
 

ການຂະຫຍາຍວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດນິແບບຍນືຍງົ ໂດຍຊາວກະສກິອນຂະໜາດນຸ້ອຍ: 
ພາຍໃຕຸ້ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການສົົ່ງເສ ມກະສກິ າ ເພືີ່ອກ ານົດ, ປະເມ ນຜົນ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ກິດຈະກ າ 
ການຄ ຸ້ມຄອງ ທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 

ສະພາບໂດຍສງັເຂບ 
ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການ  
 ປັບປ ງວິທ ການປັບຕົວຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນຸ້ອຍ ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທ ີ່ຮຸ້າຍແຮງ  
 ສຸ້າງຄວາມສາມາດດຸ້ານການສົົ່ງເສ ມກະສິກ າ ເພືີ່ອກ ານົດ ແລະ ສຸ້າງເອກະສານດຸ້ານການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ ໍ່ການປັບຕົວທາງ ສະພາບອາກາດ 

 ສຸ້າງຖານຂ ໍ້ມູນການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃນລະດັບຊາດ 
 ສະໜັບສະໜ ນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນຸ້ອຍ ໃນການປັບຕົວວິທ ນ າໃຊຸ້ການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ ໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

 ປັບປ ງພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ກອບວຽກທ ີ່ຈູງໃຈ ສ າລັບ ການຂະຫຍາຍວຽກງານ  
ການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 

ຄູຮ່່ວມງານໂຄງການ  
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດຸ້ຮັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສູນການພັດທະນາ ແລະ ສ ີ່ງແວດ 
ລຸ້ອມ (Centre for Development and Environment, or CDE) ຂອງມະຫາວິ 
ທະຍາໄລ ເບ ນ, ປະເທດສະວິສແລນ, ຊືີ່ງເປັນຕົວແທນ ຂອງ ກອງເລຂາ ສະພາບລວມ ທາງ 
ດຸ້ານວ ທ ການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ  ການອະນ ລັກທົົ່ວໂລກ (World Overview of 

Conservation Approaches and Technologies (WOCAT), ຊືີ່ງໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 3 ປະເທດ ແລະ ມ ການຮ່ວມມືກັບ 3 ຄູ່ຮ່ວມງານ ລະດັບຊາດ: ສະຖາ 
ບັນຄົັ້ນຄວຸ້າກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ຢູ ່ສປປ ລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣ  
ຢານ ກະສິກ າ ໃນປະເທດກ າປູເຈຍ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍການຮັກສາທ ີ່ດິນ ອູກັນດາ ແຫ່ງປະ 
ເທດອູກັນດາ.  
 
ໄລຍະຈດັຕັັ້ງປະຕບິັດໂຄງການ: ກ ມພາ 2016 - ມ ນາ 2019  
 
ການສະໜບັສະໜ ນທນື  
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນທາງດຸ້ານການເງ ນ ໂດຍ ກອງທືນພັດທະນາ 
ກະສິກ າສາກົນ (International Fund for Agriculture Development (IFAD)). 

ສະພາບຄວາມເປນັມາ  
ຊາວກະສິກອນ ນັບມືັ້ນັບໄດຸ້ມ ການຜະລິດກະສິກ າ ເປັນສ ນຄຸ້າເພ ີ່ມຂືັ້ນເລືັ້ອຍໆ, ໂດຍມ ການນ າໃຊຸ້ປັດໄຈການຜະລິດກະສິກ າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການບ ກລ ກ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທ ີ່ຫຼາຍເກ ນໄປ ເພືີ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສ ດ ໃນໄລຍະສັັ້ນ. ສ ີ່ງເຫຼົົ່ານ ັ້ ເຮັດໃຫຸ້ເກ ດມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. 
ຜົນກະທົບທາງດຸ້ານການນ າໃຊຸ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊາວກະສິກອນ. ໃນອະນາຄົດ ເຫັນວ່າ ມ ຄວາມທຸ້າທາຍ ຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າ 
ອາກາດ. ການພັດທະນາເຕັກນິກດຸ້ານການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ (SLM) ເປັນທາງເລືອກໜືີ່ງ ໃຫຸ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນຸ້ອຍ ໃນການຕອບສະໜອງ 
ຄວາມຕຸ້ອງການ ດຸ້ານຕະຫຼາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ທັງສຸ້າງ ການປັບຕົວຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
 

ການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ມ ຫຼາກຫຼາຍວິທ  ທ ີ່ເຄ ຍໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ, ລຸ້ວນແລຸ້ວແຕ່ ສຸ້າງຂືັ້ນມາຈາກຊາວກະສິກອນເອງ. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ມ  
ພຽງເອກະສານຈ ານວນໜືີ່ງເທົົ່ານັັ້ນ ທ ີ່ໄດຸ້ຖືກສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນມາດຕະຖານ. ມັນມ ຄວາມສ າຄັນໃນການປະເມ ນຜົນ ບັນດາກິດຈະກ າການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນ 
ຍົງ ທ ີ່ມ ຢູ່ ແລະ ຮູບແບບໃໝ່. ພຸ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ກ ໍ່ກ ານົດສະພາບເງືີ່ອນໄຂທາງດຸ້ານນິເວດກະສິກ າ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ທ ີ່ຈະໄດຸ້ຮັບຈາກກິດຈະ 
ກ າດັົ່ງກ່າວ, ເພືີ່ອສຸ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໃນການການຮັບມືຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານເຫຼົົ່ານ ັ້ ຈະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນການສົົ່ງເສ ມບັນ 
ດາການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ. 

ຂ ໍ້ມນູຕິດຕ ໍ່  

NAFRI: ທ່ານ ຄ າພອນ ມນູລະໄມ  
ຫົວໜຸ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື  
E-mail: khamphonedpcd@gmail.com 

ກອງເລຂາ CDE/WOCAT: ນິໂຄລ ຮາຣາຣິ  
ຜູຸ້ປະສານງານໂຄງການ  
E-mail: nicole.harari@cde.unibe.ch 

ຫຸ້ອງການ CDE ທ ີ່ວຽງຈັນ : ສະເຕຟານ  ຈາເກັດ 
ຜູຸ້ປະສານງານໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ແລະ ກ າປູເຈຍ 

E-mail: stephanie.jaquet@cde.unibe.ch  

 

ທ ີ່ຢູ ່:  
ໜ່ວຍ 11, #136, ຖະໜົນ ສ ເມືອງ, ຮ່ອມ 1 ບຸ້ານພະໂພ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  
ໂທ : +856 30 988 1648 

mailto:Nicole.harari@cde.unibe.ch


                                           

ເປ ົ້າໝາຍລວມ ແລະ ໝາກຜນົທ ຄາດຫວງັໄວຸ້  
ເປ ົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງໂຄງການນ ັ້ ແມ່ນ ເພືີ່ອຊຸກຍູຸ້ບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນຸ້ອຍ ໃນການປັບຕົວຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ 
ທ ີ່ຮຸ້າຍແຮງ, ແລະ ຄວາມກົດດັນອັນເນືີ່ອງມາຈາກ ການເພ ີ່ມຂືັ້ນຂອງຈ ານວນປະຊາກອນ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງຢ່າງໄວວາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດຸ້ານ 
ເສດຖະກິດ. 
 ໂຄງການແມ່ນຈະໄດຸ້ສະໜັບສະໜ ນວຽກງານການສົົ່ງເສ ມດຸ້ານກະສິກ າ ເພືີ່ອຂະຫຍາຍວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໃຫຸ້ມ ວິທ ການທ ີ່ແນ່ນອນ. 

ຊືີ່ງວິທ ການດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນອາດຈະໄດຸ້ປະສານຮ່ວມກັບ ບັນດາແຜນງານຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດຸ້ຮັບການສະນັບສະໜ ນ ຈາກ ອົງການ IFAD 

 ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຊາວກະສິກອນ ທ ີ່ຢູ່ໃນບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃຕຸ້ ແຜນການຂອງອົງການ IFAD ໃນການນ າໃຊຸ້ 
ການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ປັບປ ງການປັບຕົວ ຕ ໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

 ຈັດເວທ ສ າມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການໃນການປຶກສາຫາລືດຸ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງລະດັບຊາດ ເພືີ່ອປັບປ ງ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບວຽກເພືີ່ອຈູງໃຈ ໃຫຸ້ການຂະຫຍາຍວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນວົງກວຸ້າງ. 

ການສຸ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ພດັທະນາເຄືີ່ອງມ ື 
ໂຄງການນ ັ້ ໄດຸ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫຸ້ແກ່ ນັກສົົ່ງເສ ມ ໃນການນ າໃຊຸ້ 
ບັນດາເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທ ການຂອງ WOCAT ແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ ເພືີ່ອ 

ຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນ SLM. ຊືີ່ງບັນດາເຄືີ່ອງມືປະ 
ກອບມ : ແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບວິທ ການປະຕິບັດ ແລະ ບັນດາ ເຕັກໂນ 
ໂລຊ  ດຸ້ານ SLM ທ ີ່ພົວພັນກັບ ຖານຂ ໍ້ມູນ SLM ໃນລະດັບໂລກ 

(https://qcat.wocat.net/); ເຄືີ່ອງມືທາງດຸ້ານແຜນທ ີ່ ເພືີ່ອສະແດງ 

ແຜນທ ີ່ຄວາມຊຸດໂຊມຂອງດິນ ແລະ SLM; ພຸ້ອມທັງ ເຄືີ່ອງມືທ ີ່ຊ່ວຍໃນ 

ການສະໜັບສະໜ ນ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ SLM  

ບັນດາເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທ ການເຫຼົົ່ານ ັ້ ໄດຸ້ຖືກນ າໃຊຸ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ໃນບັນ 
ດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທົົ່ວໂລກ. ຖານຂ ໍ້ມູນ SLM ໃນລະດັບໂລກ ໄດຸ້ 
ຖືກບັນຈ ຢູ່ໃນ ສົນທິສັນຍາສະຫະ ປະຊາຊາດ ວ່າດຸ້ວຍ ການຕຸ້ານການກາຍ 
ເປັນທະເລຊາຍ (UNCCD) ແລະ ຖານຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ ໄດຸ້ຖືກນ າໃຊຸ້ ໃນ 

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ UNCCD ເພືີ່ອລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະ 

ຕິບັດ SLM ໃນແຕ່ລະປະເທດ. 

ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວຸ້າກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ຈະຈັດການ 

ຝຶກອົບຮົມດຸ້ານຄູຝຶກ (ToTs) ເພືີ່ອສຸ້າງທ ມງານນັກສົົ່ງເສ ມ ໃຫຸ້ມ ຄວາມຮູຸ້ 

ຮອບດຸ້ານ ໃນການນ າໃຊຸ້ບັນດາເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທ ການທາງດຸ້ານ WOCAT 

ດຸ້ານສະຖາບນັການຈດັຕັັ້ງ    
ສູນ CDE, ເປັນຕົວແທນໃຫຸ້ແກ່ກອງເລຂາ WOCAT, ຊືີ່ງມ ໜຸ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນ 3 ປະເທດ. NAFRI 
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການໃນລະດັບຊາດ ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກັບກິດຈະກ າການສົົ່ງ 
ເສ ມທາງດຸ້ານກະສິກ າ. NAFRI ເຮັດວຽກໃກຸ້ຊິດຕິດແທດກັບ ແຜນງານໂຄງການຄ ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງທາງການຕະ 

ຫຼາດ ໃນເຂດພາກໃຕຸ້ ໃນກິດຈະກ າການປັບຕົວດຸ້ານການຜະລິດກະສິກ າ ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (SACCC) ທ ີ່ໄດຸ້ຮັບທືນກູຸ້ຢືມຈາກອົງການ 

IFAD ເພືີ່ອຊຸກຍູຸ້ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ນ າໃຊຸ້ບັນດາເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທ ການດຸ້ານ SLM ໃນລະບົບວຽກງານສົົ່ງເສ ມ ໃນຂັັ້ນທຸ້ອງຖ ີ່ນ ແລະ ຂັັ້ນ 
ສູນກາງ.  
 

ພາຍໃນກອບການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດຸ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະ 
ໄດຸ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງ ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນທ ີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ທ ີ່ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິວຽກງານໃນຂົງເຂດ SLM.  
 

ແຫຼງ່ຂ ໍ້ມນູ ເພ ີ່ມເຕ ມ 
NAFRI: www.nafri.org.la  CDE: www.cde.unibe.ch      WOCAT: www.wocat.net                                       
IFAD FNML/SACCC project: www.fnml.gov.la 

        http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/laos/1680/project_overview 
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