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ພາກ I. ສະພາບໂດຍລວມ
ພາກສະເໜີ
ການເພີໍ່ມທະວີຄວາມສົນໃຈໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ກຄ
ໍ່ ການສ້າງເປັນປາຍທາງການ

ທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງຄວາມຊົງຈາ ແລະ ສ້າງໂອກາດ
ໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ຍຸດທະສາດນີື້ແມ່ນໄດຸ້ສະເໜີທດ
ິ
ທາງຕໜ
ໍ່ າ້ ສາລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມ
ໜໍ່ ເພໍ່ອສ້າງອຸດສາຫະກາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນ
ຍົງ ທີໍ່ຊ່ວຍໃນການປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າທາງທາມະ
ຊາດ ແລະ ວັດທະນາທາທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນໄລຍະຍາວ.
ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດນີແ
ື້ ມ່ນໄດຸ້ຄານຶງເຖິງ ທີໍ່ຕັື້ງຂອງປ່າ
ສະ ຫງວນ ເຊິໍ່ງນອນຢໃ່ ນບລິເວນຕິດກັບຊາຍແດນ ແລະ ມີ
ບັນດາບ້ານ ຕັື້ງຢອ
່ ້ອມຮອບປ່າສະຫງວນ ເຊິໍ່ງມີການນາໃຊຸ້ຜົນ
ປະ ໂຫຍດຈາກປ່າສະຫງວນ. ແຜນຍຸດທະສາດດັໍ່ງກ່າວຍັງໄດຸ້
ຄານຶງເຖິງຄວາມມຸຸ້ງຫວັງສາລັບການສ້າງໃຫຸ້ປ່າສະຫງວນ
ໃຫຸ້
ກາຍເປັນມລະດົກໂລກ. ດ້ວຍເຫດນັື້ນ, ການສ້າງໂອກາດທາງ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງໃຫຸ້ມຄ
ີ ວາມສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມ
ຄິດດັໍ່ງກ່າວ ແລະ ສ້າງໃຫຸ້ປ່າສະຫງວນມີຄຸນຄ່າພິເສດ ທີໍ່ແຕກ
ຕ່າງຈາກແຫ່ງອໍ່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ ກໍ່ຄໃນພາກພື້ນ.
ການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ
ແມ່ນ ຈຸດດີ ທີໍ່ໃຫຸ້ໂອກາດສາຄັນສາລັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການອະນຸລັກ ພ້ອມກັນນັື້ນ ແຜນຍຸດທະສາດດັໍ່ງກ່າວນີື້ ຍັງໄດຸ້
ລະບຸທິດທາງທີໍ່ຊາວບ້ານສາມາດໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ເຊໍ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການອະນຸລັກ.
ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ແມ່ນບໍ່ໄດຸ້ລະບຸ ລາຍການອະອຽດ
ຂອງທຸກໆຢ່າງທີໍ່ຄວນຈະປະຕິບດ
ັ
ສາລັບຮບແບບການທ່ອງ
ທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນ. ແຕ່ມັນເປັນຍຸດທະສາດວິທີການເພໍ່ອຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຈານວນໜ້ອຍໜຶໍ່ງ ທີໍ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກ
ຕ່າງ, ເຮັດແນວໃດປ່າສະຫງວນຈິໍ່ງຈະດຶງດດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ຈະມີການໂຄສະນາແນວໃດ ເພໍ່ອຮັບປະກັນການທ່ອງ ທ່ຽວໃຫຸ້
ມີຄວາມຍນຍົງໃນໄລຍາວ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດ ຕກ
ໍ່ ັບການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນ ຕັື້ງຢພ
່ າກກາງ ຂອງປະ
ເທດລາວ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປທາງທິດຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕຸ້ ປະມານ 450 ກມ, ຢ່ໃນຂອບເຂດພື້ນທີໍ່ຂອງ
ເມອງ ບົວລະພາ, ອອກຈາກຕົວເມອງທ່າແຂກໄປ ທາງຕິດເວັນ
ອອກປະມານ170 ກມ.
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ແມ່ນມີເນື້ອທີໍ່ທັງໝົດ
88,500 ເຮັກຕາ (ອີງຕາມແຜນຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ 2016-2020) ,
ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບັງ ສສ
ຫວຽດນາມ. ສອງພື້ນທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວນີື້ເປັນດິນຕໍ່ແຜ່ນຮ່ວມເຂົື້າກັນ
ອາດຈະເປັນເຂດພຫີນປນແຫ່ງນຶື້ໍ່ງທີໍ່ໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດໃນໂລກ, ອຸດົມ
ສົມບນໄປດ້ວຍທິວທັດທາມະຊາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ
ດ້ານຊີວະນາໆພັນ,
ພມສັນຖານທີໍ່ສະຫງ່າງາມກັບການກໍ່ຕົວ
ຂອງ ພຜາຫີນປນ ສ້າງໃຫຸ້ເກີດມີຖື້າຫຼາຍແຫ່ງ,ເຊິໍ່ງມີຄຸນຄ່າໃນ
ການອະນຸລັກສງ. ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບັງ ແມ່ນໄດຸ້
ກາຍເປັນມລະດົກໂລກແລຸ້ວ, ແລະ ໃນປະຈຸບັນ ລັດຖະບານ
ສປປ ລາວ ແມ່ນ ກາລັງສະເໜີເອົາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜ
າມໜໍ່ເຂົື້າ ໃນບັນຊີລຖ້າຂອງອົງການຢເນັດສໂກ ເພໍ່ອສະເໜີເຂົື້າ
ເປັນມລະດົກໂລກ.
ຢ່ອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ມີປະຊາກອນ
ຫຼາຍກວ່າ 8,000 ຄົນ ທີອ
ໍ່ າໃສຢ່ພາຍໃນ 19 ບ້ານອ້ອມຮອບ
ປ່າສະຫງວນ, ປະຊາກອນເຫຼົໍ່ານີື້ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊົນເຜົໍ່າກຸ່ມ
ນ້ອຍ ທີໍ່ດາລົງຊີວິດອາໃສທາມະຊາດ ໃນ ແລະ ນອກປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ.ໍ່ ແຕ່ລະບ້ານແມ່ນໄດຸ້ມີປະເພນີ
ເຊໍ່ອມໂຍງກັບການການົດເຂດຄຸຸ້ມຄອງພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ
,ແລະ ຍຸດທະສາດການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຮ່ວມ ອະນຸຍາດໃຫຸ້ຊາວບ້ານ
ໄດຸ້ນາໃຊຸ້ເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງ (ຄປດ) ສະເພາະຢໃ່ ນເຂດທີໄໍ່ ດຸ້ຮັບ
ການຈັດສັນຕາມແຜນຄຸຸ້ມຄອງແລຸ້ວເທົໍ່ານັື້ນ.
ໃນສະໄໝສົງຄາມອິນດຈີນ ໄດຸ້ມີເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ ມາແຕ່
ຫວຽດນາມເໜອທີໃໍ່ ຊຸ້ເປັນເສັນທາງສະໜອງການຂົນສົໍ່ງ
ໄດຸ້
ຜ່ານເຂົື້າມາໃນ ລາວ ແລະ ຜ່ານບາງໝ່ບ້ານໃກຸ້ກັບປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່. ບາງທີໍ່ຕັື້ງຍຸດທະສາດ ແມ່ນຖຶກຍົນຖິື້ມ
ລະເບີດລົງໃສ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ເຂດເຫຼົໍ່ານີື້ໄດຸ້ຖກ
ຶ ພິຈາລະນາ
ເປັນເຂດໜຶໍ່ງທີໍ່ຖຶກຍົນຖີື້ມລະເບີດລົງໃສ່ໜັກທີໍ່ສຸດໃນ
ປະຫວັດສາດໂລກ. ເສັນທາງດັໍ່ງກ່າວນີື້ ຜ່ານໄປໃກຸ້ປ່າສະຫງວນ
ຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນເລີໍ່ມຈາກ ເສັນທາງເລກທີໍ່ 12 ຈຸດສຸມລັງຄັງ
ຕອນເໜອຂອງປ່າສະຫງວນ ຜ່ານໄປຫາຕົວເມອງ ບົວລະພາ ລົງ
ໄປທາງໃຕຸ້ອອກໃສ່ເສັື້ນທາງ ເລກ 20 ແລຸ້ວອອກສ່ເລກ 9.
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງທາອິດ
ໃນປະ ເທດລາວ ທີຊ
ໍ່ ຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງແລະ
ປົກປັກຮັກສາ. ເປົື້າໝາຍຂອງການຄຸຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ແມ່ນເພໍ່ອສ້າງໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານຈາກ
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ການອະນຸລັກປ່າສະຫງວນ.
ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ .

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະມີລາຍຮັບ

ປົກກະຕິທກ
ຸ ໆ 6 ເດອນ ແລະ ເປັນພາກສ່ວນຫຼກ
ັ ໃນການ
ຕິດຕາມ ແລະ ຊີື້ນາໆພາວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ຢ່ຂັື້ນເມອງ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນ ໄດຸ້ຄຸຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານ
ລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ
ຂອງລັດຖະບານ
ໂດຍມີການ
ພົວພັນເລີໍ່ມແຕ່ບ້ານ,ເຂດ, ເມອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັື້ນສນກາງ

ສາລັບການທ່ອງທ່ຽວຢເ່ ຂດນອກຂອງປ່າສະຫງວນ
ຢຂ
່ ັື້ນສນ
ກາງແມ່ນຄຸຸ້ມຄອງໂດຍ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທາ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຢຂ
່ ັື້ນແຂວງ ແມ່ນພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນາທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຢຂ
່ ັື້ນເມອງແມ່ນຫ້ອງການ
ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະ ນາທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ເຊິໍ່ງຢ່ໃນລະດັບ
ແຂວງ ແລະ ສນກາງແມ່ນມີຍຸດທະສາດການພັດທະນາການ
ທ່ອງທ່ຽວ.

ສະພາບການຄຸມ
ຸ້ ຄອງ

ການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ່ລະດັບສນກາງແມ່ນ ກົມ
ຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ມີບົດບາດໃນຕິດຕາມກວດກາ
ການຄຸຸ້ມຄອງ. ຢ່ລະດັບແຂວງ ແມ່ນຂະແໜງຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນປ່າໄມຸ້
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ
ແມ່ນໜ່ວຍງານຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ ແລະ ນື້າ ຂອງ
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ເປັນ
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸຸ້ມຄອງໂດຍກົງຢ່ພາກສະໜາມ.
ໂດຍມີ 6 ຈຸງານຮັບຜິດຊອບ (ຈຸງານຖານຂື້ມນ, ຈຸງານຄຸຸ້ມຄອງ
ພື້ນທີໍ່, ຈຸງານສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວ ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນ, ຈຸງານ
ປກຈິດສານຶກດ້ານການອະນຸລກ
ັ ,
ຈຸງານພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ຈຸງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ່). ຢ່ຂັື້ນບ້ານ, ແຕ່ລະບ້ານ
ແມ່ນມີ ທີມງານກວດກາລາດຕະເວນບ້ານ ເປັນຜຸ້ຮັບຜິດຊອບ
ສາລັບການກວດກາລາດ ຕະເວນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ພາຍໃນ
ຂອບເຂດຂອງບ້ານຕົນຮັບຜິດຊອບ,
ນອກນັື້ນຍັງມີກຸ່ມບລິ
ການໆທ່ອງທ່ຽວ ໃຫຸ້ບລິ ການທາງເຮອ, ບລິການນາທ່ຽວຖື້າ,
ກຸ່ມບລິການທ່ອງທ່ຽວຍ່າງປ່າ ແລະ ກຸ່ມບລິການໆພັກແຮມນາ
ເຮອນປະຊາຊົນ ແລະ ອີກກຸມ
່ ອໍ່ນໆຢ່ຂັື້ນບ້ານ ຄກຸ່ມເກັບກຸ້
ເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງ, ກຸ່ມຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເຊິໍ່ງ
ໄດຸ້ການົດເຂດອະນຸລັກຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ ເຊັໍ່ນ: ວັງສະຫງວນ ແລະ
ອໍ່ນໆ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ເປັນເຂດຖຸຸລະການດານ
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ີ
ເຊິໍ່ງເປັນສາເຫດໃຫຸ້ ກິດຈະກາການ
ທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວ ແລະ ການພັດທະນາສ່ວນຫຼາຍຈະມີຢ່ເຂດ
ນອກທີໍ່ໃກຸ້ ຄຽງ ຫຼ ເຂດໆແດນ(ແຄມ) ປ່າສະຫງວນ.
ດັໍ່ງນັື້ນ, ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການພັດທະນາສ່ວນໃຫຍ່ ຕ້ອງໄດຸ້
ຄານຶງ ເຖຶງວິໄສທັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນຍົງ ທີໍ່ຈະເກີດ
ຂື້ນຢເ່ ຂດນອກທີໍ່ໃກຸ້ຄຽງກັບປ່າສະຫງວນ ແລະ ຈະໄດຸ້ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດໂດຍພະນັກງານ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆເຊັໍ່ນ:
ອົງການຈັດຕັື້ງທີໍ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ຊາວບ້ານ ຕະຫຼອດ
ເຖິງການຄັດເລອກຜຸ້ດາເນີນງານຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ກໍ່
ຄວນມີການຄັດເລອກຍ່າງລະອຽດ.
ພື້ນນທີໍ່ທາງພມສາດ
ທີຍ
ໍ່ ຸດທະສາດນີໄື້ ດຸ້ກວມເອົາທັງໝົດດິນ
ແດນພື້ນທີໍ່ຄຸຸ້ມຄອງຂອງ 19 ບ້ານ ທີໍ່ເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງການຈັດ
ຕັື້ງການຄຸຸ້ມຄອງ. ລວມທັງໝົດນີື້ເປັນພື້ນທີໍ່ຂອງປ່າສະຫງວນ
ຕະຫຼອດເຖິງດິນອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ ດັໍ່ງທີໍ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນ
ໃນແຜນທີໍ່ 1.

ໄດຸ້ມີແຜນດາເນີນງານປະຈາປີ ແລະ ມີກອງປະຊຸມທົບທວນ
ປະຈາໄຕມາດ ຊີື້ນາໆພາໂດຍ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດໂດຍ 6 ໜ່ວຍງານ ຄຸຸ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ
ເຊິໍ່ງມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານລາດ
ຕະເວນບ້ານ.
ວຽກງານການຄຸມ
ຸ້ ຄອງປ່າສະຫງວນລວມມີ: ວຽກງານການຕິດ
ຕາມກວດກາ, ສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາ ແລະ ລາດຕະເວນ, ນອກນັື້ນຍັງ
ມີວຽກງານປກຈິດສານຶກດ້ານການອະນຸລັກ, ວຽກງານການພັດ
ທະນາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວຽກງານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ່
ດ້ວຍການນາໃຊຸ້ເຄໍ່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍນຍົງ.
ລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມແມ່ນໄດຸ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ໂດຍຜ່ານ
ຄະນະກາມະການການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ ຂັື້ນຕ່າງໆເຊິໍ່ງດາເນີນໄປ
ຕາມແຕ່ລະຂັື້ນ ຄ: ຂັື້ນບ້ານ, ກຸມ
່ ບ້ານ ແລະ ຂັື້ນເມອງ. ຄະນະ
ກາມະການການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມອງແມ່ນມີການປະຊຸມ
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ການເຊອ
ໍ່ ມໂຍງກັບແຜນການຄຸມ
ຸ້ ຄອງປ່າ
ສະຫງວນ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນຄຸຸ້ມຄອງພາຍໃຕຸ້ແຜນ
ການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ. ແຜນດັໍ່ງກ່າວນີື້ ມີການົດເວລາ ແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ
2020. ໂດຍການປັບປຸງຈາກແຜນເກົໍ່າທີໍ່ສ້າງໃນປີ 2010 ເຊິໍ່ງມີ
ການົດຮອດປີ 2015.
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີື້ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ເປັນໄປຕາມ
ເປົື້າໝາຍລວມຂອງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີໍ່ລະບຸ
ໄວຸ້: “ຊາວບ້ານ ແລະ ອານາດການປົກຄອງຂັື້ນຕ່າງ ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ຮ່ວມກັນອະນຸລັກຊີວະ
ນາໆພັນ, ຄຸ່ນຄ່າລະບົບນິເວດ, ການທ່ອງທ່ຽວ/ປະຫວັດສາດ
ແລະ
ວັດທະນະທາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ໄປພ້ອມໆກັບການໄດຸ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ແລະ ຮັບຮຸ້ຈາກການ
ບລິການຂອງເຂົາເຈົື້າ.”
ການປະຕິບັດແບບນີື້ ຮັບປະກັນວ່າ ຊາວບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນເປັນ
ສ່ວນໜຶໍ່ງທີໍ່ສາຄັນຂອງປະສົບການການທ່ອງທ່ຽວ ທາງໃນ ແລະ
ເຂດອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ ທີເໍ່ ຂົາເຈົື້າຈະໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກກິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວ.
ການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ມີຢ່
3 ຈຸດປະສົງຫຼັກ. ດັໍ່ງນີື້:
ປົກປັກຮັກສາຄວາມຫລາກຫລາຍທາງພມສັນຖານ,ຊີວະ
ນາໆພັນ ແລະ ຄຸ່ນຄ່າທາງດ້ານທາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ປ່າໄມຸ້, ພດພັນນາໆຊະນິດ ແລະ ສັດປ່າ.
- ສົໍ່ງເສີມການສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ,ວັດທະ
ນະທາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.
- ຮັບປະກັນການນາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ແບບຍນຍົງ
ຂອງຊາວບ້ານ.
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີື້ ແມ່ນແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນ
ໃຫຸ້ທຸກໆຈຸດປະສົງ,
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບ
ຈຸດປະສົງທີໍ່ 2 ກໍ່ຕາມ.
-

ຢ່ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການຍ່ອຍສາລັບການທ່ອງທ່ຽວ ມີຢ່ 4 ຈຸດປະສົງ
ຫຼັກ. ຍຸດທະສາດນີື້ໄດຸ້ຄາໍນຶງເຖິງຜົນໄດຸ້ຮັບ ທີໍ່ຕ້ອງການ ຢພ
່ າຍ
ໃຕຸ້ 4 ຈຸດປະສົໍ່ງ ດັໍ່ງລຸ່ມນີື້:
ຈຸດປະສົງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ດຶງດດ ນັກ
ຄົນ
ື້ ຄວ້າ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວມາ
ທ່ຽວຊົມ ໃຫຸ້ເຫັນໄດຸ້ເຖິງຄວາມ
ສາຄັນຂອງປ່າສະຫງວນ

ຜົນໄດຸ້ຮບ
ັ
ພັດທະນາພະລິດຕະພັນການ
ທ່ອງທ່ຽວກົງກັບຕະຫຼາດ
ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຜ່ານການ
ໃຫຸ້ສາປະທານ ສາລັບການ
ພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂະ
ນາດໜ້ອຍ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ຊັບສິນການທ່ອງທ່ຽວສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ
ເພີໍ່ມໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານທີໍ່ດາລົງ
ຊີວດ
ິ ຢອ
່ ້ອມປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜໍ່.

ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ກຸ່ມບ
ລິການໆທ່ອງທ່ຽວຂັື້ນບ້ານ ໃຫຸ້
ສາມາດໃຫຸ້ການບລິການທີໍ່ໄດຸ້
ມາດຕະຖານດີ ແລະ ມີລະບົບ
ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ລາຍຮັບຈາກການ ທ່ອງທ່ຽວ

ຄຸຸ້ມຄອງກິດຈະກາການທ່ອງ
ທ່ຽວ ໃຫຸ້ກາຍເປັນແຫຼໍ່ງທຶນທີໍ່
ຍນຍົງສາັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ການທ່ອງທ່ຽວປະກອບສ່ວນໃຫຸ້
ແກ່ການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸຸ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ.

ການທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍຸ້ໃຫຸ້ ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ອະນຸລັກທາມະຊາດ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ

ເສີມຂະຫຍາຍການເຊໍ່ອມໂຍງ
ລະ ຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການອະນຸລັກ ໂດຍຜ່ານການ
ສ້າງສັນຍາອະນຸລັກ

ແຜນລະບຸຈານວນຂອງສະຖານທີໍ່ ໄດຸ້ພິຈາລະນາເຖິງສິໍ່ງທີໍ່ໜ້າ
ສົນໃຈ ຫຼ ຄວາມເໝາະສົມຂອງກິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ
ແລະ ມີການການົດເປັນເຂດເພໍ່ອການທ່ອງທ່ຽວ. ບັນດາເຂດ
ດັໍ່ງກ່າວນີື້ອະນຸຍາດໃຫຸ້ມກ
ີ ິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວຍ່າງປ່າ, ການ
ທ່ອງທ່ຽວຖື້າ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີພຽງ 2-3 ສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ນອນຢ່ໃນພື້ນທີໍ່ປ່າ
ສະຫງວນ
ທີໍ່ເໝາະສົມສາລັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ,
ເພາະສະນັື້ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ການກໍ່ສ້າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະ
ເກີດຂື້ນຢ່ເຂດນອກ ແລະ ເຂດບ້ານທີໍ່ຕິດກັບປ່າສະຫງວນ.
ການສ້າງແຜນຈິໍ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມກ
ີ ານສ້າງແຜນສະເພາະ ການພັດ
ທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນຍົງ. ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ
ສະບັບນີື້ແມ່ນເພໍ່ອສະໜອງໃຫຸ້ແກ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເປັນໄປ
ຕາມແນວຄວາມຄິດດັໍ່ງກ່າວ.
ແຜນດາເນີນງານແມ່ນໄດຸ້ ມີການວາງແຜນເປັນປີ. ຕາຕະລາງລຸ່ມ
ນີື້ ອະທິບາຍໃຫຸ້ເຫັນວ່າຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີື້ສະ
ໜັບໜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານໃນປະຈຸບັນ.
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ຕາຕະລາງ 1. ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວສະໜັບໜນ ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານໃນປັດຈຸບນ
ັ .
ຜົນໄດຸ້ຮບ
ັ ຫຼກ
ັ

ການທ່ອງທ່ຽວ ດຶງດດ ນັກ
ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວມາ
ທ່ຽວຊົມ ໃຫຸ້ເຫັນໄດຸ້ເຖິງຄວາມ
ສາຄັນຂອງປ່າສະ ຫງວນ

ຊັບສິນການທ່ອງທ່ຽວສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ
ເພີມ
ໍ່ ໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານທີດ
ໍ່ າລົງ
ຊີວດ
ິ ຢອ
່ ້ອມຮອບປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່.

ຜົນໄດຸ້ຮບ
ັ ຍ່ອຍ

ພາລະບົດບາດຂອງຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເອໍ່ອອານວຍ ແກ່ການ
ການົດນະໂຍບາຍເປີດກ້ວາງ ສາລັບການ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ສະໜັບສະໜນການສ້າງແຜນຍຸທະສາດ ແລະ ການົດການ
ພັດ ທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ເປັນບລິມະສິດ, ກະກຽມ
ເພໍ່ອຮອງຮັບການໃຫຸ້ມີການສາປະທານ ແລະ ການຮ່ວມມ
ລະຫວ່າງລັດກັບເອກະຊົນ.

ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງ ທ່ຽວໃຫຸ້
ກົງກັບຕະຫຼາດ (ຈັດບລິມະສິດສະຖານທີທ
ໍ່ ອ
່ ງ
ທ່ຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງ ທ່ຽວໃນ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່)

ການົດຍຸດທະສາດ/ກອບວຽກສາລັບການຕັດສິນ ສະເພາະ
ແຕ່ລະສະຖານທີໍ່

ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ຜ່ານການໃຫຸ້ສາປະທານ ສາລັບການພັດທະ
ນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ສ້າງໃຫຸ້ມີຍຸດທະສາດສາລັບການເອົາພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ເຂົື້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
ການົດຂະບວນການ ເພໍ່ອໃຫຸ້ມີແຮງບັນດານໃຈ ແລະ
ເຫັນໂອກາດໃນການສ້າງຕະຫຼາດ

ສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ໄດຸ້ໂຄສະນາຜ່ານ ສໍ່ໂຄສະ
ນາລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິໍ່ນ

ສ້າງໃຫຸ້ມີຍຸດທະສາດສາລັບການໂຄສະນາ ແລະ ການົດສິໍ່ງ
ທີໍ່ເປັນເອກະລັກ, ການົດຂຄ
ື້ ວາມທີໍ່ສາຄັນໃນການໂຄສະນາ
ແລະ ຕະການຫຼາດ

ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ ກຸ່ມບລິການ
ການທ່ອງທ່ຽວຂັື້ນບ້ານ ແລະ ທີມງານພັດ
ທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂັື້ນເມອງ

ສະເໜີແນະກິດຈະກາການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແລະ ກາ
ນົດພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນການເຮັດ
ໃຫຸ້ບັນລຸເປົື້າໝາຍນີື້

ຄຸມ
ຸ້ ຄອງກິດຈະກາການທ່ອງ
ທ່ຽວ ໃຫຸ້ກາຍເປັນແຫຼງໍ່ ທຶນທີໍ່
ຍນຍົງສາລັບປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ, ການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດ ໃຫຸ້ເທົໍ່າທຽມກັນ

ການທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍໃຸ້ ຫຸ້ ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ອະນຸລກ
ັ ທາມະຊາດ
ແລະ ສິງໍ່ ແວດ ລ້ອມ

ສີມຂະຫຍາຍການເຊໍ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການອະນຸລັກ ໂດຍການ
ສ້າງສັນຍາອະນຸລັກ

ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ການດາລົງຊີວິດ ເປັນສ່ວນຫນຶໍ່ງ
ຂອງໂອກາດຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ສະເໜີແນະໂຄງຮ່າງການຄຸຸ້ມຄອງສາລັບການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ສະໜັບສະໜນບັນດາຍຸດທະສາດຂອງ
ໂຄງການ
ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກການອະນຸລັກເປັນສ່ວນຫນຶໍ່ງ ຂອງ
ໂອກາດຂອງພາກເອກະຊົນ
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ເຊອ
ໍ່ ມໂຍງກັບ ຍຸດທະສາດການທ່ອງ ທ່ຽວ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການ ທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງແຂວງ
ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ ສາລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນໄດຸ້ສ້າງຂື້ນ ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ.
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມ
ໜໍ່ແມ່ນແນ່ໃສ່ປະຕິບັດສິໍ່ງທີໍ່ເປັນບລິມະສິດທີໍ່ກຽ່ ວຂ້ອງຂອງ
ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ 2006-2020
ໂດຍເນັື້ນໜັກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກ, ສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ໃຫຸ້ບລິການການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົໍ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບມີສ່ວນຮ່ວມເປັນວິທີທາງໜຶໍ່ງ
ທີປ
ໍ່ ະ
ກອບສ່ວນແກ່ການຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ມັນເປັນ
ການສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັື້ນທາງເລກທີໍ່ 12 ແລະ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ໃນແຂວງຄາມ່ວນ1.
ແຜນຍຸທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ
ໜາມໜໍ່ສະບັບນີື້ ແມ່ນແນ່ໃສ່ປະຕິບັດຕາມວິໄສທັດຂອງ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງແຂວງຄາມ່ວນ 2007-2020. ວິໄສທັດຂອງແຂວງ
ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ວ່າ:
“ແຂວງຄາມ່ວນ” ເຂດແຄຸ້ວນແດນມະຫັດສະຈັນ ປະຕສ່
ສະຫວັນການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນບາດຫຼື້ຽວ ລົບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ ຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກາສ້າງລາຍຮັບແບບຍນຍົງ
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພໍ່ອປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າຮັໍ່ງມີ ແລະ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຫີນໜາມໜໍ່ ແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜນທຸກໆກິດຈະກາທີໍ່ກຽ່ ວ
ຂ້ອງຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ແຂວງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ:
ວຽກງານທີໍ່ 2: ວຽກງານພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຊຸມຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ.
ແຜນງານທີໍ່ 2: ພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ຮ່ວມມ
ແລະ ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ

ວຽກງານທີໍ່ 6: ວຽກງານພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນບັນດາປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ເຂດອນ
ໍ່ ໆທີໍ່ມີເງໍ່ອນໄຂ
ວຽກງານທ 13: ວຽກງານການສົໍ່ງເສີມ
ການລົງທຶນແບບລວມໝ່ ແລະ ຊຸມຊົນໝ່
ບ້ານ

ແຜນງານທີໍ່ 3: ໂຄສະນາ
ແລະ ສົໍ່ງເສີມການຕະ
ຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ

ວຽກງານທີໍ່ 6: ວຽກງານສົໍ່ງເສີມການມາ
ພັກເຊົາໄລຍະຍາວຂອງຊາວຕ່າງປະເທດ
ວຽກງານທີໍ່ 1: ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່

ແຜນງານທີໍ່ 5: ກໍ່ສ້າງ,
ປັບປຸງ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສິໍ່ງອາ
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ

ວຽກງານທີໍ່ 2: ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງສິໍ່ງອານວຍຄວາມ
ສະດວກຂະໜາດນ້ອຍ
ວຽກງານທີໍ່ 3: ສ້າງຄວາມຍນຍົງສາລັບ
ການຄຸຸ້ມຄອງນາໃຊຸ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສີວິໄລ“.

1

p38, Lao PDR Tourism Strategy 2006-2020,
http://www.tourismlaos.org/files/files/Lao%20PDR%20Tourism%2
0Strategy%202006-2020%20in%20English.pdf

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ | ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ 2015-2020| ພະຈິກ 2015

6|

ຍຸດທະສາດການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຂອງ ອົງການຢເນສໂກ
(UNESCO).
ອົງການຢເນສໂກ ໄດຸ້ເຂົື້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິໍ່ງຕໍ່ກັບຫຼາຍເຫດຫຼາຍ
ຜົນທີເຮັດໃຫຸ້ບັນດາສະຖານທີໍ່ມລະດົກໂລກມີຄວາມໝາຍ
ຄວາມສາຄັນ, ການທີຫ
ໍ່ ຼາຍໆຄົນສົນໃຈຢາກໄປທ່ຽວຊົມກໍ່ເປັນ
ອີກເຫດຜົນໜຶໍ່ງ ທີໍ່ຍົກໃຫຸ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາຄັນ. ດ້ວຍເຫດນີື້
ການເຂົື້າເຖິງສະຖານທີໍ່ມລະດົກໂລກຈິງໍ່ ມີຄວາມຕ້ອງ ການສງ
ທີສ
ໍ່ າມາດຊົງຄຸນຄ່າສາລັບການເຮັດໃຫຸ້ສະຖານທີໍ່ເຫຼົໍ່ານີື້ໄດຸ້ຢ່
ໃນບັນຊີລາຍຊມ
ໍ່ ລະດົກໂລກ.
ວິໄສທັດຂອງອົງການຢເນສໂກສາລັບການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນ
ຍົງໃນສະຖານທີໍ່ມລະດົກໂລກໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ວ່າ “ອົງການມລະ
ດົກໂລກ ແລະ ພາກສ່ວນທີໍ່ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວ
ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ ໃນການອະນຸລັກ ຄຸນຄ່າແຫ່ງຄວາມໂດດ
ເດັໍ່ນຂອງມລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທາ, ທາມະຊາດ ແລະ
ການພັດທະນາແບບຍນຍົງຜ່ານການຄຸຸ້ມຄອງການທ່ອງ ທ່ຽວ
ທີໍ່ເໝາະສົມ”
ໃນປີ 2002 ອົງການຢເນສໂກ (UNESCO) ໄດຸ້ຜະລິດຄ່ມ
ການຄຸຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວຢ່ສະຖານທີໍ່ມລະດົກໂລກ: ຄ່ມ
ການປະຕິບັດສາລັບຜຸ້ບລິຫານຈັດການສະຖານທີໍ່ມລະດົກ
ໂລກ ເພໍ່ອໃຫຸ້ຄາແນະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ການສົໍ່ງເສີມ
ການປະຕິບັດການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນຍົງ
ທີໍ່ບໍ່ສົໍ່ງຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບຕໍ່ຄຸນຄ່າທາງມລະດົກໂລກ.
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ປະຈຸບັນນີື້ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນ
ໄດຸ້ເຂົື້າເປັນມລະດົກໂລກ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສາທາລະນະລັດປະ
ຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໄດຸ້ມກ
ີ ານປຶກສາຫາລກັບອົງການ ຢ
ເນສໂກ (UNESCO) ເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລຸ້ວກ່ຽວກັບທ່າ
ແຮງ ເພໍ່ອຢາກໃຫຸ້ບັນທຶກເຂົື້າໃນບັນຊີລາຍຊໍ່ມລະດົກໂລກ.
ຄວາມມຸຸ້ງຫວັງຂອງການຄຸຸ້ມຄອງ
ແມ່ນເພໍ່ອຮັບປະກັນວ່າ
ການທ່ອງທ່ຽວທາງໃນ ແລະ ບລິເວນໃກຸ້ຄຽງປ່າສະຫງວນ ບໍ່
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄຸນຄ່າທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນຂອງສະຖານທີໍ່
ຫຼ
ທ່າແຮງຂອງສະຖານທີໍ່ ເພໍ່ອໃນທີໍ່ສຸດຈະໄດຸ້ຈົດທະບຽນເຂົື້າ
ໃນບັນຊີລາຍຊມ
ໍ່ ລະດົກໂລກ.
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນມີທ່າແຮງເໝາະສົມ
ສາລັບການເປັນສະຖານທີໍ່ມລະດົກໂລກທາງທາມະຊາດ ເພາະ
ເປັນສະຖານທີໍ່ ທີມ
ໍ່ ີທິວທັດທາມະຊາດ, ມີພມສັນຖານ ແລະ
ຮບແບບການກໍ່ຕົວຂອງພເຂົາຫີນປນທີໍ່ເປັນກະລັກ ແລະ ເປັນ
ພື້ນທີໍ່ທີໍ່ອຸດົມຮັໍ່ງມີໄປດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ, ສັດປ່າ ແລະ ພດ
ພັນນາໆຊະນິດ,
ເຊິໍ່ງມີເນື້ອທັງໝົດທີໍ່ກວມເອົາ 88,500
ເຮັກຕາ; ເປັນທີໍ່ຢ່ອາໃສຂອງສັດປ່າລ້ຽງລກດ້ວຍນື້ານົມຫຼາຍ
ກວ່າ 40 ຊະນິດພັນ, ນົກຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດພັນ, ເຈຍ 25
ຊະນິດພັນ, ສັດເຄິໍ່ງບົກເຄິໍ່ງນື້າ ແລະ ສັດເລອຄານຫຼາຍກວ່າ
46 ຊະນິດ, ປາຫຼາຍກວ່າ 100 ຊະນິດ ແລະ ພດຫຼາຍ 520

ຊະນິດ. ບັນດາສາຍພັນທັງຫຼາຍເຫຼົໍ່ານີື້ ຖວ່າເປັນຊະນິດພັນພດ
ແລະ ສັດ ທີໍ່ໃກຸ້ຈະສນພັນ ຫຼ ອ່ອນໄຫວງ່າຍ ເຊິໍ່ງບໍ່ພຽງແຕ່
ໃນ ສປປ ລາວ ເທົໍ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງລວມໃນທົວໂລກອີກດ້ວຍ.
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ແມ່ນສົມຄວນກັບການ
ເປັນຊັບສິນທາງທາມະຊາດ ໂດຍອິງຕາມມາດຖານເງໍ່ອນໄຂ
ຂອງອົງການຢເນສໂກດັໍ່ງລຸ່ມນີື້:
ມາດຖານ vii: ມີປະກົດການທາງທາມະຊາດທີໍ່ດີເລີດ ຫຼ ເປັນ
ເຂດແຫ່ງຄວາມງາມ ແລະ ມີຄວາມສາຄັນທາງທາມະຊາດ.
ມາດຖານ viii: ເປັນຕົວຢ່າງທີໍ່ດີ ເປັນຕົວແທນຫຼາຍເວທີທສ
ີໍ່ າ
ຄັນໃນປະຫວັດສາດໂລກ, ລວມທັງມີການບັນທຶກເປັນຊີວະ
ປະຫວັດ,
ມີຄວາມສາຄັນຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງກັບທຸກຂະບວນການ
ດ້ານທລະນີວິທະຍາ
ໃນການພັດທະນາລັກສະນະທີໍ່ສາຄັນ
ຂອງທລະນີສັນຖານ.
ມາດຖານ ix: ເປັນຕົວຢ່າງທີໍ່ດີ ເປັນຕົວແທນຂອງຂະບວນການ
ດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ທາງຊີວະວິທະຍາທີໍ່ສາຄັນຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ
ໃນວິວັດທະນາການ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບນິເວດເທິງ
ໜ້າດິນ, ນື້າຈດ, ເຂດຊາຍຝັໍ່ງ ແລະ ການເດີນເຮອ ຕະຫຼອດ
ເຖິງ ປະຊາກອນຂອງພດ ແລະ ສັດ.
ມາດຖານ x: ມີແຫຼໍ່ງທີໍ່ຢ່ອາໃສທາງທາມະຊາດທີໍ່ສາຄັນທີໍ່ສຸດ
ເພໍ່ອ ອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ໃນ
ນັື້ນລວມມີທັງບັນດາຊະນິດພັນທີຖ
ໍ່ ກຄຸກຄາມ ແຫ່ງຄຸນຄ່າທີໍ່
ໂດດເດັໍ່ນຈາກມມມອງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຫຼ ການອະ ນຸ
ລັກ.
ອົງການຢເນສະໂກ2 ໄດຸ້ຂຽບບົດແນະນາ ເພໍ່ອຊ່ວຍບັນດາຜຸ້
ບລິຫານ ເພໍ່ອເຮັດແນວໃດບໍ່ໃຫຸ້ການທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງມລະດົກໂລກ. ເຊິໍ່ງຈາເປັນຈະຕ້ອງເອົາ
ຄຸນຄ່າທັງໝົດເຫຼົໍ່ານັື້ນ ໃນເວລາພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ, ເພອ
ໍ່ ໃຫຸ້ໝັື້ນໃຈວ່າຄຸນຄ່າຂອງສະ
ຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວແມ່ນໄດຸ້ຖກນາໃຊຸ້ເປັນພື້ນຖານສາລັບການແປ
ຄວາມໝາຍຂອງສະຖານທີໍ່ ແລະ ລາຍການເພໍ່ອຕິດຕາມ
ກິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນຄ່າທາງ
ມລະດົກໂລກ.
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຄວນລະບຸປະເພດຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຢ່ແຕ່ລະສະຖານທີໍ່ ແລະ ພາກສ່ວນຕະຫຼາດທີໍ່ຕ້ອງການ
ສາລັບສະຖານທີໍ່. ຄວນໄດຸ້ລະບຸລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ຈາກການທ່ອງທ່ຽວທີເໍ່ ຫັນເກີດຂື້ນແລຸ້ວ ແລະ ອາດຈະເກີດ
ຂື້ນອີກ ພ້ອມທັງສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບເຫຼາົໍ່ ນີື້. ຜຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບັນຫາທີໍ່ອາດຈະເກີດ
ຂື້ນກໍ່ຄວນໄດຸ້ລະບຸຊັດເຈນ, ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກ
2
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ການ ທ່ອງທ່ຽວຄວນໄດຸ້ມີການປຶກສາຫາລກັບບັນດາຜຸ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມເພໍ່ອນາເອົາຄາຄິດເຫັນຂອງທຸກພາກສ່ວນເຂົື້າພິຈາລະນາ.

ການຮັກສາປ່າໄມຸ້ ແລະ ການກາບໄຫວ້ບຊານັບຖດວງວິນຍານ
ສິໍ່ງສັກສິດຂອງທາມະຊາດ.

ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຄວນມີການຊີື້ແຈງໃຫຸ້ເຫັນຈຸດປະ
ສົງຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ແລະ ການົດເປົື້າໝາຍຂອງກິດຈະກາການທ່ອງ
ທ່ຽວ ພ້ອມທັງມີການປະກອບສ່ວນໃຫຸ້ແກ່ການອະນຸລກ
ັ ພື້ນທີໍ່
,ຄວນນອນຢໃ່ ນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການທ່ອງທ່ຽວຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ, ຮບແບວິທີການທີໍ່ມີຢ່ແລຸ້ວ
ແລະ ການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກສ່ວນທີໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ.

ກຸ່ມໃຫຸ້ບລິການການທ່ອງທ່ຽວຂັນ
ື້ ບ້ານ ແມ່ນມີຢ່ພາຍໃນ 4
ບ້ານ: ໜອງປີງ, ໜອງບົວ, ໜອງແສງ ແລະ ທົໍ່ງຊາ. ກຸ່ມທີໍ່ໄດຸ້
ຮັບຜົນສາເລັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ່ບ້ານໜອງປີງ, ການໃຫຸ້ບລິ
ການ ການທ່ອງທ່ຽວຖື້າເຊບັື້ງໄຟ. ຖື້າແຫ່ງນີື້ແມ່ນບໍ່ສາມາດ
ເຂົື້າເຖິງໃນລະດຝົນ ເນໍ່ອງຈາກມີລະດັບນື້າການເພີໍ່ມຂື້ນສງ.
ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ ຈານວນນັກທ່ອງທ່ຽວມີການເພີມ
ໍ່ ຂື້ນ
ຢ່າງໄວວາ (ເບິໍ່ງຕາມກ່ອງຂື້ມນລຸ່ມນີື້). ສາລັບ 3 ບ້ານຢເ່ ຂດ
ລັງຄັງ ແມ່ນຫາກໍ່ລິເລີໍ່ມ ໄດຸ້ຮັບຮອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີມ
ໍ່ າຍ່າງປ່າ
ທ່ອງທ່ຽວທາມະຊາດ ແລະ ເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ. ເນໍ່ອງຈາກ
ເສັື້ນທາງມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈິໍ່ງສາມາດມາທ່ອງ
ທ່ຽວໄດຸ້ພຽງລະດແລຸ້ງ (ພະຈິກ-ເມສາ).

ຕ້ອງໄດຸ້ມີການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖານທີໍ່ໃນ
ຮອງຮັບການມາທ່ຽວຊົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ກວດກາຕິດຕາມ
ແລະ ມີການດາເນີນການປະເມີນການປ່ຽນແປງ ໃນລະດັບທີໍ່
ຍອມຮັບໄດຸ້.
ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາສະຖານທີໍ່ຕ້ອງໄດຸ້ ພິຈາລະ
ນາລະອຽດ ເພໍ່ອໃຫຸ້ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ກົງ
ສະພາບກັບຄວາມເປັນຈິງທີໍ່ໄດຸ້ພດ
ັ ທະນາ ແລະ ກຸ່ມຕະຫຼາດທີໍ່
ຕ້ອງການ ແມ່ນໄດຸ້ສົໍ່ງເສີມ.
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີື້ ໄດຸ້ອີງໃສ່ຈານວນຜຸ້ເຂົື້າ
ມາທ່ຽວຊົມ ປ່າສະຫງວນທີມ
ໍ່ ຢ
ີ ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການ
ຈັດການການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມທີໍ່ພິເສດ ເປັນອັນທີໍ່ສົໍ່ງຜົນໃຫຸ້ ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ວິທກ
ີ ານແກຸ້ໄຂບັນຫາ ກາຍເປັນວິທີການທີໍ່ເປັນ
ເອກະລັກຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່. ຍຸດທະສາດ
ເຫຼົໍ່ານີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມບັນດາ
ຄາແນະນາຂອງອົງການຢເນສະໂກ, ເພໍ່ອປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າ
ອັນພິເສດຂອງສະຖານທີໍ່ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ເຊິໍ່ງ
ສາມາດກໍ່ໃຫຸ້ເກີດການຄຸຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໄດຸ້ດ.ີ

ຈານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງຕໍ່າເນໍ່ອງຈາກເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງເມອງ
ບົວລະພາຍັງຫຍຸຸ້ງຍາກ ແລະ ຂາດສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ.
ແຂວງຄາມ່ວນແມ່ນກາລັງມີການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັື້ນທາງປຢາງ
ເຂົື້າເຖິງເມອງບົວລະພາ ເພໍ່ອໃຫຸ້ໄປມາສະດວກທັງສອງລະດ.
ການພັດທະນາເສັື້ນທາງຈາກເສັື້ນທາງເລກທີໍ່ 12 (ກິໂລແມັດ
39 ເມອງມະຫາໄຊ) ຜ່ານປ່າໜາມ ເຖິງເມອງບົວລະພາ ແລະ
ຈາກລັງຄັງ ຫາຕົວເມອງ ບົວລະພາ ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະໃຫຸ້
ສາເລັດ ໃນໄລຍະ 2017-2019 ແລະ ເສັື້ນທາງອໍ່ນທີໍ່ສາມາດ
ເຂົື້າເຖິງເມອງບົວລະພາກກ
ໍ່ າລັງມີການປັບປຸງປົວແປງ.
ເສັື້ນທາງເຫຼົໍ່ານີື້
ຈະອະນຸຍາດໃຫຸ້ມີລົດໂດຍສານປະຈາທາງ
ແລະ ນານັກທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າເຖິງພື້ນທີໍ່ໄດຸ້ເພີໍ່ມຂື້ນ.

ຈານວນຈານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າທ່ຽວຊົມປ່າ

ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນ ໜາມໜໍ່ ໃນປະຈຸບນ
ັ

ສະຫງວນໄດຸ້ເພີໍ່ມຂຶື້ນຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງໃນໄລຍະ 3 ປີທີໍ່

ປະສົບການທີໍ່ແທຸ້ຈິງຂອງຜຸ້ມາຢຸ້ຽມຊົມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນໄດຸ້ສາພັດກັບທາມະຊາດແບບດັໍ່ງເດີມ. ຜຸ້ທີໍ່
ມາທ່ຽວຊົມສາມາດມີໂອກາດໄດຸ້ຍ່າງຕາມເສັື້ນທາງທີໍ່ໄດຸ້ການົດ
ໄວຸ້, ເດີນສາຫຼວດບັນດາຖື້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດພື້ນທີໍ່
ໄດຸ້ດ້ວຍລົດຈັກ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນ
ນອນຢ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ທີໍ່ຍັງມີທິວທັດທາມະຊາດ
ພຜາຫີນປນທີໍ່ສວຍງາມ
ເປັນບ່ອນທີໍ່ມີແມ່ນື້າໄຫຼລອດຖື້າ
ແລະ ສາມາດໄດຸ້ເຫັນສັດທີໍ່ຫາຍາກຫຼາຍຊະນິດ. ຜຸ້ມາທ່ຽວ
ຊົມທັງຫຼາຍແມ່ນຈະໄດຸ້ມີການເດີນທາງ, ການກິນ, ການດມ
ໍ່
ແລະ
ອາໃສພັກເຊົາຢ່ກັບຊຸມຊົນຄົນທ້ອງຖິໍ່ນຜຸ້ທີໍ່ມີຊີວິດຢ່
ໂດຍໄດຸ້ຜ່ານປະ ຫວັດສາດຂອງເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນໃນສະໄໝ
ສົງຄາມອິນດຈີນ ແລະ ມີຫຼາຍເລໍ່ອງລາວເພໍ່ອເລົໍ່າໃຫຸ້ຟັງ. ຜຸ້
ເຂົື້າມາທ່ຽວຊົມທັງຫຼາຍສາມາດສຶກສາຮຽນຮຸ້ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມ
ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີໍ່ດາລົງຊີວິດອາໃສປ່າໄມຸ້ໂດຍກົງ,

ໃນຊ່ວງລະດແລຸ້ງທີໍ່ຜ່ານມາ ຮອດທ້າຍເດອນພຶດ

ຜ່ານມາ ອີງຕາມການເກັບກາຂື້ມນຕົວຈິງ
ສະພາ 2015, ໄດຸ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງຫມົດ 1,743
ຄົນ ເຂົື້າທ່ຽວຊົມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່,
ເພີໍ່ມຂື້ນ 275% ຂອງປີຜ່ານມາ. ຈານວນນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເຫຼົໍ່ານີື້ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວລາວ, ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດມີພຽງ15% .
ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ (94%) ແມ່ນໄປຖື້ານື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ
ບ້ານໜອງປີງ, ລວມທັງ 75% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງປະເທດ. ເຂດອໍ່ນໆຂອງປ່າສະ ຫງວນ ບ່ອນທີໍ່
ໄດຸ້ບັນທຶກຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ແມ່ນບລິເວນຮ່ອມພເຂດເ
ໜອ ເຂົື້າໄປຈາກເສັື້ນທາງເລກທີໍ່ 12 ຢ່ລັງຄັງ.
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ພາກ II. ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນຍົງ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ວິໄສທັດ
ຫຼກ
ັ ການ ແນະນາ
ເພໍ່ອເປັນການສະໜັບສະໜນ
“ໃນປີ 2025, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມ

ໜໍ່ຈະ ຊອ
ໍ່ ມຕນ
ໍ່ ກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ
ໍ່
ຜ່ານ

ການທ່ອງທ່ຽວປະຈົນໄພ

ແບບຍນຍົງ

ພ້ອມ ປະກອບສ່ວນໃຫຸ້ແກ່ການອະນຸລກ
ັ ແລະ
ການປັນປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢ່”.
ໃນການບັນລຸວິໄສທັດ, ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ ຈະມີຜົນກະ
ທົບດ້ານບວກທີໍ່ເຫັນໄດຸ້ຍ່າງຊັດເຈນ ບາງດ້ານດັໍ່ງນີ:ື້

ວິໄສທັດນີື້,

ໄດຸ້ມີບັນດາ

ຫຼັກການແນະນາດັໍ່ງຕໍ່ໄປນີ:ື້

 ຄວາມຍນຍົງ: ການທ່ອງທ່ຽວປະກອບສ່ວນໃນທາງບວກ
ເພໍ່ອຄວາມຍນຍົງໃນການປົກປັກຮັກສາສິໍ່ງແວດລ້ອມ,
ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ,
ການຮັກສາວັດທະນະທາ
ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.
 ການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ: ການທ່ອງທ່ຽວປະກອບສ່ວນ ສ້າງ
ຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃຫຸ້ແກ່ລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ, ການ
ເຄົາລົບສິດຂອງຊຸມຊົນ,
ການເອົາຊຸມຊົນເຂົື້າມາມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ.

 ການປະກອບສ່ວນຂອງຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ: ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມສະ
ໜຸກສະໜານມ່ວນຊໍ່ນກັບປ່າສະຫງວນ
ປະກອບສ່ວນ
ເຂົື້າໃນການສ້າງເສດຂອງບ້ານ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງການ
ອະນຸລັກ.

 ການບລິຫານ ແລະ ຄຸມ
ຸ້ ຄອງທີໍ່ດ:ີ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຈະ
ໄດຸ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ຕາມຫຼັກການຂອງການບລິຫານຄຸຸ້ມ
ຄອງທີໍ່ດີ: ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການສະໜອງ,
ຄວາມເທົໍ່າທຽມກັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ.

 ການປກຈິດສານຶກປະຊາຊົນ ແລະ ການສົໍ່ງເສີມ: ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນຈະຖກດຶງເຂົື້າມາເປັນຜສ
ຸ້ ະໜັບສະໜນຢ່າງຫ້າວ
ຫັນ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນຄ່ຮ່ວມມໃນການ
ອະນຸລັກ.

 ວິທີການດ້ານການຕະຫຼາດ: ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
ແມ່ນໄດຸ້ແນ່ໃສ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຸ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນ
ເອກະຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມກັບຊຸມຊົນ.

 ການໃຫຸ້ອານາດກັບບ້ານ: ຊຸມຊົນຈະໄດຸ້ເຂົື້າມີສ່ວນຮ່ວມ
ຜ່ານທຸກປະສົບການການອະນຸລກ
ັ ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມ
ໜໍ່.
 ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ: ຜຸ້ທີໍ່ຊອກຫາປະສົບປະການມາ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ເລອກມາທ່ຽວເມອງບົວລະພາ, ແຂວງ
ຄາມ່ວນ ສປປລາວ ເພີໍ່ມຂື້ນ.
 ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ປະເທດ ເພໍ່ອນບ້ານໃກຸ້ຄຽງ:
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດ
ເພໍ່ອນບ້ານໃກຸ້ຄຽງຈະໄດຸ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ກະ
ຕຸຸ້ນໃຫຸ້ມາຢຸ້ຽມຢາມ ດຶງດດໂດຍຄຸນນະພາບຂອງປະສົບ
ການທີໍ່ສະເໜີ.
 ການທ່ອງທ່ຽວຈະສ້າງການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂື້ນ ໃຫຸ້ແກ່
ງົບ ປະມານຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ
ການຈັດສັນກອງທຶນອະນຸລັກຈະເພີໍ່ມຂື້ນ,
ນອກນັື້ນສິໍ່ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສົບການຕ່າງໆກໍ່ຈະໄດຸ້
ຮັບການປັບປຸງໃຫຸ້ດີຂື້ນ.

ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ ຄວາມສາເລັດ
 ການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ດຶງດດຜຸ້ມາຢຸ້ຽມຢາມ ແລະ ໃຫຸ້ເຫັນ
ຄວາມສາຄັນຂອງການມີປ່າສະຫງວນ.
 ນະໂຍບາຍການສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຄການຂັບ
ເຄໍ່ອນເຂົື້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ການຄຸຸ້ມ
ຄອງຮ່ວມ.
 ວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ
ກາຍເປັນສິໍ່ງຈງໃຈ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫຸ້ມີການ
ອະນຸລັກ
 ການທ່ອງທ່ຽວ ຊ່ວຍສ້າງພື້ນຖານການສະຫນອງກອງ
ທຶນທີໍ່ຍນຍົງ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນງົບປະມານການຄຸຸ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ
 ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ອງທ່ຽວ ຄວນໄປຄຽງຄ່ກັບ
ການອະນຸລັກ
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ບັນດາຄຸນຄ່າ - ຕ້ອງພັດທະນາໃຫຸ້ກາຍເປັນ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແນວໃດ
 ຈະເປັນຜນ
ຸ້ າໜ້າສາລັບການທ່ອງທ່ຽວປະຈົນໄພ ແລະ
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ.
 ມັນເປັນສິໍ່ງສາຄັນໃນການເປັນທີໍ່ຮຸ້ຈັກສາລັບ ສິໍ່ງທີໍ່
ຖກຕ້ອງ- ການອະນຸລັກ: ຊຸມຊົນຊາວບ້ານ, ການຄຸຸ້ມ
ຄອງຮ່ວມ, ຈັນຍາບັນຕໍ່ສິໍ່ງແວດລ້ອມ.
 ບໍ່ຕ້ອງການເຫັນການພັດທະນາ ທີສ
ໍ່ ້າງຄວາມຫາຍະນະ
ໃຫຸ້ແກ່ພມສັນຖານ ແລະ ອະນາຄົດ-ຕ້ອງການເຫັນ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມທີໍ່ດີ.
 ຕ້ອງມີວິທເີ ພໍ່ອໃຫຸ້ຄວາມດນດ່ຽງລະຫວ່າງ ການທ່ອງ
ທ່ຽວ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ການອະນຸລັກ.
 ປົກປັກຮັກສາວິທກ
ີ ານດາລົງຊີວິດ, ລັກສະນະ ແລະ
ຄວາມສາຄັນຂອງສະຖານທີໍ່.
 ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ຕ້ອງໄດຸ້ສະໜອງສິໍ່ງທີໍ່ມີ
ຄຸນນະພາບສງ, ປະສົບການທີໍ່ຍອດຢຸ້ຽມ ແລະ ການ
ບລິການລກຄ້າທີໍ່ໝັື້ນຄົງ.
 ຕ້ອງການໃຫຸ້ຊຸມຊົນໝົດທຸກບ້ານ ເຂົື້າໃຈ ຄາວ່າປ່າສະ
ຫງວນ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງມັນ ລວມທັງສິໍ່ງທີໍ່ຈະ
ສະເໜີໃຫຸ້ກັບຜມ
ຸ້ າທ່ຽວຊົມ ແລະ ເປັນຈຸດມຸຸ້ງໝັື້ນຂອງ
ປ່າສະ ຫງວນ.

ສິງໍ່ ທີເໍ່ ປັນເອກະລັກຂອງຫີນໜາມໜໍ່
ມີ 6 ຄຸນລັກສະນະສາຄັນ ທີເໍ່ ຮັດໃຫຸ້ປ່າສະຫງວນຫິນໜາມ
ໜໍ່ ເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນ:
ດັໍ່ງທີໍ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນໃນແຜນວາດລຸ່ມນີື້:

ການການົດປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ

ຄວາມເປັນຈິງຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ຄ
ສະຖານທີແ
ໍ່ ຫ່ງການຄົນ
ື້ ຫາ. ໃຫຸ້ໂອກາດແກ່ຜມ
ຸ້ າທ່ຽວຊົມ
ໄດຸ້ຄົື້ນຫາສະຖານທີໍ່ໃໝ່ໆ, ສຶກສາຮຽນຮຸ້ເລໍ່ອງລາວທ້ອງຖິໍ່ນ
, ສາຫຼວດຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍຂອງພມສັນຖານ, ໄດຸ້
ຕນ
ໍ່ ເຕັື້ນກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພດ, ສັດ ແລະ ການຍ່າງ
ລາດຕະເວນຮ່ວມກັບຊາວບ້ານເພໍ່ອປົກປັກຮັກສາອະນາເຂດ
ຄຸຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົື້າ.
ການສະໜອງທີໍ່ສະຫຼຽວສະຫຼາດ ທີໍ່ຜມ
ຸ້ າທ່ຽວຊົມໃຫຸ້ການ
ຕອບແທນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບສງຄ:ໄດຸ້ມີຢ່ 2 ເຫດຜົນຫຼັກ:
 ຄວາມງົດງາມພິເສດຂອງພມສັນຖານ ແລະ ຄວາມອຸດົມ
ຮັໍ່ງມີທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນເທິໍ່ງໜ້າດິນ ແລະ ໃຕຸ້ດິນ ທີໍ່
ມີຄຸນຄ່າສງເຊິໍ່ງສາມາດກາຍເປັນມລະດົກໂລກໄດຸ້.
 ທຸກໝ່ບ້ານອຸດົມສົມບນໄປດ້ວຍຄວາມເຊໍ່ອຖ
ດ້ານວັດທະນະທາ.

ຫີນໜາມໜໍ່

ແລະ

ເອກະລັກຕອບຮັບສ່ຕະຫຼາດເປັນສອງເທົໍ່າ:
 ການຮັກສາວັດທະນາທາທ້ອງຖິໍ່ນ ຜ່ານການອະນຸລັກ
 ການທ່ອງທ່ຽວປະຈົນໄພ ຜ່ານການຄົື້ນຫາພາທ່ຽວກັບຜຸ້
ປົກປັກຮັກສາປະເພນີທ້ອງຖິໍ່ນ.
ການອະທິບາຍປະສົບການເຫຼົໍ່ານີື້
ເຊິໍ່ງຈະຖກສົໍ່ງໄປຍັງຕະ
ຫຼາດເປົື້າໝາຍ ຜ່ານຍຸດທະສາດສະບັບນີື້. ບັນດາປະສົບການ
ທີໍ່ສາຄັນທີໍ່ໄດຸ້ແນະນາແມ່ນໄດຸ້ການົດ ເພໍ່ອຈະສະໜອງໃຫຸ້
ຕາມການຕອບຮັບນີື້.
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ຕະຫຼາດເປົາື້ ໝາຍ
ຕະຫຼາດທີໍ່ເຂົື້າມາເຖິງຂົງເຂດໃນປະຈຸບັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ:
 ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວພາຍໃນທ້ອງຖິນ
ໍ່ ທ່ອງທ່ຽວລາຍວັນ
ມາທ່ຽວຊົມຖື້ານື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ, ກິນເຂົື້າປ່າ, ມາລອຍນື້າ
ຫຼນ
ິື້ ແລະ ມາພົບປະສ້າງສັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝ່ຄ່.
 ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວຈານວນໜຶໍ່ງແມ່ນໄດຸ້ມານອນພັກແຮມ
ນື້າເຮອນຊາວບ້ານ ແລະ ເຮອນພັກລວມບ້ານ.
 ນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີທັງຜຸ້ມານອນພັກ
ແຮມ ແລະ ລາຍວັນ.
 ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ຈາກປະເທດອໍ່ນໆ ກໍ່ໄດຸ້ເດີນທາງ
ທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າມາໃນຂົງເຂດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຕາມວົງ
ຈອນການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຄາມ່ວນ.

ການວາງຖານະປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ໃນທາງທີໍ່
ເປັນໜ້າສົນໃຈສາລັບຕະຫຼາດ ຜຸ້ສະແຫວງຫາປະສົບການ,
ໂດຍການສະເໜີຈານວນປະສົບການທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນອ້ອມຮອບ
ປ່າສະຫງວນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ສະຖານທີໍ່ພັກເຊົາ ທີໍ່ດ,ິ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີໍ່ສາມາດ
ຄາດຫວັງໄດຸ້ກັບຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ຄໄລຍະການມາພັກເຊົາແລະ
ການໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງເຂົາເຈົື້າ.
ໂດຍການໄດຸ້ສິດໃນການສະເໜີການທ່ອງທ່ຽວ
ໃຫຸ້ກັບຕະ
ຫຼາດດັໍ່ງກ່າວນີ,ື້ ປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວຍັງສາມາດເຮັດໃຫຸ້ຜຸ້ອໍ່ນໆ
ໃຫຸ້ຄວາມສົນໃຈນາດ້ວຍ.

 ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວສະເພາະດ້ານ ເຊັໍ່ນ: ກຸມ
່ ນັກສຶກສາ
ຄົື້ນຄວົື້າຕ່າງໆ ແລະ ກຸ່ມນັກຄົື້ນຄວົື້າສະເພາະກ່ຽວກັບຖື້າ
 ນັກທ່ອງທ່ຽວຈານວນໜຶໍ່ງແມ່ນມາເປັນກຸ່ມ ເປັນນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຂອງບລິສັດທ່ອງທ່ຽວກຣີນດິສໂຄເວີຮີ.
ເຊິໍ່ງຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວລາຍວັນມາເປັນປົກປກະຕິ ແລະ ມີ
ທ່າອ່ຽງເພີໍ່ມຂື້ນສງ ຫຼັງຈາກເສັນ
ື້ ທາງມີການປັບປຸງການເຂົື້າ
ເຖິງສະດວກ ແລະ ມີໂອກາດ ເພໍ່ອສບຕໍ່ສົໍ່ງເສີມສາລັບ
ຕະຫຼາດທີມ
ໍ່ ີຢ່ແລຸ້ວ, ແຕ່ຖານະຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຫີນໜາມໜໍ່ ສາລັບການຍອມຮັບ ແລະ ການຜະລິດຕະຫຼາດ
ສງກວ່າ ຄມີທ່າແຮງເພໍ່ອເພີໍ່ມທະວີຜົນຕອບແທນທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫຸ້ກັບໝ່ບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນ
ຕະຫຼອດເຖິງການປະກອບສ່ວນໃຫຸ້ແກ່ການອະນຸລັກຄຸ່ນຄ່າ
ຄວາມໂດດເດັໍ່ນຂອງທາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທາ ໃນ
ຂົງເຂດປ່າສະຫງວນ.
‘ຜຸ້ທີໍ່ສະແຫວງຫາປະສົບການ’ ເປັນຕະຫຼາດທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍ
ອາຍຸ, ປະເທດແຫ່ງຕົື້ນກາເນີດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ຈ່າຍ, ແຕ່ມີຄວາມຄ້າຍຄກັນ ທາງດ້ານ ຄຸນຄ່າ, ທັດສະນະຄະຕິ
ແລະ ແຮງຈງໃຈ. ໂດຍປົກກະຕິແລຸ້ວມີການສຶກສາດີ, ມີແຮງ
ບັນດານໃຈໂດຍໂອກາດສາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕສ່ວນບຸກຄົນ,
ຄວາມພໃຈ ແລະ ການຮຽນຮຸ້, ເຂົາເຈົື້າແມ່ນສະຫຼາດໃນການ
ເລອກກ່ຽວກັບປະສົບການ ທີໍ່ເຂົາເຈົື້າກາລັງຊອກຫາ ແລະ ມີ
ຄວາມຫຼົງໄຫຼກັບທາມະຊາດ ແລະ ມລະດົກທາງວັດທະນາທາ.
ຜຸ້ທີໍ່ສະແຫວງຫາປະສົບການແມ່ນຊອກຫາປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວດັໍ່ງນີື້:
 ມີຄວາມຈິງ ເຊໍ່ອຖໄດຸ້
 ມີປະຕິສາພັນ ແລະ ປະທັບໃຈ ກັບປະຊາຊົນ, ວັດທະນາທາ
ແລະ ສະຖານທີໍ່.
 ເປັນຈຸດແຫ່ງຄວາມແຕກຕ່າງ
 ມີຄວາມທ້າທາຍທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ
 ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮຸ້
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ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວໂດຍລວມ
ຍຸດທະສາດແມ່ນໄດຸ້ອະທິບາຍເປັນແຕ່ລະຫົວຂື້, ບັນດາປະສົບການ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີໍ່ສະໜັບສະໜນໄດຸ້ໂດຍ ຈຸດສນກາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ຈຸດໃຫຸ້ບລິການ ແລະ ຈຸດເລີໍ່ມຕົື້ນການເຂົື້າເຖິງ.

ວິໄສທັດ

ການການົດ

• ສິໍ່ງທີໍ່ ຊຸມຊົນ, ຜຸ້ຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຜຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງການຢາກເຫັນມັນເກີດຂື້ນກັບປ່າສະຫງວນ
ຫີນ ໜາມໜໍ່ ໃນ 10 ປີຕໍ່ໜ້າ

• ສິໍ່ງທີໍ່ເປັນເອກະລັກຂອງຫີນໜາມໜໍ່. ກອບແນວຄວາມຄິດ ເພໍ່ອຜັກດັນຄວາມສອດຄ່ອງໃນການພັດທນາ ປະສົບການທີໍ່ເປັນ
ເອກະລັກ.

• ບັນດາປະສົບການຂອງຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ທີໍ່ນາສະເໜີ, ທ່າແຮງທີໍ່ຫຍິໍ່ງໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດ ກໍ່ຄຈະມີການອະທິບາຍຜ່ານສາມຮບແບບທີໍ່
ເຊໍ່ອມໂຍງກັບການວາງຕາແໜ່ງຜະລິດຕະພັນ ພ້ອມກ່ຽວພັນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການອະນຸລັກ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ
ຫົວຂື້
• ປະສົບການທີໍ່ຍອດຢຸ້ຽມທີໍ່ບອກເຖິງການວາງຕາແໜ່ງ, ສິໍ່ງສະແດງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ມລະດົກທາງທາມະຊາດ
ແລະ ວັດທະນາທາຂອງມັນ. ການົດສະຖານທີໍ່, ຜຸ້ຄົນ ແລະ ເລໍ່ອງລາວຂອງມັນ ແລະ ເນັື້ນໜັກດ້ານການຕະຫຼາດ. ມີແຮງທ່ວງ
ປະສົບການຫຼັກ ດຶງ ເພໍ່ອໂນຸ້ມນ້າວ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າມາສ່ປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ

• ວິທີການທີໍ່ປະສົບການຫຼັກຈະໄດຸ້ລິເລີໍ່ມ ຜ່ານໂອກາດທີມີນັກທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ. ບັນດາໂຄງການໄດຸ້ເຫັນວ່າເປັນວິທີທາງທີໍ່ສາຄັນ
ສາລັບ ການສ້າງ ແລະ ການສົໍ່ງມອບປະສົບການທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນ. ໂຄງການສາມາດໃຊຸ້ເປັນແຮງຊຸກຍຸ້ ສາລັບການພັດທະນາ ປະສົບ
ການໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເພໍ່ອແນ່ໃສ່ການດຶງດດເງິນທຶນ ແລະ ການລົງທຶນ

• ການົດສິໍ່ງທີໍ່ຕ້ອງໄດຸ້ລິເລີໍ່ມ ແລະ ການປະຕິບັດ ເພໍ່ອສົໍ່ງເສີມການພັດທະນາປະສົບການ ຜ່ານໂຄງການ
ໂຄງການສົໍ່ງເສີມ

ຈຸດສນກາງ

ເຂດໃຫຸ້
ບລິການ

• ສນກາງການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນບັນດາທີໍ່ຕັື້ງທີໍ່ສາຄັນ ທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເລອກ ແລະ ຕ້ອງການ ໃຫຸ້ມີການບລິການ ແລະ ຂື້ມນການ
ທ່ອງ ທ່ຽວທີໍ່ເໝາະສົມ. ຈຸດສນກາງບ່ອນທີໍ່ຕ້ອງການກະຈາຍຂື້ມນສາລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນຢ່ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ, ນະຄອນພະນົມ/ປະເທດໄທ, ດົງເຮີຍ/ສສ ຫວຽດນາມ, ທ່າແຂກ,ບົວລະພາ ກັບຂື້ມນພາສາທ້ອງຖິໍ່ນກໍ່ຍັງມີຄວາມ
ຕ້ອງການຢ່ຂັື້ນບ້ານ ແລະ ຂັື້ນເມອງ.
• ບລິເວນສະເພາະ ແມ່ນພື້ນທີໍ່ທາງພສາດບ່ອນທີໍ່ ເໝາະສົມພ້ອມມີໂອກາດຫຼາຍ ທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດຸ້ເຕົື້າໂຮມກັນ. ເຂົາເຈົື້າຈະມີ
ການນາສະເໜີກິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງທີໍ່ພັກ, ອາຫານ ແລະ ເຄໍ່ອງດໍ່ມ ໄປພ້ອມກັນ. ເຂດໃຫຸ້ບລິການຫຼັກຂອງປ່າ
ສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນ ເຂດໜອງປີງ ແລະ ເຂດທົໍ່ງຊາ.

• ເສັື້ນທາງສະໜອງການເຂົື້າເຖິງ ໂດຍການຜ່ານ ຫຼ ເຂົື້າໄປໃກຸ້ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນຈາກັດ ແລະ ຫຍຸຸ້ງຍາກ. ເສັື້ນທາງໆນື້າ ຄການສະ
ເໜີທີໍ່ດີ ໃນການເຂົື້າໄປຍັງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຍັງໄດຸ້ໃຊຸ້ເປັນທາງເດີນເຂົື້າເຖິງ. ການປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງໃຫຸ້ສະດວກເປັນສິໍ່ງສາຄັນ
ການເຂົາື້ ເຖິງ ສາລັບການເພີໍ່ມໄລຍະເວລາຂອງລະດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈານວນກັທ່ອງທ່ຽວ.

ແຜນປະຕິບດ
ັ

• ຄຄ່ມການປະຕິບັດ ປະສົບການ ແລະ ໂຄງການຫຼັກ. ແຜນປະຕິບັດການ ໄດຸ້ການົດສິໍ່ງທີໍ່ເປັນບລິມະສິດ, ຜຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກອບເວລາ
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ຫົວຂ/ື້ ໃຈຄວາມ
ບັນດາປະສົບການຂອງຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ທີໍ່ນາສະເໜີ ທ່າແຮງທີໍ່
ຫຍິໍ່ງໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດ ກໍ່ຄຈະມີການອະທິບາຍຜ່ານ 3 ຮບແບບ.
ແຕ່ລະຮບແບບ ມັນມີການເຊໍ່ອມໂຍງການຈັດວາງຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ການສ້າງຊໍ່ເພໍ່ອການຕອບຮັບ ພ້ອມເຊໍ່ອມໂຍງ ຊຸມ
ຊົນ, ການອະນຸລັກ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ.
ຫົວຂທ
ື້ ໜ
ີໍ່ ງຶໍ່ , “ການຄົື້ນຫາສິໍ່ງລີື້ລັບ” ການເຊໍ່ອມໂຍງທີໍ່ຮຸ້ຈັກ
ກັນດີ ຄອຸມົງຫີນປນໃຕຸ້ດິນ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ
ໜາມໜໍ່ ກັບການດຶງດດໃຫຸ້ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຄົື້ນຫາ.

ໂຄງການສົໍ່ງເສີມໂຄງການແມ່ນຍັງໄດຸ້ການົດວິທີການເພໍ່ອແກຸ້
ບັນຫາຕ່າງໆ ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງບ່ອນທີໍ່ຕ້ອງການການປັບ
ປຸງ ຫຼ ບັນຫາຂອງທຸກຫົວຂື້ ແລະ ທຸກປະສົບການທີໍ່ຕ້ອງ
ການປັບປຸງ.

ຫົວຂທ
ື້ ສ
ີໍ່ ອງ, ”ການອະນຸລັກຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ” ແມ່ນ
ກ່ຽວກັບໂອກາດຮ່ວມກິດຈະກາທີໍ່ມີຢ່ ເພໍ່ອປະກອບສ່ວນໃນ
ການປົກປັກຮັກສາ ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ວັດທະ
ນາທາທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນໄລຍະຍາວ ຜ່ານຫຼາຍປະສົບການທີກ
ໍ່ ່ຽວ
ຂ້ອງ ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ໃນບັນດາບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ.
ຫົວຂທ
ື້ ສ
ີໍ່ າມ, “ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ ແລະ ການເອົາໂຕ
ລອດ” ແມ່ນກ່ຽວກັບ ວິທກ
ີ ານກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ເລໍ່ອງລາວທາງປະຫວັດສາດຂອງສົງຄາມ ເຊິໍ່ງ
ມັນໄດຸ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີໍ່.

ປະສົບການຫຼກ
ັ
ປະສົບການຫຼກ
ັ ແມ່ນປະສົບການທີໍ່ເດັໍ່ນ ຂອງຈຸດໝາຍປາຍ
ທາງໃດໜຶໍ່ງ ທີໍ່ສະທ້ອນເຖິງຊໍ່ຂອງຜະລິດຕະພັນກັບຕອບຮັບ
ຂອງປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຈັດວາງຕາແໜ່ງຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ. ເຂົາເຈົື້າຊ່ວຍການົດ ສະຖານທີໍ່, ປະຊາຊົນ,
ເລໍ່ອງລາວຕ່າງໆ, ແນ່ໃສ່ຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມແຕກ
ຕ່າງຈາກປາຍທາງອໍ່ນ. ປະເພດຂອງປະສົບການເຫຼົໍ່ານີື້ມີທ່າ
ອ່ຽງມີໜ້ອຍແຕ່ມີຄຸນນະພາບສງ.

ປະສົ ບ ການມີ ຫ ຍັ ງ ແດ່ ?

ປະສົບການທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຈຸດທີແ
ໍ່ ຕກຕ່າງ ແລະ
ການປ່ຽນແປງ– ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົື້າມີແຮງດຶງດດເພໍ່ອເຮັດ
ໃຫຸ້
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕັດສິນໃຈເລອກມາທ່ອງທ່ຽວປາຍທາງ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ໃນຂະນະດຽວກັນສະຖານທີທ
ໍ່ ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ
ອໍ່ນໆ ອາດມີສ່ວນຄ້າຍຄ ເຊັໍ່ນວ່າ: ພຫີນປນ, ສັດປ່າ, ຊີວິດ
ການເປັນຢ່ຂອງບັນດາບ້ານ, ສະຖານທີໍ່ມລະດົກ, ແຕ່ປະສົບ
ການຫຼັກຈະສະເໜີໃຫຸ້ໃນທາງທີໂໍ່ ດດເດັໍ່ນ ແລະ ແຕກຕ່າງ.

ສຽງສະເໜີຂອງປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ ຢ່ທຸກຈຸດຂອງການສາພັດ

ໂຄງການ
ໂຄງການແມ່ນໄດຸ້ສະເໜີ ໃຫຸ້ມີການເຄໍ່ອນໄຫວແຕ່ລະປະສົບ
ການ. ໂຄງການເຫຼົໍ່ານີ:ື້ ໄດຸ້ການົດ ຕາມທີໍ່ເຂົາເຈົື້າສະເໜີໃຫຸ້:
 ສ້າງໂອກາດທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນສາລັບປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່

ປະສົບການແມ່ນ ປະຕິສາພັນລະຫວ່າງຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ (ແຮງຈງ
ໃຈ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົື້າ) ແລະ
ສະຖານທີໍ່ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ. ຜຸ້ສະແຫວງຫາປະສົບການ
ແມ່ນຊອກຫາສິໍ່ງທີໍ່ມີຄຸນນະພາບ(ບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບລາຄາ) ຂ
ພຽງເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ເໝາະສົມກັບ ລັກສະນະ ແລະ ຊໍ່
ໃນປະຕິສາພັນຂອງເຂົາເຈົື້າ ລວມມີ:
 ມີຂື້ມນພຽງພ ແລະ ງ່າຍດາຍໃນການເຂົື້າຈອງ (ເຊິໍ່ງຈະມີ
ຜົນກະທົບໃນການຕັດສິນໃຈໃນການໄປທ່ຽວຊົມໄດຸ້)
 ມີການເຂົື້າເຖິງທີໍ່ເຫມາະສົມກັບຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ແລະ
ມີກິດຈະກາສະເພາະ
 ການໃຫຸ້ບລິການທີໍ່ຖກຕ້ອງ ແລະ ທີໍ່ພັກແທດເໝາະກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົື້າ
 ກິດຈະກາໜ້າຈົດຈາ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການເລົໍ່າເລໍ່ອງທີໍ່
ເປັນຄວາມຈິງ ທີໍ່ທາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທາ ສ້າງສ້າງ
ຂື້ນ.

 ການເຊໍ່ອມໂຍງການອະນຸລັກ ແລະ ວັດທະນາທາ
 ຄວາມສອດຄ່ອງກັບການວາງຕາແໜ່ງຜະລິດຕະພັນ
 ການດຶງດດຕະຫຼາດເປົື້າໝາຍ.
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ປະສົບການຫຼັກ

ຫົວຂື້

ສະຖານທີແ
ໍ່ ຫ່ງການຄົນ
ື້ ຫາ - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

1. ການຄົນ
ື້ ຫາສິໍ່ງລີື້ລບ
ັ

2. ການອະນຸລກ
ັ ຜ່ານ
ການມີສວ
່ ນຮ່ວມ

ປະສົບການຫຼກ
ັ 1

ປະສົບການຫຼກ
ັ 3

ການຄົື້ນພົບສິໍ່ງທີໍ່ບໍ່ເຄີຍຮຸ້ຈັກ
ປະຈົນໄພຊອກຮຸ້ສິໍ່ງລີື້ລັບ ກັບຄົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ

ການຍ່າງ, ການເຮັດວຽກ ແລະ
ການສຶກສາຮຽນຮຸ້ກັບນັກ
ລາດຕະເວນບ້ານ

ປະສົບການຫຼກ
ັ 2
ຮຸ້ສຶກຄ້າຍຄກັບເປັນນັກສາຫຼວດ

ໂຄງການ

ລາຍການສອງມື້/ໜຶໍ່ງຄນ – ຍ່າງ,ຕັື້ງ
ແຄັັ໋ມ, ພາຍເຮອລອດຖື້າ

ລາຍການ 3 ຊົວໂມງ ພາຍເຮອເຂົື້າ
ຖື້າກັບຜຸ້ນາທ່ຽວບ້ານ ຮອດແກຸ້ງທີໍ່
ໜຶໍ່ງແລຸ້ວກັບອອກມາ

ລາຍການ 1 ຊົວໂມງ ເຂົື້າທ່ຽວຊົມ
ເຂດລະບຽງໃນຖື້າ–ຖເປັນທາງ
ເລອກ ທີໍ່ລຽບງ່າຍເໝາະສົມ
ສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກນັກທ່ອງ
ທ່ຽວລາຍວັນ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ
ອາຫານ

ປະສົບການຫຼກ
ັ 4
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລກ
ັ ສິໍ່ງທີໍ່
ຫາຍາກ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກ
ຂອງພມສັນຖານ
ເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ
ມສ້າງສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າຫີນ
ໜາມໜໍ່(ເຂດບ້ານທົໍ່ງຊາ) ການປະ
ສົມປະສານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ໂອກາດໃນການລະດົມທຶນເພໍ່ອການ
ອະນຸລັກ

ລາຍການ 3 ມື້ 2ຄນ ທ່ອງທ່ຽວທາ
ມະຊາດ ແລະ ຖື້າແຫ່ງອໍ່ນໆ ໃນ
ເຂດຮ່ອມພຕາມແມ່ນື້າງ.

ປະສົບການເບິໍ່ງລີງ
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3. ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸງຸ້ ຍາກ
ແລະ ການເອົາໂຕລອດ
ປະສົບການຫຼກ
ັ 5
ຄົື້ນຫາສິໍ່ງທີໍ່ເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງ
ເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ ໃນປະເທດລາວ

ປະສົບການຫຼກ
ັ 6
ພັກຢ່ກັບຊາວບ້ານ ແລະ ຟັງເລໍ່ອງ
ລາວຄວາມເປັນມາຂອງເຂົາເຈົື້າ

ສ້າງໂປແກັມເລົໍ່າປະຫວັດ ແຕ່ລະສະ
ຖານທີໍ່ໆສາຄັນ ຕາມເສັື້ນທາງໂຮຈິ
ມິນ ແລະ ຢ່ສນການທ່ອງທ່ຽວ
ການປັບປຸງເສັື້ນທາງ ຈາກລັງຄັງ ຫາ
ບົວລະພາ ແລະ ຕອນໃຕຸ້ຫີນໜາມໜໍ່
ຫາເສັນ
ື້ ທາງ ເລກ 9 ແມ່ນເປັນບລິ
ມະສິດ ເຊິໍ່ງຈະເປັນເສັື້ນທາງເດີນຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເສັື້ນທາງວົງຈອນ

ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຢ່ແຕ່
ລະສະຖານທີໍ່ຕາມເສັື້ນທາງ ລວມ
ທັງບັນດາບ້ານທີໍ່ມີສິໍ່ງຫຼົງເຫຼອຈາກ
ສົງຄາມ, ນື້າຕົກຕາດ, ຖື້າ ແລະ
ການຍ່າງໄລຍະສັື້ນ
ມາດຕະຖານການບລິການລກຄ້າ
ໂຮມສະເຕ ແລະ ຂື້ມນຂ່າວສານ
information
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ຫົວຂື້

1
ການຄົນ
ື້ ຫາສິງໍ່ ລີລ
ື້ ບ
ັ

ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜປ
ໍ່ ະຈຸບນ
ັ
ແມ່ນເປັນທີຮ
ໍ່ ຸ້ຈກ
ັ ກັນ
ຍ້ອນລະບົບພຜາຫີນປນທີກ
ໍ່ ວ
້ າງໃຫຍ່ ແລະ ໂອກາດການໄປ
ທ່ອງທ່ຽວຖາື້ ເຊບັງື້ ໄຟດ້ວຍເຮອ.
ເສັນ
ື້ ທາງການເຂົາື້ ເຖິງ
ລາບາກ ສົງໍ່ ຜົນໃຫຸ້ມຈ
ີ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຕາໍ່ ກວ່າຖາື້
ອນ
ໍ່ ໆ ໃນແຂວງຄາມ່ວນ ທີເໍ່ ປັນທີຮ
ໍ່ ຈ
ຸ້ ກ
ັ ດີ ແລະ ພ້ອມສາລັບ
ເຂົາື້ ເຖິງ.
ໂອກາດມີຢແ
່ ລຸ້ວ ເພອ
ໍ່ ສ້າງຈຸດແຫ່ງຄວາມແຕກຕ່າງ ສາລັບປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ທີຈ
ໍ່ ະສະໜອງຂອບເຂດຂອງ
ວິທກ
ີ ານທີແ
ໍ່ ຕກຕ່າງກວ່າ ເພອ
ໍ່ ສາພັດກັບລະບົບຂອງຖາື້ ທີໍ່
ສ້າງການປະຕິສາພັນ ສາລັບຜົນຕອບແທນ ແກ່ຕະຫຼາດສງຂນ
ື້
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງພນ
ື້ ທີໍ່ ແລະ ທ່າແຮງ
ສາລັບສະຖານະພາບຂອງການເປັນມລະດົກໂລກໄດຸ້.
ລະບົບພຜາຫີນປນທີກ
ໍ່ ວ
້ າງໃຫຍ່ ແລະ ຫຼາຍຕອນຂອງແມ່ນາື້
ຈະສະໜອງ ການສ້າງປະສົບການທີເໍ່ ໝາະສົມ ໄປຍັງຕະຫຼາດ
ທີແ
ໍ່ ຕກຕ່າງກັນ ທີຊ
ໍ່ ວ
່ ຍໃຫຸ້ຊວ
່ ງຂອງປະຈົນໄພ ແລະ ລະດັບ
ຄວາມຊານານ ໃຫຸ້ຮສ
ຸ້ ກ
ຶ ເຖິງການຄົນ
ື້ ພົບ. ການປຶກສາຫາລໃນ
ຕໜ
ໍ່ າ້ ຄວນຈະໄດຸ້ຈດ
ັ ຮ່ວມກັບຜປ
ຸ້ ະກອບການທຸລະກິດ ເພອ
ໍ່
ລະບຸໂອກາດສາລັບບ່ອນອນ
ໍ່ ໆ ເຊັນ
ໍ່ : ຖາື້ ບິງື້ ...

ປະສົບການຫຼກ
ັ 1
ການຄົນ
ື້ ພົບສິງໍ່ ທີບ
ໍ່ ເໍ່ ຄີຍຮຈ
ຸ້ ກ
ັ ປະຈົນໄພ
ຊອກຮສ
ຸ້ ິໍ່ງລີລ
ື້ ບ
ັ ກັບຄົນທ້ອງຖິນ
ໍ່
ປະສົບການຫຼັກແມ່ນວິທີການກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມ
ປະທັບໃຈ ແລະ ປະຈົນໄພ ຂອງການທີໍ່ຈະລົງລຶກກ່ຽວ
ກັບລະບົບຖື້າ, ການສາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາກ່ຽວກັບຖື້າ
ກັບຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ.

ປະສົບການຫຼກ
ັ 2
ຮສ
ຸ້ ກ
ຶ ຄ້າຍຄກັບເປັນນັກສາຫຼວດ
ສາລັບຜຸ້ທີໍ່ຮກ
ັ ການປະຈົນໄພໜ້ອຍ ແຕ່ຕ້ອງການຢາກ
ເຫັນຖື້າ ຫຼວ່າ ການເຂົື້າໄປໃນໃຕຸ້ດິນ, ມີໂອກາດຢ່ແລຸ້ວ
ທີໍ່ໃຫຸ້ມີກິດຈະກາສັື້ນໆທີໍ່ປອດໄພ ທີໍ່ຍັງສະເໜີໃຫຸ້ ແລະ
ການມີປະຕິສາພັນທີໍ່ພິເສດກັບຖື້າເຊບັື້ງໄຟ ບ້ານໜອງ
ປີງ.
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ໂຄງການ
ສ້າງລາຍການສອງມ/ື້ ໜຶງໍ່ ຄນ – ຍ່າງ,ຕັື້ງແຄັມ
ັ໋ , ພາຍເຮອ
ລອດຖາື້ ເຊບັື້ງໄຟ

ຄາອະທິບາຍ

ໂຄງການນີື້ແມ່ນເນັື້ນໃສ່ການສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ
ປະຈົນໄພທີໍ່ຍອດຢຸ້ຽມ
ເປັນໜ້າສົນໃຈສາລັບຕະຫຼາດຜຸ້ສະ
ແຫວງຫາປະສົບການ.
ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມຈະໄດຸ້ຮັບການແນະນາ ແລະ ການອະທິບາຍໂດຍ
ຫຍື້ ຢໃ່ ນບ້ານໜອງປີງສາກ່ອນ ໆທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຈະເລີໍ່ມຍ່າງ ລວມ
ທັງຄວາມໜັກ-ເບົາຂອງກະເປົາເປຸ້
ທີໍ່ຈະເປຸ້ໄປຕາມແມ່ນື້າເຊ
ບັື້ງໄຟ ແລະ ການຍ່າງຂ້າມພມປະມານ 4 ຊົໍ່ວໂມງ ຕາມແລວ
ທາງຍ່າງຢ່ເທິງພຫາບ່ອນຕັື້ງແຄັັ໋ມປາກຖື້າເຊບັື້ງໄຟເບື້ອງເທິງ.
ສະຖານທີໍ່ພ້ອມທີໍ່ຈະໃຫຸ້ໄດຸ້ຕັື້ງແຄັັ໋ມ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດຸ້ເປັນ
ເຈົື້າພາບ ໃນການລົມເລໍ່ອງລາວກັບຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ. ອາຫານ
ກໍ່ຈະມີການຈັດຕຽມເປັນທີໍ່ຮຽບຮ້ອຍ.
ຕອນເຊົື້າມື້ຕໍ່ມາ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເຂົື້າຖື້າ ແລະ ເດີນທາງກັບ
ດ້ວຍເຮອລອດຖື້າລົງມາຫາບ້ານໜອງປີງ. ການເດີນທາງຈະໃຫຸ້
ນັກທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມພາຍເຮອຫຼີື້ນນາຜຸ້ພາທ່ຽວ, ລ່ອງແກຸ້ງ ແລະ
ຊ່ວຍໃນການຍົກເຮອຂ້າມແກຸ້ງທີບ
ໍ່ ໍ່ສາມາດພາຍເຮອຜ່ານໄດຸ້
ໂດຍອິງຕາມ ລະດັບຂອງນື້າ.
ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງບ່ອນໃກຸ້ກັບແມ່ນື້າບລິເວນເຂດເທິງຂອງປາກ
ຖື້າເບື້ອງເທິໍ່ງ ທີເໍ່ ຂົື້າເຖິງຕາມລະດການ ເພໍ່ອສະໜອງການໄປ
ນອນຕັື້ງແຄັັ໋ມ.
ຍັງສາມາດເປັນອີກໜຶໍ່ງທາງເລອກ
ຄການ
ພາຍເຮອແຕ່ຈຸດທີໍ່ລົດໄປຮອດແຄມນື້າ ແລຸ້ວລົງມາຕາມສາຍນື້າ
ຫາບ່ອນຕັື້ງແຄັັ໋ມ ເຊິໍ່ງເປັນທາງເລອກແທນການຍ່າງຂ້າມພແຕ່
ປາກຖື້າເບື້ອງລຸ່ມ ຫາ ປາກຖື້າເບອ
ື້ ງເທິງ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະມີໂອກາດ ພັກແຮມຢ່ບ້ານໜອງປີງ ກ່ອນ ຫຼ
ຫຼັງຈາກການເດີນທາງໃນຄັື້ງນີື້.
ໃນໄລຍະຕົື້ນຂອງການສະເໜີຜະລິດຕະພັນ, ແມ່ນຈະໄດຸ້ສະເໜີ
ຜຸ້ປະກອບການທ່ອງທີໍ່ທີໍ່ມີຊໍ່ສຽງ ເຂົື້າເປັນຄ່ຮ່ວມມກັບບ້ານໜ
ອງປີງ ເພໍ່ອພັດທະນາ ແລະ ສົໍ່ງເສີມປະສົບການ. ບົດບາດຂອງ
ເຂົາເຈົື້າຈະແມ່ນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ,
ການຕະຫຼາດ,
ສະໜອງອຸປະກອນ, ຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການ
ແປຄວາມໝາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ.
ບົດບາດຂອງບ້ານແມ່ນຈະເປັນຜຸ້ນາທ່ຽວ, ບລິການເຮອ, ເລົໍ່າ
ເລໍ່ອງລາວຕ່າງໆ, ຕັື້ງແຄັັ໋ມ, ກະກຽມອາຫານ. ເມໍ່ອເວລາຜ່ານ
ໄປບ້ານໜອງປີງຈະສາມາດມີບົດບາດສາຄັນ ໃນການເປັນຈດ
ແຫ່ງການທາທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ການເດີນທາງຈະເປັນກຸມ
່ ນ້ອຍ ແລະ ຈະເປັນປະສົບການທີໍ່ໂດດ
ເດັໍ່ນທີໍ່ບໍ່ມີສະໜອງໃຫຸ້ຢ່ບ່ອນອໍ່ນ ໃນປະເທດລາວກໍ່ຄແຂວງຄາ
ມ່ວນ. ມັນຈະກາຍເປັນທີໍ່ນິຍົມກັບຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ ຈະ

ກາຍເປັນໜຶໍ່ງໃນພາບພົດ ທີໍ່ຈະຊັກນາ ໃຫຸ້ປ່າສະຫງວນຫີນ
ໜາມໜໍ່ຈະກາຍເປັນທີໍ່ຮຸ້ຈັກຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.
ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ໄດຸ້ສາລັບໂຄງການນີ:ື້
 ຮັບປະກັນ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ສາລັບຜຸ້ນາ
ທ່ຽວບ້ານໜອງປີງ.
 ກວດສອບຄ່ຮ່ວມງານທີໍ່ມີທ່າແຮງ ສາລັບການສົໍ່ງ ແລະ
ກະຈາຍຜະລິດຕະພັນ
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ສາຍທາງ, ລາຍການເດີນທາງ ແລະ
ປັບປຸງສະຖານທີໍ່ຕັື້ງແຄັມ.
ລາຍການສາມຊົວໂມງພາຍເຮອເອງໄປກັບຜນ
ຸ້ າທ່ຽວບ້ານຮອດ
ແກຸ້ງທາອິດ

ລາຍລະອຽດ

ຜະລິດຕະພັນນີື້ ສາມາດໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເລອກ ພາຍເຮອເອງ
ໃນການເດີນທາງຂອງການຄົື້ນຫາສິໍ່ງລີື້ລັບໃຕຸ້ໜ້າດິນໄປຮອດ
ແກຸ້ງທາອິດ. ທີໍ່ສາມາດເຮັດໄດຸ້ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນນັໍ່ງເຮອໄປກັບ
ຜຸ້ນາທ່ຽວຂອງບ້ານ, ການໃຫຸ້ໂອກາດພາຍເຮອເອງຈະເປັນທີໍ່ໜ້າ
ສົນສາລັບຕະຫຼາດບາງສ່ວນ.
ຜະລິດຕະພັນດັໍ່ງກ່າວຈະໄດຸ້ເຕົື້າໂຮມນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພໍ່ອຮັບຟັງ
ການບັນຍາຍຢ່ບ້ານໜອງປີງກ່ອນທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຈະຍ່າງອອກຈາກ
ບ້ານລຽບແຄມນື້າໄປຫາຖື້າ ເພໍ່ອຂຶື້ນເຮອ ເລີໍ່ມພາຍດ້ວຍຕົນເອງ
ເຂົື້າໄປໃນຖື້າ. ເຂົາເຈົື້າຈະຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການສະໜອງອຸປະກອນ
ແສງສະຫວ່າງສາລັບການທ່ຽວຖື້າທີໍ່ມີຄວາມແຮງສງ ແລະ ການ
ຕິດຕາມໂດຍຜຸ້ນາທ່ຽວຂັື້ນບ້ານ.
ການແປຄວາມໝາຍ ລັກຊະນະ ແລະ ຊີວະນາໆພັນຂອງລະບົບ
ຖື້າເປັນສິໍ່ງສາຄັນ. ທາງເລອກຕ່າງໆເພໍ່ອໃຫຸ້ໝັື້ນໃຈວ່າການແປ
ຄວາມໝາຍມີປະສິດທິພາບຈະຕ້ອງໄດຸ້ສາຫຼວດ ແລະ ໃຊຸ້ເວລາ
ແຕ່ອາດຈະເອົາຜຸ້ທີໍ່ສາມາດເວົື້າພາສາອັງກິດສາລັບການແປເລໍ່ອງ
ລາວຂອງບ້ານ, ຈະໄດຸ້ມີແຜ່ນເຈຸ້ຍໃຫຸ້ຄາແນະນາທີກ
ໍ່ ັນນື້າໄດຸ້,
ແລະ ອາດຈະໄດຸ້ສະໜອງຄ່ມນາທ່ຽວ ປາກເປົໍ່າແບບພົກພາແກ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ຂາກັບກັບລົງມາຈະໄດຸ້ສະເໜີໃຫຸ້ເຂົື້າເຈົື້າ
ເຂດລະບຽງ ກ່ອນຈະອອກຈາກຖື້າ.

ມີໂອກາດໄດຸ້ປີື້ນຂື້ນ

ຜະລິດຕະພັນນີື້ສາມາດສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນໄດຸ້ໃນດັບທ້ອງຖິໍ່ນ
ໂດຍໃຫຸ້ມກ
ີ ານຂາຍທົວລ່ວງໜ້າທີໍ່ສນການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່ແຕ່ລະ
ຈຸດ ແລະ ຢບ
່ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.ສາມາດຈັດລາຍການລວມທຸກ
ຢ່າງ(ແພັກເກັດ) ພ້ອມນອນພັກແຮມຢ່ບ້ານໜອງປີງ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ຜະລິດຕະພັນນີື້ສະໜອງບາງຍ່າງທີໍ່ພະຈົນໄພກວ່າ
ສາລັບຕະ
ຫຼາດຜຸ້ສະແຫວງຫາປະສົບການ ທີໍ່ບໍ່ຕ້ອງການການເດີນທາງໄປ
ນອນແຮມຄນ. ຜະລິດຕະພັນນີື້ແມ່ນແຕ່ກຕ່າງຈາກຜະລິດຕະ
ພັນ ຂອງຖື້າອໍ່ນໆໃນແຂວງຄາມ່ວນ
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ໂຄງການ
ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການ:

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?

ຈັດຫາຈານວນເຮອທີໍ່ເໝາະສົມ(ຫຼຈະໄຊຸ້ເຮອດັໍ່ງເດີມ
ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ)
 ສ້າງບ່ອນຂື້ນ-ລົງເຮອທີໍ່ປອດໄພ ຢປ
່ າກຖື້າດ້ານໃນ
 ສ້າງວັດສະດຸສໍ່ຄວາມໝາຍທີໍ່ເໝາະສົມ
 ສຶກສາ ແລະ ສ້າງການຕະຫຼາດ ພ້ອມດ້ວຍວິທີການຂາຍ.
ລາຍໜຶງໍ່ ຊົວ
ໍ່ ໂມງເຂົາື້ ທ່ຽວຖາື້ ເຂດລະບຽງຊາຍ

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜຸ້ມາທ່ອງທ່ຽວອາດຈະພໃຈ ແມ່ນວ່າຈະເຂົື້າ
ໄປທ່ຽວຖື້າໃນໄລຍະໃກຸ້ໆ ແຕ່ກຍັງຈະຮຸ້ສຶກໄດຸ້ສາພັດກັບການ
ຄົື້ນພົບ ໃນຄັື້ງນີື້ ເຊິໍ່ງແຕກຕ່າງຈາກຖື້າອໍ່ນໆໃນຂົງເຂດນີື້.



ລາຍລະອຽດ

ຜະລິດຕະພັນນີື້ແມ່ນຈະຄ້ານຄ
ຜະລິດຕະພັນທີໍ່ປະຕິຢ່ໃນ
ປັດຈຸບັນ ທີນ
ໍ່ ັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຍ່າງຕາມທາງຍ່າງໄປຫາປາກ
ຖື້າ, ຈາກປາກຖື້າ, ຜຸ້ນາທ່ຽວຂັື້ນບ້ານຈະພາຍເຮອພານັກທ່ອງ
ທ່ຽວເຂົື້າໄປທ່ຽວໃນຖື້າໃນໄລຍະໃກຸ້ໆ ຮອດຈຸດທີໍ່ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວສາມາດເລອກທີໍ່ປີື້ນຂື້ນທ່ຽວຊົມຫ້ອງໂຖງດ້ານຂ້າງ ບ່ອນ
ທີໍ່ຮບແບບການກໍ່ຕົວຂອງຫີນ
ສາມາດເຫັນໄດຸ້ຜ່ານເຂດລະ
ບຽງ ແລະ ສາມາດແນມກັບອອກໄປເຫັນຮອດປາກຖື້າ.
ເພໍ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ,
ປັບປຸງຖ້າສາມາດເຮັດໄດຸ້ມີດັໍ່ງນື້:




ຈານວນການ

ສ້າງເຮອແພທີໍ່ສາມາດເຄໍ່ອນຍ້າຍໄດຸ້ຢ່ທາງໃນປາກຖື້າ
ເພໍ່ອເປັນບ່ອນຂື້ນ-ລົງເຮອງ່າຍ ແລະ ປອດໄພກວ່າເກົໍ່າ
ສ້າງເຮອແພທີໍ່ສາມາດເຄໍ່ອນຍ້າຍໄດຸ້ຢ່ແຄມນື້າຕີນຂັື້ນໄດ
ທາງປີື້ນຂື້ນເຂດລະບຽງ.
ສຶກສາທາງເລອກ ສາລັບວິທກ
ີ ານລົງຈາກເຂດລະ ບຽງຫາ
ຖື້າໃຫຍ່ ເພໍ່ອໃຫຸ້ເປັນວົງຈອນ ໃນເວລາຂື້ນໄປທ່ຽວເຂດ
ລະບຽງບໍ່ກັບຄນທາງເກົໍ່າໃຫຸ້ສາມາດລົງຈາກບ່ອນລະບຽງ
ສບຕໍ່ຂີໍ່ເຮອອອກມາຫາປາກຖື້າເລີຍ ເຊິໍ່ງຈະສ້າງຄວາມ
ປະຈົນໄພ ເພີໍ່ມຂື້ນ. (ຕົວຢ່າງ: ຂັື້ນໄດຄົງທີ,ໍ່ ຂັື້ນໄດເຊອກ,
ຂຸດເປັນຂັື້ນໄດໄປຕາມຝາຖື້າ).

ຜະລິດຕະພັນນີື້ສາມາດສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນໄດຸ້ໃນດັບທ້ອງຖິໍ່ນ
ແລະ ໃຫຸ້ມກ
ີ ານຂາຍທົວລ່ວງໜ້າທີໍ່ສນການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່ແຕ່
ລະຈຸດສນກາງ ແລະ ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີ:ື້
ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີຈານວນເຮອທີໍ່ເໝາະສົມ
 ປັບປຸງບ່ອນຂື້ນ-ລົງເຮອ ຢ່ປາກຖື້າດ້ານໃນ ແລະ ຢແ
່ ຄມ
ນື້າຕີນຂັື້ນໄດທາງຂື້ນເຂດລະບຽງ
 ສຶກສາທາງເລອກ ສາລັບວິທກ
ີ ານລົງຈາກເຂດລະບຽງຫາ
ແມ່ນື້າໃນຖື້າ ເພໍ່ອໃຫຸ້ເປັນວົງຈອນ.
ສິງໍ່ ອານວຍຄວາມສະດວກນັກທ່ອງທ່ຽວລາຍວັນ ແລະ ຮ້ານ
ອາຫານ


ລາຍລະອຽດ

ສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກສາລັບຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມທີໍ່ຕ້ອງໄດຸ້ປັບ
ປຸງແມ່ນຢ່ບລິເວນຮອງຮັບປະຈາວັນ
ບ່ອນທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ເລີໍ່ມຍ່າງໄປຫາປາກຖື້າ. ນີື້ຕ້ອງໄດຸ້ມີການອະນຸຍາດເພໍ່ອຄວາມ
ສະດວກດ້ານການວາງແຜນການ, ການຂາຍປີື້ ແລະ ການເຂົື້າ
ເຖິງການຍ່າງໄປຫາຖື້າ ໃຫຸ້ເປັນສະຖານທີໍ່ແຫ່ງຄວາມສຸກສາ
ລານສາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວລາຍວັນ. ມັນຕ້ອງມີຂມ
ື້ ນແຜນການ
ລະອຽດເພໍ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມຮຸ້ວ່າເຂົາເຈົື້າຈະໄດຸ້ມີໂອ
ກາດຫຍັງແດ່ ທີໍ່ຈະສະໜຸກສະໜານຢ່ສະຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວ.
ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃຫຸ້ບລິການດ້ານຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄໍ່ອງ
ດໍ່ມຕ່າງໆ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ຫ້ອງການຈອງ/ການຂາຍປີື້ ແລະ ການວາງແຜນເຮອ/ບ່ອນໃຫຸ້
ຄາແນະນາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ເປັນສະຖານທີໍ່ໆຄົນນິຍົມກັນຫຼາຍ ໄປກິນເຂົື້າປ່າ ແລະ ເປັນ
ສະຖານທີໍ່ຮອງຮັບປະຈາວັນ, ເປັນບ່ອນຊຸມນຸມສາລັບຜຸ້ທີໍ່ຈະ
ເລີໍ່ມອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຄົື້ນຫາສິໍ່ງລີື້ລັບ. ການສ້າງປະສົບ
ການທີໍ່ມີຄຸນນະພາບສງຢ່ທີໍ່ນີື້ ເປັນການສ້າງມະໂນພາບສາລັບ
ສະຖານທີໍ່ ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມສະດວກແກ່ການເຂົື້າເຖິງ, ການ
ຈອງ, ການຊື້ປີື້ ແລະ ການວາງແຜນການເດີນທາງ ເຊັໍ່ນດຽວ
ກັນກັບປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວລາຍວັນຈະຢ່ໃນຂອບ
ເຂດຂອງຕົນເອງ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້


ສ້າງແຜນສະຖານທີໍ່ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພໍ່ອໃຫຸ້
ສາມາດຂາຍປີື້, ມີສະຖານທີໍ່ສະເພາະກິນເຂົື້າປ່າ, ມີທາງ
ລົງຫາແມ່ນື້າ, ມີຈດ
ຸ ເລີໍ່ມຕົື້ນທົວ ແລະ ມີການຄຸຸ້ມຄອງ
ກາຈັດສິໍ່ງເສດເຫຼອ.



ສະໜັບສະໜນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານ ໃນການສ້າງ
ຮ້ານອາຫານໃຫຸ້ເຂົື້າກັບສະຖານທີ.ໍ່

ເຮອແພແບບນີື້ສາມາດອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ໃນການຂື້ນເຮອ ຢ່ບລິເວນປາກຖື້າ ແລະ ສະດວກໃນການຮື້ຖອນ
ອອກເພໍ່ອເກັບຮັກສາໃນລະດຝົນ
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ຫົວຂື້

2
ການອະນຸລກ
ັ ຜ່ານ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ

ລັກສະນະເປັນທີຮ
ໍ່ ຈ
ຸ້ ກ
ັ ດີທສ
ີໍ່ ດ
ຸ ຂອງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່
ຄ ບັນດາຖາື້ ແລະ ມີຫາຼ ຍກວ່າທີຈ
ໍ່ ະນາສະເໜີ. ມີຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ລວທັງບາງຊະນິດພັນສັດປະຈາ
ຖິນ
ໍ່
ປ່າສະຫງວນ.
ເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງທາອິດໃນ
ສປປລາວ ທີຊ
ໍ່ າວບ້ານໄດຸ້ມສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມ ໃນການຄຸມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ
ປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ເພອ
ໍ່ ການນາໃຊຸ້ແບບຍນຍົງ ແລະ
ປະຈຸບນ
ັ ນີື້
ແມ່ນກາລັງປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢຂ
່ ອງເຂົາເຈົາື້
ໃຫຸ້ມທ
ີ າງເລອກໃໝ່ ເພອ
ໍ່ ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ກ່າວໄປເຖິງຍຸດຕິ
ການຄຸດຄົນ
ື້ ແລະ ນາໃຊຸ້ຊບ
ັ ພະາກອນທາມະຊາດ ແບບດັບ
ສນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ.
ການອະນຸລກ
ັ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນາທາ ແລະ ທາມະຊາດ ແມ່ນ
ເປັນສິງໍ່ ສາຄັນສາລັບປ່າສະຫງວນ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ເປັນ
ລກກະແຈສາຄັນທີຈ
ໍ່ ະບັນລຸຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຖານະການເປັນ
ມລະດົກໂລກ. ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຮ່ວມ, ຄົນທ້ອງຖິນ
ໍ່ ແມ່ນກາລັງ
ອະນຸລກ
ັ ບພ
ໍ່ ຽງແຕ່ເປັນທີຢ
ໍ່ ອ
່ າໄສຂອງພດ ແລະ ສັດ ແຕ່
ເຂົາເຈົາື້ ຍັງຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອນ
ໍ່ ໆ
ແລະ
ວັດທະນະທາທ້ອງຖິນ
ໍ່ ອີກດ້ວຍ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົາື້ ໃຈ ແລະ ຊາບຊຶມດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ຈະ
ກາຍເປັນກາລັງທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງການອະລັກປ່າສະຫງວນຫີນໜ
າມໜໃໍ່ ນໄລຍະຍາວຜ່ານການມີສວ
່ ນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກາການ
ທ່ອງ ທ່ຽວກັບຊາວບ້ານ ແລະ ນັກລາດຕະເວນ.

ປະສົບການຫຼກ
ັ 3
ການຍ່າງ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ການສຶກສາ
ຮຽນຮກ
ຸ້ ບ
ັ ຊາວບ້ານ ແລະ ນັກລາດຕະເວນບ້ານ
ປະສົບການຫຼກ
ັ ນີື້ແມ່ນຈະເປັນກຸມ
່ ນ້ອຍ
ຄົື້ນຫາຮຸ້ຄຸນຄ່າ
ແລະ ເລໍ່ອງລາວ ຂອງປ່າສະຫງວນ ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນກິດກາ ລາຍວັນ ແລະ ການນອນພັກແຮມ ໃນປ່າ
ກັບນັກລາດຕະເວນບ້ານ.

ປະສົບການຫຼກ
ັ 4
ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການອະນຸລກ
ັ ສິງໍ່ ທີຫ
ໍ່ າຍາກ
ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງພມສັນຖານ
ການເຂົື້າຮ່ວມ ໃນແຜນງານອະນຸລັກ, ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ເປັນສິໍ່ງທີໍ່ໜ້າສົນໃຈສາລັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຈານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ຕ້ອງການຈະໝົກມ້ນຢກ
່ ັບຊີວະ
ນາໆພັນ, ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ວັດທະນະທາ ຂອງປາຍທາງ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ.
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ໂຄງການ
ເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ຄຮ
່ ວ
່ ມມສ້າງສະຖາບັນສຶກ
ສາຄົນ
ື້ ຄວ້າປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ (ເຂດບ້ານທົໍ່ງຊາ)
ການປະສົມປະສານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການອະນຸລກ
ັ
ເພອ
ໍ່ ສ້າງໂອກາດໃນການລະດົມທຶນ
ລາຍລະອຽດ
ໂຄງການນີື້ຈະເຫັນການພັດທະນາຂອງເຮອນພັກທາມະຊາດທີໍ່
ສ້າງລາຍຮັບສງເຊິໍ່ງສະໜອງທີໍ່ພັກໃຫຸ້ກັບຜຸ້ທີໍ່ມາພັກແຮມຢ່
ເຂດ ລ່ອງນື້າງ ເພໍ່ອການເຂົື້າຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ ຜ່ານລາຍ
ການທ່ອງທ່ຽວ. ນອກນັື້ນ ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມຍັງມີອກ
ີ ທາງເລອກ
ສາລັບທີໍ່ພັກ ຄພັກແຮມຢ່ນາເຮອນຂອງປະຊາຊົນ ເຊິໍ່ງເປັນ
ກຸ່ມທີໍ່ພັກ ທີມ
ໍ່ ີລາຄາຕໍ່າກວ່າ.
ທີໍ່ພກ
ັ ສາມາດຊ່ວຍໃຫຸ້ບລິການຂັື້ນພື້ນຖານ ສາລັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມ:
 ແຜນງານອະນຸລັກ ແລະ ການສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາ ໃນສາມະ
ຄົມຂອງສະຖາບັນ
 ກິດຈະການາທ່ຽວໂດຍນັກລາດຕະເວນບ້ານ
 ກິດຈະກາເດີນປ່າໄລຍະຍາວ
 ການການົດຈຸດເບິໍ່ງລີງ, ນົກ ແລະ ສັດປ່າອໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນດຽວ
ກັນກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ
ໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານໃນການອະນຸລກ
ັ ແລະ ກິດຈະກາການ
ທ່ອງທ່ຽວ.
ເຮອນພັກທາມະຊາດຈະມີທັງສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າຂອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ຢບ
່ ່ອນດຽວກັນ ເຊິໍ່ງຈະ
ລວມມີໄລຍະຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ແຜນງານສຶກສາຊຸມຊົນ
ເປີດໃຫຸ້ຊຸມຊົນໃນວົງກ້ວາງ ກໍ່ຄການເປີດໂອກາດໃຫຸ້ແກ່ຊາວ
ບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນ.
ອົງປະກອບທີສ
ໍ່ າຄັນຂອງສະຖາບັນຈະລວມມີ:
 ໂອກາດສາລັບການຮ່ວມມກັບບັນດາສະຖາບັນວິຊາການ.
 ມີກິດຈະກາການສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາ ແລະ ການຕິດຕາມ
ກວດກາ ທີເໍ່ ຊໍ່ອມໂຍງກັບຍຸດທະສາດຂອງປ່າສະຫງວນ
ແລະ ບັນລຸເປົື້າໝາຍຂອງມລະດົກໂລກ.
 ທ່າແຮງ ສາລັບ ການປະກອບສ່ວນຂອງສາມະຊິກ ໃນ
ແຜນງານການອະນຸລັກ.
 ໃຫຸ້ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການຝຶກອົມຮົມ.
ເຮອນພັກທາມະຊາດຈະໄດຸ້ສະໜອງໂອກາດໃນການລົງທຶນ
ໂດຍມີເງໍ່ອນໄຂ ເພໍ່ອຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີການ
ຈ້າງງານ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ
ພາຍໃນທຸລະກິດ. ມັນຈະຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາທີໍ່ສອດ
ຄ່ອງກັບມານຕະຖານລະດັບໂລກ ໃນການອອກແບບທີໍ່ຍນຍົງ
ກົມກນກັບພມສັນຖານ. ໂອກາດສະເພາະປະສົບການທາງທາ
ມະຊາດ ແລະ ການອະນຸລັກ ຈະໄດຸ້ສະເໜີເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງ
ຂອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ. ຜະລິດຕະພັນຈະຖກຈາໜ່າຍຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການຄ້າສາກົນ.

ຕົວຢ່າງການປະຕິບດ
ັ ທີດ
ໍ່ ທ
ີ ສ
ີໍ່ ດ
ຸ
ປ່າສະຫງວນຍາສຸນິ, ອີຄວ
ົ ດ, ສນສັດປ່າເນປ ເປັນຄ່ຮ່ວມມກັບຊຸມຊົນ
ແອງແນນກ 93% ຂອງພະນັກງານທີໍ່ເຮອນພັກທາມະຊາດຈ່າຍເງິນໃຫຸ້
ແມ່ນມາຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດຸ້ຮັບ 49% ຂອງກາໄລສຸດທິ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ໃຫຸ້ຜົນຜະລິດຕະຫຼາດໃໝ່ສງກວ່າ ແລະ ຈະຖກດຶງມາສ່ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ຖ້າມີສະຖານທີໍ່ພັກທີໍ່ມີຄຸນ
ນະພາບສງ ແລະ ປະສົບການທີໍ່ພິເສດ ທີໍ່ບໍ່ມີໃນສະຖານທີໍ່
ອໍ່ນ. ນີື້ຈະເພີໍ່ມທະວີຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງ
ປະເທດ ໃນການອະນຸລກ
ັ ແລະ ແຜນງານອໍ່ນໆ ທີໍ່ສ້າງຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນໃນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ. ໂດຍການບັນຈຸທີໍ່ພັກທີໍ່ດີ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາ ທີໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫຸ້ແກ່ການປົກປັກຮັກ
ສາປ່າສະຫງວນ, ລະດັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະກອບສ່ວນ
ຄບັນລຸໄດຸ້ດ້ານ–ສິໍ່ງແວດລ້ອມ,ສັງຄົມ,ການເງິນ ແລະ ວັດທະ
ນະທາ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້







ການົດເອົາເຂດທີໍ່ເໝາະສົມ ຫຼ ພື້ນທີໍ່ ໆເໝາະສົມກັບ
ການພັດທະນາ
ສ້າງເອກະສານຊັກຊວນການລົງທຶນ ເພໍ່ອເປັນພື້ນຖານໃນ
ການດຶງດດຜຸ້ປະກອບການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃນການ
ພັດ ທະນາເຮອນພັກທາມະຊາດ.
ວິທີການທີກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງໃນການພົວພັນກັບສະຖາບັນວິຊາ
ການເພໍ່ອການສ້າງຕັື້ງຄ່ຮ່ວມມ ສາລັບສະຖາບັນສຶກສາ
ຄົື້ນຄົື້ວາ.
ສ້າງໂຄງການ ການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ແລະ ກວດຕິດຕາມ ທີໍ່
ສະໜັບສະໜນ ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງປ່າສະຫງວນ.

ຕົວຢ່າງການປະຕິບດ
ັ ທີດ
ໍ່ ີ
ເຮອນພັກປ່າດົງດິບ ບນຽວ, ມາເລເຊຍ
ມີ 31 ຫ້ອງ ຕັື້ງຢ່ໃຈກາງຂອງເຂດອະນຸລັກຮ່ອມພດານາ, ເປັນເຂດ
ທົໍ່ງພຽງປ່າປຸ້ອງກັນທີໍ່ໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດຂອງ ສາບາຮ ຖກສ້າງຂື້ນໂດຍ
ນັກວິທະຍາສາດ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ທີໍ່ສ້າງຂື້ນໂດຍ
ສນພາກສະໜາມໃກຸ້ກັບຮ່ອມພດານາ.
ເຮອນພັກດັໍ່ງກ່າວ ແມ່ນຖກສ້າງຂື້ນ ເປັນສິໍ່ງທີໍ່ເດັໍ່ນທີໍ່ສຸດຂອງສາບາຮໃນ
ການສະໜອງໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ດຶງດດແຂກພິເສດ & ບຸກຄົນໂດ່ງດັງ.
ມັນເປັນພື້ນຖານສາລັບໂຄງການ ການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ລິງອ່ຣັງອ່ຕັງ
ແລະ ເປັນພຽງສະຖານທີໍ່ດຽວທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດໄດຸ້ເຫັນລິງອ່ຣັງອ່ຕັງ
ໃນ ປ່າດົງດິບທີໍ່ດັງເດີມ.
ການລ່າສັດ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທີໍ່ຜິດກົດຫມາຍໄດຸ້ມີການຫຼຸດລົງ ເນໍ່ອງຈາກ
ມີ ກິດຈະກາການຕິດຕາມກວດກາການທ່ອງ ທ່ຽວຢ່ໃນບລິເວນເຂດສະ
ຫງວນ.
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ໂຄງການ
ປະສົບການເບິງໍ່ ລີງ
ລາຍລະອຽດ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ໄດຸ້ເປັນທີໍ່ຮັບຮຸ້ກັນວ່າ ມີ
ປະເພດສັດທີໍ່ລ້ຽງລກດ້ວຍນື້ານົມທີໍ່ໃກຸ້ຈະສນພັນໃນໂລກ
ລວມທັງ ຄ່າງ, ທະນີ ແລະ ລີງ, ປະຈຸບັນນີື້ ພວກເຂົາແມ່ນມີ
ຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກຫຼາຍທີໍ່ຈະການົດຈຸທີໍ່ຢ່ອາໃສ ເນໍ່ອງຈາກທີໍ່ຕັື້ງ
ແລະ ບ່ອນຢ່ອາໃສຢ່ໃນປ່າໄມຸ້ສງ. ການພັດທະນາປະສົບການ
ການເບິໍ່ງລີງ ທີໍ່ຊ່ວຍໃຫຸ້ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ຕໍ່ນເຕັື້ນກັບການໄດຸ້
ເຫັນລີງຢໃ່ ກຸ້ໆແຕ່ບໍ່ໄດຸ້ເປັນການລົບກວນລີງ ສາມາດສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການອະນຸລກ
ັ ໃນໄລຍະຍາວ ຜ່ານການຈ່າຍຄ່າ
ທານຽມທີໍ່ສງ ຂອງຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ສາລັບຄຸນນະພາບຂອງການ
ໄດຸ້ພົບເຫັນ.
ຄ່າທານຽມການອະນຸຍາດໄດຸ້ຈາກນັກລົງທຶນ ນີື້ເປັນໂອກາດ ທີໍ່
ສາມາດນາມາເປັນກອງທຶນໃນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ແລະ ອະນຸ
ລັກຈາພວກລີງທີໍ່ໃກຸ້ຈະສນພັນເຫຼົໍ່ານີື້ໄດຸ້.
ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວນີື້ຈະໄດຸ້ເຫັນການສະແດງຄວາມສົນໃຈ ຂະ
ຫຍາຍໄປຍັງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ທີໍ່ຈະນາສະເໜີ ແນວຄິດ
ໃໝ່ ແລະ ຄວາມຍນຍົງຂອງປະສົບການໃໝ່ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ນກ
ັ
ທ່ອງທ່ຽວສັງເກດເບິໍ່ງຊະນິດສາຍພັນພດ ແລະ ສັດ ຢ່ຕາມ
ລະດັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົື້າເອງ
ຜ່ານບາງຮບແບບ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢເ່ ທິງຕົື້ນໄມຸ້.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ສ້າງໃຫຸ້ມີໂອກາດໄດຸ້ສັງເກດເຫັນໜຶໍ່ງໃນຊະນິດພັນຫຼັກ ຂອງ
ປ່າສະຫງວນ ຢເ່ ຂດບ້ານດຸ-ທົໍ່ງຊາ ແລະ ສະເໜີປະສົບການທີໍ່
ເປັນເອກະລັກ ສາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ສົນໃຈ ແລະ ພ້ອມທີໍ່
ຈະຈ່າຍເພໍ່ອການອະນຸລັກ.

ລາຍການສາມມ/ື້ ສອງຄນ
ເດີນປ່າທາມະຊາດ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຖາື້ . ເຂດຮ່ອມພສາຍນາື້ ງ,
ລາຍລະອຽດ

ໂຄງການນີື້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດຸ້ລເິ ລີໍ່ມກັບ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
ສາມວັນ/ສອງຄນ ນາພາເດີນປ່າຈາກເຂດບ້ານດຸ-ທົໍ່ງຊາ ຫາ
ເຂດ ໜອງປີງຕັື້ງແຄັມນອນຢ່ເຂດປາກຖື້ານື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ
ເບື້ອງເທິງ
ແລະ ລ່ອງເຮອລອດຖື້າລົງມາຫາປາກຖື້າເບື້ອງ
ລຸ່ມ. ລາຍການນີື້ແມ່ນຈະໄດຸ້ມີການຕັື້ງແຄັມນອນ 1 ຄນຢ່ລະ
ຫວ່າງທາງຍ່າງແຕ່ເຂດບ້ານດຸ-ທົໍ່ງຊາ ຫາ ເຂດໜອງປີງ.
ຜະລິດຕະພັນນີື້ອາດຈັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ການນາທ່ຽວຈະມີການ
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ
ລັກສະນະພິເສດຂອງພມສັນຖານ ແລະ ມີແນວໂນຸ້ມທີຈ
ໍ່ ະ
ເກີດມີການຮ່ວມມກັບຊາວບ້ານ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການເດີນ
ປ່າ/ປະສົບການການທ່ອງທ່ຽວຖື້າ. ສະຖານທີໍ່ພັກແຮມ ຄຈຸດ
ເລີໍ່ມຕົື້ນຂອງລາຍການເດີນປ່າ ຈັດໃຫຸ້ມີເຮອນພັກທາມະຊາດ
ແລະ ສິື້ນສຸດການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຢ່ບ້ານໜອງປີງ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິໍ່ງເປັນສິງໍ່ ຈາເປັນ?
ປະສົບການໆນອນຄ້າງຄນທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນໜ້າປະທັບໃຈ ສາມາດ
ເປັນສິໍ່ງຂັບເຂໍ່ອນທີໍ່ແຮງກ້າ ຫາກຸມ
່ ຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວຜຸ້ທີໍ່
ສະແຫວງຫາປະສົບການໃໝ່ ທີກ
ໍ່ າລັງຊອກປະຕິບັດບາງຢ່າງທີໍ່
ເປັນເລໍ່ອງຈິງ ທີໍ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ບໍ່ມີໃຫຸ້ປະຕິບັດຢ່ບ້ານ ຫຼ
ສະຖານທີໍ່ອໍ່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນນີື້ ເຊໍ່ອມໂຍງກັບກິດຈະກາ
ການເດີນປ່າ ແລະ ການຄົື້ນຫາສິງໍ່ ລີື້ລັບຜ່ານປ່າສະຫງວນ ຈະ
ມີການດຶງດດຄວາມສົນໃຈສະເພາະ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້


ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້


ສ້າງເອກະສານສຊັກຊວນການລົງທຶນ ເພໍ່ອເປັນພື້ນຖານ
ໃນການດຶງດດຜຸ້ປະກອບການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃນ
ການພັດ ປະສົບການ.





ຮັບປະກັນວ່າ ຜຸ້ນາທ່ຽວ ຢ່ບ້ານໜອງປີງ ແລະ ບ້ານດຸທົໍ່ງຊາ ຫຼ ບັນດາບ້ານເຂດຮ່ອມພນື້າງມີຄວາມພ້ອມ ແລະ
ມີຄວາມສົນໃຈ.
ການົດເສັື້ນທາງ, ການເດີນທາງ ແລະ ສະຖານທີໍ່ຕັື້ງແຄັັ໋ມ
ນອນພັກແຮມ ທີໍ່ເໝາະສົມ
ແກຸ້ໄຂບັນຫາການແບ່ງເຂດ ທີໍ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບເສັື້ນທາງເດີນ
ປ່າທ່ອງທ່ຽວ.

ຕົວຢ່າງຮບແບບການປະຕິບດ
ັ ທີດ
ໍ່ ີ
ການອະນຸລັກທາມະຊາດ ຢ່ແຂວງບໍ່ແກຸ້ວ ສປປລາວ, ບລິສັດເອກະຊົນ ໄດຸ້ເຮັດທຸລະກິດ ທີໍ່ເຮັດໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດພັກຢ່ເຮອນເທິງຕົື້ນໄມຸ້ ທີໍ່ເຂົື້າ
ເຖິງດ້ວຍສາຍສະລິງ ແລະ ນາທ່ຽວໂດຍຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ‘ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະບິນຜ່ານປາຍໄມຸ້ ເພໍ່ອແນມເບິໍ່ງທະນີ ແລະ ສັດປ່າປະເພດອໍ່ນ’.
ບລິສດ
ັ ດັໍ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດວຽກໃກຸ້ຊິດກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນເຂດສະຫງວນ ນາໃຊຸ້ວິທີການການອະນຸລັກແບບໃໝ່ ເພໍ່ອຫັນປ່ຽນ ການສ້າງເສດຖະກິດ ຈາກ
ການເພິໍ່ງພາ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ການລ້ຽງລັດ, ການຕັດໄມຸ້ ແລະ ການບຸກລຸກເຂດສະຫງວນ, ມາສ້າງຄວາມຍນຍົງ, ເນັື້ນໃສ່ກິດຈະກາ ການອະນຸລັກ.
ທຸລະກິດດັໍ່ງກ່າວ ມີການຈ້າງພະນັກງານມາເຮັດວຽກເຕັມເວລາ 40 ຄົນ ແລະ ມີກອງທຶນສາລັບ ທີມລາດຕະເວນ, ຜຸ້ທີໍ່ເຮັດການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຕະຫຼອດ
ເຖິງກິດຈະກາ ການປົກປັກຮັກສາ. ຄວາມສາເລັດຂອງການພື້ນພທີໍ່ຢ່ອາໃສຂອງທະນີ ແລະ ໂຄງການປ່ອຍສັດປ່າກໍ່ໄດຮັບການສ້າງຕັື້ງຂື້ນ.
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ຫົວຂື້

3
ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸງຸ້ ຍາກ
ແລະ ການເອົາໂຕລອດ

ປະສົບການຫຼກ
ັ 5

ປະສົບການຫຼກ
ັ 6

ຄົນ
ື້ ຫາສິໍ່ງທີເໍ່ ປັນໝາກຫົວໃຈຂອງ
ເສັນ
ື້ ທາງໂຮຈິມນ
ິ ໃນປະເທດລາວ

ພັກຢກ
່ ບ
ັ ຊາວບ້ານ ແລະ ຟັງເລອ
ໍ່ ງລາວ
ຄວາມເປັນມາຂອງເຂົາເຈົື້າ

ປະສົບການຫຼກ
ັ ນີື້ ສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມນາໃຊຸ້ເສັື້ນ
ທາງທີໍ່ມີຊໍ່ສຽງ ສາລັບການເດີນທາງເພໍ່ອການຄົື້ນຫາຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ
ທີໍ່ເຂົື້າໄປໃນເຂດທີໍ່ເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງປະເທດ.
ເສັື້ນທາງດັໍ່ງກ່າວ ຖວ່າເປັນເຂດ ສາລັບການເດີນທາງໄດຸ້
ດ້ວຍພາຫະນະຫຼາຍປະເພດ ໃນການເດີນທາງເຂົື້າໄປໃກຸ້
ກັບປ່າສະຫງວນ.

ໂອກາດທີໍ່ຈະເຊໍ່ອມຕໍ່ກັບຊາວບ້ານ ເປັນທີໍ່ໜ້າຫຼົງໄຫຼ ສາ
ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນ ແລະ ທີໍ່ສາຄັນສາມາດປັບປຸງ
ການມາຢຸ້ຽມຢຸ້າມຂອງເຂົາເຈົື້າ. ມັນເພີໍ່ມຄວາມເລິກເຊິໍ່ງ
ໃຫຸ້ແກ່ເລໍ່ອງລາວຂອງ ຄວາມລາບາກ ແລະ ການຕໍ່ສຸ້ ເພໍ່ອ
ໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດຸ້ຍິນເລໍ່ອງລາວຜ່ານມາໃນຂະນະທີໍ່
ພັກແຮມຢ່ໂຮມສະເຕ.
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ໂຄງການ
ການປັບປຸງເສັນ
ື້ ທາງ ຈາກລັງຄັງ ຫາ ບົວລະພາ
ແລະ ທາງເຂດໃຕຸ້ຫນ
ີ ໜາມໜໍ່ ຫາເສັນ
ື້ ທາງ ເລກ
9 ແມ່ນເປັນບລິມະສິດ ເຊິງໍ່ ຈະເປັນເສັນ
ື້ ທາງເດີນ
ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເສັນ
ື້ ທາງວົງຈອນ
ລາຍລະອຽດ
ເຫັນວ່າມີໂຄງການ ກາລັງການຍົກລະດັບ ແລະ ການປັບປຸງ
ເສັື້ນທາງສາຍນີື້ ເປັນ ບລິມະສິດສງ, ໃນການປັບປຸງເສັື້ນທາງ
ມັນຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເດີນທາງເຂົື້າມທ່ຽວຊົມ ຄວາມ
ສະຫງ່າງາມຂອງພມສັນຖານປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ,ໍ່
ຈະ
ເປັນໂອກາດດຶງດດໃຫຸ້ຄົນມາທ່ຽວຊົມ
ເດີນທາງໄປຕາມ
ເສັື້ນທາງໂຮຈິມິກໍ່ຄເສັື້ນ ທາງທີໍ່ເປັນວົງຈອນ.
ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວແມ່ນລວມທັື້ງການສ້າງຂົວໃຫຸ້ສາເລັດຈານວນ
ໜຶໍ່ງ, ປັບປຸງໜ້າທາງ
(ບໍ່ຈາເປັນອັດແໜຸ້ນແບບຖາວອນ),
ລະບຸ ແລະ ພັດທະນາຈຸດແວ່ຢ່ແຕ່ລະສະຖານທີໍ່ ພ້ອມດ້ວຍ
ຈຸດຊົມວິວ. ເສັື້ນທາງສັນຈອນນີື້ ສາມາດສົໍ່ງເສີມການເດີນທາງ
ທ່ອງທ່ຽວເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ–ການເດີນທາງແຫ່ງການຄົື້ນຫາ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບລາຍການເດີນທາງ ຜ່ານ ຫຼ
ລຽບຕາມແຄມປ່າສະຫງວນ ແລະ ເສັື້ນທາງເດີນຕາມເສັື້ນທາງ
ໂຮຈິມິນ
ທີສ
ໍ່ າມາດສະເໜີໜຶໍ່ງຊ່ອງທາງຂອງປະສົບການໃນ
ຂົງເຂດນີື້ ເປັນສະຖານທີໍ່ແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວແບບຄົື້ນຫາ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້


ແຜນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຖະໜົນຫົນທາງ ທີໍ່ຊ່ວຍ
ປັບປຸງແກຸ້ໄຂເສັື້ນທາງ, ຈຸດແວ່ເຊົາເບິໍ່ງຕາມທາງ ແລະ ສິໍ່ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ



ຊອກຫາວິທີການໃຫຸ້ມກ
ີ ານລົງທຶນປັບປຸງເສັື້ນທາງເປັນບ
ລິມະສິດ.

ສ້າງໂປແກັມເລົາໍ່ ປະຫວັດ ແຕ່ລະສະຖານທີໆ
ໍ່ ສາຄັນ
ຕາມເສັນ
ື້ ທາງໂຮຈິມນ
ິ ແລະ ຢສ
່ ນການທ່ອງທ່ຽວ
ລາຍອະອຽດ
ເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ ປະຈຸບັນແມ່ນໄດຸ້ຖກນາໃຊຸ້ ເປັນເສັື້ນທາງ
ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວຂີລ
ໍ່ ົດຈັກຈານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ຄົື້ນຫາກ
ທາງທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັື້ນທາງດັໍ່ງກ່າວ ແລະ ຢຸດເຊົາຈຸດທີໍ່ໜ້າ
ສົນໃຈສາລັບເຂົາເຈົື້າ. ເລໍ່ອງລາວຂອງເສັື້ນທາງ ແລະ ການ
ກ່ຽວພັນຂອງຄົນທ້ອງຖິໍ່ນໃນສະໃໝສົງຄາມແມ່ນເປັນທີໍ່ໜ້າ
ສົນໃຈຢ່າງຍິໍ່ງ ແລະ ສະເໜີໂອກາດທີໍ່ເປັນເອກະລັກສາລັບຜຸ້ທີໍ່
ສາຫຼວດຄົື້ນຫາພາກພື້ນແຫ່ງນີື້ຂອງປະເທດລາວ.

ໂຄງການນີື້ຈະເກີດມີການສຶກສາຄົນ
ື້ ຄວົື້າ ແລະ ການພັດທະນາ
ໂປແກັມທີໍ່ຊ່ວຍໃຫຸ້ນກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວ ຂັບລົດໄປຕາມເສັື້ນທາງໄດຸ້
ດ້ວຍຕົວເອງ, ຂື້ມນກ່ຽວກັບພມສັນຖານ, ປະຫວັດສາດ, ສະ
ຖານທີໍ່ທີໍ່ສາຄັນ ແລະ ການເລົໍ່າເລອ
ໍ່ ງລາວ (ເຊັໍ່ນ ການເລົໍ່າປາກ
ເປົໍ່າ) ທີໍ່ຈະເປັນທີໍ່ໜ້າສົນໃຈສາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວປະເພດຕ່າງໆ
ແລະ ສາມາດເລອກເອງຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົື້າ. ໂປ
ແກັມດັໍ່ງກ່າວ ຈະໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜນໂດຍ ການຊອກ
ຫາວິທີທາງ ແລະ ຂື້ມນການວາງແນວທາງ ຢ່ຈຸດເຊໍ່ອມຕໍ່ກທີໍ່
ສາຄັນ ແລະ ສະຖານທີໍ່ໆໜ້າສົນໃຈ ລວມທັງກະດານຂື້ມນ
ແປຄວາມໝາຍຈານວນນ້ອຍນຶໍ່ງຢ່ແຕ່ລະສະຖານທີໍ່ທີໍ່ສາຄັນ.
ແລະຂື້ມມອໍ່ນໆອາດຈະລວມມີຂມ
ື້ ນ ກ່ຽວກັບເງໍ່ອນໄຂຂອງ
ສະພາບເສັື້ນທາງ, ສະຖານທີໍ່ພກ
ັ ແຮມ, ບ່ອນເຕີມນື້າມັນ
ແລະ ສະຖານທີໍ່ອໍ່ນໆ.
ໂປແກມນີື້ສາມາດດາວໂລດກ່ອນການເດີນທາງມາເຖິງປະເທດ
ລາວ ຫຼ ສາມາດດາວໂຫຼດຢ່ສນຂື້ມນຂ່າວສານ ຢ່ແຕ່ລະຈຸດ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ເຄໍ່ອງມສາລັບການເລົໍ່າເລໍ່ອງນີື້ ຈະເພີໍ່ມຄຸນຄ່າອັນໂດດເດັໍ່ນໃຫຸ້
ແກ່ປະສົບການໆທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ ແລະ ຈະ
ເປັນເຄໍ່ອງມການຕະຫຼາດໃນຕົວມັນເອງ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ນກ
ັ
ທ່ອງທ່ຽວຕິດຕໍ່ພົວພັນຕົວຈິງກັບການຈັດວາງຂອງສະຖານທີໍ່
ແຫ່ງການຄົື້ນຫາ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້


ຊອກຫາແຫຼໍ່ງທຶນສາລັບການພັດທະນາຮບແບບແນວ
ຄວາມຄິດ, ສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ເພໍ່ອໂປແກັມ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ຕົວຢ່າງຮບແບບການປະຕິບດ
ັ ທີດ
ໍ່ ີ
ເສັື້ນທາງມລະດົກ ງາຕາພແວ ບອກເລົໍ່າເຖິງເລໍ່ອງລາວ
ຂອງ ສົງຄາມໂລກຄັື້ງທີໍ່ 1 ຢ່ ກາລິໂປລີ ແລະ ສະໜາມ
ຮົບພາກຕາເວັນຕົກ. ໂປແກັມດັງາ່ ກ່າວ ລວມມີ
ແຜນທີໍ່, ລາຍການເດີນທາງ, ເລໍ່ອງເລົໍ່າໂດຍນັກຮົບເກົໍ່າ
ແລະ ບັນພະບລຸດຂອງເຂົາເຈົື້າ ໂດຍເຊໍ່ອມໂຍງກັບ
ບັນດາສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະຈຸດຕາມເສັື້ນທາງ.
ມັນສາມາດນາໃຊຸ້ສະເພາະສະຖານທີໍ່ ບ່ອນທີໍ່ມກ
ີ ະດານ
ອະທິບາຍໃຫຸ້ຂື້ມນ ແລະ ຈຸດຊົມວິວພື້ນທີໍ່ຂອງການສຸ້
ຮົບ.
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ໂຄງການ
ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພນ
ື້ ຖານ ຫາບັນດາສະຖານທີໍ່
ຕາມເສັນ
ື້ ທາງ ລວມທັງບັນດາບ້ານທີມ
ໍ່ ຮ
ີ ອງຮອຍ
ສົງຄາມ/ມີສງິໍ່ ທີປ
ໍ່ ະດິດສ້າງດ້ວຍສິງໍ່ ເສດເຫຼອຈາກ
ສົງຄາມ,ນາື້ ຕົກ, ທາງຍ່າງ ແລະ ຖາື້
ລາຍລະອຽດ
ໂອກາດມີຢ່ແລຸ້ວ ສາລັບ ບ້ານທີໍ່ຕັື້ງຢ່ຕາມເສັື້ນທາງໂຮຈິມນ
ິ
ເພໍ່ອໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານການປັບປຸງ
ປະສົບການ ແລະ ສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ຄົນມາແວ່ຊົມ. ໂຄງການຈະ
ການົດໂອກາດທີໍ່ດີ ທີໍ່ໜ້າສົນໃຈໃຫຸ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ລວມ
ທັງສະຖານທີໍ່ໆມີປະຫວັດສົງຄາມ, ສິໍ່ງທີໍ່ປະດິດສ້າງຂື້ນຈາກ
ສິໍ່ງເສດເຫຼອຂອງສົງຄາມ, ເສັື້ນທາງຍ່າງໄລຍະສັື້ນໄປຫາຈຸດທີໍ່
ໜ້າສົນໃຈ ແລະທິວທັດທີໍ່ງົດງາມ. ແຜນການປັບປຸງຕ່າງໆຈະ
ມີສາລັບບ້ານທີໍ່ຈະດາເນີນການປັບປຸງ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິໍ່ງເປັນສິງໍ່ ຈາເປັນ ?
ໂດຍການການົດ ແລະ ສ້າງປະສົບການໃໝ່ ຕາມການເດີນທາງ
ຈະສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ຜຸ້ຄົນຢຸດເຊົາ ແລະ ໃຊຸ້ເວລາຢ່ດົນຂື້ນ ສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້


ການົດທຸກສະຖານທີທ
ໍ່ ່ອງທ່ຽວທີມ
ໍ່ ີທ່າແຮງ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບບ້ານທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພໍ່ອຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົື້າ
ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສົໍ່ງເສີມ, ການນາສະເໜີ ແລະ
ການບລະນະຮັກສາສະຖານທີໍ່ເຫຼາົໍ່ ນີື້.



ແຜນການ ແລະ ວຽກງານການອອກແບບພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທີໍ່ຈາເປັນໃນການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຢຸ້ຽມຊົມສະຖານທີໍ່
ເຫຼົໍ່ານີື້
ລວມທັງການສະໜັບສະໜນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ເຊັໍ່ນ: ຫ້ອງນື້າ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼອ.



ຊອກຫາແຫຼໍ່ງທຶນເພໍ່ອມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານເຫຼົໍ່ານີື້.

ມາດຕະຖານການບລິການລກຄ້າໂຮມສະເຕ
ແລະ ຂມ
ື້ ນຂ່າວສານ
ລາຍລະອຽດ

ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນສົນໃຈໃນການຕິດຕໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ, ຢາກ
ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ໂຮມສະເຕ
ແມ່ນເປັນວິທີທາງທີໍ່ດີ ໃນການສົໍ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້. ສິໍ່ງ
ສາຄັນຄການບລະນະຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະອະນາໄມ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ປະສົບການຄ
ຈຸດໜຶໍ່ງທີໍ່ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ສາມາດສຶກສາຮຽນຮຸ້ ແລະ ສະໜຸກ
ສະໜານກັບການມາພັກເຊົາ.
ເຊັໍ່ນມາດຕະຖານ ‘ໂຮມສະເຕຂອງອາຊຽນ' ມີຢ່ແຕ່ວ່າຕ້ອງ
ໄດຸ້ສໍ່ສານ ແລະ ຕິດຕາມ ເພໍ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານສງຂນ
ື້
ສາລັບຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ. ມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ເນັື້ນໜັກ 9
ມາດ ຖານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມເປັນເຈົື້າພາບ, ທີໍ່ພັກ, ກິດ ຈະ
ກາ, ການບລິຫານຈັດການ, ທີຕ
ໍ່ ັື້ງ, ສຸຂະອະນາໄມ, ຄວາມ
ສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະຫງົບ, ການຕະຫຼາດ
ແລະ ຫຼັກການຄວາມຍນຍົງ.
ມັນເປັນສິໍ່ງສາຄັນ ເພໍ່ອຮັບປະກັນອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາ ບໍ່
ໄດຸ້ເປັນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຜຸ້ມາຢຸ້ຽມຢຸ້າມ. ປະສົບການຂອງ
ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມຈະເພີໍ່ມທະວີຂື້ນ ເມໍ່ອເຂົາເຈົື້າສາມາດສຶກສາເຂົາື້
ໃຈເຖິງສະຖານທີໍ່ ແລະ ຄົນ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິໍ່ງເປັນສິງໍ່ ຈາເປັນ?
ປະສົບການທາມະຊາດຂອງໂຮມສະເຕ ທີກ
ໍ່ າລັງກາຍເປັນທີໍ່
ນິຍົມກັນຫຼາຍຂື້ນ ສາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ, ເຊິໍ່ງມັນ
ເປັນວິທີທາງໜຶໍ່ງ ຂອງການຕິດຕໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນຂະນະທີໍ່
ເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ດາເນີນການໂດຍ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ ເພໍ່ອ
ໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍກົງແກ່ເຂົາເຈົື້າ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້


ການົດ, ພັດທະນາ ຫຼ ດັດປັບມາດຕະຖານທີໍ່ເໝາະສົມ
ສາລັບໂຮມສະເຕ.



ດາເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ກັບຊາວບ້ານໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຫຼ ສົນໃຈໃນການສະໜອງໂຮມສະເຕ.
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ໂຄງການທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ
1. ການແປຄວາມໝາຍ ແລະ ຂມ
ື້ ນຂ່າວສານ –ຖາື້ ,ບ້ານ
,ການຂົນສົງໍ່ ທາງເຮອ
ລາຍລະອຽດ
ຂື້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍແມ່ນຈາເປັນ ເພໍ່ອ
ສ້າງປະສົບປະການໃນລະດັບສງສາລັບຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ໂດຍສະ
ເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ສະແຫວງຫາປະສົບປະການ ຜຸ້ທີໍ່ຕ້ອງ
ການເຂົື້າໃຈສິໍ່ງທີໍ່ເຂົາເຈົື້າເຫັນ ແລະ ສິໍ່ງທີໍ່ໄດຸ້ຍິນ ພ້ອມມີຄາ
ຖາມ ກໍ່ຄການຊອກຫາວິທີທາງທີໍ່ງ່າຍດາຍໃນປາຍທາງທ່ອງ
ທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົື້າ.
ການຕິດຕໍ່ກັບຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນເປັນສິໍ່ງສາຄັນ ແລະ ພາສາຈະ
ເປັນສິໍ່ງທ້າທາຍ, ມັນເປັນສິໍ່ງສາຄັນ ທີໍ່ຈະຊອກຫາວິທີ ທີໍ່ຈະ
ຊ່ວຍໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ມີການແປຄວາມໝາຍທີໍ່ເໝາະສົມ
ແລະ ຂື້ມນຂ່າວສານ ໃຫຸ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າໃຈໃນລະຫວ່າງ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົື້າ, ການຂົນສົໍ່ງ,ການພັກເຊົາຢ່ກັບ
ບ້ານ ແລະ ການຍ່າງ/ການເດີນທາງ. ທາງເລອກລວມມີ:
 ຜຸ້ນາທ່ຽວສາມາດເວົື້າພາສາອັງກິດ/ນັກແປພາສາມາພ້ອມໃນ
ການທ່ອງທ່ຽວບ້ານ.
 ສະໜອງຂື້ມນຈາກການພິມໃຫຸ້ນັກແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວ
ກັບປະສົບການ (ຕົວຢ່າງ: ຢ່ໂຮມສະເຕ ຫຼ ເທິງເຮອ) ຍ່າງ
ນ້ອຍເປັນສອງພາສາ.
 ສຽງນາທ່ຽວ ຫຼ ໂປແກັມນາທ່ຽວ ທີໍ່ມຫ
ີ ຼາຍພາສາ.
 ແຜ່ນປຸ້າຍ ທີໍ່ມີຫາຼ ຍພາສາທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?

ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການຢາກສຶກສາຮຽນຮຸ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີໍ່
ທີໍ່ເຂົາເຈົື້າກາລັງຢຸ້ຽມຊົມ ແລະ ເປັນການເພີໍ່ມຄວາມໂດດເດັໍ່ນ
ຢ່າງເລິກເຊິໍ່ງແກ່ປະສົບປະການ. ມັນຍັງເປັນອີກໜຶໍ່ງເງໍ່ອນໄຂ
ທີໍ່ປ່າສະຫງວນຄວນຢ່ໃນບັນຊີລາຍຊໍ່ມລະດົກໂລກ ທີໍ່ຈະໄດຸ້
ນາສະເໜີສະຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວຕໍ່ສໍ່ມວນຊົນ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້
 ສ້າງຍຸດທະສາດທີໍ່ໝັື້ນຄົງສອດຄ່ອງ,ວິທີການໃຫຸ້ ຂື້ມນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການເລົໍ່າເລໍ່ອງສາລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນ ໜາມໜໍ່ທີໍ່ສະໜອງໃຫຸ້ໄດຸ້ຢທ
່ ຸກໆສະຖານທີໍ່
ແລະ ທຸກບ້ານ
 ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແກ່ບ້ານ ເພໍ່ອ
ການົດທາງເລອກທີໍ່ດີທີໍ່ສຸດ ເພໍ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ເປັນມິດກັບການໃຊຸ້ພາສາ ໃນການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ຂື້
ມນຂ່າວສານ.
ຕົວຢ່າງຮບແບບການປະຕິບັດທີດ
ໍ່ ີ
ປ່າສະຫງວນ ໂຄໂມດ ຢ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມມທີໍ່ບໍ່ຫວັງຜົນກາໄລ, ການອະນຸລັກທາມະຊາດ . TNC ເປັນ
ບລິສັດຮ່ວມມທີໍ່ບໍ່ຫວັງຜົນກາໄລ ເຊິໍ່ງລາຍຮັບທັງໝົດຈະຖກເອົາກັບໄປລົງທຶນໃນການ
ອະນຸລັກປ່າ. ຈຸດເນັື້ນໜັກຂອງ ບລິສັດຄ ການບລິຫານຄຸຸ້ມຄອງການຢຸ້ຽມຊົມເພໍ່ອການ
ອະນຸລັກ ກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ, ການຕິດຕາມ, ການບັງຄັບໃຊຸ້
ລະບຽບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍນຍົງ.

2. ການປັບປຸງບ້ານເຈົາື້ ພາບ
ລາຍລະອຽດ
ທີໍ່ພັກເຊົາໃນບ້ານ ສະໜອງໂອກາດທີໍ່ດີ ສາລັບຜຸ້ມາຢຸ້ຽມຊົມ
ເພໍ່ອຕິດຕໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ປະທັບໃຈກັບວິຖີຊີວິດ ແລະ
ວັດທະນາທາ ບໍ່ວ່າຈະຢ່ໂຮມສະເຕ, ບ້ານພັກ ຫຼ ທີໍ່ພັກເຊົາ
ອໍ່ນໆພາຍໃນບ້ານ. ຈານວນຂອງການປັບປຸງ ທີໍ່ສາມາດເຮັດໄດຸ້
ເພໍ່ອຮັບປະກັນປະສົບປະການ ທີໍ່ພິເສດ ລວມມີ:
 ມາດຕະຖານການບລິການລກຄ້າ ສາລັບໂຮມສະເຕ ແລະ
ທີໍ່ພັກເຊົາອໍ່ນໆ (ເບິໍ່ງໂຄງການ ພາຍໃຕຸ້ຫົວຂື້ 3)
 ເຂົື້າເຖິງທີໍ່ພັກເຊົາງ່າຍ ຜ່ານຂື້ມນແນະນາ ຫຼ ‘ສນຕ້ອນຮັບ
ນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງບ້ານ’
ເຈົື້າພາບໂດຍບຸກຄົນພາຍໃນ
ບ້ານ ຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ພາເຂົາເຈົື້າໄປຫາທີໍ່ພັກເຊົາ.
 ກິດຈະກາງ່າຍດາຍ ສາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ພກ
ັ ເຊົາຢ່ພາຍ
ໃນບ້ານ ເຊັໍ່ນ: ການສາທິດການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການຫາ
ປາ, ຫັດຖະກາ ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ, ການລວບລວມອາຫານ ຫຼ
ຍາປົວພະຍາດ ພື້ນເມອງ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ການພັກເຊົາຢ່ພາຍໃນບ້ານ ຈະເປັນໜຶໍ່ງຂອງຈຸດເດັໍ່ນ ສາລັບຜຸ້
ມາຢຸ້ຽມຢຸ້າມ ແຕ່ວ່າ ບ່ອນພັກເຊົາຈະຕ້ອງໄດຸ້ປະກອບດ້ວຍ
ກິດຈະກາທີໍ່ເພີໍ່ມຄວາມຮຸ້ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈ ກ່ຽວກັບ
ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້

ໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແກ່ຊາວບ້ານ ເພໍ່ອ:
 ເພໍ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຊາວບ້ານໃນການ
ຕ້ອນຮັບແຂກ, ມາດຕະຖານການບການລກຄື້າ, ການ
ບລິຫານຄຸຸ້ມຄອງຜຸ້ມາຢຸ້ຽມຢຸ້າມ, ການຄຸຸ້ມຄອງພື້ນທີໍ່
ແລະ ການບລະນະຮັກສາອຸປະກອນ.
 ປັບປຸງການສະໜອງປະສົບການ ແລະ ການສໍ່ສານສິໍ່ງທີໍ່ຢ່
ໃນການສະໜອງ.
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3. ແຜນງານຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ – ຜໃຸ້ ຫຍ່ ແລະ
ເດັກນ້ອຍຢໂ່ ຮງຮຽນ
ລາຍລະອຽດ

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້

ຕາມປົກກະຕິບັນດາໂຮງຮຽນທີໍ່ຢອ
່ ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ ແມ່ນ
ມິຄວາມຈາກັດໃນການເຂົື້າເຖິງຄສອນພາສາອັງກິດ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຈະຖກການົດ ໃຫຸ້ມີຢ່ໃນຫຼກ
ັ ສດການຮຽນການສອນຂອງ
ໂຮງຮຽນຢໃ່ ນທົໍ່ວປະເທດແລຸ້ວກຕ
ໍ່ າມ. ສິໍ່ງສາຄັນສາລັບອຸດສາ
ຫະກາການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ຜຸ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍສາມາດເວົື້າ
ພາສາອັງກິດ ພທີໍ່ຈະສໍ່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄດຸ້, ແລະ ຜຸ້
ດາເນີນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜຸ້ຂັບເຮອກໍ່ຕ້ອງມີທັກຊະທາງ
ດ້ານພາສາທີໍ່ດ.ີ
ຫ້ອງຮຽນພາສາອັງກິດແມ່ນຈາເປັນສາລັບຜຸ້
ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນເວລາທີໍ່ຈະມາເຖິງນີື້ ສາລັບຜຸ້ທີໍ່ຈະ
ເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງອຸດສາຫະກາການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.

5. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ ເອອ
ື້ ອານວຍ
ໃຫຸ້ແກ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະ
ຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ.ໍ່
ລາຍລະອຽດ

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ຄວາມສາມາດໃນການສໍ່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນສິໍ່ງສາຄັນ
ເພໍ່ອຮັບປະກັນປະສົບປະການທີໜ
ໍ່ ້າຈົດຈາທີໍ່ໃຫຸ້ກັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ຜຸ້ທີໍ່ຕ້ອງການຕິດຕໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ. ໃນອະນາຄົດພາສາ
ອັງກິດຈະເປັນພາສາຫຼັກ ສາລັບການສໍ່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້
 ຊອກຫາຄພາສາອັງກິດໃຫຸ້ກັບທຸກຊຸມຊົນ ທີມ
ໍ່ ີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດມາຮຽນຮ່ວມກັນພາຍໃນບ້ານ.
4. ນັກຮຽນຫຼ ພະນັກງານຝຶກງານ/ແຜນການສ້າງຜຸ້ນາພາ

ລາຍລະອຽດ

ໂຄງການນີື້ຈະໄດຸ້ເຫັນມີການຮັບສະມັກຈານວນຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ
ເຂົື້າຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິໍ່ງຈະກາຍເປັນຜຸ້ນາ
ໃນອຸດສາຫະກາການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ. ເຂົາເຈົື້າຈະໄດຸ້
ຮັບການສະໜອງໂຄງການ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ ແບບປະສົມປະສານ ເພໍ່ອໃຫຸ້ມທ
ີ ັກຊະໃນຫຼາຍໆ
ດ້ານຂອງອຸດສາຫະກາ ລວມທັງພາສາ, ຄວາມຮຸ້ທາງວັດທະນາ
ທາ, ອຸດສາຫະກາການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼອ,
ການສຶກສາການນາເອົາມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,
ການເປັນຜຸ້ນາຕະຫຼອດເຖິງປະສົບການເຮັດວຽກກັບຜຸ້ນາທ່ຽວ
ແລະ ນັກລາດຕະເວນ ເພໍ່ອໃຫຸ້ເຂົື້າໃຈເລິກເຊິໍ່ງຕໍ່ກັບແຫຼໍ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ການອະນຸລກ
ັ ຂອງປ່າ
ສະຫງວນ. ແຜນງານດັໍ່ງກ່າວສາມາດສົໍ່ງຜ່ານໂດຍ ສະຖາບັນ
ການສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາຂອງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ການທ່ອງທ່ຽວຢ່ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ຈະມີການຂະຫຍາຍ
ຕົວ ແລະ ມີຜົນສາເລັດໄດຸ້ ຈາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ມີຜຸ້ນາພາ ແລະ ມີ
ການວາງແຜນຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ ເພໍ່ອໃຫຸ້ກມ
ຸ່ ຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ ຫັນເຂົື້າສຸ້
ເຮັດວຽກຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ. ໂຄງການນີື້ຈະເປັນການສ້າງ
ຄວາມສົມບນໃຫຸ້ແກ່
ອຸດສາຫະກາການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ຍນຍົງ
ແບບໃໝ່ສາລັບປ່າສະຫງວນ.

 ສ້າງໂຄງການຮັບຄົນຝຶກງານ ແລະ ຊັກຊວນໃຫຸ້ມກ
ີ ານ
ສະມັກຈາກຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫຸ້ກາຍເປັນຜຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.

ການດາເນີນການເຄໍ່ອນໄຫວຫຼາຍໆຍ່າງໃນແຜນງານນີື້ ຈະຕ້ອງ
ການແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ນະໂຍບາຍຈານວນໜຶໍ່ງກຈະ
ຕ້ອງໄດຸ້ປ່ຽນແປງ ເພໍ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເອື້ອອານວຍໃຫຸ້
ແກ່ນັກລົງທຶນສາມາດເຂົື້າມາດາເນີນການລົງທຶນພັດທະນາ. ສິໍ່ງ
ນີື້ແມ່ນຕ້ອງການໆນາພາ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ຜ່ານຂະແໜງ
ການພາກລັດເພໍ່ອຈັດຕັງປະຕິບັດ.
ຄະນະກາມະການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ ຂັື້ນ
ເມອງ ແມ່ນໄດຸ້ສ້າງຕັື້ງຂື້ນ ເພໍ່ອຊີື້ນາຮັບປະກັນວ່າ ທຸກພາກ
ສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງຊາວບ້ານ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການ
ພາກລັດ ແມ່ນໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ. ນີເື້ ປັນ
ຄະນະທີໍ່ເໝາະສົມ ສາລັບຮັບຜິດຊອບຊີື້ນາຕິດຕາມການຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີື້.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?

ຖ້າປາດສະຈາກການສະໜັບສະໜນ ແລະ ການປັບປຸງນະໂຍ
ບາຍ, ແຜນດັໍ່ງກ່າວນີື້ຈະບໍ່ສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດຸ້ ແລະ
ຈະມີການຈາກັດການປ່ຽນແປງໃນເບື້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງ
ດ້ານເສດ ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສາລັບບ້ານ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້

 ມອບໃຫຸ້ ຄະນະກາມະການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຮ່ວມ ຂັື້ນເມອງ ສະ
ໜັບສະໜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນນີື້.
ຕົວຢ່າງຮບແບບການປະຕິບດ
ັ ທີດ
ໍ່ ີ
ຢ່ອາຟຣິກກາໄຕຸ້, ປ່າສະຫງວນ ສັນ ໄດຸ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດທຸລະກິດ
ແລະ ນິຕິກາສະເພາະ ການຫຸຸ້ນສ່ວນກັບເອກະຊົນ ໃນເຂດປ່າສະ ຫງວນ
ໃນປີ 2000. ການຮ່ວມມການສາປະທານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແນ່ໃສ່
ກິດຈະກາການເບິໍ່ງສັດປ່າ ໂດຍຜ່ານການສ້າງເຮອນພັກທາມະຊາດ, ຫ້າງ
ຮ້ານ shops ແລະ ຮ້ານອາຫານ. ຜຸ້ສາປະທານປ່າສະຫງວນ ຍັງໄດຸ້ສະໜ
ອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວພະຈົນໄພ ລວມທັງ ລົດສາຍເຊອກ ແລະ
ພາຫະນະບຸກທາງວິບາກ ໃຫຸ້ຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມປ່າສະຫງວນໄດຸ້ນາໃຊຸ້ດ້ວຍຕົນ
ເອງ. ປ່າສະຫງວນ ສັນ ນາໃຊຸ້ລະບົບການວິເຄາະການເງິນ ລະດັບສງ
ເພໍ່ອທົບທວນຂື້ມນໃນອະດີດ ແລະ ຄິດໄລ່ຜົນກາໄລໃນອະນາຄົດ ຜ່ານ
ການນາໃຊຸ້ຮບແບບລາຄາສຸດທິໃນປະຈຸບນ
ັ ໂດຍການົດເອົາຄ່າທານຽມທີໍ່
ຕໍ່າສຸດ, ເຊິໍ່ງຫຼັງຈາກນັື້ນສາມາດສະເໜີລາຄາຂື້ນໂດຍຜຸ້ປະມນ. ຢ່ອາຟຣິກ
ກາໄຕຸ້ ແລະ ບັນດາປະເທດທີໍ່ກາລັງພັດທະນາ, ນະໂຍບາຍການສາປະທານ
ແມ່ນຊຸກຍຸ້ໃຫຸ້ຜຸ້ປະມນ ມີການຈ້າງງານຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ, ສົໍ່ງເສີມພມປັນຍາ
ທ້ອງຖິໍ່ນ, ຊ່ວຍປັບປຸງການບລິການຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ, ໃຫຸ້ຄວາມນິຍົມແກ່ຜຸ້
ຮັບເໝົາຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ, ຮັບເອົາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນນາມການ
ມີຫຸ່ນສ່ວນ, ໃຫຸ້ການຫຼຸດລາຄາແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິໍ່ນ ຫຼ ອີກຢ່າງໜຶໍ່ງ
ໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດພິເສດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແກ່ຊຸມຊົນ.
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6. ສ້າງຄວາມເຂັມ
ື້ ແຂງໃຫຸ້ແກ່ສະຖາບັນ ແລະ ການ
ຕົກລົງເຫັນດີກຽ່ ວກັບການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີໍ່
ເທົາໍ່ ທຽມກັນ

7. ສົງໍ່ ເສີມການລົງທຶນ ໂດຍພາກສ່ວນເອກະຊົນຜ່ານ
ການສາປະທານ
ສາລັບການພັດທະນາພນ
ື້ ຖານ
ໂຄງລ່າງ

ລາຍລະອຽດ

ລາຍລະອຽດ

ລາຍຮັບຈາກກິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດ ແລະ ນອກ
ເຂດປ່າສະຫງວນ
ທີໍ່ເປັນເຂດຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ,
ຕ້ອງໄດຸ້
ແບ່ງປັນຜ່ານ ການຕົກລົງແບ່ງປັນທີໍ່ເທົໍ່າທຽມກັນ ເພໍ່ອໃຫຸ້
ບັນດານັກລົງທຶນ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຂະ ແໜ
ງການພາກລັດໄດຸ້ຮ່ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງ
ທ່ຽວນາກັນ. ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນໄດຸ້ມກ
ີ ານ
ຕົກກັນແລຸ້ວ ແລະ ຄົນທ້ອງຖິນ
ໍ່ ກໍ່ສະໜັບສະໜນຂະບວນ
ການເຫຼົໍ່ານີ.ື້ ສັດສ່ວນການແບ່ງປັນ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ການົດ ຕາມ
ແຕ່ລະປະເພດຂອງກິດຈະກາ, ອິງຕາມລາຄາ ແລະ ຜົນ
ກາໄລ ພ້ອມດ້ວຍຜົນກະທົບຂອງແຕ່ລະກິດຈະກາ.

ຈານວນໂຄງການທີໍ່ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດນີື້ ຈະສົໍ່ງ
ຜົນໄດຸ້ດີໂດຍ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນ ແລະ ຂະບວນການຈະ
ຕ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດ
ເພໍ່ອເຕອນໃຫຸ້ນັກລົງທຶນເຫັນໂອກາດ.
ຂະບວນການ ການສະແດງຄວາມສົນໃຈ ທີໍ່ໄດຸ້ແຈກຢາຍໄປ
ທົໍ່ວໂລກ ລວມທັງບລິສັດ ທີໍ່ຮຸ້ຈກ
ັ ທີໍ່ຈະຮ່ວມມໃນຂົງເຂດທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະເປັນວິທີທາງທີໍ່ດີ
ທີໍ່ສຸດ. ຂະບວນການດັໍ່ງກ່າວຈະມີໜັງສຊັກຊວນ ກ່ຽວກັບ
ໂອກາດທີມ
ໍ່ ີ ແລະ ຂື້ມນກ່ຽວກັບສະຖານທີ,ໍ່ ທ່າແຮງດ້ານ
ປະສົບການ, ແນວໂນຸ້ມດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ຕົວຊີື້ວັດ
ໂດຍລວມ ຂອງທ່າແຮງ ແລະ ເງອ
ໍ່ ນໄຂຕ່າງໆ.
ເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ
ເປັນໂຄງການການລົງທຶນທີໍ່ສາຄັນທີໍ່ສຸດ ສາລັບພາກເອກະ
ຊົນ. ບັນດານັກລົງທຶນການຄ້າ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ເຈລະຈາຕົກລົງ
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມ ກັບອົງການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າທີໍ່ເໝາະສົມ
ແລະ
ສິໍ່ງນີື້ຈະຕ້ອງໄດຸ້ກະຈ່າງແຈຸ້ງຢ່ໃນໜັງສຊີື້ຊວນນັກ
ລົງທຶນ. ຖ້າເໝາະສົມແທຸ້ ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າແມ່ນ
ເປັນທີຮຸ້ຈັກໃນຊ່ວງເວລາຂອງການໂຄສະນາ
ສິໍ່ງເຫຼົໍ່ານີື້ສາ
ມາດ ລວມຢ່ໃນຊຸດຂື້ມນຂ່າວສານທັງໝົດ.

ສາລັບເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ
ຄົື້ນຄວົື້າ, ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າສະຖານທີໍ່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ສະຫງວນ
ໄວຸ້ ໃນຄວາມເປັນເຈົື້າການຂອງຊຸມຊົນ ຫຼ ລັດຖະບານ,
ສະນັື້ນ ຄ່າເຊົໍ່າຈາກການພັດທະນານີື້ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ແບ່ງປັນ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ລະຫວ່າງບັນດາຄຸ່ຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ ?
ເພໍ່ອອີງຕາມວິໄສທັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດ
ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ, ລາຍໄດຸ້ຈາກກນທ່ອງທ່ຽວ ຈະຕ້ອງໄດຸ້
ແບ່ງປັນ ສະນັື້ນ ການພັດທະນາບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ ຈິໍ່ງ
ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້, ແລະ ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ກໍ່
ສາມາດສົໍ່ງຜົນໃຫຸ້ທັງຊາວບ້ານ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະບານ
ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ຄ ດ້ານແຫຼໍ່ງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິໍ່ນ
ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້
 ເລອກສະຖານທີໍ່ເໝາະສົມ ສາລັບສ້າງເຮອນພັກທາມະ
ຊາດ ແລະ ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາ ພື້ນທີໍ່ດນ
ິ ດັໍ່ງກ່າວນີື້
ຈະຕ້ອງໄດຸ້ຖ່າຍໂອນ ໄປໃນທາງທີໍ່ເໝາະສົມ ບໍ່ແມ່ນ
ພຽງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ຫຼ ກາມະຊິດຂອງຊຸມ
ຊົນ.
 ຖ້າມີສິໍ່ງຈະຕ້ອງໄດຸ້ຈັດຊື້, ນີື້ອາດຈະໄດຸ້ເງິນທຶນຜ່ານແຫຼໍ່ງ
ທຶນຂອງຜຸ້ສະໜັບສະໜນ
 ສ້າງແຜນງານ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ສາລັບ
ພະນັກງານ ເມອງ, ແຂວງ
 ເຈລະຈາໃຫຸ້ມກ
ີ ານຕົກລົງກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດ ສາລັບແຕ່ລະທຸລະກິດ ແລະ ແຕ່ລະໂຄງການ
ສ້າງລາຍຮັບທີໍ່ໄດຸ້ແນະນາໃນຍຸດທະສາດສະບັບນີື້.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ຂະບວນການນີື້ຈະເປັນວິທີ ທີດີທີສຸດ ເພໍ່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມ
ສົນໃຈ ໃນການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ທີມ
ໍ່ ີໂອກາດ
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ.ໍ່

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້
 ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວໂຄງການ ທີໍ່ຈະນາສະເໜີ ໃຫຸ້ກັບພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ຂອບເຂດ/ເງໍ່ອນໄຂ ທີໍ່ເປັນທີໍ່ຍອມຮັບ
ສາລັບລັດຖະບານ.
 ສ້າງຂື້ສະເໜີໃຫຸ້ນັກລົງທຶນ, ໜັງສຊັກຊວນ ແລະ ແຈກ
ຢາຍໄປໃຫຸ້ທົໍ່ວໃນລະດັບສາກົນ ຕະຫຼອດເຖິງ ບັນດາ
ບລິສັດທີໍ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ເປັນທີຮ
ໍ່ ຸ້ຈັກ.

8. ແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ການສສ
ໍ່ ານ
ລາຍລະອຽດ
ຂະນະທີກ
ໍ່ ານສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວກາລັງດີຂື້ນ ແລະ ໂອ
ກາດທີໍ່ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ, ຈະມີຄວາມ
ຈາເປັນສາລັບເນັື້ນໜັກແຜນການຕະຫຼາດ ທີກ
ໍ່ ານົດໄວຸ້:
 ການສໍ່ສານທີໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ຊ່ອງທາງເຂົື້າຫາຕະຫຼາດ
ສາລັບຕະຫຼາດທີໍ່ສາຄັນ.
 ຂື້ຄວາມ ແລະ ສໍ່ທີໍ່ຈະໄດຸ້ນາໃຊຸ້
 ຄ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດຮ່ວມກັນ
 ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ.
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ຜຸ້ຄມ
ຸຸ້ ຄອງປ່າສະຫງວນບໍ່ຄວນເປັນຕົວແທນຫຼັກເຮັດດ້ານກ
ການຕະຫຼາດ ແຕ່ພົວພັນຢ່າງໃກຸ້ຊິດກັບເມອງ, ແຂວງ ແລະ
ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ເພອ
ໍ່ ການົດເນື້ອໃນ ແລະ ຂື້
ຄວາມທີໍ່ສາມາດໃຊຸ້ໂຄສະນາໂອກາດຕ່າງໆໃນປ່າສະຫງວນ
ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ແຂວງ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ ?
ການດຶງດດຕະຫຼາດທີໍ່ເໝາະສົມ ສາລັບ ປະສົບການທີໍ່ສະ
ໜອງຢ່ໃນປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ແນ່ໃສ່ ການ
ຕະຫຼາດ ແລະ ໂອກາດການຈານ່າຍຜະລິດຕະພັນ ອອກສ່
ຕະຫຼາດການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ ສາລັບໂຄງການນີື້
 ເຮັດສັນຍາສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການ ເພໍ່ອສ້າງ
ແຜນການຕະຫຼາດ.

9. ຂມ
ື້ ນຂ່າວສານນັກທ່ອງທ່ຽວ
ລາຍລະອຽດ
ໃນຂະນະທີໍ່ນກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວທົໍ່ວໄປ
ໄດຸ້ໃຫຸ້ການຕັດສິນໃຈ
ບ່ອນທີໍ່ສາຄັນສາລັບການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົື້າ
ກ່ຽວກັບ
ປະເທດ ຫຼ ຂົງເຂດ ທີໍ່ເຂົາເຈົາື້ ຈະໄປທ່ຽວຊົມ ກ່ອນທີໍ່
ເຂົາເຈົື້າຈະເດີນທາງອອກຈາກບ້ານ,ເຂົາເຈົື້າຍັງໄດຸ້ການົດທາງ
ເລອກເພີໍ່ມເຕີມເຊັໍ່ນ: ເສັື້ນທາງທີເໍ່ ຂົາເຈົື້າຈະເດີນໄປ ຫຼ ກິດ
ຈະກາການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຈະເຮັດ ເມອເວລາທີໍ່ເຂົາ ເຈົື້າ
ໄປເຖິງ
ແຫຼໍ່ງທີໍ່ມາຂອງຂື້ມນຂ່າວສານ ທີຕ
ໍ່ ້ອງການຈາກແຕ່ລະບ່ອນ:
 ທາງອອນໄລນ ສາລັບຄົນທີໍ່ວາງແຜນການເດີນທາງ
 ຢ່ແຕ່ລະດ່ານເຂົື້າລາວ (ວຽງຈັນ, ນະຄອນພະນົມປະ
ເທດໄທ, ດົງເຮີຍ ປະເທດຫວຽດນາມ)
 ໃນແຕ່ລະສະຖານທີໍ່ (ຈຸດສນລວມ) ບ່ອນທີໍ່ຄົນເລີໍ່ມຕົື້ນ
ການເດີນທາງຢຸ້ຽມຊົມຂອງເຂົາເຈົື້າ ເຊັໍ່ນ ຕົວຢ່າງຄ ທ່າ
ແຂກ.
 ໃນໝ່ບ້ານ ທີໍ່ຜຸ້ທ່ຽວຊົມພັກເຊົາຢ່–ບົວລະພາ, ໜອງປີງ
ມັນເປັນສິໍ່ງສາຄັນ ການມີຂື້ມນທີມ
ໍ່ ີຄຸນນະພາບສງ ກ່ຽວກັບ
ການສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່
ຈະຊຸກຍຸ້ໃຫຸ້ຜມ
ຸ້ າທ່ຽວຊົມເລອກປາຍທາງນີື້ ຫຼາຍກວ່າສິໍ່ງ
ອໍ່ນໆ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເຂົື້າໃຈງ່າຍ ວ່າຢ່ໃສ ແລະ ຈະ
ເດີນທາງໄປແນວໃດ. ການພິຈາລະນາທີໍ່ສາຄັນຄ:
 ສນຂື້ມນການທ່ອງທ່ຽວ
ເປັນຂື້ມນທີໍ່ມີຄຸນນະພາບ
ສາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງ ແຜ່ນທີໍ່ ແລະ ຫຼັກຖານ
ແຫ່ງປະສົບປະການ ແລະ ທາງເລອກໃນການເດີນທາງ
 ບລິການຈອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທີໍ່ພັກ

ເມໍ່ອຢ່ໃນພື້ນທີໍ່
ຂະນະທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຕັດສິນໃຈສິໍ່ງຫຼັກໆຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການຢ່, ຕ້ອງການຂື້ມນ ເພໍ່ອ
ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຂົາເຈົື້າສາມາດໄດຸ້ໄປທຸກລາຍການ ຂອງການ
ຢຸ້ຽມຢຸ້າມຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃນແງ່ຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນທ້ອງ
ຖິໍ່ນ, ປະສົບການທາງວັດທະນາທາ, ການເດີນທາງຕາມ
ທ້ອງຖິໍ່ນ, ທາງເລອກທາງດ້ານອາຫານ. ຂື້ມນຕ້ອງມີເປັນ
ຫຼາຍພາສາ
ກ່ຽວກັບສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວໃນທ້ອງຖິໍ່ນ,
ເງໍ່ອນໄຂຂອງການເດີນທາງ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ປະສົບການ
ທາງວັດທະນາທາ, ເລໍ່ອງເລົໍ່າພື້ນເມອງ, ຄຸນຄ່າທາງທາມະ
ຊາດ ແລະ ວັດທະນາທາ ແລະ ທາງເລອກດ້ານການກິນ
ອາຫານ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ການມີຂມ
ື້ ນທີໍ່ຖກຕ້ອງ ກ່ອນການອອກເດີນທາງ, ເມໍ່ອເຂົາ
ເຈົື້າຢ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນເວລາເຂົາເຈົື້າຢ່ໃນທ້ອງຖິໍ່ນ
ສິໍ່ງສາຄັນ ຄກ່ອນອໍ່ນໝົດເຂົາເຈົື້າມາເຖິງປາຍທາງ ແລະ ທີໍ່
ສອງ ເຂົາເຈົື້າໄດຸ້ມີປະສົບການທີໍ່ດທ
ີ ີໍ່ສຸດ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ
 ກະກຽມແຜນການສໍ່ສານ ທີໍ່ໃຫຸ້ ພື້ນຖານສາລັບ ການ
ພັດທະນາຂື້ມນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ເຊໍ່ອມໂຍງ
ກັບ ແຜນການຕະຫຼາດ.

10. ສ້າງປະສົບການໃໝ່ຢໃ່ ນບ້ານອນ
ໍ່
ລາຍລະອຽດ
ບັນດາບ້ານອໍ່ນໆ ກໍ່ມີທ່າແຮງທີໍ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການ ທ່ອງທ່ຽວ. ຊາວບ້ານທີໍ່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລຸ້ວ
ບ່ອນທີໍ່ຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວ
ເດີນທາງໄປຂີໍ່ເຮອທ່ຽວຖື້າ,
ແຕ່ຍັງຕ້ອງການຍົກລະດັບປະສົບການໃຫຸ້ດີຂື້ນຕໍ່ມອີກ.
ບັນດາບ້ານ ອໍ່ນໆ ຢ່ຕາມແຄມນື້າ ແລະ ຢ່ໃນບລິເວນອ້ອມ
ຮອບປ່າສະຫງວນ
ກໍ່ສາມາດສະໜອງບາງກິດຈະກາການ
ທ່ອງ ທ່ຽວໄດຸ້.
ການສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການ ສາມາດສະໜອງໃຫຸ້ເຮັດ
ວຽກກັບຊາວບ້ານ ເພໍ່ອປັບປຸງປະສົບການໃນປະຈຸບັນ ແລະ
ພັດທະນາກິດຈະກາໃໝ່
ທີໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍແນວຄວາມຄິດ
ໃໝ່ໆ ເພໍ່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ?
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນການທ່ອງທ່ຽວ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການ
ກິດຈະກາໃໝ່ທມ
ີໍ່ ີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ບ້ານອໍ່ນກໍ່ຄວນມີ
ໂອກາດໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ
 ປະຕິບັດໂຄງການສະຫນັບສະຫນນດ້ານວິຊາການ ໄປ
ຍັງໝບ
່ ້ານທີໍ່ກາລັງຊອກຫາໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ.

 ຂື້ມນໃນໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ແລະ ສະຖານທີໍ່ພັກອໍ່ນໆ.
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11. ການປັບປຸງການປະຕິບດ
ັ ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງສິງໍ່ ເສດເຫຼອ
ລາຍລະອຽດ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜຸ້ທີໍ່ມາເຖິງປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ໃຫຸ້ຄວາມ
ສາຄັນກັບສິໍ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸຸ້ມຄອງບັນຫາດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄາດຫວັງມາດຕະ
ຖານສງຢ່ບັນດາສະຖານທີໍ່ທີໍ່ສາຄັນ.
ຍຸດທະສາດທີໍ່ຄອບຄຸມ ເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຖິື້ມຂີື້ເຫຍື້ອຍຊະ
ຊາຍ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼອ ໃນອ່າງເກັບນື້າ ຂອງແມ່ນື້າ
ເຊບັື້ງໄຟ ແລະ ບັນດາບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ໃຫຸ້ບັນຫານີື້
ຢ່ພາຍໃຕຸ້ການຄວບຄຸມ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນຈິງໍ່ ເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ ?
ປະຈຸບັນເຫັນມີສິໍ່ງເສດເຫຼອເປັນປລາສະຕິກຢ່ໃນສິໍ່ງແວດ
ລ້ອມຫຼາຍໃນລະດັບທີໍ່ຍອມຮັບບໄໍ່ ດຸ້ ແລະ ສິໍ່ງຈະເຮັດໃຫຸ້
ເສຍຄຸນຄ່າ ຈາກປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສົໍ່ງ
ຂື້ຄວາມຜິດພາດ ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທີໍ່ຕັື້ງໄວຸ້ ໃນດ້ານສິໍ່ງແວດ
ລ້ອມແຫ່ງນັື້ນ ໂດຍຜຸ້ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ.

ສິງໍ່ ທີຄ
ໍ່ ວນປະຕິບດ
ັ
 ກະກຽມໂຄງການ ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼອ ທີໍ່ຄານຶງ
ເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນ ໃນການຫຸຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການນາໃຊຸ້
ປະເພດກະຕຸກກະປ໋ອງຢາງ, ນາມາໃຊຸ້ຄນ ແລະ ການນາ
ສິໍ່ງເສດເຫຼອທີໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ມາໝນໃຊຸ້ຄນ ຕາມ
ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນບ້ານ ເພໍ່ອຄວບຄຸມ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນສິງໍ່ ເສດເຫຼອ ໃຫຸ້ມີໜ້ອຍລົງ,
 ດາເນີນການສ້າງຈິດສານຶກ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາເພໍ່ອ
ປະຕິບັດໂຄງການນີື້.

ຕົວຢ່າງການປະຕິບດ
ັ ທີດ
ໍ່ ີ
ເຮອນພັກທາມະຊາດ ມະຫາສະມຸດຕອນໄຕຸ້ ຢ່ເກາະກັງ
ກາຣ ພາກໄຕຸ້ຂອງ ອສເຕເຣຍ ໄດຸ້ລິເລີໍ່ມການເດີນທາງໄປ
ຫາ ເກາະກັງກາຣ . ຜະລິດຕະພັນນີື້ ແມ່ນການຮ່ວມມ
ລະຫວ່າງ ຜຸ້ປະກອບການດ້ານທີພ
ໍ່ ັກ ແລະ ຜຸ້ປະກອບ
ການ ການທ່ອງທ່ຽວໃນທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ຜຸ້ປະກອບການ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ມີປະສົມການສງ. ການພັກເຊົາຢ່
ເຮອນພັກສະເພາະດ້ານ, ‘ຜຸ້ເດີນທາງມາສະເພາະ’ ຄຕ້ອງ
ໄດຸ້ເຂົື້າຮ່ວມກິດຈະກາເຕັມຮບແບບພາຍໃນໜຶໍ່ງອາທິດ ທີໍ່
ໃຊຸ້ໃຫຸ້ເກີດປະໂຫຍດ ທາງດ້ານສັດປ່າ ຂອງເກາະ
ດັໍ່ງກ່າວ. ນອກນັື້ນຍັງມີກມ
ຸ່ ນ້ອຍ ແລະ ປະສົບການການ
ສະເພາະສັດປ່າ (ສິງທະເລ, ປາວານ, ນົກ ແລະ ສັດປ່າ
ອໍ່ນໆ), ມີລາຍການ ການເດີນປ່າ ແລະ ການອະທິບາຍ
ປະຫວັດຂອງທາມະຊາດ . ອາທິດທີໍ່ຈະໃຊຸ້ເວລາກັບຜຸ້ນາ
ທ່ຽວ ໃນລາຍການໂປດ ທີໍ່ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍອາຫານດີໆ
ແລະ ວາຍ.
ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວນີື້ ສາມາດລວມມີການປະກອບສ່ວນ
ໃນການຮັກສາພັນສັດທີໍ່ໃກຸ້ຈະສນພັນ.
ໂອກາດ ສາລັບສະເພາະສະຖານທີໍ່ພິເສດ ເພີໍ່ມຄຸນຄ່າ ໃຫຸ້
ແກ່ຊຸດລາຍການການເດີນທາງເຊັນ
ໍ່ ນີື້ ທີໍ່ມີໂອກາດ ທີໍ່ຈະມີ
ການພົວພັນກັບສັດປ່າ ໃນທາງທີໍ່ ຄົນທົໍ່ວໄປ ອາດບໍ່
ສາມາດເຮັດໄດຸ້.
ຜທ
ຸ້ ສ
ີໍ່ ະແຫວງຫາປະສົບການ ແມ່ນພ້ອມ ທີຈ
ໍ່ ະຈ່າຍ
ສາລັບຜະລິດຕະພັນທີມ
ໍ່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບສງ ທີສ
ໍ່ ະໜອງການ
ແປຄວາມໝາຍທີໍ່ ຕິດອົກຕິດໃຈ ແລະ ມີຫາຼ ຍກີດຈະກາ
ທີແ
ໍ່ ຕກຕ່າງກັນ ພ້ອມດ້ວຍທີພ
ໍ່ ກ
ັ ທີສ
ໍ່ ະດວກສະບາຍ.
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ພາກ III. ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ
ການຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດນີື້
ຜຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ປະ
ກອບມີຄ່ຮ່ວມຄຸຸ້ມຄອງ: ບ້ານ, ກຸມ
່ ບ້ານ, ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການ
ຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນາທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມອງ, ຮອງ
ເຈົື້າເມອງ ເມອງບົວລະພາ, ພະແນກຊັບ ພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ
ວັດທະນາທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຄາມ່ວນ, ແລະ
ໂຄງການ ຈີໄອແຊັດ (GIZ = Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit) ພ້ອມດ້ວຍຜຕ
ຸ້ າງໜ້າ
ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີໍ່.
ຂະບວນການ ເຮັດໃຫຸ້ສາເລັດ, ການຮັບຮອງເອົາ ແລະ
ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ສາລັບປ່າສະຫງວນຫີນ
ໜາມໜໍ່ ເບິໍ່ງຢ່ຕາຕະລາງ 2.

ການປະຕິບດ
ັ ຍຸດທະສາດ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີື້ ແມ່ນ
ໄດຸ້ແນ່ໃສ່ ໃຫຸ້ຮັບປະກັນວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ
ໜາມໜໍ່ ໄດຸ້ຮັບການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ
ຸ້ ຄອງ ໃນຮບແບບທີໍ່
ຍນຍົງ ເພໍ່ອໃຫຸ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ. ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ເປັນເຂດທຸລະກັນດານ
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ດ້ວຍເຫດນີື້ ຈິໍ່ງເຮັດກິດຈະກາ
ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຢ່ເຂດນອກ ຫຼ ເຂດແຄມປ່າສະຫງວນ.
ສະນັນ
ື້ ການປະຕິບັດ ແລະ ການພັດທະນາ ສ່ວນໃຫຍ່
ຈາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ອີງຕາມວິໄສທັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ຍນຍົງ ຈະເກີດຂື້ນຢ່ເຂດດ້ານນອກຂອງປ່າສະຫງວນ ແລະ
ຈະຖກຂັບເຄໍ່ອນ ໂດຍເຈົື້າໜ້າທີໍ່ ຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕ່າງໆ, ອົງການທີໍ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດທະບານ ແລະ ຊາວບ້ານ ກໍ່ຄ
ການຄັດເລອກຜຸ້ດາເນີການພາກເອກະຊົນ ຢ່າງລະອຽດ.
ນີື້ສ້າງຄວາມຈາເປັນ ສາລັບ ວິທີປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ
ເພໍ່ອການຄຸຸ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ.
ເພໍ່ອໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ເຊັໍ່ນນີື້, ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ
ຈະກວມເອົາເນື້ອທີໍ່ ໆກ້ວາງຂວາງກວ່າ ຂອບເຂດແດນຂອງ
ປ່າສະຫງວນ ແລະ ລວມທັງດິນຂອງຈານວນ 19 ບ້ານ
ນັື້ນຄສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ.

ຄະນະກາມະການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ
ໜາມໜ ຂັື້ນເມອງ ແມ່ນເປັນຜຸ້ທເີໍ່ ໝາະສົມ ໃນການກາກັບ
ຊີື້ນາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີື້.
ຄະນະ
ດັໍ່ງກ່າວນີື້ ລວມມີຜຸ້ຕາງໜ້າ ຈາກກຸມ
່ ບ້ານ ຕະ ຫຼອດເຖິງ
ເຈົື້າໜ້າທີ ຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂັື້ນເມອງ ໂດບສະເພາະ
ແມ່ນ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການຊັບພະຍາ ກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາ
ທາ & ທ່ອງທ່ຽວ. ເປັນປະທານຄະນະກາມະການຄຸມ
ຸ້ ຄອງ
ຮ່ວມຂັື້ນເມອງ ໂດຍທ່ານຮອງເຈົື້າ ເມອງ.
ແຕ່ລະຂະແໜງການ, ອົງການທີບ
ໍ່ ໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ
ຄະນະກາມະການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຮ່ວມຂັື້ນບ້ານ ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ຄະນະກາມະການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມອງ ສາລັບການປະ
ຕິບັດແຜນການ ທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຮັບຜິດຊອບເພໍ່ອສະໜອງການ
ເຄໍ່ອນໄຫວຕ່າງໆ.
ເນໍ່ອງຈາກວ່າຄວາມສາຄັນຂອງຜົນສາເລັດຂອງແຜນຍຸດທະ
ສາດການທ່ອງທ່ຽວ ເພໍ່ອຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ
ຄວາມພະຍາຍາມທີໍ່ຢາກໃຫຸ້ສະຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວໄດຸ້ຈາລຶກໄວຸ້
ໃນລາຍຊໍ່ມລະດົກໂລກ, ພວກເຮົາຂແນະນາໃຫຸ້ທີມງານຜຸ້
ຄຸຸ້ມຄອງບລິຫານຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ ກໍ່ຄ ຫ້ອງການ ຊສ, ສະໜັບ
ສະໜນໂດຍ ທີມງານໂຄງການ ອະນຸລັກທາມະຊາດ ແລະ
ຄຸຸ້ມຄອງແຫຼໍ່ງຊັບພະຍາກອນແບບຍນຍົງຮັບຜິດຊອບ ຄຸຸ້ມ
ຄອງໃນແຕ່ລະວັນ, ປະສານງານ ແລະ ດາເນີນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ.
ບຸກຄົນທີໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພ ແລະ ອາວຸໂສໃນການປະ
ສານງານການເຮັດວຽກກັບຄ່ຮ່ວມງານອໍ່ນໆ ແລະ ຄະນະ
ກາມະການຂັື້ນບ້ານ, ມີການລາຍງານເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມ
ສົໍ່ງໃຫຸ້ ຄະນະກາມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມອງ ຈະຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຜົນສາເລັດຂອງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ. ການ
ສະໜັບສະໜນເຕັກນິກ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ອາດມີ
ຄວາມຈາເປັນ.

ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີື້
ຈະຕ້ອງໄດຮັບການ
ຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍ ຜຸ້ທີໍ່ເໝາະສົມ ຫຼ ຜຸ້ຕາງໜ້າທີໍ່ເໝາະ
ສົມ ແລະ ມີລະດັບການການໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ.
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ຕາຕະລາງ 2. ການບລິຫານຄຸມ
ຸ້ ຄອງ ຍຸດທະສາດ ການທ່ອງທ່ຽວ ປ່າສະຫງວນ ຫີນໜາມໜໍ່
ກິດຈະກາ

ນິຕິບກ
ຸ ຄົນທີຮ
ໍ່ ບ
ັ ຜິດຊອບ

ຄາຄິດຄາເຫັນ

ປຶກສາຫາລແຜນຍຸດທະ
ສາດ

ທີມງານໂຄງການ ອະນຸລັກທາມະຊາດ
ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແບບຍນ
ຍົງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່

ຈີໄອແຊັດ/ໄອພີ (GIZ/IP) ປຶກສາຫາລກັບ ຂະ
ແໜງການ ທີກ
ໍ່ ຽ່ ວຂ້ອງໃນການພັດທະນາການທ່ອງ
ທ່ຽວໃນພື້ນທີໍ່ ເພໍ່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົື້າເຂົື້າໃຈ
ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກັບທຸກຂື້ສະເໜີ

ສະຫຼຸບສັງລວມແຜນ
ຍຸດທະສາດ

ທີມງານໂຄງການ ອະນຸລັກທາມະຊາດ
ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແບບຍນ
ຍົງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່

ໄອແຊັດ/ໄອພີ (GIZ/IP) ປຶກສາຫາລກັບ ຊ່ຽວຊານ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ການຮັບຮອງເອົາແຜນ
ຍຸດທະສາດ

ທ່ານເຈົື້າແຂວງ

ຕາມຄາແນະນາ ຈາກ ພຊສ, ພຖວທ ແລະ ຄະນະ
ກາມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມອງ

ການຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ການຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນ

ຄະນະກາມະການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມອງ

ໃຫຸ້ການຕັດສິນສິໍ່ງທີໍ່ສາຄັນ, ຕົວຢ່າງ: ການຄັດເລອກ
ທີໍ່ຕັື້ງຂອງ ເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ , ຄັດເລອກຄ່ຮ່ວມມ ແລະ ອໍ່ນໆ.
ລະບຸລັດຖະບານ ແລະ ແຫຼໍ່ງທຶນອໍ່ນໆ ສາລັບການ
ປະຕິບັດແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ
ຄຸຸ້ມຄອງປະຈາວັນ, ປະສານງານ ແລະ ປະຕິບັດ.

ການປະຕິບດ
ັ ແຜນຍຸດ
ທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ

ແຕ່ງຕັື້ງທີມງານປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ
ການທ່ອງທ່ຽວ: ໂຄງການ, ຫ້ອງການ
ຊສ ແລະ ຂະແໜງການອໍ່ນທີໍ່ຈາເປັນ

ຄາແນະນາດ້ານການລົງທຶນ
ແຫຼໍ່ງທຶນທີມ
ໍ່ ທ
ີ າ່ ແຮງ
ຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ
ໜາມໜໍ່ໄດຸ້ປຶກສາຫາລ ຈານວນແຫຼໍ່ງທຶນ ທີມ
ໍ່ ີທ່າແຮງ ຢ່
ພາຍໃນ ເພໍ່ອຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢ່. ໃນນີລ
ື້ ວມທັງງົບປະມານລັດຖະບານ, ການ
ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ສາລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່
ສາຄັນ ທີໍ່ດາເນີນຢ່ໃກຸ້ກັບປ່າສະຫງວນ ແລະ ຄ່າທານຽມ
ການນາໃຊຸ້ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອໍ່ນໆ, ຄ່າປັບ
ໃຫມ ແລະການປະກອບສ່ວນອໍ່ນໆ ທີໍ່ມີຢ່ລະດັບພາຍ
ໃນປະເທດ. ຢ່ໃນລະດັບສາກົນແຫຼໍ່ງທຶນເຫຼົໍ່ານີື້ລວມມີ:
ຄ່າທານຽມ ສາລັບການຖ່າຍທາ, ຜຸ້ໃຫຸ້ທຶນຕ່າງໆສາລັບ
ການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຕະຫຼອດ
ເຖິງບັນດາໂຄງການ ສາກົນ ເຊັໍ່ນ: ໂຄງການກັກບອນ
ແລະ ໂຄງການ REDD.
ຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ແນະນາໃຫຸ້ມີບັນດາໂຄງການ ທີມ
ໍ່ ີ
ຈຸດປະສົງ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ສະໜອງແຫຼໍ່ງຂື້ມນ
ສາລັບ ການແປຄວາມໝາຍ ແລະ ການບລິການການ

ລະບຸບຸກຄົນຜຸ້ທີໍ່ມີອານາດພຽງພ ເພໍ່ອຊີື້ນາ ປະຈາວັນ
ໃນການບລິຫານຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ຄະນະ
ກາມະ ການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມອງ.
ດາເນີນການສະຫນັບສະຫນນດ້ານວິຊາ
ການທ່ອງທ່ຽວເປັນສິໍ່ງຈາເປັນ.

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກາ ພາກສະໜາມ. ບັນດາໂຄງ
ການທີໍ່ຄວນຈັດຕັງປະຕິບັດເຫຼົໍ່ານີື້ສາມາດໄດຸ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜນຜ່ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໂດຍກົງ ຫຼ
ໄດຸ້ຈາກໂຄງການຜຸ້ໃຫຸ້ທຶນ.
ໂຄງການທີໍ່ສາຄັນຢ່ພາຍໃຕຸ້ຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ແມ່ນ
ໂຄງການການຮ່ວມມ ສ້າງເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ
ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມ
ໜໍ່. ນັກລົງທຶນທາງການຄ້າຈາເປັນຕ້ອງລົງທຶນ ສ້າງເຮອນ
ພັກທາມະຊາດ ເປັນວິສາຫະກິດການຄ້າ. ນັກລົງທຶນ
ດັໍ່ງກ່າວນີື້ຍັງຈາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ ປະກອບສ່ວນຕົື້ນທຶນໃຫຸ້ແກ່
ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ເພໍ່ອຊຸກຍຸ້ໃຫຸ້ບັນດາອົງການສຶກ
ສາຄົື້ນຄວົື້າທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັໍ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ
ສນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າຕ່າງໆ
ເຂົື້າມາຮ່ວມ
ພ້ອມ
ປະກອບສ່ວນກອງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອໍ່ນໆ. ເປັນ
ໄດຸ້ທັງຜຸ້ປະກອບການທາງການຄ້າ ແລະ ເປັນອົງການສຶກ
ສາຄົື້ນຄວົື້າ ມີແນວໂນຸ້ມທີໍ່ຈະກາຍເປັນໜ່ວຍງານລະດັບ
ສາກົນ.
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ຂະບວນການໃຫຸ້ການຕັດສິນສາລັບ ການລົງທຶນໃໝ່
ສາລັບການສະເໜີທບ
ີໍ່ ມ
ໍ່ ໃີ ນແຜນຍຸດ
ທະສາດ

ສາລັບໂຄງການທີມ
ໍ່ ຢ
ີ ໃ່ ນຍຸດທະສາດ
ໂຄງການຍຸດທະສາດ ເພໍ່ອປະຕິບດ
ັ ແຜນຍຸດທະສາດ ການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີື້

ຜຸ້ສະເໜີ ຍນບົດສະເໜີ ໂດຍສັງເຂບ ຫາ
ຄກມ

ກະກຽມການົດລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ
ປະເມີນມນຄ່າຂອງການສະເໜີ

ກວດກາ ຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບແຜນ ການ
ຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່

ຄັດເອົາ 2-3 ສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ມີທ່າແຮງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມກ
ີ ານສະແດງຄວາມສົນໃຈ

ການສະເໜີດັໍ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ເປັນໄປ
ຕາມວິໄສທັດຂອງຍຸດທະສາດ
ການທ່ອງທ່ຽວນີື້ບ?ໍ່

ປະເມີນ ແລະ ການົດລາຍການ ການສະເໜີ
ການກະກຽມສັນຍາ / ເງໍ່ນໄຂ ,ໃບອະນຸຍາດ
ກະກຽມເອກະສານການຍນ
ໍ່ ປະມນ
ຮັບໃບຄາຮ້ອງຂປະມນຈາກບັນດາບລິສດ
ັ ທີມລ
ີ າຍຊໍ່
ເປີດຊອງປະມນກວດມນຄ່າ ແລະ ເລອກເອົາຜທ
ຸ້ ເີໍ່ ໝາະສົມ
ເຈລະຈາລົງລາຍລະອຽດ

ການສະເໜີສອດຄ່ອງກັບຫຼກ
ັ ການຊີນ
ື້ າ
ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ
ສະບັບນີບ
ື້ ?ໍ່
ການສະເໜີຈະມີຂຜ
ື້ ກມັດໃດໆ ກັບ
ໂຄງການທີໄໍ່ ດຸ້ແນະນາໂດຍຍຸດທະສາດ
ການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີ?ື້

ລະຫຼຸບ ແລະ ກຽມອອກໃບອະນຸມດ
ັ

ຜຸ້ສະເໜີ ຍນບົດສະເໜີລາຍລະອຽດ

ຜຸ້ປະມນຍນ
ໍ່ ການສະເໜີລາຍລະອຽດ ຕ່າງໆ

ປະເມີນການສະເໜີ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕສ
ໍ່ ງິໍ່ ແວດລ້ອມ

ປຶກສາຫາລກັບກຸມ
່ ບ້ານ

ອະນຸມດ
ັ ໂດຍ ຄກມ

ດາເນີນການພັດທະນາ

ຄຸມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຕິດຕາມຢ່າງຕເໍ່ ນອ
ໍ່ ງ
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ສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ອາດຈະດຶງ
ດດເງິນທຶນການຊ່ວຍເຫຼອທີໍ່ສາຄັນ
ສາລັບການວິໃຈການ
ອະນຸລັກ ແລະ ການສກສາຄວາມເຂົື້າໃຈຂອງປະເພນີ ພ້ອມ
ດ້ວຍການນາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃນເຂດປ່າ
ສະຫງວນ. ສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຍັງສາມາດສ້າງ
ຄວາມຈົໍ່ງຮັກພັກດີ ແລະ ສ້າງສາມະຊິກ ເຊັໍ່ນວ່າ ໃຫຸ້ມີ
ອົງການອະນຸລັກຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ ກອງທຶນອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ,
ຫຼ ສາມາດເປັນຄ່ຮ່ວມມກັບ ອົງການທີໍ່ມີຢ່ແລຸ້ວ ເພໍ່ອເຂົື້າ
ເຖິງ ເຄໍ່ອຄ່າຍທີໍ່ມີຢ່.
ກິດຈະກາທຸລະກິດອໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນ: ການຍ່າງປ່າທາມະຊາດ,
ການທ່ອງທ່ຽວຖື້າ ແລະ ໃຫຸ້ປະສົບການການເບິໍ່ງລີງຈະໄດຸ້
ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂື້ນ ແລະ ດາເນີນໂດຍ ຜຸ້ປະກອບການ
ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວພະຈົນໄພ. ນັກລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດ
ເຮອນພັກທາມະຊາດ ອາດຈາເປັນຕ້ອງມີສິດທິພິເສດ ໃນ
ກິດຈະກາການທ່ອງທ່ຽວບາງຍ່າງ ເພໍ່ອປຸ້ອງກັນການລົງທຶນ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃນການສ້າງເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ສະຖາ
ບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ.
ຄ່າທານຽມສາລັບການເຂົື້າທ່ອງທ່ຽວເຂດຖື້າເຊບັື້ງໄຟ, ກໍ່ຄ
ຄ່າທານຽມການອະນຸຍາດສາລັບຜຸ້ປະກອບການດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວຢ່ເຂດນີື້ ແລະ ສະຖານທີໍ່ຕັື້ງອໍ່ນໆ ຈະສບຕໍ່ເປັນ
ແຫຼໍ່ງລາຍຮັບໂດຍກົງໃຫຸ້ແກ່ກອງທຶນຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະ ຫງວນ.
ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈະຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງ ເພໍ່ອ
ໃຫຸ້ ບັນດາຜຸ້ປະກອບການ, ຊາວບ້ານ, ຕະຫຼອດຮອດ ພະ
ນັກງານ ຫ້ອງການຊັບພາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດ
ລ້ອມ, ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ມີຊັບພະຍາກອນ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ສ້າງຄວາມສາມາດຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ.

ນິຍາມ ຂອງຄາວ່າ ‘ ສາປະທານ ’
“ມີໃບສັນຍາເຊົໍ່າ, ມີໃບອະນຸຍາດ, ມີຄວາມ
ສະດວກສະບາຍ ຫຼ ການອະນຸຍາດໃຫຸ້
ດາເນີນກິດຈະການ ໂດຍບຸກຄົນອໍ່ນໆ ໂດຍ
ທີໍ່ບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານ/ຂະແໜງການຄຸຸ້ມຄອງ
ປ່າ ສະຫງວນ ຫຼ ຂະແໜງການພາກລັດ”
(ການສາປະທານການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດປົກ
ປັກຮັກສາທາມະຊາດ, ຢເອັນດີພີ (UNDP),
ພະຈິກ 2014)

ຄາແນະນາສາລັບການລົງທຶນ
ພາກສ່ວນລັດຖະບານຂັື້ນສນກາງ ແລະ ຂັື້ນແຂວງ ກໍ່ຄຜຸ້ຄຸຸ້ມ
ຄອງບລິຫານປ່າສະຫງວນ,
ອານາດການປົກຄອງການທ່ອງ
ທ່ຽວພາຍໃນທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ຊາວບ້ານ ທັງໝົດຕ້ອງຮັບປະກັນ
ວ່ານັກລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດ
ສ້າງຜົນໄດຸ້ຮັບສະເພາະ
ແຕ່
ເຂົາເຈົື້າອີງຕາມວິໄສທັດ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ຍນຍົງ ສາລັບ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່.
ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົໍ່ານີື້ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ມີການລວບລວມຢ່ໃນເອ
ກະສານ ໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ປະກອບການທຸລະກິດ ທີໍ່ມີທ່າແຮງ ສະນັື້ນ
ຈິໍ່ງບໍ່ມີຂື້ສົງໃສກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ລະດັບຂອງຄວາມມຸຸ້ງ
ໝັື້ນທີໍ່ຕ້ອງການ ໂດຍໃຫຸ້ເຂົາເຈົື້າພິຈາລະນາວ່າຈະລົງທຶນໃນ
ເຂດດັໍ່ງກ່າວ ຫຼບ.ໍ່
ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົໍ່ານີື້ແມ່ນໄດຸ້ອະທິບາຍລະອຽດ ດັໍ່ງລຸ່ມນີື້:
 ມີຄວາມຊຽວຊານທີໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະຫວັດທີໍ່ພິສດ
ເຫັນໄດຸ້
ນັກລົງທຶນທາທຸລະກິດໃດໆກໍ່ຕາມ ຈະຕ້ອງສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ
ເຂົາເຈົື້າມີປະສົບການທີກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາ
ແລະ
ການດາເນີນ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໂດຍອີງຕາມທາມະຊາດ,
ໂດຍສະເພາະຢ່ໃນຂົງເຂດອາຊຽນ, ຢ່ທມ
ີໍ່ າດຕະຖານຄຸນນະ
ພາບ ເພໍ່ອໃຫຸ້ເກີດການບລິການລະດັບສີໍ່ດາວ ແລະ ປະສົບ
ຜົນສາເລັດ ພ້ອມທັງໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ຄອງຕາແໜ່ງ
ເປັນການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ລະດັບສາກົນ.
 ປະກອບກອບສ່ວນໂດຍກົງໃນການປັບປຸງສິໍ່ງແວດລ້ອມ
ກິດຈະກາທາງທຸລະກິດທັງໝົດທີດ
ໍ່ າເນີນ ໃນເຂດສະຫງວນ
ແລະ ໃນເຂດບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ, ລວມທັງການພັດທະນາ ແລະ
ການດາເນີນກິດຈະການ ເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ສະຖາ
ບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ປະກອບສ່ວນໃນການປັບ
ປຸງສິໍ່ງແວດລ້ອມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ເຂດໃກຸ້ຄຽງສະຖານທີໍ່
ການພັດທະນາ ແລະ ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ.
ມາດຕາການອາດຈະລວມມີ: ການສະໜອງ ແລະ ຕົກລົງ
ຮັບຮອງ ບັນດາເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ, ການສະໜອງນື້າ ແລະ ການ
ບລິການວາງທື້ນື້າເສຍໃຫຸ້ແກ່ໝ່ບ້ານທີໍ່ໃກຸ້ຄຽງ ນອກຈາກການ
ພັດທະ ນາ; ມາດຕາການການຄຸມ
ຸ້ ຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼອ ເຊິໍ່ງຍັງໃຫຸ້
ບລິການແກ່ບັນດາບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ, ໂຄງການພະນັກງານອາສາ
ສະຫມັກຂອງອົງການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ,
ບັນດາໂຄງ ການບລິຈາກ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນທາງ
ດ້ານການເງິນໂດຍຕົງ ໃຫຸ້ແກ່ໂຄງການການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງແວດ
ລ້ອມ.
 ຮ່ວມມກັບເມອງ ແລະ ບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນ
ນັກລົງທຶນຈະຕ້ອງສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂົື້າໃຈໃນຄວາມ
ທ້າທາຍ ທີກ
ໍ່ າລັງປະເຊີນ ກັບຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ຄວາມ
ມຸຸ້ງໝັື້ນ ທີໍ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບເຂົາເຈົື້າ ໃນໂຄງການ
ຮ່ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ດຶງດດຄວາມສົນໃຈ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ | ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ 2015-2020| ພະຈິກ 2015

33 |

 ຮ່ວມມກັບສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າທີໍ່ເໝາະສົມ
ນັກລົງທຶນທຸລະກິດ ເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນສຶກ
ສາຄົື້ນຄວົື້າຈະຕ້ອງໄດຸ້ມີຫຼັກຖານ ການຕົກລົງເບື້ອງຕົື້ນ ກັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລທີມ
ໍ່ ີຊໍ່ສຽງ ແລະ ສະຖາບັນການສກສາຄົື້ນ
ຄວົື້າ ອໍ່ນໆ ທີໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພໍ່ອໃຫຸ້ກວມ
ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາຄຸນຄ່າທາງທາມະຊາດ ຂອງປ່າສະ
ຫງວນແຫ່ງ ກໍ່ຄການສຶກສາສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພໍ່ອສົໍ່ງເສີມ
ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນ.
ຂື້ຕົກລົງເຫຼົໍ່ານີື້ ຈະຕ້ອງລວມທັງການຈັດຫາແຫຼໍ່ງທຶນທີໍ່ເໝາະ
ສົມເພໍ່ອຮັບປະກັນວ່າ ສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າສາມາດ
ຈັດຕັງື້ ຂື້ນພ້ອມກັບການລິເລີໍ່ມດາເນີນເຮອນພັກທາມະຊາດ.
 ການຈ້າງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ
ບົດສະເໜີເພໍ່ອດາເນີນທຸລະກິດທັງໝົດ ຈະຕ້ອງມີແຜນງານ
ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ແຜນການຈ້າງານລະອຽດ
ເພໍ່ອເພີໍ່ມການຈ້າງງານຄົນທ້ອງຖິນ
ໍ່
ແລະ ການວາງແຜນ
ສາລັບການເພີໍ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊ່ວງເວລານີື້,ເພໍ່ອ
ໃຫຸ້ຄົນໃນທ້ອງຖິໍ່ນສາມາດໄດຸ້ມທ
ີ ັກສະ
ແລະ
ພາລະ
ບົດບາດທີໍ່ສະເພາະ ແລະ ມີລະດັບທາງວິຊາການທີໍ່ສງຂື້ນ.
ເຊິໍ່ງອາດຈະລວມເຖິງ ການເລີໍ່ມຕົື້ນຈ້າງພະນັກງານເປັນຄົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ສາລັບການຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ການບລິການ ກໍ່ຄ
ການບັງຄັບໃຊຸ້ຜຸ້ນາທ່ຽວທ້ອງຖິໍ່ນ ສາລັບ ການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ເຈົື້າໜ້າທີໍ່ທ້ອງຖິໍ່ນ ສາລັບກິດຈະກາໃນ ປ່າສະຫງວນ.
 ສັນຍາຜກພັນ ກັບໂຄງການຝຶກຫັດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ບົດສະເໜີເພໍ່ອດາເນີນທຸລະກິດທັງໝົດ ຈະຕ້ອງສະແດງໃຫຸ້
ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົື້າຈະປະກອບສ່ວນແນວໃດ ໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ການຈ້າງງານຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ຜຸ້ທີໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄັດ
ເລອກ ສາລັບໂຄງການງານຝຶກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ມີ
ເປົື້າໝາຍການຈ້າງງານຜຸ້ສາເລັດການສຶກສາ ໃນບົດບາດລະ
ດັບສງໃນອົງການຈັດຕັື້ງຂອງເຂົາເຈົື້າ.
 ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ
ບົດສະເໜີເພໍ່ອດາເນີນທຸລະກິດທັງໝົດ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ປັບປຸງ
ແລະ ປະຕິບັດການຈ້າງງານ ແລະ ການດາເນີນນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆ ເພໍ່ອປະຕິບັດພັນທະ ທີຈ
ໍ່ ະຮັກສາ ສະຖານທີໍ່ເຮັດ
ວຽກ ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີໍ່ຕອບ
ສະໜອງ ແລະ ເຮັດໄດຸ້ເກີນມາດຕະຖານລະດັັບຊາດ, ແລະ
ຈັດໃຫຸ້ມີຄວາມປອດໄພ ໃນການໃຫຸ້ວຽກເຮັດງານທາ ແລະ
ໂອກາດການພັດທະນາ ສາລັບແຮງງານທັງໝົດ.
ບົດສະເໜີຄວນສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມມຸຸ້ງໝັື້ນ ໃນການ
ຈັດຫາອາຫານ ແລະ ເຄໍ່ອງອຸປະໂພກບລິໂພກອໍ່ນໆ ຈາກ
ແຫຼໍ່ງທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນທ້ອງຖິໍ່ນ
ເພໍ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການດາເນີນທຸລະກິດ.
ກິດຈະກາ ແລະ ການພັດທະນາທັງໝົດ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການ

ອອກແບບ ແລະ ດາເນີນ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະຖານສງສຸດ
ດ້ານສິໍ່ງແວວລ້ອມ.
ສາລັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກາ ຈະມີທັງກິດຈະກາທີໍ່
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນລັກຊະນະດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມທີໍ່ມີ
ຄວາມອ່ອນໄຫວງ່າຍ ລວມທັງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເຊັໍ່ນ:
ການຢຽບ, ການແຕະຕ້ອງເຈັບບາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງ
ອ້ອມ ເຊັໍ່ນ: ສຽງດັງ ແລະ ການລົບກວນດ້ວຍແສງສະຫວ່າງ
, ຫຼີກຫຼໍ່ຽງສິໍ່ງທີໍ່ບໍ່ຈາເປັນ ແລະ ອັນຕະລາຍທີໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ
ດາເນີນການເພໍ່ອມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ, ເຮັດວຽກພາຍໃນຄວາມຈຸພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ມີຢ່
ເຊັໍ່ນ: ການຂົນ ສົໍ່ງ, ການສະໜອງນື້າ, ທໍ່ລະບາຍນື້າເສຍ,
ການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼອ ຫຼ ການປັບປຸງການບລິການເຫຼົໍ່ານີື້
ຖ້າເປັນໄປໄດຸ້.
ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ສາລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ວຽກກ່ຽວ
ກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງອໍ່ນໆ ແມ່ນໄດຸ້ວາງໄວຸ້ ດັໍ່ງນີື້:
 ການຕະຫຼາດ ແລະ ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ
ນັກລົງທຶນຈະຕ້ອງສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖິງການເຊໍ່ອມໂຍງທີມ
ໍ່ ີຢ່
ແລະ ການສະເໜີຂອງເຂົາເຈົື້າ ກັບອົງການລະດັບຊາດ ແລະ
ລະດັບສາກົນ ເພໍ່ອເຮັດການຕະຫຼາດ ກິດຈະກາ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ທີໍ່ເຂົາເຈົາໄດຸ້ສະເໜີ. ການເຊໍ່ອມໂຍງເຫຼົໍ່ານີື້ ຈະ
ຕ້ອງມີຄວາມໜ້າເຊໍ່ອຖ ແລະ ສາມາດເປັນການຄ້າສົໍ່ງ, ເປັນ
ຕົວແທນ ແລະ ສາຂາປີກຍ່ອຍ.
 ຜົນຕອບແທນທາງລາຍຮັບທີໍ່ເຫມາະສົມ
ຜຸ້ປະກອບການທຸລະກິດຈະຕ້ອງໄດຸ້ສະເຫນີຜົນຕອບແທນ
ທາງການເງິນໃນລະດັບທີໍ່ເຫມາະສົມ ທີໍ່ຕໍ່າສຸດຕາມຂື້ການົດ
ໃນກົດໝາຍການເງິນແຫ່ງຊາດ ສາລັບການສາປະທານ ໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.
ຜຸ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ດາເນີນຢ່ພາຍໃນປ່າ
ສະຫງວນ ຈະໄດຸ້ຈ່າຍຄ່າທານຽມໃບອະນຸຍາດໃຫຸ້ແກ່ ພະ
ແນກຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
70% ຂອງຄ່າທານຽມນີື້ ແມ່ນເຂົື້າກອງທຶນຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະ
ຫງວນ ເພໍ່ອໃຊຸ້ສະເພາະຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ.
ເພາະການສ້າງເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຈະໄດຸ້ຕັື້ງຢ່ເຂດນອກປ່າສະຫງວນ, ລາຍຮັບ
ຈາກການເຊົໍ່າພື້ນທີໍ່ ຈະບໍ່ຂື້ນຢ່ກບ
ັ ລະບຽບການນີື້. ຂື້ນຢ່ກັບ
ການເລອກສະຖານທີໍ່ຕົວຈິງ, ສາລັບການພັດທະນານີື້ ແມ່ນ
ເນາະນາໃຫຸ້ຊທ
ື້ ີໍ່ດິນຈາກເຈົື້າຂອງດິນທີໍ່ມີຢ່ ແລະ ໂອນໃຫຸ້
ກຸ່ມບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນເປັນເຈົື້າການ ເພໍ່ອຜົນປະໂຫຍດຈາກຄ່າ
ເຊົໍ່າສາມາດແບ່ງປັນ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ກັບສ່ວນປະກອບທີໍ່
ໄດຸ້ຕັື້ງໄວຸ້ໃຫຸ້ກັບກອງທຶນການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ຫຊສ
ແລະຖວທ ສາມາດສະໜັບສະໜນທຶນໃນການຊື້ ຫຼຈັດສັນ
ສະຖານທີໆ
ໍ່ ເປັນເອກະລາດສາລັບນັກລົງທຶນ. ເຊິໍ່ງຈະຮັກສາ
ມາດຕະການໆຄຸມ
ຸ້ ຄອງສະຖານທີກ
ໍ່ ານພັດທະນາໃຫຸ້ຜົນ
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ປະໂຫຍດໃນການຄຸມ
ຸ້ ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຊາວບ້ານໃນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ.
ລະດັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຜົນຕອບແທນ ຈະຂື້ນກັບລະ
ດັບຂອງການລົງທຶນ ໂດຍຄ່ຮ່ວມມທຸລະກິດ. ຫຼາຍໆທາງ
ເລອກແມ່ນເປັນໄປໄດຸ້ສາລັບການຈັດແຈງການເຊົໍ່າ
ເຖິງ
ແມ່ນວ່າໄດຸ້ການົດລາຄາເຊົໍ່າ ຈະໃຫຸ້ຄວາມແນ່ນອນ ແກ່ລາຍ
ຮັບກັບການເລໍ່ອນອັດຕາຂອງຄ່າເຊົໍ່າ
ໄດຸ້ອີງຕາມລາຍຮັບ
ສະນັື້ນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນໄດຸ້ແບ່ງປັນ
ລະຫວ່າງເຈົື້າຂອງດິນ ແລະ ຄ່ຮວ
່ ມມ.
ບັນດາເງໍ່ອນໄຂທີໍ່ຂຽນໄວຸ້ຂ້າງເທິງ ຈະເຮັດໃຫຸ້ເປັນຈິງໄດຸ້ ຢ່
ທີໍ່ການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນທາງການຄ້າເທົໍ່ານັື້ນ ແລະ ເພໍ່ອ
ໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຊມ
ຸ ຊົນ ກຄ
ໍ່ ການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
,ແລະ ເຫຼົໍ່ານີື້ບໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ ຈະຕ້ອງໄດຸ້
ພິຈາລະນາ ໃນເວລາການເຈລະຈາ ຜົນຕອບແທນທີໍ່ຕ້ອງ
ການຈາກການພັດທະນາ.
ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມເໝາະສົມ, ເຊິໍ່ງຈະໄດຸ້ການົດ ໂດຍ
ການພິຈາລະນາຕາມກລະນີສກ
ຶ ສາ ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ສາກົນ, ລະດັບຄ່າເຊົໍ່າ ແລະ ສິໍ່ງທີໍ່ປຸກສ້າງ ຈະຂື້ນຢ່ກັບ
ລາຍລະອຽດຂອງການເຈລະຈາ ກັບຜຸ້ປະມນໄດຸ້.
ຕົວຢຸ້າໍ່ ງການປະຕິບດ
ັ ໄດຸ້ດີ
ສັນຍາ ການສາປະທານ ຢ່ເນປານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຂອງປະເທດເນປານ, ການເຊົາໍ່ ສ່ວນໃຫຍ່ສະໜອງໃຫຸ້ແກ່
ຜຸ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍ
ປົກກະຕິແລຸ້ວ ພື້ນທີໜ
ໍ່ ້ອຍທີສ
ໍ່ ຸດຂອງເນອ
ື້ ທີໍ່ດິນ ທີໍ່
ອະນຸຍາດໃຫຸ້ເຊົາໍ່ ເພໍ່ອ ສ້າງໂຮງແຮມ, ເຮອນພັກ, ຣີສອດ,
ຫຼ ສະຖານທີໍ່ຕງັື້ ແຄັມ. ການສ້າງແມ່ນແນ່ໃສ່ການສະໜອງ
ປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ປະຊາຊົນທົໍ່ວໄປ ປົກກະຕິແລຸ້ວແມ່ນມັກ
ຈະເຮັດ ເພໍ່ອໂອກາດການຫຼຸດຄ່າເຊົາໍ່ . ປະຈຸບັນ, ໄລຍະ
ເວລາການເຊົໍ່າ ແມ່ນ 10 ຫາ 15 ປີ ສາລັບເຮອນພັກ , ໃນ
ອະນາຄົດ ຈະມີການເຊົາໍ່ ຮອດ 20 ປີ. ທຸກສັນຍາການສາ
ປະທານ ລະບຸລາຍລະອຽດ ການໂອນກາມະສິດ ຂອງທຸກ
ອາຄານ ແລະ ພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ໄດຸ້ສ້າງຂື້ນໂດຍຜສ
ຸ້ າ
ປະທານ ໃຫຸ້ລດ
ັ ຖະບານ ໃນເວລາສີື້ນສຸດສັນຍາການສາ
ປະທານ.
-ບຫ
ໍ່ ວັງ-ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ & ສັນຍາຄ່າເຊົາໍ່
ມີໃນຫຼາຍໆກລະນີ ເງໍ່ອນໄຂການເຊົໍ່າດິນ ໄດຸ້ມີຂື້ບງັ ຂັບ
ລະອຽດ ກ່ຽວກັບການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີໃໍ່ ຫຸ້ຜົນ
ປະໂຫຍດສ່ວນລວມແກ່ຊມ
ຸ ຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ (ນອກຈາກການ
ໃຫຸ້ວຽກເຮັດງານທາແກ່ຄົນທ້ອງຖິນ
ໍ່ ແລະ ການຊື້ສງິໍ່ ຂອງ
ຈາກປະຊາຊົນ) ຕົວຢ່າງ: ສາມະຄົມທ່າເຮອຊິດນີ ມີການ
ການົດລາຄາ ການໃຫຸ້ບລິການບາງພື້ນຖານໂຄງການທີໍ່ນັກ
ສາປະທານສ້າງຂນ
ື້ ແຕ່ໃຫຸ້ຊມ
ຸ ຊົນໄດຸ້ປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ເກັບ
ຄ່ານາໃຊຸ້ ແຕ່ລດ
ົ ລາຄາເຊົາໍ່ ພື້ນທີດ
ໍ່ ນ
ິ ໃຫຸ້ແກ່ຜເຸ້ ຊົໍ່າ ຫຼ ຜສ
ຸ້ າ
ປະທານ.

ໂຄງລ່າງພນ
ື້ ຖານ ແລະ ຫຼກ
ັ ການໆອອກແບບ
ການສ້າງເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ
ຈະຕ້ອງໄດຸ້ພັດທະນາໃນທາງທີໍ່ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ ແລະ
ຫຼັກການແນະນາ ຂອງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີື້.
ຈຸດທີຕ
ໍ່ ັື້ງຂອງການພັດທະນາຄວນເປັນພື້ນທີໍ່ດິນ ທີໍ່ມີພື້ນຖານ
ຄວາມໝັື້ນຄົງຖາວອນ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຈາກລະດການ
ເຊັໍ່ນ: ນື້າຖ້ວມ...ເຂດທີໍ່ມີພດພັນຕົື້ນໄມຸ້ທີໍ່ຫາຍາກ ຫຼ ມີ
ຄວາມໂດດເດັໍ່ນດ້ານອໍ່ນໆ ຄວນໄດຸ້ຫຼີກເວັື້ນ. ພື້ນທີໍ່ດິນດັໍ່ງກ່າວ
ຄວນມີການເຂົື້າເຖິງໄດຸ້ດ້ວຍເສັື້ນທາງ, ມີພະລັງສະໜອງໃຫຸ້
ແລະ ເຄໍ່ອຄ່າຍການສໍ່ສານ. ພນ
ື້ ທີໍ່ດິນທີໍ່ຖກນາໃຊຸ້ຢ່ໃນປະຈຸ
ບັນສາລັບການກະສິກາຫຼັກທີໍ່ໜ້າແໜຸ້ນ ເຊັໍ່ນ: ການຜະລິດເຂົື້າ
ບໍ່ຄວນນາໃຊຸ້ເຊິໍ່ງຈະສົໍ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ກັບຊາວບ້ານ.
ການຄັດເລອກສະຖານທີໍ່ຄວນຂື້ນກັບການປຶກສາຫາລກັບຊາວ
ບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນ ເພໍ່ອຮັບປະກັນວ່າ ສະຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວ ບໍ່ຈະ
ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນາທາ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜນຈາກເຂົາເຈົື້າ.
ທາງດ້ານລັກສະນະຂອງການພັດທະນາ,
ສິໍ່ງອານວຍຄວາມ
ສະດວກການປຸກສ້າງ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຕ້ອງຢ່ໃນລະດັບທີໍ່ເໝາະ
ສົມ ກັບທາເລທີໍ່ຕັື້ງຂອງຮ່ອມພ ແລະ ນາໃຊຸ້ວັດສະດຸທີໍ່ຫາໄດຸ້
ໃນທ້ອງຖິໍ່ນເຂົື້າໃນການປຸກສ້າງ.
ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າການພັດທະນາດັງໍ່ ກ່າວຄວນມີພັດທະນາຢ່
ເຂດບ້ານດຸ, ສະນັື້ນມັນຈະບໍ່ຄອບງາໝ່ບ້ານໃດໆທີໍ່ມີຢ່. ໃນ
ຂະນະທີໍ່ ລວມໝົດທຸກຢ່າງຂອງເຮອນພັກທາມະຊາດ ແລະ
ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຈະ ກ້ວາງຂວາງສະລັບຊັບຊ້ອນ
ກວມເອົາເນື້ອທີໍ່ໂດຍປະມານ 3,000 ຕາແມັດ, ນີື້ຈາເປັນຕ້ອງ
ໄດຸ້ແຍກຈານວນຕຶກສະເພາະ. ຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດຂອງແຕ່ລະ
ຕຶກຄວນໄດຸ້ຈາກັດ ເພໍ່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ
ພມສັນຖານຂອງເຂດຊົນນະບົດ.
ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສ້າງອາຄານສະຖານທີໍ່ໃຫຸ້
ເອົາໃຈໃສ່ ຍ່າງອະອຽດ ໃຫຸ້ມີຫຼັງຄາກວມເອົາທາງຍ່າງເພໍ່ອ
ກລະນີມກ
ີ ານເຄໍ່ອນໄຫວໄປມາລະຫວ່າງຕຶກຕ່າງໆ, ໃຫຸ້ມີອາ
ກາດປອດໂປ່ງ, ມີການລະບາຍອາກາດທາມະຊາດໄດຸ້ດີ ສາລັບ
ທຸກບ່ອນພາຍໃນຕຶກ, ສາມາດເບິໍ່ງວິວໃນໄລຍະໄກ ແລະ ມີ
ສວນສະນຸກ. ການວາງແຜນສ້າງສະຖານທີໍ່ ຍັງຄວນໄດຸ້ຮັກສາ
ພດພັນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ສາລັບສະຖານທີໍ່
ພັກຫ່າງຈາກພື້ນທີໍ່ສາທາລະນະ. ການຕົບແຕ່ງອາຄານໃຫຸ້ເຂົື້າ
ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ຄວນເພີໍ່ມທະວີກາລະໂອກາດການນາ
ໃຊຸ້ປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ສາລັບເຄໍ່ອງເຮັດ
ນື້າອຸ່ນ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານ, ຫຼີກຫຼຽໍ່ ງທິດຂອງແສງຕາ
ເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ ເພໍ່ອ ບໍ່ໃຫຸ້ແສງແດດແຊກຊຶມເຂົື້າ
ໄດຸ້ຫຼາຍ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ | ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ 2015-2020| ພະຈິກ 2015

35 |

ການວາງແຜນສ້າງສະຖານທີໍ່ ຄວນຈັດໃຫຸ້ມີພນ
ື້ ທີໍ່ພຽງພສາລັບ
ການບາບັດນື້າເສຍ ແລະ ການກາຈັດສິໍ່ງເສດເຫຼອ ຕະຫຼອດ
ເຖິງບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ການບລະນະຮັກສາສິໍ່ງອານວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ພິຈາລະນາການໝນນື້າຝົນ ທີສ
ໍ່ າມາດ
ບາບັດມານາໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່ສະຖານທີໍ່ ເພໍ່ອຊ່ວຍຫຼີກຫຼໍ່ຽງຜົນກະທົບ
ລົງສ່ກະແສນື້າ. ຄວນໄດຸ້ຈາກັດແສງສະຫວ່າງພາຍນອກ ໃຊຸ້
ສະເພາະແຕ່ສິໍ່ງຈາເປັນເພໍ່ອຄວາມປອດໄພໃນການເຄໍ່ອນ ໄຫວ
ໄປມາບລິເວນອ້ອມຮອບສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ
ອອກແບບເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນບໍ່ໃຫຸ້ໃຊຸ້ແສງໄຟສະຫວ່າງເກີນໄປ.

ການແນະນາດ້ານມາດຕະຖານຂອງສະຖານທີໍ່ພັກ,
ສິໍ່ງອາ
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີໍ່ສ້າງຂື້ນຈະຕ້ອງໄດຸ້ອອກແບບ
ສາລັບໄລຍະຍາວ, ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ດັດແປງໄດຸ້ຕາມ
ຍຸກຕາມສະໄໝ. ວິທກ
ີ ານນີື້ຈະເຮັດໃຫຸ້ການນາໃຊຸ້ຊັບພະ
ຍາກອນທາມະຊາດມີປະສິດທິພາບສງ
ສາລັບການນາໃຊຸ້
ພະລັງງານ ແລະ ນື້າ ກໍ່ຄການໝນວຽນວົງຈອນຊີວິດຂອງ
ເຂົາເຈົື້າໄດຸ້ຢ່າງເຕັມທີໍ່. ວິທີການນີື້ຍັງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການ
ຜະລິດ ແລະ ປ່ອຍສິໍ່ງເສດເຫຼອອອກສ່ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ເປັນການສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ມໂີ ອກາດໃນການນາໃຊຸ້ຄນ.

ອາຄານຄວນໄດຸ້ຈາກັດສງສຸດໃຫຸ້ມີ ສອງຊັື້ນ ຫຼ ສາມຊັື້ນເທົໍ່າ
ນັື້ນ, ເພໍ່ອບໃໍ່ ຫຸ້ກາຍເປັນທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນເກີນໄປໃນພມສັນ ຖານ
, ແຕ່ຢ່ພາຍໃນຫ້ອງໃຫຸ້ສາມາດແນມເຫັນທິວທັດພເຂົາອ້ອມ
ຮອບ. ຝາກາແພງສງຕາມອາຄານຫຼາຍຊັື້ນເປັນເລໍ່ອງຍາກທີໍ່
ຈະໃຫຸ້ຮົໍ່ມເງົາ ເຊິໍ່ງຈະເປັນການກັບດັກຄວາມຮ້ອນໄດຸ້.

ການໃຫຸ້ບລິການຂອງສະຖານທີຄ
ໍ່ ວນຢ່ພາຍໃຕຸ້ການດາເນີນ
ການທີໍ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບໃນການນາໃຊຸ້ແຫຼໍ່ງ
ນື້າ ແລະ ພະລັງງານ ແບບຍນຍົງ ຄການນາໃຊຸ້ປະໂຫຍດ
ຈາກແສງຕາເວັນໃນການເຮັດນື້າຮ້ອນ, ການຜະລິດກະແສ
ໄຟຟຸ້າຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ນື້າໃຫຸ້ພະລັງງານແສງທີໍ່ມີ
ປະ ສິດທິພາບ ສາມາດຕິດຕັື້ງກັບອາຄານ, ຫຼີກຫຼໍ່ຽງການສ້າງ
ສິໍ່ງເສດເຫຼອ, ເໜັື້ນການນາໃຊຸ້ຄນ ແລະ ການປກຈິດສານຶກ
ໃຫຸ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ລັກສະນະຂອງ ອາຄານແບບດັໍ່ງເດີມ ໃນພື້ນທີໍ່ຄວນສະ
ທ້ອນໃຫຸ້ເຫັນໃນການເລອກໃຊຸ້ວັດສະດຸທອ
້ ງຖິນ
ໍ່ , ລວມທັງ
ໄມຸ້ ເຊັໍ່ນ: ນາໃຊຸ້ໄມຸ້ໄຜ່ເຮັດ ຝາ, ພື້ນ ແລະ ຕົກແຕ່ງດ້ານ
ໃນ; ມຸງຫຼັງຄາດ້ວຍໄມຸ້ແປຸ້ນເກັດ ທີໍ່ເປັນຮບແບບດັໍ່ງເດີມ.
ອາຄານຄວນໄດຸ້ຮັບການອອກແບບໃຫຸ້ເຂົື້າກັບສະພາບແວດ
ລ້ອມ ເພໍ່ອປຸ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ຫຼ ຄວາມໜາວ ທີໍ່ບໍ່ເຜິງື້
ປະສົງ ແລະ ໃຊຸ້ປະໂຫຍດຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ ສາຍລົມ,
ເພໍ່ອຫຼຸດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ ເຄໍ່ອງຈັກທາຄວາມຮ້ອນ ຫຼ
ຄວາມເຢັນ.
ການອອກແບບທີໍ່ຖກຕ້ອງໃນສະພາບແວດ
ລ້ອມດັໍ່ງກ່າວນີື້ ໝາຍເຖິງການອອກແບບອາຄານ ເພໍ່ອເຮັດ
ໃຫຸ້ມີແສງສະຫວ່າງທາມະຊາດຫຼາຍທີໍ່ສຸດ ແລະ ໃຊຸ້ສາຍລົມ
ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ການນາໃຊຸ້ຮົໍ່ມເງົາ, ປັບໃຫຸ້ເຂົື້າກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນາໃຊຸ້ວັດສະດຸທີໍ່ເໝາະສົມເຂົື້າໃນ
ການກໍ່ສ້າງ ເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເກັບຄວາມ
ຮ້ອນ. ຜົນຂອງການນາໃຊຸ້ຫຼັກການໆອອກແບບທີໍ່ຖກຕ້ອງ
ໃນອາຄານໜຶໍ່ງ ນັື້ນຄ: ສະດວກສະບາຍ, ພະລັງງານມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຜົນເຮັດໃຫຸ້ປະຫຍັດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໄດຸ້
ຫຼາຍ ທັງດ້ານແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມເຢັນ.
ການອອກແບບ ໃຫຸ້ເໝາະກັບເງໍ່ອນໄຂສະພາບອາກາດໃນ
ທ້ອງຖິໍ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫຸ້ການລະບາຍອາກາດເຂົື້າອອກ
ໄດຸ້ທີໍ່ທີໍ່ສຸດ ຫຼ ອາກາດທ່າຍເທໄດຸ້ດີ ແລະ ມີຄວາມຮົໍ່ມເຢັາ
ສງ ເພໍ່ອຫຼີກຫຼຽໍ່ ງການໄດຸ້ຮັບການແຜ່ກະຈາຍແສງລັງສີໂດຍ
ກົງ. ການອອກແບບຕ້ອງຫຼີກຫຼໍ່ຽງການສ້າງໂອກາດໃຫຸ້ມກ
ີ ານ
ເກັບຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍໃຕຸ້ຮົໍ່ມຝາທີໍ່ກໍ່ດ້ວຍດິນຈີໍ່
ແລະ
ພື້ນຄອນກຣີດ, ນື້າໃຊຸ້ພື້ນຜິວດ້ານນອກສະທ້ອນແສງ ແລະ
ຊ່ອງລະບາຍອາກາດເທິງຫຼງັ ຄາ. ການຈັດສວນຄວນຈະອອກ
ແບບມາເພໍ່ອຊ່ວຍຮັກສາຜົນກະທົບຈາກແສງຕາເວັນ.

ຕາຕະລາງ 3. ລາຍການສິງໍ່ ທີຕ
ໍ່ ອ
້ ງກວດ ສາລັບການວາງ
ແຜນ ແລະ ອອກແບບສະຖານທີໍ່ ແລະ ອາຄານ
ພື້ນຖານຄວາມຫມັື້ນຄົງ
ສະພາບນື້າຖ້ວມ
ທາເລທີຕ
ໍ່ ັື້ງ
ຂອງສະ
ຖານທີໍ່

ພດພັນທີໍ່ຫາຍາກ
ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ການບລິການ
ການນາໃຊຸ້ ທີມ
ໍ່ ີຢ່ແລຸ້ວ
ການຮັບຮຸ້ ຂອງບ້ານ
ຂະໜາດການກໍ່ສາ້ ງ
ການລະບາຍອາກາດ

ການວາງ
ແຜນ
ສະຖານທີໍ່

ທິວທັດ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ທິດຂອງແສງຕາເວັນ
ການສະໜອງນື້າ ແລະ ການບາບັດນື້າເສຍ
ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼອ ແລະ ການນາໃຊຸ້ຄນ
ອອກແບບໂຄມໄຟ
ລັກສະນະຂອງອາຄານ

ການອອກ
ແບອາຄານ

ຄວາມສງ
ວັດສະດຸ
ອອກແບບໃຫຸ້ເໝາະກັບສະພາບອາກາດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ວັດສະດຸ ແລະ ການກໍ່ສ້າງແບບຍນຍົງ

ການກສ
ໍ່ ້າງ

ຢັບຢັື້ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານທີໍ່ ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສາ້ ງ
ການບລິການ ແລະ ການບລະນະຮັກສາ
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ແຜນຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ
 ທີມງານໂຄງການ ອະນຸລັກທາມະຊາດ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍນຍົງ (ຕົວຢ່າງ. ທີມງາມ GIZ & IP)
 ໜ່ວຍງານທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນ ແລະ ທີໍ່ປກ
ຶ ສາດ້ານວິຊາການ
 ບ້ານ – ຊາວບ້ານທຸກຄົນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໂຄງການ
ສອງມ/ື້ ໜຶໍ່ງຄນ
ເດີນປ່າທາມະ
ຊາດ ແລະ
ປະສົບການ
ທ່ອງທ່ຽວຖາື້

ເຮອນພັກທາ
ມະຊາດ ແລະ
ສະຖາບັນສຶກ
ສາຄົື້ນຄວົາື້

ປະສົບການ
ການເບິງໍ່ ລີງ

ກິດຈະກາ

ຜຮ
ຸ້ ັບຜິດຊອບ

ບລິມະຊິດ

ປຶກສາຫາລຂື້ສະເໜີກັບຊາວບ້ານໜອງປີງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຜຸ້ນາທ່ຽວ
ທ້ອງຖິນ
ໍ່ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈໃນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນນີື້

ໂຄງການ

ສງ

ສຶສາການສະແດງຄວາມສົນໃຈ ຈາກຜຸ້ປະກອບການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ
ສາລັບການສະໜອງ ແລະ ການຈັດຈາໜ່າຍ

ໂຄງການ

ກາງ

ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເສັື້ນທາງເດີນປ່າ ແລະ ສະຖານທີໍ່ຕັື້ງແຄັມຕາມລະດການ
ຢ່ປາກຖື້າດ້ານເທິງ

ບ້ານ

ກາງ

ກວດກາສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ມທ
ີ ່າແຮງ ຢ່ເຂດບ້ານດຸ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ທີໍ່ປຶກສາ

ສງ

ປຶກສາຫາລກັບກຸ່ມບ້ານ

ໂຄງການ

ສງ

ການົດທ່າແຮງ ຄວາມເປັນເຈົື້າການ ແລະ ໄລຍະການຄອບຄອງສະຖານທີໍ່

ໂຄງການ

ສງ

‘ແນະນາ’ 3 ສະຖານທີໍ່

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ໂຄງການ

ກາງ

ຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານການເງິນ ແລະ ເງໍ່ອນໄຂການຄອບຄອງທີໍ່ດິນ ສາລັບ
ການພັດທະນາອໍ່ນໆທີໍ່ຄ້າຍຄກັນ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ໂຄງການ

ກາງ

ປະເມີນຄວາມສົນໃຈຈາກອົງການ ສຶກສາຄົື້ນຄວ້າຕ່າງໆ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ໂຄງການ

ກາງ

ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມີເອກະສານສະແດງຄວາມສົນໃຈ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ

ໂຄສະນາໂອກາດດ້ານການພັດທະນາ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ

ປະເມີນການຍໍ່ນສະເໜີ ແລະ ຜຸ້ສະມັກທີໍ່ໜ້າສົນໃຈ ສາລັບຂະບວນການຍໍ່ນ
ຊອງປະມນ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ໂຄງການ

ກະກຽມເອກະສານ ການຍໍ່ນປະມນ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ທີໍ່ປຶກສາ

ຊອກຫາວິທີຕອບສະໜອງລາຍລະອຽດ ຕໍ່ການປະເມນ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ທີໍ່ປຶກສາ

ປະເມີນການຍໍ່ນປະມນ ແລະ ເລອກຜຸ້ປະມນທີໍ່ເໝາະສົມ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ທີໍ່ປຶກສາ

ດາເນີນການເຈລະຈາລາຍລະອຽດ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ທີໍ່ປຶກສາ

ດາເນີນຕາມຂື້ຕົກລົງ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ທີໍ່ປຶກສາ

ກະກຽມ ແລະ ສ້າງຂະບວນການການອະນຸມັດ

ໂຄງການ

ສ້າງແຜນງານ ສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ແລະ ຕິດຕາມ ທີໍ່ເປັນບລິມະສິດ

ໂຄງການ

ສງ

ລະບຸສະຖານທີທ
ໍ່ ີໍ່ເໝາະສົມ ສາລັບການເບິໍ່ງລີງ – ຢ່ໃນ ແລະ ຢ່ນອກ ປ່າ
ສະຫງວນ

ໂຄງການ

ສງ

ຊອກຫາການສະແດງຄວາມສົນໃຈຂອງຜຸ້ປະກອບການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
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ໂຄງການ

ສ້າງໂປແກັມ
ໂທລະສັບນາ
ທ່ຽວສາລັບນາ
ທ່ຽວເສັນ
ື້ ທາງ
ໂຮຈິມນ
ິ

ຈັດບລິມະສິດ
ການປັບປຸງຖະ
ຫນົນຫົນທາງ

ໜຶງໍ່ ຊົວໂມງ
ທ່ອງທ່ຽວເຂດ
ລະບຽງຊາຍຖາື້
ນາື້ ຫຼອດເຊ
ບັງື້ ໄຟ
ສາມຊົວໂມງ
ພາຍເຮອເຂົາື້ ຖາື້
ດ້ວຍຕົນເອງ
ນາຜນ
ຸ້ າທ່ຽວ
ປັບປຸງສິງໍ່ ອາ
ນວຍຄວາມ
ສະດວກສາ
ລັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວລາຍວັນ
ສາມມ/ື້ ສອງຄນ
ເດີນປ່າທາມະ
ຊາດ ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວຖາື້

ບັນດາສະຖານ
ທີເໍ່ ຂດຮ່ອມພ
ນາື້ ງ

ກິດຈະກາ

ຜຮ
ຸ້ ັບຜິດຊອບ

ບລິມະຊິດ

ດາເນີນການສຶກສາເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ ແລະ ໂຄງການເລົໍ່າປະຫວັດຄວາມເປັນ
ມາ

ໂຄງການ

ສງ

ຊອກຫາແຫຼໍ່ງທຶນ ເພໍ່ອມາພັດທະນາແນວຄວາມຄິດ, ລົງມສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ແລະ
ສ້າງໂປແກັມມຖນາທ່ຽວ ພ້ອມສະໜັບສະໜນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ໂຄງການ

ກາງ

ເຮັດສັນຍາກັບນັກຂຽນສໍ່ຄວາມໝາຍ ແລະ ນັກສ້າງໂປແກັມທາງໂທລະສັບ

ໂຄງການ/ ໜ່ວຍ
ງານ ທ/ທ

ກາງ

ການອະນຸມັດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຈກຢາຍ

ໂຄງການ/ ໜ່ວຍ
ງານ ທ/ທ

ສ້າງແຜນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຖະໜົນຫົນທາງ ເພໍ່ອສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ມີ
ການປັນປຸງຖະໜົນຫົນທາງ, ຈຸດພັກເຊົາ, ສິໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ສິໍ່ງອານວນຄວາມສະດວກແກ່ປະຊາຊົນທົໍ່ວໄປ

ໂຄງການ

ສງ

ຊຸກຍຸ້ໃຫຸ້ມກ
ີ ານຮັບຮອງຈາກ ຄະນະກາມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມອງ, ລວມ
ທັງການຈັດບລິມະສິດ ການປັບປຸງ ແລະ ການບລະນະຮັກຮັກສາປະຈາປີ

ໂຄງການ

ກາງ

ສ້າງຂົວພຍໍ່ນອອກໄປຫາເຮອເພໍ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ການຂື້ນ-ລົງເຮອງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ
ຢ່ປາກຖື້ານື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ

ໂຄງການ

ກາງ

ສ້າງຂົວພຍໍ່ນອອກມາຫາເຮອ ເພໍ່ອຊ່ວຍໃນການອອກຈາກເຮອເພໍ່ອຍ່າງຂື້ນ
ຂັື້ນໄດໄປເຂດລະບຽບງຊາຍ

ໂຄງການ

ກາງ

ສຶກສາຫາທາງເລອກ ສາລັບ ທາງລົງຈາກຈຸດສຸດທ້າຍຂອງລະບຽງ ເພໍ່ອເຮັດ
ໃຫຸ້ເປັນວົງຈອນ ເພໍ່ອເພີໍ່ມຄວາມປະຈົນໄພ (ຕົວຢ່າງ: ສ້າງຂັື້ນໄດແບບຖາ ໂຄງການ
ວອນ, ໃຊຸ້ເຊອກເພໍ່ອໄຕ່ລົງ, ຂັື້ນໄດໄຕ່ຕາມຝາຖື້າ)

ສງ

ຫາໃຫຸ້ໄດຸ້ເຮອທີໍ່ເໝາະສົມ ຫຼ ເຮັດເຮອທ້ອງຖິໍ່ນພື້ນເມອງ

ໂຄງການ

ກາງ

ສ້າງຂົວພຍໍ່ນອອກໄປຫາເຮອເພໍ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ການຂື້ນ-ລົງເຮອງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ
ຢ່ປາກຖື້ານື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ

ໂຄງການ

ກາງ

ສ້າງເຄໍ່ອງມການແປຄວາມໝາຍ ທີໍ່ເໝາະສົມ

ໂຄງການ

ສຶກສາ ແລະ ສ້າງການຕະຫຼາດ ພ້ອມການຂາຍ

ໂຄງການ

ດາເນີນວາງແຜນສະຖານທີໍ່ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພອ
ໍ່ ໃຫຸ້ມີພນ
ື້ ທີໍ່ ສາລັບ
ຈອດລົດ, ການຂາຍປີື້, ສະຖານທີໍ່ກິນເຂົື້າປ່າ ແລະ ທາງລົງຫາແມ່ນື້າ, ທາງ
ຍ່າງຫຼີື້ນ

ໂຄງການ

ສງ

ສະໜັບສະໜນການຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານ ໃນການເຮັດຮ້ານອາຫານ ຢໃ່ ນ
ສະຖານທີໍ່

ໂຄງການ

ກາງ

ປຶກສາຫາລຂື້ສະເໜີກັບຊາວບ້ານຜຸ້ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຜຸ້ນາທ່ຽວ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈໃນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນນີື້

ໂຄງການ

ສງ

ການົດເອົາເສັື້ນທາງທີໍ່ເໝາະສົມ, ລາຍການເດີນທາງລະອຽດ ແລະ ສະຖານທີໍ່
ຕັງແຄັັ໋ມນອນ

ບ້ານ

ແກຸ້ໄຂບັນຫາການແບ່ງເຂດທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັື້ນທາງເດີນທ່ອງທ່ຽວ

ໂຄງການ

ບັນຊລາຍຊສ
ໍ່ ະຖານທີໍ່ທີໍ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ລະບຸຄວາມຕ້ອງການເຂົື້າເຖິງຕະຫຼອດ
ເຖິງການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ໂຄງການ

ສງ

ປຶກສາຫາລ ບັນດາໂອກາດ ກັບຊາວບ້ານຜຸ້ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພໍ່ອໃຫຸ້ຮັບປະກັນວ່າ
ຜຸ້ນາທ່ຽວທ້ອງຖິໍ່ນ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈ ໃນການນາສະເໜີສະຖານທີໍ່
ເຫຼົໍ່ານີື້

ໂຄງການ

ສງ
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ໂຄງການ

ກິດຈະກາ
ດາເນີນການປັບປຸງທີໍ່ຕ້ອງການ

ການປັບປຸງສະ
ຖານທີຕ
ໍ່ າມ
ເສັນ
ື້ ທາງໂຮຈິ
ມິນ

ມານຕະຖານ
ການບລິການ
ລກຄ້າໂຮມສະ
ເຕ ແລະ ຂມ
ື້ ນ
ຂ່າວສານ

ລະບຸທຸກສະຖານທີທ
ໍ່ ີໍ່ມີທາ່ ແຮງສາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ຊາວບ້ານຜຸ້ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພໍ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຂົາເຈົື້າສົນໃຈ ໃນການໂຄສະນາ,
ນາສະເໜີ ແລະ ການບລະນະຮັກສາ ສະຖານທີໍ່ເຫຼົໍ່ານີື້
ວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບ ວຽກພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ຈາເປັນ ີ່ທຈະເຂົື້າເຖິງ

ບລິມະຊິດ

ບ້ານ
ໂຄງການ

ສງ

ແລະ ຢຸ້ຽມຊົມສະຖານທີໍ່ເຫຼົໍ່ານີື້ ລວມທັງສະໜັບສະໜນໂຄງລ່າງພນ
ື້ ຖານ
ເຊັໍ່ນ: ຫ້ອງນື້າ ແລະ ການບລິຫານຈັດການສິໍ່ງເສດເຫຼອ

ໂຄງການ

ສງ

ຊອກຫາແຫຼໍ່ງທຶນ ເພໍ່ອມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກເລົື້ໍ່ານີື້

ບ້ານ

ການົດ, ສ້າງ ຫຼ ດັດປັບໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານທີໍ່ເໝາະສົມ ສາລັບໂຮມສະເຕ

ໂຄງການ

ສງ

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານຝຶກອົບຮົມ ໃຫຸ້ຊາວບ້ານ ຜທ
ຸ້ ີໍ່ສົນໃຈໃນການສະໜອງ
ໂຮມສະເຕ

ໂຄງການ

ສງ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ທີໍ່ປຶກສາ /
ໂຄງການ

ສງ

ໂຄງການ

ສງ

ສ້າງຍຸດທະສາດ ການແປຄວາມໝາຍ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ໂດຍ
ໂຄງການແປ
ຄວາມໝາບ
ແລະ ການສະ
ໜອງຂມ
ື້ ນ
ຂ່າວສານ

ຜຮ
ຸ້ ັບຜິດຊອບ

ໃຊຸ້ວິທີການທີໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງທຸກສະຖານທີໍ່ ທຸກບ້ານພ້ອມ
ຈັດໃຫຸ້ມີຂື້ມນຂ່າວສານ ສາລັບທຸກສະຖານທີໍ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ບັນດາ
ບ້ານອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ.
ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການ ແກ່ຊາວບ້ານ ເພໍ່ອລະບຸທາງເລອກທີໍ່ດີທີໍ່
ສຸດ ສາລັບ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາທີໍ່ເປັນມິດກັບຜຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ໃນການ
ແປຄວາມໝາຍ ແລະ ສະໜອງຂື້ມນຂ່າວສານ

ການປັບປຸງບ້ານ
ເຈົາື້ ພາບ

ໂຄງການສົງໍ່
ເສີມດ້ານພາສາ
ອັງກິດ
ໂຄງການຝຶກ
ງານດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ
ການປັບປຸງການ
ປະຕິບດ
ັ ການ
ຄຸມ
ຸ້ ຄອງສິໍ່ງເສດ
ເຫຼອ

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ການຕ້ອນຮັບແຂກ, ມາດຕະຖານການບລິການ ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
ລກຄ້າ, ການຄຸຸ້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບລະນະຮັກສາ ອຸປະກອນ ໃຫຸ້ & ທີໍ່ປຶກສາ /
ໂຄງການ
ແກ່ຊາວບ້ານ

ສງ

ປັບປຸງການສະໜອງປະສົບການ ແລະ ການສໍ່ສານໃນສິໍ່ງທີໍ່ຢາກສະໜອງໃຫຸ້ນັກ
ໂຄງການ
ທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າໃຈ

ກາງ

ຊອກຫາຄສອນພາສາອັງກິດສາລັບທຸກຊຸມຊົນທີໍ່ ມີສ່ວນຮ່ວມຍ່າງໃກຸ້ຊິດກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ–ສາມາດຮຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບ້ານ ຕະຫຼອດເຖິງໂຮງຮຽນໃນ ໂຄງການ
ທ້ອງຖິໍ່ນ
ສ້າງແຜນງານຝຶກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຊີນໃຫຸ້ມີການສະມັກຈາກຄົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫຸ້ກາຍມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານດັໍ່ງກ່າວ.

ສງ

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ທີໍ່ປຶກສາ /
ໂຄງການ

ກະກຽມແຜນງານການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼອ ທີໍ່ຄານຶງເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນ ໃນ
ການຫຸ່ມຫໍ່ ໂດຍສະເພາະປະເພດກ່ອງຢາງ, ການນາໃຊຸ້ຄນ ແລະ ການປະຍຸກ
ໃຊຸ້ ຕາມທ່າແຮງຂອງ ສິໍ່ງເສດເຫຼອທີໍ່ມີໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ້ານ, ການ
ປະຍຸກໃຊຸ້ ແລະ ການຄວບຄຸມສິງໍ່ ເສດເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີື້ເຫຍໍ່ອຍ.

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ
& ທີໍ່ປຶກສາ /
ໂຄງການ

ສງ

ດາເນີນການປກຈິດສານຶກ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພໍ່ອສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ມີການ
ປະຕິບັດກິດຈະການີື້.

ໂຄງການ

ສງ
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