດນິ 

ແມ່ນຫຍງັ? ໃຜຄວນເຮດັຫຍງັ ແລະ ເມ ່ ອໃດ? ເມ ່ ອໃດ

ຄວນສາ້ງຕາຕະລາງເວລາໃນການເຮດັວຽກປະຊາສໍາ

ພນັ? 
• ຄວນມກີານຈດັສນັງບົປະມານຢ່າງພຽງພໍໃຫແ້ກ່ ຂັນ້

ເມ ອງ ເພ ່ ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດເຮດັກດິຈະກໍາການສາ້ງ

ຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງປກົກະຕໃິນຫຼາຍໝູ່ ບາ້ນ 

(ຄ່າສໍາເນາົ, ຄ່າເອກະສານ, ຄ່ານໍາ້ມນັລດົ?) 
• ຄວນໃຫເ້ວລາພຽງພໍໃນການກະກຽມ ເພ ່ ອຝກຶຊອ້ມ

ກ່ອນຈະໄປຈດັການຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ, ເພ ່ ອ

ໃຫພ້ະນກັງານຂັນ້ເມ ອງ ມຄີວາມພອ້ມກະກຽມຕນົເອງ,

ທງັດາ້ນເນ ອ້ໃນ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ໃນການຝກຶອບົຮມົ.  
• ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງເພີ່ ມຕ ່ ມ (ການຝກຶ

ອບົຮມົທີ່ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ) ໃຫຂ້ັນ້ເມ ອງ 
 ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຫຼາຍຄນົ: ໄດຮ້ບັຄວາມຮູເ້ພີ່ ມຂຶນ້ 

ແຕ່ບ່ໍແນ່ໃຈ/ບ່ໍໝັນ້ໃຈ ຈະນໍາໃຊມ້ນັແນວໃດ

ຕອ້ງການການຝກຶອບົຮມົເພີ່ ມຕ ່ ມ ຫຼ   ສ ບຕ່ໍ

ການສະໜບັສະໜນູ.

 ການຝກຶເຮດັວຽກຕວົຈງິ ເປນັປະໂຫຍຫຼາຍ.  

ຂັື້ນບ້ານ

• ຊາວບາ້ນ ຍງັສບັສນົກ່ຽວກບັໜາ້ວຽກຫຼກັຕ່າງໆຂອງ

ໂຄງການ ແລະ ມກັຈະເຂົາ້ໃຈວ່າ ເປັນໂຄງການອອກໃບ

ຕາດນິ ຫຼ   ການຂຶນ້ທະບຽນທີ່ ດນິ, ເປົາ້ໝາຍຂອງ

ໂຄງການ ແມ່ນບ່ໍຈະແຈງ້.  ຄວນມເີວລາເພີ່ ມຕ ່ ມ ເພ ່ ອ

ອະທບິາຍລາຍລະອຽດ ໃຫແ້ກ່ບນັດາຊຸມຊນົ ທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ. 

• ຄວນມກີດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ/ປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ຄວນ

ມເີວລາພຽງພໍໃນລະຫວ່າງ ການປະກອບຄໍາຄດິເຫນັຂອງ

ຊາວບາ້ນ ເພ ່ ອຕັງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ໄດຮ້ບັຄໍາຕອບທີ່ ຄບົ

ຖວ້ນ ໄດມ້ກີານຂໍ ໃຫມ້ ີ ມ ຕ້ໍ່ ບາ້ນ

• ຊາວບາ້ນຕອ້ງການຂໍມູ້ນທີ່ ຂຽນເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຫຼ   

ປ ມ້ຄູ່ມ ຈາກທມີງານຂັນ້ເມ ອງ ເພ ່ ອໃຫພ້ວກເຂາົໄດເ້ບິ່ ງຂໍ ້

ມູນ ຫຼ   ນໍາໃຊສໍ້າລບັການຝກຶອບົຮມົເພີ່ ມຕ ່ ມໃນບາ້ນ.  
• ການປກຶສາຫາລ ວທິກີານທີ່ ຈະເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕ ່ ມ 

ພາຍໃນບາ້ນ.  

ຜູ້ສະໜອງການຝຶກອ ບຮ ມແບບໃກ້ຊິດ (ໂຄງການ LIFE ຫ   
ອ ີ່ນໆ) 

• ທມີງານຄູຝກຶ ຂໍໃຫເ້ຮດັການປະເມນີຜນົພາກສະໜາມ

ຂອງພ ນ້ທີ່ ເປົາ້ໝາຍໃນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ກ່ອນການຝກຶ

ອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ເພ ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈສະພາບ ລວມກ່ຽວ

ກບັບນັຫາໃນພ ນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ ງນີ ້

ແມ່ນເປນັໄປບ່ໍໄດ ້ຍອ້ນຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນເວລາ. ຍງັມຂໍີແ້ນະ

ນໍາ ເພ ່ ອໃຫເ້ຮດັການປະເມນີຜນົໃນພາກສະໜາມກ່ອນ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຝກຶອບົຮມົ ເພ ່ ອໃຫເ້ນ ອ້ໃນ

ການຝກຶອບົຮມົແທດເໝາະກບັບນັຫາສະເພາະຍິ່ ງຂຶນ້ໃນ

ພາກສະໜາມ.  
• ສະເໜໃີຫມ້ລີະດບັຂັນ້ຂອງການຝກຶອບົຮມົຫຼາຍຊຸດ 

ໂດຍໄລຍະເວລາຍາວຂຶນ້ໃນຫຼາຍຫວົຂໍ ້ ເພ ່ ອໃຫມ້ເີນ ອ້

ໃນຫຼາຍຂຶນ້ໃນການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການຊີນໍ້າທີ່ ດກີວ່າ 

ແລະ ຄວາມເປນັໄປໄດສໍ້າລບັການຝກຶອບົຮມົແບບ

ໃກຊ້ດິ, ເຮດັວຽກຕວົຈງິຂອງພະນກັງານຂັນ້ເມ ອງ ແມ່ນ

ໃຫຮ້ບັປະກນັໄດ.້ 

ເນ ່ ອງຈາກຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ເວລາ, 

ລະດບັຂັນ້ຂອງການຝກຶອບົຮມົ ຖ ກຕດັລງົໃຫເ້ປັນການ

ຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິຊຸດດຽວເປນັເວລາ 5 ວນັ ສໍາລບັ

ແຕ່ລະເມ ອງ.   
• ຜູສ້ະໜອງການຝກຶອບົຮມົ ຄວນສຸມໃສ່ຕ ່ ມກ່ຽວກບັວທິີ

ການຕວົຈງິ ທີ່ ລດັຖະບານຍອມຮບັໄດສໍ້າລບັວທິກີານ

ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ຜນົປະໂຫຍດຂອງວທິກີານແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມຜ່ານໂຄງການ ແມ່ນເຫນັໄດ ້(ບນັດາຜູ ້

ໃຫສໍ້າພາດ ໃຫຄຸ້ນຄ່າສູງຕໍ່ ການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ດຍີິ່ ງຂຶນ້
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ກດິຈະກາໍສາ້ງຄວາມຄຸນ້ເຄຍີທີ່  ບາ້ນ ໂພນທອງ 

ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ທິດທາງຕໍີ່ໜ້າ 

ລະດັບຜູ້ໃຫ້ທຶ MRLG  

• ຄູ່ຮ່ວມມ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນີ ້ແມ່ນ ກມົທີ່

ດນິ, ໂດຍໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການ 
MRLG. ຊຶ່ ງເປັນການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່ ສໍາລບັ MRLG 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຫຼ   ຂັນ້ການຕດັສນິໃຈ ບາງຄັງ້ກໍຍງັບ່ໍ

ຈະແຈງ້. ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຫຼ   ແຜນທີ່ ວຽກຕ່າງໆ

ຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ສາມາດເຮດັໃຫຈ້ະແຈງ້

ຂຶນ້ໄດໃ້ນອະນາຄດົ ແລະ ເລັ່ ງລດັຂັນ້ຕອນໃຫໄ້ວຂຶນ້.  

• ການກໍານດົຄວາມຕອ້ງການຂອງກດິຈະກໍາການສາ້ງ

ຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ: ການອອກແບບເບ ອ້ງຕົນ້ ຄວນໃຫ ້
ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊາວບາ້ນ, ອໍານາດການປກົຄອງບາ້ນ 

ແລະ ອໍານາດການປກົຄອງເມ ອງ, ເພ ່ ອວ່າ ແຜນງານການ

ຮບັຮູສ້ດິ ສາມາດຕອບໂຈດຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ປະຊາຊນົ ແລະ ຈາກນັນ້, ສ ບຕ່ໍດໍາເນນີການ ດວ້ຍ

ຂະບວນການຮບັຮູສ້ດິ ໂດຍອງີໃສ່ຜນົຂອງການປະເມນີ

ຜນົຈາກຊາວບາ້ນ ແລະ ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ.   
• ຄວນມໂີຄງການແຍກຕ່າງຫາກ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ

ກດິຈະກໍາວຽກງານປະຊາສໍາພນັ ເພ ່ ອໃຫສໍ້າເລດັທຸກດາ້ນ

ຂອງຂັນ້ຕອນໂຄງການ ຈາກການອອກແບບ, ຂຽນປ ມ້ຄູ່

ມ  ແລະ ການປະເມນີຜນົ. 

 

 

ຂັື້ນສູນກາງ 

• ໃນໂຄງການນີ,້ ກມົທີ່ ດນິ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບ ໃນການສາ້ງ

ປ ມ້ຄູ່ມ  ວຽກງານປະຊາສໍາພນັ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນ ພອ້ມທງັ ມອບໝາຍແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ລະຫວ່າງຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ. ບນັຫາ

ສໍາຄນັແມ່ນວ່າ ເຄ ່ ອງມ ເຫຼ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນໃຫມ້ໄີວໂ້ດຍໄວທີ່

ສຸດ ເພ ່ ອໃຫທຸ້ກໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຮບັຮູໄ້ດຈ້ະແຈງ້

ກ່ຽວກບັພາລະບດົບາດຂອງພວກເຂາົໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ນອກເໜ ອຈາກນັນ້. ຄວນມີ

ເວລາພຽງພໍ ແລະ ສະຖານທີ່ ເພ ່ ອໃຫມ້ກີານປກຶສາຫາລ 

ກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ ແລະ ການວາງແຜນ.  

• ການປະສານງານລະຫວ່າງ ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ 

ຕອ້ງໄດປ້ັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້. ບນັດາເມ ອງ ແລະ ບາ້ນ ບ່ໍໄດ ້

ຮບັແຈງ້ການຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ

ສັນ້ໆ, ສະນັນ້, ຈາໍນວນຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແມ່ນໜອ້ຍກວ່າ

ທີ່ ຄາດໄວ.້ ການປະສານງານ ສໍາເລດັແລວ້, ແຕ່ວ່າ ບ່ໍມີ

ການຕດິຕາມຕ ່ ມ, ສະນັນ້, ຊາວບາ້ນຫຼາຍຄນົ ບ່ໍສາມາດ

ເຂົາ້ຮ່ວມນໍາໄດ.້   
• ກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົໜາ້ວຽກລະຫວ່າງ 

ຫອ້ງການຕ່າງໆ ຄວນເຮດັໃຫຈ້ະແຈງ້. ຈດຸສຸມຕົນ້ຕໍ 

ແມ່ນເພ ່ ອຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ 

ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ແຕ່ສຸດທາ້ຍແລວ້, ພວກເຂາົບ່ໍໄດມ້ີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານປະຊາສໍາພນັ ຍອ້ນງບົປະມານ ຫຼ   

ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນເວລາ ຫຼ   ຂາດການປະສານງານ?  
• ການສ ່ ສານລະຫວ່າງຫວົໜາ້ຊີນໍ້າ ແລະ ພະນກັງານວຊິາ

ການ: ພະນກັງານວຊິາການບາງຄນົ ບ່ໍເຂົາ້ໃຈແຈງ້ກ່ຽວ

ກບັການຮ່ວມມ , ແຕ່ໄດຮ້ບັຜດິຊອບໃນການແບ່ງປນັຂໍ ້

ມູນໃຫແ້ກ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊາວບາ້ນ. ບນັຫານີ ້ອາດ

ຈະເປນັຍອ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແມ່ນເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍ

ພະນກັງານຂັນ້ສູງ, ແຕ່ພະນກັງານວຊິາການ ຖ ກສົ່ ງໄປ

ພາກສະໜາມ; 
• ເອກະສານ/ອຸປະກອນການຝກຶອບົຮມົທງັໝດົ ຄວນເຮດັ

ໃຫມ້ໄີວກ່້ອນການເລີ່ ມຕົນ້ຝກຶອບົຮມົ; 
• ການຄດັເລ ອກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົຢ່າງເອາົໃຈໃສ່, ກດິ

ຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ ຄວນເປນັສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງໜາ້ວຽກ

ຂອງ ພວກເຂາົ.  
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ຂັື້ນແຂວງ 

• ບດົບາດຂັນ້ແຂວງ ແມ່ນຫຍງັ? ພວກເຂາົຈະເຊ ່ ອມໂຍງ 

ຫຼ   ຄວນຈະເຊ ່ ອມໂຍງເຂົາ້ກນັແນວໃດ? ການຈດັສນັ

ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທມີງານຂັນ້ແຂວງສໍາລບັ

ກດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ ຫຼ   ວຽກອ ່ ນໆ ຄວນກໍານດົຈະ 

ແຈງ້ ແລະ ຄວນມເີວລາພຽງພໍ ເພ ່ ອທມີງານວຊິາການເຂົາ້

ຮ່ວມໃນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງວຽກງານປະຊາສໍາພນັ. 

ຂັື້ນເມ ອງ 

• ການປະສານງານທີ່ ດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າລະຫວ່າງທມີງານປະຊາ

ສໍາພນັ ແລະ ທມີງານຂຶນ້ທະບຽນທີ່ ດນິ: ບດົບາດຂອງ

ທມີງານປະຊາສໍາພນັ ແລະ ທມີງານຂຶນ້ທະບຽນທີ່ ດນິ 

ແມ່ນຫຍງັ? ໃຜຄວນເຮດັຫຍງັ ແລະ ເມ ່ ອໃດ? ເມ ່ ອໃດ

ຄວນສາ້ງຕາຕະລາງເວລາໃນການເຮດັວຽກປະຊາສໍາ

ພນັ? 
• ຄວນມກີານຈດັສນັງບົປະມານຢ່າງພຽງພໍໃຫແ້ກ່ ຂັນ້

ເມ ອງ ເພ ່ ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດເຮດັກດິຈະກໍາການສາ້ງ

ຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງປກົກະຕໃິນຫຼາຍໝູ່ ບາ້ນ 

(ຄ່າສໍາເນາົ, ຄ່າເອກະສານ, ຄ່ານໍາ້ມນັລດົ?) 
• ຄວນໃຫເ້ວລາພຽງພໍໃນການກະກຽມ ເພ ່ ອຝກຶຊອ້ມ

ກ່ອນຈະໄປຈດັການຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຊາວບາ້ນ, ເພ ່ ອ

ໃຫພ້ະນກັງານຂັນ້ເມ ອງ ມຄີວາມພອ້ມກະກຽມຕນົເອງ,

ທງັດາ້ນເນ ອ້ໃນ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ໃນການຝກຶອບົຮມົ.  
• ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງເພີ່ ມຕ ່ ມ (ການຝກຶ

ອບົຮມົທີ່ ຕໍ່ ເນ ່ ອງ) ໃຫຂ້ັນ້ເມ ອງ 
(i) ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຫຼາຍຄນົ: ໄດຮ້ບັຄວາມຮູເ້ພີ່ ມຂຶນ້ 

ແຕ່ບ່ໍແນ່ໃຈ/ບ່ໍໝັນ້ໃຈ ຈະນໍາໃຊມ້ນັແນວໃດ

, ຕອ້ງການການຝກຶອບົຮມົເພີ່ ມຕ ່ ມ ຫຼ   ສ ບຕໍ່

ການສະໜບັສະໜນູ.  

(ii) ການຝກຶເຮດັວຽກຕວົຈງິ ເປນັປະໂຫຍຫຼາຍ.  

ຂັື້ນບ້ານ 

• ຊາວບາ້ນ ຍງັສບັສນົກ່ຽວກບັໜາ້ວຽກຫຼກັຕ່າງໆຂອງ

ໂຄງການ ແລະ ມກັຈະເຂົາ້ໃຈວ່າ ເປັນໂຄງການອອກໃບ

ຕາດນິ ຫຼ   ການຂຶນ້ທະບຽນທີ່ ດນິ, ເປົາ້ໝາຍຂອງ

ໂຄງການ ແມ່ນບ່ໍຈະແຈງ້.  ຄວນມເີວລາເພີ່ ມຕ ່ ມ ເພ ່ ອ

ອະທບິາຍລາຍລະອຽດ ໃຫແ້ກ່ບນັດາຊຸມຊນົ ທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ.  

• ຄວນມກີດິຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ/ປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ຄວນ

ມເີວລາພຽງພໍໃນລະຫວ່າງ ການປະກອບຄໍາຄດິເຫນັຂອງ

ຊາວບາ້ນ ເພ ່ ອຕັງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ໄດຮ້ບັຄໍາຕອບທີ່ ຄບົ

ຖວ້ນ (ໄດມ້ກີານຂໍ ໃຫມ້ ີ1 ມ ຕ່ໍ້ບາ້ນ) 

• ຊາວບາ້ນຕອ້ງການຂໍມູ້ນທີ່ ຂຽນເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຫຼ   

ປ ມ້ຄູ່ມ ຈາກທມີງານຂັນ້ເມ ອງ ເພ ່ ອໃຫພ້ວກເຂາົໄດເ້ບິ່ ງຂໍ ້

ມູນ ຫຼ   ນໍາໃຊສໍ້າລບັການຝຶກອບົຮມົເພີ່ ມຕ ່ ມໃນບາ້ນ.  
• ການປກຶສາຫາລ ວທິກີານທີ່ ຈະເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕ ່ ມ 

ພາຍໃນບາ້ນ.  

ຜູ້ສະໜອງການຝຶກອ ບຮ ມແບບໃກ້ຊິດ (ໂຄງການ LIFE ຫ   
ອ ີ່ນໆ) 

• ທມີງານຄູຝກຶ ຂໍໃຫເ້ຮດັການປະເມນີຜນົພາກສະໜາມ

ຂອງພ ນ້ທີ່ ເປົາ້ໝາຍໃນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ກ່ອນການຝກຶ

ອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິ ເພ ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈສະພາບ ລວມກ່ຽວ

ກບັບນັຫາໃນພ ນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ ງນີ ້

ແມ່ນເປນັໄປບ່ໍໄດ ້ຍອ້ນຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນເວລາ. ຍງັມຂໍີແ້ນະ

ນໍາ ເພ ່ ອໃຫເ້ຮດັການປະເມນີຜນົໃນພາກສະໜາມກ່ອນ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຝກຶອບົຮມົ ເພ ່ ອໃຫເ້ນ ອ້ໃນ

ການຝກຶອບົຮມົແທດເໝາະກບັບນັຫາສະເພາະຍິ່ ງຂຶນ້ໃນ

ພາກສະໜາມ.  
• ສະເໜໃີຫມ້ລີະດບັຂັນ້ຂອງການຝກຶອບົຮມົຫຼາຍຊຸດ 

ໂດຍໄລຍະເວລາຍາວຂຶນ້ໃນຫຼາຍຫວົຂໍ ້ ເພ ່ ອໃຫມ້ເີນ ອ້

ໃນຫຼາຍຂຶນ້ໃນການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການຊີນໍ້າທີ່ ດກີວ່າ 

ແລະ ຄວາມເປນັໄປໄດສໍ້າລບັການຝກຶອບົຮມົແບບ

ໃກຊ້ດິ, ເຮດັວຽກຕວົຈງິຂອງພະນກັງານຂັນ້ເມ ອງ ແມ່ນ

ໃຫຮ້ບັປະກນັໄດ.້   

ເນ ່ ອງຈາກຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ເວລາ, 

ລະດບັຂັນ້ຂອງການຝກຶອບົຮມົ ຖ ກຕດັລງົໃຫເ້ປັນການ

ຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິຊຸດດຽວເປນັເວລາ 5 ວນັ ສໍາລບັ

ແຕ່ລະເມ ອງ.   
• ຜູສ້ະໜອງການຝກຶອບົຮມົ ຄວນສຸມໃສ່ຕ ່ ມກ່ຽວກບັວທິີ

ການຕວົຈງິ ທີ່ ລດັຖະບານຍອມຮບັໄດສໍ້າລບັວທິກີານ

ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ຜນົປະໂຫຍດຂອງວທິກີານແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມຜ່ານໂຄງການ LIFE ແມ່ນເຫນັໄດ ້(ບນັດາຜູ ້

ໃຫສໍ້າພາດ ໃຫຄຸ້ນຄ່າສູງຕ່ໍການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ດຍີິ່ ງຂຶນ້
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ກດິຈະກາໍສາ້ງຄວາມຄຸນ້ເຄຍີທີ່  ບາ້ນ ໂພນທອງ

ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ທິດທາງຕໍີ່ໜ້າ

ລະດັບຜູ້ໃຫ້ທຶ MRLG 

• ຄູ່ຮ່ວມມ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນີ ້ແມ່ນ ກມົທີ່

ດນິ, ໂດຍໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການ 
ຊຶ່ ງເປັນການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່ ສໍາລບັ  

ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຫຼ   ຂັນ້ການຕດັສນິໃຈ ບາງຄັງ້ກໍຍງັບ່ໍ

ຈະແຈງ້. ແຜນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຫຼ   ແຜນທີ່ ວຽກຕ່າງໆ

ຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ສາມາດເຮດັໃຫຈ້ະແຈງ້

ຂຶນ້ໄດໃ້ນອະນາຄດົ ແລະ ເລັ່ ງລດັຂັນ້ຕອນໃຫໄ້ວຂຶນ້. 

• ການກໍານດົຄວາມຕອ້ງການຂອງກດິຈະກໍາການສາ້ງ

ຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ: ການອອກແບບເບ ອ້ງຕົນ້ ຄວນໃຫ ້
ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊາວບາ້ນ, ອໍານາດການປກົຄອງບາ້ນ 

ແລະ ອໍານາດການປກົຄອງເມ ອງ, ເພ ່ ອວ່າ ແຜນງານການ

ຮບັຮູສ້ດິ ສາມາດຕອບໂຈດຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ປະຊາຊນົ ແລະ ຈາກນັນ້, ສ ບຕໍ່ ດໍາເນນີການ ດວ້ຍ

ຂະບວນການຮບັຮູສ້ດິ ໂດຍອງີໃສ່ຜນົຂອງການປະເມນີ

ຜນົຈາກຊາວບາ້ນ ແລະ ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ.   
• ຄວນມໂີຄງການແຍກຕ່າງຫາກ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ

ກດິຈະກໍາວຽກງານປະຊາສໍາພນັ ເພ ່ ອໃຫສໍ້າເລດັທຸກດາ້ນ

ຂອງຂັນ້ຕອນໂຄງການ ຈາກການອອກແບບ, ຂຽນປ ມ້ຄູ່

ມ  ແລະ ການປະເມນີຜນົ.

ຂັື້ນສູນກາງ

• ໃນໂຄງການນີ ້ ກມົທີ່ ດນິ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບ ໃນການສາ້ງ

ປ ມ້ຄູ່ມ  ວຽກງານປະຊາສໍາພນັ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນ ພອ້ມທງັ ມອບໝາຍແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ລະຫວ່າງຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ. ບນັຫາ

ສໍາຄນັແມ່ນວ່າ ເຄ ່ ອງມ ເຫຼ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນໃຫມ້ໄີວໂ້ດຍໄວທີ່

ສຸດ ເພ ່ ອໃຫທຸ້ກໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຮບັຮູໄ້ດຈ້ະແຈງ້

ກ່ຽວກບັພາລະບດົບາດຂອງພວກເຂາົໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ນອກເໜ ອຈາກນັນ້. ຄວນມີ

ເວລາພຽງພໍ ແລະ ສະຖານທີ່ ເພ ່ ອໃຫມ້ກີານປກຶສາຫາລ 

ກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ ແລະ ການວາງແຜນ. 

• ການປະສານງານລະຫວ່າງ ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ 

ຕອ້ງໄດປ້ັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້. ບນັດາເມ ອງ ແລະ ບາ້ນ ບ່ໍໄດ ້

ຮບັແຈງ້ການຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ

ສັນ້ໆ, ສະນັນ້, ຈາໍນວນຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແມ່ນໜອ້ຍກວ່າ

ທີ່ ຄາດໄວ.້ ການປະສານງານ ສໍາເລດັແລວ້, ແຕ່ວ່າ ບ່ໍມີ

ການຕດິຕາມຕ ່ ມ, ສະນັນ້, ຊາວບາ້ນຫຼາຍຄນົ ບ່ໍສາມາດ

ເຂົາ້ຮ່ວມນໍາໄດ.້   
• ກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົໜາ້ວຽກລະຫວ່າງ 

ຫອ້ງການຕ່າງໆ ຄວນເຮດັໃຫຈ້ະແຈງ້. ຈດຸສຸມຕົນ້ຕໍ 

ແມ່ນເພ ່ ອຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ 

ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ແຕ່ສຸດທາ້ຍແລວ້, ພວກເຂາົບ່ໍໄດມ້ີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານປະຊາສໍາພນັ ຍອ້ນງບົປະມານ ຫຼ   

ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນເວລາ ຫຼ   ຂາດການປະສານງານ?  
• ການສ ່ ສານລະຫວ່າງຫວົໜາ້ຊີນໍ້າ ແລະ ພະນກັງານວຊິາ

ການ: ພະນກັງານວຊິາການບາງຄນົ ບ່ໍເຂົາ້ໃຈແຈງ້ກ່ຽວ

ກບັການຮ່ວມມ , ແຕ່ໄດຮ້ບັຜດິຊອບໃນການແບ່ງປນັຂໍ ້

ມູນໃຫແ້ກ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊາວບາ້ນ. ບນັຫານີ ້ອາດ

ຈະເປນັຍອ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແມ່ນເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍ

ພະນກັງານຂັນ້ສູງ, ແຕ່ພະນກັງານວຊິາການ ຖ ກສົ່ ງໄປ

ພາກສະໜາມ; 
• ເອກະສານ/ອຸປະກອນການຝກຶອບົຮມົທງັໝດົ ຄວນເຮດັ

ໃຫມ້ໄີວກ່້ອນການເລີ່ ມຕົນ້ຝກຶອບົຮມົ; 
• ການຄດັເລ ອກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົຢ່າງເອາົໃຈໃສ່, ກດິ

ຈະກໍາປະຊາສໍາພນັ ຄວນເປນັສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງໜາ້ວຽກ

ຂອງ ພວກເຂາົ.  
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ຂອງຊາວບາ້ນ), ແຕ່ວ່າ ມນັຂອ້ນຂາ້ງຍາກສໍາລບັ

ພະນກັງານລດັ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວທິກີານໂດຍພວກ

ເຂາົເອງ. ແມ່ນຫຍງັຄວນປ່ຽນໃນວທິກີານ ຫຼ   ຂໍຈ້າໍກດັ 

ອ ່ ນໆ ມຫີຍງັແດ່ (ເຊັ່ ນ ງບົປະມານ, ເວລາ ແລະ ອ ່ ນໆ). 
ໂຄງການຄວນສາ້ງຂໍຄ້ວາມສໍາຄນັ ເພ ່ ອເນັນ້ໜກັໃຫເ້ຫນັ

ເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນ

ແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ.  
.  

ສະຫຼຸບ  

ການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິທງັ 4 ຄັງ້ຂອງໂຄງການ LIFE ສະໜບັ

ສະໜນູການເພີ່ ມທະວຄີວາມຮູຂ້ອງບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມພະນກັງານ

ລດັທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິຈາກຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້

ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັກດົໝາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ 

ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີແລະ ສດິແມ່ຍງິໃນເລ ່ ອງທີ່ ດນິ ພອ້ມ

ທງັ ເຄ ່ ອງມ  ແລະ ວທິກີານສດິສອນ.   

ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜນົຂອງການສໍາພາດ ແມ່ນແຕກຕ່າງກນັຫຼາຍ 

ໃນດາ້ນການນໍາໃຊຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ສິ່ ງທີ່ ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຂຶນ້ກບັທມີງານ

ຄຸມ້ຄອງຂັນ້ເມ ອງ ແລະ ທມີງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.   

ມຫີຼາຍປດັໄຈພາຍນອກ ເຊັ່ ນ ງບົປະມານ, ການຄຸມ້ຄອງຈດັການ ຫຼ   

ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນເວລາ ທີ່ ເປນັອຸປະສກັຂອງພະນກັງານລດັໃນການ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶ.  

ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊາວບາ້ນບາງຄນົ ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊາສໍາພນັ 

ກດິຈະກໍາການສາ້ງຈດິສໍານກຶ ສາມາດຮຽນຮູຈ້າກກດິຈະກໍາ ແລະ 

ເພີ່ ມຄວາມຮູໃ້ຫແ້ກ່ພວກເຂາົ. ໃນຂະນະທີ່ ຊາວບາ້ນທຸກຄນົທີ່ ຖ ກ

ສໍາພາດ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶ ໂດຍໂຄງການ, 

ຊຶ່ ງສາມາດເຫນັໄດວ່້າ ຂໍມູ້ນໃນບາ້ນ ບ່ໍໄດຖ້ ກສົ່ ງຕໍ່ ລະຫວ່າງ 
ຊາວບາ້ນ ຫຼ   ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ. ກຸ່ມແມ່ຍງິທີ່ ຖ ກສໍາ

ພາດ ຂອ້ນຂາ້ງຈະຈ ່ ເນ ອ້ໃນໄດດ້ ີ ແລະ ສາມາດອະທບິາຍ ແລະ 

ສນົທະນາໃນລະດບັສູງຂຶນ້ກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ພວກເຂາົໄດຮ້ຽນຮູ.້ ຍງັ

ເຫນັໄດວ່້າ ພວກເຂາົຊ່ວຍເຫຼ  ອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ເມ ່ ອໜຶ່ ງໃນກຸ່ມບ່ໍ

ແນ່ໃຈກ່ຽວກບັບນັຫາໃດໜຶ່ ງ.  

ຄໍາຖາມຕ່າງໆທີ່ ຊາວບາ້ນຍກົຂຶນ້ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ມຫີຼາຍ

ສະພາບທີ່ ບ່ໍຈະແຈງ້ ຊຶ່ ງຍງັຄງົຕດິພນັກບັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້

ແລະ ປ່າສາມປະເພດທີ່ ອອກໃໝ່. ອງີຕາມການຂໍຂອງທມີງານຂັນ້

ເມ ອງ ແລະ ຊາວບາ້ນ, ສິ່ ງສໍາຄນັ ແມ່ນການສາ້ງແຜນທີ່ ການນໍາໃຊ ້

ທີ່ ດນິ ແລະ ການແບ່ງເຂດທີ່ ດນິຂອງໝູ່ ບາ້ນ ກ່ອນການຕດັສນິໃຈ

ອອກໃບຕາດນິ. ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ລີະບຽບການຈະແຈງ້ສໍາລບັ ໝູ່

ບາ້ນ ແລະ ຊາວບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຖິ່ ນຖານໃນປະເພດປ່າຕ່າງໆ ນບັແຕ່ມີ

ການປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ປ່າໄມໃ້ນປີ 2019. ສດິຂອງພວກເຂາົ

ແມ່ນຫຍງັແດ່? ພວກເຂາົສາມາດອາໄສຢູ່ໃນບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນ

ປດັຈບຸນັນີບໍ້? ທີ່ ດນິກະສກິໍາ ແລະ ທີ່ ດນິການຜະລດິຂອງພວກເຂາົ 

ຈະເປນັແນວໃດ?   

ປດັໄຈອ ່ ນອກີ ເຊັ່ ນ ງບົປະມານເພ ່ ອໃຫສ້າມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິ

ຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶໃນໝູ່ ບາ້ນ ໂດຍທມີງານຂັນ້ເມ ອງ. ທມີ

ງານຂັນ້ເມ ອງ ກ່າວວ່າ ງບົປະມານເລກັໜອ້ຍ ແມ່ນຂໍຈ້າໍກດັຕົນ້ຕໍ 

ເພ ່ ອເຮດັວຽກກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶຕ່າງໆ.    

ບນັຫາສໍາຄນັ ແມ່ນການສ ່ ສານ ແລະ ການປະສານງານທີ່ ດຂີຶນ້

ລະຫວ່າງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ 

ແຜນວຽກຈະແຈງ້. ກດິຈະກໍາການສາ້ງຄວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ ຍງັບ່ໍທນັ

ໄດຫ້ນັໄປສູ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ເປນັໜາ້ທີ່ ວຽກຕໍ່ ເນ ່ ອງຂອງຜູມ້ສ່ີວນ

ກ່ຽວຂອ້ງພາກລດັ ຊຶ່ ງສາມາດເຫນັໄດ ້ ຈາກງບົປະມານ ແລະ ຂໍຈ້າໍ

ກດັດາ້ນເວລາທີ່ ພະນກັງານຂັນ້ເມ ອງມກັຈະກ່າວເຖງິເລ ອ້ຍໆ. 




