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ໂຄງການໂຄງການ CATCHCATCH--UPUP
້້ ້້ຄວາມເຂົາ້ໃຈຄວາມເຂົາ້ໃຈ ທາງກວ້າງທາງກວ້າງ

ການວິໄຈການວິໄຈ
ເສ້ັນທາງເດີນເສ້ັນທາງເດີນ
ການປ່ຽນແປງການປ່ຽນແປງ
ເເຂດພູຂດພູດອຍດອຍ

ຈາກການຄົນ້ຄວາ້ທົດລອງ ແລະ ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ຕໍ່ກັບຜນົກະທົບ ໂດຍ
ພ້ືນຖານ ທ່ີກວ້າງ ກ່ຽວກັບລະບົບການດໍາລງົຊີວິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັ

Jean-Christophe Castella & Linkham Douangsavanh

ການຂ້າມຜ່ານປະຕຮິູບທ່ີດິນການຂ້າມຜ່ານປະຕຮິູບທ່ີດິນ ໃນໃນ ສປປສປປ ລາວລາວ

ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກການພະລິດກະສິກາໍແບບພໍທີ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ
ໄປສູ່ລະບົບການຜະລິດທີ່ໄດ້ຜ່ານການປັບປຸງ-ການຕະຫຼາດ
◦ ການສກຍນ້ະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ເປນັຈດປະສົງຫັກໃຫ້ແກ່ການຫດຜ່ອນຄວາມ◦ ການສກຸຍນູະໂຍບາຍທໄດເປນຈດຸປະສງຫຼກໃຫແກການຫຼດຸຜອນຄວາມ
ທຸກຈນົ ແລະ ການສາ້ງສະຖຽນລະພາບການຜະລດິ ແບບເລືອ່ນລອຍ

◦ ການດຶງການຕະຫຼາດເຂົາ້ມາຈາກການເພີ່ມຄວາມຕອ້ງການພມີູພາກໄປໃຫ້
ແກ່ຜນົຜະລິດກະສກິໍາ.

ການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ
ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍກະສິກໍາປ່າໄມ້
◦ ການອອກແບບນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຫ່ງ

້ ິ່ ື່ ັ ່ ໍ່ ັ ່ ຶ່ ໍ ົ ໍ ີ ່
ູ ູ

ຊາດ ແລະ ທອງຖິນ ເພືອປັບປຽນຕໍກັບການປຽນແປງ ຊຶງກໍາລົງດໍາເນີນຢູ.
◦ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນດ້ວຍການ
ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກໃໝ່.
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ຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານວິທະຍາສາດສໍາລັບການຄ້ົນຄວ້າຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານວິທະຍາສາດສໍາລັບການຄ້ົນຄວ້າ
ນະໂຍບາຍໃນນະໂຍບາຍໃນ ສປປສປປ ລາວລາວ

ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍສູງຂອງສິ່ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ ແລະ ການແຍກອອກ
ເປັນພາກສ່ວນທີບ່ໍ່ຄກືນັ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການມອບໝາຍ
ຊັບພະຍາກອນ

+
ສະຖາບນັທອ້ງຖິນ່

ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການສະລບັ
ຊັບຊ້ອນເສັນ້ທາງເດີນທີ່ແຕກຕາ່ງກັນ
ກ່ຽວກັບການປບັປ່ຽນຢູ່ທອ້ງຖິນ່

ຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານວິທະຍາສາດສໍາລັບການຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານວິທະຍາສາດສໍາລັບການ
ຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍໃນຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍໃນ ສປປສປປ ລາວລາວ

ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສູງ ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທໍາມະຊາດ ແລະ
ການແຍກອອກ ເປັນພາກສ່ວນ ທ່ີບໍ່ຄືກັນການແຍກອອກ ເປນພາກສວນ ທບຄກນ
◦ ມີຫຼາຍ ປະຫວັດຂອງທ້ອງຖິນ່ ກໍຄ່ື ການສຶກສາຄົນ້ຄວາ້. ຫັຼກຖານ ທີ່ໄດ້
ມາຈາກ ປະສບົການ ຫຼື ຜ່ານການທົດລອງ ຍາມໃດ ກໍ່ມີໄວ້ເ ພ່ືອສະໜບັ
ສະໜນູ ການຢືນຢັນ.

◦ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍໃດ ຈະສອດຄອ່ງ ໄດ້ໝດົທຸກເລືອ່ງ

ການບໍລິຫານການບໍລິຫານ--ຈັດການຈັດການ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
◦ ເຄືອງຂ່າຍ ກ່ຽວກັບ ບ່ອນທ່ີຈະສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ເປັນກລໍະນີ ຕໍກ່ັບ ຄວາມ◦ ເຄອງຂາຍ ກຽວກບ ບອນທຈະສກສາຄນຄວາ ເປນກລະນ ຕກບ ຄວາມ
ຫຼາກຫາຼຍ ທ່ີຢຶດຖືໄວ້.

◦ ໂຄງສ້າງ ແຫ່ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ທາງເລິກ ເປັນແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ
ສໍາລບັ ການວາງຫຼັກການ ກຽ່ວກບັ ສິ່ງທ່ີໄດ້ຮັບ ຈາກການຄົນ້ຄວ້າ-ທົດ
ລອງ ເປັນເລື່ອງລາວສະເພາະ.
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ຄວາມທ້າທາຍຄວາມທ້າທາຍ ທາງດ້ານທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດ ສໍາລັບສໍາລັບ
ການຄົ້ນຄວ້າການຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍໃນນະໂຍບາຍໃນ ສປປສປປ ລາວລາວ
ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສູງ ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທໍາມະຊາດ ແລະ
ການແຍກອອກເ ປັນພາກສ່ວນ ທ່ີບໍ່ຄືກັນ
ໄໄ ້້ ີ່ໄີ່ໄ ່ ່່ ່ ືືໄລຍະໄລຍະ ບາດກາວບາດກາວ ທີໄວວາທີໄວວາ ແຫງການປຽນແປງແບບແຫງການປຽນແປງແບບ ຄຸມເຄືອຄຸມເຄືອ
◦ ປະຫວດັສາດ ບໍອ່າດສາມາດ ຮູ້ລ່ວງໜ້າໄດ,້ ເຊັ່ນຕົວຢາ່ງ ວິກິດການ
ທາງເສດຖະກິດໃນປີ 1997,  2008, ການຂຶນ້ໆ ລົງໆ ຂອງລາຄາ
ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈາໍວັນ ແລະ ອື່ນໆ.

◦ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຄົນ້ຄວາ້-ທົດລອງ ທ່ີພ້ົນສະໄໝ ເມື່ອບໍສ່ອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.

ການບໍລິຫານການບໍລິຫານ--ຈັດການຈັດການ ທີ່ເຊື່ອຖືທີ່ເຊື່ອຖື ບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ການບລຫານການບລຫານ--ຈດການຈດການ ທເຊອຖທເຊອຖ ບໄດບໄດ
◦ ການຮຽນ ທີ່ຈະຢູ່ກບັ ສິ່ງທ່ີເຊື່ອຖື ບໍ່ໄດ້ ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍ ຕົນ້ຕໍ ອັນ
ໜຶ່ງໃນລະບບົນິເວດ ແລະ ວິທະຍາສາດ-ສັງຄມົ.

◦ ການຄວບຄມຸ-ຕດິຕາມ ບັນດາ ການປຽ່ນແປງ ທ່ີໄວວາ-ການສ້າງຕົວ
ແບບໃຫ້ແກກ່ານວິໄຈ ພາບຖ່າຍຮູບເງາົ ຂອງຫາຼຍໆພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄວາມທ້າທາຍຄວາມທ້າທາຍ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ສໍາລັບສໍາລັບ
ການຄົ້ນຄວ້າການຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍໃນນະໂຍບາຍໃນ ສປປສປປ ລາວລາວ

ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສູງ ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທໍາມະຊາດ ແລະ
ການແຍກອອກ ເປັນພາກສ່ວນ ທ່ີບໍ່ຄືກັນການແຍກອອກ ເປນພາກສວນ ທບຄກນ
ໄລຍະບາດກ້າວໄລຍະບາດກ້າວ ທີ່ໄວວາທີ່ໄວວາ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງແບບຄຸມເຄືອແຫ່ງການປ່ຽນແປງແບບຄຸມເຄືອ

ຜົນສະທ້ອນ ພາຍນອກ ຕໍ່ການພັດທະນາ – (ການເພິ່ງພາ
ອາໄສເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ – ການເຮັດໃຫ້ແຜຂ່ະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ)
◦ ການປ່ຽນແປງ ບໍ່ອາດຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກແຮງພັກ
ດັນ ຈາກຂ້າງນອກ (ຢົກຕົວຢ່າງ : ຕະຫາດໃນປະເທດຈີນ   ດນ ຈາກຂາງນອກ (ຢກຕວຢາງ : ຕະຫຼາດໃນປະເທດຈນ,  
ກອງປະຊຸມ ລະດັບໂລກ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ, ການ
ປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າ-ອາກາດ)
◦ ຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງ ຄົ້ນພົບ ສິ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກ: ລະດັບ
ຫຼາຍໆຂັ້ນ ແລະ ວິຖີທາງ ແຫ່ງ ພາກສ່ວນຫຼາຍໆອັນ.
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ຄໍາຖາມຄໍາຖາມ ຂອງວທີິການຂອງວິທີການ

ພວກເຮົາ ຈະເຮັດແນວໃດເ ພື່ອສຶກສາ ລະບົບ ການປ່ຽນແປງ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ ຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ? ງ

ພວກເຮົາ ຈະເຮັດແນວໃດ ທີ່ຈະສາມາດ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຄວາມ
ສໍາພັນແຫ່ງການ ປ່ຽນແປງ ຂອງບັນດາເສັ້ນທາງເດີນ-ທັງໃນ
ອາດີດ ແລະ ອະນາຄົດ?

ພວກເຮົາ ສາມາດ ຈໍາລອງເລື່ອງລາວ ທີ່ປະສົບ ຜົນສໍາເລັດ? 
ຍ້ອນຫຍັງ ເສັ້ນທາງ ຖືກຄົ້ນພົບ ຈໍານວນໜ່ຶງ ແລະ ສ່ວນອື່ນ
ໍ່ ົ້ ົບໍຄົນພົບ?

ພວກສາມາດ ຕີລາຄາ ແບບມີລະບົບ “ເສັ້ນທາງ ທີ່ຖືກ
ປະລະ” ໄດ້ແນວໃດ?

ສົມມຸດຖານສົມມຸດຖານ
ການຈັດປະເພດ ເສັ້ນທາງເດີນ
ການນໍາ ໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນມີຄວາມ
ປັ ໄປໄ ້ເປນໄປໄດ
◦ ໝູບ່້ານ ຈາໍນວນໜຶ່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໄປ
ຕາມເສັນ້ທາງດຽວກນັ, ຈາໍນວນໜຶ່ງ
ໄປຕາມເສັນ້ທາງ ທີ່ແຕກຕ່າງກນັ.

◦ ຄວາມແຕກຕ່າງ ເນື່ອງມາຈາກ ຂັ້ນ
ຂອງວິວດັທະນາການ

ນະໂຍບາຍ ສາມາດ ປັບປ່ຽນໃຫ້ເຂົ້າກັບນະໂຍບາຍ ສາມາດ ປບປຽນໃຫເຂາກບ
ເສັ້ນທາງເດີນ ທ້ອງຖິ່ນ ແຫງ່ການປ່ຽນແປງ
◦ ເປົ້າໝາຍໃນສະຖານທີ່ແຕກຕາ່ງກັນກບັວິທີການແບບໃໝ່ທ່ີຕົງປະເດັນ
◦ ສະໜບສະໜນູນະໂຍບາຍທີ່ໄດຜ້່ານການປບັປຽ່ນໃຫ້ເຂົາ້ກບັສະພາບ
ຂອງທ້ອງຖິນ່.
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ຫຼັກການຫຼັກການ ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງການຄ້ົນຄວ້າທົດລອງ
ວິຖີທາງ ລະບົບການຕ່າງໆ – ຫຼາຍສາຂາວິຊາ
◦ ຜ້ປະສານງານ NAFRI / IRD-CIFOR(2):  ນັກວຊິາການລະບບົການຕ່າງໆູ ງ ( ) ຊ ງໆ
ທານດ້ານກະສກິາໍ.

◦ ພະນກັງານຄົນ້ຄວ້າ NAFRI-PRC (3): ນັກວິຊາການພມີູສາດ, ນັກວິຊາການ
ປູກຝັງ, ນກັເສດຖະສາດ.

◦ ພະນກັງານບລໍິຫານຫອ້ງການ CIFOR (1): ນກັວຊິາການປກູຝັງ
◦ ນັກສກຶສານາໆຊາດ: ລະດບັປະລິນຍາໂທ ດ້ານພູມີສາດ (1),  ດ້ານນິເວດ
ວິທະຍາ (1), ດາ້ນປາ່ໄມ້ (2)
ນັກສກຶສາລາວ  ປ ລິນຍາຕີ ສາຂາ ການປກຝັງ (3)◦ ນກສກສາລາວ: ປະລນຍາຕ ສາຂາ ການປກູຝງ (3)

ຫຼັກການຫຼັກການ ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງການຄ້ົນຄວ້າທົດລອງ
ວິຖີທາງລະບົບການຕ່າງວິຖີທາງລະບົບການຕ່າງໆໆ –– ຫຼາຍສາຂາວິຊາຫຼາຍສາຂາວິຊາ
ກົນໄກແຫ່ງການເປັນຮຸ້ນສ່ວນນໍາກັນກົນໄກແຫ່ງການເປັນຮຸ້ນສ່ວນນໍາກັນ (model for PRC)(model for PRC)ຸຸ
◦ ບຸກຂະລາກອນ ແລະ ດ້ານການເງິນແມນ່ຈໍາກດັຫາຼຍ => ເຊື່ອໝັນ້ຕໍ່ກບັຄວາມ
ເປັນຮຸນ້ສ່ວນສໍາລັບກດິຈະກໍາພາກສະໜາມ: ວຽກທ່ີໃຫຄ້ວາມເປນັທ່ີປກຶສາ ຫຼື
ຮ່ວມແຜນສະເໜີງບົປະມານ (Catch-Up ບໍ່ແມ່ນໂຄງການແຕເ່ປັນແຜນງານ
= ເປັນໂຄງການນ້ອຍ)

◦ ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກປະຊາຊົນທ່ີມີປະສບົການ => ຄວາມຮັບຮູ້ທາງ
ດ້ານການສະໜອງທຶນກ່ຽວກັບການກະສກິໍາປາ່ໄມ້, ການພດັທະນາຊມຸຊົນ, 
ການກະສິກາໍເຊີງອະນຸລກັ ແລະ ອື່ນໆ. ຈາກໂຄງການອືນ່.ຸ

◦ ໄດ້ຮັບການອະນຍຸາດໃຫກ້ານກວມເປັນພືນ້ທ່ີກວ້າງ ແລະ ການວິໄຈຫາຼຍໆ
ລະດັບ
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ຄວາມເປັນຮຸ້ນສວ່ນໃຫ້ແກ່ການຄວາມເປັນຮຸ້ນສວ່ນໃຫ້ແກ່ການ
ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຫຼາຍລະດັບຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຫຼາຍລະດັບ

ການສຶກສາຄົ້ນ
ຄວ້າ ພາບດ່ຽວ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
ດ້ານການອະພິບາຍ
ຂອງພູມີພາກ

ການປົກຄຸມ
ພື້ນແຄບ

ສະຖານະພາບຂອງ
ຕົວຊ້ີວັດ

ການປົກຄຸມພື້ນທ່ີ
ກວ້າງ

ການວິໄຈທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ເລິກ
ຂອງພມູພີາກ ເພື່ອເປັນການສະ
ໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ ການປະກອບ

ນະໂຍບາຍ

ຫຼັກການຫຼັກການ ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງການຄ້ົນຄວ້າທົດລອງ
ວິຖີທາງວິຖີທາງ ລະບົບການຕ່າງລະບົບການຕ່າງໆໆ –– ຫຼາຍສາຂາວິຊາຫຼາຍສາຂາວິຊາ
ກົນໄກກົນໄກ ແຫ່ງການເປັນຮຸ້ນສ່ວນແຫ່ງການເປັນຮຸ້ນສ່ວນ ນໍາກັນນໍາກັນ (model for PRC)(model for PRC)

້ ້
ຸຸ

ການປະຕິບັດ ການຄົ້ນຄວ້າ
◦ ການປະກອບສວ່ນ ທ່ີຫ້າວຫັນ ຂອງພວກທ່ີມີສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ຂອງທ້ອງຖິນ່
ແລະ ພູມີພາກໃນຂະບວນການ ຄົ້ນຄວາ້-ທົດລອງ

◦ ວິທີ ຄວບຄມຸ-ຕດິຕາມແບບມສີວ່ນຮ່ວມ, ການວໄິຈພາບ, ຖານທ່ີຕັ້ງໃຫກ້ານ
ເຈລະຈາ
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ໂຄງຮ່າງທີ່ເປັນແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກໂຄງຮ່າງທີ່ເປັນແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ

ການສະໜອງວິທີການໃໝ່
ການກະສິກໍາປ່າໄມ,້ ການກະສິກໍາເຊີງອະນຸລັກ ແລະ ອ່ືນໆ

ການສະເໜີວິທີການໃໝ່
ການອະນຸລັກ ແລະ ບັນຫາການພັດທະນາ

ຕີລາຄາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂະບວນ ວິທີການໃໝ່

ການສາຍພາບ ວິທີການໃໝ່
ອານາເຂດ ຂອງການໃຫ້ແນນ່ໍາ

ລະບົບ ການສ່ົງເສີມ, ຊ່ອງ ການປະຊາສໍາພັນ

B

ຄວາມຮັບຮ້ກ່ຽວກັບ ພ້ືນຖານ ການຮັບຮ້ ຄ້ົນຄວ້າ ນະໂຍບາຍ ການສກຶສາ ອານາຄດົທ່ີຄາດ

ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການໃຫທຶນ

ສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ຄວາມສາມາດມີຊີວິດຈະເລນີເຕບີໂຕກຽ່ວກັບລະບົບ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດນິ

ວິຖີທາງແບບປະສົມປະສານຕໍ່ກບັການກໍ່ໃຫ້ເກດີຂໍ້ມູນ
ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການວໄິຈ

A

ຄວາມຮບຮູກຽວກບ
ການເຄື່ອນໄຫວ

ປຶກແຜ່ນ ການປະຊາສໍາພັນ ຂອງພວກທ່ີມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ພນຖານ ການຮບຮູ
ຫໍສັງເກດ ແຫ່ງການປຽ່ນແປງ

ຄນຄວາ ນ ໂຍບາຍ
ສູນ ຊັບພະຍາກອນ

ການສກສາ ອານາຄດທຄາດ
ຫວັງໄວ້ : ການວິໄຈພາບຖ່າຍ

C

ການຄົ້ນຄວ້າ-ການປະຊາສໍາພັນ ນະໂຍບາຍ
ກ່ຽວກັບ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຜົນໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບ ຈໍານວນໜື່ງຈໍານວນໜື່ງ ກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບ
ເສ້ັນທາງເສ້ັນທາງ ຂອງການກະເສດຂອງການກະເສດ

ການວິວັດ ລະບົບ ການຜະຫຼິດ ແບບເລື່ອນລອຍ
ທ່ົງນາ - ນາຂັນໄດ

້
ລ້ຽງສັດ

ປ່າໄມ້

ປ່າເຫຼົ່າໄມ້ພຸ່ມ

ການຜະຫຼິດ ຢູເນີນພູ
(ເຂ້ົາໄຮ)່

ງ
(ເຂ້ົານາ)

ການະສິກໍາປ່າໄມ້
( ົ້ ຢ  ຫ

ການປູຝັງ ຄົງທີ່ ຢູເທີງ
ສັນພູ

ຽງ

(ຕນຢາງ, ຫວາຍ
ແລະ ອ່ືນໆ.

ການປູກ
(ແນວດຽວ ສະເພາະ)
ຢາງພາລາ, ຕ້ົນວິກ, 

ແລະ ອ່ືນໆ.
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ຜົນໄດ້ຮັບຈໍານວນໜື່ງກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຜົນໄດ້ຮັບຈໍານວນໜື່ງກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ ການກະເສດການກະເສດ

• ໂຊກຊະຕາ ຫຍງັ ຂອງປາ່ໄມ້ ຕະຫຼອດໄລຍະເສັນ້ທາງ ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ?
• ພວກເຮົາ ຄວນຈະຖາ້ ປະຖມົ ປາ່ໄມ້ ສູນສີນ້ໄປ ກ່ອນທີ່ຈະສະເໜີ ການດາໍລົງ
ຊີວິ ແບບກົງໄປ-ກງົມາ?ຊ ງ ງ

• ຫືຼ ມາກບັ ການຂາ້ມຜາ່ນ ການປະຕິຮູບທີ່ດີນ ໄປຕາມທາງເດນີ ທີ່ຖືກອກົ ຖືກ
ໃຈ?

ປ່າໄມ້

PES

ປ່າໄມ້

Off-farmກະສິກໍາ

PES

ເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າ

ການທ່ອງທ່ຽວ ນິເວດ

ເວລາ

ຜົນໄດ້ຮບັຜົນໄດ້ຮບັ ປະຖົມມະເລີກປະຖົມມະເລີກ ຈໍານວນຈໍານວນ
ໜ່ືງໜ່ືງ ທ່ີຈະໄດ້ນໍາສະເໜີທີ່ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ ມື້ນີ້ມື້ນີ້
ພະລັງເຄື່ອນທີ່ ຂອງການຂະຫຍາຍຢາງພາລາ (ການດືງດູດ )
◦ ມີຄວາມເຊື່ອຖບືໍໄ່ດ້ ສງ ຂະບວນ ການຮຽນ ລວມໝ່ => ບົດຮຽນ◦ ມຄວາມເຊອຖບໄດ ສູງ– ຂະບວນ ການຮຽນ ລວມໝູ => ບດຮຽນ
ຕ່າງໆ ເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້ ນະໂຍບາຍ

◦ ການປາກດົຂື້ນ ລະບອບ ຂອງຢາງພາລາ ກໍຄ່ື ຜນົໄດ້ຮັບ ອັນໜື່ງ ຂອງ
ການເຈລະຈາ ( ຈາໍເປນັທີ່ ມອບອໍານາດ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊນົ ທ້ອງຖີ່ນ
ສໍາລບັ ການເຈລະຈາ ທ່ີມີເຫດຜນົ )
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ຜົນໄດ້ຮບັຜົນໄດ້ຮບັ ປະຖົມມະເລີກປະຖົມມະເລີກ ຈໍານວນຈໍານວນ
ໜ່ືງໜ່ືງ ທ່ີຈະໄດ້ນໍາສະເໜີທີ່ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ ມື້ນີ້ມື້ນີ້
ພະລັງເຄື່ອນທ່ີ ຂອງການຂະຫຍາຍຢາງພາລາ (ການດືງດູດ )

່ ິ ໄ ່ຈາກ ກຸມ ຊາວກະສິກອນ ໄປສູສະຫະກອນ ການກະເສດ
( ການຜັກດັນ ນະໂຍບາຍ ) 
◦ ບົດຮຽນ ຈາກ ປະສົບການ ຂອງກຸ່ມ ຊາວກະສິກອນ ໃນ ປະເທດລາວ :  ກຸນແຈ
ເພື່ອຄວາມສໍາເລດັ ແລະ ຄວາມຫຼົມ້ເຫຼວ

◦ ການມອບ ອາໍນາດ ໃຫ້ແກ່ ພາກສ່ວນ ທີ່ມີສ່ວນຮບັຜດິຊອບໂດຽຜາ່ນ
ການສ້າງ ຄວາມສາມາດ

ຜົນໄດ້ຮບັຜົນໄດ້ຮບັ ປະຖົມມະເລີກປະຖົມມະເລີກ ຈໍານວນຈໍານວນ
ໜ່ືງໜ່ືງ ທ່ີຈະໄດ້ນໍາສະເໜີທີ່ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ ມື້ນີ້ມື້ນີ້
ພະລັງເຄື່ອນທ່ີ ຂອງການຂະຫຍາຍຢາງພາລາ (ການດືງດູດ )

່ ິ ໄ ່ຈາກ ກຸມ ຊາວກະສິກອນ ໄປສູສະຫະກອນ ການກະເສດ

( ການຜັກດັນ ນະໂຍບາຍ ) 
ການພັດທະນາ – ການໂອ້ລົມ ບັນຫາ ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ຂ້າມຜ່ານ
◦ ການປບັຕົວ ຄວາມຮບັຮ້ ໃຫ້ເຂົາ້ກັບ ສະພາບແວດລອ້ມ(ມາດສ່ວນການປບຕວ ຄວາມຮບຮູ ໃຫເຂາກບ ສ ພາບແວດລອມ(ມາດສວນ
ຫຼາຍລະດບັ & ຫຼາຍຂະແໜງການ) ຂົງເຂດ ພມີູປະເທດ ທ່ີກ້ວາງເກນີ

◦ ຕ້ອງການ ການເຄື່ອນຍາ້ຍ ຈາກ ການສາ້ງ ນະໂຍບາຍ ພື້ນຖານ ຂັ້ນ
ບ້ານ ໄປສູ່ ນະໂຍບາຍ ລະດບັ ປະສົມ ( ເຊັ່ນຕວົຢ່າງ: ກຸ່ມບາ້ນ, 
ເມືອງ)


