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ອ່າງເກັບນ ໍ້າທີີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ  
 
ກ່ອນໜ້ານີີ້ 4 ປີ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
ເຊິື່ງຕັີ້ງຢູູ່ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນຮັບມ ກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນເດ ອນ 
ກຸມພານີີ້, ພວກເຮົາໄດ້ກັບໄປຢາມບ້ານໜ ື່ງທີື່ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການ ເພ ື່ອຕິດຕາມເບິື່ງວ່າພວກເຂົາມີການຈັດການ 
ແນວໃດຕ ື່ກັບເງ ື່ອນໄຂສະພາບອາກາດທີື່ປູ່ຽນແປງໄປນັບຕັີ້ງແຕູ່ນັີ້ນເປັນຕົີ້ນມາ.  
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ເປົີ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ເຊິື່ງໄດ້ຖ ກຮັບຮອງໂດຍປະຊາຄົມໂລກໃນປີ 
2015 ນັີ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຫຼາຍຂ ີ້ນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາບ ື່ພຽງແຕູ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອບັນເທົາ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ຂອງປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຊົື່ວຄາວເທົື່ານັີ້ນ ແຕູ່ຍັງເປັນການສ້າງພ ີ້ນຖານໃຫ້ແກູ່ຄວາມຍ ນຍົງໃຫ້ 
ປະຊາຊົນໃນໄລຍະຍາວ ເຊິື່ງພວກເຂາົຈະສາມາດເລີື່ມສ້າງອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມີຄວາມຍ ນຍົງຫຼາຍຂ ີ້ນ.  
 
ນັີ້ນເປັນເຫດຜົນທີື່ວ່າໃນເດ ອນກຸມພາ 2019, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ພ້ອມກັບທີມງານ 
ກອງທ ກສີຂຽວດ້ານການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ ້ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານນາສົີ້ມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
ເພ ື່ອພົບປະໂອ້ລົມກັບເພ ື່ອນເກົື່າຈ ານວນໜ ື່ງພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ປັບປຸງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການຮັບມ ກັບການປູ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງຂະແໜງການກະສິກ າ”, ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງປີ 2011-2015. 
 
ໃນຊ່ວງຕົີ້ນຊຸມປີ 2000, ປະຊາຊົນບ້ານນາສົີ້ມ ໄດ້ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປັບຕົວກັບປະກົດການ 
ທີື່ພວກເຂົາສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະບ ື່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ກ່ຽວກັບ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ເຖິງແມ້ນວ່າ 
ບ້ານນ້ອຍໆດັື່ງກ່າວທີື່ຕັີ້ງຢູູ່ຮ່ອມພູທີື່ງຽບສະຫງົບລະຫວ່າງເນີນພູ ທີື່ຂຽວງາມຂອງພາກເໜ ອຂອງ ລາວຈະໄດ້  
ຮັບຄວາມເດ ອດຮ້ອນຈາກໄພນ ີ້າຖ້ວມເປັນບາງໂອກາດກ ື່ຕາມ, ການຄາດຄະເນລະດູການ ໄດ້ກາຍເປັນເລ ື່ອງ 
ໃນອະດີດໄປແລ້ວ. 
 
ໃນຂະນະທີື່ລະດູຝົນ ເບິື່ງຄ ວ່າຝົນຈະຄ່ອຍໆມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂ ີ້ນ, ໃນລະດູແລ້ງ ກ ຮ້ອນຫຼາຍຂ ີ້ນ ແລະ 
ແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍຂ ີ້ນ, ເກ ອບຈະບ ື່ມີນ ີ້າພຽງພ ສ າລັບການເຮັດນາພາຍໃນບ້ານ ເຊິື່ງນ າໄປສູູ່ການເກັບກ່ຽວ 
ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດທີື່ຕ ື່າ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ເຂົີ້າເປັນສ່ວນປະກອບຫັຼກຂອງອາຫານໃນແຕູ່ລະມ ີ້ຂອງຊາວບ້ານ, 
ການເກັບກ່ຽວທີື່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດທີື່ຕ ື່າ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດສານອາຫານທີື່ຮ້າຍແຮງ. ເຖິງແມ້ນວ່າ 
ຊາວນາຈະລ້ຽງດູຊີວິດພວກເຂົາ ດ້ວຍເຂົີ້າທີື່ຢູູ່ໃນສາງ ໃນກ ລະນີທີື່ໄດ້ຜົນຜະລິດທີື່ແລ້ວກ ື່ຕາມ, ການທີື່ບ ື່ສາ 
ມາດນ າເຂົີ້າໄປຂາຍຢູູ່ໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນນັີ້ນ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບປະຈ າປີຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງ. 



ການມີນ ີ້າຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼ  ມີນ ີ້າໜ້ອຍເກີນໄປສ າລັບທົື່ງນາ ແມູ່ນເປັນສິື່ງທ້າທາຍທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດສ າລັບຊາວບ້ານ. 
ໂຄງການທີື່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການສະຫະປະຊາດ ເພ ື່ດການພັດທະນາ, ກອງທ ນສິື່ງແວດລ້ອມໂລກ  ແລະ 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຕ້ອງການຄົີ້ນຫາວິທີການໃໝູ່ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ນ າໃຊ້ນ ີ້າຝົນທີື່ຕົກລົງມາຢູ່າງມີປະສິດທິພາບໃຫ້ຫຼາຍທີື່ສຸດເທົື່າທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້.  
 
ໂຄງການໄດ້ວາງແຜນຂຸດອ່າງເກັບນ ີ້າຢູູ່ໃນບ້ານ ເພ ື່ອເກັບກ ານ ີ້າຝົນຕະຫຼອດປີ. ຄອງຊົນລະປະທານໄດ້ຖ ກສ້າງ 
ຂ ີ້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ ີ້າເຂົີ້າສູູ່ທົື່ງນາໃນລະດູຕ່າງໆ.   
 
ອ່າງເກັບນ ີ້າດັື່ງກ່າວມີປາ ເຊິື່ງເປັນແຫຼື່ງໂປຼຕິນທີື່ມີຄຸນຄ່າສ າລັບປະຊາຊົນ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າປາມັກກິນຕົວອ່ອນ 
ຂອງຍຸງທີື່ກ າລັງຖ ກເພາະພັນໃນນ ີ້າຂັງ, ປາເຫົຼື່ານັີ້ນສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຊາວບ້ານບ ື່ໃຫ້ເປັນພະຍາດໄຂ້ມາລາ 
ເລຍໄດ້.  
 
ເມ ື່ອໂຄງການສິີ້ນສຸດລົງໃນປີ 2014, ໂຄງການກ ມີຜົນໄດ້ຮັບທີື່ດີ. ຊາວບ້ານບ ື່ໄດ້ອ ດຫິວອີກແລ້ວ ແລະ 
ພວກເຂົາຍັງສາມາດວາງແຜນການສ າລັບການເກັບກ່ຽວ ເຖິງວ່າຮູບແບບອາກາດຈະປູ່ຽນແປງໄປກ ື່ຕາມ. ເຖິງ 
ຢູ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ຕາມທ າມະດາແລ້ວມັນບ ື່ເປັນເລ ື່ອງແປກໃນວຽກງານພັດທະນາ ທີື່ຜົນສ າເລັດດັື່ງກ່າວຄ່ອຍໆ 
ຫຼຸດລົງຕາມການເວລາ ແລະ ການຂາດງົບປະມານ ຫຼ  ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການບ າລຸງຮັກສາຂອງຊຸມຊົນ 
ກ ລ້ວນແຕູ່ເປັນສິື່ງທ້າທາຍ. 
 
ໃນກ ລະນີນີີ້, ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ບ ື່ື່ເປັນຄວາມຈິງ. ເຖິງແມູ່ນວ່າຈະກາຍມາແລ້ວ 4 ປີ, ອ່າງເກັບນ ີ້າດັື່ງກ່າວຍັງ 
ເຕັມໄປດ້ວຍນ ີ້າ ແລະ ປູ່າ. ເຖິງແມູ່ນວ່າຈະມີໄພນ ີ້າຖ້ວມ ໃນປີ 2018 ທີື່ເກີດຂ ີ້ນຢູ່າງຮ້າຍແຮງ 
ໃນແຕູ່ລະແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ, ໄພນ ີ້າຖ້ວມດັື່ງກ່າວ ກ ບ ື່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອ່າງເກັບນ ີ້າມີນ ີ້າລົີ້ນອອກມາໄດ້.   
 
ທ່ານ ຄ າເພົາ ເຊິື່ງເປັນໜ ື່ງໃນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ທີື່ນ າພາພວກເຮົາຢ້ຽມຢາມອ່າງເກັບນ ີ້າ  
ດັື່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຫັຼງຈາກຈົບໂຄງການ ພວກເຮົາມີການດ າລົງຊີວິດທີື່ດີຂ ີ້ນ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີນ ີ້າ 
ໃຊ້ສ າລັບທົື່ງນາຢູ່າງພຽງພ , ພວກເຮົາສາມາດຜະລິດອາຫານໄດ້ຫຼາຍຂ ີ້ນກວ່າເກົື່າ”. 
 
ຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການດັື່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມປູ່ຽນແປງພາຍໃນບ້ານ: ຊາວບ້ານບາງຄົນ ກ ໄດ້ຂຸດອ່າງ 
ເກັບນ ີ້າເປັນຂອງຕົນເອງ, ສ້າງຄອງຊົນລະປະທານຂອງຕົນເອງ ແລະ ລ້ຽງປາໃນອ່າງ. ດ້ວຍນ ີ້າໃຈສາມັກຄີຂອງ 
ຄົນລາວ, ຊາວນາທີື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການໃນເບ ີ້ອງຕົີ້ນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນອ ື່ນໆ ນ າໃຊ້ນ ີ້າຈາກ 
ອ່າງເກັບນ ີ້າຂອງພວກເຂົາ ເພ ື່ອສ້າງອ່າງເກັບນ ີ້ານ້ອຍໆຕ ື່ໄປ. ນ ີ້ານີີ້ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດ 
ກະສິກ າໃນພ ີ້ນທີື່ອ ື່ນໆອີກ. ເນ ື່ອງມີໂຄງການລິເລີື່ມນີີ້, ຈິື່ງມີຜົນໄດ້ຮັບທີື່ດີເລີດຕາມມາ.  
 
ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການຮ່ວມມ ນີີ້ ເປັນສິື່ງຈ າເປັນສ າລັບການບັນລຸເປົີ້າໝາຍການພັດທະນາ ໃນວາລາປີ 
2030. ຊາວບ້ານ ບ້ານນາສົີ້ມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນະວັດຕະກ າກ ບ ື່ພຽງແຕູ່ເກີດຂ ີ້ນໃນຮ່ອມພູສິລິຄອນ 
ຫຼ  ມະຫາວິທະຍາໄລລະດັບໂລກເທົື່ານັີ້ນ, ແຕູ່ຍັງເປັນສິື່ງທີື່ຊຸມຊົນທີື່ດ້ອຍໂອກາດຍັງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ 
ຕາບໃດທີື່ພວກເຂົາໃຫ້ໂອກາດດັື່ງກ່າວ.   
 
 
 
 


