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ເນື້ອໃນ 

ບົດຝ%ກຫັດ.  1:  ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ 

ບົດຝ%ກຫັດ.  2:  ການສັງເກດແນວໂນ້ມ ການປ%ຽນແປງ ໃນການນາ ໍໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ສະພາບອາກາດ 

ບົດຝ%ກຫັດ.  3:  ຂະໜາດເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຊີວິດການເປ&ນຢ()ຂອງປະຊາຊົນ   

ບົດຝ%ກຫັດ.  4:  ບັນຫາຂໍ້ຈາ ໍກັດ ແລະ ທ່າແຮງ ໃນການຈັດການຄ)້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 

ບົດຝ%ກຫັດ.  5:  ການຄັດເລືອກເຕັກນິກ ແລະ ການປະເມີນ  

ບົດຝ%ກຫັດ.  6:  ການປະເມີນ ເຕັກນິກ ທີ່ເໝາະສົມ  

ບົດຝ%ກຫັດ.  7:  ຂັ້ນຕອນ ການປະເມີນຜົນ ແລະ ປ%ດກອງປະຊຸມ  

 

ເອກກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ບົດຝ%ກຫັດເສີມ:  

(A)   ລະບົບ ການຜະລິດ ກະສິກໍາ ແບບປະສົມປະສານ 
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ພາກສະເໜີ 
 

ຈ"ດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ແມ່ນເພື່ອ:  

1. ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກເຕັກນິກ ການຈັດການຄ(້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ (SLM) ຮ່ວມກັນ ກັບພາກສ່ວນ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ"#ໃນແປງສາທິດ, ແລກປ%ຽນປະສົບການ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ ກັບ 
ຊາວກະສິກອນ ແລະ ການຝ(ກອົບຮົມ. 

2.  ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ວິທີການ 

ວິທີການ ແມ່ນອິງໃສ່ ຫຼັກການເຮັດວຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.  ຊຶ່ງຜ"້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ  ຈະແນະນໍາ ກ"່ມກ່ຽວກັບຂັ້ນ 
ຕອນຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ຜ%້ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ ສາມາດອອກຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ແລກປ2ຽນແນວຄວາມຄິດນໍາກັນ ເພື່ອເຮັດແນວ 
ໃດ ໃຫ້ເຕັກນິກ SLM ນັ້ນ ສາມາດ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ"#ໃນແປງສາທິດ ໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສ*ດ, ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນ 
ການແລກປ'ຽນປະສົບການ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ການຝ-ກອົບຮົມ. 

ການຄັດເລືອກຜ,້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ 

ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຈັດເປ)ນກ,່ມສົນທະນາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ທີ່ແຕກ 

ຕ່າງກັນ ປະມານ 10-20 ຄົນ ລວມທັງຜ(້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ. ຊຶ່ງຜ&້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແມ່ນຕ້ອງມີພື້ນ ຖານຄວາມຮ(້ 
ປະສົບການ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ ຈະສາມາດປະກອບສ່ວນ ສະແລກປ'ຽນ ສະແດງຄາ ໍເຫັນໃນກອງ 
ປະຊຸມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບເນື້ອໃນ ການຈັດການຄ(້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ. 

ການຄັດເລືອກ ຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນຕ້ອງປະກອບມີ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຈາ ໍນວນ 1-2 ຄົນ (ຈາກສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກາ ໍ, ປ"າໄມ ້

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ), ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມ ຈາ ໍນວນ 2-4 ຄົນ (ໃນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ), ພ້ອມ 

ດຽວກັນກັບ ຊາວ ກະສິກອນ ຜ"້ທີ່ມີຄວາມຮ"້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບສະພາບທ້ອງຖີ່ນ ໄດ້ເປ&ນຢ)າງດີ ຈາ ໍນວນ 6-10 ຄົນ 

(ນາຍບ້ານ, ຫົວໜ້າກ(່ມ, ຜ"້ນາ ໍໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ພົບບັນຫາ ກ່ຽວກັບດິນເຊື່ອມໂຊມ). ນອກຈາກນັ້ນ, ຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

ແມ່ນຕ້ອງປະສົມປະສານກັນ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານອາຍ), ເພດ ແລະ ກ"່ມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. 

ເຖິງຢ&າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄັດເລືອກກ+່ມ ຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວັດທະນະທາ ໍທ້ອງຖີ່ນ ຊຶ່ງບາງບົດຝ*ກຫັດ ຫຼື ບາງກິດຈະກາ ໍ 
ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ແຍກ ກ"່ມສົນທະນາ ປ"ກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ກ"່ມຍິງ ຫຼື ກ"່ມຊາຍ ເພື່ອເປ'ນການຊຸກຍ.້ ແລະ ເປ#ດໂອກາດໃຫ ້

ເພດຍິງ ໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ#າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກທ່ານ ຕ້ອງການຈະແຍກກ,່ມສົນທະນາ ທ່ານ 

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສົນທະນານັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ແລກປ-ຽນ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 

 

ໄລຍະເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ 

ໄລຍະເວລາ ທີ່ແນະນໍາ ສໍາລັບການຈັດກອງປະຊຸມ ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 2 ວັນ (ບາງທີ ອາດຈະສາມາດແບ່ງເຮັດກອງປະຊຸມ 
ເຄິງມື້ ໂດຍຈັດເປ.ນ 2 ມື້ກໍ່ໄດ)້.  ພວກເຮົາຂໍແນະນາ ໍ ໃຫ້ທ່ານ ແບ່ງຈັດກອງປະຊຸມ ຄືດັັ່ງທີ່ໄດ້ລະບ* ໃນວາລະດັ່ງລ*່ມນີ້, ຕົວ 
ຢ"າງ ພາຍຫຼັງ ສາ ໍເລັດກິດຈະກາ ໍບົດຝ6ກຫັດທີ 4 ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ພັກຜ່ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ ້ມີເວລາ ພຽງພໍ ໃນການກະກຽມບົດ 
ຝ"ກຫັດທີ 5 ແລະ 6. ຊຶ່ງທ່ານຕ້ອງໄດ ້ພິຈາລະນາ ຖ້າຫາກທ່ານຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະແບ່ງຈັດກອງປະຊຸມ ເປ8ນເຄີ່ງມື້. 
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ໃນເວລາ ທີ່ວາງແຜນ ຈັດກອງປະຊຸມ ກະລ7ນາ ພະຍາຍາມຮັກສາເວລາ ເມື່ອເວາລາ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຫຼາຍ 
ແລະ ໃຫ້ພິຈາລະນາ ຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກາ ການດາ ໍລົງຊີວິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜ-້ຍິງ ແລະ 
ຜ"້ຊາຍ ມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຈັດກອງປະຊຸມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ"#ໃນລະດັບບ້ານເລີຍນັ້ນ ຈະຊ່ວຍສ້າງບັນຍາກາດ ໃນການເຮັດວຽກ ແບບຜ່ອນ 
ຄາຍ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ງ່າຍກວ່າ ເພາະວ່າຜ3້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະຮ$້ສຶກວ່າຕົນເອງຢ$3ກັບບ້ານ.  

 

ຜ"້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃນກອງປະຊຸມ 

ຜ"້ດໍາເນີນງານ ຫຼື ຜ"້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ຕ້ອງມີຢ(າງໜ້ອຍ 2-3 ຄົນ, ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການຝ2ກອົບ 
ຮົມ ການຈັດກອງປະຊຸມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຶ່ງຜ>້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຕາມ 
ຂໍ້ກໍານົດລ+່ມນີ້:  

• ຕ້ອງມີຄວາມຄ&້ນເຄີຍ ກັບເຕັກນິກ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ວິທີການເຮັດວຽກ ແບບມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ; ຊື່ງລວມທັງ ຄວາມຄ%້ນເຄີຍ ຕໍ່ກັບເນື້ອໃນຂອງປ"້ມຄ"່ມື ສະບັບນີ້ດ້ວຍ. 

• ມີຄວາມຮ'້ຄວາມຊ່ຽວຊານ ລະດັບໃດໜື່ງ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊີວິດການເປ&ນຢ()ຂອງປະຊາຊົນ ທ້ອງຖີ່ນ 
ແລະ ຮ"້ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກ ໃນການຈັດການຄ)້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ (SLM) ໃນເຂດບ້ານເປ'້າໝາຍໂຄງການ. 

• ມີຄວາມຄ&້ນເຄີຍ ກັບສະພາບເງື່ອນໄຂໃນທ້ອງຖີ່ນ (ສັງຄົມ-ວັດທະນະທໍາ, ລະບົບນິເວດ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດີນ, ການ 
ເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການອານ.ລັກດິນ ແລະ ອື່ນໆ). 

• ມີຄວາມສໍາພັນ ແລະ ເປ&ນທີ່ໄວ້ວາງໃຈ ຈາກກ"່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 
• ມີທັກສະ ໃນການສື່ສານ ແລະ ສາມາດ ເວົ້າພາສາທ້ອງຖີ່ນ ໃນເຂດບ້ານເປ*້າໝາຍໄດ້. 

• ມີທັກສະ ໃນການສິດສອນ ແລະ ຖ່າຍທອດບົດຮຽນ. 
• ມີທັກສະ ໃນການຈັດການ ແກ້ໃຂບັນຫາ ຄວາມຄັດແຍ້ງ ໃນເວລາ ສົນທະນາກັນພາຍໃນກ(່ມ. 

 

ກ່ຽວກັບປ(້ມຄ,່ມີແນະນໍາ 

ປ"້ມຄ&່ມືສະບັບນີ້ ແມ່ນເຄື່ອງມືເຮັດວຽກ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມປ"ກສາ 
ຫາລື ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ"#ໃນບ້ານເປ(້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ຄ"ມືນີ້ ໄດຖ້ືກອອກແບບມາ ເພື່ອສະໜັບສະໜ+ນ ໃຫ້ຜ" ້
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດາ ໍເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ແລກປ%ຽນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະ 
ຫວ່າງຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ມັນຍັງເປ(ນ ເອກກະສານ ພື້ນຖານ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຝ*ກອົບຮົມ 
ໃນການສ້າງໃຫ້ເປ+ນຄ-ຝ/ກໄປພ້ອມ. 

ຄ"່ມືແນະນໍາ ສະບັບນີ້ ແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ເຖິງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຂັ້ນຕອນບາດກ້າວຕ່າງໆ (ບົດຝ%ກ 
ຫັດ) ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ສາມາດບັນລ#ຕາມຈ"ດປະສົງ ເປ#້າຫມາຍ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ຊື່ງມັນກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ກັບຂັ້ນຕອນບາດກ້າວ ຂອງເຕັກນິກ ທີ່ຕ້ອງດໍາເນີນການ ເພື່ອໃຫ້ໄດກ້ານຕັດສິນໃຈຈາກກ"່ມ.  

ເອກະສານຄັດຕິດທີ 1 ແນະນາ ໍ ໃຫ້ມີການຈັດ ກິດຈະກາ ໍ ບົດຝ%ກຫັດເພີ່ມຕ່ື່ມ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຜະລິດ ກະສິກາ ໍ ແບບປະ 
ສົມປະສານ ຖ້າຫາກ ທ່ານຮ"້ສຶກວ່າ ບົດຝ.ກຫັດນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຄວາມເປ-ນຈິງ ພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນ. 
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ການວຽກກະກຽມ 

ສາ ໍລັບ ຜ"້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ສີ່ງອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນກອງປະຊຸມ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ນຈັດການກະກຽມຕ່າງໆ ຊຶ່ງມີຄວາມສາ ໍຄັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສົນທະນາ 
ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມ(ນໄດ.້  

ການກະກຽມ ກອງປະຊຸມ ແນະນາ ໍໃຫ້ໃຊ້ເວລາ ໃນການກະກຽມ ປະມານ 3-4 ມື້ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ລວມເອົາມື້ ທີ່ທາງໄດ້ປະສານງານ 

ພົວພັນເຊື້ອເຊີນ ເອົາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານງານກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ. ທ່ານສາມາດອ່ານ 

ເນື້ອໃນຄ(່ມື ແລະ ທາ ໍຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ດີ ແລະ ພະຍາຍາມ ວາງແຜນ ການຈັດກອງປະຊຸມ ໃຫ້ອອກເປ#ນແຕ່ລະບາດກ້າວໄປ. 

ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນ ວ່າທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ຂອງບົດຝ%ກຫັດທ*ກໆບົດໄດ້ເປ&ນຢ)າງດີ, ເຂົ້າໃຈຈ(ດປະສົງ 
ແລະ ຄາ ໍນຶງເຖິງ ເຄື່ອງມື, ວິທີການ ຫຼື ການມະໂນພາບ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ດາ ໍເນີນກອງປະຊຸມ ໄປໄດ້ເປ&ນບາດກ້າວ.  

ການກະກຽມ ອ"ປະກອນ ໃນການດາ ໍເນີນ ກອງປະຊຸມ ປະກອບມ:ີ 

• ແຜ່ນວາດພາບ ລະບົບການດາ ໍລົງຊີວີດ ຂອງຜ%້ນາ ໍໃຊ້ທີ່ດິນ ພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນ (ສາມາດ ເບີ່ງເນື້ອໃນເພີ່ມຕື່ມ ໃນ 

ຕົວຢ%າງ ບົດຝ%ກຫັດທີ 3). 

• ພິມແຜ່ນພັບ ຫຼື ແຜ່ນໂປດເຕີ້ ທີ່ສັງລວມເນື້ອໃນ ຂອງເຕັກນີກ ການຈັດການຄ້ )ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືຍຍົງ (ສາມາດ 

ເບີ່ງເນື້ອໃນເພີ່ມຕື່ມ ໃນຕົວຢ'າງ ບົດຝ%ກຫັດທີ 5). 

• ອ"ປະກອນ ເຄື່ອງມື ໃນການປະເມີນ ການໃຫ້ຄະແນນ 3 ແຜ່ນ (ສາມາດ ເບີ່ງເນື້ອໃນເພີ່ມຕື່ມ ໃນຕົວຢ'າງ ບົດຝ%ກ 

ຫັດທີ 6). ພ້ອມທັງ ກະກຽມ ແຜ່ນກະດານ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ,່ ບິກເຟ&ດຂຽນ (ສີແຕກຕ່າງກັນ), ເຈ້ຍສີ/ບັດ (ສີ 
ແຕກຕ່າງກັນ), ສະກອດຕິດເຈ້ຍ, ແນວຕິດກະດານ. 
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ຕາຕະລາງ ວາລະ ກອງປະຊຸມ ທີ່ຈະດາ ໍເນີນໄປເປ-ນເວລາ 2 ມື້ 

ການກະກຽມ ກອງປະຊຸມ  (ໂດຍທີມງານ ຜ"ອ້າ ໍນວຍຄວາມສະດວກ): 

• ການກະກຽມ ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກ 

• ພີມ ບົດສັງລວມເຕັກນິກຂອງ WOCAT  

• ກະກຽມ ອ"ປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ 

• ກະກຽມ ຈັດອາຫານຫວ່າງ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ   

 

 

ໃຊ້ເວລາ 3-4 ມື້ 

 

 

 

 

ມື້ທີ 1 ໃຊ້ເວລາ (ນາທີ) 

ບົດຝ%ກຫັດ 1: ການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ 20 

ບົດຝ%ກຫັດ 2: ການສັງເກດ ແນວໂນ້ມ ການປ%ຽນແປງ ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ສະພາບອາກາດ 60 

ບົດຝ%ກຫັດ 3: ສະເລ່ຍ ຂະໜາດ ຂອງພື້ນທີ່ດິນ ແລະ ຊີວິດການເປ&ນຢ() 60 

ບົດຝ%ກຫັດ 4: ບັນຫາ ຄວາມຫຍ*້ງຍາກ ແລະ ວິທີ ແກ້ໃຂ ການຈັດການຄ&້ມຄອງທີ່ດິນ   90 

 ລວມ 3.50 ຊມ 

ມື້ທີ 2 

 

ບົດຝ%ກຫັດ 5: ການຄັດເລືອກ ເຕັກນີກ ເພື່ອນາ ໍມາປະເມີນ  140 

ບົດຝ%ກຫັດ 6: ການປະເມີນຜົນ ເຕັກນິກ ທີ່ທາງກ ່(ມເລືອກໄດ ້ 135 

ບົດຝ%ກຫັດ 7: ການປະເມີນຜົນ ແລະ ປ+ດກອງປະຊຸມ 

 

15 

 

 

ລວມ 4.50ຊມ 

  

ບົດຝ%ກຫັດ ເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ເປ*ນທາງເລືອກ A (45 ນາທີ)   

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ:   ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ການເຮັດແປງສາທິດ, ການຈັດ ແລກປ%ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ຊາວ 
ກະສິກອນ ກັບຊາວກະສິກອນເອງ, ການຝ%ກອົບຮົມ, ການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ. 
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ບົດຝ%ກຫັດທີ 1: ການນໍາສະເໜີ ກອງປະຊຸມ 

 

ຈ"ດປະສົງ - ເພື່ອອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ຈ"ດປະສົງ ແລະ ແຜນການ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ໃຫ້ແກ່ຜ(້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຊາບ 

- ເພື່ອກະກຽມ ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ ໃຫ້ມີບັນຍາກາດດີ 
 

ໄລຍະເວລາ  ນາທີ 
1. ກ່າວທັກທາຍ ຕ້ອນຮັບຜ)້ເຂົ້າຮ່ວມ 5 

2. ນໍາສະເໜີ ເນື້ອໃນ ກອງປະຊຸມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  5 

3. ກ່າວຈ&ດປະສົງ ແລະ ແຜນດໍາເນີນ ກອງປະຊຸມ 5 

4. ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມ 5 

ລວມ 20 
 

  

ການກະກຽມ 

ແລະ ອ"ປະກອນ  
- ແຜນການ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ຈ2ດປະສົງ (ຂຽນໃສ່ແຜ່ນເຈັ້ຍ ຂະໜາດ A1) 

- ແຜ່ນເຈັ້ຍ, ບິກມັກເກີ້ ຫຼື ເຝ+ດຂຽນ, ສະກອດເທບຕິດ 

 

ວິທີການດາ ໍເນີນກອງປະຊຸມ 

1. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກ່າວຕ້ອນຮັບ ຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍການ ແນະນໍາຕົວເອງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຜ%້ເຂົ້າ ຮ່ວມທ"ກຄົນ 
ແນະນໍາໂຕ ໂດຍຫຍໍ້ (ບໍ່ຄວນໃຊ້ເວລາ ໃນກິດຈະກາ ໍນີ້ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ).  

2. ກ່າວແນະນາ ໍ ກ່ຽວກັບ ຈ"ດປະສົງ ຂອງໂຄງການໂດຍຫຍໍ້. ພ້ອມທັງ ອະທິບາຍ ຈ)ດປະສົງເປ0້າໝາຍ ໃນການຈັດ 
ກອງປະຊຸມ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.  

3. ນໍາສະເໜີ ແຜນການດາ ໍເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ຈ%ດປະສົງ.  

4. ເພື່ອໃຫ້ບັນຍາກາດ ໃນການດາ ໍເນີນ ກອງປະຊຸມເປ8ນໄປດ້ວຍດີ, ທ"ກຄົນຕ້ອງເຫັນດີ ເປ1ນເອກກະພາບ ປະຕິບັດ 
ແລະ ເຄົາລົບ ຕາມ ‘ກົດລະບຽບ’ (ຕົວຢ%າງ: ກົດລະບຽບ ຂອງການສື່ສານ, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະເຂົ້າ ຮ່ວມປະຊຸມ 
ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນປ.ດກອງປະຊຸມ, ບໍ່ໃຫ້ຮັບໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ). 
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ບົດຝ%ກຫັດທີ 2: ການສັງເກດ ແນວໂນ້ມ ການປ%ຽນແປງ ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ສະພາບອາກາດ 

ຈ"ດປະສົງ - ເພື່ອປະເມີນ ໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາ ໍຄັນ ແນວໂນ້ມ ການປ%ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ສະ 
ພາບອາກາດ.  

- ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ຜ(້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ການປ%ຽນແປງ ດິນຟ%າອາກາດ 
ແລະ ຄວາມຈໍາເປ,ນ ໃນການປ&ບຕົວ ໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ+ຽນແປງດັ່ງກ່າວ. 

- ເພື່ອໃຫ້ເຫັນມ,ມມອງ ອັນສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ແນວໂນ້ມການປ*ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
ການພິຈາລະນາ ເພື່ອຄັດເລືອກ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກນິກໃດໜຶ່ງ. 

ໄລຍະເວລາ  ນາທີ 
1. ການແນະນໍາ 5 

2. ການເຮັດວຽກເປ#ນກ"່ມ: ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ສົນທະນາ ຊ່ວງໄລຍະເວລາ ການປ%ຽນແປງ 
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການປ1ຽນແປງດິນຟ5າອາກາດ 

20 

3. ສົນທະນາລວມ ກ່ຽວກັບ ແນວໂນ້ມ ການປ#ຽນແປງຫຼັກໆ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຄວາມ 

ເປ#ນໄປໄດ ້ໃນການປ&ບຕົວ 

35 

ລວມ 60 
 

  

ການກະກຽມ 

ອ"ປະກອນ   
• ເຈັ້ຍແຜ່ນ ຂະໜາດ A1, ບິກເຝ#ດຂຽນ. 

 

 

ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ 

1. ປະຊຸມລວມກັນ; ໂດຍຜ%້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ເປ#ນຜ&ນ້ໍາສະເໜີ ໂດຍການສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງໃນປ3ໜຶ່ງ ມີເຫດການ 
ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ແນວໂນ້ມ ທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກາ ໍ ໂດຍການຍົກຕົວຢ'າງ 
ຂຶ້ນມາແລກປ+ຽນ ທີ່ພົວພັນ ເຖິງສະພາບຕົວຈິງ ທີ່ມີພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນ (ຕົວຢ%າງ: ການປ%ຽນແປງ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, 
ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ, ການຍົກຍ້າຍແຮງງານ, ການລິເລີ່ມເຮັດເຕັກນິກການປ)ກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ SRI, ການນາ ໍໃຊ້ຊະ 
ນິດພືດ ຫຼື ແນວພັນໃໝ,່ ການຫັນມາໃຊ້ ກົນຈັກເຂົ້າໃນ ການຜະລິດກະສິກໍາ, ແລະ ອື່ນໆ). 

 

ຈ"ດປະສົງ ຂອງການເຮັດວຽກກ"່ມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ ່ກໍານົດຄວາມສາ ໍຄັນ ແນວໂນ້ມ ການປ%ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ 
ສະພາບອາກາດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນເວລາເວົ້າເຖິງ ປະເດັນ ການຈັດການຄ>້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ. 
 

2. ການເຮັດວຽກກ*່ມ: ໄລຍະເວລາ  
ແບ່ງເປ'ນ 2 ກ*່ມ (ປະສົມປະສານ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ).  
ກ"່ມທີ 1: ກາ ໍນົດ ລະບົບການປ"ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ເກີດຂື້ນ ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຄາດຄະເນ 
ສີ່ງທີ່ອາດ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ ້ຫຼື ຈະມີການປ"ຽນແປງໃນອະນາຄົດ. ກາ ໍນົດ ການປ%ຽນແປງຫຼັກໆ ແລະ ປ"ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ 

ສາເຫດພ້ອມ. 

 

ກາລ$ນາ ຕື່ມຂໍ້ມ(ນໃສ່ໃນຕາຕະລາງລ(່ມນີ້: 
ການປ"ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກ່ອນປ& 2000 2000-2010 2010 ເຖິງປະຈ(ບັນ 5-10 ປ"ຕໍໜ່້າ 

ຄວາມອ&ດົມສົມບ+ນຂອງດິນ     

ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ     

ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ຊົນລະປະທານ     

ສະມັດຕະພາບ/ຜົນຜະລິດ     

ແຮງງານ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ     
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ການນາ ໍໃຊ້ ປ"ດໃຈຂາເຂົ້າໃນການ 

ຜະລີດກະສິກາ ໍ (ປ"ຍ, ຝ"#ນ, ຢາຂ້າ 
ຫຍ້າ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ຕ່າງໆ) 

    

ຈໍານວນສັດລ້ຽງ     

ພື້ນທີ່ດິນປ+າໄມປ້"ກຄ%ມ     

ສັດຕ%ພືດ / ພະຍາດ     

           ຕົວຢ%າງ 
ການປ"ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກ່ອນປ& 2000 2000-2010 2010 ເຖິງປະຈ(ບັນ 5-10 ປ"ຕໍໜ່້າ 

ຄວາມອ&ດົມສົມບ+ນຂອງດິນ *** *** ** * 

ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ * * *** ** 

ອື່ນໆ     

ເຄື່ອງໝາຍ: ***** = ຮ"ນແຮງຫຼາຍ;  **** = ຮ"ນແຮງ; *** = ປານກາງ; ** = ໜ້ອຍ; * = ໜ້ອຍຫຼາຍ 

 

ຄາ ໍເຫັນ: 

- ແທນທີ່ຈະເລີ່ມແຕ້ມຮ.ບ ທ່ານຄວນຈະໃຊ້ເຈ້ຍຕິດ ຫຼື ເອົາເມັດຫຍັງໃສ່ກໍ່ໄດ.້ 

- ການອ່ານ ຕົວຢ%າງຂ້າງເທີງນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ອ່ານວ່າ ຄວາມອ&ດົມສົມບ+ນຂອງດິນ ຢ"#ໃນລະດັບປານກາງ ໃນໄລຍະກ່ອນປ+ 
2000, ເພີ່ມຄວາມຮ*ນແຮງຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງປ+ 2000-2010 ແລະ ສືບຕໍ ່ນັບມື້ ຫຼຸດລົງ ພາຍຫຼັງ ປ" 2010 ແລະ ຄາດວ່າ 
ຍັງຈະສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ ໃນອີກ 5-10 ປ"ຕໍ່ໜ້າ. ບັນຫາການ ເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ ໃນຊ່ວງກ່ອນປ* 2010, 

ແຕ່ວ່າຄາດວ່າ ຈະ ເພີ່ມຄວາມຮ*ນ ແຮງຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງປ+ 2010 ຈົນມາເຖິງປະຈ,ບັນ. ເຖິງຢ&າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄາດຄະ ເນວ່າ 
ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ຈະຫຼຸດລົງ ໃນປ$ຕໍ່ໜ້າ (ຕົວຢ%າງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີກິດຈະກາ ໍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການ 

ຄ"້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ). 
 

ກ"່ມທີ 2: ການກາ ໍນົດ ການປ%ຽນແປງສະພາບດິນຟ0າອາກາດ ແລະ ຈົ່ງຕື່ມເນື້ອໃນ ໃສ່ໃນຕາຕະລາງດັ່ງລ-່ມນີ້: 

ກະລ$ນາ ໃຈ້ແຍກໃຫ້ໄດ້ວ່າ ອັນໃດ ແມ່ນແນວໂນ້ມ ການປ%ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ*າອາດ ໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

ການປ%ຽນດິນຟ*າອາກາດ: ໝາຍເຖິງ ການປ%ຽນແປງ ອາກາດໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງ (ການປ%ຽນແປງໝາຍເຖິງ ຕົວແປ) ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ 

ມາເຖິງປະຈ*ບັນ (ຕົວຢ%າງ, ການປ%ຽນແປງອ*ນຫະພ.ມ ປະຈາ ໍປ&, ປະລິມານນາ ໍ ້ຝ+ນ). ການປ%ຽນແປງອາກາດ ໃນໄລຍະສັ້ນ: ໝາຍເຖິງ 
ການປ%ຽນແປງ ອາກາດທີ່ຮ)ນແຮງ ເຫດການທີ່ຮ'ນແຮງ ໃນໄລຍະສັ້ນ ຕົວຢ%າງ ພາຍະລະດ'ຮ້ອນ (ພາຍ$ໄຊໂຄນ, ພາຍ$ໄຕປ(ນ, ພາຍ$ເຮີລິ 
ເຄນ), ພາຍ$ຝ&ນ, ພາຍ$ລົມ, ແຫ້ງ ແລ້ງ, ນາ ໍ ້ຖ້ວມ, ດິນເຈື່ຶ່ອນ. ຊື່ງເກີດຂຶ້ນໄລຍະສັ້ນ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 1 ຫຼື ຫຼາຍມື້. 

 

 

 

ການປ%ຽນແປງ ອາກາດ ແລະ 
ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ 

ກ່ອນປ& 2000 2000-2010 2010 ເຖິງປະຈ(ບັນ 5-10 ປ"ຕໍໜ່້າ 

ປະລິມານນາ ໍ ້ຝ+ນ     

ອ"ນຫະພ"ມຮ້ອນ/ໜາວ     

ໄພນໍ້າຖ້ວມ     

ໄພແຫຼ້ງ     

ພາຍ$ລົມແຮງ     

ໝອກກ້າມ     

 

ຄາ ໍເຫັນ: ຖ້າຫາກມີເຫດການ ການປ%ຽນແປງທີ່ມີຫຼາຍ ກ່ອນລາຍການ ທີ່ໄດຂ້ຽນອອກມາ ແມ່ນສາມາດ ເພີ່ມຕື່ມໃສ່ໃນ 
ຕາຕະລາງໄດ້. 



 

10 
	

3.  ການສົນທະນາລວມກັນ 

3.1. ການນາ ໍສະເໜີ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການສົນທະນາ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະກ=່ມ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຜົນ ຂອງແຕ່ລະກ=່ມ 
ໂດຍ ການເນັ້ນໃສ່ເຫດການ ທີ່ມີການປ3ຽນແປງ ພ້ອມດ້ວຍສາເຫດ. 

3.2. ປ"ກສາຫາລື ສົນທະນາກັນ ໂດຍຜ%້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ເປ3ນຜ%້ສັງລວມ ແນວໂນ້ມການປ8ຽນແປງຫຼັກໆ 
ທີ່ໄດ້ ຈາກກ*່ມສົນທະນາ ຊຶ່ງເປ6ນການເປ7ດປະເດັນໃຫ້ເກີດມີການສົນທະນາກັນພາຍໃນກ*່ມ. 

o ແມ່ນຫຍັງ ທີ່ເປ&ນສາເຫດ/ເຫດຜົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ0ຽນແປງ ຕາມທີ່ໄດ້ຈາກການສົນທະນາກັນ 

ໃນກ$່ມ? 

o ພິຈາລະນາ ການປ%ຽນແປງ ແລະ ແນວໂນມ້ຫຼັກໆ ໃນການປ"ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ/ສະພາບອາກາດ 

ທີ່ ມີຫຍັງເປ)ນສີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ? 

o ໃນແຕ່ລະການປ%ຽນແປງຕ່າງໆນັ້ນ ມີອັນໃດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ຜ*້ນາ ໍໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງຊາວກະສິ 
ກອນ? 

3.3. ການສັງລວມ ການປ+ບຕົວ ຕໍ່ການປ1ຽນສະພາບອາກາດ ຫຼື ປ+ບຕົວ ຕໍ່ເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ 

ຄາ ໍເຫັນ: ຂໍ້ມ%ນພື້ນຖານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບ ການປ%ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບອາກາດ ໃນລະດັບປະເທດ ສາມາດເຂົ້າ ໄປເບີ່ງ 
ຂໍ້ມ%ນ ເພີ່ມຕື່ມໃນ http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/ 

ໃຫ້ຜ%ອ້ໍານວຍຄວາມສະດວກ ຖາມຜ%້ເຂົ້າຮ່ວມຄືນ: 

o ຜົນກະທົບ ຈາກການປ&ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ%າອາກາດ ມີການປ'ຽນແປງຄືແນວໃດແດ?່ (ຕົວຢ%າງ: ເກີດມີ 
ໄພແຫ້ງແຫຼ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ ຮ"ນແຮງ ແລະ ຖີ່ຂື້ນເລື້ອຍໆບໍ, ຝ"ນຕົກ ມາຊ້າກ່ວາປ)ກກະຕິ ແລະ ອື່ນໆ); 

o ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕ້ອງໄດ້ປ(ບໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ການປ%ຽນແປງ ເພື່ອລ'ດຜ່ອນ ບັນຫາ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງການ 
ສ"ນເສຍ ຜົນຜະລິດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ. ມາດຕະການປ)ບຕົວ ທີ່ເປ&ນໄປໄດ້ແມ່ນ: ເຕັກນິກ 
SLM, ການປ%ກພືດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານ ຕໍ່ສະພາບການປ,ຽນແປງ ດິນຟ3າອາກາດ, ການນາ ໍໃຊ້ ແນວພັນໃໝ ່
ແລະ ອື່ນໆ). 

ສະຫຼຸບ 

ການຈັດການຄ"້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ່ນເປ#ນສິ່ງຈໍາເປ#ນ ເພື່ອຮັບຮອງ ການປ%ຽນແປງ ດິນຟ%າອາກາດ, ແລະ ເພື່ອລ'ດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຂອງການສ(ນເສຍຜົນຜະລິດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ. 

 

ຄາ ໍເຫັນ: ຊຶ່ງເປ'ນທາງເລືອກ ໃນການຮັກສາເວລາ, ໃນບົດຝ'ກຫັດທີ 2 ອາດຈະເຮັດກ່ອນ ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ກ່ອນ 
ເລີ່ມຈັດກອງປະຊຸມ ຫຼື ອາດຈະເລີ່ມເຮັດພ້ອມກັນກັບ ກ"່ມນັກສົ່ງເສີມ ທີ່ເປ&ນຜ)້ຮ)້ຈັກຂໍ້ມ)ນ ສະພາບພື້ນທີ່ ຂອງບ້ານ ໄດ້ເປ&ນ 
ຢ"າງດີ. 
ວາງແຜນໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ໃນກອງປະຊຸມ ເພື່ອສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍ ຜົນທີ່ໄດ້ ຈາກການປະເມີນການປ*ຽນແປງການ 
ນາ ໍໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ສະພາບອາກາດ. 
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ບົດຝ%ກຫັດທີ 3: ຂະໜາດ ພື້ນທີ່ດິນ ແລະ ຊີວິດ ການເປ&ນຢ()ຂອງປະຊາຊົນ 

 

ຈ"ດປະສົງ - ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງທີ່ດິນ ທີ່ມີອິດທິພົນ ຕໍ່ຊີວິດການເປ.ນຢ"# 
ຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດເປ#້າໝາຍຂອງໂຄງການ.  

ໄລຍະເວລາ  ນາທີ 
1. ການແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດ 5 

2. ການເຮັດວຽກເປ#ນກ"່ມ: ຂະໜາດ ຂອງພື້ນທີ່ດິນ ທີ່ມີອິດທິພົນ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ 35 

3. ສະຫຼຸບ  20 

ລວມ 60 
 

  

ການກະກຽມ ແລະ 
ອ"ປະກອນທີ່ຕ້ອງການ 

• ແຜນວາດແຕ້ມ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ບັນດາກິດຈະກາ ໍຕ່າງໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຖິງ ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ 
ໃນຂົງເຂດຂອງໂຄງການ (ເບີ່ງຕົວຢ*າງລ-່ມນີ້). 

• ກາ ໍນົດຂໍ້ມ%ນ ກ່ຽວກັບ ຂະຫນາດທີ່ດິນທີ່ຖືຄອງ ພາຍໃນບ້ານເປ(້າຫມາຍໂຄງການ (ບ້ານທີ່ຈັດກອງປະ 
ຊຸມ).  

• ໃຊ້ເຈັ້ຍແຜ່ນ A1, ເຝ#ດຂຽນ (ໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍສີ), ລະບາຍສີ (ໃຊ້ຫຼາຍສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ)  

 

ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ 

1. ຜ"້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ເປ2ນຜ"້ແນະນາ ໍ:  ໂດຍການສັງລວມເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປ&ນຢ() ຂອງປະຊາຊົນ ພາຍ 
ໃນເຂດເປ#້າໝາຍໂຄງການ. ໂດຍການອະທິບາຍ ແລະ ມະໂນພາບໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊີວິດການເປ7ນຢ9: ຂອງປະຊາຊົນ ທ້ອງຖີ່ນ 
ເປ#ນແນວໃດ ມີກີດຈະກາ ໍ ການດາ ໍລົງຊີວິດ ຄືແນວໃດແດ່ ໂດຍການແຕ້ມຮ,ບພາບປະກອບ ລົງໃນແຜ່ນເຈ້ຍ. 
 

ຊີວິດການເປ+ນຢ-. ໝາຍເຖິງ ການເຮັດກິດຈະກາ ໍ ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢ-.ລອດ. ຊຶ່ງລະບົບການດໍາລົງຊີວິດ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍປ&ດ 
ໃຈເຊັ່ນ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກິດຈະກາ ໍ ທີ່ເຮັດເພື່ອລ້ຽງຊີບ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ. 

 

Ø ຊັບພະຍາກອນ ປະກອບດ້ວຍ ດິນ, ເງ ິນ, ແຮງງານ, ທັກສະ ແລະ ເຄືອຄ່າຍທາງສັງ ແລະ ອື່ນໆ. 

Ø ກິດຈະກາ ໍ ປະກອບດ້ວຍ ກິດຈະກາ ໍການຜະລິດ (ປ"ກພືດ, ລ້ຽງສັດ, ປ"ກຜັກສວນຄົວ, ຂະບວນ ການແປຮ'ບຜົນຜະລິດ 

ກະສິກາ ໍ, ການລ້ຽງປາ, ຫັດຖະກາ ໍ) ແລະ ກິດຈະກາ ໍນອກຈາກ ການຜະລິດ (ໄປຮັບຈ້າງ, ການຄ້າ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ). 
 

ຕົວຢ%າງ: ຮ"ບແຕ້ມ ກ່ຽວກັບລະບົບ ການດໍາລົງຊີວິດ (ຕົວຢ%າງໃນ ສປປລາວ) 
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ທ"ກໆຄັ້ງ ຊາວກະສິກອນ ຈະເປ%ນຜ(້ຕັດສິນໃຈເອງ ວ່າກິດຈະກາ ໍໃດ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ຈະລົງທຶນເຮັດ ແລະ 
ມີຮ$້ ຈັກວ່າມີຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນຫຼາຍປານໃດ (ດິນ, ເງ ິນ, ແຮງງານ). ຊຶ່ງການຕັດສິນ 

ໃຈ ໃນທີ່ນີ້ ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ ່ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການປ&ບຕົວຕໍ່ເຕັກນີກ ການຈັດການຄ(້ມ 

ຄອງ ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ ຊີວິດການເປ+ນຢ-. ສາມາດຊ່ວຍສ້າງໂອກາດ ໃນການສ້າງ 
ລາຍຮັບ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍ່ທັງເປ)ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຂອງຜົນຜະລີດ ທີ່ມີຄວາມສາ ໍຄັນ ໃນ 

ການ ປ"ບຕົວ ຕໍ່ການປ(ຽນແປງສະພາບດິນຟ3າ ອາກາດ. 

1.  ການເຮັດວຽກກ"່ມ: ອິດທິພົນຂະໜາດເນື້ອທີ່ດິນ ສົ່ງຜົນຕໍ ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ 

ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນ (ໃນບັນດາປ(ດໃຈອື່ນໆ) ແມ່ນຂື້ນກັບຂະໜາດຂອງທີ່ດິນທີ່ຄອບຄົວມ.ີ 

ຊາວ ກະສິກອນໃນຂົງເຂດໂຄງການແມ່ນມີຂະຫນາດຂອງເນື້ອທີ່ດິນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ປ%ດໃຈນີ້ອາດຈະມີ 
ຜົນຕໍ່ການ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢ.່ SLM. ຍົກຕົວຢ'າງ, ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີດິນ ແລະ ມີດິນໜ້ອຍ ຈະເອື່ອຍອິງໃສ່ລາຍ 
ຮັບນອກກະສິ ກໍາເປ&ນຫຼັກ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ, ແລະ 
ພວກເຂົາຈະມີໂອກາດໃນການປ2ບປ4ງໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຈາກ ຕອນດິນຂອງເຂົາ ນັ້ນຈໍາກັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, 

ຄອບຄົວທີ່ມີເນື້ອທີ່ດິນຫຼາຍກວ່າແມ່ນມີໂອກາດ ໃນການຜະລິດ ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ສາມາດນໍາພືດເສດຖະກິດໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດ.  

ໃຫ້ຕົກລົງກັນເປ,ນເອກກະພາບ ວ່າສະເລ່ຍ ຂະໜາດຂອງທີ່ດິນ ໃນເຂດບ້ານເປ>້າໝາຍຂອງໂຄງການ ກໍ່ຄື ບ້ານ 
ພາຍໃນກ'່ມສົນທະນາ ມີປະມານເທົ່າໃດ  

ການເຮັດວຽກເປ#ນກ"່ມ: ຖ້າຫາກກ&່ມໃຫຍ່ ແມ່ນໃຫແ້ບ່ງຜ&້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປ3ນ 2 ກ"່ມ. ໃນແຕ່ລະກ'່ມ 
ຕ້ອງຈັດກ)່ມ ສະເລ່ຍຂະໜາດເນື້ອທີ່ດິນ (ຕົວຢ>າງ, 0.5-2 ເຮັກຕາ). ກາ ໍນົດກິດຈະກາ ໍ ການຜະລິດ 
(ພ້ອມທັງກີດຈະກາ ໍນອກຈາກ ການຜະລິດກະສິກາ ໍ) ແລະ ປະເມີນລາຍຮັບພາຍໃນຄອບຄົວ. ປະຕິບັດ 
ຕາມຂະບວນການລ+່ມນີ້ 

1. ຂຽນລາຍການ ກິດຈະກາ ໍການຜະລິດ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ລົງໃນເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ 
(ກິດຈະກໍາ ການຜະລິດ ກະສິກໍາ ແລະ ນອກກະສິກໍາ). 

2. (ຖ້າຫາກເປ(ນໄປໄດ້) ໃຫ້ປະເມີນວ່າ ລາຍຮັບທັງໝົດ ພາຍໃນຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ມາຈາກ 
ການຜະລິດກະ ສິກາ ໍ ໄດ້ປະມານເທົ່າໃດ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ມາຈາກ ກິດຈະກາ ໍ 
ນອກຈາກການຜະລີດກະສິກາ ໍ (ເບີ່ງ ຕົວຢ%າງລ"່ມນີ້)   
 

ຕົວຢ#າງ: ຊິວິດການເປ*ນຢ,- ທີ່ຕິດພັນກັບ ຂະໜາດເນື້ອທີ່ດິນ  

 

 

 

ເນື້ອທີ່ດິນ 0.5-2 ເຮັກຕາ ສັດສ່ວນລາຍຮັບທັງໝົດ 

ກິດຈະກາ ໍ ການຜະລິດ ກະສິກໍາ 70% 

• ລ້ຽງສັດ (ງ ົວ 1-2 ໂຕ, ສັດປ'ກ) 
• ເຂົ້າ (ບໍລິໂພກ ພາຍໃນຄອບຄົວ) 

 

• ປ"ກພືດເປ(ນສິນຄ້າ (ປ"ກຜັກ) 
 

• ປ"ກຜັກສວນຄົວ 
 

ກິດຈະກໍາ ນອກການຜະລິດ ກະສິກໍາ 30% 

• ເຮັດວຽກຮັບຈ້າງ ຢ)*ໂຮງງານ 

• ເຮັດທ&ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ໝາຍເຫດ:  
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ ເຫັນສັດ 
ສ່ວນ ຂອງລາຍຮັບ ຄວນຈະ 
ເອົາ ກ້ອນຫີນນ້ອຍ ແບ່ງໃຫ້ 
ຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາ ໍນວນ 10 
ກ້ອນ (ຫຼື ເມັດໝາກຖົ່ວ) 
ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເອົາໄປວາງ 
ໃສ່ແຕ່ລະກິດຈະກາ ໍ.  
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2.  ການສົນທະນາລວມກັນ 

ແຕ່ລະກ'່ມຂື້ນ ນໍາສະເໜີ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການສົນທະນາ ພາຍໃນກ5່ມ ໂດຍຫຍໍ້ ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ 
ແລະ ຂໍ້ຄືກັນ ທີ່ມີ ໃນກິດຈະກາ ໍ ການດາ ໍລົງຊີວິດ ພາຍໃນຄອບຄົວ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ໝວດໝ$່ ຂະໜາດ 

ເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ຢ%&ໃນບັນດາບ້ານເປ0້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ. 

 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ປ0ກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບບັນຫາລ%່ມນີ້: 

• ຂະໜາດ ເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຊີວິດການເປ&ນຢ() ຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານເປ5້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ 
ຄວນຕ້ອງໄດຮ້ັບການພິຈາລະນາ ໃນການຄັດເລືອກເຕັກນິກ SLM, ຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ແລະ ການບາ ໍລ'ງຮັກສາ ເຕັກນິກ ຊຶ່ງຂື້ນກັບຍ)ດທະສາດ ໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງ ຄອບຄົວ.  
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ບົດຝ%ກຫັດທີ 4: ບັນຫາຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ທ່າແຮງ ໃນການຈັດການຄ)້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 

 

ຈ"ດປະສົງ - ເພື່ອຈັດລຽງ ຄວາມສາ ໍຄັນ ຂອງບັນຫາ ໃນການຈັດການຄ ້*ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 

- ເພື່ອກາ ໍນົດຈ(ດປະສົງ ຂອງເຕັກນິກ ການຈັດການຄ(້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ  

- ເພື່ອທາ ໍຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຖິງການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຂະໜາດຂອງເນື້ອທີ່ດິນ – ການດໍາລົງຊີວິດ – ການຈັດການຄ"້ມຄອງ 
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ. 

ໄລຍະເວລາ 
  ນາທີ 

1. ການແນະນໍາ 5 

2. ເຮັດວຽກເປ#ນກ"່ມ: ຍົກບັນຫາຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ທ່າແຮງ  30 

3. ການລວມກັນເປ&ນກ"່ມ: ສົນທະນາ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກກ$່ມສົນທະນາພາຍໃນກ/່ມ 30 

4. ການລວມກັນເປ*ນກ+່ມ: ຈັດລຽງບ(ລິມະສິດ ຂອງບັນຫາ ການຈັດການຄ(້ມຄອງ 
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ຈ"ດປະສົງ 

25 

ລວມ 90 
 

 

ການກະກຽມ 

 • ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ບົດຝ%ກຫັດທີ 3 (ເປ#ນຕາຕະລາງ) 
• ເຈັ້ຍແຜ່ນ A1, ບິກເຝ#ດຂຽນ (ໃຊ້ຫຼາຍສີ)  
• ສະຕິກເກີ້ 
 

ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

1. ການນໍາສະເໜີ:  ໃນບົດຝ'ກຫັດນີ້ ພວກເຮົາຈະເບີ່ງ ບັນຫາຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆ ໃນການຈັດການຄ)້ມຄອງທີ່ດິນ ແບບຍືນ 
ຍົງ ທີ່ຊາວກະສິກອນພົບ, ແລະ ທ່າແຮງ ຄວາມເປ'ນໄປໄດ້ ໃນການແກ້ໃຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ປ"ບປ$ງກິດຈະ ກໍາການ 
ຜະລິດ ກະສິກໍາໃນດ້ານ ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.  
 

ຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ຂອງເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຊີວິດການເປ+ນຢ-. ທີ່ເປ&ນບັນຫາ ໃນການຈັດການຄ)້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 
ເຊັ່ນດຽວ ກັນກັບທ່າແຮງ ຂອງເຕັກນິກ ການຈັດການຄ(້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ທີ່ສາມາດບັນລ,ຜົນ ໃນກ$່ມ 

ບ້ານເປ'້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ເມື່ອຄັດເລືອກເຕັກນິກ SLM ທີ່ສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມອາດ 

ສາມາດ (ຕົວຢ%າງ, ປ"ດໃຈ ທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນ, ແຮງງານ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບາ ໍລ%ງຮັກສາເຕັກ 

ນິກ ຊຶ່ງລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ອີງໃສ ່ປ"ດໃຈການດາ ໍລົງ ຊີວິດ. 

2. ການເຮັດວຽກເປ+ນກ,່ມ ໃນການແກ້ໃຂບັນຫາ ການຈັດການຄ,້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 
ໜ້າທີ່ ຂອງກ+່ມ: 

2.1.  ກາ ໍນົດ ບັນຫາ ການຈັດການຄ,້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ລຽບລຽງບັນດາເຕັກນີກຕ່າງໆ ໃນການແກ້ໃຂ 
ບັນຫາ ແລະ ຊອກຫາທາງອອກຊ່ວຍ. 
o ເລີ່ມຈາກ ການຂຽນລາຍການ ກິດຈະກາ ໍ ການດາ ໍລົງຊີວິດ (ບົດຝ7ກຫັດທີ 3), ກາ ໍນົດບັນຫາຫຼັກ ໃນແຕ ່

ລະກິດຈະກາ ໍ ແລະ ຂຽນລົງໃນແຖວໃໝ ່(ເບີ່ງຂໍ້ມ:ນເພີ່ມຕື່ມ ໃນຕາຕະລາງລ>່ມນີ້). 
o ກາ ໍນົດຊອກຫາທາງອອກ ເພື່ອແກ້ໃຂບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ົານັ້ນ ທີ່ຊາວກະສິກອນພົບ. 

2.2.  ວີທີແກ້ໃຂບັນຫາ ທີ່ເປ&ນໄປໄດ ້ແລະ ຂຽນລົງໃນແຖວຖັດໄປ (ເບີ່ງຂໍ້ມ*ນເພີ່ມຕື່ມ ໃນຕາຕະລາງລ$່ມນີ້). 
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ຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກເປ9ນກ"່ມ ຄືດັ່ງຕົວຢ+າງ ໃນບົດຝ'ກຫັດທີ 3 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງການເຮັດ ວຽກເປ&ນ 

ກ"່ມ ຕ້ອງໄດ ້ຮັບການແນະນາ ໍ ຈາກຜ%້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊຸມ (1 ຄົນ/ກ"່ມ) ຖ້າຫາກເປ(ນ ກ"່ມ 

ນ້ອຍ ທ່ານສາມາດເຮັດ ບົດຝ%ກຫັດທີ 4 ໄປພ້ອມໆກັນໄດ.້ 

 

ບັນຫາ ການຈັດການຄ(້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ ສຶດຄ່ອງກັບ ຜົນກະຜະລີດ ກະສິກາ ໍ (ດິນ 
ເຊື່ອມໂຊມ ລວມທັງດິນ, ນາ ໍ ້ ແລະ ພືດພັນທີ່ປ*ກຄ-ມ).  
o ຄວາມອ&ດົມສົມບ+ນຂອງດິນ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ (ໂດຍນາ ໍ ້, ລົມ) 
o ການມີນາ ໍ ້ ແລະ ເກັບກັກນາ ໍ ໍ ້ ໄດ້ໜ້ອຍ/ໄດ້ຫຼາຍ, ຄ"ນນະພາບຂອງນາ ໍ ້ ແລະ ອື່ນໆ 
o ສັດຕ%ພືດ ແລະ ພະຍາດ. 

ວິທີການແກ້ໃຂ/ເຕັກນີກ SLM ຊື໋ງບັນດາເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດປ&ອງກັນ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ 
ການເພີ່ມຜົນ ຜະລິດ ຕົວຢ%າງ ເຕັກນິກ ການຜະລີດກະສິກາ ໍ ປະສົມປະສານ ໂດຍການປ(ກໝາດມ່ວງກັບຖົ່ວ 
ຂຽວ ປະສົມປະສານ. 

ວິທີການແກ້ໃຂ ທີ່ເປ&ນໄປໄດ/້ເຕັກນີກ SLM ຊຶ່ງເປ#ນເຕັກນີກ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ນາ ໍ 
ໃຊ້ຫຼາຍ ໃນບັນດາບ້ານເປ'້າໝາຍຂອງໂຄງການເທື່ອ. 

o ເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ຊຶ່ງເປ'ນເຕັກນິກດ່ຽວ ຫຼື ມີຊາວກະສິກອນ ນາ ໍໃຊ້ໜ້ອຍ ຫຼື ການນາ ໍ 
ໃຊຍ້ັງມີຈາ ໍກັດ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕົວຢ%າງ: 
ຜ"້ທີ່ມີດິນ 0.5-2 

ເຮັກຕ້າ 
ສັດສ່ວນລາຍ 

ຮັບທັງໝົດ 

ບັນຫາ SLM ທ່າແຮງ ຫຼື ໂອກາດ 
(ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜ່ານມາ) 

ທ່າແຮງທີ່ເປ+ນໄປໄດ ້  

ກິດຈະກໍາ 
ການຜະລິດກະສິກໍາ 

70%    

• ການລ້ຽງສັດ (ງ ົວ 
1-2 ໂຕ, ສັດປ%ກ) 

ອັດຕາການຕາຍສ*ງ, ຈາ ໍ 
ກັດ ພື້ນທີ່ທົງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 

 ເຟ#ອງ 

• ເຂົ້າ (ເພື່ອບໍລິໂພກ 
ພາຍໃນຄອບຄົວ) 

ຄວາມອ່ອນໄຫວ, 
ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, 
ດິນເຊື່ອມໂຊມ 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງເຂົ້າ ທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງ ແລ້ງ, 
ແນວພັນ, ຊົນນະປະທານ 

• ພືດເສດຖະກິດ ບໍ່ມີຊົນລະປະທານ 

ມີແມງໄມ້ທໍາລາຍ 

ດິນບໍ່ມີຄວາມອ'ດົມສົມບ,ນ 

ຂ"ດໜອງນໍ້າ 
ໃສ່ຝ%&ນປ)ບປ%ງດິນ 

ເຮັດຢາປາບສັດຕ+ພືດ 

ເຮັດຝ&'ນບົ່ມ 

  

ການຈັດການສັດຕ)ພືດ 

ປະສົມປະສານ, ການສ້າງສ'ນ 

ບໍລິການຂໍ້ມ+ນຂ່າວສານ ແລະ 
ລາຄາໃນຕະຫຼາດ 

• ພືດຜັກສວນຄົວ ຜົນຜະລິດຕໍ່າ, 
ແມງໄມ້ທໍາລາຍ 

ປ"ບປ$ງການປ)ກພືດສວນຄົວ: 

ໃສ່ຝ%&ນບົ່ມ, ຫົດນໍ້າ, ເຕັກນິກ 
ການເກັບກ',້ ການເຮັດຢາປາບ 
ສັດຕ%ພືດ 

ກະສິກາ ໍປ(າໄມ ້ແບບປະ ສົມປະ 
ສານ, ປ"ກຕົ້ນໄມ ້ກິນໝາກຫຼາຍ, 

ການຈັດ ການສັດຕ(ພືດແບບປະສົມ 

ປະສານ 

ກິດຈະກໍານອກກະສິກໍາ 30%    

• ເຮັດວຽກໂຮງງານ    

• ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ    

ບັນຫາອື່ນໆ ໃນການຜະລີດກະສິກາ ໍ ຂາດແຮງງານ, 

ປ"ດໃຈນໍາເຂົ້າ ໃນ 
ການຜະລິດ ມີລາຄາແພງ 
(ປ"ຍ, ຢາປາບສັດຕ)ພືດ) 

ເຮັດຝ&'ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕ,ພືດ  

 ພໍ່ຄ້າໃຫ ້ລາຄາຕາ ໍ ່  ການເຂົ້າເປ)ນສະມາຊິກ 

ສະຫະກອນ 

ການອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ 

ໃນການເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມ%ນຂ່າວສານ 
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3. ປ"ກສາຫາລື ລວມກ+່ມກັນ 

ໃຫ້ແຕ່ລະກ'່ມ ຂື້ນນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການສົນທະນາພາຍໃນກ"່ມ: 

• ເລີ່ມຈາກກ)່ມທໍາອິດ: ນໍາສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍ ບັນຫາ ຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ທ່າແຮງ ໃນການຈັດການຄ)້ມຄອງ ທີ່ 
ດິນແບບຍືນຍົງ. 

• ປ"ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບທາງອອກ ວິທີການແກ້ໃຂບັນຫາ ແລະ ສະເໜີ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກກ@່ມຕ່າງໆ ໄດ້ມີຄາ ໍ 
ເຫັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ ້ໄດ້ວິທີແກ້ໃຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. 

• ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສືບຕໍ່ກ&່ມທີສອງ ແລະ ໃຫ້ທ&ກຄົນສະແດງ ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄາ ໍແນະນາ ໍ ໃຫ້ແຕ່ລະກ.່ມ. 

ຂໍ້ມ%ນພື້ນຖານ ທີ່ຜ%້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ຈາກ 3 ຍ"ດທະສາດ ໃນການປ&ບປ(ງ ຜົນຜະລິດ ກະສິກາ ໍ 

a) ພະຍາຍາມ ຫຼີກລ່ຽງ ເຕັກນິກ ລະບົບການຜະລິດ ທີ່ປະຊາຊົນເຄີຍໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ 
b) ການນາ ໍສະເໜີ ບົດຮຽນ ແລະ ເຕັກນິກອັນໃໝ່ 
c) ປະສົມປະສານ ຂອງລະບົບການຜະລີດໜຶ່ງໆ ທີ່ລວບລວມ ເອົາເຕັກນີກຕ່າງໆ (ກະສິກາ ໍ ປະສົມປະສານ ເບີ່ງຂໍ ້

ມ"ນ ເພີ່ມຕື່ມໃນເອກກະສານຊ້ອນທ້າຍ ບົດຝ%ກຫັດ B). 

ຊຶ່ງມີຈ(ດປະສົງຄື 

Ø ເພີ່ມຜົນຜະລິດ = ຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ ່ ເຮັກຕາ (ປ"ບປ$ງ/ພືດຜັກມີການປ,ບຕົວທີ່ດີ, ປ"ກພືດປະສົມປະສານ, 

ການໃສ່ຝ()ນຄອກ, ໃສ່ຝ%&ນບົ່ມ ເພື່ອປ'ບປ)ງໃຫ້ມີຄວາມອ)ດົມສົມບ6ນ, ການຈັດການຄ(້ມຄອງສັດຕ/ພືດປະສົມປະ 
ສານ ແລະ ອື່ນໆ). 

Ø ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານຜົນຜະລິດ = ເພີ່ມຄ'ນຄ່າ ຂອງຜົນຜະລິດ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ການນາ ໍສະເໜີ 
ການປ%ກພືດເປ*ນສິນຄ້າ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ, ປະສົມປະສານການຜະລິດ ກັບການລ້ຽງສັດ). 

ເຖິງຢ#າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປ#ນການດີ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ຊຶ່ງລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ຂຶ້ນກັບການມີທຶນຮອນ, ຊັບພະຍາກອນມະນ,ດ, 

ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ມີບາງຄອບຄົວ ກໍ່ເລືອກທີ່ຈະຂະຫຍາຍກິດຈະກາ ໍ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ແທນທີ່ການລົງ 
ທຶນໃສ່ການຜະລິດກະສິກາ ໍ. 

 

   

 4. ສົນທະນາປ"ກສາຫາລື ເປ#ນກ&່ມ ເພື່ອຈັດລຽງ ບ"ລິມະສິດ ບັນຫາ ການຈັດການຄ(້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 
 

(A) ຈັດລຽງບ(ລິມະສິດ ບັນຫາ ການຈັດການຄ(້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໃນການນາ ໍໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລະ 
ບົບ ການຜະລິດ ກະສິກາ ໍ (ໂດຍສະເລ່ຍ ຂະໜາດເນື້ອທີ່ດິນ) ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ເຖິງຄວາມສາ ໍຄັນ ຂອງບັນ 

ຫາ ພ້ອມທັງ ການໃຫ້ຄະແນນເຕັກນິກ (ຕົວຢ%າງບົດຝ+ກຫັດ 6). 

(B) ສັງລວມ ຈ"ດປະສົງຫຼັກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດການຄ(້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ພ້ອມທັງຈັດລຽງບ-ລິມະ 
ສິດ ການນາ ໍໃຊ້ດິນ ແລະ ບັນຫາ ໃນການຄ&້ມຄອງທີ່ດິນ. 

ບົດບາດ ໃນການຈັດກ(່ມສົນທະນາ 

1.  ຈັດລຽງບ(ລມະສິດ ບັນຫາ ການຈັດການຄ(້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 
ປ"ກສາຫາລື ໂດຍການຕັ້ງຄາ ໍຖາມ ກ່ຽວກັບ ອັນໃດ ແມ່ນເປ'ນບັນຫາຫຼັກ? ບັນຫາໃດ ຄວນເປ&ນບ(ລິມະສິດ 

ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໃຂ? 

ພາຍຫຼັງ ສາ ໍເລັດການຈັດລຽງບ.ລິມະສິດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ນັບຈາ ໍນວນ ບັນຫາ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາ ຢ"#ໃນຕາຕະລາງ ແລະ ໃຫ້ 
ຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ ເອົາກ້ອນຫີນນ້ອຍ ໄປວາງໃສ່ບັນຫາທີ່ພວກເຂົາຄິດວ່າເປ8ນບັນຫາ (ຕົວຢ%າງ ຖ້າຫາກມີ 8 ບັນຫາທີ່ 
ໄດ້ຂຽນອອກມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນເອົາກ້ອນຫີນນ້ອຍ ຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ 8 ເມັດ). ຜ"້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ ສາມາດປ&ອນ 

ກ້ອນຫີນໄດ້ຫຼາຍກ່ອນ 3 ເມັດ ສາ ໍລັບບັນຫາໜຶ່ງ (ເພື່ອເປ'ນການຢ'້ງຢ.ນ ເຖິງນາ ໍ ້ໜັກຂອງຄາ ໍຕອບ). ພາຍຫຼັງ ທີ່ທ$ກຄົນໄດ ້

ເຮັດສາ ໍເລັດແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ນັບເບີ່ງຈາ ໍນວນກ້ອນຫີນນ້ອຍ ໃນແຕ່ລະບັນຫາ ແລະ ຂຽນບັນທຶກໄວ.້ ບັນຫາທີ່ໄດ້ຄະແນນ 

ຫຼາຍ ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາ ວ່າເປ&ນບັນຫາ ທີ່ເປ&ນບ)ລິມະສິດ. ໃຫ້ເລືອກເອົາພຽງແຕ ່4 ບັນຫາຫຼັກ. 
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ເຕັກນິກ ທີ່ຜ%້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດມ້ີປະສົບການ ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກບ່ອນອື່ນ ແລະ ເຫັນວ່າ ແທດເໝາະ ກັບສະ 
ພາບຄວາມເປ)ນຈິງໃນທ້ອງຖີ່ນ. 
 

 

ຕົວຢ%າງ 

 

ໃນກໍລະນີນີ້, ບ"ລິມະສິດຫຼັກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດກ່ອນໝ1 ່ແມ່ນຊອກຫາທາງແກ້ໃຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ດິນບໍ່ງາມ ໃນການປ&ກພືດ 
ແລະ ບ"ລິມະສິດ ທີ່ສອງ ແມ່ນດິນບໍ່ມີຄວາມອ/ດົມສົມບ2ນ ຢ"#ໄຮ່ເຂົ້າ ແລະ ຈາ ໍກັດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ບັນຫາສັດຕ)ພືດ. 

 

2.  ສາ ໍລັບ 4 ບ"ລິມະສິດບັນຫາ ຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ກາ ໍນົດ ຈ"ດປະສົງລະອຽດ ເພື່ອສະດວກ ໃນການແກ້ໃຂບັນ 

ຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ປ"ກສາຫາລືກັນພາຍໃນກ.່ມ ທ່ານຕ້ອງການຢາກ ໃຫ້ມີການປ*ບປ,ງ ບັນຫາໃດກ່ອນໝ,່ ແລະ ເຮັດແນວໃດ? 

 

ກ່ອນອື່ນ ແມ່ນການເລີ່ມຕັ້ງຄາ ໍຖາມ ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມຈາກ ເບີ່ງບັນຫາທີ່ມີກ່ອນ (ຕົວຢ%າງ, ດິນບໍ່ມີຄ*ນນະພາບ) ແລະ 
ກາ ໍນົດ ເອົາ ທາງອອກ ວີທີການແກ້ໃຂບັນຫາ (ຕົວຢ%າງ, ການເພີ່ມຄວາມອ,ດົມສົມ ບ"ນຂອງດິນ ຫຼື ເຈາະຈົງ ເຖິງ 
ການເພີ່ມທາດ ອາຫານໃນດິນ). ສາ ໍລັບຂໍ້ມ*ນ ໃນຂະບວນການຕໍ່ໜ້າ, ເຕັກນິກ SLM ໄດລ້ະບ$ໄວ້ໃນ 

(ບົດຝ%ກຫັດທີ 5) ແລະ ສົມທຽບ ກັບການ ໃຫ້ຄະແນນ (ບົດຝ%ກຫັດທີ 6). 

 

ຕົວຢ%າງ ຕາຕະລາງ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຫັນພາບໄດ ້

ບັນຫາ ວິທີແກ້ໃຂ 

ດິນບໍ່ງາມ ເພີ່ມຄວາມອ*ດົມສົມບ/ນຂອງດິນ 

ເພີ່ມທາດອາຫານໃນດິນ 

ດິນເຈື່ອນ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ ດິນເຈືອນ 

ຊົນລະປະທານຈາ ໍກັດ ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ 

ປ"ບປ$ງລະບົບນາ ໍ ້ເຂົ້ານາ 

ຜົນຜະລິດຕົກຕາ ໍ ່ ເພີ່ມຄວາມອ*ດົມສົມບ/ນຂອງດິນ ແລະ ປ"ບປ$ງລະບົບນາ ໍ ້ 

ສັດຕ%ພືດ ຫຼຸດຜ່ອນສັດຕ,ພືດ ໂດຍການຈັດການຄ*້ມຄອງສັດຕ1ພືດສັດ 

ອື່ນໆ  
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ຈ"ດປະສົງ 

ບົດຝ%ກຫັດທີ 5: ການຄັດເລືອກເຕັກນີກ ແລະ ການປະເມີນ 

 

- ສະເໜີ ສາ ໍລັບຈ(ດປະສົງແຕ່ລະອັນ ແມ່ນໃຫ້ລະບ+ ດັ່ງບົດຮຽນ ບົດຝ%ກຫັດທີ 4 ຈາ ໍນວນ ເຕັກນີກ  SLM 

- ຄັດເລືອກ ເຕັກນິກ SLM ເພື່ອມາປະເມີນຜົນ ໃນບົດຝ2ກຫັດທີ 6. 

ໄລຍະເວລາ  ນາທີ 
ການແນະນໍາ  10 

ເຮັດວຽກກ(່ມ: ຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢ-ທີ່ໜ້າສົນໃຈເພື່ອນໍາມາການປະເມີນ 100 

ການລວມກ'່ມ: ນໍາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາວຽກຂອງແຕ່ລະກ5່ມ 30 

ລວມ 150 
 

  

ການກະກຽມ  
ອ"ປະກອນ 

   ກະກຽມໃຫ້ແຕ່ລະກ,່ມ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລ-່ມນີ້: 
• ພິມບົດເຕັກນິກ SLM  ແລະ ແຜ່ນປ&ດສະເຕີ້ ຕາມຈາ ໍນວນ ບົດເຕັກນີກທີ່ຕ້ອງການ (ທີ່ໄດ້ເຮັດ ຜ່ານ 

ມາແລ້ວ) ໃນບົດຝ'ກຫັດທີ 4 ແລະ ໄດ້ມີບົດເຕັມ ຢ"#ໃນຖານຂໍ້ມ"ນອອນລາຍຂອງ WOCAT. 

• ພິມບົດເຕັກນີກອື່ນໆ  ທີ່ມີໃນຖານຂໍ້ມ(ນ ແບບອອນລາຍຂອງ WOCAT ທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ແທດເໝາະ 
ກັບສະພາບທ້ອງຖີ່ນ. 

• ສັງລວມ ກະກຽມ ບົດເຕັກນີກໂດຍຫຍໍ້ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງເປ)ນເອກກະສານເທື່ອ ແຕ່ໄດ້ລະບ*ໄວ້ໃນບົດຝ0ກ 

ຫັດທີ 4. 

• ເປ#ນທາງເລືອກ: ຖ້າເປ&ນໄປໄດ ້ໃຫ້ສາຍວິດີ ໃຫ້ເບີ່ງພ້ອມ 

• ກະກຽມ ບິກເຝ#ດຂຽນ, ແຜ່ນວາດເຈັ້ຍ, ເຈັ້ຍບັດຕິດ (ຂະໜາດນ້ອຍສ+ດ 5x5 ເຊັນ) 

 

1.  ການແນະນາ ໍ 
 

ຈ"ດປະສົງ ໃນການເຮັດບົດຝ,ກຫັດນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປ+ນການປ.ກສາຫາລື ແລະ ຄັດເລືອກເຕັກນີກ ເພື່ອປະເມີນເນື້ອໃນລາຍລະ 
ອຽດ ຂອງເຕັກນິກ ໃນບົດຝ'ກຫັດທີ 6 ຊຶ່ງພາຍໃນ 2 ກ"່ມ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກແບບດຽວກັນ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ. ໃຫ້ເລືອກ 

ເອົາ 4 ຈ"ດປະສົງ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກາ ໍນົດເອົາ ໃນບົດຝ'ກຫັດທີ 4 ແລະ ແບ່ງອອກເປ)ນ 2 ກ"່ມ ໂດຍກ%່ມທີ 1 ຈະປ$ກສາຫາລືກັນ 

ສະເພາະ ຈ"ດປະສົງທີ 1 ແລະ 2 ສ່ວນກ&່ມທີ 2 ຈະປ$ກສາຫາລືກັນ ສະເພາະ ຈ"ດປະສົງທີ 3 ແລະ 4 ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະກ-່ມ ຈະມີຜ& ້
ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ (ຕົວຢ%າງ, ເປ#ນນັກສົ່ງເສີມ ຫຼື ນັກຄົ້ນຄວ້າ) ຊຶ່ງເປ'ນຜ*້ທີ່ສາມາດ ແນະນາ ໍ ໃນການສົນທະນາໄດ.້ 

 

ບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງການເຮັດວຽກເປ5ນກ6່ມ 

1. ໃນແຕ່ລະ ຈ"ດປະສົງ ແມ່ນໃຫ້ຂຽນລາຍການທາງອອກ ຫຼື ວິທີການແກ້ໃຂ/ເຕັກນິກ (ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ຜ່ານມາ, ຄວາມເປ'ນໄປໄດ ້ໃນການແກ້ໃຂບັນຫາ). 
 

ຕົວຢ%າງ ສາ ໍລັບຈ(ດປະສົງທີ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບັນຫາ: ຜົນຜະລິດຕົກຕາ ໍ  ່ 

ຈ"ດປະສົງ: ເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ສ1ງຂຶ້ນ 
ວິທີແກ້ໃຂບັນຫາ / ການສະເໜີເຕັກນີກ (ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ) 

• ເຕັກນີກ ການເຮັດຝ)*ນບົ່ມ  
• ເຕັກນິກ ການເກັບກັກນາ ໍ  ້

ວິທີແກ້ໃຂບັນຫາ ທີ່ເປ&ນໄປໄດ ້/ ການສະເໜີເຕັກນິກ 
• ການປ%ກພືດປະສົມປະສານ 
• ການປ%ກໄມ້ ກິນໝາກ 

ເຕັກນິກເພີ່ມຕື່ມ 
• ເຕັກນິກເຮັດຝ*+ນເຟ-ອງ 
• ຊົນລະປະທານ 
• ປ"ບປ$ງແນວພັນ 
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2. ເລີ່ມຈາກ ຈ"ດປະສົງທາ ໍອີດ ໃຫ້ອະທິບາຍ ເຕັກນິກ ເປ#ນກ&່ມ ໂດຍການນາ ໍໃຊ້ແຜ່ນພັບສະແດງໃຫ້ຜ5້ເຂົ້າຮ່ວມ 

ໄດ້ເຫັນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ທ%ກຄົນ ເຂົ້າໃຈ ເຖິງຜົນຕອບແທນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການເຮັດເຕັກນິກຕ່າງໆ ທີ່ສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

3. ຄັດເລືອກ ບັນດາເຕັກນິກ ສ"ງສ$ດບໍໃ່ຫ້ເກີນ 5 ເຕັກນີກ ໃນແຕ່ລະຈ)ດປະສົງ ເພື່ອປະເມີນ ໃນບົດຝ'ກຫັດທີ 6 

ໂດຍປະຕິບັດຕາມນີ້: 
• ເລີ່ມຈາກເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ປ"ກສາຫາລື ວ່າເຕັກນິກໂຕໃດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ຜ່ານມາ ໂດຍຊາວກະສິກອນ. ບັນດາເຕັກນິກຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະສົບຜົນສາ ໍເລັດ ຊຶ່ງມີ 
ເນື້ອໃນລາຍລະອຽດ ຈາກການປະເມີນຜົນ ໂດຍຂຽນບັນທຶກ ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວນີ້ໄວ້. 

• ເບີ່ງຄືນ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ແລະ ປ"ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຂໍ້ມ+ນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການສັງລວມ ຂໍ້ມ%ນເຖິງ 
ຄວາມ ເປ#ນໄປໄດ.້ ດັ່ງຄາ ໍ ໍຖາມລ+່ມນີ້: 

o ເຕັກນິກນີ້ ສາມາດ ບັນລ%ຈ%ດປະສົງໄດ້ບໍ? 

o ເຕັກນິກນີ້ ເປ#ນໄປໄດ ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ທີ່ຈະໄປຈັດຕັ້ງ ໃນທ້ອງຖີ່ນໄດ້ບໍ? 

o ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບ%ລະນະບາ ໍລ%ງຮັກສາ ເຕັກນິກນີ້ ປະຢ$ດຕົ້ນທຶນບໍ? 

o ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວນີ້ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ໃນທ້ອງຖີ່ນບໍ?  

o ເຕັກນິກນີ້ ເປ#ນເຕັກນີກໃໝ່ບໍ?? 

4. ທົບທວນຄືນ ບົດຝ%ກຫັດ ໃນຈ$ດປະສົງທີ 2 ອີກຄັ້ງ 
ປ"ກສາຫາລືກັນພາຍໃນກ.່ມ ຊຶ່ງແຕ່ລະກ+່ມ ສະເໜີຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສົນທະນາກັນ ພາຍໃນກ'່ມ. ພາຍຫຼັງຈາກ 

ສອງກ%່ມ ໄດ້ສະເໜີ, ໃຫ້ສະຫຼະເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງ ໃນການທົບທວນເນື້ອໃນຄືນ ເຖິງສີ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ແຕກ 

ຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ ເຕັກນິກ ແຕ່ລະເຕັກນິກ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເລືອກມາ. 
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ບົດຝ%ກຫັດທີ 6: ການປະເມີນເຕັກນິກ ທີ່ເໝາະສົມ 

 

ຈ"ດປະສົງ - ເພື່ອປະເມີນເຕັກໂນໂລຢ-ທີມີແນວໂນ້ມບົນພື້ນຖານຕົວຊີ້ວັດທີຖືກເລືອກ.  

- ເພື່ອຈໍາແນກເຕັກໂນໂລຢ1ທີກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍທີ່ສ>ດ. 

  

ໃຊເ້ວລາ  ນາທີ 
1. ການແນະນໍາ 15 

2. ເຮັດວຽກເປ)ນກ+່ມ: ການໃຫ້ຄະແນນ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວຊີ້ວັດ 80 

3. ລວມເປ#ນກ"່ມ: ການວິເຄາະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການໃຫ້ຄະແນນ 20 

4. ລວມເປ#ນກ"່ມ: ປ"ກສາຫາລື ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ 20 

ລວມ 135 
 

  

ການກະກຽມ 
ອ"ປະກອນ 

• ຜ"້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ອງໄດກ້ະກຽມອ%ປະກອນ ສໍາລັບປະເມີນຜົນກິດຈະກໍາມີຄື:  
o ສໍາລັບ ແຕ່ລະກ'່ມເຕັກນິກ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ມີເຄື່ອງມື ໃນການໃຫ້ຄະແນນ ຈາກ 1-5 (ໂດຍເລີ່ມຈາກ 

1 ແມ່ນໜ້ອຍທີ່ສ-ດ, 5 ໃຫຍ່ທີ່ສ)ດ), ແລະ 0=ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ. 
o ສໍາລັບແຕ່ລະກ,່ມ ຈໍານວນບັດໜື່ງຊຸດ ທີ່ມີມາດຖານການປະເມີນຜົນ (1 ມາດຖານຕໍ່ບັດ) ແລະ 3 

ບັດເປ&່າ 
o ມີຖານຂໍ້ມ)ນໜື່ງ ທີ່ບັນຈ2ຈໍານວນເຕັກໂນໂລຢ;ທັງໝົດ (ແຖວດ້ານເທີງ) ແລະ ມາດຖານທັງໝົດ 

(ຖານດ້ານຊ້າຍ)(à ເບີ່ງຖານຂໍ້ມ-ນລ/່ມ) 

• ບິກເຟ#ດຂຽນ 

 

ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

1.  ການແນະນໍາ:  ການປະເມີນຜົນເຕັກນິກ ແມ່ນສາ ໍເລັດ ໂດຍການຈັດກ7່ມ ຊຶ່ງເປ<ນກ=່ມດຽວກັນ  ດັ່ງທີ່ເຮັດ ໃນບົດຝ"ກຫັດທີ 3, 
4, 5 ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດໄປເລື້ອຍໆ. ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະກ=່ມ ຈະປະເມີນເນື້ອໃນ ແລະ ຄັດ ເລືອກເຕັກນີກ SLM ເພື່ອຈ'ດປະສົງທີ່ 
ແຕກຕ່າງກັນ. 

ການປະເມີນເຕັກນິກ ແມ່ນອີງໃສ່ປ2ດໃຈ ເງ ່ື່ອນໄຂ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ດັ່ງລA່ມນີ້  

ປ"ດໃຈທາງດ້ານເສດຖະກີດ 

a. ປະເມີນ ຕົ້ນທືນການຜະລິດ ໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ,  
b. ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ (1-3 ປ") ແລະ ໄລຍະຍາວ (>3 ປ") 

ປ"ດໃຈທາງດ້ານສັງຄົມ 

c. ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ໃນກິດຈະກາ ໍການຜະລິດ 

d. ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ໃນການບາ ໍລ(ງຮັກ 

ປ"ດໃຈທາງດ້ານນິເວດ 

e. ມີສອງມາດຖານ ໝວດໝ,່ນິເວດ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຄັດເລືອກ, (ຂຶ້ນກັບການກາ ໍນົດຈBດປະສົງ ຕົວຢEາງ ເພີ່ມຄວາມອBດົມສົມ 
ບ"ນຂອງດິນ, ເພີ່ມທາດອາຫານໃນດິນ, ເພີ່ມແຫຼ່ງນາ ໍ ້).  

ແກ້ໃຂບັນຫາ ການປ%ຽນແປງ ອາກາດ  ທີ່ຮ%ນແຮງ 

f. ບັນຫາ ທາງດ້ານການປ)ຽນແປງດິນຟ.າອາກາດ (ຕົວຢ%າງ, ນາ ໍ ້ຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ) 

ຜ"ອ້າ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ເປ#ນຜ&ແ້ນະນໍາແຕ່ລະກ*່ມ ໂດຍການພັນລະນາ ອະທິບາຍຂະບວນການໃນການໃຫ້ຄະແນນ ໃຫ້ລະອຽດ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າ ຜ້ +ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ ເຂົ້າໃຈລະອຽດ! 
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ໝາຍເຫດ: ບາງວິທີການບັນທຶກ ການໃຫ້ຄະແນນ: ເວລາໃຫ້ຄະແນນ, ດີແທ ້ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນແຕ່ລະເຕັກນິກ ແມ່ນຄວນມີການ 
ສົມທຽບ ມາດຕະຖານ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະເຕັກນິກ ເພາະແຕ່ລະເຕັກນີກ ເງ ື່ອນໄຂ ແຕກຕ່າງກັນ. ການໃຫ້ຄະແນນ 
ກ່ອນອື່ນໝົດ ແມ່ນໃຫ້ເບີ່ງ ຕາມຄວາມເປ'ນໄປໄດ ້ຂອງເຕັກນິກ ທີ່ດີທີ່ສ"ດ ໂດຍການ ໃຫ້ຄະແນນສ.ງສ0ດ (ຊື່ງບໍ່ຈໍາເປ-ນຕ້ອງ ແມ່ນຄະ 
ແນນ 5) ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ບໍ່ດີທີສ)ດ ແມ່ນໄດ້ຄະແນນຕາ ໍ ່ທີ່ສ1ດ (ຊື່ງບໍ່ຈໍາເປ-ນຕ້ອງແມ່ນ 1 ສະເໝີໄປ) ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຖາມຜ+້ 
ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ເຕັກນິກ ອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍຄຽງ ຫຼື ໄກ້ຄຽງ ກັບ ເຕັກນີກທີ່ດີທີ່ສ@ດ ແມ່ນເຕັກນິກໃດ ແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ຄະແນນ. 

0 = ມາດຖານທີ່ຕາ ໍ ່ຫຼາຍ ໃຊ້ບໍ່ໄດ:້ ຄະແນນ 0 ໝາຍເຖີງ  ປະສິດທິພາບ ຂອງເຕັກນິກນີ້ ແມ່ນຕໍ່າກ່ວາເກນ ທີ່ບໍ່ອາດນໍາ ໃຊ້ໄດ້. ຄະ 
ແນນ 0 ບົ່ງບອກເຖີງ ເກນຕົວຊີ້ວັດ ງ ົບປະມານ ໃນບາງເຕັກນິກ(ຕົວຢ%າງ: ຖ້າທ່ານມີເງ ິນ 1,000 ໂດລາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານ 5,000 ໂດລາ ທ່ານອາດຢາກໃຫຕ້ົ້ນທຶນ ເປ)ນ 0 ເນື່ອງຈາກທ່ານ ຮ"້ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດ ເຮັດເຕັກ 
ນີກນີ້ໄດ້ເພາະຂາດງ ົບປະມານ). 

2.  ການເຮັດວຽກເປ+ນກ,່ມ:  ການໃຫ້ຄະແນນ ໂດຍການໃຊເ້ກນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທັງໝົດ  

o ໃສ່ຫຼັກການລົງໄປໃນ ເຄື່ອງມືການໃຫ້ຄະແນນ (ເບີ່ງຕົວຢ*າງໜ້າຕໍ່ໄປ) 
o ເລີ່ມການສົນທະນາ ວ່າເຕັກນິກ ໃດດີທີ່ສ'ດ ແລະ ເຕັກນິກ ໃດບໍດີທີ່ສ)ດ ໂດຍພິຈາລະນາຕາມເກນ ທີ່ເລືອກ. 
o ເມື່ອເຫັນດີ ແລະ ເລືອກໄດ້ເຕັກນິກ ທີ່ດີທີ່ສ%ດ, ໃຫ້ຄິດທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄະແນນ ໂດຍການພິຈາລະນາ ຈາກ 

ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼັກເກນທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ ຂຽນຊື່ເຕັກນິກ ໃສບ່ັດ ແລະ ໄປຕິດໃສ່ກະ ດານ. 
o ສົນທະນາ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນເຕັກນິກ ທີ່ບໍ່ດີທີ່ສ8ດ ຄືກັນກັບ ການສົນທະນາທີ່ເຮັດຜ່ານມາກ່ອນນີ້. 
o ສໍາລັບແຕ່ລະເຕັກນິກ, ຕື່ມຄະແນນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂ 1 ລົງໃນຕາຕະລາງ ໃນແຜ່ນເຈ້ຍ. 

o ທົບທວນຄືນ ໂດຍເຮັດຂະບວນການຄືກັນ ກັບເງື່ອນໄຂ ເກນມາດຖານອື່ນໆທັງໝົດ. 

ເມື່ອທ່ານໄດ້ສາ ໍເລັດ ການໃຫ້ຄະແນນ ຕາມຈ6ດປະສົງ ທີ່1 ສາ ໍເລັດແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນເຮັດວິທີຄືກັນ ກັບຈ4ດປະສົງທີ 2. 

3.  ວິເຄາະ ຕາຕະລາງ ພາຍໃນກ"່ມ 

ປ"ກສາຫາລື ກັນກ່ຽວກັບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການໃຫ້ຄະແນນ ພາຍໃນກ-່ມ ໂດຍແບ່ງອອກເປ"ນ 2 ຮອບແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍປະຕິ 
ບັດ ແລະ ອີງຕາມ ຄາ ໍແນະນາ ໍລ(່ມນີ້. 

• ເບີ່ງເຕັກນິກ ທີ່ມີຄະແນນລວມສ,ງສ.ດ/ຄະແນນລວມຕໍ່າສ"ດ (à ດີສ$ດ, ບໍ່ດີທີ່ສ%ດ) 

• ເບີ່ງເຕັກນິກ ເຈາະຈົງສະເພາະໂຕທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂດ່ຽວ ທີ່ທີ່ມີຄະແນນສ*ງສ,ດ  (ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ນິເວດ, ແທດເໝາະກັບ 
ສະພາບ ການປ'ຽນແປງ ດິນຟ.າອາກາດ).  

• ເບີ່ງເຕັກນິກໂຕໃດ ທີ່ສາມາດ ບັນລ% ຫຼື ຕອບຈ"ດປະສົງ ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສ"ດ? 

ໝາຍເຫດ: ກະລ$ນາ ພິຈາລະນາວ່າ ເຕັກນີກ ທີ່ໄດ້ຄະແນນຫຼາຍທີ່ສ0ດ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມມວ່າ ເປ#ນວິທີແກ້ໃຂທີ່ດີທີ່ສ1ດ. ຊຶ່ງທ່ານຈາ ໍເປ-ນ 

ຕ້ອງໄດ້ເບີ່ງ ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ ໃນແຕ່ລະເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ເກນຕ່າງໆ ຢ"າງລະມັດລະວັງ. 

 

4.  ການປ%ກສາຫາລືກັນທັງໝົດ ເພື່ອວິເຄາະຜົນໃນຕາຕະລາງ 

ແຕ່ລະກ"່ມສະເໜີຜົນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປ,ກສາຫາລືກັນພາຍໃນກ5່ມ ໂດຍການປະເມີນ ແຕ່ລະເຕັກນິກ ໃນແຕ່ລະຈ)ດປະສົງ. ປ"ກສາຫາ 
ລືໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ພາຍໃນກ'່ມ ບົນພື້ນຖານ ເນື້ອໃນດັ່ງລ,່ມນີ້: 

o ປ"ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງ ການນາ ໍໃຊ້ທີ່ດິນ ກັບ ລະບົບ ການຜະລິດ ກະສິ 
ກາ ໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີປະສິດຕີຜົນ ແລະ ບັນລ%ຈ%ປະສົງ ຕົວຢ%າງ ລະບົບການຜະລິດ ແບບປະສົມປະສານ. ຂຽນລາຍການ ເຕັກ 

ນິກ SLM ລົງໃນການຕາຕະລາງ ສະເພາະໂຕທີ່ສາມາດປະສົມປະສານກັນໄດ້. 
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ຕົວຢ%າງ 

ເງ ື່ອນໄຂ ເຕັກນິກ 1 ເຕັກນິກ 2 ເຕັກນິກ 3 ເຕັກນິກ 4 ເຕັກນິກ 5 

ຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງ      

ຕົ້ນທຶນບໍາລ+ງຮັກສາ      

ລວມຕົ້ນທຶນທັງໝົດ      

ຜົນຕອບແທນ ໄລຍະສັ້ນ      

ຜົນຕອບແທນ ໄລຍະຍາວ      

ລວມຜົນຕອບແທນ      

ເງ ື່ອນໄຂທາງສັງຄົມ      

ແຮງງານ ໃນການກໍ່ສ້າງ        

ແຮງງານ ໃນການບາ ໍລ(ງຮັກສາ      

ລວມທັງໝົດ      

ເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານນິເວດ      

ເກນດ້ານນິເວດວິທະຍາ 1      

ເກນດ້ານນິເວດວິທະຍາ 2      

ລວມເງື່ອນໄຂທັງໝົດ      

ລວມ      
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ເຄື່ອງມືການໃຫ້ຄະແນນ ໂດຍກະກຽມເຈ້ຍເປ*່າແຜ່ນໃຫຍ່ ເພື່ອຂຽນ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນ ເຕັກນິກ ແຕ່ລະອັນ 

ມາດຕາຖານ:   

 

ຄະແນນ ເຕັກນິກ 

ດີຫຼາຍ (5)  

  

ດີ (4)  

ຍອມຮັບໄດ ້ (3)  

ບໍ່ດີ (2)  

ບໍ່ດີຫຼາຍ (1)  

0 (ໃຊ້ບໍ່ໄດ)້  

 

ຕົວຢ%າງ ຈາກກອງປະຊຸມ ຢ"# ສປປລາວ 

 

 

 

 

ຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງ 

ກະສິກາ ໍປະສົມ
ປະສານ 

ຝ"#ນເຟ'ອງ 
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ລາຍການ ມາດຖານ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານນິເວດ 

 

ໝວດ :  ລະບົບນິເວດວິທະຍາ 
• ປ"ບປ$ງລະບົບນາ ໍ ້ 
• ປ"ບປ$ງຄ$ນນະພາບນາ ໍ ້ 
• ປ"ບປ$ງ ແຫຼ່ງນາ ໍ ້ ເພື່ອໃຫ້ສົມດ-ນກັນລະຫວ່າງ ການປ%ກປ&ກຮັກສານາ ໍ ້ 
• ເພີ່ມຄວາມອ*ດົມສົມບ/ນ 

• ປ"ບປ$ງການລະບາຍຂອງນາ ໍ ້ 
• ຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ ້

• ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ 

• ປ"ບປ$ງດິນປ)ກຄ$ມ 

• ເພີ່ມທາດອາຫານໃນດິນ 

• ເພີ່ມຄວາມອ*ດົມສົມບ/ນຂອງດິນ 

• ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາ ດິນເຊາະເຈື່ອນ 

• ປ"ອງກັນ ຄວບຄ$ມ ບັນຫາສັດຕ)ພືດ 
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ບົດຝ%ກຫັດ 7: ຂັ້ນຕອນ ການປະເມີນ ແລະ ປ+ດກອງປະຊຸມ 

 

ຈ"ດປະສົງ - ເພື່ອປະເມີນຜົນ ກອງປະຊຸມ 

  

ໄລຍະເວລາ  ນາທີ 
1. ການປະເມີນຜົນ ກອງປະຊຸມ  5 

10 

15 

2. ວາງແຜນ ບາດກ້າວ ກິດຈະກາ ໍ ຕໍ່ໄປ ຂອງໂຄງການ 15 

ລວມ 30 
 

  

ການກະກຽມ ແລະ 
ອ"ປະກອນທີ່ຕ້ອງການ 

• ແຜ່ນເຈ້ຍໃຫຍ ່

• ເຟ#ດຂຽນເຈ້ຍ 

 

 

ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ປະເມີນ ຖ້າຫາກເປ(ນໄປໄດ ້ແທດເໝາະ 
ກັບທ້ອງຖີ່ນ ແມ່ນໃຫ້ຜ)້ເຂົ້າຮ່ວມ ສາ 
ມາດປະເມີນກອງປະ ຊຸມໄດ ້ໂດຍ 

mood barometer, ໃຫ້ແຕ້ມຮ(ບ 

ໜ້າຄົນ 3 ໜ້າ ທີ່ເປ&ນໜ້າຍິິ້ມ, ປານກາງ 
ແລະ ໜ້າເສຍໃຈ ໃສ່ເຈ້ຍໃຫຍ່. 
ຖາມຜ%້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃຫ້ອອກມາເຮັດກິດຈະ 
ກາ ໍ ໂດຍຈະມີແນວໝາຍໃຫ້ ແລະ ໃຫ້ຜ% ້
ເຂົ້າຮ່ວມໄປໝາຍເອົາ (ໂດຍປ%່ນເຈ້ຍ 

ແຜ່ນໃຫຍ່ເຂົ້າໃນ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຜ+້ອື່ນ ເຫັນ 

ຄາ ໍຕອບ). ຖ້າເປ&ນໄປບໍ່ໄດ ້ໃຫ້ຊອກຫາ 
ວິທີອື່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ແນວຄິດ ຂອງ 
ຊາວກະສິກອນ. 

2. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ຜ"້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ສະໜອງຂໍ້ມ"ນຂ່າວສານ ດັ່ງລ&່ມນີ້: 
• ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບົດຝ1ກຫັດທີ 6 ເປ#ນແນວໃດ? 

• ກິດຈະກາ ໍຕໍ່ໜ້າ ຂອງໂຄງການ ມີຫຍັງແດ່? 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ກິດຈະກໍາເສີມ 

ຖ້າທ່ານເລືອກເຕັກນິກ ໄດ້ແລ້ວ ທ່ານສາມາດປະສົມປະສານ ກັບເຕັກນິກ ກະສິກາ ໍແບບປະສົມປະສານ 

  

ບົດຝ%ກຫັດ B: ລະບົບ ການຜະລິດ ກະສິກໍາ ປະສົມປະສານ 

ຈ"ດປະສົງ - ບົດຝ%ກຫັດບົດນີ້ ຊ່ວຍຈໍາແນກວ່າເຕັກນິກ ໃດຄວນຖືກລວມຢ,-ໃນລະ ບົບການຜະລິດ ກະສິກໍາ 
ແບບປະສົມປະສານ. 

 

ໄລຍະເວລາ  ນາທີ 
1. ການແນະນໍາ  5 

2. ການສົນທະນາຮ່ວມກັນ: ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກ ການປະສົມປະສານ ລະບົບການຜະລິດ 
ຕ່າງໆ 

40 

ລວມ 45 
 

  

ການກະກຽມ ແລະ 
ອ"ປະກອນທີ່ຕ້ອງການ 

• ເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ໃນບົດຝ'ກຫັດທີ່ 6 (ບັດ) 

• ເຈັ້ຍ ແຜ່ນວາດ ທີ່ສາມາດຕິດບັດຄໍາໃສ ່

 

ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ 

 

 

 

 

 

 

1. ການແນະນໍາເຂົ້າສ,່ບົດຝ1ກຫັດ 

ຜ"້ດໍາເນີນ ຫຼື ຜ"້ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ອະທິບາຍ ໃຫ້ຜ%້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ວິທີການຄັດເລືອກ 
ເຕັກນິກ ທີ່ເປ+ນເຕັກນິກ ປະສົມປະສານ. ເຖິງຢ4າງໃດກໍ່ຕາມ ບາງເຕັກນິກ ກໍ່ເປ+ນລະບົບ ການຜະລິດ 
ກະສິກໍາ ແບບປະສົມປະສານຢ"#ແລ້ວ ແລະ ບາງບົດກໍ່ບໍ່ແມ່ນ, ດັ່ງນັ້້ນ ເຫັນຊັດເຈນວ່າ ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ 
ເຮັດບົດຝ%ກຫັດນີ້. 
 

ການປະສົມປະສານໝາຍເຖີງ: ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ (ປ"ກກະຕິ ເປ#ນຜະລິດຕະພັນ) ຂອງລະບົບ ການຜະລິດ 
ຍ່ອຍໜື່ງ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ ເປ4ນສີ່ງນໍາເຂົ້່າ ໃນຫົວໜ່ວຍຟາມອື່ນ. 

ຕົວຢ%າງ ການຜະລິດ ກະສິກາ ໍ ແບບປະສົມປະສານ 
- ລະບົບ ການປ%ກພືດ-ການລ້ຽງສັດ 

- ລະບົບ ການປ%ກພືດ-ການລ້ຽງສັດ-ລ້ຽງປາ 
- ລະບົບ ການປ%ກພືດ-ການລ້ຽງສັດ-ປ"າໄມ ້

- ລະບົບ ການປ%ກພືດ-ການລ້ຽງສັດ-ລ້ຽງສັດປ)ກ 

2.  ການສົນທະນາຮ່ວມກັນ:  ການແນະນໍາ ໃນການລວບລວມບັນດາເຕັກນິກ ສໍາລັບ ລະບົບ ການຜະລິດ 
ກະສິກໍາ ແບບປະສົມປະສານ 

 

ຜ"້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະລິເລີ່ມການອະທິບາຍ ປ"ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບເຕັກນີກໃດ ທີ່ສາມາດ ປະສົມ 
ປະສານ ຊຶ່ງຜ&ອາ ໍນວຍຄວາມສະດວກ ຈະເອົາລາຍຊື່ເຕັກນີກທີ່ໄດ້ ໄປຕິດໃສ່ໃນເຈ້ຍກະດານແຜ່ນໃຫຍ່. 
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ແຜນວາດເຕັກນີກ ‘ການປ%ບປ'ງສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກດ້ວຍລະບົບການກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ’ (ກໍາປ%ເຈຍ) 
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