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ຄ າຂອບໃຈ 
ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ ໍ່ 2015-2020 ຂຽນຂ ື້ນໂດຍບ ລິສັດທີໍ່ປຶກສາດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ TRC   

ບ ລິສັດທີໍ່ປຶກສາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ TRC ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທມີງານຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່
ຂັື້ນເມ ອງ ແລະ ຂັື້ນແຂວງ ພ້ອມຍດ້ວຍອົງການຈີໄອແຊັດ ແລະ ບ ລິສັດທີໍ່ປຶກສາ ໄອພີ  ຕະຫຼອດເຖິງຊາວບ້ານ ທີໍ່ຢ ່ອ້ອມຂ້າງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ທີໍ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ການໜັບສະໜ ນ ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ  ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນດັໍ່ງກ່າວນີື້. 

*ຜ ຸ້ຂຽນ: ເຈເນດັ ແມກັເຄ, ອາລສິແຕ ເຮນັຊແມນ 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນເອາົໃຈໃສ ່
ທຸກໆຄ າສະເໜີ, ຂ ື້ຢ ນຢັນ, ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼ  ທກຸໆຄ າແນະນ ໍາໃນເອກະສານສະບັບນີື້ແມ່ນໄດຸ້ສ້າງຂ ື້ນດ້ວຍຄວາມຄິດທີໍ່
ປອດໃສໂດຍອີງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ແຕ່ໂດຍບົນພ ື້ນຖານ ທາງບ ລິສັດທີໍ່ປຶກສາດ້ານການທອ່ງທ່ຽວ TRC ແມ່ນຈະບ ໍ່ຮັບ 
ຜິດຊອບ ໃດໆ ຕ ໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍ ທີໍ່ເກີດຂ ື້ນ ຫຼ  ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ທີໍ່ພົວພັນເຖິງບຸກຄົນ ຜ ຸ້ກ າລັງປະຕິບັດ ຫຼ  ບ ໍ່ໄດຸ້ປະຕິບັດ
ໃນມ ມມອງຂອງການແອບອ້າງເປັນຕົວແທນ, ການຖະແຫຼງຄ າເຫັນ ຫຼ  ການອ້າງອິງຕ່າງໆທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເອກະສານສະບັບນີື້. 
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ພາກ I. ສະພາບໂດຍລວມ
ພາກສະເໜ ີ
ການເພີໍ່ມທະວີຄວາມສົນໃຈໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ກ ໍ່ຄ ການສ້າງເປັນປາຍທາງການ 

ທ່ອງທຽ່ວ ແຫງ່ຄວາມຊງົຈ າ ແລະ ສາ້ງໂອກາດ

ໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ການທ່ອງທ່ຽວ, ຍຸດທະສາດນີື້ແມ່ນໄດຸ້ສະເໜີທດິ

ທາງຕ ໍ່ໜາ້ສ າລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມ

ໜ ໍ່ ເພ ໍ່ອສ້າງອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນ

ຍົງ ທີໍ່ຊ່ວຍໃນການປົກປກັຮັກສາຄຸນຄ່າທາງທ າມະ

ຊາດ ແລະ ວັດທະນາທ າທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນໄລຍະຍາວ. 

   ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດນີື້ແມ່ນໄດຸ້ຄ ານຶງເຖິງ ທີໍ່ຕັື້ງຂອງປ່າ
ສະ ຫງວນ ເຊິໍ່ງນອນຢ ໃ່ນບ ລິເວນຕິດກັບຊາຍແດນ ແລະ ມີ
ບັນດາບ້ານ ຕັື້ງຢ ອ້່ອມຮອບປ່າສະຫງວນ ເຊິໍ່ງມກີານນ າໃຊຸ້ຜົນ
ປະ ໂຫຍດຈາກປ່າສະຫງວນ. ແຜນຍຸດທະສາດດັໍ່ງກ່າວຍັງໄດຸ້
ຄ ານຶງເຖິງຄວາມມຸຸ້ງຫວັງສ າລັບການສ້າງໃຫຸ້ປ່າສະຫງວນ ໃຫຸ້
ກາຍເປັນມ ລະດົກໂລກ. ດ້ວຍເຫດນັື້ນ, ການສ້າງໂອກາດທາງ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງໃຫຸ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມ
ຄິດດັໍ່ງກ່າວ ແລະ ສ້າງໃຫຸ້ປ່າສະຫງວນມີຄຸນຄ່າພິເສດ ທີໍ່ແຕກ
ຕ່າງຈາກແຫ່ງອ ໍ່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ ກ ໍ່ຄ ໃນພາກພ ື້ນ.  

   ການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ 
ແມ່ນ ຈຸດດີ ທີໍ່ໃຫຸ້ໂອກາດສ າຄັນສ າລັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ການອະນຸລັກ ພ້ອມກັນນັື້ນ ແຜນຍຸດທະສາດດັໍ່ງກ່າວນີື້ ຍັງໄດຸ້
ລະບຸທິດທາງທີໍ່ຊາວບ້ານສາມາດໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ເຊ ໍ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ການອະນຸລັກ.  

   ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ແມນ່ບ ໍ່ໄດຸ້ລະບຸ ລາຍການອະອຽດ
ຂອງທຸກໆຢ່າງທີໍ່ຄວນຈະປະຕິບັດ ສ າລັບຮ ບແບບການທ່ອງ 
ທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນ. ແຕ່ມັນເປັນຍຸດທະສາດວິທີການເພ ໍ່ອຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຈ ານວນໜ້ອຍໜຶໍ່ງ ທີໍ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກ
ຕ່າງ, ເຮັດແນວໃດປ່າສະຫງວນຈິໍ່ງຈະດຶງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ຈະມກີານໂຄສະນາແນວໃດ ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນການທ່ອງ ທ່ຽວໃຫຸ້
ມີຄວາມຍ ນຍົງໃນໄລຍາວ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດ ຕ ໍ່ກັບການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດຫນີໜາມໜ ໍ່  

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ແມ່ນ ຕັື້ງຢ ພ່າກກາງ ຂອງປະ 
ເທດລາວ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປທາງທິດຕາເວັນ 
ອອກສ່ຽງໃຕຸ້ ປະມານ 450 ກມ, ຢ ່ໃນຂອບເຂດພ ື້ນທີໍ່ຂອງ
ເມ ອງ ບົວລະພາ, ອອກຈາກຕົວເມ ອງທ່າແຂກໄປ ທາງຕິດເວັນ
ອອກປະມານ170 ກມ.  
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ແມ່ນມີເນ ື້ອທີໍ່ທັງໝົດ 
88,500 ເຮັກຕາ (ອີງຕາມແຜນຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ 2016-2020) , 
ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບັງ ສສ 
ຫວຽດນາມ. ສອງພ ື້ນທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວນີື້ເປັນດິນຕ ໍ່ແຜ່ນຮ່ວມເຂົື້າກັນ 
ອາດຈະເປັນເຂດພ ຫີນປ ນແຫ່ງນຶື້ໍ່ງທີໍ່ໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດໃນໂລກ, ອຸດົມ 
ສົມບ ນໄປດ້ວຍທິວທັດທ າມະຊາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ
ດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ພ ມສັນຖານທີໍ່ສະຫງ່າງາມກັບການກ ໍ່ຕົວ
ຂອງ ພ ຜາຫີນປ ນ ສ້າງໃຫຸ້ເກີດມີຖ ື້າຫຼາຍແຫ່ງ,ເຊິໍ່ງມີຄຸນຄ່າໃນ
ການອະນຸລັກສ ງ. ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບັງ ແມ່ນໄດຸ້
ກາຍເປັນມ ລະດົກໂລກແລຸ້ວ, ແລະ ໃນປະຈຸບັນ ລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນ ກ າລັງສະເໜີເອົາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜ
າມໜ ໍ່ເຂົື້າ ໃນບັນຊີລ ຖ້າຂອງອົງການຢ ເນັດສໂກ ເພ ໍ່ອສະເໜີເຂົື້າ
ເປັນມ ລະດົກໂລກ.  

ຢ ່ອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ມີປະຊາກອນ
ຫຼາຍກວ່າ 8,000 ຄົນ ທີໍ່ອາໃສຢ ່ພາຍໃນ 19 ບ້ານອ້ອມຮອບ
ປ່າສະຫງວນ, ປະຊາກອນເຫຼົໍ່ານີື້ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊົນເຜົໍ່າກຸ່ມ
ນ້ອຍ ທີໍ່ດ າລົງຊີວິດອາໃສທ າມະຊາດ ໃນ ແລະ ນອກປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່. ແຕ່ລະບ້ານແມ່ນໄດຸ້ມີປະເພນີ
ເຊ ໍ່ອມໂຍງກັບການກ ານົດເຂດຄຸຸ້ມຄອງພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ
,ແລະ ຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ ອະນຸຍາດໃຫຸ້ຊາວບ້ານ 
ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງ (ຄປດ) ສະເພາະຢ ໃ່ນເຂດທີໍ່ໄດຸ້ຮັບ
ການຈັດສັນຕາມແຜນຄຸຸ້ມຄອງແລຸ້ວເທົໍ່ານັື້ນ. 

ໃນສະໄໝສົງຄາມອິນດ ຈີນ ໄດຸ້ມີເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ ມາແຕ່
ຫວຽດນາມເໜ ອທີໍ່ໃຊຸ້ເປັນເສັນທາງສະໜອງການຂົນສົໍ່ງ ໄດຸ້
ຜ່ານເຂົື້າມາໃນ ລາວ ແລະ ຜ່ານບາງໝ ່ບ້ານໃກຸ້ກັບປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່. ບາງທີໍ່ຕັື້ງຍຸດທະສາດ ແມ່ນຖກຶຍົນຖິື້ມ
ລະເບີດລົງໃສ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ເຂດເຫຼົໍ່ານີື້ໄດຸ້ຖກຶພິຈາລະນາ
ເປັນເຂດໜຶໍ່ງທີໍ່ຖຶກຍົນຖີື້ມລະເບີດລົງໃສ່ໜັກທີໍ່ສຸດໃນ
ປະຫວັດສາດໂລກ. ເສັນທາງດັໍ່ງກ່າວນີື້ ຜ່ານໄປໃກຸ້ປ່າສະຫງວນ
ຫີນໜາມໜ ໍ່ແມ່ນເລີໍ່ມຈາກ ເສັນທາງເລກທີໍ່ 12 ຈຸດສຸມລັງຄັງ
ຕອນເໜ ອຂອງປ່າສະຫງວນ ຜ່ານໄປຫາຕົວເມ ອງ ບົວລະພາ ລົງ
ໄປທາງໃຕຸ້ອອກໃສ່ເສັື້ນທາງ ເລກ 20 ແລຸ້ວອອກສ ່ເລກ 9.  

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງທ າອິດ
ໃນປະ ເທດລາວ ທີໍ່ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງແລະ 
ປົກປັກຮັກສາ.  ເປົື້າໝາຍຂອງການຄຸຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແມ່ນເພ ໍ່ອສ້າງໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານຈາກ
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ການອະນຸລັກປ່າສະຫງວນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະມີລາຍຮັບ
ຈາກການທ່ອງທຽ່ວ . 

ສະພາບການຄຸຸ້ມຄອງ  
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ແມ່ນ ໄດຸ້ຄຸຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານ
ລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມີການ
ພົວພັນເລີໍ່ມແຕ່ບ້ານ,ເຂດ, ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັື້ນສ ນກາງ  

ການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ ່ລະດັບສ ນກາງແມ່ນ ກມົ
ຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າ 
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ມີບົດບາດໃນຕິດຕາມກວດກາ
ການຄຸຸ້ມຄອງ. ຢ ່ລະດັບແຂວງ ແມ່ນຂະແໜງຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະ 
ຍາກອນປ່າໄມຸ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ
ແມ່ນໜ່ວຍງານຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ ແລະ ນ ື້າ ຂອງ
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ເປັນ
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸຸ້ມຄອງໂດຍກົງຢ ່ພາກສະໜາມ. 
ໂດຍມີ 6 ຈຸງານຮັບຜິດຊອບ (ຈຸງານຖານຂ ື້ມ ນ, ຈຸງານຄຸຸ້ມຄອງ
ພ ື້ນທີໍ່, ຈຸງານສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວ ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນ, ຈຸງານ
ປ ກຈິດສ ານຶກດ້ານການອະນຸລັກ, ຈຸງານພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ຈຸງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ່). ຢ ່ຂັື້ນບ້ານ, ແຕ່ລະບ້ານ
ແມ່ນມີ ທີມງານກວດກາລາດຕະເວນບ້ານ ເປັນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບ
ສ າລັບການກວດກາລາດ ຕະເວນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ພາຍໃນ
ຂອບເຂດຂອງບ້ານຕົນຮັບຜິດຊອບ, ນອກນັື້ນຍັງມີກຸ່ມບ ລິ
ການໆທ່ອງທ່ຽວ  ໃຫຸ້ບ ລິ ການທາງເຮ ອ, ບ ລິການນ າທ່ຽວຖ ື້າ, 
ກຸ່ມບ ລິການທ່ອງທ່ຽວຍ່າງປ່າ ແລະ ກຸ່ມບ ລິການໆພັກແຮມນ າ
ເຮ ອນປະຊາຊົນ ແລະ ອີກກຸມ່ອ ໍ່ນໆຢ ່ຂັື້ນບ້ານ ຄ ກຸ່ມເກັບກ ຸ້
ເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງ, ກຸ່ມຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຊິໍ່ງ
ໄດຸ້ກ ານົດເຂດອະນຸລັກຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ ເຊັໍ່ນ: ວັງສະຫງວນ ແລະ 
ອ ໍ່ນໆ. 

ໄດຸ້ມີແຜນດ າເນີນງານປະຈ າປີ ແລະ ມກີອງປະຊຸມທົບທວນ 
ປະຈ າໄຕມາດ ຊີື້ນ າໆພາໂດຍ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະ 
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດໂດຍ 6 ໜ່ວຍງານ ຄຸຸ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ ເຊິໍ່ງມກີານເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທມີງານລາດ 
ຕະເວນບ້ານ. 

ວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນລວມມີ: ວຽກງານການຕິດ 
ຕາມກວດກາ, ສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາ ແລະ ລາດຕະເວນ, ນອກນັື້ນຍັງ
ມີວຽກງານປ ກຈິດສ ານຶກດ້ານການອະນຸລັກ, ວຽກງານການພັດ 
ທະນາທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ວຽກງານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ່ 
ດ້ວຍການນ າໃຊຸ້ເຄ ໍ່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍ ນຍົງ.  

ລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມແມ່ນໄດຸ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານ
ຄະນະກ າມະການການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ ຂັື້ນຕ່າງໆເຊິໍ່ງດ າເນີນໄປ
ຕາມແຕ່ລະຂັື້ນ ຄ : ຂັື້ນບ້ານ, ກຸມ່ບ້ານ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ. ຄະນະ
ກ າມະການການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມ ອງແມ່ນມກີານປະຊຸມ

ປົກກະຕິທກຸໆ 6 ເດ ອນ ແລະ ເປັນພາກສ່ວນຫຼກັໃນການ
ຕິດຕາມ ແລະ ຊີື້ນ າໆພາວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ຢ ່ຂັື້ນເມ ອງ.  

ສ າລັບການທ່ອງທ່ຽວຢ ເ່ຂດນອກຂອງປ່າສະຫງວນ ຢ ຂັ່ື້ນສ ນ
ກາງແມ່ນຄຸຸ້ມຄອງໂດຍ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຢ ຂັ່ື້ນແຂວງ ແມ່ນພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ-
ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ຢ ຂັ່ື້ນເມ ອງແມ່ນຫ້ອງການ
ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະ ນາທ າ ແລະ ທ່ອງທຽ່ວ.  ເຊິໍ່ງຢ ່ໃນລະດັບ
ແຂວງ ແລະ ສ ນກາງແມ່ນມຍຸີດທະສາດການພັດທະນາການ 
ທ່ອງທ່ຽວ. 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ເປັນເຂດຖຸຸລະການດານ 
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ເຊິໍ່ງເປັນສາເຫດໃຫຸ້ ກິດຈະກ າການ 
ທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວ ແລະ ການພັດທະນາສ່ວນຫຼາຍຈະມີຢ ່ເຂດ
ນອກທີໍ່ໃກຸ້ ຄຽງ ຫຼ  ເຂດໆແດນ(ແຄມ) ປ່າສະຫງວນ.  

ດັໍ່ງນັື້ນ, ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການພັດທະນາສ່ວນໃຫຍ່ ຕ້ອງໄດຸ້
ຄ ານຶງ ເຖຶງວິໄສທັດຂອງການທອ່ງທ່ຽວແບບຍ ນຍົງ ທີໍ່ຈະເກີດ
ຂ ື້ນຢ ເ່ຂດນອກທີໍ່ໃກຸ້ຄຽງກັບປ່າສະຫງວນ ແລະ  ຈະໄດຸ້ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດໂດຍພະນັກງານ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: 
ອົງການຈັດຕັື້ງທີໍ່ບ ໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ຊາວບ້ານ  ຕະຫຼອດ
ເຖິງການຄັດເລ ອກຜ ຸ້ດ າເນີນງານຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ກ ໍ່
ຄວນມີການຄັດເລ ອກຍ່າງລະອຽດ. 

ພ ື້ນນທີໍ່ທາງພ ມສາດ ທີໍ່ຍຸດທະສາດນີື້ໄດຸ້ກວມເອົາທັງໝົດດິນ 
ແດນພ ື້ນທີໍ່ຄຸຸ້ມຄອງຂອງ 19 ບ້ານ ທີໍ່ເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງການຈັດ 
ຕັື້ງການຄຸຸ້ມຄອງ. ລວມທັງໝົດນີື້ເປັນພ ື້ນທີໍ່ຂອງປ່າສະຫງວນ 
ຕະຫຼອດເຖິງດິນອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ ດັໍ່ງທີໍ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນ 
ໃນແຜນທີໍ່ 1. 
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ການເຊ ໍ່ອມໂຍງກບັແຜນການຄຸຸ້ມຄອງປາ່
ສະຫງວນ 
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ແມ່ນຄຸຸ້ມຄອງພາຍໃຕຸ້ແຜນ 
ການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ. ແຜນດັໍ່ງກ່າວນີື້ ມກີ ານົດເວລາ ແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ 
2020. ໂດຍການປັບປຸງຈາກແຜນເກົໍ່າທີໍ່ສ້າງໃນປີ 2010 ເຊິໍ່ງມີ
ກ ານົດຮອດປີ 2015. 

ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວສະບັບນີື້ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ເປັນໄປຕາມ
ເປົື້າໝາຍລວມຂອງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີໍ່ລະບຸ
ໄວຸ້: “ຊາວບ້ານ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງຂັື້ນຕ່າງ ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ຮ່ວມກັນອະນຸລັກຊີວະ
ນາໆພັນ, ຄຸ່ນຄ່າລະບົບນິເວດ, ການທ່ອງທ່ຽວ/ປະຫວັດສາດ 
ແລະ ວັດທະນະທ າຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່
ໄປພ້ອມໆກັບການໄດຸ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ແລະ ຮັບຮ ຸ້ຈາກການ
ບ ລິການຂອງເຂົາເຈົື້າ.” 

ການປະຕິບັດແບບນີື້ ຮັບປະກັນວ່າ ຊາວບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນເປັນ
ສ່ວນໜຶໍ່ງທີໍ່ສ າຄັນຂອງປະສົບການການທ່ອງທ່ຽວ ທາງໃນ ແລະ 
ເຂດອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ ທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຈະໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວ. 

ການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ມີຢ ່ 
3 ຈຸດປະສົງຫຼັກ. ດັໍ່ງນີື້: 

- ປົກປັກຮັກສາຄວາມຫລາກຫລາຍທາງພ ມສັນຖານ,ຊີວະ 
ນາໆພັນ ແລະ ຄຸ່ນຄ່າທາງດ້ານທ າມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ປ່າໄມຸ້, ພ ດພັນນາໆຊະນິດ ແລະ ສັດປ່າ. 

- ສົໍ່ງເສີມການສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ,ວັດທະ 
ນະທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 

- ຮັບປະກັນການນ າໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ແບບຍ ນຍົງ
ຂອງຊາວບ້ານ. 

ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວສະບັບນີື້ ແມ່ນແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນ
ໃຫຸ້ທຸກໆຈຸດປະສົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກຽ່ວຂ້ອງໂດຍກົງກັບ
ຈຸດປະສົງທີໍ່ 2 ກ ໍ່ຕາມ.  

 

 

ຢ ່ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການຍ່ອຍສ າລັບການທ່ອງທ່ຽວ ມີຢ  ່4 ຈຸດປະສົງ
ຫຼັກ. ຍຸດທະສາດນີື້ໄດຸ້ຄ າ ໍນຶງເຖິງຜົນໄດຸ້ຮັບ ທີໍ່ຕ້ອງການ ຢ ພ່າຍ
ໃຕຸ້ 4 ຈຸດປະສົໍ່ງ ດັໍ່ໍ່ງລຸ່ມນີື້: 

ຈດຸປະສງົ ຜນົໄດຸ້ຮບັ 

ການທ່ອງທ່ຽວ ດຶງດ ດ ນັກ
ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວມາ
ທ່ຽວຊົມ ໃຫຸ້ເຫັນໄດຸ້ເຖິງຄວາມ
ສ າຄັນຂອງປ່າສະຫງວນ 

ພັດທະນາພະລິດຕະພັນການ 
ທ່ອງທ່ຽວກົງກັບຕະຫຼາດ 

ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຜ່ານການ
ໃຫຸ້ສ າປະທານ ສ າລັບການ
ພັດທະນາ ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂະ
ນາດໜ້ອຍ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 

ຊັບສິນການທ່ອງທ່ຽວສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທ າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ
ເພີໍ່ມໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານທີໍ່ດ າລົງ
ຊີວິດຢ ອ້່ອມປ່າສະຫງວນແຫງ່
ຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່.  

ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ກຸ່ມບ 
ລິການໆທ່ອງທ່ຽວຂັື້ນບ້ານ ໃຫຸ້
ສາມາດໃຫຸ້ການບ ລິການທີໍ່ໄດຸ້
ມາດຕະຖານດີ ແລະ ມີລະບົບ
ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ລາຍຮັບຈາກການ ທ່ອງທ່ຽວ  

ຄຸຸ້ມຄອງກິດຈະກ າການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ໃຫຸ້ກາຍເປັນແຫຼໍ່ງທຶນທີໍ່
ຍ ນຍົງສ າ ັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່  

ການທ່ອງທ່ຽວປະກອບສ່ວນໃຫຸ້ 
ແກ່ການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸຸ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ. 

ການທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ອະນຸລັກທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ  

ເສີມຂະຫຍາຍການເຊ ໍ່ອມໂຍງ
ລະ ຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ການອະນຸລັກ ໂດຍຜ່ານການ
ສ້າງສັນຍາອະນຸລັກ 

 

ແຜນລະບຸຈ ານວນຂອງສະຖານທີໍ່ ໄດຸ້ພິຈາລະນາເຖິງສິໍ່ງທີໍ່ໜ້າ
ສົນໃຈ ຫຼ  ຄວາມເໝາະສົມຂອງກິດຈະກ າການທ່ອງທຽ່ວຕ່າງໆ 
ແລະ ມກີານກ ານົດເປັນເຂດເພ ໍ່ອການທ່ອງທ່ຽວ. ບັນດາເຂດ
ດັໍ່ງກ່າວນີື້ອະນຸຍາດໃຫຸ້ມກີິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວຍ່າງປ່າ, ການ 
ທ່ອງທ່ຽວຖ ື້າ ແລະ ພັດທະນາພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີພຽງ 2-3 ສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ນອນຢ ່ໃນພ ື້ນທີໍ່ປ່າ
ສະຫງວນ ທີໍ່ເໝາະສົມສ າລັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, 
ເພາະສະນັື້ນພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ການກ ໍ່ສ້າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະ
ເກີດຂ ື້ນຢ ່ເຂດນອກ ແລະ ເຂດບ້ານທີໍ່ຕິດກັບປ່າສະຫງວນ. 

ການສ້າງແຜນຈິໍ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມກີານສ້າງແຜນສະເພາະ ການພັດ 
ທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນຍົງ. ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວ
ສະບັບນີື້ແມ່ນເພ ໍ່ອສະໜອງໃຫຸ້ແກ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເປັນໄປ
ຕາມແນວຄວາມຄິດດັໍ່ງກ່າວ. 

ແຜນດ າເນີນງານແມ່ນໄດຸ້ ມີການວາງແຜນເປັນປີ. ຕາຕະລາງລຸ່ມ
ນີື້ ອະທິບາຍໃຫຸ້ເຫັນວ່າຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີື້ສະ
ໜັບໜ ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານໃນປະຈຸບັນ. 
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ຕາຕະລາງ 1. ຍດຸທະສາດການທ່ອງທຽ່ວສະໜັບໜ ນ ການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນດ າເນີນງານໃນປດັຈບຸນັ. 

ຜນົໄດຸ້ຮບັຫຼກັ ຜນົໄດຸ້ຮບັຍອ່ຍ ພາລະບດົບາດຂອງຍຸດທະສາດການທອ່ງທຽ່ວ 

ການທອ່ງທຽ່ວ ດງຶດ ດ ນກັ
ຄົື້ນຄວາ້ ແລະ ນກັທອ່ງທຽ່ວມາ
ທຽ່ວຊມົ ໃຫຸ້ເຫນັໄດຸ້ເຖງິຄວາມ
ສ າຄນັຂອງປາ່ສະ ຫງວນ 

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເອ ໍ່ອອ ານວຍ ແກ່ການ
ກ ານົດນະໂຍບາຍເປີດກ້ວາງ ສ າລັບການ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ 

ສະໜັບສະໜ ນການສ້າງແຜນຍຸທະສາດ ແລະ ກ ານົດການ
ພັດ ທະນາພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ເປັນບ ລິມະສິດ, ກະກຽມ
ເພ ໍ່ອຮອງຮັບການໃຫຸ້ມີການສ າປະທານ ແລະ ການຮ່ວມມ 
ລະຫວ່າງລັດກັບເອກະຊົນ. 

ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງ ທ່ຽວໃຫຸ້
ກົງກັບຕະຫຼາດ (ຈັດບ ລິມະສິດສະຖານທີໍ່ທອ່ງ
ທ່ຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງ ທ່ຽວໃນ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່) 

ກ ານົດຍຸດທະສາດ/ກອບວຽກສ າລັບການຕັດສິນ ສະເພາະ
ແຕ່ລະສະຖານທີໍ່ 

ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
ຜ່ານການໃຫຸ້ສ າປະທານ ສ າລັບການພັດທະ 
ນາ ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ   

ສ້າງໃຫຸ້ມີຍຸດທະສາດສ າລັບການເອົາພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ເຂົື້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ 

ກ ານົດຂະບວນການ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ມີແຮງບັນດານໃຈ ແລະ  
ເຫັນໂອກາດໃນການສ້າງຕະຫຼາດ  

ສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ໄດຸ້ໂຄສະນາຜ່ານ ສ ໍ່ໂຄສະ 
ນາລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິໍ່ນ 

ສ້າງໃຫຸ້ມີຍຸດທະສາດສ າລັບການໂຄສະນາ ແລະ ກ ານົດສິໍ່ງ
ທີໍ່ເປັນເອກະລັກ, ກ ານົດຂ ື້ຄວາມທີໍ່ສ າຄັນໃນການໂຄສະນາ 
ແລະ ຕະການຫຼາດ  

ຊັບສນິການທອ່ງທຽ່ວສາ້ງວຽກ
ເຮດັງານທ າ ແລະ ສາ້ງລາຍຮັບ
ເພີໍ່ມໃຫຸ້ແກຊ່າວບາ້ນທີໍ່ດ າລງົ
ຊີວດິຢ ອ່້ອມຮອບປາ່ສະຫງວນ
ແຫງ່ຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່. 

ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ ກຸ່ມບ ລິການ 
ການທ່ອງທ່ຽວຂັື້ນບ້ານ ແລະ ທີມງານພັດ 
ທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂັື້ນເມ ອງ  

ສະເໜີແນະກິດຈະກ າການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແລະ ກ າ 
ນົດພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນການເຮັດ
ໃຫຸ້ບັນລຸເປົື້າໝາຍນີື້ 

ຄຸຸ້ມຄອງກດິຈະກ າການທອ່ງ 
ທຽ່ວ ໃຫຸ້ກາຍເປັນແຫຼໍ່ງທນຶທີໍ່
ຍ ນຍງົສ າລບັປາ່ສະຫງວນ ແຫງ່
ຊາດຫນີໜາມໜ ໍ່  

ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ, ການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດ ໃຫຸ້ເທົໍ່າທຽມກັນ 

ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ການດ າລົງຊີວິດ ເປັນສ່ວນຫນຶໍ່ງ
ຂອງໂອກາດຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ 

ສະເໜີແນະໂຄງຮ່າງການຄຸຸ້ມຄອງສ າລັບການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນບັນດາຍຸດທະສາດຂອງ
ໂຄງການ  

ການທອ່ງທຽ່ວຊກຸຍ ຸ້ໃຫຸ້ ຊມຸຊນົ
ທອ້ງຖິໍ່ນ ອະນລຸກັທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິໍ່ງແວດ ລ້ອມ  

ສີມຂະຫຍາຍການເຊ ໍ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການອະນຸລັກ ໂດຍການ
ສ້າງສັນຍາອະນຸລັກ 

ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກການອະນຸລັກເປັນສ່ວນຫນຶໍ່ງ ຂອງ
ໂອກາດຂອງພາກເອກະຊົນ 
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ເຊ ໍ່ອມໂຍງກບັ ຍດຸທະສາດການທອ່ງ ທຽ່ວ
ແຫງ່ຊາດ ແລະ ຍດຸທະສາດການ ທອ່ງທຽ່ວ
ຂອງແຂວງ  
 ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ ສ າລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ແມ່ນໄດຸ້ສ້າງຂ ື້ນ ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ 
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວຂອງແຂວງ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ. 

ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມ
ໜ ໍ່ແມ່ນແນ່ໃສ່ປະຕິບັດສິໍ່ງທີໍ່ເປັນບ ລິມະສິດທີໍ່ກຽ່ວຂ້ອງຂອງ
ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ 2006-2020 
ໂດຍເນັື້ນໜັກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກ, ສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ໃຫຸ້ບ ລິການການທອ່ງທ່ຽວ ແລະ ການສົໍ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບມີສ່ວນຮ່ວມເປັນວິທີທາງໜຶໍ່ງ ທີໍ່ປະ 
ກອບສ່ວນແກ່ການຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ມັນເປັນ
ການສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັື້ນທາງເລກທີໍ່ 12 ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ໃນແຂວງຄ າມ່ວນ1.  

ແຜນຍຸທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ 
ໜາມໜ ໍ່ສະບັບນີື້ ແມ່ນແນ່ໃສ່ປະຕິບັດຕາມວິໄສທັດຂອງ 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ 
ຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ 2007-2020.  ວິໄສທັດຂອງແຂວງ
ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ວ່າ:  

“ແຂວງຄ າມ່ວນ” ເຂດແຄຸ້ວນແດນມະຫັດສະຈັນ ປະຕ ສ ່
ສະຫວັນການທ່ອງທຽ່ວ ເປັນບາດຫຼື້ຽວ ລົບລ້າງຄວາມ 
ທຸກຍາກ ຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮັບແບບຍ ນຍົງ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພ ໍ່ອປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າຮັໍ່ງມີ ແລະ 
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 

 

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາທ່ອງທຽ່ວປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຫີນໜາມໜ ໍ່ ແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜ ນທຸກໆກິດຈະກ າທີໍ່ກຽ່ວ 
ຂ້ອງຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ແຂວງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: 

 
 

 

ແຜນງານທີໍ່ 2: ພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ຮ່ວມມ  
ແລະ ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ 

ວຽກງານທີໍ່ 2: ວຽກງານພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຊຸມຊົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ. 

ວຽກງານທີໍ່ 6: ວຽກງານພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນບັນດາປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ເຂດອ ໍ່ນໆທີໍ່ມີເງ ໍ່ອນໄຂ  

ວຽກງານທ 13: ວຽກງານການສົໍ່ງເສີມ
ການລົງທຶນແບບລວມໝ ່ ແລະ ຊຸມຊົນໝ ່
ບ້ານ  

ແຜນງານທີໍ່ 3: ໂຄສະນາ 
ແລະ ສົໍ່ງເສີມການຕະ 
ຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ 

ວຽກງານທີໍ່ 6: ວຽກງານສົໍ່ງເສີມການມາ
ພັກເຊົາໄລຍະຍາວຂອງຊາວຕ່າງປະເທດ  

ແຜນງານທີໍ່ 5: ກ ໍ່ສ້າງ, 
ປັບປຸງ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ
ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສິໍ່ງອ າ 
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ  

ວຽກງານທີໍ່ 1: ວຽກງານກ ໍ່ສ້າງ ແລະ 
ປັບປຸງພ ື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່  

ວຽກງານທີໍ່ 2: ວຽກງານກ ໍ່ສ້າງ ແລະ 
ປັບປຸງພ ື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກຂະໜາດນ້ອຍ 

ວຽກງານທີໍ່ 3: ສ້າງຄວາມຍ ນຍົງສ າລັບ
ການຄຸຸ້ມຄອງນ າໃຊຸ້ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ 

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


ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ ໍ່ | ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວ 2015-2020| ພະຈິກ 2015 7 | 

ຍດຸທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງຂອງ ອງົການຢ ເນສໂກ 
(UNESCO). 
ອົງການຢ ເນສໂກ ໄດຸ້ເຂົື້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິໍ່ງຕ ໍ່ກັບຫຼາຍເຫດຫຼາຍ
ຜົນທີເຮັດໃຫຸ້ບັນດາສະຖານທີໍ່ມ ລະດົກໂລກມີຄວາມໝາຍ
ຄວາມສ າຄັນ, ການທີໍ່ຫຼາຍໆຄົນສົນໃຈຢາກໄປທ່ຽວຊົມກ ໍ່ເປັນ
ອີກເຫດຜົນໜຶໍ່ງ ທີໍ່ຍົກໃຫຸ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ າຄັນ. ດ້ວຍເຫດນີື້ 
ການເຂົື້າເຖິງສະຖານທີໍ່ມ ລະດົກໂລກຈິໍ່ງມີຄວາມຕ້ອງ ການສ ງ 
ທີໍ່ສາມາດຊົງຄຸນຄ່າສ າລັບການເຮັດໃຫຸ້ສະຖານທີໍ່ເຫຼົໍ່ານີື້ໄດຸ້ຢ ່
ໃນບັນຊີລາຍຊ ໍ່ມ ລະດົກໂລກ.   

ວິໄສທັດຂອງອົງການຢ ເນສໂກສ າລັບການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ ນ
ຍົງໃນສະຖານທີໍ່ມ ລະດົກໂລກໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ວ່າ “ອົງການມ ລະ 
ດົກໂລກ ແລະ ພາກສ່ວນທີໍ່ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວ 
ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ ໃນການອະນຸລັກ ຄຸນຄ່າແຫ່ງຄວາມໂດດ
ເດັໍ່ນຂອງມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທ າ, ທ າມະຊາດ ແລະ 
ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງຜ່ານການຄຸຸ້ມຄອງການທ່ອງ ທ່ຽວ
ທີໍ່ເໝາະສົມ” 

ໃນປີ 2002 ອົງການຢ ເນສໂກ (UNESCO) ໄດຸ້ຜະລິດຄ ່ມ  
ການຄຸຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽ່ວຢ ່ສະຖານທີໍ່ມ ລະດົກໂລກ: ຄ ່ມ 
ການປະຕິບັດສ າລັບຜ ຸ້ບ ລິຫານຈັດການສະຖານທີໍ່ມ ລະດົກ
ໂລກ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ ການສົໍ່ງເສີມ
ການປະຕິບັດການທ່ອງທຽ່ວແບບຍ ນຍົງ ທີໍ່ບ ໍ່ສົໍ່ງຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບຕ ໍ່ຄຸນຄ່າທາງມ ລະດົກໂລກ.  

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ປະຈຸບັນນີື້ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນ
ໄດຸ້ເຂົື້າເປັນມ ລະດົກໂລກ, ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມສາທາລະນະລັດປະ 
ຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໄດຸ້ມກີານປຶກສາຫາລ ກັບອົງການ ຢ 
ເນສໂກ (UNESCO)  ເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລຸ້ວກ່ຽວກັບທ່າ 
ແຮງ ເພ ໍ່ອຢາກໃຫຸ້ບັນທກຶເຂົື້າໃນບັນຊີລາຍຊ ໍ່ມ ລະດົກໂລກ. 

ຄວາມມຸຸ້ງຫວັງຂອງການຄຸຸ້ມຄອງ ແມ່ນເພ ໍ່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ການທ່ອງທ່ຽວທາງໃນ ແລະ ບ ລິເວນໃກຸ້ຄຽງປ່າສະຫງວນ ບ ໍ່
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຄຸນຄ່າທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນຂອງສະຖານທີໍ່ ຫຼ  
ທ່າແຮງຂອງສະຖານທີໍ່ ເພ ໍ່ອໃນທີໍ່ສຸດຈະໄດຸ້ຈົດທະບຽນເຂົື້າ
ໃນບັນຊີລາຍຊ ໍ່ມ ລະດົກໂລກ.   

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ແມ່ນມີທ່າແຮງເໝາະສົມ
ສ າລັບການເປັນສະຖານທີໍ່ມ ລະດົກໂລກທາງທ າມະຊາດ ເພາະ
ເປັນສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ມີທິວທັດທ າມະຊາດ, ມີພ ມສັນຖານ ແລະ 
ຮ ບແບບການກ ໍ່ຕົວຂອງພ ເຂົາຫີນປ ນທີໍ່ເປັນກະລັກ ແລະ ເປັນ
ພ ື້ນທີໍ່ທີໍ່ອຸດົມຮັໍ່ງມີໄປດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ, ສັດປ່າ ແລະ ພ ດ
ພັນນາໆຊະນິດ, ເຊິໍ່ງມີເນ ື້ອທງັໝົດທີໍ່ກວມເອົາ 88,500 

ເຮັກຕາ; ເປັນທີໍ່ຢ ່ອາໃສຂອງສັດປ່າລ້ຽງລ ກດ້ວຍນ ື້ານົມຫຼາຍ
ກວ່າ 40 ຊະນິດພັນ, ນົກຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດພັນ, ເຈຍ 25 
ຊະນິດພັນ, ສັດເຄິໍ່ງບົກເຄິໍ່ງນ ື້າ ແລະ ສັດເລ ອຄານຫຼາຍກວ່າ 
46 ຊະນິດ, ປາຫຼາຍກວ່າ 100 ຊະນິດ ແລະ ພ ດຫຼາຍ 520 

ຊະນິດ. ບັນດາສາຍພັນທັງຫຼາຍເຫຼົໍ່ານີື້ ຖ ວ່າເປັນຊະນິດພັນພ ດ 
ແລະ ສັດ ທີໍ່ໃກຸ້ຈະສ ນພັນ ຫຼ  ອ່ອນໄຫວງ່າຍ  ເຊິໍ່ງບ ໍ່ພຽງແຕ່
ໃນ ສປປ ລາວ ເທົໍ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງລວມໃນທົວໂລກອີກດ້ວຍ. 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ແມ່ນສົມຄວນກັບການ
ເປັນຊັບສິນທາງທ າມະຊາດ ໂດຍອິງຕາມມາດຖານເງ ໍ່ອນໄຂ
ຂອງອົງການຢ ເນສໂກດັໍ່ງລຸ່ມນີື້:  

ມາດຖານ vii: ມີປະກົດການທາງທ າມະຊາດທີໍ່ດີເລີດ ຫຼ  ເປັນ
ເຂດແຫ່ງຄວາມງາມ ແລະ ມີຄວາມສ າຄັນທາງທ າມະຊາດ. 

ມາດຖານ viii: ເປັນຕົວຢ່າງທີໍ່ດີ ເປັນຕົວແທນຫຼາຍເວທີທີໍ່ສ າ 
ຄັນໃນປະຫວັດສາດໂລກ, ລວມທັງມກີານບັນທກຶເປັນຊີວະ
ປະຫວັດ, ມີຄວາມສ າຄັນຢ່າງຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງກັບທຸກຂະບວນການ
ດ້ານທ ລະນີວິທະຍາ ໃນການພັດທະນາລັກສະນະທີໍ່ສ າຄັນ
ຂອງທ ລະນີສັນຖານ. 

ມາດຖານ ix: ເປັນຕົວຢ່າງທີໍ່ດີ ເປັນຕົວແທນຂອງຂະບວນການ
ດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ທາງຊີວະວິທະຍາທີໍ່ສ າຄັນຢ່າງຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ 
ໃນວິວັດທະນາການ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບນິເວດເທິງ
ໜ້າດິນ, ນ ື້າຈ ດ, ເຂດຊາຍຝັໍ່ງ ແລະ ການເດີນເຮ ອ ຕະຫຼອດ
ເຖິງ ປະຊາກອນຂອງພ ດ ແລະ ສັດ. 

ມາດຖານ x: ມີແຫຼໍ່ງທີໍ່ຢ ່ອາໃສທາງທ າມະຊາດທີໍ່ສ າຄັນທີໍ່ສຸດ 
ເພ ໍ່ອ ອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ໃນ
ນັື້ນລວມມີທັງບັນດາຊະນິດພັນທີໍ່ຖ ກຄຸກຄາມ ແຫ່ງຄຸນຄ່າທີໍ່
ໂດດເດັໍ່ນຈາກມ ມມອງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຫຼ  ການອະ ນຸ
ລັກ.    

ອົງການຢ ເນສະໂກ2 ໄດຸ້ຂຽບບົດແນະນ າ ເພ ໍ່ອຊ່ວຍບັນດາຜ ຸ້
ບ ລິຫານ ເພ ໍ່ອເຮັດແນວໃດບ ໍ່ໃຫຸ້ການທ່ອງທຽ່ວມີຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບຕ ໍ່ຄຸນຄ່າຂອງມ ລະດົກໂລກ. ເຊິໍ່ງຈ າເປັນຈະຕ້ອງເອົາ
ຄຸນຄ່າທັງໝົດເຫຼົໍ່ານັື້ນ ໃນເວລາພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ 
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວ, ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ໝັື້ນໃຈວ່າຄຸນຄ່າຂອງສະ 
ຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວແມ່ນໄດຸ້ຖ ກນ າໃຊຸ້ເປັນພ ື້ນຖານສ າລັບການແປ
ຄວາມໝາຍຂອງສະຖານທີໍ່ ແລະ ລາຍການເພ ໍ່ອຕິດຕາມ
ກິດຈະກ າການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນຄ່າທາງ
ມ ລະດົກໂລກ. 

ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວຄວນລະບຸປະເພດຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຢ ່ແຕ່ລະສະຖານທີໍ່ ແລະ ພາກສ່ວນຕະຫຼາດທີໍ່ຕ້ອງການ
ສ າລັບສະຖານທີໍ່. ຄວນໄດຸ້ລະບຸລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ຈາກການທ່ອງທຽ່ວທີໍ່ເຫັນເກີດຂ ື້ນແລຸ້ວ ແລະ ອາດຈະເກີດ
ຂ ື້ນອີກ ພ້ອມທັງສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ເພ ໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບເຫຼົໍ່ານີື້. ຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບັນຫາທີໍ່ອາດຈະເກີດ
ຂ ື້ນກ ໍ່ຄວນໄດຸ້ລະບຸຊັດເຈນ, ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກ
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ການ ທ່ອງທ່ຽວຄວນໄດຸ້ມີການປຶກສາຫາລ ກັບບັນດາຜ ຸ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມເພ ໍ່ອນ າເອົາຄ າຄິດເຫັນຂອງທຸກພາກສ່ວນເຂົື້າພິຈາລະນາ.  

ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວຄວນມີການຊີື້ແຈງໃຫຸ້ເຫັນຈຸດປະ 
ສົງຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ແລະ ກ ານົດເປົື້າໝາຍຂອງກິດຈະກ າການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ພ້ອມທັງມກີານປະກອບສ່ວນໃຫຸ້ແກ່ການອະນຸລັກພ ື້ນທີໍ່
,ຄວນນອນຢ ໃ່ນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການທ່ອງທ່ຽວຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ, ຮ ບແບວິທີການທີໍ່ມີຢ ່ແລຸ້ວ 
ແລະ ການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກສ່ວນທີໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ.  

ຕ້ອງໄດຸ້ມີການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖານທີໍ່ໃນ
ຮອງຮັບການມາທ່ຽວຊົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ກວດກາຕິດຕາມ 
ແລະ ມກີານດ າເນີນການປະເມນີການປ່ຽນແປງ ໃນລະດັບທີໍ່
ຍອມຮັບໄດຸ້.  

ການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາສະຖານທີໍ່ຕ້ອງໄດຸ້ ພິຈາລະ 
ນາລະອຽດ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ກົງ
ສະພາບກັບຄວາມເປັນຈິງທີໍ່ໄດຸ້ພັດທະນາ ແລະ ກຸ່ມຕະຫຼາດທີໍ່
ຕ້ອງການ ແມ່ນໄດຸ້ສົໍ່ງເສີມ. 

ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວສະບັບນີື້ ໄດຸ້ອີງໃສ່ຈ ານວນຜ ຸ້ເຂົື້າ
ມາທ່ຽວຊົມ ປ່າສະຫງວນທີໍ່ມຢີ ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການ
ຈັດການການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມທີໍ່ພິເສດ ເປັນອັນທີໍ່ສົໍ່ງຜົນໃຫຸ້ ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ວິທກີານແກຸ້ໄຂບັນຫາ ກາຍເປັນວິທີການທີໍ່ເປັນ
ເອກະລັກຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່. ຍຸດທະສາດ
ເຫຼົໍ່ານີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມບັນດາ
ຄ າແນະນ າຂອງອົງການຢ ເນສະໂກ, ເພ ໍ່ອປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າ
ອັນພິເສດຂອງສະຖານທີໍ່ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ເຊິໍ່ງ
ສາມາດກ ໍ່ໃຫຸ້ເກີດການຄຸຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໄດຸ້ດີ. 

ສະພາບການທອ່ງທຽ່ວຂອງປາ່ສະຫງວນແຫງ່
ຊາດຫນີ ໜາມໜ ໍ່ ໃນປະຈບຸນັ  
ປະສົບການທີໍ່ແທຸ້ຈິງຂອງຜ ຸ້ມາຢຸ້ຽມຊົມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຫີນໜາມໜ ໍ່ ແມ່ນໄດຸ້ສ າພັດກັບທ າມະຊາດແບບດັໍ່ງເດີມ. ຜ ຸ້ທີໍ່
ມາທ່ຽວຊົມສາມາດມີໂອກາດໄດຸ້ຍ່າງຕາມເສັື້ນທາງທີໍ່ໄດຸ້ກ ານົດ
ໄວຸ້, ເດີນສ າຫຼວດບັນດາຖ ື້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດພ ື້ນທີໍ່
ໄດຸ້ດ້ວຍລົດຈັກ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ແມ່ນ
ນອນຢ ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີໍ່ຍັງມີທິວທັດທ າມະຊາດ
ພ ຜາຫີນປ ນທີໍ່ສວຍງາມ ເປັນບ່ອນທີໍ່ມີແມ່ນ ື້າໄຫຼລອດຖ ື້າ 
ແລະ ສາມາດໄດຸ້ເຫັນສັດທີໍ່ຫາຍາກຫຼາຍຊະນິດ. ຜ ຸ້ມາທ່ຽວ
ຊົມທັງຫຼາຍແມ່ນຈະໄດຸ້ມີການເດີນທາງ, ການກິນ, ການດ ໍ່ມ 
ແລະ ອາໃສພັກເຊົາຢ ່ກັບຊຸມຊົນຄົນທ້ອງຖິໍ່ນຜ ຸ້ທີໍ່ມີຊີວິດຢ ່
ໂດຍໄດຸ້ຜ່ານປະ ຫວັດສາດຂອງເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນໃນສະໄໝ
ສົງຄາມອິນດ ຈີນ ແລະ ມີຫຼາຍເລ ໍ່ອງລາວເພ ໍ່ອເລົໍ່າໃຫຸ້ຟັງ. ຜ ຸ້
ເຂົື້າມາທ່ຽວຊົມທັງຫຼາຍສາມາດສຶກສາຮຽນຮ ຸ້ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມ
ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີໍ່ດ າລົງຊີວິດອາໃສປ່າໄມຸ້ໂດຍກົງ, 

ການຮັກສາປ່າໄມຸ້ ແລະ ການກາບໄຫວ້ບ ຊານັບຖ ດວງວິນຍານ
ສິໍ່ງສັກສິດຂອງທ າມະຊາດ.  

ກຸ່ມໃຫຸ້ບ ລິການການທ່ອງທ່ຽວຂັື້ນບ້ານ ແມ່ນມີຢ ່ພາຍໃນ 4
ບ້ານ: ໜອງປີງ, ໜອງບົວ, ໜອງແສງ ແລະ ທົໍ່ງຊ າ. ກຸ່ມທີໍ່ໄດຸ້
ຮັບຜົນສ າເລັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ ່ບ້ານໜອງປີງ, ການໃຫຸ້ບ ລິ 
ການ ການທ່ອງທຽ່ວຖ ື້າເຊບັື້ງໄຟ. ຖ ື້າແຫ່ງນີື້ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດ
ເຂົື້າເຖິງໃນລະດ ຝົນ ເນ ໍ່ອງຈາກມີລະດັບນ ື້າການເພີໍ່ມຂ ື້ນສ ງ. 
ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ ຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວມີການເພີໍ່ມຂ ື້ນ
ຢ່າງໄວວາ  (ເບິໍ່ງຕາມກ່ອງຂ ື້ມ ນລຸ່ມນີື້). ສ າລັບ 3 ບ້ານຢ ເ່ຂດ
ລັງຄັງ ແມ່ນຫາກ ໍ່ລິເລີໍ່ມ ໄດຸ້ຮັບຮອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ມາຍ່າງປ່າ
ທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ແລະ ເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ. ເນ ໍ່ອງຈາກ
ເສັື້ນທາງມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈິໍ່ງສາມາດມາທ່ອງ
ທ່ຽວໄດຸ້ພຽງລະດ ແລຸ້ງ (ພະຈິກ-ເມສາ).  

ຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງຕ ໍ່າເນ ໍ່ອງຈາກເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງເມ ອງ
ບົວລະພາຍັງຫຍຸຸ້ງຍາກ ແລະ ຂາດສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ. 
ແຂວງຄ າມ່ວນແມ່ນກ າລັງມີການລົງທຶນກ ໍ່ສ້າງເສັື້ນທາງປ ຢາງ
ເຂົື້າເຖິງເມ ອງບົວລະພາ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ໄປມາສະດວກທັງສອງລະດ . 
ການພັດທະນາເສັື້ນທາງຈາກເສັື້ນທາງເລກທີໍ່ 12 (ກໂິລແມັດ 
39 ເມ ອງມະຫາໄຊ) ຜ່ານປ່າໜາມ ເຖິງເມ ອງບົວລະພາ ແລະ 
ຈາກລັງຄັງ ຫາຕົວເມ ອງ ບົວລະພາ ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະໃຫຸ້
ສ າເລັດ ໃນໄລຍະ 2017-2019 ແລະ ເສັື້ນທາງອ ໍ່ນທີໍ່ສາມາດ
ເຂົື້າເຖິງເມ ອງບົວລະພາກ ໍ່ກ າລັງມກີານປັບປຸງປົວແປງ. 
ເສັື້ນທາງເຫຼົໍ່ານີື້ ຈະອະນຸຍາດໃຫຸ້ມີລົດໂດຍສານປະຈ າທາງ 
ແລະ ນ ານັກທ່ອງທຽ່ວເຂົື້າເຖິງພ ື້ນທີໍ່ໄດຸ້ເພີໍ່ມຂ ື້ນ.  

ຈ ານວນຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າທ່ຽວຊົມປ່າ
ສະຫງວນໄດຸ້ເພີໍ່ມຂຶື້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງໃນໄລຍະ 3 ປີທີໍ່
ຜ່ານມາ ອີງຕາມການເກັບກ າຂ ື້ມ ນຕົວຈິງ  

ໃນຊ່ວງລະດ ແລຸ້ງທີໍ່ຜ່ານມາ ຮອດທ້າຍເດ ອນພຶດ 
ສະພາ 2015, ໄດຸ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງຫມົດ 1,743 
ຄົນ ເຂົື້າທ່ຽວຊົມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່, 
ເພີໍ່ມຂ ື້ນ 275% ຂອງປີຜ່ານມາ. ຈ ານວນນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເຫຼົໍ່ານີື້ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວລາວ, ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດມີພຽງ15% .  

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ (94%)  ແມ່ນໄປຖ ື້ານ ື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ 
ບ້ານໜອງປີງ, ລວມທັງ 75% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງປະເທດ. ເຂດອ ໍ່ນໆຂອງປ່າສະ ຫງວນ ບ່ອນທີໍ່
ໄດຸ້ບັນທຶກຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ແມ່ນບ ລິເວນຮ່ອມພ ເຂດເ
ໜ ອ ເຂົື້າໄປຈາກເສັື້ນທາງເລກທີໍ່ 12 ຢ ່ລັງຄັງ. 
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ພາກ II. ການທອ່ງທຽ່ວແບບຍ ນຍງົ ໃນປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດຫນີໜາມໜ ໍ່ 
ວໄິສທດັ  
“ໃນປີ 2025, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມ

ໜ ໍ່ຈະ ຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ນກັທອ່ງທຽ່ວກບັຊມຸຊນົທອ້ງຖິໍ່ນ  

ຜ່ານ ການທອ່ງທຽ່ວປະຈນົໄພ ແບບຍ ນຍງົ   

ພ້ອມ ປະກອບສວ່ນໃຫຸ້ແກກ່ານອະນລຸກັ ແລະ

ການປນັປງຸຊວີດິການເປນັຢ ່”. 
ໃນການບັນລຸວິໄສທັດ, ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ ຈະມີຜົນກະ 
ທົບດ້ານບວກທີໍ່ເຫັນໄດຸ້ຍ່າງຊັດເຈນ ບາງດ້ານດັໍ່ງນີື້:   

 ການປະກອບສ່ວນຂອງຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ: ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມສະ
ໜຸກສະໜານມ່ວນຊ ໍ່ນກັບປ່າສະຫງວນ ປະກອບສ່ວນ 
ເຂົື້າໃນການສ້າງເສດຂອງບ້ານ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງການ
ອະນຸລັກ.  

 ການປ ກຈິດສ ານຶກປະຊາຊົນ ແລະ ການສົໍ່ງເສີມ: ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນຈະຖ ກດຶງເຂົື້າມາເປັນຜ ຸ້ສະໜັບສະໜ ນຢ່າງຫ້າວ 
ຫັນ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນຄ ່ຮ່ວມມ ໃນການ
ອະນຸລັກ. 

 ການໃຫຸ້ອ ານາດກັບບ້ານ: ຊຸມຊົນຈະໄດຸ້ເຂົື້າມີສ່ວນຮ່ວມ
ຜ່ານທຸກປະສົບການການອະນຸລັກປ່າສະຫງວນຫີນໜາມ
ໜ ໍ່. 

 ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ: ຜ ຸ້ທີໍ່ຊອກຫາປະສົບປະການມາ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ເລ ອກມາທ່ຽວເມ ອງບົວລະພາ, ແຂວງ
ຄ າມ່ວນ ສປປລາວ ເພີໍ່ມຂ ື້ນ.   

 ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ປະເທດ ເພ ໍ່ອນບ້ານໃກຸ້ຄຽງ: 
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາຍໃນປະເທດລາວ  ແລະ ປະເທດ
ເພ ໍ່ອນບ້ານໃກຸ້ຄຽງຈະໄດຸ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ກະ
ຕຸຸ້ນໃຫຸ້ມາຢຸ້ຽມຢາມ ດຶງດ ດໂດຍຄຸນນະພາບຂອງປະສົບ
ການທີໍ່ສະເໜີ.  

 ການທ່ອງທ່ຽວຈະສ້າງການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂ ື້ນ ໃຫຸ້ແກ່
ງົບ ປະມານຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ແລະ 
ການຈັດສັນກອງທຶນອະນຸລັກຈະເພີໍ່ມຂ ື້ນ, ນອກນັື້ນສິໍ່ງ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສົບການຕ່າງໆກ ໍ່ຈະໄດຸ້
ຮັບການປັບປຸງໃຫຸ້ດີຂ ື້ນ. 

ຫຼກັການ ແນະນ າ 
ເພ ໍ່ອເປັນການສະໜັບສະໜ ນ ວິໄສທັດນີື້, ໄດຸ້ມີບັນດາ
ຫຼັກການແນະນ າດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

 ຄວາມຍ ນຍົງ: ການທ່ອງທຽ່ວປະກອບສ່ວນໃນທາງບວກ
ເພ ໍ່ອຄວາມຍ ນຍົງໃນການປົກປັກຮັກສາສິໍ່ງແວດລ້ອມ, 
ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ການຮັກສາວັດທະນະທ າ 
ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. 

 ການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ: ການທ່ອງທ່ຽວປະກອບສ່ວນ ສ້າງ
ຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃຫຸ້ແກ່ລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ, ການ
ເຄົາລົບສິດຂອງຊຸມຊົນ, ການເອົາຊຸມຊົນເຂົື້າມາມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ.  

 ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງທີໍ່ດີ: ການທ່ອງທຽ່ວແມ່ນຈະ
ໄດຸ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຕາມຫຼັກການຂອງການບ ລິຫານຄຸຸ້ມ
ຄອງທີໍ່ດີ: ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, 
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການສະໜອງ, 
ຄວາມເທົໍ່າທຽມກັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ.  

 ວິທີການດ້ານການຕະຫຼາດ: ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
ແມ່ນໄດຸ້ແນ່ໃສ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ  ການ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຸ້ແກກ່ານລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນ
ເອກະຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມ ກັບຊຸມຊົນ.   

 

 

 
ຕົວຊີື້ວດັຄວາມສ າເລດັ 
 ການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ດຶງດ ດຜ ຸ້ມາຢຸ້ຽມຢາມ ແລະ ໃຫຸ້ເຫັນ
ຄວາມສ າຄັນຂອງການມີປ່າສະຫງວນ. 

 ນະໂຍບາຍການສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຄ ການຂັບ
ເຄ ໍ່ອນເຂົື້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ ການຄຸຸ້ມ
ຄອງຮ່ວມ.  

 ວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 
ກາຍເປັນສິໍ່ງຈ ງໃຈ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫຸ້ມີການ
ອະນຸລັກ  

 ການທ່ອງທ່ຽວ ຊ່ວຍສ້າງພ ື້ນຖານການສະຫນອງກອງ
ທຶນທີໍ່ຍ ນຍົງ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນງົບປະມານການຄຸຸ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ 

 ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ອງທ່ຽວ ຄວນໄປຄຽງຄ ່ກັບ
ການອະນຸລັກ 
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ບນັດາຄນຸຄາ່ - ຕອ້ງພດັທະນາໃຫຸ້ກາຍເປນັ 
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແນວໃດ 

 ຈະເປັນຜ ຸ້ນ າໜ້າສ າລັບການທ່ອງທ່ຽວປະຈົນໄພ  ແລະ 
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ.  

 ມັນເປັນສິໍ່ງສ າຄັນໃນການເປັນທີໍ່ຮ ຸ້ຈັກສ າລັບ ສິໍ່ງທີໍ່
ຖ ກຕ້ອງ- ການອະນຸລັກ: ຊຸມຊົນຊາວບ້ານ, ການຄຸຸ້ມ
ຄອງຮ່ວມ, ຈັນຍາບັນຕ ໍ່ສິໍ່ງແວດລ້ອມ. 

 ບ ໍ່ຕ້ອງການເຫັນການພັດທະນາ ທີໍ່ສ້າງຄວາມຫາຍະນະ
ໃຫຸ້ແກ່ພ ມສັນຖານ ແລະ ອະນາຄົດ-ຕ້ອງການເຫັນ
ສິໍ່ງແວດລ້ອມທີໍ່ດີ.  

 ຕ້ອງມີວິທເີພ ໍ່ອໃຫຸ້ຄວາມດ ນດ່ຽງລະຫວ່າງ ການທ່ອງ 
ທ່ຽວ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ການອະນຸລັກ.   

 ປົກປັກຮັກສາວິທກີານດ າລົງຊີວິດ, ລັກສະນະ ແລະ 
ຄວາມສ າຄັນຂອງສະຖານທີໍ່.  

 ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ຕ້ອງໄດຸ້ສະໜອງສິໍ່ງທີໍ່ມີ
ຄຸນນະພາບສ ງ, ປະສົບການທີໍ່ຍອດຢຸ້ຽມ ແລະ ການ
ບ ລິການລ ກຄ້າທີໍ່ໝັື້ນຄົງ.  

 ຕ້ອງການໃຫຸ້ຊຸມຊົນໝົດທຸກບ້ານ ເຂົື້າໃຈ ຄ າວ່າປ່າສະ 
ຫງວນ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງມນັ ລວມທັງສິໍ່ງທີໍ່ຈະ
ສະເໜີໃຫຸ້ກັບຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ເປັນຈຸດມຸຸ້ງໝັື້ນຂອງ
ປ່າສະ ຫງວນ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ເປນັເອກະລກັຂອງຫນີໜາມໜ ໍ່ 
ມີ 6 ຄຸນລັກສະນະສ າຄັນ ທີໍ່ເຮັດໃຫຸ້ປ່າສະຫງວນຫິນໜາມ
ໜ ໍ່ ເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນ: 

ດັໍ່ງທີໍ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນໃນແຜນວາດລຸ່ມນີື້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ການກ ານດົປາຍທາງທອ່ງທຽ່ວ 
ຄວາມເປັນຈິງຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ຄ 
ສະຖານທີໍ່ແຫງ່ການຄົື້ນຫາ. ໃຫຸ້ໂອກາດແກ່ຜ ຸ້ມາທຽ່ວຊົມ 
ໄດຸ້ຄົື້ນຫາສະຖານທີໍ່ໃໝ່ໆ, ສຶກສາຮຽນຮ ຸ້ເລ ໍ່ອງລາວທ້ອງຖິໍ່ນ
, ສ າຫຼວດຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍຂອງພ ມສັນຖານ, ໄດຸ້
ຕ ໍ່ນເຕັື້ນກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພ ດ, ສັດ ແລະ ການຍ່າງ
ລາດຕະເວນຮ່ວມກັບຊາວບ້ານເພ ໍ່ອປົກປັກຮັກສາອະນາເຂດ
ຄຸຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົື້າ. 

ການສະໜອງທີໍ່ສະຫຼຽວສະຫຼາດ ທີໍ່ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມໃຫຸ້ການ
ຕອບແທນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບສ ງຄ :ໄດຸ້ມີຢ  ່2 ເຫດຜົນຫຼັກ: 

 ຄວາມງົດງາມພິເສດຂອງພ ມສັນຖານ ແລະ ຄວາມອຸດົມ
ຮັໍ່ງມີທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນເທິໍ່ງໜ້າດິນ ແລະ ໃຕຸ້ດິນ ທີໍ່
ມີຄຸນຄ່າສ ງເຊິໍ່ງສາມາດກາຍເປັນມ ລະດົກໂລກໄດຸ້.  

 ທຸກໝ ່ບ້ານອຸດົມສົມບ ນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ ໍ່ອຖ  ແລະ 
ດ້ານວັດທະນະທ າ. 

ເອກະລັກຕອບຮັບສ ່ຕະຫາຼດເປັນສອງເທົໍ່າ: 

 ການຮັກສາວັດທະນາທ າທ້ອງຖິໍ່ນ ຜ່ານການອະນຸລັກ 
 ການທ່ອງທ່ຽວປະຈົນໄພ ຜ່ານການຄົື້ນຫາພາທ່ຽວກັບຜ ຸ້

ປົກປັກຮັກສາປະເພນີທ້ອງຖິໍ່ນ. 
ການອະທິບາຍປະສົບການເຫຼົໍ່ານີື້ ເຊິໍ່ງຈະຖ ກສົໍ່ງໄປຍັງຕະ 
ຫຼາດເປົື້າໝາຍ ຜ່ານຍຸດທະສາດສະບັບນີື້. ບັນດາປະສົບການ
ທີໍ່ສ າຄັນທີໍ່ໄດຸ້ແນະນ າແມ່ນໄດຸ້ກ ານົດ ເພ ໍ່ອຈະສະໜອງໃຫຸ້
ຕາມການຕອບຮັບນີື້. 

ຫນີໜາມໜ ໍ່ 
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ຕະຫາຼດເປົື້າໝາຍ 
ຕະຫຼາດທີໍ່ເຂົື້າມາເຖິງຂົງເຂດໃນປະຈຸບັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ:  

 ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວພາຍໃນທ້ອງຖິໍ່ນທ່ອງທ່ຽວລາຍວັນ 
ມາທ່ຽວຊົມຖ ື້ານ ື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ, ກິນເຂົື້າປ່າ, ມາລອຍນ ື້າ
ຫຼິື້ນ ແລະ ມາພົບປະສ້າງສັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝ ່ຄ ່.  

 ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວຈ ານວນໜຶໍ່ງແມ່ນໄດຸ້ມານອນພັກແຮມ 
ນ ື້າເຮ ອນຊາວບ້ານ ແລະ ເຮ ອນພັກລວມບ້ານ.   

 ນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ມທີັງຜ ຸ້ມານອນພັກ
ແຮມ ແລະ ລາຍວັນ. 

 ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ຈາກປະເທດອ ໍ່ນໆ ກ ໍ່ໄດຸ້ເດີນທາງ
ທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າມາໃນຂົງເຂດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຕາມວົງ
ຈອນການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຄ າມ່ວນ. 

 ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວສະເພາະດ້ານ ເຊັໍ່ນ: ກຸມ່ນັກສຶກສາ
ຄົື້ນຄວົື້າຕ່າງໆ ແລະ ກຸ່ມນັກຄົື້ນຄວົື້າສະເພາະກ່ຽວກັບຖ ື້າ 

 ນັກທ່ອງທ່ຽວຈ ານວນໜຶໍ່ງແມ່ນມາເປັນກຸ່ມ ເປັນນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຂອງບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວກຣີນດິສໂຄເວີຮີ.  

ເຊິໍ່ງຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວລາຍວັນມາເປັນປົກປກະຕິ ແລະ ມີ
ທ່າອ່ຽງເພີໍ່ມຂ ື້ນສ ງ ຫຼັງຈາກເສັື້ນທາງມີການປັບປຸງການເຂົື້າ
ເຖິງສະດວກ ແລະ ມໂີອກາດ ເພ ໍ່ອສ ບຕ ໍ່ສົໍ່ງເສີມສ າລັບ
ຕະຫຼາດທີໍ່ມີຢ ່ແລຸ້ວ, ແຕ່ຖານະຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຫີນໜາມໜ ໍ່ ສ າລັບການຍອມຮັບ ແລະ ການຜະລິດຕະຫຼາດ
ສ ງກວ່າ ຄ ມທີ່າແຮງເພ ໍ່ອເພີໍ່ມທະວີຜົນຕອບແທນທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫຸ້ກັບໝ ່ບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນ 
ຕະຫຼອດເຖິງການປະກອບສ່ວນໃຫຸ້ແກ່ການອະນຸລັກຄຸ່ນຄ່າ
ຄວາມໂດດເດັໍ່ນຂອງທ າມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທ າ ໃນ
ຂົງເຂດປ່າສະຫງວນ. 

 

ການວາງຖານະປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ໃນທາງທີໍ່
ເປັນໜ້າສົນໃຈສ າລັບຕະຫຼາດ ຜ ຸ້ສະແຫວງຫາປະສົບການ, 
ໂດຍການສະເໜີຈ ານວນປະສົບການທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນອ້ອມຮອບ
ປ່າສະຫງວນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ສະຖານທີໍ່ພັກເຊົາ ທີໍ່ດິ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີໍ່ສາມາດ
ຄາດຫວັງໄດຸ້ກັບຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ຄ ໄລຍະການມາພັກເຊົາແລະ 
ການໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງເຂົາເຈົື້າ.  

ໂດຍການໄດຸ້ສິດໃນການສະເໜີການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫຸ້ກັບຕະ 
ຫຼາດດັໍ່ງກ່າວນີື້, ປາຍທາງທ່ອງທຽ່ວຍັງສາມາດເຮັດໃຫຸ້ຜ ຸ້ອ ໍ່ນໆ
ໃຫຸ້ຄວາມສົນໃຈນ າດ້ວຍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ຜ ຸ້ທີໍ່ສະແຫວງຫາປະສົບການ’ ເປັນຕະຫຼາດທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍ
ອາຍຸ, ປະເທດແຫ່ງຕົື້ນກ າເນີດ ແລະ  ຄວາມສາມາດໃນການ
ຈ່າຍ, ແຕ່ມີຄວາມຄ້າຍຄ ກັນ ທາງດ້ານ ຄຸນຄ່າ, ທັດສະນະຄະຕິ 
ແລະ  ແຮງຈ ງໃຈ.  ໂດຍປົກກະຕິແລຸ້ວມີການສຶກສາດີ, ມີແຮງ
ບັນດານໃຈໂດຍໂອກາດສ າລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕສ່ວນບຸກຄົນ, 

ຄວາມພ ໃຈ ແລະ ການຮຽນຮ ຸ້, ເຂົາເຈົື້າແມ່ນສະຫຼາດໃນການ
ເລ ອກກ່ຽວກັບປະສົບການ ທີໍ່ເຂົາເຈົື້າກ າລັງຊອກຫາ ແລະ ມີ
ຄວາມຫຼົງໄຫຼກັບທ າມະຊາດ ແລະ ມ ລະດົກທາງວັດທະນາທ າ.  

ຜ ຸ້ທີໍ່ສະແຫວງຫາປະສົບການແມ່ນຊອກຫາປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວດັໍ່ງນີື້:  
 ມີຄວາມຈິງ ເຊ ໍ່ອຖ ໄດຸ້ 
 ມີປະຕິສ າພັນ ແລະ ປະທັບໃຈ ກັບປະຊາຊົນ, ວັດທະນາທ າ 

ແລະ ສະຖານທີໍ່.  
 ເປັນຈຸດແຫ່ງຄວາມແຕກຕ່າງ 
 ມີຄວາມທ້າທາຍທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ 
 ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮ ຸ້ 
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ຍດຸທະສາດການທອ່ງທຽ່ວໂດຍລວມ 
ຍຸດທະສາດແມ່ນໄດຸ້ອະທິບາຍເປັນແຕ່ລະຫົວຂ ື້, ບັນດາປະສົບການ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີໍ່ສະໜັບສະໜ ນໄດຸ້ໂດຍ ຈຸດສ ນກາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ຈຸດໃຫຸ້ບ ລິການ  ແລະ ຈຸດເລີໍ່ມຕົື້ນການເຂົື້າເຖິງ. 

 

 

 

 

 

ວິໄສທດັ 

•ສິໍ່ງທີໍ່ ຊຸມຊົນ, ຜ ຸ້ຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງການຢາກເຫັນມັນເກີດຂ ື້ນກັບປ່າສະຫງວນ
ຫີນ ໜາມໜ ໍ່ ໃນ 10 ປີຕ ໍ່ໜ້າ 

 

ການກ ານດົ 

•ສິໍ່ງທີໍ່ເປັນເອກະລັກຂອງຫີນໜາມໜ ໍ່. ກອບແນວຄວາມຄິດ ເພ ໍ່ອຜັກດັນຄວາມສອດຄ່ອງໃນການພັດທນາ ປະສົບການທີໍ່ເປັນ
ເອກະລັກ.  

 

ຫົວຂ ື້ 

•ບັນດາປະສົບການຂອງຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ທີໍ່ນ າສະເໜີ, ທ່າແຮງທີໍ່ຫຍິໍ່ງໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດ ກ ໍ່ຄ ຈະມີການອະທິບາຍຜ່ານສາມຮ ບແບບທີໍ່
ເຊ ໍ່ອມໂຍງກັບການວາງຕ າແໜ່ງຜະລິດຕະພັນ ພ້ອມກ່ຽວພັນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການອະນຸລັກ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ 

ປະສົບການຫຼັກ 

•ປະສົບການທີໍ່ຍອດຢຸ້ຽມທີໍ່ບອກເຖິງການວາງຕ າແໜ່ງ, ສິໍ່ງສະແດງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ ແລະ ມ ລະດົກທາງທ າມະຊາດ 
ແລະ ວັດທະນາທ າຂອງມັນ. ກ ານົດສະຖານທີໍ່, ຜ ຸ້ຄົນ ແລະ ເລ ໍ່ອງລາວຂອງມັນ ແລະ ເນັື້ນໜັກດ້ານການຕະຫຼາດ. ມີແຮງທ່ວງ
ດຶງ ເພ ໍ່ອໂນຸ້ມນ້າວ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າມາສ ່ປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ໂຄງການ 

•ວິທີການທີໍ່ປະສົບການຫຼັກຈະໄດຸ້ລິເລີໍ່ມ ຜ່ານໂອກາດທີມີນັກທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ. ບັນດາໂຄງການໄດຸ້ເຫັນວ່າເປັນວິທີທາງທີໍ່ສ າຄັນ 
ສ າລັບ ການສ້າງ ແລະ ການສົໍ່ງມອບປະສົບການທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນ. ໂຄງການສາມາດໃຊຸ້ເປັນແຮງຊຸກຍ ຸ້ ສ າລັບການພັດທະນາ ປະສົບ
ການໃນຕ ໍ່ໜ້າ ແລະ  ໃນຂະນະດຽວກັນ ເພ ໍ່ອແນ່ໃສ່ການດຶງດ ດເງິນທຶນ ແລະ ການລົງທຶນ 

 

ໂຄງການສົໍ່ງເສມີ 
•ກ ານົດສິໍ່ງທີໍ່ຕ້ອງໄດຸ້ລິເລີໍ່ມ ແລະ ການປະຕິບັດ ເພ ໍ່ອສົໍ່ງເສີມການພັດທະນາປະສົບການ ຜ່ານໂຄງການ 

ຈຸດສ ນກາງ 

•ສ ນກາງການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນບັນດາທີໍ່ຕັື້ງທີໍ່ສ າຄັນ ທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເລ ອກ ແລະ ຕ້ອງການ ໃຫຸ້ມີການບ ລິການ ແລະ ຂ ື້ມ ນການ
ທ່ອງ ທ່ຽວທີໍ່ເໝາະສົມ. ຈຸດສ ນກາງບ່ອນທີໍ່ຕ້ອງການກະຈາຍຂ ື້ມ ນສ າລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ແມ່ນຢ ່ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ, ນະຄອນພະນົມ/ປະເທດໄທ, ດົງເຮີຍ/ສສ ຫວຽດນາມ, ທ່າແຂກ,ບົວລະພາ ກັບຂ ື້ມ ນພາສາທ້ອງຖິໍ່ນກ ໍ່ຍັງມີຄວາມ
ຕ້ອງການຢ ່ຂັື້ນບ້ານ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ.  

 

ເຂດໃຫຸ້ 
ບ ລິການ 

•ບ ລິເວນສະເພາະ ແມ່ນພ ື້ນທີໍ່ທາງພ ສາດບ່ອນທີໍ່ ເໝາະສົມພ້ອມມີໂອກາດຫຼາຍ ທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດຸ້ເຕົື້າໂຮມກັນ.  ເຂົາເຈົື້າຈະມີ
ການນ າສະເໜີກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງທີໍ່ພັກ, ອາຫານ ແລະ ເຄ ໍ່ອງດ ໍ່ມ ໄປພ້ອມກັນ. ເຂດໃຫຸ້ບ ລິການຫຼັກຂອງປ່າ
ສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ແມ່ນ ເຂດໜອງປີງ ແລະ ເຂດທົໍ່ງຊ າ.  

 

ການເຂົື້າເຖງິ 

• ເສັື້ນທາງສະໜອງການເຂົື້າເຖິງ ໂດຍການຜ່ານ ຫຼ  ເຂົື້າໄປໃກຸ້ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນຈ າກັດ ແລະ ຫຍຸຸ້ງຍາກ. ເສັື້ນທາງໆນ ື້າ ຄ ການສະ 
ເໜີທີໍ່ດີ ໃນການເຂົື້າໄປຍັງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຍັງໄດຸ້ໃຊຸ້ເປັນທາງເດີນເຂົື້າເຖິງ. ການປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງໃຫຸ້ສະດວກເປັນສິໍ່ງສ າຄັນ 
ສ າລັບການເພີໍ່ມໄລຍະເວລາຂອງລະດ ການທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ ຈ ານວນກັທ່ອງທ່ຽວ.  

ແຜນປະຕບິດັ 

•ຄ ຄ ່ມ ການປະຕິບັດ ປະສົບການ ແລະ ໂຄງການຫຼັກ. ແຜນປະຕິບັດການ ໄດຸ້ກ ານົດສິໍ່ງທີໍ່ເປັນບ ລິມະສິດ, ຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກອບເວລາ 
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ຫົວຂ ື້/ໃຈຄວາມ 
ບັນດາປະສົບການຂອງຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ທີໍ່ນ າສະເໜີ ທ່າແຮງທີໍ່
ຫຍິໍ່ງໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດ ກ ໍ່ຄ ຈະມກີານອະທິບາຍຜ່ານ 3 ຮ ບແບບ.

ແຕ່ລະຮ ບແບບ ມັນມີການເຊ ໍ່ອມໂຍງການຈັດວາງຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ການສ້າງຊ ໍ່ເພ ໍ່ອການຕອບຮັບ ພ້ອມເຊ ໍ່ອມໂຍງ ຊຸມ
ຊົນ, ການອະນຸລັກ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ.  
ຫວົຂ ື້ທີໍ່ໜຶໍ່ງ, “ການຄົື້ນຫາສິໍ່ງລີື້ລັບ”  ການເຊ ໍ່ອມໂຍງທີໍ່ຮ ຸ້ຈັກ
ກັນດີ ຄ ອຸມົງຫີນປ ນໃຕຸ້ດິນ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ
ໜາມໜ ໍ່ ກັບການດຶງດ ດໃຫຸ້ຄົນມສ່ີວນຮ່ວມຄົື້ນຫາ.  

ຫວົຂ ື້ທີໍ່ສອງ, ”ການອະນຸລັກຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ” ແມ່ນ
ກ່ຽວກັບໂອກາດຮ່ວມກິດຈະກ າທີໍ່ມີຢ ່ ເພ ໍ່ອປະກອບສ່ວນໃນ
ການປົກປັກຮັກສາ ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ ແລະ ວັດທະ 
ນາທ າທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນໄລຍະຍາວ ຜ່ານຫຼາຍປະສົບການທີໍ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ໃນບັນດາບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ. 

ຫວົຂ ື້ທີໍ່ສາມ, “ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ ແລະ ການເອົາໂຕ
ລອດ” ແມ່ນກ່ຽວກັບ ວິທກີານກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ເລ ໍ່ອງລາວທາງປະຫວັດສາດຂອງສົງຄາມ ເຊິໍ່ງ
ມັນໄດຸ້ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະຊາຊົນໃນພ ື້ນທີໍ່. 

ປະສບົການຫຼກັ 
ປະສົບການຫຼກັແມ່ນປະສົບການທີໍ່ເດັໍ່ນ ຂອງຈຸດໝາຍປາຍ 
ທາງໃດໜຶໍ່ງ ທີໍ່ສະທ້ອນເຖິງຊ ໍ່ຂອງຜະລິດຕະພັນກັບຕອບຮັບ
ຂອງປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຈັດວາງຕ າແໜ່ງຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ. ເຂົາເຈົື້າຊ່ວຍກ ານົດ ສະຖານທີໍ່, ປະຊາຊົນ, 
ເລ ໍ່ອງລາວຕ່າງໆ, ແນ່ໃສ່ຕະຫຼາດພາກພ ື້ນ ແລະ ຄວາມແຕກ
ຕ່າງຈາກປາຍທາງອ ໍ່ນ. ປະເພດຂອງປະສົບການເຫຼົໍ່ານີື້ມີທ່າ
ອ່ຽງມີໜ້ອຍແຕ່ມີຄຸນນະພາບສ ງ. 

ປະສົບການທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຈຸດທີໍ່ແຕກຕ່າງ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງ– ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົື້າມີແຮງດຶງດ ດເພ ໍ່ອເຮັດ
ໃຫຸ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕັດສິນໃຈເລ ອກມາທ່ອງທຽ່ວປາຍທາງ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ໃນຂະນະດຽວກັນສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ 
ອ ໍ່ນໆ ອາດມີສ່ວນຄ້າຍຄ  ເຊັໍ່ນວ່າ: ພ ຫີນປ ນ, ສັດປ່າ, ຊີວິດ
ການເປັນຢ ່ຂອງບັນດາບ້ານ, ສະຖານທີໍ່ມ ລະດົກ, ແຕ່ປະສົບ
ການຫຼັກຈະສະເໜີໃຫຸ້ໃນທາງທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນ ແລະ ແຕກຕ່າງ. 

ໂຄງການ 
ໂຄງການແມ່ນໄດຸ້ສະເໜີ ໃຫຸ້ມີການເຄ ໍ່ອນໄຫວແຕ່ລະປະສົບ
ການ. ໂຄງການເຫຼົໍ່ານີື້: ໄດຸ້ກ ານົດ ຕາມທີໍ່ເຂົາເຈົື້າສະເໜີໃຫຸ້:  

 ສ້າງໂອກາດທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນສ າລັບປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່  
 ການເຊ ໍ່ອມໂຍງການອະນຸລັກ ແລະ ວັດທະນາທ າ 
 ຄວາມສອດຄ່ອງກັບການວາງຕ າແໜ່ງຜະລິດຕະພັນ 
 ການດຶງດ ດຕະຫຼາດເປົື້າໝາຍ. 

ໂຄງການສົໍ່ງເສີມໂຄງການແມ່ນຍັງໄດຸ້ກ ານົດວິທີການເພ ໍ່ອແກຸ້
ບັນຫາຕ່າງໆ ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງບ່ອນທີໍ່ຕ້ອງການການປັບ 
ປຸງ ຫຼ  ບັນຫາຂອງທຸກຫົວຂ ື້ ແລະ ທຸກປະສົບການທີໍ່ຕ້ອງ 
ການປັບປຸງ.

ປະສົບການມີຫຍັງແດ່? 
ປະສົບການແມ່ນ ປະຕິສ າພັນລະຫວ່າງຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ (ແຮງຈ ງ
ໃຈ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົື້າ) ແລະ 
ສະຖານທີໍ່ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ. ຜ ຸ້ສະແຫວງຫາປະສົບການ 

ແມ່ນຊອກຫາສິໍ່ງທີໍ່ມີຄຸນນະພາບ(ບ ໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບລາຄາ) ຂ 
ພຽງເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ເໝາະສົມກັບ ລກັສະນະ ແລະ ຊ ໍ່
ສຽງສະເໜີຂອງປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ ຢ ່ທຸກຈຸດຂອງການສ າພັດ 
ໃນປະຕິສ າພັນຂອງເຂົາເຈົື້າ ລວມມີ:  

 ມີຂ ື້ມ ນພຽງພ  ແລະ ງ່າຍດາຍໃນການເຂົື້າຈອງ (ເຊິໍ່ງຈະມີ
ຜົນກະທົບໃນການຕັດສິນໃຈໃນການໄປທ່ຽວຊົມໄດຸ້)  

 ມີການເຂົື້າເຖິງທີໍ່ເຫມາະສົມກັບຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ແລະ 
ມີກິດຈະກ າສະເພາະ  

 ການໃຫຸ້ບ ລິການທີໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ທີໍ່ພັກແທດເໝາະກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົື້າ  

 ກິດຈະກ າໜ້າຈົດຈ າ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການເລົໍ່າເລ ໍ່ອງທີໍ່
ເປັນຄວາມຈິງ ທີໍ່ທ າມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທ າ ສ້າງສ້າງ
ຂ ື້ນ. 
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ແຜນວາດ 2. ຈດຸສ ນກາງ, ເຂດໃຫຸ້ບ ລກິານ ແລະ ເຂດນ າສ ກ່ານເຂົື້າເຖງິ ຂອງປາ່ສະຫງວນຫນີໜາມໜ ໍ່ 
 

 

 



ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ ໍ່ | ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວ 2015-2020| ພະຈິກ 2015 15 | 

ສະຖານທີໍ່ແຫງ່ການຄົື້ນຫາ - ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດຫນີໜາມໜ ໍ່ 
 

 

 

 

 

 

3. ຜາ່ນຜາ່ຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ  

ແລະ ການເອາົໂຕລອດ 

ລາຍການສອງມ ື້/ໜຶໍ່ງຄ ນ – ຍ່າງ,ຕັື້ງ
ແຄັັ໋ມ, ພາຍເຮ ອລອດຖ ື້າ 

ລາຍການ 3 ຊົວໂມງ ພາຍເຮ ອເຂົື້າ
ຖ ື້າກັບຜ ຸ້ນ າທ່ຽວບ້ານ ຮອດແກຸ້ງທີໍ່
ໜຶໍ່ງແລຸ້ວກັບອອກມາ 

ລາຍການ 1 ຊົວໂມງ ເຂົື້າທຽ່ວຊົມ
ເຂດລະບຽງໃນຖ ື້າ–ຖ ເປັນທາງ
ເລ ອກ ທີໍ່ລຽບງ່າຍເໝາະສົມ 

ສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກນັກທອ່ງ
ທ່ຽວລາຍວັນ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ

ອາຫານ 

ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ມ ສ້າງສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າຫນີ
ໜາມໜ ໍ່(ເຂດບ້ານທົໍ່ງຊ າ) ການປະ 
ສົມປະສານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ໂອກາດໃນການລະດົມທຶນເພ ໍ່ອການ
ອະນຸລັກ 

ລາຍການ 3 ມ ື້ 2ຄ ນ ທ່ອງທຽ່ວທ າ
ມະຊາດ ແລະ ຖ ື້າແຫ່ງອ ໍ່ນໆ ໃນ

ເຂດຮ່ອມພ ຕາມແມ່ນ ື້າງ .  

ປະສົບການເບິໍ່ງລີງ 

ຫົວ
ຂ ື້ 

ສ້າງໂປແກັມເລົໍ່າປະຫວັດ ແຕ່ລະສະ
ຖານທີໍ່ໆສ າຄັນ ຕາມເສັື້ນທາງໂຮຈິ
ມິນ ແລະ ຢ ່ສ ນການທ່ອງທ່ຽວ 

ການປບັປຸງເສັື້ນທາງ ຈາກລງັຄງັ ຫາ 
ບົວລະພາ ແລະ ຕອນໃຕຸ້ຫີນໜາມໜ ໍ່
ຫາເສັື້ນທາງ ເລກ 9  ແມ່ນເປນັບ ລິ
ມະສດິ ເຊິໍ່ງຈະເປັນເສັື້ນທາງເດີນຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເສັື້ນທາງວົງຈອນ 

ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານຢ ່ແຕ່
ລະສະຖານທີໍ່ຕາມເສັື້ນທາງ ລວມ
ທັງບັນດາບ້ານທີໍ່ມີສິໍ່ງຫຼົງເຫຼ ອຈາກ
ສົງຄາມ, ນ ື້າຕົກຕາດ, ຖ ື້າ ແລະ 

ການຍ່າງໄລຍະສັື້ນ 

ມາດຕະຖານການບ ລິການລ ກຄ້າ
ໂຮມສະເຕ ແລະ ຂ ື້ມ ນຂ່າວສານ 

information 

ປະສບົການຫຼກັ 5 
ຄົື້ນຫາສິໍ່ງທີໍ່ເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງ
ເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ ໃນປະເທດລາວ 

ປະສບົການຫຼກັ 6 
ພັກຢ ່ກັບຊາວບ້ານ ແລະ ຟັງເລ ໍ່ອງ
ລາວຄວາມເປັນມາຂອງເຂົາເຈົື້າ 

ປະ
ສົບ

ກາ
ນຫ

ຼັກ 
ໂຄ
ງກ
ານ

 

1. ການຄົື້ນຫາສິໍ່ງລີື້ລບັ 
2. ການອະນລຸກັຜ່ານ
ການມສີວ່ນຮວ່ມ 

ປະສບົການຫຼກັ 1 
ການຄົື້ນພົບສິໍ່ງທີໍ່ບ ໍ່ເຄີຍຮ ຸ້ຈັກ 

ປະຈົນໄພຊອກຮ ຸ້ສິໍ່ງລີື້ລັບ ກັບຄົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ 

ປະສບົການຫຼກັ 2 

ຮ ຸ້ສຶກຄ້າຍຄ ກັບເປັນນັກສ າຫຼວດ 

ປະສບົການຫຼກັ 3 
ການຍ່າງ, ການເຮັດວຽກ ແລະ 
ການສຶກສາຮຽນຮ ຸ້ກັບນັກ

ລາດຕະເວນບ້ານ 

ປະສບົການຫຼກັ 4 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກສິໍ່ງທີໍ່
ຫາຍາກ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກ

ຂອງພ ມສັນຖານ 
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ປາ່ສະຫງວນຫນີໜາມໜ ໍ່ປະຈບຸນັ ແມນ່ເປນັທີໍ່ຮ ຸ້ຈກັກນັ 
ຍອ້ນລະບບົພ ຜາຫນີປ ນທີໍ່ກວ້າງໃຫຍ ່ ແລະ ໂອກາດການໄປ
ທອ່ງທຽ່ວຖ ື້າເຊບັື້ງໄຟດ້ວຍເຮ ອ. ເສັື້ນທາງການເຂົື້າເຖງິ
ລ າບາກ ສົໍ່ງຜນົໃຫຸ້ມຈີ ານວນນກັທອ່ງທຽ່ວມາທຽ່ວຕ ໍ່າກວາ່ຖ ື້າ
ອ ໍ່ນໆ ໃນແຂວງຄ າມວ່ນ ທີໍ່ເປນັທີໍ່ຮ ຸ້ຈກັດ ີ ແລະ ພອ້ມສ າລບັ
ເຂົື້າເຖງິ. 

ໂອກາດມຢີ ແ່ລຸ້ວ ເພ ໍ່ອສາ້ງຈດຸແຫງ່ຄວາມແຕກຕາ່ງ ສ າລບັປາ່
ສະຫງວນແຫງ່ຊາດຫນີໜາມໜ ໍ່ ທີໍ່ຈະສະໜອງຂອບເຂດຂອງ
ວທິກີານທີໍ່ແຕກຕາ່ງກວາ່ ເພ ໍ່ອ ສ າພດັກບັລະບບົຂອງຖ ື້າ ທີໍ່
ສາ້ງການປະຕສິ າພນັ ສ າລັບຜນົຕອບແທນ ແກຕ່ະຫາຼດສ ງຂ ື້ນ 
ແລະ ສອດຄອ່ງກບັຄນຸຄາ່ທີໍ່ສ າຄນັຂອງພ ື້ນທີໍ່ ແລະ ທາ່ແຮງ
ສ າລັບສະຖານະພາບຂອງການເປນັມ ລະດກົໂລກໄດຸ້. 

ລະບບົພ ຜາຫນີປ ນທີໍ່ກວ້າງໃຫຍ ່ ແລະ ຫາຼຍຕອນຂອງແມນ່ ື້າ
ຈະສະໜອງ ການສາ້ງປະສບົການທີໍ່ເໝາະສມົ ໄປຍງັຕະຫາຼດ
ທີໍ່ແຕກຕາ່ງກນັ ທີໍ່ຊວ່ຍໃຫຸ້ຊວ່ງຂອງປະຈນົໄພ ແລະ ລະດບັ
ຄວາມຊ ານານ ໃຫຸ້ຮ ຸ້ສກຶເຖງິການຄົື້ນພບົ. ການປກຶສາຫາລ ໃນ
ຕ ໍ່ໜາ້ ຄວນຈະໄດຸ້ຈດັຮວ່ມກບັຜ ຸ້ປະກອບການທລຸະກດິ ເພ ໍ່ອ
ລະບໂຸອກາດສ າລບັບອ່ນອ ໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນ: ຖ ື້າບິື້ງ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການຄົື້ນຫາສິໍ່ງລີື້ລບັ 

ຫົວຂ ື້ 
1 

ປະສົບການຫຼກັ 1 

ການຄົື້ນພບົສິໍ່ງທີໍ່ບ ໍ່ເຄຍີຮ ຸ້ຈກັ ປະຈນົໄພ
ຊອກຮ ຸ້ສິໍ່ງລີື້ລບັ ກບັຄນົທອ້ງຖິໍ່ນ 

ປະສົບການຫັຼກແມ່ນວິທີການກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມ
ປະທັບໃຈ ແລະ ປະຈົນໄພ ຂອງການທີໍ່ຈະລົງລຶກກ່ຽວ
ກັບລະບົບຖ ື້າ, ການສ າຫຼວດ ແລະ ສຶກສາກ່ຽວກັບຖ ື້າ

ກັບຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ. 
 

ປະສົບການຫຼກັ 2 

ຮ ຸ້ສກຶຄ້າຍຄ ກບັເປນັນກັສ າຫວຼດ 
ສ າລັບຜ ຸ້ທີໍ່ຮກັການປະຈົນໄພໜ້ອຍ ແຕ່ຕ້ອງການຢາກ
ເຫັນຖ ື້າ ຫຼ ວ່າ ການເຂົື້າໄປໃນໃຕຸ້ດິນ, ມີໂອກາດຢ ່ແລຸ້ວ
ທີໍ່ໃຫຸ້ມີກິດຈະກ າສັື້ນໆທີໍ່ປອດໄພ ທີໍ່ຍັງສະເໜີໃຫຸ້ ແລະ 
ການມີປະຕິສ າພັນທີໍ່ພິເສດກັບຖ ື້າເຊບັື້ງໄຟ ບ້ານໜອງ
ປີງ. 
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ໂຄງການ 
ສາ້ງລາຍການສອງມ ື້/ໜຶໍ່ງຄ ນ – ຍາ່ງ,ຕັື້ງແຄັັ໋ມ, ພາຍເຮ ອ
ລອດຖ ື້າເຊບັື້ງໄຟ 
ຄ າອະທບິາຍ 
ໂຄງການນີື້ແມ່ນເນັື້ນໃສ່ການສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທຽ່ວ
ປະຈົນໄພທີໍ່ຍອດຢຸ້ຽມ ເປັນໜ້າສົນໃຈສ າລັບຕະຫຼາດຜ ຸ້ສະ 
ແຫວງຫາປະສົບການ.  

ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມຈະໄດຸ້ຮັບການແນະນ າ ແລະ ການອະທິບາຍໂດຍ
ຫຍ ື້ ຢ ໃ່ນບ້ານໜອງປີງສາກ່ອນ ໆທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຈະເລີໍ່ມຍ່າງ ລວມ
ທັງຄວາມໜັກ-ເບົາຂອງກະເປົາເປຸ້ ທີໍ່ຈະເປຸ້ໄປຕາມແມ່ນ ື້າເຊ
ບັື້ງໄຟ ແລະ ການຍ່າງຂ້າມພ ມປະມານ 4 ຊົໍ່ວໂມງ ຕາມແລວ
ທາງຍ່າງຢ ່ເທິງພ ຫາບ່ອນຕັື້ງແຄັັ໋ມປາກຖ ື້າເຊບັື້ງໄຟເບ ື້ອງເທິງ. 
ສະຖານທີໍ່ພ້ອມທີໍ່ຈະໃຫຸ້ໄດຸ້ຕັື້ງແຄັັ໋ມ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດຸ້ເປັນ
ເຈົື້າພາບ ໃນການລົມເລ ໍ່ອງລາວກັບຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ. ອາຫານ
ກ ໍ່ຈະມີການຈັດຕຽມເປັນທີໍ່ຮຽບຮ້ອຍ. 

ຕອນເຊົື້າມ ື້ຕ ໍ່ມາ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເຂົື້າຖ ື້າ ແລະ ເດີນທາງກັບ
ດ້ວຍເຮ ອລອດຖ ື້າລົງມາຫາບ້ານໜອງປີງ. ການເດີນທາງຈະໃຫຸ້
ນັກທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມພາຍເຮ ອຫຼີື້ນນ າຜ ຸ້ພາທ່ຽວ, ລ່ອງແກຸ້ງ ແລະ 
ຊ່ວຍໃນການຍົກເຮ ອຂ້າມແກຸ້ງທີໍ່ບ ໍ່ສາມາດພາຍເຮ ອຜ່ານໄດຸ້ 
ໂດຍອິງຕາມ ລະດັບຂອງນ ື້າ. 
ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງບ່ອນໃກຸ້ກັບແມ່ນ ື້າບ ລິເວນເຂດເທິງຂອງປາກ
ຖ ື້າເບ ື້ອງເທິໍ່ງ ທີໍ່ເຂົື້າເຖິງຕາມລະດ ການ ເພ ໍ່ອສະໜອງການໄປ
ນອນຕັື້ງແຄັັ໋ມ. ຍັງສາມາດເປັນອີກໜຶໍ່ງທາງເລ ອກ ຄ ການ
ພາຍເຮ ອແຕ່ຈຸດທີໍ່ລົດໄປຮອດແຄມນ ື້າ ແລຸ້ວລົງມາຕາມສາຍນ ື້າ
ຫາບ່ອນຕັື້ງແຄັັ໋ມ ເຊິໍ່ງເປັນທາງເລ ອກແທນການຍ່າງຂ້າມພ ແຕ່
ປາກຖ ື້າເບ ື້ອງລຸ່ມ ຫາ ປາກຖ ື້າເບ ື້ອງເທິງ.  

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະມີໂອກາດ ພັກແຮມຢ ່ບ້ານໜອງປີງ ກ່ອນ ຫຼ  
ຫຼັງຈາກການເດີນທາງໃນຄັື້ງນີື້.  

ໃນໄລຍະຕົື້ນຂອງການສະເໜີຜະລິດຕະພັນ, ແມ່ນຈະໄດຸ້ສະເໜີ
ຜ ຸ້ປະກອບການທ່ອງທີໍ່ທີໍ່ມີຊ ໍ່ສຽງ ເຂົື້າເປັນຄ ່ຮ່ວມມ ກັບບ້ານໜ
ອງປີງ ເພ ໍ່ອພັດທະນາ ແລະ ສົໍ່ງເສີມປະສົບການ. ບົດບາດຂອງ
ເຂົາເຈົື້າຈະແມ່ນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການຕະຫຼາດ, 

ສະໜອງອຸປະກອນ, ຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການ
ແປຄວາມໝາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ. 
ບົດບາດຂອງບ້ານແມ່ນຈະເປັນຜ ຸ້ນ າທ່ຽວ, ບ ລິການເຮ ອ, ເລົໍ່າ
ເລ ໍ່ອງລາວຕ່າງໆ, ຕັື້ງແຄັັ໋ມ, ກະກຽມອາຫານ. ເມ ໍ່ອເວລາຜ່ານ
ໄປບ້ານໜອງປີງຈະສາມາດມີບົດບາດສ າຄັນ ໃນການເປັນຈ ດ
ແຫ່ງການທ າທຸລະກິດການທ່ອງທຽ່ວ.  

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 

ການເດີນທາງຈະເປັນກຸມ່ນ້ອຍ ແລະ ຈະເປັນປະສົບການທີໍ່ໂດດ
ເດັໍ່ນທີໍ່ບ ໍ່ມີສະໜອງໃຫຸ້ຢ ່ບ່ອນອ ໍ່ນ ໃນປະເທດລາວກ ໍ່ຄ ແຂວງຄ າ
ມ່ວນ. ມັນຈະກາຍເປັນທີໍ່ນິຍົມກັບຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ ຈະ

ກາຍເປັນໜຶໍ່ງໃນພາບພົດ ທີໍ່ຈະຊັກນ າ ໃຫຸ້ປ່າສະຫງວນຫີນ   
ໜາມໜ ໍ່ຈະກາຍເປັນທີໍ່ຮ ຸ້ຈັກຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. 
ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັໄດຸ້ສ າລບັໂຄງການນີື້: 
 ຮັບປະກັນ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ສ າລັບຜ ຸ້ນ າ

ທ່ຽວບ້ານໜອງປີງ.  
 ກວດສອບຄ ່ຮ່ວມງານທີໍ່ມີທ່າແຮງ ສ າລັບການສົໍ່ງ ແລະ 

ກະຈາຍຜະລິດຕະພັນ  
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ສາຍທາງ, ລາຍການເດີນທາງ ແລະ 

ປັບປຸງສະຖານທີໍ່ຕັື້ງແຄັມ. 
ລາຍການສາມຊວົໂມງພາຍເຮ ອເອງໄປກບັຜ ຸ້ນ າທຽ່ວບາ້ນຮອດ
ແກຸ້ງທ າອດິ 
ລາຍລະອຽດ 
ຜະລິດຕະພັນນີື້ ສາມາດໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເລ ອກ ພາຍເຮ ອເອງ 
ໃນການເດີນທາງຂອງການຄົື້ນຫາສິໍ່ງລີື້ລັບໃຕຸ້ໜ້າດິນໄປຮອດ
ແກຸ້ງທ າອິດ. ທີໍ່ສາມາດເຮັດໄດຸ້ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນນັໍ່ງເຮ ອໄປກັບ
ຜ ຸ້ນ າທ່ຽວຂອງບ້ານ, ການໃຫຸ້ໂອກາດພາຍເຮ ອເອງຈະເປັນທີໍ່ໜ້າ
ສົນສ າລັບຕະຫຼາດບາງສ່ວນ.   
ຜະລິດຕະພັນດັໍ່ງກ່າວຈະໄດຸ້ເຕົື້າໂຮມນັກທ່ອງທຽ່ວ ເພ ໍ່ອຮັບຟັງ
ການບັນຍາຍຢ ່ບ້ານໜອງປີງກ່ອນທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຈະຍ່າງອອກຈາກ
ບ້ານລຽບແຄມນ ື້າໄປຫາຖ ື້າ ເພ ໍ່ອຂຶື້ນເຮ ອ ເລີໍ່ມພາຍດ້ວຍຕົນເອງ
ເຂົື້າໄປໃນຖ ື້າ. ເຂົາເຈົື້າຈະຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການສະໜອງອຸປະກອນ
ແສງສະຫວ່າງສ າລັບການທ່ຽວຖ ື້າທີໍ່ມີຄວາມແຮງສ ງ ແລະ ການ
ຕິດຕາມໂດຍຜ ຸ້ນ າທ່ຽວຂັື້ນບ້ານ. 
ການແປຄວາມໝາຍ ລັກຊະນະ ແລະ ຊີວະນາໆພັນຂອງລະບົບ
ຖ ື້າເປັນສິໍ່ງສ າຄັນ. ທາງເລ ອກຕ່າງໆເພ ໍ່ອໃຫຸ້ໝັື້ນໃຈວ່າການແປ
ຄວາມໝາຍມີປະສິດທິພາບຈະຕ້ອງໄດຸ້ສ າຫຼວດ ແລະ ໃຊຸ້ເວລາ 
ແຕ່ອາດຈະເອົາຜ ຸ້ທີໍ່ສາມາດເວົື້າພາສາອັງກິດສ າລັບການແປເລ ໍ່ອງ
ລາວຂອງບ້ານ, ຈະໄດຸ້ມີແຜ່ນເຈຸ້ຍໃຫຸ້ຄ າແນະນ າທີໍ່ກັນນ ື້າໄດຸ້, 
ແລະ ອາດຈະໄດຸ້ສະໜອງຄ ່ມ ນ າທ່ຽວ ປາກເປົໍ່າແບບພົກພາແກ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວ.  
ຂາກັບກັບລົງມາຈະໄດຸ້ສະເໜີໃຫຸ້ເຂົື້າເຈົື້າ ມີໂອກາດໄດຸ້ປີື້ນຂ ື້ນ
ເຂດລະບຽງ ກ່ອນຈະອອກຈາກຖ ື້າ. 
ຜະລິດຕະພັນນີື້ສາມາດສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນໄດຸ້ໃນດັບທ້ອງຖິໍ່ນ 
ໂດຍໃຫຸ້ມກີານຂາຍທົວລ່ວງໜ້າທີໍ່ສ ນການທ່ອງທ່ຽວ ຢ ່ແຕ່ລະ
ຈຸດ ແລະ ຢ ບ່ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.ສາມາດຈັດລາຍການລວມທຸກ
ຢ່າງ(ແພັກເກັດ) ພ້ອມນອນພັກແຮມຢ ່ບ້ານໜອງປີງ. 
ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 

ຜະລິດຕະພັນນີື້ສະໜອງບາງຍ່າງທີໍ່ພະຈົນໄພກວ່າ ສ າລັບຕະ 
ຫຼາດຜ ຸ້ສະແຫວງຫາປະສົບການ ທີໍ່ບ ໍ່ຕ້ອງການການເດີນທາງໄປ
ນອນແຮມຄ ນ. ຜະລິດຕະພັນນີື້ແມ່ນແຕ່ກຕ່າງຈາກຜະລິດຕະ
ພັນ ຂອງຖ ື້າອ ໍ່ນໆໃນແຂວງຄ າມ່ວນ   
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ໂຄງການ 
ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການ: 

 ຈັດຫາຈ ານວນເຮ ອທີໍ່ເໝາະສົມ(ຫຼ ຈະໄຊຸ້ເຮ ອດັໍ່ງເດີມ
ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ) 

 ສ້າງບ່ອນຂ ື້ນ-ລົງເຮ ອທີໍ່ປອດໄພ ຢ ປ່າກຖ ື້າດ້ານໃນ 
 ສ້າງວັດສະດຸສ ໍ່ຄວາມໝາຍທີໍ່ເໝາະສົມ 
 ສຶກສາ ແລະ ສ້າງການຕະຫຼາດ ພອ້ມດ້ວຍວິທີການຂາຍ. 
ລາຍໜຶໍ່ງຊົໍ່ວໂມງເຂົື້າທຽ່ວຖ ື້າເຂດລະບຽງຊາຍ  
ລາຍລະອຽດ 
ຜະລິດຕະພັນນີື້ແມ່ນຈະຄ້ານຄ  ຜະລິດຕະພັນທີໍ່ປະຕິຢ ່ໃນ
ປັດຈຸບັນ ທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຍ່າງຕາມທາງຍ່າງໄປຫາປາກ
ຖ ື້າ, ຈາກປາກຖ ື້າ, ຜ ຸ້ນ າທຽ່ວຂັື້ນບ້ານຈະພາຍເຮ ອພານັກທ່ອງ
ທ່ຽວເຂົື້າໄປທ່ຽວໃນຖ ື້າໃນໄລຍະໃກຸ້ໆ ຮອດຈຸດທີໍ່ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວສາມາດເລ ອກທີໍ່ປີື້ນຂ ື້ນທ່ຽວຊົມຫ້ອງໂຖງດ້ານຂ້າງ ບ່ອນ
ທີໍ່ຮ ບແບບການກ ໍ່ຕົວຂອງຫີນ ສາມາດເຫັນໄດຸ້ຜ່ານເຂດລະ 
ບຽງ ແລະ ສາມາດແນມກັບອອກໄປເຫັນຮອດປາກຖ ື້າ.  

ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຈ ານວນການ
ປັບປຸງຖ້າສາມາດເຮັດໄດຸ້ມີດັໍ່ງນ ື້:  

 ສ້າງເຮ ອແພທີໍ່ສາມາດເຄ ໍ່ອນຍ້າຍໄດຸ້ຢ ່ທາງໃນປາກຖ ື້າ 
ເພ ໍ່ອເປັນບ່ອນຂ ື້ນ-ລົງເຮ ອງາ່ຍ ແລະ ປອດໄພກວ່າເກົໍ່າ 

 ສ້າງເຮ ອແພທີໍ່ສາມາດເຄ ໍ່ອນຍ້າຍໄດຸ້ຢ ່ແຄມນ ື້າຕີນຂັື້ນໄດ
ທາງປີື້ນຂ ື້ນເຂດລະບຽງ. 

 ສຶກສາທາງເລ ອກ ສ າລັບວິທກີານລົງຈາກເຂດລະ ບຽງຫາ
ຖ ື້າໃຫຍ່ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ເປັນວົງຈອນ ໃນເວລາຂ ື້ນໄປທ່ຽວເຂດ
ລະບຽງບ ໍ່ກັບຄ ນທາງເກົໍ່າໃຫຸ້ສາມາດລົງຈາກບ່ອນລະບຽງ
ສ ບຕ ໍ່ຂີໍ່ເຮ ອອອກມາຫາປາກຖ ື້າເລີຍ ເຊິໍ່ງຈະສ້າງຄວາມ
ປະຈົນໄພ ເພີໍ່ມຂ ື້ນ. (ຕົວຢ່າງ: ຂັື້ນໄດຄົງທີໍ່,ຂັື້ນໄດເຊ ອກ, 
ຂຸດເປັນຂັື້ນໄດໄປຕາມຝາຖ ື້າ). 

ຜະລິດຕະພັນນີື້ສາມາດສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນໄດຸ້ໃນດັບທ້ອງຖິໍ່ນ 
ແລະ ໃຫຸ້ມກີານຂາຍທົວລ່ວງໜ້າທີໍ່ສ ນການທ່ອງທ່ຽວ ຢ ່ແຕ່
ລະຈຸດສ ນກາງ ແລະ ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.  

 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜ ຸ້ມາທ່ອງທ່ຽວອາດຈະພ ໃຈ ແມ່ນວ່າຈະເຂົື້າ
ໄປທ່ຽວຖ ື້າໃນໄລຍະໃກຸ້ໆ ແຕ່ກ ຍັງຈະຮ ຸ້ສຶກໄດຸ້ສ າພັດກັບການ
ຄົື້ນພົບ ໃນຄັື້ງນີື້ ເຊິໍ່ງແຕກຕ່າງຈາກຖ ື້າອ ໍ່ນໆໃນຂົງເຂດນີື້.  

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້: 
 ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີຈ ານວນເຮ ອທີໍ່ເໝາະສົມ  
 ປັບປຸງບ່ອນຂ ື້ນ-ລົງເຮ ອ ຢ ່ປາກຖ ື້າດ້ານໃນ ແລະ  ຢ ແ່ຄມ

ນ ື້າຕີນຂັື້ນໄດທາງຂ ື້ນເຂດລະບຽງ 
 ສຶກສາທາງເລ ອກ ສ າລັບວິທກີານລົງຈາກເຂດລະບຽງຫາ

ແມ່ນ ື້າໃນຖ ື້າ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ເປັນວົງຈອນ. 

ສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກນກັທອ່ງທຽ່ວລາຍວນັ ແລະ ຮາ້ນ
ອາຫານ  
ລາຍລະອຽດ 
ສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກສ າລັບຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມທີໍ່ຕ້ອງໄດຸ້ປັບ 
ປຸງແມ່ນຢ ່ບ ລິເວນຮອງຮັບປະຈ າວັນ ບ່ອນທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ເລີໍ່ມຍ່າງໄປຫາປາກຖ ື້າ. ນີື້ຕ້ອງໄດຸ້ມີການອະນຸຍາດເພ ໍ່ອຄວາມ
ສະດວກດ້ານການວາງແຜນການ, ການຂາຍປີື້ ແລະ ການເຂົື້າ
ເຖິງການຍ່າງໄປຫາຖ ື້າ ໃຫຸ້ເປັນສະຖານທີໍ່ແຫ່ງຄວາມສຸກສ າ 
ລານສ າລັບນັກທ່ອງທ່ຽວລາຍວັນ. ມັນຕ້ອງມີຂ ື້ມ ນແຜນການ
ລະອຽດເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມຮ ຸ້ວ່າເຂົາເຈົື້າຈະໄດຸ້ມີໂອ 
ກາດຫຍັງແດ່ ທີໍ່ຈະສະໜຸກສະໜານຢ ່ສະຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວ. 
ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃຫຸ້ບ ລິການດ້ານຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄ ໍ່ອງ
ດ ໍ່ມຕ່າງໆ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.  
ຫ້ອງການຈອງ/ການຂາຍປີື້ ແລະ ການວາງແຜນເຮ ອ/ບ່ອນໃຫຸ້
ຄ າແນະນ າດ້ານຄວາມປອດໄພ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 

ເປັນສະຖານທີໍ່ໆຄົນນິຍົມກັນຫຼາຍ ໄປກິນເຂົື້າປ່າ ແລະ ເປັນ
ສະຖານທີໍ່ຮອງຮັບປະຈ າວັນ, ເປັນບ່ອນຊຸມນຸມສ າລັບຜ ຸ້ທີໍ່ຈະ
ເລີໍ່ມອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຄົື້ນຫາສິໍ່ງລີື້ລັບ. ການສ້າງປະສົບ
ການທີໍ່ມີຄຸນນະພາບສ ງຢ ່ທີໍ່ນີື້ ເປັນການສ້າງມະໂນພາບສ າລັບ
ສະຖານທີໍ່ ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມສະດວກແກ່ການເຂົື້າເຖິງ, ການ
ຈອງ, ການຊ ື້ປີື້ ແລະ ການວາງແຜນການເດີນທາງ ເຊັໍ່ນດຽວ
ກັນກັບປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວລາຍວັນຈະຢ ່ໃນຂອບ
ເຂດຂອງຕົນເອງ.   

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ສ້າງແຜນສະຖານທີໍ່ ແລະ ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງເພ ໍ່ອໃຫຸ້

ສາມາດຂາຍປີື້, ມີສະຖານທີໍ່ສະເພາະກິນເຂົື້າປ່າ, ມີທາງ
ລົງຫາແມ່ນ ື້າ,  ມີຈຸດເລີໍ່ມຕົື້ນທວົ ແລະ ມກີານຄຸຸ້ມຄອງ
ກ າຈັດສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ.  

 ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານ ໃນການສ້າງ
ຮ້ານອາຫານໃຫຸ້ເຂົື້າກັບສະຖານທີໍ່.  

ເຮ ອແພແບບນີື້ສາມາດອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ໃນການຂ ື້ນເຮ ອ ຢ ່ບ ລິເວນປາກຖ ື້າ ແລະ ສະດວກໃນການຮ ື້ຖອນ
ອອກເພ ໍ່ອເກັບຮັກສາໃນລະດ ຝົນ 
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ລກັສະນະເປນັທີໍ່ຮ ຸ້ຈກັດທີີໍ່ສດຸ ຂອງປາ່ສະຫງວນຫນີໜາມໜ ໍ່
ຄ  ບນັດາຖ ື້າ ແລະ ມຫີາຼຍກວາ່ທີໍ່ຈະນ າສະເໜ.ີ ມຄີວາມຫາຼກ
ຫາຼຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ລວທງັບາງຊະນດິພນັສດັປະຈ າ
ຖິໍ່ນ ປາ່ສະຫງວນ.  ເປນັປາ່ສະຫງວນແຫງ່ທ າອດິໃນ 
ສປປລາວ ທີໍ່ຊາວບາ້ນໄດຸ້ມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ 
ປກົປກັຮກັສາປາ່ສະຫງວນ ເພ ໍ່ອການນ າໃຊຸ້ແບບຍ ນຍງົ ແລະ 
ປະຈບຸນັນີື້ ແມນ່ກ າລງັປບັປງຸຊວີິດການເປນັຢ ຂ່ອງເຂາົເຈົື້າ 
ໃຫຸ້ມທີາງເລ ອກໃໝ ່ ເພ ໍ່ອຫຼຸດຜອ່ນ ແລະ ກາ່ວໄປເຖງິຍຸດຕ ິ
ການຄດຸຄົື້ນ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຊບັພະາກອນທ າມະຊາດ ແບບດບັ
ສ ນໃນເຂດປາ່ສະຫງວນ.  

ການອະນລຸກັຄນຸຄາ່ທາງວດັທະນາທ າ ແລະ ທ າມະຊາດ ແມນ່
ເປນັສິໍ່ງສ າຄນັສ າລບັປາ່ສະຫງວນ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ເປນັ
ລ ກກະແຈສ າຄນັທີໍ່ຈະບນັລຜຸນົສ າເລດັຂອງຖານະການເປນັ
ມ ລະດກົໂລກ. ການຄຸຸ້ມຄອງຮວ່ມ, ຄນົທອ້ງຖິໍ່ນແມນ່ກ າລງັ
ອະນລຸກັ ບ ໍ່ພຽງແຕເ່ປນັທີໍ່ຢ ອ່າໄສຂອງພ ດ ແລະ ສດັ ແຕ່
ເຂາົເຈົື້າຍງັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດອ ໍ່ນໆ ແລະ 
ວດັທະນະທ າທອ້ງຖິໍ່ນ ອກີດວ້ຍ. 
ນກັທອ່ງທຽ່ວເຂົື້າໃຈ ແລະ ຊາບຊມຶດາ້ນສິໍ່ງແວດລອ້ມ ຈະ
ກາຍເປນັກ າລງັທີໍ່ສ າຄນັຂອງການອະລກັປາ່ສະຫງວນຫນີໜ
າມໜ ໍ່ໃນໄລຍະຍາວຜາ່ນການມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນກດິຈະກ າການ
ທອ່ງ ທຽ່ວກບັຊາວບາ້ນ ແລະ ນກັລາດຕະເວນ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

ການອະນລຸກັ ຜາ່ນ ການມີ
ສວ່ນຮວ່ມ 

ຫົວຂ ື້ 
2 

ປະສົບການຫຼກັ 3 

ການຍາ່ງ, ການເຮດັວຽກ ແລະ ການສກຶສາ
ຮຽນຮ ຸ້ກບັຊາວບາ້ນ ແລະ ນກັລາດຕະເວນບາ້ນ  
ປະສົບການຫຼກັນີື້ແມ່ນຈະເປັນກຸມ່ນ້ອຍ ຄົື້ນຫາຮ ຸ້ຄຸນຄ່າ 
ແລະ ເລ ໍ່ອງລາວ ຂອງປ່າສະຫງວນ ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນກິດກ າ ລາຍວັນ ແລະ ການນອນພັກແຮມ ໃນປ່າ
ກັບນັກລາດຕະເວນບ້ານ.  

 ປະສົບການຫຼກັ 4 
ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການອະນລຸກັສິໍ່ງທີໍ່ຫາຍາກ 
ແລະ ຄວາມເປນັເອກະລກັຂອງພ ມສນັຖານ 

ການເຂົື້າຮ່ວມ ໃນແຜນງານອະນຸລັກ, ການສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ 
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ເປັນສິໍ່ງທີໍ່ໜ້າສົນໃຈສ າລັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຈ ານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ຕ້ອງການຈະໝົກມ້ນຢ ກ່ັບຊີວະ
ນາໆພັນ, ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ວັດທະນະທ າ ຂອງປາຍທາງ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ. 
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ໂຄງການ 
ເຮ ອນພກັທ າມະຊາດ ແລະ ຄ ຮ່ວ່ມມ ສາ້ງສະຖາບນັສກຶ
ສາຄົື້ນຄວາ້ປາ່ສະຫງວນຫນີໜາມໜ ໍ່ (ເຂດບາ້ນທົໍ່ງຊ າ) 

ການປະສມົປະສານການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການອະນລຸກັ
ເພ ໍ່ອສາ້ງໂອກາດໃນການລະດມົທຶນ 

ລາຍລະອຽດ 
ໂຄງການນີື້ຈະເຫັນການພັດທະນາຂອງເຮ ອນພັກທ າມະຊາດທີໍ່
ສ້າງລາຍຮັບສ ງເຊິໍ່ງສະໜອງທີໍ່ພັກໃຫຸ້ກັບຜ ຸ້ທີໍ່ມາພັກແຮມຢ ່
ເຂດ ລ່ອງນ ື້າງ  ເພ ໍ່ອການເຂົື້າຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ ຜ່ານລາຍ
ການທ່ອງທ່ຽວ. ນອກນັື້ນ ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມຍັງມີອກີທາງເລ ອກ
ສ າລັບທີໍ່ພັກ ຄ ພັກແຮມຢ ່ນ າເຮ ອນຂອງປະຊາຊົນ ເຊິໍ່ງເປັນ
ກຸ່ມທີໍ່ພັກ ທີໍ່ມີລາຄາຕ ໍ່າກວ່າ. 
ທີໍ່ພກັສາມາດຊ່ວຍໃຫຸ້ບ ລິການຂັື້ນພ ື້ນຖານ ສ າລັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມ:   
 ແຜນງານອະນຸລັກ ແລະ ການສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາ ໃນສາມະ

ຄົມຂອງສະຖາບັນ  
 ກິດຈະກ ານ າທ່ຽວໂດຍນັກລາດຕະເວນບ້ານ 
 ກິດຈະກ າເດີນປ່າໄລຍະຍາວ  
 ການກ ານົດຈຸດເບິໍ່ງລີງ, ນົກ ແລະ ສັດປ່າອ ໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນດຽວ

ກັນກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ 
ໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານໃນການອະນຸລັກ ແລະ ກິດຈະກ າການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.  

ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດຈະມທີັງສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າຂອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ຢ ບ່່ອນດຽວກັນ ເຊິໍ່ງຈະ 
ລວມມີໄລຍະຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ແຜນງານສຶກສາຊຸມຊົນ 
ເປີດໃຫຸ້ຊຸມຊົນໃນວົງກ້ວາງ ກ ໍ່ຄ ການເປີດໂອກາດໃຫຸ້ແກ່ຊາວ 
ບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນ. 
ອງົປະກອບທີໍ່ສ າຄນັຂອງສະຖາບນັຈະລວມມ:ີ 

 ໂອກາດສ າລັບການຮ່ວມມ ກັບບັນດາສະຖາບັນວິຊາການ.  
 ມີກິດຈະກ າການສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາ ແລະ ການຕິດຕາມ

ກວດກາ ທີໍ່ເຊ ໍ່ອມໂຍງກັບຍຸດທະສາດຂອງປ່າສະຫງວນ 
ແລະ ບັນລຸເປົື້າໝາຍຂອງມ ລະດົກໂລກ.  

 ທ່າແຮງ ສ າລັບ ການປະກອບສ່ວນຂອງສາມະຊິກ ໃນ
ແຜນງານການອະນຸລັກ.  

 ໃຫຸ້ຊາວບ້ານມີໂອກາດໃນການຝຶກອົມຮົມ. 
ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດຈະໄດຸ້ສະໜອງໂອກາດໃນການລົງທຶນ 
ໂດຍມີເງ ໍ່ອນໄຂ ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີການ
ຈ້າງງານ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ 
ພາຍໃນທຸລະກິດ. ມັນຈະຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາທີໍ່ສອດ 
ຄ່ອງກັບມານຕະຖານລະດັບໂລກ  ໃນການອອກແບບທີໍ່ຍ ນຍົງ
ກົມກ ນກັບພ ມສັນຖານ. ໂອກາດສະເພາະປະສົບການທາງທ າ
ມະຊາດ ແລະ ການອະນຸລັກ ຈະໄດຸ້ສະເໜີເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງ   
ຂອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ. ຜະລິດຕະພັນຈະຖ ກຈ າໜ່າຍຜ່ານ
ຊ່ອງທາງການຄ້າສາກົນ.  

 

 

 

 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 

ໃຫຸ້ຜົນຜະລິດຕະຫຼາດໃໝ່ສ ງກວ່າ ແລະ ຈະຖ ກດຶງມາສ ່ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ຖ້າມີສະຖານທີໍ່ພັກທີໍ່ມີຄຸນ
ນະພາບສ ງ ແລະ  ປະສົບການທີໍ່ພິເສດ ທີໍ່ບ ໍ່ມີໃນສະຖານທີໍ່
ອ ໍ່ນ. ນີື້ຈະເພີໍ່ມທະວີຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງ 
ປະເທດ ໃນການອະນຸລັກ ແລະ ແຜນງານອ ໍ່ນໆ ທີໍ່ສ້າງຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນໃນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ. ໂດຍການບັນຈຸທີໍ່ພັກທີໍ່ດີ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາ ທີໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫຸ້ແກ່ການປົກປັກຮັກ 
ສາປ່າສະຫງວນ, ລະດັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະກອບສ່ວນ
ຄ ບັນລຸໄດຸ້ດ້ານ–ສິໍ່ງແວດລ້ອມ,ສັງຄົມ,ການເງິນ ແລະ ວັດທະ 
ນະທ າ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ກ ານົດເອົາເຂດທີໍ່ເໝາະສົມ ຫຼ  ພ ື້ນທີໍ່ ໆເໝາະສົມກັບ

ການພັດທະນາ  
 ສ້າງເອກະສານຊັກຊວນການລົງທນຶ ເພ ໍ່ອເປັນພ ື້ນຖານໃນ

ການດຶງດ ດຜ ຸ້ປະກອບການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃນການ
ພັດ ທະນາເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ.   

 ວິທີການທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພົວພັນກັບສະຖາບັນວິຊາ
ການເພ ໍ່ອການສ້າງຕັື້ງຄ ່ຮ່ວມມ  ສ າລັບສະຖາບັນສຶກສາ
ຄົື້ນຄົື້ວາ.  

 ສ້າງໂຄງການ ການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ແລະ ກວດຕິດຕາມ ທີໍ່
ສະໜັບສະໜ ນ ການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ.   

 

ຕວົຢາ່ງການປະຕບິດັທີໍ່ດທີີໍ່ສດຸ  

ປ່າສະຫງວນຍາສຸນິ, ອີຄົວດ , ສ ນສັດປ່າເນປ  ເປັນຄ ່ຮ່ວມມ ກັບຊຸມຊົນ
ແອງແນນກ   93% ຂອງພະນັກງານທີໍ່ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດຈ່າຍເງິນໃຫຸ້
ແມ່ນມາຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດຸ້ຮັບ 49% ຂອງກ າໄລສຸດທິ. 

ຕວົຢາ່ງການປະຕບິດັທີໍ່ດ ີ

ເຮ ອນພັກປ່າດົງດິບ ບ ນຽວ, ມາເລເຊຍ 
 

ມີ 31 ຫ້ອງ ຕັື້ງຢ ່ໃຈກາງຂອງເຂດອະນຸລັກຮ່ອມພ ດານ າ, ເປັນເຂດ
ທົໍ່ງພຽງປ່າປຸ້ອງກັນທີໍ່ໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດຂອງ ສາບາຮ ຖ ກສ້າງຂ ື້ນໂດຍ
ນັກວິທະຍາສາດ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ທີໍ່ສ້າງຂ ື້ນໂດຍ
ສ ນພາກສະໜາມໃກຸ້ກັບຮ່ອມພ ດານ າ. 

ເຮ ອນພັກດັໍ່ງກ່າວ ແມ່ນຖ ກສ້າງຂ ື້ນ ເປັນສິໍ່ງທີໍ່ເດັໍ່ນທີໍ່ສຸດຂອງສາບາຮໃນ
ການສະໜອງໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ດຶງດ ດແຂກພິເສດ & ບຸກຄົນໂດ່ງດັງ. 
ມັນເປັນພ ື້ນຖານສ າລັບໂຄງການ ການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ລິງອ ່ຣັງອ ່ຕັງ 
ແລະ ເປັນພຽງສະຖານທີໍ່ດຽວທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດໄດຸ້ເຫັນລິງອ ່ຣັງອ ່ຕັງ 
ໃນ ປ່າດົງດິບທີໍ່ດັງເດີມ. 

ການລ່າສັດ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທີໍ່ຜິດກົດຫມາຍໄດຸ້ມີການຫຼຸດລົງ ເນ ໍ່ອງຈາກ
ມີ ກິດຈະກ າການຕິດຕາມກວດກາການທ່ອງ ທ່ຽວຢ ່ໃນບ ລິເວນເຂດສະ 
ຫງວນ. 



ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ ໍ່ | ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວ 2015-2020| ພະຈິກ 2015 21 | 

ໂຄງການ  
 ປະສບົການເບິໍ່ງລງີ 
ລາຍລະອຽດ 
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ໄດຸ້ເປັນທີໍ່ຮັບຮ ຸ້ກັນວ່າ ມີ
ປະເພດສັດທີໍ່ລ້ຽງລ ກດ້ວຍນ ື້ານົມທີໍ່ໃກຸ້ຈະສ ນພັນໃນໂລກ 
ລວມທັງ ຄ່າງ, ທະນີ ແລະ ລີງ, ປະຈຸບັນນີື້ ພວກເຂົາແມ່ນມີ
ຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກຫຼາຍທີໍ່ຈະກ ານົດຈຸທີໍ່ຢ ່ອາໃສ ເນ ໍ່ອງຈາກທີໍ່ຕັື້ງ 
ແລະ ບ່ອນຢ ່ອາໃສຢ ່ໃນປ່າໄມຸ້ສ ງ. ການພັດທະນາປະສົບການ
ການເບິໍ່ງລີງ ທີໍ່ຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ມາທຽ່ວຊົມ ຕ ໍ່ນເຕັື້ນກັບການໄດຸ້
ເຫັນລີງຢ ໃ່ກຸ້ໆແຕ່ບ ໍ່ໄດຸ້ເປັນການລົບກວນລີງ ສາມາດສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການອະນຸລັກໃນໄລຍະຍາວ ຜ່ານການຈ່າຍຄ່າ
ທ ານຽມທີໍ່ສ ງ ຂອງຜ ຸ້ມາທຽ່ວຊົມ ສ າລັບຄຸນນະພາບຂອງການ
ໄດຸ້ພົບເຫັນ. 

ຄ່າທ ານຽມການອະນຸຍາດໄດຸ້ຈາກນັກລົງທຶນ ນີື້ເປັນໂອກາດ ທີໍ່
ສາມາດນ າມາເປັນກອງທຶນໃນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ແລະ ອະນຸ 
ລັກຈ າພວກລີງທີໍ່ໃກຸ້ຈະສ ນພັນເຫຼົໍ່ານີື້ໄດຸ້. 
ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວນີື້ຈະໄດຸ້ເຫັນການສະແດງຄວາມສົນໃຈ ຂະ 
ຫຍາຍໄປຍັງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ທີໍ່ຈະນ າສະເໜີ ແນວຄິດ   
ໃໝ່ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງຂອງປະສົບການໃໝ່ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວສັງເກດເບິໍ່ງຊະນິດສາຍພັນພ ດ ແລະ ສັດ  ຢ ່ຕາມ
ລະດັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົື້າເອງ ຜ່ານບາງຮ ບແບບ 
ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ ເ່ທິງຕົື້ນໄມຸ້.  

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 

ສ້າງໃຫຸ້ມີໂອກາດໄດຸ້ສັງເກດເຫັນໜຶໍ່ງໃນຊະນິດພັນຫຼັກ ຂອງ
ປ່າສະຫງວນ ຢ ເ່ຂດບ້ານດຸ-ທົໍ່ງຊ າ ແລະ ສະເໜີປະສົບການທີໍ່
ເປັນເອກະລັກ ສ າລັບນັກທ່ອງທຽ່ວທີໍ່ສົນໃຈ ແລະ ພ້ອມທີໍ່
ຈະຈ່າຍເພ ໍ່ອການອະນຸລັກ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 

 ສ້າງເອກະສານສ ຊັກຊວນການລົງທຶນ ເພ ໍ່ອເປັນພ ື້ນຖານ
ໃນການດຶງດ ດຜ ຸ້ປະກອບການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃນ
ການພັດ ປະສົບການ.  

ລາຍການສາມມ ື້/ສອງຄ ນ ເດນີປາ່ທ າມະຊາດ 
ແລະ ທອ່ງທຽ່ວຖ ື້າ. ເຂດຮອ່ມພ ສາຍນ ື້າງ ,  
ລາຍລະອຽດ 

ໂຄງການນີື້ນັກທ່ອງທຽ່ວຈະໄດຸ້ລິເລີໍ່ມກັບ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ 
ສາມວັນ/ສອງຄ ນ ນ າພາເດີນປ່າຈາກເຂດບ້ານດຸ-ທົໍ່ງຊ າ ຫາ
ເຂດ ໜອງປີງຕັື້ງແຄັມນອນຢ ່ເຂດປາກຖ ື້ານ ື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ
ເບ ື້ອງເທິງ  ແລະ ລ່ອງເຮ ອລອດຖ ື້າລົງມາຫາປາກຖ ື້າເບ ື້ອງ
ລຸ່ມ. ລາຍການນີື້ແມ່ນຈະໄດຸ້ມີການຕັື້ງແຄັມນອນ 1 ຄ ນຢ ່ລະ 
ຫວ່າງທາງຍ່າງແຕ່ເຂດບ້ານດຸ-ທົໍ່ງຊ າ ຫາ ເຂດໜອງປີງ. 
ຜະລິດຕະພັນນີື້ອາດຈັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ການນ າທ່ຽວຈະມກີານ
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ 
ລັກສະນະພິເສດຂອງພ ມສັນຖານ ແລະ ມີແນວໂນຸ້ມທີໍ່ຈະ
ເກີດມກີານຮ່ວມມ ກັບຊາວບ້ານ ໃນມ ື້ສຸດທ້າຍຂອງການເດີນ
ປ່າ/ປະສົບການການທ່ອງທ່ຽວຖ ື້າ. ສະຖານທີໍ່ພັກແຮມ ຄ ຈຸດ
ເລີໍ່ມຕົື້ນຂອງລາຍການເດີນປ່າ ຈັດໃຫຸ້ມີເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ 
ແລະ  ສິື້ນສຸດການເດີນທາງທ່ອງທຽ່ວຢ ່ບ້ານໜອງປີງ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 

ປະສົບການໆນອນຄ້າງຄ ນທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນໜ້າປະທັບໃຈ ສາມາດ
ເປັນສິໍ່ງຂັບເຂ ໍ່ອນທີໍ່ແຮງກ້າ ຫາກຸມ່ຕະຫຼາດການທ່ອງທຽ່ວຜ ຸ້ທີໍ່
ສະແຫວງຫາປະສົບການໃໝ່ ທີໍ່ກ າລັງຊອກປະຕິບັດບາງຢ່າງທີໍ່
ເປັນເລ ໍ່ອງຈິງ ທີໍ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ບ ໍ່ມີໃຫຸ້ປະຕິບັດຢ ່ບ້ານ ຫຼ  
ສະຖານທີໍ່ອ ໍ່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນນີື້ ເຊ ໍ່ອມໂຍງກັບກິດຈະກ າ
ການເດີນປ່າ ແລະ ການຄົື້ນຫາສິໍ່ງລີື້ລັບຜ່ານປ່າສະຫງວນ ຈະ
ມີການດຶງດ ດຄວາມສົນໃຈສະເພາະ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ຮັບປະກັນວ່າ ຜ ຸ້ນ າທ່ຽວ ຢ ່ບ້ານໜອງປີງ ແລະ ບ້ານດຸ-

ທົໍ່ງຊ າ ຫຼ  ບັນດາບ້ານເຂດຮ່ອມພ ນ ື້າງ ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ 
ມີຄວາມສົນໃຈ.   

 ກ ານົດເສັື້ນທາງ, ການເດີນທາງ ແລະ ສະຖານທີໍ່ຕັື້ງແຄັັ໋ມ
ນອນພັກແຮມ ທີໍ່ເໝາະສົມ  

 ແກຸ້ໄຂບັນຫາການແບ່ງເຂດ ທີໍ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບເສັື້ນທາງເດີນ
ປ່າທ່ອງທ່ຽວ. 

ຕວົຢາ່ງຮ ບແບບການປະຕບິດັທີໍ່ດ ີ

ການອະນຸລັກທ າມະຊາດ ຢ ່ແຂວງບ ໍ່ແກຸ້ວ ສປປລາວ, ບ ລິສັດເອກະຊົນ ໄດຸ້ເຮັດທຸລະກິດ ທີໍ່ເຮັດໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດພັກຢ ່ເຮ ອນເທິງຕົື້ນໄມຸ້   ທີໍ່ເຂົື້າ
ເຖິງດ້ວຍສາຍສະລິງ ແລະ ນ າທ່ຽວໂດຍຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ‘ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະບິນຜ່ານປາຍໄມຸ້ ເພ ໍ່ອແນມເບິໍ່ງທະນີ ແລະ ສັດປ່າປະເພດອ ໍ່ນ’.  

ບ ລິສັດດັໍ່ງກາ່ວແມ່ນເຮັດວຽກໃກຸ້ຊິດກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນເຂດສະຫງວນ ນ າໃຊຸ້ວິທີການການອະນຸລັກແບບໃໝ່ ເພ ໍ່ອຫັນປ່ຽນ ການສ້າງເສດຖະກິດ ຈາກ
ການເພິໍ່ງພາ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ການລ້ຽງລັດ, ການຕັດໄມຸ້ ແລະ ການບຸກລຸກເຂດສະຫງວນ, ມາສ້າງຄວາມຍ ນຍົງ, ເນັື້ນໃສ່ກິດຈະກ າ ການອະນຸລັກ.  

ທຸລະກິດດັໍ່ງກ່າວ ມີການຈ້າງພະນັກງານມາເຮັດວຽກເຕັມເວລາ 40 ຄົນ ແລະ ມີກອງທຶນສ າລັບ ທີມລາດຕະເວນ, ຜ ຸ້ທີໍ່ເຮັດການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຕະຫຼອດ
ເຖິງກິດຈະກ າ ການປົກປັກຮັກສາ. ຄວາມສ າເລັດຂອງການພ ື້ນພ ທີໍ່ຢ ່ອາໃສຂອງທະນີ ແລະ  ໂຄງການປ່ອຍສັດປ່າກ ໍ່ໄດຮັບການສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ.  
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ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ  
ແລະ ການເອາົໂຕລອດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫົວຂ ື້ 3 

ປະສົບການຫຼກັ 5 

ຄົື້ນຫາສິໍ່ງທີໍ່ເປນັໝາກຫວົໃຈຂອງ
ເສັື້ນທາງໂຮຈມິນິ ໃນປະເທດລາວ 

ປະສົບການຫຼກັນີື້ ສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມນ າໃຊຸ້ເສັື້ນ 
ທາງທີໍ່ມີຊ ໍ່ສຽງ ສ າລັບການເດີນທາງເພ ໍ່ອການຄົື້ນຫາຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ ທີໍ່ເຂົື້າໄປໃນເຂດທີໍ່ເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງປະເທດ. 
ເສັື້ນທາງດັໍ່ງກ່າວ ຖ ວ່າເປັນເຂດ ສ າລັບການເດີນທາງໄດຸ້
ດ້ວຍພາຫະນະຫຼາຍປະເພດ ໃນການເດີນທາງເຂົື້າໄປໃກຸ້
ກັບປ່າສະຫງວນ.    

ປະສົບການຫຼກັ 6 

ພັກຢ ກ່ບັຊາວບາ້ນ ແລະ ຟັງເລ ໍ່ອງລາວ
ຄວາມເປນັມາຂອງເຂົາເຈົື້າ 

ໂອກາດທີໍ່ຈະເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກັບຊາວບ້ານ ເປັນທີໍ່ໜ້າຫຼົງໄຫຼ ສ າ 
ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນ ແລະ ທີໍ່ສ າຄັນສາມາດປັບປຸງ
ການມາຢຸ້ຽມຢຸ້າມຂອງເຂົາເຈົື້າ. ມັນເພີໍ່ມຄວາມເລິກເຊິໍ່ງ
ໃຫຸ້ແກ່ເລ ໍ່ອງລາວຂອງ ຄວາມລ າບາກ ແລະ ການຕ ໍ່ສ ຸ້ ເພ ໍ່ອ
ໃຫຸ້ນັກທ່ອງທຽ່ວໄດຸ້ຍິນເລ ໍ່ອງລາວຜ່ານມາໃນຂະນະທີໍ່ 
ພັກແຮມຢ ່ໂຮມສະເຕ. 
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ໂຄງການ 

 ການປບັປງຸເສັື້ນທາງ ຈາກລງັຄງັ ຫາ ບວົລະພາ 
ແລະ ທາງເຂດໃຕຸ້ຫນີໜາມໜ ໍ່ ຫາເສັື້ນທາງ ເລກ 
9  ແມນ່ເປນັບ ລມິະສດິ ເຊິໍ່ງຈະເປນັເສັື້ນທາງເດນີ
ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ເສັື້ນທາງວງົຈອນ 
ລາຍລະອຽດ 
ເຫັນວ່າມີໂຄງການ ກ າລັງການຍົກລະດັບ ແລະ ການປັບປຸງ
ເສັື້ນທາງສາຍນີື້ ເປັນ ບ ລິມະສິດສ ງ, ໃນການປັບປຸງເສັື້ນທາງ 
ມັນຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເດີນທາງເຂົື້າມທ່ຽວຊົມ ຄວາມ
ສະຫງ່າງາມຂອງພ ມສັນຖານປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່, ຈະ
ເປັນໂອກາດດຶງດ ດໃຫຸ້ຄົນມາທ່ຽວຊົມ ເດີນທາງໄປຕາມ
ເສັື້ນທາງໂຮຈິມິກ ໍ່ຄ ເສັື້ນ ທາງທີໍ່ເປັນວົງຈອນ.  

ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວແມ່ນລວມທັື້ງການສ້າງຂົວໃຫຸ້ສ າເລັດຈ ານວນ
ໜຶໍ່ງ, ປັບປຸງໜ້າທາງ  (ບ ໍ່ຈ າເປັນອັດແໜຸ້ນແບບຖາວອນ), 
ລະບຸ ແລະ ພັດທະນາຈຸດແວ່ຢ ່ແຕ່ລະສະຖານທີໍ່ ພ້ອມດ້ວຍ
ຈຸດຊົມວິວ. ເສັື້ນທາງສັນຈອນນີື້ ສາມາດສົໍ່ງເສີມການເດີນທາງ
ທ່ອງທ່ຽວເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ–ການເດີນທາງແຫ່ງການຄົື້ນຫາ.  

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 
ປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບລາຍການເດີນທາງ ຜ່ານ ຫຼ  
ລຽບຕາມແຄມປ່າສະຫງວນ ແລະ ເສັື້ນທາງເດີນຕາມເສັື້ນທາງ
ໂຮຈິມິນ  ທີໍ່ສາມາດສະເໜີໜຶໍ່ງຊ່ອງທາງຂອງປະສົບການໃນ
ຂົງເຂດນີື້ ເປັນສະຖານທີໍ່ແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວແບບຄົື້ນຫາ.  

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ແຜນພັດທະນາພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຖະໜົນຫົນທາງ ທີໍ່ຊ່ວຍ

ປັບປຸງແກຸ້ໄຂເສັື້ນທາງ, ຈຸດແວ່ເຊົາເບິໍ່ງຕາມທາງ ແລະ ສິໍ່ງ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ  

 ຊອກຫາວິທີການໃຫຸ້ມກີານລົງທນຶປັບປຸງເສັື້ນທາງເປັນບ 
ລິມະສິດ.  

ສາ້ງໂປແກມັເລົໍ່າປະຫວດັ ແຕ່ລະສະຖານທີໍໆ່ ສ າຄນັ
ຕາມເສັື້ນທາງໂຮຈມິນິ ແລະ ຢ ສ່ ນການທອ່ງທ່ຽວ 
ລາຍອະອຽດ 
ເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ ປະຈຸບັນແມ່ນໄດຸ້ຖ ກນ າໃຊຸ້ ເປັນເສັື້ນທາງ
ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວຂີໍ່ລົດຈັກຈ ານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ຄົື້ນຫາກ
ທາງທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັື້ນທາງດັໍ່ງກາ່ວ ແລະ ຢຸດເຊົາຈຸດທີໍ່ໜ້າ
ສົນໃຈສ າລັບເຂົາເຈົື້າ. ເລ ໍ່ອງລາວຂອງເສັື້ນທາງ ແລະ ການ
ກ່ຽວພັນຂອງຄົນທ້ອງຖິໍ່ນໃນສະໃໝສົງຄາມແມ່ນເປັນທີໍ່ໜ້າ
ສົນໃຈຢ່າງຍິໍ່ງ ແລະ ສະເໜີໂອກາດທີໍ່ເປັນເອກະລັກສ າລັບຜ ຸ້ທີໍ່
ສ າຫຼວດຄົື້ນຫາພາກພ ື້ນແຫ່ງນີື້ຂອງປະເທດລາວ. 

ໂຄງການນີື້ຈະເກີດມກີານສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ແລະ ການພັດທະນາ 
ໂປແກັມທີໍ່ຊ່ວຍໃຫຸ້ນັກທ່ອງທຽ່ວ ຂັບລົດໄປຕາມເສັື້ນທາງໄດຸ້
ດ້ວຍຕົວເອງ, ຂ ື້ມ ນກ່ຽວກັບພ ມສັນຖານ, ປະຫວັດສາດ, ສະ 
ຖານທີໍ່ທີໍ່ສ າຄັນ ແລະ ການເລົໍ່າເລ ໍ່ອງລາວ (ເຊັໍ່ນ ການເລົໍ່າປາກ
ເປົໍ່າ) ທີໍ່ຈະເປັນທີໍ່ໜ້າສົນໃຈສ າລັບນັກທ່ອງທ່ຽວປະເພດຕ່າງໆ 

ແລະ ສາມາດເລ ອກເອງຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົື້າ. ໂປ
ແກັມດັໍ່ງກ່າວ ຈະໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນໂດຍ ການຊອກ
ຫາວິທີທາງ ແລະ ຂ ື້ມ ນການວາງແນວທາງ ຢ ່ຈຸດເຊ ໍ່ອມຕ ໍ່ກທີໍ່
ສ າຄັນ ແລະ ສະຖານທີໍ່ໆໜ້າສົນໃຈ ລວມທັງກະດານຂ ື້ມ ນ
ແປຄວາມໝາຍຈ ານວນນ້ອຍນຶໍ່ງຢ ່ແຕ່ລະສະຖານທີໍ່ທີໍ່ສ າຄັນ. 

ແລະຂ ື້ມ ມອ ໍ່ນໆອາດຈະລວມມີຂ ື້ມ ນ  ກຽ່ວກັບເງ ໍ່ອນໄຂຂອງ
ສະພາບເສັື້ນທາງ, ສະຖານທີໍ່ພກັແຮມ, ບ່ອນເຕີມນ ື້າມນັ 
ແລະ ສະຖານທີໍ່ອ ໍ່ນໆ. 

ໂປແກມນີື້ສາມາດດາວໂລດກ່ອນການເດີນທາງມາເຖິງປະເທດ
ລາວ ຫຼ  ສາມາດດາວໂຫຼດຢ ່ສ ນຂ ື້ມ ນຂ່າວສານ ຢ ່ແຕ່ລະຈຸດ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 

ເຄ ໍ່ອງມ ສ າລັບການເລົໍ່າເລ ໍ່ອງນີື້ ຈະເພີໍ່ມຄຸນຄ່າອັນໂດດເດັໍ່ນໃຫຸ້
ແກ່ປະສົບການໆທ່ອງທຽ່ວຕາມເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ ແລະ ຈະ
ເປັນເຄ ໍ່ອງມ ການຕະຫຼາດໃນຕົວມັນເອງ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕິດຕ ໍ່ພົວພັນຕົວຈິງກັບການຈັດວາງຂອງສະຖານທີໍ່
ແຫ່ງການຄົື້ນຫາ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ຊອກຫາແຫຼໍ່ງທຶນສ າລັບການພັດທະນາຮ ບແບບແນວ

ຄວາມຄິດ, ສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ເພ ໍ່ອໂປແກັມ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜ ນການພັດທະນາພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ.    

  

ຕວົຢາ່ງຮ ບແບບການປະຕບິດັທີໍ່ດີ 

ເສັື້ນທາງມ ລະດົກ ງາຕາພ ແວ ບອກເລົໍ່າເຖິງເລ ໍ່ອງລາວ
ຂອງ ສົງຄາມໂລກຄັື້ງທີໍ່ 1 ຢ ່ ກາລິໂປລີ ແລະ ສະໜາມ
ຮົບພາກຕາເວັນຕົກ. ໂປແກັມດັງາ່ກ່າວ ລວມມີ 
ແຜນທີໍ່, ລາຍການເດີນທາງ, ເລ ໍ່ອງເລົໍ່າໂດຍນັກຮົບເກົໍ່າ 
ແລະ ບັນພະບ ລຸດຂອງເຂົາເຈົື້າ ໂດຍເຊ ໍ່ອມໂຍງກັບ
ບັນດາສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະຈຸດຕາມເສັື້ນທາງ.   
ມັນສາມາດນ າໃຊຸ້ສະເພາະສະຖານທີໍ່ ບ່ອນທີໍ່ມກີະດານ
ອະທິບາຍໃຫຸ້ຂ ື້ມ ນ ແລະ ຈຸດຊົມວິວພ ື້ນທີໍ່ຂອງການສ ຸ້
ຮົບ.  
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ໂຄງການ 
 ການປບັປງຸໂຄງລາ່ງພ ື້ນຖານ ຫາບນັດາສະຖານທີໍ່
ຕາມເສັື້ນທາງ ລວມທງັບນັດາບ້ານທີໍ່ມຮີອງຮອຍ
ສງົຄາມ/ມສີິໍ່ງທີໍ່ປະດດິສາ້ງດວ້ຍສິໍ່ງເສດເຫຼ ອຈາກ
ສງົຄາມ,ນ ື້າຕກົ, ທາງຍາ່ງ ແລະ ຖ ື້າ  
ລາຍລະອຽດ 
ໂອກາດມີຢ ່ແລຸ້ວ ສ າລັບ ບ້ານທີໍ່ຕັື້ງຢ ່ຕາມເສັື້ນທາງໂຮຈິມນິ 
ເພ ໍ່ອໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານການປັບປຸງ
ປະສົບການ ແລະ ສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ຄົນມາແວ່ຊົມ. ໂຄງການຈະ
ກ ານົດໂອກາດທີໍ່ດີ ທີໍ່ໜ້າສົນໃຈໃຫຸ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ລວມ
ທັງສະຖານທີໍ່ໆມີປະຫວັດສົງຄາມ, ສິໍ່ງທີໍ່ປະດິດສ້າງຂ ື້ນຈາກ
ສິໍ່ງເສດເຫຼ ອຂອງສົງຄາມ, ເສັື້ນທາງຍ່າງໄລຍະສັື້ນໄປຫາຈຸດທີໍ່
ໜ້າສົນໃຈ ແລະທິວທັດທີໍ່ງົດງາມ. ແຜນການປັບປຸງຕ່າງໆຈະ
ມີສ າລັບບ້ານທີໍ່ຈະດ າເນີນການປັບປຸງ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ ? 
ໂດຍການກ ານົດ ແລະ ສ້າງປະສົບການໃໝ່ ຕາມການເດີນທາງ 
ຈະສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ຜ ຸ້ຄົນຢຸດເຊົາ ແລະ ໃຊຸ້ເວລາຢ ່ດົນຂ ື້ນ ສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ຊຸມຊົນ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລັບໂຄງການນີື້ 
 ກ ານົດທຸກສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ເຮັດ

ວຽກຮ່ວມກັບບ້ານທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົື້າ
ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສົໍ່ງເສີມ, ການນ າສະເໜີ ແລະ 
ການບ ລະນະຮັກສາສະຖານທີໍ່ເຫຼົໍ່ານີື້.   

 ແຜນການ ແລະ ວຽກງານການອອກແບບພ ື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທີໍ່ຈ າເປັນໃນການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຢຸ້ຽມຊົມສະຖານທີໍ່
ເຫຼົໍ່ານີື້ ລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ 
ເຊັໍ່ນ: ຫ້ອງນ ື້າ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ.  

 ຊອກຫາແຫຼໍ່ງທຶນເພ ໍ່ອມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານເຫຼົໍ່ານີື້.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ມາດຕະຖານການບ ລກິານລ ກຄາ້ໂຮມສະເຕ 
ແລະ ຂ ື້ມ ນຂາ່ວສານ  
ລາຍລະອຽດ 
ນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນສົນໃຈໃນການຕິດຕ ໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ, ຢາກ
ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບການດ າລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ໂຮມສະເຕ
ແມ່ນເປັນວິທີທາງທີໍ່ດີ ໃນການສົໍ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້. ສິໍ່ງ
ສ າຄັນຄ ການບ ລະນະຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະອະນາໄມ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ຸ້ມາທຽ່ວຊົມ  ແລະ  ປະສົບການຄ 
ຈຸດໜຶໍ່ງທີໍ່ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ສາມາດສຶກສາຮຽນຮ ຸ້ ແລະ ສະໜຸກ
ສະໜານກັບການມາພັກເຊົາ.  
ເຊັໍ່ນມາດຕະຖານ ‘ໂຮມສະເຕຂອງອາຊຽນ' ມີຢ ່ແຕ່ວ່າຕ້ອງ
ໄດຸ້ສ ໍ່ສານ ແລະ ຕິດຕາມ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານສ ງຂ ື້ນ 
ສ າລັບຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ. ມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ເນັື້ນໜັກ 9 
ມາດ ຖານກຽ່ວຂ້ອງເຖິງຄວາມເປັນເຈົື້າພາບ, ທີໍ່ພັກ, ກິດ ຈະ
ກ າ, ການບ ລິຫານຈັດການ, ທີໍ່ຕັື້ງ, ສຸຂະອະນາໄມ, ຄວາມ
ສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະຫງົບ, ການຕະຫາຼດ 
ແລະ ຫຼັກການຄວາມຍ ນຍົງ.  
ມັນເປັນສິໍ່ງສ າຄັນ ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາ ບ ໍ່
ໄດຸ້ເປັນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ຜ ຸ້ມາຢຸ້ຽມຢຸ້າມ. ປະສົບການຂອງ
ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມຈະເພີໍ່ມທະວີຂ ື້ນ ເມ ໍ່ອເຂົາເຈົື້າສາມາດສຶກສາເຂົື້າ 
ໃຈເຖິງສະຖານທີໍ່ ແລະ ຄົນ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 

ປະສົບການທ າມະຊາດຂອງໂຮມສະເຕ ທີໍ່ກ າລັງກາຍເປັນທີໍ່
ນິຍົມກັນຫຼາຍຂ ື້ນ ສ າລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ, ເຊິໍ່ງມັນ
ເປັນວິທີທາງໜຶໍ່ງ ຂອງການຕິດຕ ໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນຂະນະທີໍ່
ເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ດ າເນີນການໂດຍ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ ເພ ໍ່ອ
ໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍກົງແກ່ເຂົາເຈົື້າ.  

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລັບໂຄງການນີື້ 
 ກ ານົດ, ພັດທະນາ ຫຼ  ດັດປັບມາດຕະຖານທີໍ່ເໝາະສົມ

ສ າລັບໂຮມສະເຕ.  
 ດ າເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ກັບຊາວບ້ານໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຫຼ  ສົນໃຈໃນການສະໜອງໂຮມສະເຕ.  
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ໂຄງການທີໍ່ຄວນປະຕບິດັ  
1. ການແປຄວາມໝາຍ ແລະ ຂ ື້ມ ນຂາ່ວສານ –ຖ ື້າ,ບາ້ນ

,ການຂນົສົໍ່ງທາງເຮ ອ  
ລາຍລະອຽດ 
ຂ ື້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍແມ່ນຈ າເປັນ ເພ ໍ່ອ
ສ້າງປະສົບປະການໃນລະດັບສ ງສ າລັບຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ໂດຍສະ 
ເພາະນັກທ່ອງທຽ່ວທີໍ່ສະແຫວງຫາປະສົບປະການ ຜ ຸ້ທີໍ່ຕ້ອງ 
ການເຂົື້າໃຈສິໍ່ງທີໍ່ເຂົາເຈົື້າເຫັນ ແລະ ສິໍ່ງທີໍ່ໄດຸ້ຍິນ ພ້ອມມີຄ າ
ຖາມ ກ ໍ່ຄ ການຊອກຫາວິທີທາງທີໍ່ງ່າຍດາຍໃນປາຍທາງທ່ອງ
ທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົື້າ.   
ການຕິດຕ ໍ່ກັບຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນເປັນສິໍ່ງສ າຄັນ ແລະ ພາສາຈະ
ເປັນສິໍ່ງທ້າທາຍ, ມັນເປັນສິໍ່ງສ າຄັນ ທີໍ່ຈະຊອກຫາວິທ ີ ທີໍ່ຈະ
ຊ່ວຍໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ມກີານແປຄວາມໝາຍທີໍ່ເໝາະສົມ 
ແລະ ຂ ື້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫຸ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າໃຈໃນລະຫວ່າງ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົື້າ, ການຂົນສົໍ່ງ,ການພັກເຊົາຢ ່ກັບ
ບ້ານ ແລະ ການຍ່າງ/ການເດີນທາງ. ທາງເລ ອກລວມມ:ີ 

 ຜ ຸ້ນ າທຽ່ວສາມາດເວົື້າພາສາອງັກິດ/ນັກແປພາສາມາພ້ອມໃນ
ການທອ່ງທ່ຽວບາ້ນ.  

 ສະໜອງຂ ື້ມ ນຈາກການພິມໃຫຸ້ນັກແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວ
ກັບປະສົບການ (ຕົວຢາ່ງ: ຢ ່ໂຮມສະເຕ ຫຼ  ເທິງເຮ ອ) ຍ່າງ
ນ້ອຍເປນັສອງພາສາ. 

 ສຽງນ າທ່ຽວ ຫຼ  ໂປແກັມນ າທ່ຽວ ທີໍ່ມຫີຼາຍພາສາ.  
 ແຜ່ນປຸ້າຍ ທີໍ່ມີຫຼາຍພາສາທີໍ່ແຕກຕາ່ງກັນ.  
ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການຢາກສຶກສາຮຽນຮ ຸ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີໍ່ 
ທີໍ່ເຂົາເຈົື້າກ າລັງຢຸ້ຽມຊົມ ແລະ ເປັນການເພີໍ່ມຄວາມໂດດເດັໍ່ນ
ຢ່າງເລິກເຊິໍ່ງແກ່ປະສົບປະການ. ມັນຍັງເປັນອີກໜຶໍ່ງເງ ໍ່ອນໄຂ 
ທີໍ່ປ່າສະຫງວນຄວນຢ ່ໃນບັນຊີລາຍຊ ໍ່ມ ລະດົກໂລກ ທີໍ່ຈະໄດຸ້
ນ າສະເໜີສະຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວຕ ໍ່ສ ໍ່ມວນຊົນ.  
ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ສ້າງຍຸດທະສາດທີໍ່ໝັື້ນຄົງສອດຄ່ອງ,ວິທີການໃຫຸ້ ຂ ື້ມ ນ

ຂ່າວສານ ແລະ ການເລົໍ່າເລ ໍ່ອງສ າລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນ ໜາມໜ ໍ່ທີໍ່ສະໜອງໃຫຸ້ໄດຸ້ຢ ທຸ່ກໆສະຖານທີໍ່ 
ແລະ ທຸກບ້ານ 

 ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແກ່ບ້ານ ເພ ໍ່ອ
ກ ານົດທາງເລ ອກທີໍ່ດີທີໍ່ສຸດ ເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ເປັນມິດກັບການໃຊຸ້ພາສາ ໃນການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ຂ ື້
ມ ນຂ່າວສານ. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. ການປບັປງຸບາ້ນເຈົື້າພາບ 
ລາຍລະອຽດ 
ທີໍ່ພັກເຊົາໃນບ້ານ ສະໜອງໂອກາດທີໍ່ດີ ສ າລັບຜ ຸ້ມາຢຸ້ຽມຊົມ 
ເພ ໍ່ອຕິດຕ ໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ປະທັບໃຈກັບວິຖີຊີວິດ ແລະ 
ວັດທະນາທ າ ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ່ໂຮມສະເຕ, ບ້ານພັກ ຫຼ  ທີໍ່ພັກເຊົາ
ອ ໍ່ນໆພາຍໃນບ້ານ. ຈ ານວນຂອງການປັບປຸງ ທີໍ່ສາມາດເຮັດໄດຸ້
ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນປະສົບປະການ ທີໍ່ພິເສດ ລວມມ:ີ 

 ມາດຕະຖານການບ ລິການລ ກຄ້າ ສ າລັບໂຮມສະເຕ ແລະ 
ທີໍ່ພັກເຊົາອ ໍ່ນໆ (ເບິໍ່ງໂຄງການ ພາຍໃຕຸ້ຫົວຂ ື້ 3)  

 ເຂົື້າເຖິງທີໍ່ພັກເຊົາງ່າຍ ຜ່ານຂ ື້ມ ນແນະນ າ ຫຼ  ‘ສ ນຕ້ອນຮັບ
ນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງບ້ານ’  ເຈົື້າພາບໂດຍບຸກຄົນພາຍໃນ
ບ້ານ ຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ພາເຂົາເຈົື້າໄປຫາທີໍ່ພັກເຊົາ.  

 ກິດຈະກ າງ່າຍດາຍ ສ າລັບນັກທອ່ງທ່ຽວ ທີໍ່ພກັເຊົາຢ ່ພາຍ
ໃນບ້ານ ເຊັໍ່ນ: ການສາທິດການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການຫາ
ປາ, ຫັດຖະກ າ ຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ, ການລວບລວມອາຫານ ຫຼ  
ຍາປົວພະຍາດ ພ ື້ນເມ ອງ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 
ການພັກເຊົາຢ ່ພາຍໃນບ້ານ ຈະເປັນໜຶໍ່ງຂອງຈຸດເດັໍ່ນ ສ າລັບຜ ຸ້
ມາຢຸ້ຽມຢຸ້າມ ແຕ່ວ່າ ບ່ອນພັກເຊົາຈະຕ້ອງໄດຸ້ປະກອບດ້ວຍ 
ກິດຈະກ າທີໍ່ເພີໍ່ມຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈ ກຽ່ວກັບ
ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
ໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແກ່ຊາວບ້ານ ເພ ໍ່ອ:   

 ເພ ໍ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຊາວບ້ານໃນການ
ຕ້ອນຮັບແຂກ, ມາດຕະຖານການບ ການລ ກຄ ື້າ, ການ
ບ ລິຫານຄຸຸ້ມຄອງຜ ຸ້ມາຢຸ້ຽມຢຸ້າມ, ການຄຸຸ້ມຄອງພ ື້ນທີໍ່ 
ແລະ ການບ ລະນະຮັກສາອຸປະກອນ.  

 ປັບປຸງການສະໜອງປະສົບການ ແລະ ການສ ໍ່ສານສິໍ່ງທີໍ່ຢ ່
ໃນການສະໜອງ. 

  

ຕົວຢາ່ງຮ ບແບບການປະຕບິັດທີໍ່ດ ີ
ປ່າສະຫງວນ ໂຄໂມດ  ຢ ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມມ ທີໍ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ, ການອະນຸລັກທ າມະຊາດ .  TNC ເປັນ
ບ ລິສັດຮ່ວມມ ທີໍ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ເຊິໍ່ງລາຍຮັບທັງໝົດຈະຖ ກເອົາກັບໄປລົງທຶນໃນການ
ອະນຸລັກປ່າ. ຈຸດເນັື້ນໜັກຂອງ ບ ລິສັດຄ  ການບ ລິຫານຄຸຸ້ມຄອງການຢຸ້ຽມຊົມເພ ໍ່ອການ
ອະນຸລັກ ກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ, ການຕິດຕາມ, ການບັງຄັບໃຊຸ້
ລະບຽບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. 
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3. ແຜນງານຝກຶອບົຮມົພາສາອງັກດິ – ຜ ຸ້ໃຫຍ ່ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍຢ ໂ່ຮງຮຽນ 

ລາຍລະອຽດ 
ຕາມປົກກະຕິບັນດາໂຮງຮຽນທີໍ່ຢ ອ້່ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ ແມ່ນ
ມິຄວາມຈ າກັດໃນການເຂົື້າເຖິງຄ ສອນພາສາອັງກິດ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຈະຖ ກກ ານົດ ໃຫຸ້ມີຢ ່ໃນຫຼກັສ ດການຮຽນການສອນຂອງ
ໂຮງຮຽນຢ ໃ່ນທົໍ່ວປະເທດແລຸ້ວກ ໍ່ຕາມ. ສິໍ່ງສ າຄັນສ າລັບອຸດສາ 
ຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ຜ ຸ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍສາມາດເວົື້າ
ພາສາອັງກິດ ພ ທີໍ່ຈະສ ໍ່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄດຸ້, ແລະ ຜ ຸ້
ດ າເນີນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜ ຸ້ຂັບເຮ ອກ ໍ່ຕ້ອງມີທັກຊະທາງ
ດ້ານພາສາທີໍ່ດີ. ຫ້ອງຮຽນພາສາອັງກິດແມ່ນຈ າເປັນສ າລັບຜ ຸ້
ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນເວລາທີໍ່ຈະມາເຖິງນີື້ ສ າລັບຜ ຸ້ທີໍ່ຈະ
ເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 
ຄວາມສາມາດໃນການສ ໍ່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນສິໍ່ງສ າຄັນ 
ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນປະສົບປະການທີໍ່ໜ້າຈົດຈ າທີໍ່ໃຫຸ້ກັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ຜ ຸ້ທີໍ່ຕ້ອງການຕິດຕ ໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ. ໃນອະນາຄົດພາສາ
ອັງກິດຈະເປັນພາສາຫຼັກ ສ າລັບການສ ໍ່ສານກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ຊອກຫາຄ ພາສາອັງກິດໃຫຸ້ກັບທກຸຊຸມຊົນ ທີໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດມາຮຽນຮ່ວມກັນພາຍໃນບ້ານ.  
4. ນກັຮຽນຫຼ  ພະນກັງານຝກຶງານ/ແຜນການສາ້ງຜ ຸ້ນ າພາ 
ລາຍລະອຽດ 
ໂຄງການນີື້ຈະໄດຸ້ເຫັນມກີານຮັບສະມກັຈ ານວນຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ 
ເຂົື້າຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິໍ່ງຈະກາຍເປັນຜ ຸ້ນ າ
ໃນອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ. ເຂົາເຈົື້າຈະໄດຸ້
ຮັບການສະໜອງໂຄງການ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ ແບບປະສົມປະສານ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ມທີັກຊະໃນຫຼາຍໆ
ດ້ານຂອງອຸດສາຫະກ າ ລວມທັງພາສາ, ຄວາມຮ ຸ້ທາງວັດທະນາ
ທ າ, ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ, 
ການສຶກສາການນ າເອົາມາໃຊຸ້ຄ ນໃໝ່ ແລະ ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ, 
ການເປັນຜ ຸ້ນ າຕະຫຼອດເຖິງປະສົບການເຮັດວຽກກັບຜ ຸ້ນ າທຽ່ວ 
ແລະ ນັກລາດຕະເວນ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ເຂົື້າໃຈເລິກເຊິໍ່ງຕ ໍ່ກັບແຫຼໍ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການອະນຸລັກຂອງປ່າ
ສະຫງວນ.  ແຜນງານດັໍ່ງກ່າວສາມາດສົໍ່ງຜ່ານໂດຍ ສະຖາບັນ
ການສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາຂອງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່.   
ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 
ການທ່ອງທ່ຽວຢ ່ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ຈະມກີານຂະຫຍາຍ 
ຕົວ ແລະ ມີຜົນສ າເລັດໄດຸ້ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດຸ້ມີຜ ຸ້ນ າພາ ແລະ ມີ
ການວາງແຜນຢ່າງຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ກຸມ່ຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ ຫັນເຂົື້າສ ຸ້
ເຮັດວຽກຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ. ໂຄງການນີື້ຈະເປັນການສ້າງ
ຄວາມສົມບ ນໃຫຸ້ແກ່ ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ຍ ນຍົງ
ແບບໃໝ່ສ າລັບປ່າສະຫງວນ.

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ສ້າງໂຄງການຮັບຄົນຝຶກງານ ແລະ ຊັກຊວນໃຫຸ້ມກີານ

ສະມກັຈາກຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫຸ້ກາຍເປັນຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.  
5. ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມດາ້ນນະໂຍບາຍ ເອ ື້ອອ ານວຍ

ໃຫຸ້ແກກ່ານພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວໃນປາ່ສະ 
ຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ໍ່. 

ລາຍລະອຽດ 
ການດ າເນີນການເຄ ໍ່ອນໄຫວຫຼາຍໆຍ່າງໃນແຜນງານນີື້ ຈະຕ້ອງ 
ການແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ນະໂຍບາຍຈ ານວນໜຶໍ່ງກ ຈະ
ຕ້ອງໄດຸ້ປ່ຽນແປງ ເພ ໍ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເອ ື້ອອ ານວຍໃຫຸ້
ແກ່ນັກລົງທຶນສາມາດເຂົື້າມາດ າເນີນການລົງທຶນພັດທະນາ. ສິໍ່ງ
ນີື້ແມ່ນຕ້ອງການໆນ າພາ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ ຜ່ານຂະແໜງ 
ການພາກລັດເພ ໍ່ອຈັດຕັງປະຕິບັດ.  
ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ ຂັື້ນ
ເມ ອງ ແມ່ນໄດຸ້ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ ເພ ໍ່ອຊີື້ນ າຮັບປະກັນວ່າ ທກຸພາກ 
ສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງຊາວບ້ານ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການ
ພາກລັດ ແມ່ນໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ. ນີື້ເປັນ
ຄະນະທີໍ່ເໝາະສົມ ສ າລັບຮັບຜິດຊອບຊີື້ນ າຕິດຕາມການຈັດ 
ຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີື້. 
ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 
ຖ້າປາດສະຈາກການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ການປັບປຸງນະໂຍ 
ບາຍ, ແຜນດັໍ່ງກ່າວນີື້ຈະບ ໍ່ສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດຸ້ ແລະ 
ຈະມກີານຈ າກັດການປ່ຽນແປງໃນເບ ື້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງ
ດ້ານເສດ ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສ າລັບບ້ານ. 
ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ມອບໃຫຸ້ ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ ຂັື້ນເມ ອງ ສະ

ໜັບສະໜ ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນນີື້.   
 

ຕວົຢາ່ງຮ ບແບບການປະຕບິດັທີໍ່ດີ 
ຢ ່ອາຟຣິກກາໄຕຸ້, ປ່າສະຫງວນ ສັນ ໄດຸ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດທຸລະກິດ 
ແລະ  ນິຕິກ າສະເພາະ ການຫຸຸ້ນສ່ວນກັບເອກະຊົນ ໃນເຂດປ່າສະ ຫງວນ
ໃນປີ 2000. ການຮ່ວມມ ການສ າປະທານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແນ່ໃສ່ 
ກິດຈະກ າການເບິໍ່ງສັດປ່າ ໂດຍຜ່ານການສ້າງເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ, ຫ້າງ
ຮ້ານ shops ແລະ ຮ້ານອາຫານ. ຜ ຸ້ສ າປະທານປ່າສະຫງວນ ຍັງໄດຸ້ສະໜ
ອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວພະຈົນໄພ ລວມທັງ ລົດສາຍເຊ ອກ ແລະ 
ພາຫະນະບຸກທາງວິບາກ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມປ່າສະຫງວນໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ດ້ວຍຕົນ
ເອງ. ປ່າສະຫງວນ ສັນ  ນ າໃຊຸ້ລະບົບການວິເຄາະການເງິນ ລະດັບສ ງ 
ເພ ໍ່ອທົບທວນຂ ື້ມ ນໃນອະດີດ ແລະ ຄິດໄລ່ຜົນກ າໄລໃນອະນາຄົດ  ຜ່ານ
ການນ າໃຊຸ້ຮ ບແບບລາຄາສຸດທິໃນປະຈຸບັນ ໂດຍກ ານົດເອົາຄ່າທ ານຽມທີໍ່
ຕ ໍ່າສຸດ, ເຊິໍ່ງຫຼັງຈາກນັື້ນສາມາດສະເໜີລາຄາຂ ື້ນໂດຍຜ ຸ້ປະມ ນ. ຢ ່ອາຟຣິກ
ກາໄຕຸ້ ແລະ ບັນດາປະເທດທີໍ່ກ າລັງພັດທະນາ, ນະໂຍບາຍການສ າປະທານ 
ແມ່ນຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ຜ ຸ້ປະມ ນ ມີການຈ້າງງານຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ, ສົໍ່ງເສີມພ ມປັນຍາ
ທ້ອງຖິໍ່ນ, ຊ່ວຍປັບປຸງການບ ລິການຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ, ໃຫຸ້ຄວາມນິຍົມແກ່ຜ ຸ້
ຮັບເໝົາຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ, ຮັບເອົາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ  ໃນນາມການ
ມີຫຸ່ນສ່ວນ, ໃຫຸ້ການຫຼຸດລາຄາແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິໍ່ນ ຫຼ  ອີກຢ່າງໜຶໍ່ງ 
ໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດພິເສດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແກ່ຊຸມຊົນ.  
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6. ສາ້ງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ແກສ່ະຖາບັນ ແລະ ການ
ຕກົລງົເຫນັດກີຽ່ວກບັການແບງ່ປັນຜນົປະໂຫຍດທີໍ່
ເທົໍ່າທຽມກນັ  

ລາຍລະອຽດ 
ລາຍຮັບຈາກກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດ ແລະ ນອກ
ເຂດປ່າສະຫງວນ ທີໍ່ເປັນເຂດຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ, ຕ້ອງໄດຸ້
ແບ່ງປັນຜ່ານ ການຕົກລົງແບ່ງປັນທີໍ່ເທົໍ່າທຽມກັນ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ 
ບັນດານັກລົງທຶນ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຂະ ແໜ
ງການພາກລັດໄດຸ້ຮ່ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງ 
ທ່ຽວນ າກັນ. ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນໄດຸ້ມກີານ
ຕົກກັນແລຸ້ວ ແລະ ຄົນທ້ອງຖິໍ່ນກ ໍ່ສະໜັບສະໜ ນຂະບວນ
ການເຫຼົໍ່ານີື້. ສັດສ່ວນການແບ່ງປັນ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ກ ານົດ ຕາມ
ແຕ່ລະປະເພດຂອງກິດຈະກ າ, ອິງຕາມລາຄາ ແລະ ຜົນ
ກ າໄລ ພ້ອມດ້ວຍຜົນກະທົບຂອງແຕ່ລະກິດຈະກ າ. 

ສ າລັບເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ
ຄົື້ນຄວົື້າ, ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າສະຖານທີໍ່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ສະຫງວນ
ໄວຸ້ ໃນຄວາມເປັນເຈົື້າການຂອງຊຸມຊົນ ຫຼ  ລັດຖະບານ, 
ສະນັື້ນ ຄ່າເຊົໍ່າຈາກການພັດທະນານີື້ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ແບ່ງປັນ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ລະຫວ່າງບັນດາຄຸ່ຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ ? 
ເພ ໍ່ອອີງຕາມວິໄສທັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດ
ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ, ລາຍໄດຸ້ຈາກກນທ່ອງທຽ່ວ ຈະຕ້ອງໄດຸ້
ແບ່ງປັນ ສະນັື້ນ ການພັດທະນາບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ ຈິໍ່ງ
ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້, ແລະ ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ກ ໍ່
ສາມາດສົໍ່ງຜົນໃຫຸ້ທັງຊາວບ້ານ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະບານ 
ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ກ ໍ່ຄ  ດ້ານແຫຼໍ່ງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິໍ່ນ 
ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ເລ ອກສະຖານທີໍ່ເໝາະສົມ ສ າລັບສ້າງເຮ ອນພັກທ າມະ

ຊາດ ແລະ ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄົື້ວາ ພ ື້ນທີໍ່ດິນດັໍ່ງກ່າວນີື້
ຈະຕ້ອງໄດຸ້ຖ່າຍໂອນ ໄປໃນທາງທີໍ່ເໝາະສົມ  ບ ໍ່ແມ່ນ
ພຽງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ຫຼ  ກ າມະຊິດຂອງຊຸມ
ຊົນ.  

 ຖ້າມີສິໍ່ງຈະຕ້ອງໄດຸ້ຈັດຊ ື້, ນີື້ອາດຈະໄດຸ້ເງິນທຶນຜ່ານແຫຼໍ່ງ
ທຶນຂອງຜ ຸ້ສະໜັບສະໜ ນ  

 ສ້າງແຜນງານ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ສ າລັບ 
ພະນັກງານ ເມ ອງ, ແຂວງ 

 ເຈລະຈາໃຫຸ້ມກີານຕົກລົງກ່ຽວກບັການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດ ສ າລັບແຕ່ລະທຸລະກິດ ແລະ ແຕ່ລະໂຄງການ
ສ້າງລາຍຮັບທີໍ່ໄດຸ້ແນະນ າໃນຍຸດທະສາດສະບັບນີື້.  

7. ສົໍ່ງເສມີການລງົທຶນ ໂດຍພາກສວ່ນເອກະຊນົຜາ່ນ
ການສ າປະທານ ສ າລບັການພດັທະນາພ ື້ນຖານ
ໂຄງລາ່ງ  

ລາຍລະອຽດ 
ຈ ານວນໂຄງການທີໍ່ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດນີື້ ຈະສົໍ່ງ
ຜົນໄດຸ້ດີໂດຍ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນ ແລະ ຂະບວນການຈະ
ຕ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດ ເພ ໍ່ອເຕ ອນໃຫຸ້ນັກລົງທຶນເຫັນໂອກາດ.  
ຂະບວນການ ການສະແດງຄວາມສົນໃຈ ທີໍ່ໄດຸ້ແຈກຢາຍໄປ
ທົໍ່ວໂລກ ລວມທັງບ ລິສັດ ທີໍ່ຮ ຸ້ຈັກທີໍ່ຈະຮ່ວມມ ໃນຂົງເຂດທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະເປັນວິທີທາງທີໍ່ດີ
ທີໍ່ສຸດ. ຂະບວນການດັໍ່ງກ່າວຈະມີໜັງສ ຊັກຊວນ ກ່ຽວກັບ
ໂອກາດທີໍ່ມີ ແລະ ຂ ື້ມ ນກ່ຽວກບັສະຖານທີໍ່, ທ່າແຮງດ້ານ
ປະສົບການ, ແນວໂນຸ້ມດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ຕົວຊີື້ວັດ
ໂດຍລວມ ຂອງທ່າແຮງ ແລະ ເງ ໍ່ອນໄຂຕ່າງໆ.  

ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ 
ເປັນໂຄງການການລົງທຶນທີໍ່ສ າຄັນທີໍ່ສຸດ ສ າລັບພາກເອກະ
ຊົນ. ບັນດານັກລົງທຶນການຄ້າ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ເຈລະຈາຕົກລົງ
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມ  ກັບອົງການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າທີໍ່ເໝາະສົມ 
ແລະ ສິໍ່ງນີື້ຈະຕ້ອງໄດຸ້ກະຈ່າງແຈຸ້ງຢ ່ໃນໜັງສ ຊີື້ຊວນນັກ
ລົງທຶນ. ຖ້າເໝາະສົມແທຸ້ ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າແມ່ນ
ເປັນທີຮ ຸ້ຈັກໃນຊ່ວງເວລາຂອງການໂຄສະນາ ສິໍ່ງເຫຼົໍ່ານີື້ສາ 
ມາດ ລວມຢ ່ໃນຊຸດຂ ື້ມ ນຂ່າວສານທັງໝົດ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 
ຂະບວນການນີື້ຈະເປັນວິທີ ທີດີທີສຸດ ເພ ໍ່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມ
ສົນໃຈ ໃນການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ທີໍ່ມີໂອກາດ
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່. 
ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວໂຄງການ ທີໍ່ຈະນ າສະເໜີ ໃຫຸ້ກັບພາກ

ເອກະຊົນ ແລະ ຂອບເຂດ/ເງ ໍ່ອນໄຂ ທີໍ່ເປັນທີໍ່ຍອມຮັບ
ສ າລັບລັດຖະບານ. 

 ສ້າງຂ ື້ສະເໜີໃຫຸ້ນັກລົງທຶນ, ໜັງສ ຊັກຊວນ ແລະ ແຈກ
ຢາຍໄປໃຫຸ້ທົໍ່ວໃນລະດັບສາກົນ ຕະຫຼອດເຖິງ  ບັນດາ
ບ ລິສັດທີໍ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ເປັນທີໍ່ຮ ຸ້ຈັກ. 

8. ແຜນການຕະຫາຼດ ແລະ ການສ ໍ່ສານ   
ລາຍລະອຽດ 
ຂະນະທີໍ່ການສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວກ າລັງດີຂ ື້ນ ແລະ ໂອ 
ກາດທີໍ່ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ, ຈະມີຄວາມ
ຈ າເປັນສ າລັບເນັື້ນໜັກແຜນການຕະຫຼາດ ທີໍ່ກ ານົດໄວຸ້: 
 ການສ ໍ່ສານທີໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ຊ່ອງທາງເຂົື້າຫາຕະຫຼາດ 

ສ າລັບຕະຫຼາດທີໍ່ສ າຄັນ.  
 ຂ ື້ຄວາມ ແລະ ສ ໍ່ທີໍ່ຈະໄດຸ້ນ າໃຊຸ້  
 ຄ ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດຮ່ວມກັນ  
 ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ. 
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ຜ ຸ້ຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນບ ໍ່ຄວນເປັນຕົວແທນຫຼັກເຮັດດ້ານກ
ການຕະຫຼາດ  ແຕ່ພົວພັນຢ່າງໃກຸ້ຊິດກັບເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ 
ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ເພ ໍ່ອກ ານົດເນ ື້ອໃນ ແລະ ຂ ື້ 
ຄວາມທີໍ່ສາມາດໃຊຸ້ໂຄສະນາໂອກາດຕ່າງໆໃນປ່າສະຫງວນ
ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ແຂວງ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ ? 
ການດຶງດ ດຕະຫຼາດທີໍ່ເໝາະສົມ ສ າລັບ ປະສົບການທີໍ່ສະ  
ໜອງຢ ່ໃນປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ແນ່ໃສ່ ການ
ຕະຫຼາດ ແລະ ໂອກາດການຈ ານ່າຍຜະລິດຕະພັນ ອອກສ ່
ຕະຫຼາດການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັສ າລບັໂຄງການນີື້ 
 ເຮັດສັນຍາສະໜັບສະໜ ນດ້ານວິຊາການ ເພ ໍ່ອສ້າງ

ແຜນການຕະຫຼາດ. 
9.  ຂ ື້ມ ນຂາ່ວສານນກັທອ່ງທຽ່ວ  
ລາຍລະອຽດ 
ໃນຂະນະທີໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທົໍ່ວໄປ ໄດຸ້ໃຫຸ້ການຕັດສິນໃຈ 
ບ່ອນທີໍ່ສ າຄັນສ າລັບການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົື້າ ກ່ຽວກັບ
ປະເທດ ຫຼ  ຂົງເຂດ ທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຈະໄປທ່ຽວຊົມ ກ່ອນທີໍ່
ເຂົາເຈົື້າຈະເດີນທາງອອກຈາກບ້ານ,ເຂົາເຈົື້າຍັງໄດຸ້ກ ານົດທາງ
ເລ ອກເພີໍ່ມເຕີມເຊັໍ່ນ: ເສັື້ນທາງທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຈະເດີນໄປ ຫຼ  ກິດ 
ຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຈະເຮັດ ເມ ອເວລາທີໍ່ເຂົາ ເຈົື້າ
ໄປເຖິງ 

ແຫຼໍ່ງທີໍ່ມາຂອງຂ ື້ມ ນຂ່າວສານ ທີໍ່ຕ້ອງການຈາກແຕ່ລະບ່ອນ: 

 ທາງອອນໄລນ ສ າລັບຄົນທີໍ່ວາງແຜນການເດີນທາງ  
 ຢ ່ແຕ່ລະດ່ານເຂົື້າລາວ (ວຽງຈັນ, ນະຄອນພະນົມປະ 

ເທດໄທ, ດົງເຮີຍ ປະເທດຫວຽດນາມ) 

 ໃນແຕ່ລະສະຖານທີໍ່ (ຈຸດສ ນລວມ) ບ່ອນທີໍ່ຄົນເລີໍ່ມຕົື້ນ
ການເດີນທາງຢຸ້ຽມຊົມຂອງເຂົາເຈົື້າ ເຊັໍ່ນ ຕົວຢ່າງຄ  ທ່າ
ແຂກ. 

 ໃນໝ ່ບ້ານ ທີໍ່ຜ ຸ້ທ່ຽວຊົມພັກເຊົາຢ ່–ບົວລະພາ, ໜອງປີງ 
ມັນເປັນສິໍ່ງສ າຄັນ ການມີຂ ື້ມ ນທີໍ່ມີຄຸນນະພາບສ ງ ກຽ່ວກັບ 
ການສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ 
ຈະຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມເລ ອກປາຍທາງນີື້ ຫຼາຍກວ່າສິໍ່ງ 
ອ ໍ່ນໆ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເຂົື້າໃຈງ່າຍ ວ່າຢ ່ໃສ ແລະ ຈະ
ເດີນທາງໄປແນວໃດ. ການພິຈາລະນາທີໍ່ສ າຄັນຄ :   

 ສ ນຂ ື້ມ ນການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຂ ື້ມ ນທີໍ່ມີຄຸນນະພາບ
ສ າລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງ ແຜ່ນທີໍ່ ແລະ ຫຼັກຖານ
ແຫ່ງປະສົບປະການ ແລະ ທາງເລ ອກໃນການເດີນທາງ  

 ບ ລິການຈອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທີໍ່ພັກ  
 ຂ ື້ມ ນໃນໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ແລະ ສະຖານທີໍ່ພັກອ ໍ່ນໆ. 

ເມ ໍ່ອຢ ່ໃນພ ື້ນທີໍ່ ຂະນະທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຕັດສິນໃຈສິໍ່ງຫຼັກໆຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການຢ ່, ຕ້ອງການຂ ື້ມ ນ ເພ ໍ່ອ
ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຂົາເຈົື້າສາມາດໄດຸ້ໄປທຸກລາຍການ ຂອງການ
ຢຸ້ຽມຢຸ້າມຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃນແງ່ຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນທ້ອງ 
ຖິໍ່ນ, ປະສົບການທາງວັດທະນາທ າ, ການເດີນທາງຕາມ
ທ້ອງຖິໍ່ນ, ທາງເລ ອກທາງດ້ານອາຫານ. ຂ ື້ມ ນຕ້ອງມີເປັນ
ຫຼາຍພາສາ ກ່ຽວກັບສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວໃນທ້ອງຖິໍ່ນ, 
ເງ ໍ່ອນໄຂຂອງການເດີນທາງ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ປະສົບການ
ທາງວັດທະນາທ າ, ເລ ໍ່ອງເລົໍ່າພ ື້ນເມ ອງ, ຄຸນຄ່າທາງທ າມະ
ຊາດ ແລະ ວັດທະນາທ າ ແລະ ທາງເລ ອກດ້ານການກິນ
ອາຫານ.   

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 
ການມີຂ ື້ມ ນທີໍ່ຖ ກຕ້ອງ ກ່ອນການອອກເດີນທາງ, ເມ ໍ່ອເຂົາ 
ເຈົື້າຢ ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນເວລາເຂົາເຈົື້າຢ ່ໃນທ້ອງຖິໍ່ນ 
ສິໍ່ງສ າຄັນ ຄ ກ່ອນອ ໍ່ນໝົດເຂົາເຈົື້າມາເຖິງປາຍທາງ ແລະ ທີໍ່
ສອງ ເຂົາເຈົື້າໄດຸ້ມີປະສົບການທີໍ່ດີທີໍ່ສຸດ.    

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັ 
 ກະກຽມແຜນການສ ໍ່ສານ ທີໍ່ໃຫຸ້ ພ ື້ນຖານສ າລັບ ການ

ພັດທະນາຂ ື້ມ ນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ເຊ ໍ່ອມໂຍງ
ກັບ ແຜນການຕະຫຼາດ.  

10. ສາ້ງປະສບົການໃໝຢ່ ໃ່ນບາ້ນອ ໍ່ນ  
ລາຍລະອຽດ 
ບັນດາບ້ານອ ໍ່ນໆ ກ ໍ່ມີທ່າແຮງທີໍ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການ ທ່ອງທ່ຽວ. ຊາວບ້ານທີໍ່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລຸ້ວ 
ບ່ອນທີໍ່ຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວ ເດີນທາງໄປຂີໍ່ເຮ ອທ່ຽວຖ ື້າ, 
ແຕ່ຍັງຕ້ອງການຍົກລະດັບປະສົບການໃຫຸ້ດີຂ ື້ນຕ ໍ່ມອີກ. 
ບັນດາບ້ານ ອ ໍ່ນໆ ຢ ່ຕາມແຄມນ ື້າ ແລະ ຢ ່ໃນບ ລິເວນອ້ອມ
ຮອບປ່າສະຫງວນ ກ ໍ່ສາມາດສະໜອງບາງກິດຈະກ າການ
ທ່ອງ ທ່ຽວໄດຸ້.  

ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານວິຊາການ ສາມາດສະໜອງໃຫຸ້ເຮັດ
ວຽກກັບຊາວບ້ານ ເພ ໍ່ອປັບປຸງປະສົບການໃນປະຈຸບັນ ແລະ 
ພັດທະນາກິດຈະກ າໃໝ່ ທີໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍແນວຄວາມຄິດ    
ໃໝ່ໆ ເພ ໍ່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ຊາວບ້ານ.  

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ? 
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນການທ່ອງທຽ່ວ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການ 
ກິດຈະກ າໃໝ່ທີໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ບ້ານອ ໍ່ນກ ໍ່ຄວນມີ
ໂອກາດໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັ  
 ປະຕິບັດໂຄງການສະຫນັບສະຫນ ນດ້ານວິຊາການ ໄປ

ຍັງໝ ບ້່ານທີໍ່ກ າລັງຊອກຫາໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ. 
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11. ການປບັປງຸການປະຕບິດັການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ 

ລາຍລະອຽດ 
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜ ຸ້ທີໍ່ມາເຖິງປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ໃຫຸ້ຄວາມ
ສ າຄັນກັບສິໍ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸຸ້ມຄອງບັນຫາດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄາດຫວັງມາດຕະ 
ຖານສ ງຢ ່ບັນດາສະຖານທີໍ່ທີໍ່ສ າຄັນ.  

ຍຸດທະສາດທີໍ່ຄອບຄຸມ ເພ ໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຖິື້ມຂີື້ເຫຍ ື້ອຍຊະ 
ຊາຍ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ ໃນອ່າງເກັບນ ື້າ ຂອງແມ່ນ ື້າ
ເຊບັື້ງໄຟ ແລະ ບັນດາບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ໃຫຸ້ບັນຫານີື້
ຢ ່ພາຍໃຕຸ້ການຄວບຄຸມ. 

ຍອ້ນຫຍງັມນັຈິໍ່ງເປນັສິໍ່ງຈ າເປນັ ? 
ປະຈຸບັນເຫັນມີສິໍ່ງເສດເຫຼ ອເປັນປລາສະຕິກຢ ່ໃນສິໍ່ງແວດ 
ລ້ອມຫຼາຍໃນລະດັບທີໍ່ຍອມຮັບບ ໍ່ໄດຸ້ ແລະ ສິໍ່ງຈະເຮັດໃຫຸ້
ເສຍຄຸນຄ່າ ຈາກປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສົໍ່ງ
ຂ ື້ຄວາມຜິດພາດ ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທີໍ່ຕັື້ງໄວຸ້ ໃນດ້ານສິໍ່ງແວດ 
ລ້ອມແຫ່ງນັື້ນ ໂດຍຜ ຸ້ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນປະຕບິດັ 
 ກະກຽມໂຄງການ ການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ ທີໍ່ຄ ານຶງ

ເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນ ໃນການຫຸຸ້ມຫ ໍ່ ແລະ ການນ າໃຊຸ້
ປະເພດກະຕຸກກະປ໋ອງຢາງ, ນ າມາໃຊຸ້ຄ ນ ແລະ ການນ າ
ສິໍ່ງເສດເຫຼ ອທີໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ມາໝ ນໃຊຸ້ຄ ນ ຕາມ
ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນບ້ານ ເພ ໍ່ອຄວບຄຸມ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ ໃຫຸ້ມີໜ້ອຍລົງ,  

 ດ າເນີນການສ້າງຈິດສ ານຶກ ແລະ  ໂຄສະນາສຶກສາເພ ໍ່ອ
ປະຕິບັດໂຄງການນີື້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕວົຢາ່ງການປະຕບິດັທີໍ່ດ ີ

ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ມະຫາສະມຸດຕອນໄຕຸ້  ຢ ່ເກາະກັງ
ກາຣ  ພາກໄຕຸ້ຂອງ ອ ສເຕເຣຍ ໄດຸ້ລິເລີໍ່ມການເດີນທາງໄປ
ຫາ ເກາະກັງກາຣ  . ຜະລິດຕະພັນນີື້ ແມ່ນການຮ່ວມມ   
ລະຫວ່າງ ຜ ຸ້ປະກອບການດ້ານທີໍ່ພັກ ແລະ ຜ ຸ້ປະກອບ
ການ ການທ່ອງທ່ຽວໃນທ້ອງຖິໍ່ນ  ແລະ ຜ ຸ້ປະກອບການ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ມີປະສົມການສ ງ. ການພັກເຊົາຢ ່
ເຮ ອນພັກສະເພາະດ້ານ, ‘ຜ ຸ້ເດີນທາງມາສະເພາະ’ ຄ ຕ້ອງ
ໄດຸ້ເຂົື້າຮ່ວມກິດຈະກ າເຕັມຮ ບແບບພາຍໃນໜຶໍ່ງອາທິດ ທີໍ່
ໃຊຸ້ໃຫຸ້ເກີດປະໂຫຍດ  ທາງດ້ານສັດປ່າ ຂອງເກາະ
ດັໍ່ງກ່າວ. ນອກນັື້ນຍັງມີກຸມ່ນ້ອຍ ແລະ ປະສົບການການ
ສະເພາະສັດປ່າ  (ສິງທະເລ, ປາວານ, ນົກ ແລະ ສັດປ່າ
ອ ໍ່ນໆ), ມີລາຍການ ການເດີນປ່າ ແລະ ການອະທິບາຍ
ປະຫວັດຂອງທ າມະຊາດ .  ອາທິດທີໍ່ຈະໃຊຸ້ເວລາກັບຜ ຸ້ນ າ
ທ່ຽວ ໃນລາຍການໂປດ ທີໍ່ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍອາຫານດີໆ 
ແລະ ວາຍ. 

ໂຄງການດັໍ່ງກ່າວນີື້ ສາມາດລວມມີການປະກອບສ່ວນ 
ໃນການຮັກສາພັນສັດທີໍ່ໃກຸ້ຈະສ ນພັນ. 

ໂອກາດ ສ າລັບສະເພາະສະຖານທີໍ່ພິເສດ ເພີໍ່ມຄຸນຄ່າ ໃຫຸ້
ແກ່ຊຸດລາຍການການເດີນທາງເຊັໍ່ນນີື້ ທີໍ່ມີໂອກາດ ທີໍ່ຈະມີ
ການພົວພັນກັບສັດປ່າ ໃນທາງທີໍ່ ຄົນທົໍ່ວໄປ ອາດບ ໍ່
ສາມາດເຮັດໄດຸ້.  

ຜ ຸ້ທີໍ່ສະແຫວງຫາປະສບົການ ແມນ່ພ້ອມ ທີໍ່ຈະຈາ່ຍ 
ສ າລັບຜະລດິຕະພນັທີໍ່ມຄີນຸນະພາບສ ງ ທີໍ່ສະໜອງການ
ແປຄວາມໝາຍທີໍ່ ຕດິອກົຕດິໃຈ ແລະ ມຫີາຼຍກດີຈະກ າ
ທີໍ່ແຕກຕາ່ງກນັ ພອ້ມດວ້ຍທີໍ່ພກັທີໍ່ສະດວກສະບາຍ. 
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ພາກ III.   ການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ
ການຮບັຮອງເອາົຍດຸທະສາດນີື້ 
ຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ປະ 
ກອບມີຄ ່ຮ່ວມຄຸຸ້ມຄອງ: ບ້ານ, ກຸມ່ບ້ານ, ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການ
ຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມ ອງ, ຮອງ
ເຈົື້າເມ ອງ ເມ ອງບົວລະພາ, ພະແນກຊັບ ພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ 
ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທຽ່ວ ແຂວງຄ າມ່ວນ, ແລະ 
ໂຄງການ ຈີໄອແຊັດ (GIZ = Deutsche Gesellschaft fur 

Internationale Zusammenarbeit) ພ້ອມດ້ວຍຜ ຸ້ຕາງໜ້າ
ປະຊາຊົນໃນພ ື້ນທີໍ່.   

ຂະບວນການ ເຮັດໃຫຸ້ສ າເລັດ, ການຮັບຮອງເອົາ ແລະ 
ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ສ າລັບປ່າສະຫງວນຫີນ
ໜາມໜ ໍ່ ເບິໍ່ງຢ ່ຕາຕະລາງ 2. 

ການປະຕບິດັຍດຸທະສາດ 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການທອ່ງທ່ຽວສະບັບນີື້ ແມ່ນ
ໄດຸ້ແນ່ໃສ່ ໃຫຸ້ຮັບປະກັນວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ   
ໜາມໜ ໍ່ ໄດຸ້ຮັບການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ ໃນຮ ບແບບທີໍ່
ຍ ນຍົງ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິໍ່ນ. ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ເປັນເຂດທຸລະກັນດານ 
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ດ້ວຍເຫດນີື້ ຈິໍ່ງເຮັດກິດຈະກ າ
ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຢ ່ເຂດນອກ ຫຼ  ເຂດແຄມປ່າສະຫງວນ.  

ສະນັື້ນ ການປະຕິບັດ ແລະ ການພັດທະນາ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດຸ້ອີງຕາມວິໄສທັດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ຍ ນຍົງ ຈະເກີດຂ ື້ນຢ ່ເຂດດ້ານນອກຂອງປ່າສະຫງວນ ແລະ 
ຈະຖ ກຂັບເຄ ໍ່ອນ ໂດຍເຈົື້າໜ້າທີໍ່ ຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕ່າງໆ, ອົງການທີໍ່ບ ໍ່ຂ ື້ນກັບລັດທະບານ ແລະ ຊາວບ້ານ ກ ໍ່ຄ 
ການຄັດເລ ອກຜ ຸ້ດ າເນີການພາກເອກະຊົນ ຢ່າງລະອຽດ.  

ນີື້ສ້າງຄວາມຈ າເປັນ ສ າລັບ ວິທີປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ  
ເພ ໍ່ອການຄຸຸ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ. 
ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ເຊັໍ່ນນີື້, ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວ 
ຈະກວມເອົາເນ ື້ອທີໍ່ ໆກ້ວາງຂວາງກວ່າ ຂອບເຂດແດນຂອງ
ປ່າສະຫງວນ ແລະ ລວມທັງດິນຂອງຈ ານວນ   19 ບ້ານ 
ນັື້ນຄ ສ່ວນໜຶໍ່ງຂອງການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມ.  

ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ຈະຕ້ອງໄດຮັບການ
ຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍ ຜ ຸ້ທີໍ່ເໝາະສົມ ຫຼ  ຜ ຸ້ຕາງໜ້າທີໍ່ເໝາະ
ສົມ ແລະ ມີລະດັບການການໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ.  

ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ
ໜາມໜ  ຂັື້ນເມ ອງ ແມ່ນເປັນຜ ຸ້ທີໍ່ເໝາະສົມ ໃນການກ າກັບ
ຊີື້ນ າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີື້. ຄະນະ
ດັໍ່ງກ່າວນີື້ ລວມມີຜ ຸ້ຕາງໜ້າ ຈາກກຸມ່ບ້ານ ຕະ ຫຼອດເຖິງ 
ເຈົື້າໜ້າທີ ຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂັື້ນເມ ອງ ໂດບສະເພາະ
ແມ່ນ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການຊັບພະຍາ ກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາ
ທ າ & ທ່ອງທ່ຽວ. ເປັນປະທານຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງ
ຮ່ວມຂັື້ນເມ ອງ ໂດຍທ່ານຮອງເຈົື້າ ເມ ອງ.   
ແຕ່ລະຂະແໜງການ, ອົງການທີໍ່ບ ໍ່ຂ ື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ 
ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນບ້ານ ຈະຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່
ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມ ອງ ສ າລັບການປະ 
ຕິບັດແຜນການ ທີໍ່ເຂົາເຈົື້າຮັບຜິດຊອບເພ ໍ່ອສະໜອງການ 
ເຄ ໍ່ອນໄຫວຕ່າງໆ.  
ເນ ໍ່ອງຈາກວ່າຄວາມສ າຄັນຂອງຜົນສ າເລັດຂອງແຜນຍຸດທະ
ສາດການທ່ອງທ່ຽວ ເພ ໍ່ອຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ 
ຄວາມພະຍາຍາມທີໍ່ຢາກໃຫຸ້ສະຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວໄດຸ້ຈາລຶກໄວຸ້
ໃນລາຍຊ ໍ່ມ ລະດົກໂລກ, ພວກເຮົາຂ ແນະນ າໃຫຸ້ທີມງານຜ ຸ້
ຄຸຸ້ມຄອງບ ລິຫານຂັື້ນທ້ອງຖິໍ່ນ ກ ໍ່ຄ  ຫ້ອງການ ຊສ, ສະໜັບ
ສະໜ ນໂດຍ ທມີງານໂຄງການ ອະນຸລັກທ າມະຊາດ ແລະ 
ຄຸຸ້ມຄອງແຫຼໍ່ງຊັບພະຍາກອນແບບຍ ນຍົງຮັບຜິດຊອບ ຄຸຸ້ມ
ຄອງໃນແຕ່ລະວັນ, ປະສານງານ ແລະ ດ າເນີນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ.  
ບຸກຄົນທີໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພ  ແລະ ອາວຸໂສໃນການປະ 
ສານງານການເຮັດວຽກກັບຄ ່ຮ່ວມງານອ ໍ່ນໆ ແລະ ຄະນະ
ກ າມະການຂັື້ນບ້ານ, ມີການລາຍງານເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມ
ສົໍ່ງໃຫຸ້ ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມ ອງ  ຈະຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຜົນສ າເລັດຂອງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ. ການ
ສະໜັບສະໜ ນເຕັກນິກ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ກ ໍ່ອາດມີ
ຄວາມຈ າເປັນ. 
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ຕາຕະລາງ 2.  ການບ ລຫິານຄຸຸ້ມຄອງ ຍດຸທະສາດ ການທອ່ງທຽ່ວ ປາ່ສະຫງວນ ຫນີໜາມໜ ໍ່  
ກດິຈະກ າ ນຕິິບກຸຄນົທີໍ່ຮບັຜດິຊອບ ຄ າຄິດຄ າເຫນັ 

ປກຶສາຫາລ ແຜນຍດຸທະ
ສາດ 

ທີມງານໂຄງການ ອະນຸລັກທ າມະຊາດ 
ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແບບຍ ນ
ຍົງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່  

ຈີໄອແຊັດ/ໄອພີ (GIZ/IP) ປຶກສາຫາລ ກັບ ຂະ    
ແໜງການ ທີໍ່ກຽ່ວຂ້ອງໃນການພັດທະນາການທ່ອງ 
ທ່ຽວໃນພ ື້ນທີໍ່ ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົື້າເຂົື້າໃຈ 
ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກັບທຸກຂ ື້ສະເໜີ  

ສະຫຼຸບສງັລວມແຜນ
ຍດຸທະສາດ 

ທີມງານໂຄງການ ອະນຸລັກທ າມະຊາດ 
ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແບບຍ ນ
ຍົງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ 

ໄອແຊັດ/ໄອພີ (GIZ/IP) ປຶກສາຫາລ ກັບ ຊ່ຽວຊານ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 

ການຮບັຮອງເອາົແຜນ
ຍດຸທະສາດ 

ທ່ານເຈົື້າແຂວງ 
ຕາມຄ າແນະນ າ ຈາກ ພຊສ, ພຖວທ ແລະ ຄະນະ
ກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມ ອງ  

ການຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ການຈດັສນັ
ຊບັພະຍາກອນ 

ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມ ອງ 

ໃຫຸ້ການຕັດສິນສິໍ່ງທີໍ່ສ າຄັນ, ຕົວຢ່າງ: ການຄັດເລ ອກ
ທີໍ່ຕັື້ງຂອງ ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາຄົື້ນຄວ້າ  , ຄັດເລ ອກຄ ່ຮ່ວມມ  ແລະ ອ ໍ່ນໆ. 
 

ລະບຸລັດຖະບານ ແລະ ແຫຼໍ່ງທຶນອ ໍ່ນໆ ສ າລັບການ
ປະຕິບັດແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ  

ການປະຕບິດັແຜນຍດຸ
ທະສາດການທອ່ງທຽ່ວ  

ແຕ່ງຕັື້ງທີມງານປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ
ການທ່ອງທ່ຽວ: ໂຄງການ, ຫ້ອງການ 
ຊສ  ແລະ ຂະແໜງການອ ໍ່ນທີໍ່ຈ າເປັນ 

ຄຸຸ້ມຄອງປະຈ າວັນ, ປະສານງານ ແລະ ປະຕິບັດ. 
ລະບຸບຸກຄົນຜ ຸ້ທີໍ່ມີອ ານາດພຽງພ  ເພ ໍ່ອຊີື້ນ າ ປະຈ າວັນ 
ໃນການບ ລິຫານຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ  ລາຍງານໃຫຸ້ຄະນະ
ກ າມະ ການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມ ອງ. 
 

ດ າເນີນການສະຫນັບສະຫນ ນດ້ານວິຊາ
ການທ່ອງທ່ຽວເປັນສິໍ່ງຈ າເປັນ. 

 

ຄ າແນະນ າດາ້ນການລງົທນຶ  
ແຫຼໍ່ງທນຶທີໍ່ມທີາ່ແຮງ 
ຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ
ໜາມໜ ໍ່ໄດຸ້ປຶກສາຫາລ  ຈ ານວນແຫຼໍ່ງທຶນ ທີໍ່ມີທ່າແຮງ ຢ ່
ພາຍໃນ ເພ ໍ່ອຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢ ່. ໃນນີື້ລວມທັງງົບປະມານລັດຖະບານ, ການ
ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ສ າລັບໂຄງການກ ໍ່ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່
ສ າຄັນ ທີໍ່ດ າເນີນຢ ່ໃກຸ້ກັບປ່າສະຫງວນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ
ການນ າໃຊຸ້ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອ ໍ່ນໆ, ຄ່າປັບ
ໃຫມ ແລະການປະກອບສ່ວນອ ໍ່ນໆ ທີໍ່ມີຢ ່ລະດັບພາຍ
ໃນປະເທດ.  ຢ ່ໃນລະດັບສາກົນແຫຼໍ່ງທຶນເຫຼົໍ່ານີື້ລວມມ:ີ 
ຄ່າທ ານຽມ ສ າລັບການຖ່າຍທ າ, ຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນຕ່າງໆສ າລັບ
ການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຕະຫຼອດ
ເຖິງບັນດາໂຄງການ ສາກົນ ເຊັໍ່ນ:   ໂຄງການກັກບອນ 
ແລະ ໂຄງການ REDD. 

ຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ແນະນ າໃຫຸ້ມີບັນດາໂຄງການ ທີໍ່ມີ
ຈຸດປະສົງ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ສະໜອງແຫຼໍ່ງຂ ື້ມ ນ 
ສ າລັບ ການແປຄວາມໝາຍ ແລະ ການບ ລິການການ 

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກ າ ພາກສະໜາມ.  ບັນດາໂຄງ 
ການທີໍ່ຄວນຈັດຕັງປະຕິບັດເຫຼົໍ່ານີື້ສາມາດໄດຸ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜ ນຜ່ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໂດຍກົງ ຫຼ  
ໄດຸ້ຈາກໂຄງການຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ.  

ໂຄງການທີໍ່ສ າຄັນຢ ່ພາຍໃຕຸ້ຍຸດທະສາດສະບັບນີື້ ແມ່ນ 
ໂຄງການການຮ່ວມມ  ສ້າງເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ 
ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມ
ໜ ໍ່. ນັກລົງທຶນທາງການຄ້າຈ າເປັນຕ້ອງລົງທຶນ ສ້າງເຮ ອນ
ພັກທ າມະຊາດ ເປັນວິສາຫະກດິການຄ້າ. ນັກລົງທຶນ
ດັໍ່ງກ່າວນີື້ຍັງຈ າເປັນຕ້ອງໄດຸ້ ປະກອບສ່ວນຕົື້ນທຶນໃຫຸ້ແກ່
ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ເພ ໍ່ອຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ບັນດາອົງການສຶກ
ສາຄົື້ນຄວົື້າທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ    ເຊັໍ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ສ ນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າຕ່າງໆ ເຂົື້າມາຮ່ວມ ພ້ອມ 
ປະກອບສ່ວນກອງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອ ໍ່ນໆ. ເປັນ
ໄດຸ້ທັງຜ ຸ້ປະກອບການທາງການຄ້າ ແລະ ເປັນອົງການສຶກ
ສາຄົື້ນຄວົື້າ ມີແນວໂນຸ້ມທີໍ່ຈະກາຍເປັນໜ່ວຍງານລະດັບ
ສາກົນ. 
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ຂະບວນການໃຫຸ້ການຕດັສນິສ າລບັ ການລງົທນຶໃໝ ່
ສ າລັບການສະເໜີທີໍ່ບ ໍ່ມໃີນແຜນຍດຸ

ທະສາດ 

ຜ ຸ້ສະເໜ ີຍ ນບົດສະເໜ ີໂດຍສງັເຂບ ຫາ 
ຄກມ 

ກວດກາ ຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບແຜນ ການ
ຄຸຸ້ມຄອງຮວ່ມປາ່ສະຫງວນຫນີໜາມໜ ໍ່ 

ການສະເໜດີັໍ່ງກາ່ວຈະຊວ່ຍໃຫຸ້ເປັນໄປ
ຕາມວໄິສທດັຂອງຍຸດທະສາດ

ການທອ່ງທຽ່ວນີື້ບ ໍ່? 

ການສະເໜສີອດຄອ່ງກບັຫຼກັການຊີື້ນ າ 
ໃນແຜນຍດຸທະສາດການທອ່ງທຽ່ວ

ສະບັບນີື້ບ ໍ່? 

ການສະເໜຈີະມຂີ ື້ຜ ກມດັໃດໆ ກັບ
ໂຄງການທີໍ່ໄດຸ້ແນະນ າໂດຍຍດຸທະສາດ

ການທອ່ງທຽ່ວສະບບັນີື້? 

ຜ ຸ້ສະເໜ ີຍ ນບົດສະເໜລີາຍລະອຽດ 
ຜ ຸ້ປະມ ນຍ ໍ່ນການສະເໜີລາຍລະອຽດ ຕ່າງໆ 

ລະຫຼຸບ ແລະ ກຽມອອກໃບອະນມຸດັ  

ເຈລະຈາລງົລາຍລະອຽດ 

ເປີດຊອງປະມ ນກວດມ ນຄາ່ ແລະ ເລ ອກເອົາຜ ຸ້ທີໍ່ເໝາະສມົ  

ຮັບໃບຄ າຮອ້ງຂ ປະມ ນຈາກບັນດາບ ລິສດັທມີລີາຍຊ ໍ່  

ກະກຽມເອກະສານການຍ ໍ່ນປະມ ນ  

ການກະກຽມສນັຍາ / ເງ ໍ່ນໄຂ ,ໃບອະນຍຸາດ 

ປະເມີນ ແລະ ກ ານົດລາຍການ ການສະເໜີ 

ຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມກີານສະແດງຄວາມສົນໃຈ 

ຄັດເອົາ 2-3 ສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ມີທ່າແຮງ 

 ປະເມີນມ ນຄາ່ຂອງການສະເໜີ 

ກະກຽມກ ານດົລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ  

ໂຄງການຍດຸທະສາດ ເພ ໍ່ອປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດ ການທອ່ງທຽ່ວສະບບັນີື້  

ສ າລັບໂຄງການທີໍ່ມຢີ ໃ່ນຍດຸທະສາດ 

ປະເມນີການສະເໜ ີແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິໍ່ງແວດລອ້ມ 
 

ປກຶສາຫາລ ກບັກຸມ່ບາ້ນ 

ອະນມຸດັໂດຍ ຄກມ 

ດ າເນີນການພດັທະນາ 

ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຕດິຕາມຢາ່ງຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ  
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ສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ອາດຈະດຶງ
ດ ດເງິນທຶນການຊ່ວຍເຫຼ ອທີໍ່ສ າຄັນ ສ າລັບການວິໃຈການ
ອະນຸລັກ ແລະ ການສ ກສາຄວາມເຂົື້າໃຈຂອງປະເພນີ ພ້ອມ
ດ້ວຍການນ າໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃນເຂດປ່າ
ສະຫງວນ. ສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຍັງສາມາດສ້າງ 
ຄວາມຈົໍ່ງຮັກພັກດີ ແລະ ສ້າງສາມະຊິກ ເຊັໍ່ນວ່າ ໃຫຸ້ມີ
ອົງການອະນຸລັກຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ ກອງທຶນອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ, 
ຫຼ  ສາມາດເປັນຄ ່ຮ່ວມມ ກັບ ອົງການທີໍ່ມີຢ ່ແລຸ້ວ ເພ ໍ່ອເຂົື້າ
ເຖິງ ເຄ ໍ່ອຄ່າຍທີໍ່ມີຢ ່.  

ກິດຈະກ າທຸລະກິດອ ໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນ: ການຍ່າງປ່າທ າມະຊາດ, 
ການທ່ອງທ່ຽວຖ ື້າ ແລະ ໃຫຸ້ປະສົບການການເບິໍ່ງລີງຈະໄດຸ້
ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ ແລະ ດ າເນີນໂດຍ  ຜ ຸ້ປະກອບການ
ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວພະຈົນໄພ. ນັກລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດ 
ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ອາດຈ າເປັນຕ້ອງມີສິດທິພິເສດ ໃນ
ກິດຈະກ າການທ່ອງທຽ່ວບາງຍ່າງ ເພ ໍ່ອປຸ້ອງກັນການລົງທຶນ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃນການສ້າງເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖາ
ບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ. 

ຄ່າທ ານຽມສ າລັບການເຂົື້າທ່ອງທຽ່ວເຂດຖ ື້າເຊບັື້ງໄຟ, ກ ໍ່ຄ 
ຄ່າທ ານຽມການອະນຸຍາດສ າລັບຜ ຸ້ປະກອບການດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວຢ ່ເຂດນີື້ ແລະ ສະຖານທີໍ່ຕັື້ງອ ໍ່ນໆ ຈະສ ບຕ ໍ່ເປັນ 
ແຫຼໍ່ງລາຍຮັບໂດຍກົງໃຫຸ້ແກ່ກອງທຶນຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະ ຫງວນ. 

ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈະຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງ ເພ ໍ່ອ
ໃຫຸ້ ບັນດາຜ ຸ້ປະກອບການ, ຊາວບ້ານ, ຕະຫຼອດຮອດ ພະ 
ນັກງານ ຫ້ອງການຊັບພາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດ 
ລ້ອມ, ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ມີຊັບພະຍາກອນ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ສ້າງຄວາມສາມາດຢ່າງຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ. 

ຄ າແນະນ າສ າລບັການລງົທນຶ 
ພາກສ່ວນລັດຖະບານຂັື້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັື້ນແຂວງ ກ ໍ່ຄ ຜ ຸ້ຄຸຸ້ມ
ຄອງບ ລິຫານປ່າສະຫງວນ, ອ ານາດການປົກຄອງການທ່ອງ 
ທ່ຽວພາຍໃນທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ຊາວບ້ານ ທັງໝົດຕ້ອງຮັບປະກັນ
ວ່ານັກລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດ ສ້າງຜົນໄດຸ້ຮັບສະເພາະ ແຕ່
ເຂົາເຈົື້າອີງຕາມວິໄສທັດ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ຍ ນຍົງ ສ າລັບ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່. 
ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົໍ່ານີື້ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ມີການລວບລວມຢ ່ໃນເອ 
ກະສານ ໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ປະກອບການທຸລະກິດ ທີໍ່ມີທ່າແຮງ ສະນັື້ນ
ຈິໍ່ງບ ໍ່ມີຂ ື້ສົງໃສກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ລະດັບຂອງຄວາມມຸຸ້ງ
ໝັື້ນທີໍ່ຕ້ອງການ   ໂດຍໃຫຸ້ເຂົາເຈົື້າພິຈາລະນາວ່າຈະລົງທຶນໃນ
ເຂດດັໍ່ງກ່າວ ຫຼ ບ ໍ່.  
ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົໍ່ານີື້ແມ່ນໄດຸ້ອະທິບາຍລະອຽດ ດັໍ່ງລຸ່ມນີື້: 
 ມີຄວາມຊຽວຊານທີໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະຫວັດທີໍ່ພິສ ດ

ເຫັນໄດຸ້ 
ນັກລົງທຶນທ າທຸລະກິດໃດໆກ ໍ່ຕາມ ຈະຕ້ອງສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ 
ເຂົາເຈົື້າມີປະສົບການທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ການດ າເນີນ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໂດຍອີງຕາມທ າມະຊາດ, 
ໂດຍສະເພາະຢ ່ໃນຂົງເຂດອາຊຽນ, ຢ ່ທີໍ່ມາດຕະຖານຄຸນນະ 
ພາບ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ເກີດການບ ລິການລະດັບສີໍ່ດາວ ແລະ  ປະສົບ
ຜົນສ າເລັດ ພ້ອມທັງໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ຄອງຕ າແໜ່ງ
ເປັນການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ລະດັບສາກົນ. 
 ປະກອບກອບສ່ວນໂດຍກົງໃນການປັບປຸງສິໍ່ງແວດລ້ອມ  
ກິດຈະກ າທາງທຸລະກິດທັງໝົດທີໍ່ດ າເນີນ ໃນເຂດສະຫງວນ 
ແລະ ໃນເຂດບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ, ລວມທັງການພັດທະນາ ແລະ 
ການດ າເນີນກິດຈະການ ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖາ
ບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ປະກອບສ່ວນໃນການປັບ 
ປຸງສິໍ່ງແວດລ້ອມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ເຂດໃກຸ້ຄຽງສະຖານທີໍ່ 
ການພັດທະນາ ແລະ ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ.   
ມາດຕາການອາດຈະລວມມ:ີ ການສະໜອງ ແລະ ຕົກລົງ
ຮັບຮອງ ບັນດາເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ, ການສະໜອງນ ື້າ ແລະ ການ
ບ ລິການວາງທ ື້ນ ື້າເສຍໃຫຸ້ແກ່ໝ ່ບ້ານທີໍ່ໃກຸ້ຄຽງ ນອກຈາກການ
ພັດທະ ນາ; ມາດຕາການການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ ເຊິໍ່ງຍັງໃຫຸ້
ບ ລິການແກ່ບັນດາບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ, ໂຄງການພະນັກງານອາສາ
ສະຫມກັຂອງອົງການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ, 
ບັນດາໂຄງ ການບ ລິຈາກ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນທາງ
ດ້ານການເງິນໂດຍຕົງ ໃຫຸ້ແກ່ໂຄງການການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງແວດ 
ລ້ອມ. 
 ຮ່ວມມ ກັບເມ ອງ ແລະ ບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນ 
ນັກລົງທຶນຈະຕ້ອງສະແດງໃຫຸ້ເຫນັເຖິງຄວາມເຂົື້າໃຈໃນຄວາມ
ທ້າທາຍ ທີໍ່ກ າລັງປະເຊີນ ກັບຊາວບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ຄວາມ
ມຸຸ້ງໝັື້ນ ທີໍ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກນັກັບເຂົາເຈົື້າ ໃນໂຄງການ
ຮ່ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ  ດຶງດ ດຄວາມສົນໃຈ.  

 

ນຍິາມ ຂອງຄ າວາ່ ‘ ສ າປະທານ ’ 

“ມີໃບສັນຍາເຊົໍ່າ, ມີໃບອະນຸຍາດ, ມີຄວາມ
ສະດວກສະບາຍ ຫຼ  ການອະນຸຍາດໃຫຸ້ 
ດ າເນີນກິດຈະການ ໂດຍບຸກຄົນອ ໍ່ນໆ ໂດຍ
ທີໍ່ບ ໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານ/ຂະແໜງການຄຸຸ້ມຄອງ
ປ່າ ສະຫງວນ ຫຼ  ຂະແໜງການພາກລັດ”  

(ການສ າປະທານການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດປົກ
ປັກຮັກສາທ າມະຊາດ, ຢ ເອັນດີພີ (UNDP), 
ພະຈິກ 2014) 



ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ ໍ່ | ຍຸດທະສາດການທ່ອງທຽ່ວ 2015-2020| ພະຈິກ 2015 34 | 

 ຮ່ວມມ ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າທີໍ່ເໝາະສົມ 
ນັກລົງທຶນທຸລະກິດ ເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນສຶກ
ສາຄົື້ນຄວົື້າຈະຕ້ອງໄດຸ້ມີຫຼັກຖານ ການຕົກລົງເບ ື້ອງຕົື້ນ ກັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລທີໍ່ມີຊ ໍ່ສຽງ ແລະ ສະຖາບັນການສ ກສາຄົື້ນ 
ຄວົື້າ ອ ໍ່ນໆ ທີໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ກວມ
ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາຄຸນຄ່າທາງທ າມະຊາດ ຂອງປ່າສະ 
ຫງວນແຫ່ງ ກ ໍ່ຄ ການສຶກສາສັງຄົມ ແລະ ຊມຸຊົນ  ເພ ໍ່ອສົໍ່ງເສີມ
ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນ.  
ຂ ື້ຕົກລົງເຫຼົໍ່ານີື້ ຈະຕ້ອງລວມທັງການຈັດຫາແຫຼໍ່ງທຶນທີໍ່ເໝາະ
ສົມເພ ໍ່ອຮັບປະກັນວ່າ ສະຖາບັນການສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າສາມາດ
ຈັດຕັື້ງຂ ື້ນພ້ອມກັບການລິເລີໍ່ມດ າເນີນເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ.  
 ການຈ້າງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ  
ບົດສະເໜີເພ ໍ່ອດ າເນີນທຸລະກິດທງັໝົດ ຈະຕ້ອງມີແຜນງານ 
ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ແຜນການຈ້າງານລະອຽດ 
ເພ  ໍ່ອເພີໍ່ມການຈ້າງງານຄົນທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ການວາງແຜນ 
ສ າລັບການເພີໍ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊ່ວງເວລານີື້,ເພ ໍ່ອ
ໃຫຸ້ຄົນໃນທ້ອງຖິໍ່ນສາມາດໄດຸ້ມທີັກສະ ແລະ ພາລະ
ບົດບາດທີໍ່ສະເພາະ ແລະ ມີລະດັບທາງວິຊາການທີໍ່ສ ງຂ ື້ນ. 
ເຊິໍ່ງອາດຈະລວມເຖິງ ການເລີໍ່ມຕົື້ນຈ້າງພະນັກງານເປັນຄົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ສ າລັບການຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ການບ ລິການ ກ ໍ່ຄ 
ການບັງຄັບໃຊຸ້ຜ ຸ້ນ າທ່ຽວທ້ອງຖິໍ່ນ ສ າລັບ ການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ເຈົື້າໜ້າທີໍ່ທ້ອງຖິໍ່ນ ສ າລັບກດິຈະກ າໃນ ປ່າສະຫງວນ. 

 ສັນຍາຜ ກພັນ ກັບໂຄງການຝຶກຫດັດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ບົດສະເໜີເພ ໍ່ອດ າເນີນທຸລະກິດທງັໝົດ ຈະຕ້ອງສະແດງໃຫຸ້
ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົື້າຈະປະກອບສ່ວນແນວໃດ ໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ການຈ້າງງານຄົນທອ້ງຖິໍ່ນ ຜ ຸ້ທີໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄັດ
ເລ ອກ ສ າລັບໂຄງການງານຝຶກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ມີ
ເປົື້າໝາຍການຈ້າງງານຜ ຸ້ສ າເລັດການສຶກສາ ໃນບົດບາດລະ 
ດັບສ ງໃນອົງການຈັດຕັື້ງຂອງເຂົາເຈົື້າ.  
 ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານ

ສິໍ່ງແວດລ້ອມ 
ບົດສະເໜີເພ ໍ່ອດ າເນີນທຸລະກິດທງັໝົດ ຈະຕ້ອງໄດຸ້ປັບປຸງ 
ແລະ ປະຕິບັດການຈ້າງງານ  ແລະ ການດ າເນີນນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆ ເພ ໍ່ອປະຕິບັດພັນທະ ທີໍ່ຈະຮັກສາ ສະຖານທີໍ່ເຮັດ
ວຽກ ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີໍ່ຕອບ
ສະໜອງ ແລະ ເຮັດໄດຸ້ເກີນມາດຕະຖານລະດັັບຊາດ, ແລະ 
ຈັດໃຫຸ້ມີຄວາມປອດໄພ ໃນການໃຫຸ້ວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ 
ໂອກາດການພັດທະນາ ສ າລັບແຮງງານທັງໝົດ.  
ບົດສະເໜີຄວນສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມມຸຸ້ງໝັື້ນ ໃນການ
ຈັດຫາອາຫານ ແລະ ເຄ ໍ່ອງອຸປະໂພກບ ລິໂພກອ ໍ່ນໆ ຈາກ
ແຫຼໍ່ງທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນທ້ອງຖິໍ່ນ  
ເພ ໍ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການດ າເນີນທຸລະກິດ. 
ກິດຈະກ າ ແລະ ການພັດທະນາທັງໝົດ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການ

ອອກແບບ ແລະ ດ າເນີນ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະຖານສ ງສຸດ
ດ້ານສິໍ່ງແວວລ້ອມ. 
ສ າລັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກ າ ຈະມີທັງກິດຈະກ າທີໍ່
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນລັກຊະນະດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມທີໍ່ມີ
ຄວາມອ່ອນໄຫວງ່າຍ ລວມທັງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເຊັໍ່ນ:
ການຢຽບ, ການແຕະຕ້ອງເຈັບບາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງ
ອ້ອມ ເຊັໍ່ນ: ສຽງດັງ ແລະ ການລົບກວນດ້ວຍແສງສະຫວ່າງ
, ຫຼີກຫຼໍ່ຽງສິໍ່ງທີໍ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ ແລະ ອັນຕະລາຍທີໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ 
ດ າເນີນການເພ ໍ່ອມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ, ເຮັດວຽກພາຍໃນຄວາມຈຸພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ມີຢ ່
ເຊັໍ່ນ: ການຂົນ ສົໍ່ງ, ການສະໜອງນ ື້າ, ທ ໍ່ລະບາຍນ ື້າເສຍ, 
ການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ ຫຼ  ການປັບປຸງການບ ລິການເຫຼົໍ່ານີື້ 
ຖ້າເປັນໄປໄດຸ້. 
ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ສ າລັບການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ວຽກກ່ຽວ
ກັບພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງອ ໍ່ນໆ ແມ່ນໄດຸ້ວາງໄວຸ້ ດັໍ່ງນີື້:  
 ການຕະຫຼາດ ແລະ ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍ 
ນັກລົງທຶນຈະຕ້ອງສະແດງໃຫຸ້ເຫນັເຖິງການເຊ ໍ່ອມໂຍງທີໍ່ມີຢ ່ 
ແລະ ການສະເໜີຂອງເຂົາເຈົື້າ ກບັອົງການລະດັບຊາດ ແລະ 
ລະດັບສາກົນ ເພ ໍ່ອເຮັດການຕະຫາຼດ ກິດຈະກ າ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ທີໍ່ເຂົາເຈົາໄດຸ້ສະເໜີ. ການເຊ ໍ່ອມໂຍງເຫຼົໍ່ານີື້ ຈະ
ຕ້ອງມີຄວາມໜ້າເຊ ໍ່ອຖ  ແລະ ສາມາດເປັນການຄ້າສົໍ່ງ, ເປັນ
ຕົວແທນ ແລະ ສາຂາປີກຍ່ອຍ.  
 ຜົນຕອບແທນທາງລາຍຮັບທີໍ່ເຫມາະສົມ 
ຜ ຸ້ປະກອບການທຸລະກິດຈະຕ້ອງໄດຸ້ສະເຫນີຜົນຕອບແທນ
ທາງການເງິນໃນລະດັບທີໍ່ເຫມາະສົມ  ທີໍ່ຕ ໍ່າສຸດຕາມຂ ື້ກ ານົດ
ໃນກົດໝາຍການເງິນແຫ່ງຊາດ ສ າລັບການສ າປະທານ ໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.  
ຜ ຸ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ດ າເນີນຢ ່ພາຍໃນປ່າ
ສະຫງວນ ຈະໄດຸ້ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມໃບອະນຸຍາດໃຫຸ້ແກ່ ພະ
ແນກຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
70% ຂອງຄ່າທ ານຽມນີື້ ແມ່ນເຂົື້າກອງທຶນຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະ 
ຫງວນ ເພ ໍ່ອໃຊຸ້ສະເພາະຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ. 
ເພາະການສ້າງເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຈະໄດຸ້ຕັື້ງຢ ່ເຂດນອກປ່າສະຫງວນ, ລາຍຮັບ
ຈາກການເຊົໍ່າພ ື້ນທີໍ່ ຈະບ ໍ່ຂ ື້ນຢ ່ກບັລະບຽບການນີື້. ຂ ື້ນຢ ່ກັບ
ການເລ ອກສະຖານທີໍ່ຕົວຈິງ, ສ າລັບການພັດທະນານີື້ ແມ່ນ
ເນາະນ າໃຫຸ້ຊ ື້ທີໍ່ດິນຈາກເຈົື້າຂອງດິນທີໍ່ມີຢ ່ ແລະ ໂອນໃຫຸ້
ກຸ່ມບ້ານທ້ອງຖິໍ່ນເປັນເຈົື້າການ ເພ ໍ່ອຜົນປະໂຫຍດຈາກຄ່າ
ເຊົໍ່າສາມາດແບ່ງປັນ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ກັບສ່ວນປະກອບທີໍ່
ໄດຸ້ຕັື້ງໄວຸ້ໃຫຸ້ກັບກອງທຶນການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ຫຊສ 
ແລະຖວທ  ສາມາດສະໜັບສະໜ ນທຶນໃນການຊ ື້ ຫຼ ຈັດສັນ
ສະຖານທີໍໆ່ ເປັນເອກະລາດສ າລັບນັກລົງທຶນ.  ເຊິໍ່ງຈະຮັກສາ
ມາດຕະການໆຄຸຸ້ມຄອງສະຖານທີໍ່ການພັດທະນາໃຫຸ້ຜົນ
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ປະໂຫຍດໃນການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຊາວບ້ານໃນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ. 
ລະດັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຜົນຕອບແທນ ຈະຂ ື້ນກັບລະ 
ດັບຂອງການລົງທຶນ ໂດຍຄ ່ຮ່ວມມ ທຸລະກິດ. ຫຼາຍໆທາງ
ເລ ອກແມ່ນເປັນໄປໄດຸ້ສ າລັບການຈັດແຈງການເຊົໍ່າ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າໄດຸ້ກ ານົດລາຄາເຊົໍ່າ ຈະໃຫຸ້ຄວາມແນ່ນອນ ແກ່ລາຍ
ຮັບກັບການເລ ໍ່ອນອັດຕາຂອງຄ່າເຊົໍ່າ ໄດຸ້ອີງຕາມລາຍຮັບ  
ສະນັື້ນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນໄດຸ້ແບ່ງປັນ
ລະຫວ່າງເຈົື້າຂອງດິນ ແລະ  ຄ ່ຮ່ວມມ .  

ບັນດາເງ ໍ່ອນໄຂທີໍ່ຂຽນໄວຸ້ຂ້າງເທິງ ຈະເຮັດໃຫຸ້ເປັນຈິງໄດຸ້ ຢ ່
ທີໍ່ການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນທາງການຄ້າເທົໍ່ານັື້ນ ແລະ ເພ ໍ່ອ
ໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນ  ກ ໍ່ຄ ການຄຸຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
,ແລະ ເຫຼົໍ່ານີື້ບ ໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ  ຈະຕ້ອງໄດຸ້
ພິຈາລະນາ ໃນເວລາການເຈລະຈາ ຜົນຕອບແທນທີໍ່ຕ້ອງ 
ການຈາກການພັດທະນາ. 
ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມເໝາະສົມ, ເຊິໍ່ງຈະໄດຸ້ກ ານົດ ໂດຍ
ການພິຈາລະນາຕາມກ ລະນີສຶກສາ ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ສາກົນ,   ລະດັບຄ່າເຊົໍ່າ ແລະ ສິໍ່ງທີໍ່ປຸກສ້າງ ຈະຂ ື້ນຢ ່ກັບ
ລາຍລະອຽດຂອງການເຈລະຈາ ກັບຜ ຸ້ປະມ ນໄດຸ້. 

 

ໂຄງລາ່ງພ ື້ນຖານ ແລະ ຫຼກັການໆອອກແບບ  
ການສ້າງເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ 
ຈະຕ້ອງໄດຸ້ພັດທະນາໃນທາງທີໍ່ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ ແລະ 
ຫຼັກການແນະນ າ ຂອງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສະບັບນີື້.  
ຈຸດທີໍ່ຕັື້ງຂອງການພັດທະນາຄວນເປັນພ ື້ນທີໍ່ດິນ ທີໍ່ມີພ ື້ນຖານ
ຄວາມໝັື້ນຄົງຖາວອນ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນກະທົບຈາກລະດ ການ 
ເຊັໍ່ນ: ນ ື້າຖ້ວມ...ເຂດທີໍ່ມີພ ດພັນຕົື້ນໄມຸ້ທີໍ່ຫາຍາກ ຫຼ  ມີ
ຄວາມໂດດເດັໍ່ນດ້ານອ ໍ່ນໆ ຄວນໄດຸ້ຫຼີກເວັື້ນ. ພ ື້ນທີໍ່ດິນດັໍ່ງກ່າວ
ຄວນມີການເຂົື້າເຖິງໄດຸ້ດ້ວຍເສັື້ນທາງ, ມີພະລັງສະໜອງໃຫຸ້  
ແລະ ເຄ ໍ່ອຄ່າຍການສ ໍ່ສານ. ພ ື້ນທີໍ່ດິນທີໍ່ຖ ກນ າໃຊຸ້ຢ ່ໃນປະຈຸ
ບັນສ າລັບການກະສິກ າຫຼັກທີໍ່ໜ້າແໜຸ້ນ ເຊັໍ່ນ: ການຜະລິດເຂົື້າ 
ບ ໍ່ຄວນນ າໃຊຸ້ເຊິໍ່ງຈະສົໍ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕ ໍ່ກັບຊາວບ້ານ.  
ການຄັດເລ ອກສະຖານທີໍ່ຄວນຂ ື້ນກັບການປຶກສາຫາລ ກັບຊາວ 
ບ້ານໃນທ້ອງຖິໍ່ນ ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນວ່າ ສະຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວ ບ ໍ່ຈະ
ມີຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນາທ າ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜ ນຈາກເຂົາເຈົື້າ. 
ທາງດ້ານລັກສະນະຂອງການພັດທະນາ, ສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກການປຸກສ້າງ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຕ້ອງຢ ່ໃນລະດັບທີໍ່ເໝາະ
ສົມ ກັບທ າເລທີໍ່ຕັື້ງຂອງຮ່ອມພ  ແລະ ນ າໃຊຸ້ວັດສະດຸທີໍ່ຫາໄດຸ້
ໃນທ້ອງຖິໍ່ນເຂົື້າໃນການປຸກສ້າງ. 
ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າການພັດທະນາດັໍ່ງກ່າວຄວນມີພັດທະນາຢ ່
ເຂດບ້ານດຸ, ສະນັື້ນມັນຈະບ ໍ່ຄອບງ າໝ ່ບ້ານໃດໆທີໍ່ມີຢ ່. ໃນ
ຂະນະທີໍ່ ລວມໝົດທກຸຢ່າງຂອງເຮ ອນພັກທ າມະຊາດ ແລະ 
ສະຖາບັນສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ຈະ ກ້ວາງຂວາງສະລັບຊັບຊ້ອນ
ກວມເອົາເນ ື້ອທີໍ່ໂດຍປະມານ 3,000 ຕາແມັດ, ນີື້ຈ າເປັນຕ້ອງ
ໄດຸ້ແຍກຈ ານວນຕຶກສະເພາະ. ຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດຂອງແຕ່ລະ
ຕຶກຄວນໄດຸ້ຈ າກັດ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ
ພ ມສັນຖານຂອງເຂດຊົນນະບົດ. 

ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສ້າງອາຄານສະຖານທີໍ່ໃຫຸ້
ເອົາໃຈໃສ່ ຍ່າງອະອຽດ ໃຫຸ້ມີຫຼັງຄາກວມເອົາທາງຍ່າງເພ ໍ່ອ
ກ ລະນີມກີານເຄ ໍ່ອນໄຫວໄປມາລະຫວ່າງຕຶກຕ່າງໆ,  ໃຫຸ້ມີອາ 
ກາດປອດໂປ່ງ, ມີການລະບາຍອາກາດທ າມະຊາດໄດຸ້ດີ ສ າລັບ
ທຸກບ່ອນພາຍໃນຕຶກ, ສາມາດເບິໍ່ງວິວໃນໄລຍະໄກ ແລະ ມີ
ສວນສະນຸກ. ການວາງແຜນສ້າງສະຖານທີໍ່ ຍັງຄວນໄດຸ້ຮັກສາ
ພ ດພັນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ສ າລັບສະຖານທີໍ່
ພັກຫ່າງຈາກພ ື້ນທີໍ່ສາທາລະນະ. ການຕົບແຕ່ງອາຄານໃຫຸ້ເຂົື້າ
ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ຄວນເພີໍ່ມທະວີກາລະໂອກາດການນ າ
ໃຊຸ້ປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ  ສ າລັບເຄ ໍ່ອງເຮັດ
ນ ື້າອຸ່ນ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານ, ຫຼີກຫຼໍ່ຽງທິດຂອງແສງຕາ
ເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ ເພ ໍ່ອ ບ ໍ່ໃຫຸ້ແສງແດດແຊກຊຶມເຂົື້າ
ໄດຸ້ຫຼາຍ. 

ຕວົຢຸ້ໍ່າງການປະຕບິດັໄດຸ້ດ ີ
ສັນຍາ ການສ າປະທານ ຢ ່ເນປານປາ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຂອງປະເທດເນປານ,  ການເຊົໍ່າສ່ວນໃຫຍ່ສະໜອງໃຫຸ້ແກ່
ຜ ຸ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍ
ປົກກະຕິແລຸ້ວ ພ ື້ນທີໍ່ໜ້ອຍທີໍ່ສຸດຂອງເນ ື້ອທີໍ່ດິນ ທີໍ່
ອະນຍຸາດໃຫຸ້ເຊົໍ່າ ເພ ໍ່ອ ສາ້ງໂຮງແຮມ, ເຮ ອນພັກ, ຣີສອດ, 
ຫຼ  ສະຖານທີໍ່ຕັື້ງແຄັມ. ການສາ້ງແມ່ນແນ່ໃສກ່ານສະໜອງ
ປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກປ່ະຊາຊົນທົໍ່ວໄປ ປົກກະຕິແລຸ້ວແມ່ນມກັ
ຈະເຮັດ ເພ ໍ່ອໂອກາດການຫຼຸດຄ່າເຊົໍ່າ . ປະຈຸບັນ, ໄລຍະ
ເວລາການເຊົໍ່າ ແມນ່ 10 ຫາ 15 ປີ ສ າລັບເຮ ອນພັກ , ໃນ
ອະນາຄົດ ຈະມກີານເຊົໍ່າຮອດ 20 ປີ. ທຸກສັນຍາການສ າ
ປະທານ ລະບຸລາຍລະອຽດ ການໂອນກ າມະສິດ ຂອງທຸກ
ອາຄານ  ແລະ ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ໄດຸ້ສ້າງຂ ື້ນໂດຍຜ ຸ້ສ າ
ປະທານ ໃຫຸ້ລດັຖະບານ ໃນເວລາສີື້ນສຸດສນັຍາການສ າ
ປະທານ.  
-ບ ໍ່ຫວງັ-ຜນົປະໂຫຍດທາງການເງນິ & ສນັຍາຄາ່ເຊົໍ່າ 
ມີໃນຫາຼຍໆກ ລະນີ ເງ ໍ່ອນໄຂການເຊົໍ່າດິນ ໄດຸ້ມີຂ ື້ບງັຂັບ
ລະອຽດ ກ່ຽວກັບການສາ້ງພ ື້ນຖານໂຄງລາ່ງ ທີໍ່ໃຫຸ້ຜົນ
ປະໂຫຍດສວ່ນລວມແກ່ຊມຸຊົນທອ້ງຖິໍ່ນ  (ນອກຈາກການ
ໃຫຸ້ວຽກເຮັດງານທ າແກຄ່ົນທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ການຊ ື້ສິໍ່ງຂອງ
ຈາກປະຊາຊົນ) ຕົວຢາ່ງ: ສາມະຄມົທ່າເຮ ອຊິດນີ  ມີການ
ກ ານົດລາຄາ ການໃຫຸ້ບ ລິການບາງພ ື້ນຖານໂຄງການທີໍ່ນັກ
ສ າປະທານສາ້ງຂ ື້ນ ແຕ່ໃຫຸ້ຊມຸຊົນໄດຸ້ປະໂຫຍດໂດຍບ ໍ່ເກັບ
ຄ່ານ າໃຊຸ້ ແຕ່ລດົລາຄາເຊົໍ່າພ ື້ນທີໍ່ດນິໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ເຊົໍ່າ ຫຼ  ຜ ຸ້ສ າ
ປະທານ. 
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ການວາງແຜນສ້າງສະຖານທີໍ່ ຄວນຈັດໃຫຸ້ມີພ ື້ນທີໍ່ພຽງພ ສ າລັບ
ການບ າບັດນ ື້າເສຍ ແລະ ການກ າຈັດສິໍ່ໍ່ງເສດເຫຼ ອ ຕະຫຼອດ
ເຖິງບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ການບ ລະນະຮັກສາສິໍ່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ  ແລະ ພິຈາລະນາການໝ ນນ ື້າຝົນ ທີໍ່ສາມາດ
ບ າບັດມານ າໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ ່ສະຖານທີໍ່ ເພ ໍ່ອຊ່ວຍຫຼີກຫຼໍ່ຽງຜົນກະທົບ
ລົງສ ່ກະແສນ ື້າ. ຄວນໄດຸ້ຈ າກັດແສງສະຫວ່າງພາຍນອກ ໃຊຸ້
ສະເພາະແຕ່ສິໍ່ງຈ າເປັນເພ ໍ່ອຄວາມປອດໄພໃນການເຄ ໍ່ອນ ໄຫວ
ໄປມາບ ລິເວນອ້ອມຮອບສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ອອກແບບເພ ໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນບ ໍ່ໃຫຸ້ໃຊຸ້ແສງໄຟສະຫວ່າງເກີນໄປ. 

ອາຄານຄວນໄດຸ້ຈ າກັດສ ງສຸດໃຫຸ້ມີ ສອງຊັື້ນ ຫຼ  ສາມຊັື້ນເທົໍ່າ
ນັື້ນ, ເພ ໍ່ອບ ໍ່ໃຫຸ້ກາຍເປັນທີໍ່ໂດດເດັໍ່ນເກີນໄປໃນພ ມສັນ ຖານ
, ແຕ່ຢ ່ພາຍໃນຫ້ອງໃຫຸ້ສາມາດແນມເຫັນທິວທັດພ ເຂົາອ້ອມ
ຮອບ. ຝາກ າແພງສ ງຕາມອາຄານຫຼາຍຊັື້ນເປັນເລ ໍ່ອງຍາກທີໍ່
ຈະໃຫຸ້ຮົໍ່ມເງົາ  ເຊິໍ່ງຈະເປັນການກບັດັກຄວາມຮ້ອນໄດຸ້.  

ລັກສະນະຂອງ ອາຄານແບບດັໍ່ງເດີມ ໃນພ ື້ນທີໍ່ຄວນສະ 
ທ້ອນໃຫຸ້ເຫັນໃນການເລ ອກໃຊຸ້ວັດສະດຸທ້ອງຖິໍ່ນ, ລວມທັງ
ໄມຸ້ ເຊັໍ່ນ: ນ າໃຊຸ້ໄມຸ້ໄຜ່ເຮັດ ຝາ, ພ ື້ນ ແລະ ຕົກແຕ່ງດ້ານ
ໃນ; ມຸງຫຼັງຄາດ້ວຍໄມຸ້ແປຸ້ນເກັດ ທີໍ່ເປັນຮ ບແບບດັໍ່ງເດີມ. 

ອາຄານຄວນໄດຸ້ຮັບການອອກແບບໃຫຸ້ເຂົື້າກັບສະພາບແວດ
ລ້ອມ ເພ ໍ່ອປຸ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ຫຼ  ຄວາມໜາວ ທີໍ່ບ ໍ່ເຜິື້ງ
ປະສົງ ແລະ ໃຊຸ້ປະໂຫຍດຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ ສາຍລົມ,  
ເພ ໍ່ອຫຼຸດຸຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ ເຄ ໍ່ອງຈັກທ າຄວາມຮ້ອນ ຫຼ  
ຄວາມເຢັນ. ການອອກແບບທີໍ່ຖ ກຕ້ອງໃນສະພາບແວດ
ລ້ອມດັໍ່ງກ່າວນີື້ ໝາຍເຖິງການອອກແບບອາຄານ ເພ ໍ່ອເຮັດ
ໃຫຸ້ມີແສງສະຫວ່າງທ າມະຊາດຫາຼຍທີໍ່ສຸດ ແລະ ໃຊຸ້ສາຍລົມ
ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ການນ າໃຊຸ້ຮົໍ່ມເງົາ, ປັບໃຫຸ້ເຂົື້າກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນ າໃຊຸ້ວັດສະດຸທີໍ່ເໝາະສົມເຂົື້າໃນ
ການກ ໍ່ສ້າງ ເພ ໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເກັບຄວາມ
ຮ້ອນ.  ຜົນຂອງການນ າໃຊຸ້ຫຼັກການໆອອກແບບທີໍ່ຖ ກຕ້ອງ
ໃນອາຄານໜຶໍ່ງ ນັື້ນຄ : ສະດວກສະບາຍ, ພະລັງງານມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຜົນເຮັດໃຫຸ້ປະຫຍັດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໄດຸ້
ຫຼາຍ ທັງດ້ານແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມເຢັນ.  

ການອອກແບບ ໃຫຸ້ເໝາະກັບເງ ໍ່ອນໄຂສະພາບອາກາດໃນ
ທ້ອງຖິໍ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫຸ້ການລະບາຍອາກາດເຂົື້າອອກ
ໄດຸ້ທີໍ່ທີໍ່ສຸດ ຫຼ  ອາກາດທ່າຍເທໄດຸ້ດີ ແລະ ມີຄວາມຮົໍ່ມເຢັາ
ສ ງ ເພ ໍ່ອຫຼີກຫຼໍ່ຽງການໄດຸ້ຮັບການແຜ່ກະຈາຍແສງລັງສີໂດຍ
ກງົ. ການອອກແບບຕ້ອງຫຼີກຫຼໍ່ຽງການສ້າງໂອກາດໃຫຸ້ມກີານ
ເກັບຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍໃຕຸ້ຮົໍ່ມຝາທີໍ່ກ ໍ່ດ້ວຍດິນຈີໍ່ ແລະ 
ພ ື້ນຄອນກຣີດ, ນ ື້າໃຊຸ້ພ ື້ນຜິວດ້ານນອກສະທ້ອນແສງ ແລະ 
ຊ່ອງລະບາຍອາກາດເທິງຫຼງັຄາ. ການຈັດສວນຄວນຈະອອກ
ແບບມາເພ ໍ່ອຊ່ວຍຮັກສາຜົນກະທບົຈາກແສງຕາເວັນ.  

ການແນະນ າດ້ານມາດຕະຖານຂອງສະຖານທີໍ່ພັກ, ສິໍ່ງອ າ 
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີໍ່ສ້າງຂ ື້ນຈະຕ້ອງໄດຸ້ອອກແບບ
ສ າລັບໄລຍະຍາວ, ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ດັດແປງໄດຸ້ຕາມ
ຍຸກຕາມສະໄໝ. ວິທກີານນີື້ຈະເຮັດໃຫຸ້ການນ າໃຊຸ້ຊັບພະ 
ຍາກອນທ າມະຊາດມີປະສິດທິພາບສ ງ ສ າລັບການນ າໃຊຸ້
ພະລັງງານ ແລະ ນ ື້າ ກ ໍ່ຄ ການໝ ນວຽນວົງຈອນຊີວິດຂອງ
ເຂົາເຈົື້າໄດຸ້ຢ່າງເຕັມທີໍ່. ວິທີການນີື້ຍັງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການ
ຜະລິດ ແລະ ປ່ອຍສິໍ່ງເສດເຫຼ ອອອກສ ່ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ເປັນການສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ມໂີອກາດໃນການນ າໃຊຸ້ຄ ນ.  
ການໃຫຸ້ບ ລິການຂອງສະຖານທີໍ່ຄວນຢ ່ພາຍໃຕຸ້ການດ າເນີນ
ການທີໍ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບໃນການນ າໃຊຸ້ແຫຼໍ່ງ
ນ ື້າ ແລະ ພະລັງງານ ແບບຍ ນຍົງ ຄ ການນ າໃຊຸ້ປະໂຫຍດ
ຈາກແສງຕາເວັນໃນການເຮັດນ ື້າຮ້ອນ, ການຜະລິດກະແສ
ໄຟຟຸ້າຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ນ ື້າໃຫຸ້ພະລັງງານແສງທີໍ່ມີ
ປະ ສິດທິພາບ ສາມາດຕິດຕັື້ງກັບອາຄານ, ຫຼີກຫຼໍ່ຽງການສ້າງ
ສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ, ເໜັື້ນການນ າໃຊຸ້ຄ ນ ແລະ ການປ ກຈິດສ ານຶກ
ໃຫຸ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

ຕາຕະລາງ 3. ລາຍການສິໍ່ງທີໍ່ຕອ້ງກວດ ສ າລບັການວາງ
ແຜນ ແລະ ອອກແບບສະຖານທີໍ່ ແລະ ອາຄານ 

ທ າເລທີໍ່ຕັື້ງ
ຂອງສະ 
ຖານທີໍ່ 

ພ ື້ນຖານຄວາມຫມັື້ນຄງົ 
ສະພາບນ ື້າຖວ້ມ 
ພ ດພັນທີໍ່ຫາຍາກ 

ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ການບ ລິການ 

ການນ າໃຊຸ້ ທີໍ່ມີຢ ່ແລຸ້ວ 
ການຮບັຮ ຸ້ ຂອງບ້ານ 

ການວາງ
ແຜນ
ສະຖານທີໍ່ 

ຂະໜາດການກ ໍ່ສາ້ງ 
ການລະບາຍອາກາດ 
ທິວທັດ 
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 
ທິດຂອງແສງຕາເວັນ 
ການສະໜອງນ ື້າ ແລະ ການບ າບັດນ ື້າເສຍ   
ການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ຄ ນ 
ອອກແບບໂຄມໄຟ 

ການອອກ
ແບອາຄານ 

ລັກສະນະຂອງອາຄານ 
ຄວາມສ ງ 
ວັດສະດ ຸ
ອອກແບບໃຫຸ້ເໝາະກັບສະພາບອາກາດ  

ການກ ໍ່ສ້າງ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ວັດສະດຸ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງແບບຍ ນຍົງ  
ຢັບຢັື້ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສະຖານທີໍ່ ໃນລະຫວາ່ງການກ ໍ່ສາ້ງ  
ການບ ລິການ ແລະ ການບ ລະນະຮກັສາ  
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ແຜນຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 

 ທີມງານໂຄງການ ອະນຸລັກທ າມະຊາດ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍ ນຍົງ (ຕົວຢ່າງ. ທີມງາມ GIZ & IP) 
 ໜ່ວຍງານທ່ອງທ່ຽວປ່າສະຫງວນ ແລະ ທີໍ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ 
 ບ້ານ – ຊາວບ້ານທຸກຄົນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ໂຄງການ ກດິຈະກ າ ຜ ຸ້ຮັບຜດິຊອບ ບ ລມິະຊດິ 

ສອງມ ື້/ໜຶໍ່ງຄ ນ  
ເດນີປາ່ທ າມະ
ຊາດ ແລະ 
ປະສບົການ 
ທອ່ງທຽ່ວຖ ື້າ 

ປຶກສາຫາລ ຂ ື້ສະເໜີກັບຊາວບ້ານໜອງປີງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຜ ຸ້ນ າທ່ຽວ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈໃນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນນີື້ 

 

ໂຄງການ  

 

ສ ງ 

ສຶສາການສະແດງຄວາມສົນໃຈ ຈາກຜ ຸ້ປະກອບການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ 
ສ າລັບການສະໜອງ ແລະ ການຈັດຈ າໜ່າຍ  

ໂຄງການ ກາງ 

ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເສັື້ນທາງເດີນປ່າ ແລະ  ສະຖານທີໍ່ຕັື້ງແຄັມຕາມລະດ ການ 
ຢ ່ປາກຖ ື້າດ້ານເທິງ 

ບ້ານ ກາງ 

ເຮ ອນພກັທ າ
ມະຊາດ ແລະ 
ສະຖາບນັສກຶ
ສາຄົື້ນຄວົື້າ  

ກວດກາສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ມທີ່າແຮງ ຢ ່ເຂດບ້ານດຸ 
ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ 

ສ ງ 

ປຶກສາຫາລ ກັບກຸ່ມບ້ານ ໂຄງການ ສ ງ 
ກ ານົດທ່າແຮງ ຄວາມເປັນເຈົື້າການ ແລະ ໄລຍະການຄອບຄອງສະຖານທີໍ່ ໂຄງການ ສ ງ 

‘ແນະນ າ’ 3 ສະຖານທີໍ່ 
ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ໂຄງການ 

ກາງ 

ຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານການເງິນ ແລະ ເງ ໍ່ອນໄຂການຄອບຄອງທີໍ່ດິນ ສ າລັບ
ການພັດທະນາອ ໍ່ນໆທີໍ່ຄ້າຍຄ ກັນ  

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ໂຄງການ 

ກາງ 

ປະເມີນຄວາມສົນໃຈຈາກອົງການ ສຶກສາຄົື້ນຄວ້າຕ່າງໆ 
ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ໂຄງການ 

ກາງ 

ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມີເອກະສານສະແດງຄວາມສົນໃຈ  ໜ່ວຍງານ ທ/ທ  

ໂຄສະນາໂອກາດດ້ານການພັດທະນາ ໜ່ວຍງານ ທ/ທ  

ປະເມີນການຍ ໍ່ນສະເໜີ ແລະ ຜ ຸ້ສະມກັທີໍ່ໜ້າສົນໃຈ ສ າລັບຂະບວນການຍ ໍ່ນ
ຊອງປະມ ນ   

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ໂຄງການ 

 

ກະກຽມເອກະສານ ການຍ ໍ່ນປະມ ນ  
ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ 

 

ຊອກຫາວິທີຕອບສະໜອງລາຍລະອຽດ ຕ ໍ່ການປະເມ ນ  
ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ 

 

ປະເມີນການຍ ໍ່ນປະມ ນ ແລະ ເລ ອກຜ ຸ້ປະມ ນທີໍ່ເໝາະສົມ 
ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ 

 

ດ າເນີນການເຈລະຈາລາຍລະອຽດ  
ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ 

 

ດ າເນີນຕາມຂ ື້ຕົກລົງ  
ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ 

 

ກະກຽມ ແລະ ສ້າງຂະບວນການການອະນຸມັດ  ໂຄງການ  

ສ້າງແຜນງານ ສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ແລະ ຕິດຕາມ ທີໍ່ເປັນບ ລິມະສິດ  ໂຄງການ ສ ງ 

ປະສບົການ
ການເບິໍ່ງລງີ 

ລະບຸສະຖານທີໍ່ທີໍ່ເໝາະສົມ ສ າລັບການເບິໍ່ງລີງ – ຢ ່ໃນ ແລະ ຢ ່ນອກ ປ່າ
ສະຫງວນ 

ໂຄງການ ສ ງ 

ຊອກຫາການສະແດງຄວາມສົນໃຈຂອງຜ ຸ້ປະກອບການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ  ໜ່ວຍງານ ທ/ທ  
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ໂຄງການ ກດິຈະກ າ ຜ ຸ້ຮັບຜດິຊອບ ບ ລມິະຊດິ 

ສາ້ງໂປແກມັ
ໂທລະສບັນ າ
ທຽ່ວສ າລບັນ າ 
ທຽ່ວເສັື້ນທາງ
ໂຮຈມິນິ  

ດ າເນີນການສຶກສາເສັື້ນທາງໂຮຈິມິນ  ແລະ ໂຄງການເລົໍ່າປະຫວັດຄວາມເປັນ
ມາ 

ໂຄງການ ສ ງ 

ຊອກຫາແຫຼໍ່ງທຶນ ເພ ໍ່ອມາພັດທະນາແນວຄວາມຄິດ, ລົງມ ສຶກສາຄົື້ນຄວົື້າ ແລະ 
ສ້າງໂປແກັມມ ຖ ນ າທ່ຽວ ພ້ອມສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ 

ໂຄງການ ກາງ 

ເຮັດສັນຍາກັບນັກຂຽນສ ໍ່ຄວາມໝາຍ ແລະ ນັກສ້າງໂປແກມັທາງໂທລະສັບ 
ໂຄງການ/ ໜ່ວຍ
ງານ ທ/ທ 

ກາງ 

ການອະນຸມັດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ  ເຜີຍແຜ່ແຈກຢາຍ 
ໂຄງການ/ ໜ່ວຍ
ງານ ທ/ທ 

 

ຈດັບ ລມິະສດິ
ການປບັປງຸຖະ 
ຫນນົຫນົທາງ 

ສ້າງແຜນພັດທະນາພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຖະໜົນຫົນທາງ ເພ ໍ່ອສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ມີ
ການປັນປຸງຖະໜົນຫົນທາງ, ຈຸດພັກເຊົາ, ສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ສິໍ່ງອ ານວນຄວາມສະດວກແກ່ປະຊາຊົນທົໍ່ວໄປ   

ໂຄງການ ສ ງ 

ຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ມກີານຮັບຮອງຈາກ ຄະນະກ າມະການຄຸຸ້ມຄອງຮ່ວມຂັື້ນເມ ອງ, ລວມ
ທັງການຈັດບ ລິມະສິດ ການປັບປຸງ ແລະ ການບ ລະນະຮັກຮັກສາປະຈ າປີ 

ໂຄງການ ກາງ 

ໜຶໍ່ງຊວົໂມງ
ທອ່ງທຽ່ວເຂດ
ລະບຽງຊາຍຖ ື້າ
ນ ື້າຫອຼດເຊ
ບັື້ງໄຟ  

ສ້າງຂົວພ ຍ ໍ່ນອອກໄປຫາເຮ ອເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ການຂ ື້ນ-ລົງເຮ ອງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ
ຢ ່ປາກຖ ື້ານ ື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ 

ໂຄງການ ກາງ 

ສ້າງຂົວພ ຍ ໍ່ນອອກມາຫາເຮ ອ ເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃນການອອກຈາກເຮ ອເພ ໍ່ອຍ່າງຂ ື້ນ
ຂັື້ນໄດໄປເຂດລະບຽບງຊາຍ  

ໂຄງການ ກາງ 

ສຶກສາຫາທາງເລ ອກ ສ າລັບ ທາງລົງຈາກຈຸດສຸດທ້າຍຂອງລະບຽງ  ເພ ໍ່ອເຮັດ
ໃຫຸ້ເປັນວົງຈອນ ເພ ໍ່ອເພີໍ່ມຄວາມປະຈົນໄພ  (ຕົວຢ່າງ: ສ້າງຂັື້ນໄດແບບຖາ 
ວອນ, ໃຊຸ້ເຊ ອກເພ ໍ່ອໄຕ່ລົງ, ຂັື້ນໄດໄຕ່ຕາມຝາຖ ື້າ) 

ໂຄງການ ສ ງ 

ສາມຊວົໂມງ 
ພາຍເຮ ອເຂົື້າຖ ື້າ
ດວ້ຍຕນົເອງ  
ນ າຜ ຸ້ນ າທຽ່ວ 

ຫາໃຫຸ້ໄດຸ້ເຮ ອທີໍ່ເໝາະສົມ ຫຼ   ເຮັດເຮ ອທ້ອງຖິໍ່ນພ ື້ນເມ ອງ ໂຄງການ ກາງ 
ສ້າງຂົວພ ຍ ໍ່ນອອກໄປຫາເຮ ອເພ ໍ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ການຂ ື້ນ-ລົງເຮ ອງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ
ຢ ່ປາກຖ ື້ານ ື້າລອດເຊບັື້ງໄຟ 

ໂຄງການ ກາງ 

ສ້າງເຄ ໍ່ອງມ ການແປຄວາມໝາຍ ທີໍ່ເໝາະສົມ  ໂຄງການ  

ສຶກສາ ແລະ ສ້າງການຕະຫຼາດ ພອ້ມການຂາຍ   ໂຄງການ  

ປບັປງຸສິໍ່ງອ າ 
ນວຍຄວາມ
ສະດວກສ າ 
ລບັນກັທອ່ງ
ທຽ່ວລາຍວນັ  

ດ າເນີນວາງແຜນສະຖານທີໍ່ ແລະ ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ມີພ ື້ນທີໍ່ ສ າລັບ
ຈອດລົດ, ການຂາຍປີື້, ສະຖານທີໍ່ກິນເຂົື້າປ່າ ແລະ ທາງລົງຫາແມນ່ ື້າ, ທາງ
ຍ່າງຫຼີື້ນ 

ໂຄງການ ສ ງ 

ສະໜັບສະໜ ນການຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານ ໃນການເຮັດຮ້ານອາຫານ ຢ ໃ່ນ
ສະຖານທີໍ່   

ໂຄງການ ກາງ 

ສາມມ ື້/ສອງຄ ນ 
ເດນີປາ່ທ າມະ
ຊາດ ແລະ 
ທອ່ງທຽ່ວຖ ື້າ 

ປຶກສາຫາລ ຂ ື້ສະເໜີກັບຊາວບ້ານຜ ຸ້ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຜ ຸ້ນ າທ່ຽວ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈໃນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນນີື້   

ໂຄງການ ສ ງ 

ກ ານົດເອົາເສັື້ນທາງທີໍ່ເໝາະສົມ, ລາຍການເດີນທາງລະອຽດ ແລະ ສະຖານທີໍ່
ຕັງແຄັັ໋ມນອນ 

ບ້ານ  

ແກຸ້ໄຂບັນຫາການແບ່ງເຂດທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັື້ນທາງເດີນທ່ອງທ່ຽວ  ໂຄງການ  

ບນັດາສະຖານ 
ທີໍ່ເຂດຮ່ອມພ 
ນ ື້າງ  

ບັນຊ ລາຍຊ ໍ່ສະຖານທີໍ່ທີໍ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ລະບຸຄວາມຕ້ອງການເຂົື້າເຖິງຕະຫຼອດ
ເຖິງການປັບປຸງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ  

ໂຄງການ ສ ງ 

ປຶກສາຫາລ  ບັນດາໂອກາດ ກັບຊາວບ້ານຜ ຸ້ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ຮັບປະກັນວ່າ 
ຜ ຸ້ນ າທ່ຽວທ້ອງຖິໍ່ນ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈ ໃນການນ າສະເໜີສະຖານທີໍ່
ເຫຼົໍ່ານີື້  

ໂຄງການ ສ ງ 
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ໂຄງການ ກດິຈະກ າ ຜ ຸ້ຮັບຜດິຊອບ ບ ລມິະຊດິ 
ດ າເນີນການປັບປຸງທີໍ່ຕ້ອງການ ບ້ານ  

ການປບັປງຸສະ 
ຖານທີໍ່ຕາມ
ເສັື້ນທາງໂຮຈິ
ມນິ 

ລະບຸທຸກສະຖານທີໍ່ທີໍ່ມີທາ່ແຮງສ າລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ຊາວບ້ານຜ ຸ້ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ໍ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຂົາເຈົື້າສົນໃຈ ໃນການໂຄສະນາ, 
ນ າສະເໜີ ແລະ ການບ ລະນະຮັກສາ ສະຖານທີໍ່ເຫຼົໍ່ານີື້   

ໂຄງການ ສ ງ 

ວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບ ວຽກພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ຈ າເປັນ ທ ີ່ ຈະເຂົື້າເຖິງ 
ແລະ ຢຸ້ຽມຊົມສະຖານທີໍ່ເຫຼົໍ່ານີື້ ລວມທັງສະໜັບສະໜ ນໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ 
ເຊັໍ່ນ: ຫ້ອງນ ື້າ ແລະ ການບ ລິຫານຈັດການສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ  

ໂຄງການ ສ ງ 

ຊອກຫາແຫຼໍ່ງທຶນ ເພ ໍ່ອມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກເລົື້ໍ່ານີື້   ບ້ານ  

ມານຕະຖານ
ການບ ລກິານ
ລ ກຄາ້ໂຮມສະ
ເຕ ແລະ ຂ ື້ມ ນ
ຂາ່ວສານ  

ກ ານົດ, ສ້າງ ຫຼ  ດັດປັບໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານທີໍ່ເໝາະສົມ  ສ າລັບໂຮມສະເຕ ໂຄງການ ສ ງ 

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານຝຶກອົບຮົມ ໃຫຸ້ຊາວບ້ານ ຜ ຸ້ທີໍ່ສົນໃຈໃນການສະໜອງ
ໂຮມສະເຕ 

ໂຄງການ ສ ງ 

ໂຄງການແປ
ຄວາມໝາບ 
ແລະ ການສະ
ໜອງຂ ື້ມ ນ
ຂາ່ວສານ 

ສ້າງຍຸດທະສາດ ການແປຄວາມໝາຍ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜ ໍ່ ໂດຍ
ໃຊຸ້ວິທີການທີໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງທຸກສະຖານທີໍ່ ທກຸບ້ານພ້ອມ
ຈັດໃຫຸ້ມີຂ ື້ມ ນຂ່າວສານ  ສ າລັບທຸກສະຖານທີໍ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ບັນດາ
ບ້ານອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນ. 

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ /
ໂຄງການ 

ສ ງ 

ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານວິຊາການ ແກ່ຊາວບ້ານ ເພ ໍ່ອລະບຸທາງເລ ອກທີໍ່ດີທີໍ່
ສຸດ ສ າລັບ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາທີໍ່ເປັນມິດກັບຜ ຸ້ມາທ່ຽວຊົມ ໃນການ
ແປຄວາມໝາຍ ແລະ ສະໜອງຂ ື້ມ ນຂ່າວສານ  

ໂຄງການ ສ ງ 

ການປບັປງຸບາ້ນ
ເຈົື້າພາບ 

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ການຕ້ອນຮັບແຂກ, ມາດຕະຖານການບ ລິການ
ລ ກຄ້າ, ການຄຸຸ້ມຄອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລະນະຮັກສາ ອຸປະກອນ ໃຫຸ້
ແກ່ຊາວບ້ານ  

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ /
ໂຄງການ 

ສ ງ 

ປັບປຸງການສະໜອງປະສົບການ ແລະ ການສ ໍ່ສານໃນສິໍ່ງທີໍ່ຢາກສະໜອງໃຫຸ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າໃຈ 

ໂຄງການ ກາງ 

ໂຄງການສົໍ່ງ 
ເສມີດາ້ນພາສາ
ອງັກດິ 

ຊອກຫາຄ ສອນພາສາອັງກິດສ າລັບທຸກຊຸມຊົນທີໍ່ ມີສ່ວນຮ່ວມຍ່າງໃກຸ້ຊິດກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ–ສາມາດຮຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບ້ານ ຕະຫຼອດເຖິງໂຮງຮຽນໃນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ 

ໂຄງການ ສ ງ 

ໂຄງການຝກຶ
ງານດາ້ນການ 
ທອ່ງທຽ່ວ 

ສ້າງແຜນງານຝຶກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຊີນໃຫຸ້ມີການສະມັກຈາກຄົນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫຸ້ກາຍມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານດັໍ່ງກ່າວ.  

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ /
ໂຄງການ 

 

ການປບັປງຸການ
ປະຕບິດັ ການ
ຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດ
ເຫຼ ອ 

ກະກຽມແຜນງານການຄຸຸ້ມຄອງສິໍ່ງເສດເຫຼ ອ ທີໍ່ຄ ານຶງເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນ ໃນ
ການຫຸ່ມຫ ໍ່ ໂດຍສະເພາະປະເພດກ່ອງຢາງ, ການນ າໃຊຸ້ຄ ນ ແລະ ການປະຍຸກ
ໃຊຸ້ ຕາມທ່າແຮງຂອງ ສິໍ່ງເສດເຫຼ ອທີໍ່ມີໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ້ານ, ການ
ປະຍຸກໃຊຸ້ ແລະ ການຄວບຄຸມສິໍ່ງເສດເພ ໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີື້ເຫຍ ໍ່ອຍ. 

ໜ່ວຍງານ ທ/ທ 
& ທີໍ່ປຶກສາ /
ໂຄງການ 

ສ ງ 

ດ າເນີນການປ ກຈິດສ ານຶກ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພ ໍ່ອສົໍ່ງເສີມໃຫຸ້ມີການ
ປະຕິບັດກິດຈະກ ານີື້. 

ໂຄງການ ສ ງ 
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