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ProCEEd ແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຂອງແຜນງານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດ 
ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB) ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາຂອງ 
ເຢຍລະມັນໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການ 
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ລວມທັງ ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໜ່ວຍງານ ດັ່ງກ່າວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ProCEEd)
ແຜນງານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB)
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຖະໜົນນາໄຮ່ດຽວ, ບ້ານນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 
ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ +856 21 254 011
ອີເມລ  proceed@giz.de
ເວັບໄຊທ໌  www.laos-proceed.com 
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ຜູ້ຈັດພິມ

ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍ
ອົງການ GIZ

ຫ້ອງການທີ່ລົງທະບຽນ
ເມືອງ Bonn ແລະ ເມືອງ Eschborn, ປະເທດ ເຢຍລະມັນ

ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ProCEEd)
ແຜນງານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB)
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ)
ຖະໜົນນາໄຮ່ດຽວ, ບ້ານນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ   +856 21 254 011
ແຟັກ  +856 21 254 941
ອີເມລ:  proceed@giz.de 
ເວັບໄຊທ໌:  www.laos-proceed.com   

ທັນວາ 2018

ຈັດພິມໂດຍ
ບໍລິສັດອິນສະໄໝການສື່ສານທີ່ສ້າງສັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອອກແບບໂດຍ
ທ່ານ. Manfred Oepen, ບໍລິສັດ ACT Assist, ປະເທດ ເຢຍລະມັນ 
ອິນສະໄໝການສື່ສານທີ່ສ້າງສັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເນື້ອໃນ & ກວດແກ້ໂດຍ
ທ່ານ ນາງ ຈິດຖະໜອມ ອຸ່ນສີດາ ແລະ  ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ຫຼວງລາດ 

ຊ່ວຍການກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ. ພຸດທະລາ ສຸກສາຄອນ ແລະ ບັນດາພະນັກງານພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ກສສ/ກຊສ, ສປປ ລາວ

ຮູບພາບ ແລະ ແຕ້ມໂດຍ
ບໍລິສັດ ACT Assist 

ອົງການ GIZ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານເນື້ອໃນຂອງເອກະສານສະບັບນີ້.

ໃນນາມຂອງ
ກະຊວງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ)
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ສາລະບານ

A ສາລະຄະດີຮູບເງົາສ້ັນ ເລ່ືອງ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງແວດລ້ອມ ......
 ທາງສະຖານີໂທລະພາບ ແຫ່ງຊາດລາວ (ທຊລ)
 ສາລະຄະດີ 5 ລາຍການ, ແຕ່ລະລາຍການມີ 3-4 ຕອນ, 
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ 

B ຄລິບວິດີໂອສ້ັນ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງແວດລ້ອມ .........................
 ຄລິບວິດີໂອ 7 ລາຍການ, ແຕ່ລະລາຍການມີ 3-4 ຕອນ,
 ຄວາມຍາວ 3 ນາທີ/ຕອນ

C ສາລະຄະດີຮູບເງົາສ້ັນ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງແວດລ້ອມ 
ທ່ີສະໜັບສະໜູນໂດຍ ProCEEd ................................

 ສາລະຄະດີ 7 ເລື່ອງ, ຄວາມຍາວ 2-30 ນາທີ/ເລື່ອງ

D ລາຍການວິທະຍຸສ່ິງແວດລ້ອມ ທາງສະຖານີວິທະຍຸ 
ກະຈາຍສຽງ ແຫ່ງຊາດລາວ .......................................

 ລາຍການ 34 ລາຍການ, ແຕ່ລະລາຍການມີ 1-3 ຕອນ,
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

E ບົດຂ່າວໄດ້ຕີພິມລົງໃນໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ແລະ 
ວຽງຈັນທາມ ............................................................

 71 ບົດຂ່າວ, ແຕ່ລະບົດຂ່າວມີເນື້ອໃນຫຼາຍກວ່າ 1000 ຄໍາ

F ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຄ່ືອງມືຊ່ວຍໃນການຮຽນຮູ້ ...........
 ສິ່ງພິມ 8 ສະບັບ, ແຕ່ລະສະບັບມີ 2-4 ໜ້າ 
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ຄໍານໍາ
ProCEEd - ໜ່ວຍງານ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ProCEEd ແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຂອງ ແຜນງານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ 
ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB) ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາຂອງ 
ເຢຍລະມັນ, ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
(ກຊສ) ແລະ ອົງການ GIZ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ 
ແລະ ພຶດຕິກໍາ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຕ້ອງສົ່ງເສີມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກ 
ວິທີການທີ່ດີໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ແລະ ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມທົ່ວໄປ.

ການສໍາຫຼວດ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາ(KAP) ໃນປີ 2012 ໄດ້ສະໜອງ 
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ສຳຫຼວດ, ຂໍ້ມູນດ້ານສື່ ແລະ ກິດຈະກໍາການສຶກສາ 
ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ ProCEEd ແລະ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບສື່ມວນຊົນຂັ້ນສູນກາງຈາກຫຼາຍ 
ພາກສ່ວນ, ຫຼາຍຊ່ອງທາງອອກສື່ ແລະ ກິດຈະກໍາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງ 
ກັບຍຸດທະສາດການ ສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການ 
ProCEEd ໄລຍະ I ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ). 
ນອກຈາກກິດຈະກໍາດ້ານສື່ມວນຊົນ, ການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ, 
ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍ ກຊສ/ກສສ ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ 
ການສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ໂຄງການ ProCEEd ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2011-2014 ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ແຂວງ (ແຂວງ 
ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ), ເຊິ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ - 
ເຢຍລະມັນ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອ
າກາດ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ProCEEd ໄລຍະ II ໃນລະຫວ່າງ ປີ 
2014-2017 ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມແຂວງເປົ້າໝາຍອີກໜຶ່ງແຂວງຄື: ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ 
ກິດຈະກໍາສ້າງຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອກັບ 
ມາໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່ (Recycle). ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015-2017 ຍັງໄດ້ມີທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ 
ໄປປະຈໍາຢູ່ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 
ແລະ ຫົວພັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂອງ ໂຄງການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ກິດຈະກໍາການສຶກສາ 
ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ 
ປະຊາຊົນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ.
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ຈາກການສໍາຫຼວດຂອງ KAP ໃນປີ 2016, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການສໍາຫຼວດ 
ແລະ ການປະເມີນຜົນອື່ນໆ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ProCEEd ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດ. ໃນບົດລາຍງານປີ 2016 ຂອງ 
ກອງເລຂາອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ (CBD), ຄະນະກໍາມະ 
ການຊີວະນາໆພັນ, ກະຊວງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ) ແລະ 
ກະຊວງ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານ 
ນິວເຄຼຍ (BMUB) ຂອງ ປະເທດເຢຍລະມັນ; ໄດ້ຖືເອົາໜ່ວຍງານ ProCEEd ເປັນວຽກງານໜຶ່
ງຂອງການຮ່ວມມືສາກົນເຢຍລະມັນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ.

ອີງຕາມກອງປະຊຸມທົບທວນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2016 ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້
ລວມເອົາສາມໂຄງການທີ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນຂະແໜງດຽວກັນຄື: ໂຄງການ ProCEEd, ໂຄງການ 
ອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົົງໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ 
ຫີນໜາມໜໍ່ (HNN) ແລະ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້, 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ProFLEGT) 
ເຂົ້າມາເປັນແຜນງານດຽວ. ໃນປີດຽວກັນ, ກໍ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຂັ້ນລັດຖະບານທັງ 
ສອງຝ່າຍ, ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ລວມເປັນແຜນງານ ໃໝ່ຄື: ແຜນງານ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB). ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 
2017 ຈົນຮອດ ເດືອນ ມີນາ 2019,  ໂຄງການ ProCEEd ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ ໜ່ວຍງານPro-
CEEd ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຂອງແຜນງານ ProFEB, ເຊິ່ງຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ 
ງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ.

ໂຄງການ ProCEEd ໄລຍະທີ II ກສສ, ກຊສ ແລະ ອົງການ GIZ ກໍ່ໄດ້ເຊີນພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ສື່ມວນຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ 
ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ ໃນລາວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 5-6 
ກັນຍາ 2017. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ProCEEd ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນນໍາສະເໜີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂ
ອງໂຄງການ, ຮ່ວມສົນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກວຽກງານການສຶກສາ ແລະ 
ສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ ຍັງໄດ້ບັນທຶກບົດກອງປະຊຸມໄວ້ເປັນວາລະສານນໍາອີກ.

ຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 
ທີ່ລວມເອົາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຊ່ວຍສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ 
ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
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ໂຄງການ ProCEEd ໄດ້ຜະລິດສ່ືຕ່າງໆ

ປັດຈຸບັນ, ProCEEd ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນວຽກ
ງານດ້ານສື່ມວນຊົນຕາມລໍາດັບຄື: ຊຸດສາລະຄະດີຮູບເງົາສັ້ນ 
ທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ ແຫ່ງຊາດ, ລາຍການວິທະຍຸ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆໃນຫົວຂໍ້: ການ 
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປົກປັກ 
ຮັກສາປ່າໄມ້, ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີ 
ຊີວິດໃນປ່າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ 
ຮ່ວມກັນ; ລວມທັງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຄື່ອງມືຊ່ວຍ 
ໃນການຮຽນຮູ້. ຜະລິດຕະພັນສື່ຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ 
ໄດ້ອອກອາກາດທາງ ໂທລະພາບ ແຫ່ງຊາດ ລາວ (ທຊລ), 
ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຫ່ງຊາດ (ວສລ) ແລະ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ 
ຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ (ຊປປລ), ໜັງສືພິມ ວຽງຈັນທາມສ໌ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ແລະ ບໍລິສັດ Mind Media.

ຜະລິດຕະພັນສື່ຕ່າງໆ ບໍ່ພຽງແຕ່ລວມເອົາປະສົບການ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຫົວຂໍ້ສິ່ງ 
ແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງນໍາໃຊ້ສື່ຮູບແບບໃໝ່ເຊັ່ນ: VoxPop, ວິທີການຂຽນຂ່າວ ແລະ ເຄື່ອງ 
ມືຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດສື່ ເຊິ່ງໃຊ້ເປັນການແນະນໍາໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ ກສສ,ກຊສ 
ເຊັ່ນ: ພາກສ່ວນລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສື່ມວນຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ 
ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ປື້ມສັງລວມສື່ຕ່າງໆ ນີ້ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມທັກສະດ້ານການຂຽນຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່
ສື່ມວນຊົນ ແລະ ຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນຂອງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມທົ່ວໄປ.

ຖ້າຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນສື່ອື່ນໆ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການຮຽນຮູ້ ທີ່ບໍ່ໄດ ້
ລວມເຂົ້າໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 
www.laos-proceed.com/proceed-products/information-a-learning-aids.html  
ແລະ http://www.laos-proceed.com/mass-media/tv-a-film.html
ຖ້າພາກສ່ວນໃດສົນໃຈສື່ສິ່ງພິມທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປຫາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ 
ສາລະ ຄະດີຮູບເງົາສັ້ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາໄວ້ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ: 

ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຖະໜົນ ນາໄຮ່ດຽວ, ບ້ານ ນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ +856 21 218 712.
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A ສາລະຄະດີຮູບເງົາສ້ັນ ເລ່ືອງ 
 ສ່ິງແວດລ້ອມ ທາງສະຖານີໂທລະ
 ພາບ ແຫ່ງຊາດລາວ (ທຊລ)
ProCEEd ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຜະລິດລາຍການໂທລະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສາລະຄະດີຮູບ 
ເງົາສັ້ນເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ 
ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ຕໍ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວ 
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ປື້ມສັງລວມຫົວນີ້ ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນຂອງສາລະຄະດີຮູບເງົາສັ້ນທີ່ໄດ້ຜະລິດທັງ 
16 ເລື່ອງ ໄວ້ນໍາອີກ. ລາຍການສາລະຄະດີຮູບເງົາສັ້ນນີ້ ປະກອບມີ 3 - 4 ຕອນ ແລະ ແຕ່ 
ລະຕອນມີຄວາມຍາວ 15 ນາທີ ເຊິ່ງເນື້ອໃນຂອງຮູບເງົາສັ້ນເຫຼົ ່ານີ້ ເນັ້ນໃສ່ 5 ຫົວຂໍ້ຫຼັກຄື: 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງ 
ທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັນ; ເຊິ່ງໄດ້ຜະລິດຂຶ້ນໂດບສະຖາ
ນີໂທລະພາບ ແຫ່ງຊາດລາວ (ທຊລ), ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ຊປປລ) ແລະ 
ທ່ານ Peter Livermoore ນັກສ້າງຮູບເງົາຊື່ດັງທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດລາວ. 

1 ປ່າໄມ້ ມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາ
 (ທ່ານ. Peter Livermoore, ປີ 2017) - 4 ຕອນ
2 ປ່າໄມ້ - ລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ (ທຊລ, ປີ 2017) - 3 ຕອນ
3 ສັດປ່າຕ້ອງການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນປ່າ (ຊປປລ, ປີ 2017) - 3 ຕອນ
4 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ - ມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາ 

(ຊປປລ, ປີ 2017) - 3 ຕອນ
5 ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ (ຊປປລ ປີ 2017) - 3 ຕອນ 
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ປ່າໄມ້ ມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາ
 ຜະລິດໂດຍ ທ່ານ. Peter Livermoore, ນັກສ້າງສາລະຄະດີຮູບເງົາ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ຄວາມກັງວົນຂອງຊາຍທ່ີຕິດພັນກັບປ່າໄມ້
ຕອນທໍາອິດນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າໄມ້ 
ໂດຍການຊ່ອງເບິ່ງຈາກເພດານປ່າໃນມູມສູງ. ໃນຕອນນີ້ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢ່າງ
ມະຫັດສະຈັນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຊະນິດນ້ອຍ ແລະ 
ໃຫຍ່, ນົກ, ແມງໄມ້, ເຊິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ. ສາລະຄະດີຕອນນີ້ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສໍາ
ຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງນໍາພາ 
ໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ຜູ້ທີ່ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ມີຄວາມ 

ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆຕໍ່ຊີວິດ ຂອງພວກເຮົາ 
ຖ້າບໍ່ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້.

ຕອນທີ 2 - ປ່າໄມ້ - ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ບອບບາງຂອງລະບົບນິເວດ 
ຕອນນີ້ ໄດ້ຖາຍທໍາຢູ່ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າກ່ານ ແຂວງ 
ບໍ່ແກ້ວ. ສາລະຄະດີຕອນນີ້ ພາໄປເບິ່ງປ່າໄມ້ ແລະ ໂຄງ 
ສ້າງຂອງປ່າ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ 
ຂອງລະບົບນິເວດຂອງປ່າໄມ້. ປ່າໄມ້ເປັນລະບົບຂອງສິ່ງທີ່
ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມມະຫັດສະຈັນ ພ້ອມທັງເຮັດໜ້າທີ່ ສໍາຄັນ
ຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ. ແຕ່ເມື່ອມີການຕັດ 
ໄມ້, ຈະເຮັດໃຫ້ລະ ບົບນິເວດມີຄວາມບອບບາງເກີດຂຶ້ນ 

ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປ່າໄມ້ໃນການຮັກສາດິນ ແລະ ຄວບຄຸມນໍ້າຝົນ ກໍ່ຈະຫຼຸດນ້ອຍລົງ.
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ຕອນທີ 3 - ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ເພ່ືອຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ 
ຕອນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມ ທ່ານ ຄໍາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ 
ໝູ່ຂອງລາວ ໃນໜ່ວຍລາດຕະເວນປ່າ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາເຂົ້າ 
ໄປໃນປ່າ ເພື່ອຄົ້ນຫາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າ
ສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າກ່ານ ແລະ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ອັນ
ຕະລາຍຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັດ ແລະ ພືດ. ໜ່ວຍງານ 
ລາດຕະເວນແມ່ນຄົນພື້ນທີ່, ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດ ປ່າສະຫງວນ 

ແຫ່ງຊາດ. ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ: ການດໍາລົງຊີວິດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບປ່າ ໄມ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າ ຈຶ່ງປົກປັກຮັກ 
ສາປ່າໄມ້ຂອງພວກເຂົາໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງສືບທອດຕໍ່ໄປ.

ຕອນທີ 4 - ປ່າໄມ້ - ລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ 
ປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຖືກ ທໍາລາຍ 
ລົງຫຼາຍ. ໃນຕອນນີ້, ເນັ້ນໃສ່ສຽງສໍາພາດຂອງ ປະຊາຊົນ 
ທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບເຂດ ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າກ່ານທີ່ເວົ້າ
ເຖິງຄວາມກັງວົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການ ແລະ 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າໄມ້ຕໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ທ່ານ ຄໍາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງໄດ ້
ເວົ້າເຖິງວ່າ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນອາໄສການເກັບ 

ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າຫຼາຍເທົ່າໃດ ແລະ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງລູກຫຼານລຸ້ນຕໍ່ໄປ
ວ່າ: ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ.
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ປ່າໄມ້ - ລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ
 ຜະລິດໂດຍ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ປ່າໄມ້ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນ ສໍາລັບ ຄວາມ 
ໝ້ັນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ຕອນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງ 
ປ່າໄມ້ໃນການສະໜອງແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ 
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ສາລະຄະດິຕອນນີ້ 
ຈະພາຜູ້ຊົມໄປຮຽນຮູ້ ເຖິງການເພີ່ ງພາອາໄສປ່າໄມ້ ເຂົ້ າ 
ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ 

ຢູ່ເມືອງ ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ແນໃສ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ 
ຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງ ໂດຍອີງໃສ່ການເກັບຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າເຊັ່ນ: ອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ, ໄມ້ 
ແລະ ອື່ນໆ.

ຕອນທີ 2 - ຄວາມກັງວົນຂອງຊາຍຄົນໜ່ຶງທ່ີອາ 
ໄສປ່າໄມ້ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ 
ຕອນນີ້ ເວົ້າເຖິງ ການດໍາລົງຊີວິດຊາຍຄົນໜຶ່ງຢູ່ເມືອງ ສັງທອງ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາວມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ ກັບສະພາບ 
ການຂອງປ່າໄມ້ຄື: ການຂະຫຍາຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ ອາໄສ, ການຂຸດ 
ຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ປ່າໄມ້ຫຼາຍຈົນ 
ເກີນໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 

ຢ່າງໄວວາຈາກ 70% ໃນປີ 1969 ໃນປັດຈຸບັນ, ໄດ້ຫຼຸດລົງມາເຖິງ 40%. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, 
ສາລະຄະດີຕອນນີ້ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການເພີ່ມ
ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ເຖີງ 70% ພາຍໃນປີ 2020 ໄດ້ຄືແນວໃດ.

ຕອນທີ 3 - ການປູກປ່າຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ສາລະຄະດີຕອນນີ້ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ຂອງຊາວບ້ານກຸ່ມໜຶ່ງໃນເມືອງສັງທອງ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່ ແລະ ເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຕອນນີ້, 
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວແບບທີ່ດີໃນການປັບປຸງປ່າໄມ້ໃນ 
ລາວຂອງໂຄງການ SUMALOM.
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ສັດປ່າຕ້ອງການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນປ່າ
 ຜະລິດໂດຍ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ຊປປລ)
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ການລ່າສັດຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພ່ືອຜົນ
ກໍາໄລເຮັດໃຫ້ສັດປ່າສາມາດດັບສູນໄດ້ 
ສັດປ່າ ໄດ້ກາຍມາເປັນສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາ ທັງຕະຫຼາດພາຍ 
ໃນຂອງລາວ ແລະ ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ. ເນື່ອງຈາກມີຄວາມ 
ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນ. ສາເຫດນີ້ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ ່
ສັດປ່າ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສັດຫວງຫ້າມ ເຊິ່ງມັນຈະສົ່ງຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ການດໍາລົງ

ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ຕອນທີ 2 - ສັດປ່າໃຊ້ໃນເປັນອາຫານ ແລະ ຂາຍ 
ການກິນສັດປ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ນິຍົມຂອງຊຸມຊົນຈໍານວນໜຶ່ງຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ ຕົວຢ່າງ: ການລ່າສັດປ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ 
ດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ ເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ. 
ໂດຍສະເພາະສັດປ່າທີ່ຫາມາໄດ້ຍາກຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການ 
ຫຼາຍ. ວິທີການລ່າສັດກໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ - ບໍ່ພຽງແຕ່ລ່າ 
ສັດປ່າເພື່ອເປັນອາຫານໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງນໍາເອົາ 

ມາຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສັດປ່າຖືກຄຸກຄານ ແລະ ຕົກຢູ່ໃນ 
ຄວາມສ່ຽງ.

ຕອນທີ 3 - ປ່ຽນພຶດຕິກໍາກ່ອນສັດປ່າຈະສູນພັນ
ສັດປ່າໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຖື
ກຄຸກຄາມ ຍ້ອນມີຄວາມຕ້ອງການຊີ້ນສັດປ່າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ 
ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ເປັນທຸລະກິດທີ່ໄດ້ກໍາໄລດີ ສໍາລັບ ປະຊາ 
ຊົນບາງກຸ່ມ. ເນື່ອງຈາກການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຍັງພົບຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແລະ ບໍ່ທັນທົ່ວເຖີງເຮັດໃຫ້ມີການລະເມີດ, 
ການລັກລອບລ່າສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າຂາຍ 

ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍັງອີງໃສ່ ການລ່າສັດປ່າໃນ 
ຫຼາຍໆດ້ານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ລ່າສັດ ສໍາລັບ ການບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີການນໍາມາ 
ຄ້າຂາຍອີກ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນຈະລ່າສັດປ່າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ ຊາດແບບຍືນຍົງ.
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ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ - 
ມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາ

 ຜະລິດໂດຍ ຊປປລ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ພວກເຮົາເກີດຢູ່ ຫີນໜາມໜ່ໍ
ຕອນທໍາອິດນີ ້ ໄດ້ສະເໜີຄວາມເປັນມາຂອງຫີນໜາມໜໍ່ 
ກ່ອນທີ່ຈະກາຍມາເປັນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຜູ້ຊົມໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າເຂດນີ້ ເປັນເຂດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍປ່າ
ໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ວິຖີຊີວິດແບບດັ້ງ 
ເດີມຂອງປະຊາຊົນພື້ນທີ່ໆເປັນເອກະລັກ.

ຕອນທີ 2 - ສ່ິງທ້າທາຍໃນການກາຍເປັນ 
ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ 
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1993 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  
ໄດ້ປະກາດເອົ າ ເຂດຫີນໜາມໜໍ່ໃຫ້ກາຍມາເປັນປ່ າສະ 
ຫງວນແຫ່ງຊາດ. ແຕ່ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ 
ຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍໆປະການ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໄພ 
ຄຸກຄາມຈາກການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ລ່າສັດທີ່ຜິດກົດ 

ໝາຍ. ໃນຕອນນີ້, ຈະປະກອບດ້ວຍສຽງສໍາພາດຈາກທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຫີນ 
ໜາມໜໍ່ ທີ່ເວົ້າເຖິງສິ່ງທ້າທ້າຍ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມສົມດຸນ ໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຮ່ວມກັນ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພາກລັດ.

ຕອນທີ 3 - ຜູ້ປົກປັກຮັກສາ ປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ
ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ 
ດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍໆຮູບແບບ. ປະຊາຊົນເລີ່ມເຫັນ 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າສະຫງວນຕ່ໍກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ 
ປະຊາຊົນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງລູກຫຼານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຕອນນີ້, 
ຜູ້ຊົມຈະໄດ້ເຫັນວ່າ ທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຮ່ວມກັນ 

ເຮັດຫຍັງແດ່ ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ  ຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ໄດ້ຊ່ວຍເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງເຂດທີ່ຈະສະເໜີຂຶ້ນເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດ. 
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ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ
 ຜະລິດໂດຍ ຊປປລ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ/ການ 
ດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ຊີວະນາໆພັນ ມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການດໍາລົງຊິວິດຂອງ 
ຄົນເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຮືອນທີ່ເຮົາຢູ່, ອາຫານທີ່ເຮົາ ກິນ ແລະ 
ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທີ່ເຮົາໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຊີວະນາໆພັນທັງ 
ໝົດ. ຫຼາຍຄົນອາດຍັງ ສົງໄສຢູ່ວ່າ ເປັນຫຍັງ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງ 
ການຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ ແລະ ສັດປ່າ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ສອງສາມ 

ຊະນິດເທ່ົານ້ັນ. ສາລະຄະດີຕອນນ້ີ ຈະອະທິບາຍວ່າ ຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນ ຫຍັງ ແລະ ມັນມີຄວາມສໍາຄັນ 
ແນວໃດ ຕ່ໍກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ່ີອາໄສຢູ່ໃກ້ເຂດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ.

ຕອນທີ 2 - ຊີວະນາໆພັນ ພວມຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ 
ຊີວະນາໆພັນ ພວມຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍມາຈາກຫຼາຍສາ ເຫດເຊ່ັນ: 
ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບບໍ່ຍືນຍົງ, ການຕັດ 
ໄມ້ຈົນເກີນຂອບເຂດ ແລະ ການຂະຫຍາຍເຂດກະສິກໍາ. ໃນ 
ຕອນນີ້, ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບຂອງຊີວະນາໆພັນທີ່ຖືກຄຸກ 
ຄາມຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ. ໃນທີ່ສຸດ, ການກະທໍາເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ 
ຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ່ີອາໄສຢູ່ 

ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ທັງສົ່ງຜົນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ສາລະຄະດີຕອນນ້ີ, ເນັ້ນໃສ່ສະພາບຂອງ 
ເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ຈາກສຽງສໍາພາດຂອງປະຊາຊົນ ພື້ນທີ່.

ຕອນທີ 3 - ພວກເຮົາຊ່ວຍກັນອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມ
ໜໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ກັບການສູນເສຍຂອງຊີວະນາໆພັນ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຊອກຫາວິທີອະນຸລັກຊັບພະ ຍາກອນທໍາ 
ມະຊາດຂອງຕົນໄວ້. ໃນສາລະຄະດີຕອນນ້ີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ປະຊາຊົນມີວິທີການຮັບມືກັບບັນຫາ/ສະພາບປັດຈຸບັນ 
ກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 

ເວົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ໃນຕອນນີ້, ຈະສະເໜ ີ
ຜ່ານການບອກເລົ່າ ຈາກຊາວບ້ານເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຊ່ວຍໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ຢ່າງຫ້າວຫັນ.
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B ຄລິບວິດີໂອສ້ັນ ກ່ຽວກັບ 
 ສ່ິງແວດລ້ອມ 
ໃນປີ 2017 ProCEEd ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຖ່າຍທໍາລາຍການທາງໂທລະພາບສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ຈໍານວນ 20 ຄົນ ທີ່ມາຈາກພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ, 
ຄະນະອັກສອນສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃນນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ 
ການຂຽນບົດຂ່າວທາງລາຍການໂທລະພາບ, ຂັ້ນຕອນການກະກຽມກ່ອນການຖ່າຍທໍາ, ການສ້າງ 
ອຸປະກອນປະກອບສາກ ແລະ ທັກສະອື່ນໆ ໃນການຖ່າຍທໍາລາຍການທາງໂທລະພາບ. ນອກນັ້ນ, 
ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຝຶກເຕັກນິກການຜະລິດວິດີໂອໃນຮູບແບບໃໝ່ ແລະ ຮູບແບບໃນການ ສື່ສານຕ່າງໆເຊັ່ນ: 
 ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ, ກາຕູນ, ການຖ່າຍພາບນິ້ງ, ລະຄອນຫຸ່ນຖົງມື ແລະ ຮູບ ແບບອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ  ProCEEd ຍັງໄດ້ຝຶກສອນວິທີການຂຽນເນື້ອໃນບົດຂ່າວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ 
ການຖ່າຍທໍາສາລະຄະດີ ເລື່ອງສັ້ນຢ່າງມືອາຊີບ ພ້ອມທັງສ້າງສາລະຄະດີສັ້ນຈໍານວນ 5 - 7 ເລື່ອງ 
ເຊິ່ງ ແຕ່ລະເລື່ອງມີຄວາມຍາວ 3 ນາທີ. ເພື່ອໂຄສະນາຂັ້ນລາຍການສິ່ງແວດລ້ອມທາງໂທລະພາບແຫ່ງ 
ຊາດໂດຍໃຊ້ຊຶ່ລາຍການວ່າ: ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ເພື່ອຊີວິດທີ່ດີ.

1 ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ - 7 ຕອນ

2 ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ - 7 ຕອນ

3 ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ - 7 ຕອນ

4 ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັນ - 6 ຕອນ

5 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  - 5 ຕອນ
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ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ 
 ຜະລິດໂດຍ  ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ, ຄະນະອັກສອນສາດ,

  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 ປີ   2017
 ຄວາມຍາວ 3 ນາທີ/ຕອນ, ມີ 7 ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ປ່າໄມ້ມີຄຸນປະໂຫຍດຕ່ໍປະຊາຊົນ 
(ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ຢູ່ໃນຖຽງນ້ອຍຫຼັງໜຶ່ງທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້, ຜູ້ເປັນອ້າຍ 
ກໍາລັງຈະເຂົ້າໄປປ່າທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ ເພື່ອໄປຫາໜໍ່ໄມ້ມາເປັນອາຫານ 
ໃນຂະນະດຽວກັນ ນ້ອງສາວຂອງລາວພັດເຈັບທ້ອງ. ຜູ້ເປັນ
ອ້າຍບໍ່ພຽງແຕ່ເກັບໜໍ່ໄມ້ມາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ລາວຍັງມີຄວາມຮູ້ 
ກ່ຽວກັບ ຢາສະໝຸນໄພນຳອີກ ເພາະລາວເຄີຍເຫັນແມ່ລາວ 

ເອົາໃຫ້ກິນຕອນລາວເຈັບທ້ອງ ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈຶ່ງໄປເກັບເອົາໃບຈີວອນ ມາໃຫ້ນ້ອງສາວກິນ ເພື່ອ 
ໃຊ້ຮັກສາອາການເຈັບທ້ອງນັ້ນ. ຕໍ່ມາ, ນ້ອງສາວລາວກໍ່ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຮູ້ວ່າ 
ປ່າໄມ້ມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບມະນຸດ ເພາະມັນເປັນແຫຼ່ງສະໜອງອາຫານ, ຢາປົວ 
ພະຍາດ ແລະ ຍັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວອີກດ້ວຍ.

ຕອນທີ 2 - ປ່າໄມ້ໃຫ້ຊີວິດ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ພໍ່ ແລະ ລູກຊາຍ ເຂົ້າໄປຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຢູ່ໃນປ່າ ແລະ ບັງ
ເອີນໄດ້ເຫັນກວາງໂຕໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງກິນໝາກໄມ້. ລູກຊາຍຢາກຮູ້ 
ແລະ ຖາມພໍ່ວ່າ: ບ້ານຂອງໂຕກວາງຢູ່ໃສ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, 
ລູກຊາຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ປ່າໄມ້ເປັນບ້ານຂອງໂຕກວາງ ແລະ ເປັນ
ບ້ານໃຫ້ແກ່ສັດປ່າຊະນິດອື່ນໆອີກ ເພາະວ່າ ປ່າໄມ້ເປັນແຫຼ່ງສະ 

ໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດປ່າ ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນສືບພັນ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສັດປ່າເຊັ່ນກັນ. 
ພໍ່ຂອງລາວ ຍັງອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າ ໄມ້ຕໍ່ກັບມະນຸດ.

ຕອນທີ 3 - ປ່າໄມ້ຊ່ວຍຕ້ານໄພພິບັດທໍາມະຊາດ 
(ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ລົມພາຍຸ ແລະ ຝົນຕົກແຮງ ໄດ້ພັດເຂົ້າເຮືອນລູງສາທີ່ຕັ້ງຢູ່ 
ເນີນພູ ເຊິ່ງອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ ເຊິ່ງຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ ່ານັ້ນເປັນ 
ກໍາແພງຕ້ານກັບພາຍຸຝົນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຮັກສາເຮືອນລູງສາ 
ຈາກການໂຈມຕີຂອງລົມພາຍຸ. ນອກນັ້ນ ຕົ້ນໄມ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງ 

ກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ, ຊ່ວຍດູດຊຶມນໍ້າໃນຍາມຝົນ ແລະ ປ່ອຍນ້ຳໃນຍາມແລ້ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 
ລູງສາໄດ້ຕັດສິນໃຈຂາຍຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າ ພໍຮອດຍາມຝົນລຸງສາຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍຈ
າກການຕັດໄມ້.
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ຕອນທີ 4 - ປ່າໄມ້ສະໜອງນ້ໍາສະອາດ ແລະ 
ອາກາດ (ພາບນ້ິງ/ກາຕູນ)
ກົບໂຕໜຶ່ງ ກໍາລັງມ່ວນຊື່ນກັບການຫຼີ້ນນໍ້າໃນ ແມ່ນໍ້າລໍາເຊ 
ທີ່ມີນໍ້າໃສສະອາດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກົບດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ສົງໄສ ແລະ ຖາມໂຕເອງວ່າ ນໍ້າໃສສະອາດນີ້ ໄຫຼມາ 
ຈາກໃສ. ຕໍ່ມາ, ລາວກໍ່ເລີ່ມອອກເດີນທາງເພື່ອໄປຊອກຫາ 
ຄໍາຕອບ. ໃນລະຫວ່າງທາງກົບໂຕນີ້ກໍ່ພົບຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຕົ້ນ 

ໜຶ່ງໂດຍບັງເອີນ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າຕົນເອງ ເປັນພາກສ່ວນໃນຂະບວນການກັ່ນຕອງເຮັດໃຫ້ນໍ້າ 
ໃສສະອາດເວລາຝົນຕົກ. ຈາກນັ້ນ, ນໍ້າຈຶ່ງໄຫຼອອກສູ່ແມ່ນໍ້າ.

ຕອນທີ 5 - ປ່າໄມ້ມີຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍເສດຖະກິດ  
(ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນໜຶ່ງ ມ່ວນຊື່ນກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດ 
ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ, ພູເລີຍ ແລະ ຍັງຮູ້ສຶກພໍ
ໃຈຫຼາຍກັບກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກສິ່ງແວດ 
ລ້ອມຢູ່ທີ່ນີ້ ເຊິ່ງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເປັ
ນຜູ້ນໍາທ່ຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງນີ້ຍັງສະໜອງ 

ທີ່ພັກ ແລະ ອາຫານ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຊຸມຊົນກໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່ໄດ້ມາຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຕອນທີ 6 - ປ່າໄມ້ກໍາລັງຫຼຸດລົງ 
(ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ຕົ້ນໄມ້ຄອບຄົວໜຶ່ງ (ປະກອບດ້ວຍ ແມ່ ແລະ ລູກຊາຍ 2 
ຕົ້ນ) ໄດ້ໂອ້ລົມກັນຢ່າງໂສກເສົ້າວ່າ: ການກະທໍາຂອງຊາວ
ບ້ານພາກຊີວິດພໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຕົ້ນໄມ້) ແບບຜິດກົດໝາຍ 
ແລະ ປັດຈຸບັນ ຊາວບ້ານກໍ່ກໍາລັງຈະຕັດເຂົາເຈົ້າເທື່ອລະ
ຕົ້ນ. ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນແມ່ ກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ

ໃນຕອນທີ່ຊາວບ້ານຕັດລາວລົງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນລູກຊາຍທັງສອງກໍ່ຢ້ານ ແລະ 
ຮ້ອງໄຫ້ຂໍຊີວິດ. ແຕ່ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດມາສົນໃຈ ເພາະເຂົາເຈົ້າຄິດພຽງແຕ່ຕ້ອງການຕັດຕົ້ນໄມ້ 
ເພື່ອຂາຍເອົາເງິນເທົ່ານັ້ນ.

ຕອນທີ 7 - ປະຊາຊົນສາມາດຊ່ວຍກັນຮັກສາປ່າ 
(ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ເດັກນ້ອຍຊາຍສອງຄົນ ບັງເອີນໄປເຫັນຄົນກຸ່ມໜຶ່ງພວມ 
ລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ກໍາລັງຂົນໄມ້. ເຂົາເຈົ້າຍັງຮູ້ຕື່ມວ່າ 
ມື້ອື່ນຍັງຈະມາຕັດໄມ້ອີກ. ເດັກນ້ອຍ ຄົນໜຶ່ງ ຕ້ອງການທີ່ 
ຈະໄປບອກໃຫ້ນາຍບ້ານຮູ້ ແຕ່ອີກຜູ້ໜຶ່ງບໍ່ຕ້ອງ ການຫຍຸ້ງ 
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ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງນີ້. ຫຼັງຈາກທີ່ນາຍບ້ານຮູ້ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຕໍາຫຼວດບ້ານ. 
ຈາກນັ້ນ, ຕໍາຫຼວດບ້ານກໍ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າກວດສອບ ແລະ ກໍ່ສາມາດຈັບກຸມຜູ້ລັກລ
ອບຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້. ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ກ້າຫານຄົນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກບ້ານ 
ແຕ່ອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ລາວສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ບ້າ
ນຂອງລາວເອງ.

ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ
 ຜະລິດໂດຍ  ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 3 ນາທີ/ຕອນ, ມີ 7 ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ຊີວະນາໆພັນແມ່ນຫຍັງ? (ພາບນ້ິງ) 
ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນແມງໄມ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດບິນຕອມ 
ດອກໄມ້ໃນເດີ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຍັງມີຝູງນົກກໍາລັງບິນຫຼິ້ນ
ຢູ່ເທິງສວນໂຮງຮຽນ. ນັກຮຽນຈຶ່ງໄດຖາມອາຈານ ກ່ຽວກັບ 
ຊີວະນາໆພັນ. ຈາກການອະທິບາຍຂອງອາຈານ, ນັກຮຽນ 
ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ ປະເທດລາວ ມີຄວາມອຸດົມສົມ
ບູນໄປດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ.

ຕອນທີ 2 - ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນ ໃນ 
ສປປ ລາວ ຕ່ໍໂລກ (ພາບນ້ິງ) 
ໂຕເສົາຫຼາ ສອງແມ່ລູກ ສັງເກດເຫັນວ່າ ສັດປ່າທີ່ອາໄສຢູ ່
ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ, ນໍ້າເທີນມີຄວາມ 
ສຸກຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ເສົາຫຼາສອງແມ່ລູກກໍາລັງລົມກັນຢູ່
ນັ້ນ, ກໍ່ມີໂຕຂາແດງ ເຊິ່ງເປັນສັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ
ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ເຂົ້າມາຮ່ວມສົນທະນານໍາກັນ 

ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງມີສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຫຼາຍໆຊະນິດເຊັ່ນ: ເສົາຫຼາ ແລະ 
ໂຕຂາແດງ ເພາະສະນັ້ນ, ຊີວະນາໆພັນຈຶ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນໂລກ.

ຕອນທີ 3 - ສ່ິງທ່ີມີຊີວິດຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ເພ່ິງພາ 
ອາໄສອາໄສເຊ່ິງກັນແລະກັນ  (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ) 
ຂີ້ກະເດືອນໂຕໜຶ່ງ ບັງເອີນເຫັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ 
ກໍາລັງຈະຕາຍ ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຕໍ່ມາ, ຂີ້ກະ 
ເດືອນໂຕນັ້ນ ແລະ ໝູ່ໆຂອງລາວ ກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຕົ້ນໄມ້ ໂດຍ 
ຜ່ານຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ກໍ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້.
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ຕອນທີ 4 - ຊີວະນາໆພັນໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ຄົນ 
ເຮົາ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ) 
ສອງແມ່ລູກລົມກັນ ກ່ຽວກັບ ປາ, ຫອຍ ແລະ ກຸ້ງ ໃນ 
ແມ່ນໍ້າສາຍນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງ ໃກ້ກັບບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ເປັນ 
ລູກສາວ ຢາກຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນໃນແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີ ້
ແລະ ແມ່ຂອງລາວກໍ່ອະທິບາຍໃຫ້ລາວຟັງວ່າ: ຊີວະນາໆ 
ພັນໃນແມ່ນໍ້າສາຍນີ້ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ກັບຄອບ

ຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນແມ່ນໍ້າ. ໃນລະຫວ່າງເດີນທາງກັບ, ສອງ 
ແມ່ລູກກໍ່ໄດ້ເກັບເຫັດ, ໜໍ່ໄມ້, ຜັກປ່າ, ໃບໄມ້ ແລະ ຮາກໄມ້ຕ່າງໆທີ່ນໍາໄປເປັນອາຫານ ແລະ 
ຢາຮັກສາພໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຕອນທີ 5 - ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນ 
ກະສິກໍາ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ) 
ຊາວສວນສອງຄົນ ໄດ້ເອົາໝາກແຕງຂອງເຂົາເຈົ້າມາສົມ 
ທຽບກັນ. ຊາວສວນຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ບອກວິທີການນໍາໃຊ້ປຸ໋ຍ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ໃຫ້ທໍາມະຊາດເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການກະ 
ສິກໍາຂອງລາວ. ລາວຍັງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ໝູ່ຂອງລາວວ່າ: 
ເຜິ້ງ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການປະສົມເກສອນດອກໄມ້ 

ເປັນຜູ້ນໍາເອົາເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ດອກໄມ້ມາປະສົມກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ໝາກໄມ້ 
ແລະ ຜັກຕ່າງໆຈຶ່ງງອກງາມ, ລາວຍັງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງງູ ແລະ ນົກຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.

ຕອນ ທີ 6 - ໄພຂ່ົມຂູ່ຂອງຊີວະນາໆພັນ 
(ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ) 
ເຈຍສອງແມ່ລູກ ພາກັນລົບໜີ ເນື່ອງຈາກມີຄົນມາລັກລອບ 
ຕັດໄມ້ ແລະ ລ່າເຈຍ ໂດຍໃຊ້ມອງ ເພື່ອດັກຈັບເຈຍທີ່ 
ບິນອອກຈາກຖໍ້າ. ເຈຍສອງແມ່ລູກ ພ້ອມດ້ວຍເຈຍໂຕອື່ນໆ 
ພາກັນລົບໜີຈາການລ່າຂອງມະນຸດ, ການທໍາລາຍຖິ່ນທີ່ຢູ່ 
ອາໄສ ແລະ ການລ່າເຈຍ ເພື່ອຂາຍ.

ຕອນທີ 7 - ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ 
ນາຍພານຄົນໜຶ່ງກໍາລັງຈະຍິງກວາງ ແຕ່ລາວຢຸດຍ້ອນ ວ່າລີງ 
ໂຕລີງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຈົ່ມໃຫ້ລາວກ່ຽວກັບການລ່າສັດທີ່ຫວງ
ຫ້າມ ແລະ ບໍ່ລ່າສັດຕາມລະດູການ. ນາຍພານຄົນນັ້ນ ກໍ່ໂຕ້ 
ຕອບກັບລີງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ລາວເຂົ້າໄປລ່າ
ສັດໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ລ່າໃຫ້ຖືກລະດູການ 
ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ເດືອນພະຈິກ - ເດືອນເມສາ ແມ່ນໄລຍະທີ່ 

ສັດສາມາດຂະຫຍາຍພັນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຊີວະນາໆພັນຈະຖືກທໍາລາຍ ແລະ ນາຍພານຄົນນັ້ນ 
ຍັງຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍນໍາອີກ.
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ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນປ່າ
 ຜະລິດໂດຍ  ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 3 ນາທີ/ຕອນ, ມີ 7 ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ຄວາມຮ່ັງມີຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນປ່າ 
ຂອງ ສປປ ລາວ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ໂຕເສົາຫຼາເປັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ກໍາລັງຊອກຫາພີ່ນ້ອງ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວຢູ່ໃນປ່າ. ແຕ່ບັງເອີນໄປພົບກັບ 
ລີງໂຕໜຶ່ງ ແລະ ລີງກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ລາວຟັງວ່າ: ສັດທີ່ໃກ້
ຈະສູນພັນຄືກັນກັບເສົາຫຼາສາມາດພົບເຫັນ ໃນ ສປປ ລາວ 
ແລະ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງອຸດົມ ສົມບູນໄປດ້ວຍສັດທີ່ລ້ຽງລູກ

ດ້ວຍນົມ, ຈໍາພວກນົກ, ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດເລືອຄານຫຼາຍຊະນິດ.

ຕອນທີ 2 - ການສູນເສຍສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນປ່າ 
(ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີສຽງປືນ, ລູກກວາງນ້ອຍໂຕໜຶ່ງທັງຮ້ອງທັງ 
ໄຫ້ ແລະ ແລ່ນ ເພື່ອເອົາຊີວິດລອດ ແລະ ກໍ່ບໍ່ເຫັນແມ່ຂອງ 
ລາວອີກ (ແມ່ຖືກຍິງ), ແຕ່ກໍ່ພົບລີງໂຕໜຶ່ງ ເຊິ່ງລີງໂຕດັ່ງ
ກ່າວກໍ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຍັງກວາງທີ່ຮ້ອງໄຫ້ໄດ້ ແລະ ຖາມ 
ຫາແມ່ຂອງກວາງໄດ້ ເພາະວ່າ ລີງເອງກໍ່ໄດ້ເສຍລູກໆ ແລະ 

ເມຍຂອງລາວ ຈາກການລ່າສັດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ຕອນທີ 3 - ຄວາມສໍາຄັນຂອງສັດປ່າ (ກາຕູນ)
ງູໂຕໜຶ່ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດສໍາຄັນຂອງຕົນ ໃນການ 
ກິນໜູທີ່ທໍາລາຍເຂົ້າ ແລະ ພືດຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ. ໃນ 
ຂະນະດຽວກັນ ເສືອກໍ່ສະແດງ ເຖິງບົດບາດສໍາຄັນໃນການ 
ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດ. ທັງສອງລ້ວນແຕ່ມີ
ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົນ.

ຕອນທີ 4 - ບົດບາດຂອງນົກ
ມີນົກ 3 ໂຕ ກໍາລັງກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຂີ້ລົງຖືກຫົວເສືອ. 
ເສືອກໍ່ໃຈຮ້າຍ ແລະ ຈົ່ມວ່າ: ນົກບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງເລີຍ 
ຂີ້ທົ່ວທີບທົ່ວແດນ. ນົກບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ໂຕ້ຖຽງຄືນວ່າ: ພວກ 
ເຮົາມີຄວາມສໍາຄັນໃນການແຈກຢາຍແກ່ນພືດຕ່າງໆ ເຊິ່ງ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຊ່ວຍຂະຫຍາຍປ່າໄມ້.
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ຕອນທີ 5 - ຄວາມສໍາຄັນຂອງພືດປ່າ (ພາບນ້ິງ)
ມີ 2 ສ່ຽວ ພວມເກັບເອົາແກ່ນໝາກໄມ້ພື້ນບ້ານໃນປ່າ ທີ່ໃກ ້
ກັບບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ: ພືດປ່າມ ີ
ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເປັນອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ 
ແລະ ບາງຢ່າງກ່ໍສາມາດນໍາໄປຂາຍ ເພ່ືອ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ.

ຕອນທີ 6 - ຄຸນປະໂຫຍດຂອງສັດປ່າ 
(ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ໝູປ່າ ແລະ ກວາງ ໄດ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບ ສັດກິນຊີ້ນ ເຊັ່ນ: 
ເສືອ ແລະ ສັດປ່າຊະນິດອື່ນໆ ແລະ ພືດປ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນ 
ໃນການຮັກສາຄວາມສົມດຸນໃຫ້ລະບົບນິເວດຕໍ່ກັບຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ຕອນທີ 7 -  ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ  
(ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ) 
ນາຍພານຄົນໜຶ່ງ ຍິງກວາງໂຕໜຶ່ງ ແລະ ເອົາກັບມາບ້ານ ໃນ
ຂະນະພວມຍ່າງກັບບ້ານລາວຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບ ຍ້ອນວ່າ: 
ລາວລ່າໂຕກວາງສັດປ່າທີ່ຫວງຫ້າມ, ລາວຍັງລ່າໃນລະດູ 
ປະສົມພັນອີກ ແລະ ໃຊ້ປືນເປັນອາວຸດລ່ານໍາອີກ. ໃນຕອນ 
ທ້າຍ, ລາວກໍ່ຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ.
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ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ 
ຮ່ວມກັນ

 ຜະລິດໂດຍ ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 3 ນາທີ/ຕອນ, ມີ 6 ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ພາບນ້ິງ) 
ນົກສອງໂຕ ກໍາລັງມ່ວນຊື່ນກັບການໃຊ້ຊີວິດໃນບ້ານຂອງ
ພວກມັນໃນປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ ແລະ ໝາກ 
ໄມ້ນາໆຊະນິດ ແລະ ພວກມັນຍັງສົນທະນາກັນອີກວ່າ: 
ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ມັນ 
ຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງປະກາດເປັນ ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປົກ 
ປ້ອງປ່າໄມ້, ແມ່ນໍ້າລໍາເຊ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າ 

ລວມທັງພືດປ່າ ແລະ ສັດປ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມການສໍາຫຼວດ ແລະ ການ 
ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດອີກດ້ວຍ.

ຕອນທີ 2 -  ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ 
ຫີນໜາມໜ່ໍ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ) 
ພໍ່ ແລະ ລູກສາວ ມີຄວາມພາກພູມໃຈກັບ ປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ເຊິ່ງເປັນປ່າໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ 
ເປັນພໍ່ອະທິບາຍໃຫ້ລູກສາວຟັງວ່າ: ປ່າຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ກາຍ 
ເປັນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເນື່ອງຈາກວ່າມີເອກະລັກພິເສດ
ຂອງພູຫີນປູນ ແລະ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງຊີວະ ນາໆພັນ 

ເປັນຕົ້ນ ສັດໃກ້ຈະສູນພັນ ເຊິ່ງສາມາດພົບເຫັນຄື: ໂຕເສົາຫລາ, ໜູຫີນ, ຂາແດງ, ທະນີແກ້ມຂາວ 
ແລະ ລີງສາຍພັນອື່ນໆ.

ຕອນທີ 3 -  ຄວາມສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະ
ຫງວນຮ່ວມກັນ
ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນໜຶ່ງ ພວມຢ່າງຊົມຄວາມມະຫັດສະຈັນ
ຂອງຖໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ໃນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່. 
ຄົນຂັບເຮືອນໍາທ່ຽວ ກໍ່ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ. ປະຊາຊົນ 
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງ ໄດ້ຊ່ວຍການປົກປັກຮັກ 

ສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ທຸກພາກສ່ວນມີການແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບ, ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຈຸດປະສົງດຽວກັນເພື່ອປົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດ. 
ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ຈຶ່ງຍັງມີຄວາມສວຍງາມແບບທໍາມະຊາດ.
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ຕອນທີ 4 - ຊາວບ້ານປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຂອງບ້ານກຸ່ມໜຶ່ງ ກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອລູກ
ລີງນ້ອຍໂຕໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສູນເສຍແມ່ໄປ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນ 
ໄດ້ຈັບນາຍພານທີ່ລ່າລີງ, ພ້ອມທັງສະແດງລູກລີງໃຫ້ເບິ່ງ 
ແລະ ອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນໃນການຈັບນາຍພານດັ່ງກ່າວ 
ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ 
ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດ
ໝາຍໃຫ້ກັບນາຍພານ.

ຕອນທີ 5 - ສ່ິງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະ 
ຫງວນຮ່ວມກັນ
ໃນຂະນະທີ່ລົງເຄື່ອນໄຫວລາດຕະເວນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, 
ປະຊາຊົນກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໝູປ່າໂຕໜຶ່ງທີ່ຖືກແຫ້ວ ແລະ ໄດ້ຈັບ 
ນາຍພານລ່າສັດປ່າໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຂົາ 
ເຈົ້າຍັງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ລັກລອບຕັດໄມ້ທີ່ເຄີຍຖືກຈັບ 
ແລະ ລົງໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ຕອນທີ 6 - ຜົນປະໂຫຍດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະ
ຫງວນຮ່ວມກັນ
ທ້າວ ບົວວັນ ກັບມາຍາມບ້ານຂອງລາວໃນເຂດປ່າສະ 
ຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ອອກຈາກບ້ານ 
ເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ລາວກໍ່ສັງເກດເຫັນວ່າ ປະຊາ
ຊົນມີລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທໍາມະ 
ຊາດ ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ 

ອໍານາດການປົກຄອງ. ທ້າວ ຄໍາແພງ ໝູ່ຂອງລາວ ມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍອາຫານ, ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ, 
ຜູ້ນໍາທ່ຽວ ແລະ ຄົນຂັບເຮືອນໍາທ່ຽວ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ເງິນປັບໃໝທີ່ຈັບຜູ້ລັກລອບລ່າສັດ 
ແລະ ຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ 
ລາດຕະເວນ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າກອງທຶນບ້ານ.
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ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
 ຜະລິດໂດຍ  ພາກວິຊາສື່ສານມວນຊົນ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 3 ນາທີ/ຕອນ, ມີ 5 ຕອນ

ຕອນທີ 1 - ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ 
ສປປ ລາວ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ສາວນ້ອຍຄົນໜຶ່ງ ແລະ ແມ່ຂອງລາວ ໄດ້ສູນເສຍເຮືອນຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າຍ້ອນໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ເລື່ອງຈິງ). 
ແຂວງ ອື່ນໆກໍ່ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ 2 ປີ 
ກ່ອນໜ້ານີ້, ອາກາດຂອງແຂວງ ຫົວພັນ ແມ່ນໜາວຫຼາຍ. 
ສອງແມ່ລູກໄດ້ລົມກັນວ່າ ນີ້ຄືຊິແມ່ນຜົນກະທົບມາຈາກການ 

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຫຼາຍໆຄົນເວົ້າກັນເຊັ່ນ: ລະດູຝົນສັ້ນ, ລະດູແລງຍາວ ນອກຈາກນີ້ 
ຍັງມີໄພທຳມະຊາດອື່ນໆ (ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ) ນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

ຕອນທີ 2 - ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ) 
ໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ມີຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງລົມ ກັນ 
ກ່ຽວກັບ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພາ
ຍຫຼັງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ຈະເກີດໄພແຫ້ງແຫຼ້ງຫຼາຍ ພື້ນທີ່ 
ແລະ ໃນພື້ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງກໍ່ປະສົບກັບໄພ ແຫ້ງແລ້ງເຊັ່ນ 
ດຽວກັນ. ເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົມ ກັນວ່າ ຈະມີການ 

ແລກປ່ຽນແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ພືດຕ່າງໆ. ຫຼັງຈາກລະດູເກັບກ່ຽວເຂົ້າ ແລະ ຍັງ ໄດ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບ 
ວິທີການຕິດຕາມ ຫຼື ການຕິດຕາມຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດອີກດ້ວຍ.

ຕອນທີ 3 - ປ່າໄມ້ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງ ຈາກຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ) 
ລຸງສົມ ຊາວນາຄົນໜຶ່ງ, ຕັດສິນໃຈຕັດຕົ້ນໄມ້ໃນບໍລິເວນທົ່ງ 
ນາຂອງລາວ. ລຸງສົມເປັນຄົນຫົວດື້ບໍ່ຟັງໃຜ. ລຸງຄໍາ ເພື່ອນ 
ບ້ານຂອງລາວທີ່ພະຍາຍາມບອກໃຫ້ລຸງສົມ ຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໄວ ້
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ປ້ອງກັນ 

ດິນເຈື່ອນ. ສອງເດືອນຕໍ່ມາມີນໍ້າໄຫຼຖ້ວມທົ່ງນາຂອງລຸງສົມ. ດຽວນີ້, ລຸງເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ ປ່າໄມ້
ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງທໍາມະຊາດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ.
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ຕອນທີ 4 - ທຸກຄົນສາມາດຊ່ວຍ ໃນການຫຼຸດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ທ້າວ ຄໍາຈັນ, ຊາວບ້ານທີ່ຊົນນະບົດຄົນໜຶ່ງ ຕັດສິນໃຈປູກ 
ຕົ້ນໄມ້ ເພາະລາວຮູ້ວ່າ: ຕົ້ນໄມ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ກັບ
ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ. ລາວມີຄວາມເປັນຫ່ວງ 
ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ 

ທາງທໍາມະຊາດ. ລາວເຊື່ອວ່າ ທຸກໆຄົນສາມາດຊ່ວຍກັນປູກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອປ້ອງກັນໄພພິບັດທາງ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ຕອນທີ 5 - ບົດບາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຫຼຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດ (ລະຄອນຫຸ່ນເງົາ)
ຄູ ກໍາລັງອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນ 2 ຄົນ ທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຟັງວ່າ 
ສປປ ລາວ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊ່ວຍຫຼູດຜ່ອນ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂລກ ຍ້ອນວ່າ ປະເທດລາວ ເປັນ 
ປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

ຕົວຢ່າງ, ປ່າໄມ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫຼູດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນ 
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເຊິ່ງ ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ.
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C ສາລະຄະດີຮູບເງົາສ້ັນ ທ່ີສະໜັບ
 ສະໜູນໂດຍ ProCEEd 
ໂຄງການ ProCEEd ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກສ້າງຮູບເງົາຊາວໜຸ່ມລາວ ໂດຍຜ່ານການຝຶກ ອົບຮົມ 
ການສ້າງຮູບເງົາສັ້ນໃນຊ່ວງພັກແລ້ງ ເຊິ່ງຈັດໂດຍ ບໍລິສັດ Mind Media ຮ່ວມມືກັບ ກົມສົ່ງເສີມ 
ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ໃນລະຫວ່າງປີ 
2013-2015. ໃນການຖ່າຍທໍາຮູບເງົາສັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາ ຍາມຂອງປະຊາຊົນ ໃນການປົກ 
ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍນັກສ້າງຮູບເງົາມືອາຊີບຄົນເຢຍ ລະມັນ. ນອກຈາກນີ້ ລາວຍັງໄດ້ຊ່ວຍ
ແນະນໍາສອນໃຫ້ກັບທີມງານຂອງຜູ້ສ້າງຮູບເງົາຊາວໜຸ່ມຢູ່ທີ່ພາກສະໜາມນໍາອີກ.

ສາລະຄະດີຮູບເງົາສັ້ນບາງເລື່ອງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນປື້ມສັງລວມສື່ຕ່າງໆຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນສື່. 
ເຊິ່ງ ProCEEd ບໍ່ໄດ້ສ້າງສາລະຄະດີສັ້ນເຫຼົ ່ານີ້ເອງ, ແຕ່ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ຫຼື ບຸກຄົນ 
ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ProCEEd. 

ສາລະຄະດີສ້ັນທ່ີ ProCEEd ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມີຄື:

1 ການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງຮູບເງົາສັ້ນຊ່ວງພັກແລ້ງ, 
 ຈັດໂດຍບໍລິສັດ Mind Mediaໃນປີ 2013, üປ່າດົງດິບü (ພາກພາສາລາວ), ຄວາມຍາວ 12 ນາທີ
2 ການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງຮູບເງົາສັ້ນຊ່ວງພັກແລ້ງ, 
 ຈັດໂດຍບໍລິສັດ Mind Mediaໃນປີ 2013, üປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ü (ພາກພາສາລາວ), 

ຄວາມຍາວ 12 ນາທີ 
3 ບໍລິສັດ Mind Media, ກິດຈະກໍາລົດສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງຫົວພັນ, 

ແຂວງໄຊຍະບູລິ ໃນປີ 2014 (ພາກພາສາລາວ), ຄວາມຍາວ 8 ນາທີ 
4 ສາລະຄະດີ ທີ່ສ້າງໂດຍ ທ່ານ. Gesche Wilhelmi, ກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຢູ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໃນປີ 2016 (ພາກພາສາອັງກິດ), ຄວາມຍາວ 20 ນາທີ
5 ໜ່ວຍງານອະນຸລັກເຄື່ອນທີ່ (MCU), ກິດຈະກໍາການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນຫົວຂໍ້:
 "ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ" ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ໃນປີ 2013, ພາກທີ 1 (ພາກພາສາລາວ), 

ຄວາມຍາວ 30 ນາທີ
6 ໜ່ວຍງານອະນຸລັກເຄື່ອນທີ່ (MCU), ກິດຈະກໍາການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນຫົວຂໍ້:
 "ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ" ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ໃນປີ 2013, ພາກທີ 2 (ພາກພາສາລາວ), 

ຄວາມຍາວ 30 ນາທີ
7 ໜ່ວຍງານອະນຸລັກເຄື່ອນທີ່ (MCU), ກິດຈະກໍາການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນຫົວຂໍ້: 

"ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ" ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ໃນປີ 2013, ພາກທີ 3 (ພາກພາສາລາວ), 
ຄວາມຍາວ 2 ນາທີ
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D ລາຍການວິທະຍຸສ່ິງແວດລ້ອມ
 ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ
 ແຫ່ງຊາດລາວ
ProCEEd ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ວາລະສານສິ່ງແວດລ້ອມ ທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ 
ໂດຍມີຊື່ວ່າ "ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ" ເຊິ່ງອອກອາກາດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ. 
ໂດຍໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຜະລິດ. 
ນອກຈານນັ້ນ, ທາງໂຄງການ ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ລາຍການວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດ 
ທະນາທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຽນຂ່າວດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນປີ 2014 ໄດ້ຈັດ 
ໂຄງການທົດລອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກັບສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຕົວຢ່າງ: ໃນ 
ທ້າຍປີ 2015, ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ລາຍການວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ.

ດັ່ງນັ້ນ, ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຢູ່ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ 
ແລະ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ 
ໄດ້ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍກວ່າ 60 ເລື່ອງ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 
15 ນາທີ. ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ອອກອາກາດລາຍການວິທະຍຸ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 2 ກຸມພາ - 20 ພຶດສະພາ 2017. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖານີ 
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງ ຫົວພັນ ຍັງໄດ້ອອກອາກາດລາຍການວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງ 12 
ເລື່ອງ ເປັນພາສາກຶມມຸ ແລະ ພາສາມົ້ງອີກດ້ວຍ.
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ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຫ່ງຊາດ ສາມາດຮັບ 
ຟັງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ຄື້ນ AM 567 MHZ, 
ລາຍການ ວາລະສານສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈໍາອາທິດ 
"ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ" ທີ່ມີຄວາມຍາວ 30 
ນາທີ, ອອກອາກາດແຕ່ ເດືອນ ມັງກອນ 2013 - 
ເດືອນ ກັນຍາ 2016, ທຸກໆວັນຈັນ, ເວລາ 08:00 
ໂມງ.

ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ 
ທີ່ຄື້ນ FM 100.5 MHZ (ເມືອງ ທ່າແຂກ) ແລະ 
ຄື້ນ M 102 MHZ (ເມືອງບົວລະພາ), ລາຍການວາລະ 
ສານສິ່ງແວດລ້ອມປະຈໍາອາທິດ "ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ" ອອກອ າກ າດ 
ແຕ່ ເດືອນສິງຫາ 2014 - ເດືອນ ກັນຍາ 2015, ທີ່ມີຄວາມຍາວ 30 ນາທີ, 
ແລະ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 3 ກຸມພາ - 19 ພຶດສະພາ 2017 (ເມືອງ ທ່າແຂກ) ແລະ 
ວັນທີ 13 ກຸມພາ - 18 ພຶດສະພາ, 2017 ທີ່ເມືອງ ບົວລະພາ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ 15 
ນາທີ. ລາຍການວາລະສານສິ່ງແວດລ້ອມອອກອາກາດທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 17:00 ທີ່ 
ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ທຸກໆວັນຈັນ - ວັນສຸກ ເວລາ 7:15 ທີ່ ເມືອງບົວລະພາ

ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງ ຫົວພັນ ທີ່ຄື້ນ FM 95.2 MHZ ທີ່ ເມືອງ 
ຊຳເໜືອ ແລະ ຄື້ນ FM 100.5 MHZ ທີ່ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ລາຍການວາລະສານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ປະຈໍາອາທິດ "ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ" ອອກອາກາດ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 2 ກຸມພາ - 20 
ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ເມືອງ ຊຳເໜືອ  ແລະ ວັນທີ 3 ກຸມພາ - 19 ພຶດສະພາ 2017, ທີມີຄວາມຍາວ 
15 ນາທີ. ລາຍການວາລະສານສິ່ງແວດລ້ອມ ອອກອາກາດທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 16:45 (ເມືອງ 
ຊຳເໜືອ), ແລະ ທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 17:00 ທີ່ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 18:15 
ພາກພາສາກຶມມຸ ແລະ ທຸກໆວັນເສົາ ເວລາ 17:45 ພາກພາສາມົ້ງ ທີ່ ເມືອງ ຊຳເໜືອ

ປື້ມສັງລວມສື່ຕ່າງໆສະບັບນີ້ ໄດ້ລວມເອົາບາງເລື່ອງໃນລາຍການວິທະຍຸ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດ 
ລ້ອມທີ່ມີຄວາມຍາວ 15 ນາທີ ສາມຕອນ ເຊິ່ງຈະລວມເຂົ້າເປັນໜຶ່ງເລື່ອງໃນຫົວຂໍ້: "ການອະ 
ນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ຫຼື ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້". ໃນນັ້ນ, ສະຖານີວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງ 
ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ ໄດ້ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມຈຳນວນໜຶ່ງ. 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ ຍັງໄດ້ແປ 
ແລະ ອອກອາກາດເປັນພາສາຊົນເຜົ່າຄື: ພາສາກຶມມຸ ແລະ ພາສາມົ້ງ.
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ລາຍການວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

1 ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2017)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
2 ສິ່ງທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອໃນປ່າ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2017)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
3 ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຢູ່ເມືອງ ບົວລະພາ (ວສລ ເມືອງ ບົວລະພາ, ປີ 2017)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
4 ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
5 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
6 ຊີວະນາໆພັນ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
7 ສິ່ງທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອໃນປ່າ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ 
8 ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງລາວ (ວສລ ເມືອງ 

ທ່າແຂກ, ປີ 2016) 1 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ 
9 ການດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2016)
 1 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ
10 ສັດປ່າ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ2016)
 2 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
11 ຊີວະນາໆພັນສ້າງລາຍຮັບແບບຍືນຍົງໃຫ້ພວກເຮົາ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2016)
 2 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
12 ວົງຈອນຊີວິດຂອງປ່າ ແລະ ຄົນ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2016)
 1 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ 
13 ປ່າເປັນບ້ານທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2016)
 1 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ
14 ພືດປ່າຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ (ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ປີ 2016)
 1 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ
15 ປ່າເມືອງບົວລະພາ (ວສລ ເມືອງ ບົວລະພາ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
16 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ (ວສລ ເມືອງ ບົວລະພາ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
17 ຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ (ວສລ ເມືອງ ບົວລະພາ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
18 ສັດປ່າ (ວສລ ເມືອງ ບົວລະພາ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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ລາຍການວິທະຍຸສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງ ຫົວພັນ

1 ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ປີ 2017)    
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
2 ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ປີ 

2017) 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
3 ຊີວະນາໆພັນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບອະນາຄົດ (ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ປີ 2017)   

3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
4 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ປີ 2017)     

3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
5 ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
6 ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
7 ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງ ວຽງໄຊ (ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
8 ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ 
9 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ວສລ ເມືອງ 

ຫົວເມືອງ 2016) 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
10 ຊີວະນາໆພັນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບອະນາຄົດ (ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
11 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
12 ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ປີ 2016)
 3 ຕອນ, ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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ລາຍການວິທະຍຸສ່ິງແວດລ້ອມ, ຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງ 
ຫົວພັນ ພາກພາສາກຶມມຸ ແລະ ພາສາມ້ົງ

1 ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ວສລ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ປີ 2017)     
3 ຕອນ (ພາສາມົ້ງ), ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

2 ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັນ (ວສລ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ປີ 2017)   
3 ຕອນ (ພາສາມົ້ງ), ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

3 ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ວສລ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ປີ 2017)     
3 ຕອນ (ພາສາກຶມມຸ), ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

4 ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັນ  (ວສລ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ປີ 2017)   
3 ຕອນ (ພາສາກຶມມຸ), ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ລາຍການວິທະຍຸສ່ິງແວດລ້ອມ, ຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍ ສຽງ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 

ເລ່ືອງທີ 1 - ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈວ່າ: ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເປັນເຂດອະນຸລັກທີ່ຫ້າມໃຫ້ມີການຕັດໄມ້. 
ປ່າໄມ້ສະໜອງໄມ້, ຢາພື້ນເມືອງ, ແລະ ອາຫານໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ. ການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ 
ການລ່າສັດ ທີ່ຂ້າມເຂດປ່າສະຫງວນ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ກໍາລັງແຜ່ລາມ. ແຮ້ວເຫຼັກໄດ້ເຮັດໃຫ້
ສັດປ່າຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປ່ຽນແປງແນວຄວາມ 
ຄິດມາເປັນທາງບວກ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼຸດລົງ ແລະ ປະຊາຊົນກໍ່ຫັນມາລ່າສັດ, 
ຫາປາ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກປ່າຢ່າງຖືກວິທີ. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 2 - ສ່ິງທ່ີຍັງຫົຼງເຫືຼອໃນປ່າ
ແມງໄມ້ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ ເພາະວ່າ ພວກມັນຊ່ວຍເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປະສົມ 
ເກສອນດອກໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ. ປະຊາຊົນນໍາເອົາສັດ ແລະ ພືດປ່າ ເພື່ອມາເປັນອາຫານ 
ແລະ ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ. ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນໍາໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ແມ່ນ 
ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຍ້ອນວ່າ ສັດ ແລະ ພືດປ່ານັບມື້ນັບ 
ຫຼຸດລົງ. ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ວາງອອກ ສາມາດອະນຸລັກສັດ ແລະ ພືດປ່າ ເຊັ່ນ: 
ຫ້າມລ່າສັດໃນລະດູປະສົມພັນ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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ເລ່ືອງທີ 3 - ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃນເມືອງ ບົວລະພາ
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ ອາຫານ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການ 
ກະສິກໍາ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ. ປ່າໄມ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: 
ໄພນໍ້າຖ້ວມ. ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຊາະ 
ເຈື່ອນໃນລະດູຝົນ ແລະ ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງໃນລະດູແລ້ງ. ປັດຈຸບັນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານລັດໃນການລາດຕະເວນ, ຄວບຄຸມໄຟໄໝ້ໃນປ່າ, ການທ່ອງທ່ຽວ 
ແບບອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ເປັນ
ຜົນສໍາເລັດ.
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ເລ່ືອງທີ 4 - ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ
ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ເພິ່ງພາອາໄສປ່າສະຫງວນ, 
ໂດຍສະເພາະ ການສະໜອງອາຫານ,ໄມ້ສໍາລັບປຸກເຮືອນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ຍ້ອນ 
ວິທີການທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ລັກລອບຂຸດຄົ້ນເອົາຊັບພະຍາກອນ ຈາກ 
ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ຍືນຍົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຖືກໄພຂົ່ມຂູ່. ຫຼັງ 
ຈາກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດແລ້ວ, 
ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກລັດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃຫ້ໃກ້ສິດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ແບບຍືນຍົງ.
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ເລ່ືອງທີ 5 - ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ປະຊາຊົນ ເມືອງ ຄູນຄໍາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງເປັນສາ 
ເຫດພາໃຫ້ເກີດອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ລະດູການປ່ຽນແປງ ແລະ ພັນພືດປູກຍາກ. ສະນັ້ນ, ປະຊາ 
ຊົນໃນເມືອງນີ້ ໄດ້ມີການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ໂດຍການສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ 
ເພື່ອຕ້ານກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຫັນປ່ຽນແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດກະສິກໍາ. ຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ 
ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນວ່າສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດເກີນຂອບເຂດ ເຊັ່ນວ່າ: ປ່າໄມ້, ນໍ້າມັນ ແລະ ຖ່ານຫີນ.
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ເລ່ືອງທີ 6 - ຊີວະນາໆພັນ
ປະຊາຊົນ ບ້ານ ນາຂຽວ ແລະ ພະນັກງານລັດ ເມືອງ ມະຫາໄຊ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຊີວະນາໆພັນມີຄຸນ
ຄ່າຢ່າງມະຫາສານ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສະໜອງ ອາຫານ, ສ່ວນປະກອບຂອງການໃຊ້ປຸກສ້າງ. 
ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນໃນພື້ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ການຊອກຫາອາຫານຫຍຸ້ງຍາກ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ ຈັດກິດຈະ 
ກໍາສ້າງຈິດສໍານຶກໃນການອະນຸລັກຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງ ແລະ ບ້ານດັ່ງກ່າວ. ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ 
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນໃນພື້ນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເ
ລັດ ຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມືຂອງໝົດທຸກຄົນ.
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ເລ່ືອງທີ 7 - ສ່ິງທ່ີຍັງຫົຼງເຫືຼອໃນປ່າ
ແມງໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ເມືອງ 
ຍົມມະລາດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງ  ໝົດ. ແຕ່ເປັນທີ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ ສັດປ່າໃນເມືອງນີ້ ກໍາລັງຫຼຸດລົງ 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຊາຊົນບໍ່ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ 
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີ່ວາງອອກ ແລະ ເຂົ້າໄປລ່າສັດໃນລະດູປະສົມພັນ. ປະຊາຊົນ 
ແລະ ພາກລັດ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຍົກລະດັບ 
ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ລະບຽບຕ່າງໆ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍໝົດໄປ.
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ເລ່ືອງທີ 8 - ຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດຂອງ 
ສປປ ລາວ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ປະຊາຊົນລາວ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີໜ້າທີ່ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ແລະ 
ກົດລະບຽບຂອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ໂດຍ 
ກົງຈາກປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ.
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ເລ່ືອງທີ 9 - ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນວ່າ: ໄພນໍ້າຖ້ວມໃນລະດູຝົນ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນລະດູແລ້ງ, ເຊິ່ງກະທົບຕໍ່ຊີ
ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຮັບຮູ້ວິທີການ 
ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆຂອງມັນ.
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ເລ່ືອງທີ 10 - ສັດປ່າ 
ວັດທະນະທໍາການດໍາລົງຊີວິດຂອງລາວເຮົາ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການລ່າສັດ ແລະ ຫາປານໍ້າຂອງ. 
ປາເຫຼົ ່ານີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ແຕ່ວ່າ 
ຈໍານວນປະຊາກອນປານໍ້າຂອງໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ການລ່າສັດແບບບໍ່ຍືນຍົງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ແກ່ 
ສັດປ່າ. ການລ່າສັດ ແລະ ຫາປາ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ວາງ 
ອອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປມີໂອກາດໄດ້ຊົມໃຊ້ຕໍ່ໄປ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 11 - ຊີວະນາໆພັນສ້າງລາຍຮັບແບບຍືນຍົງໃຫ້ພວກເຮົາ 
ທ້າວ ພົມມາ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ມີລາຍຮັບຈາກການເກັບເຄື່ອງປ່າໃນເຂດໝູ່ບ້ານຂອງ
ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ ມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຄື່ອງປ່າ, ຍ້ອນເກີດມີ ກິດ
ຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທໍາມະຊາດໃນໝູ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງເປັນເຂດປ່າປ້ອງກັນ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 12 - ວົງຈອນຊີວິດຂອງປ່າ ແລະ ຄົນ 
ວົງຈອນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຂຶ້ນກັບປ່າ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດປ່າອອກຈາກຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ 
ເຮົາໄດ້, ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດມື້ຕາຍ. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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ເລ່ືອງທີ 13 - ປ່າເປັນບ້ານທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນປ່າ 
ບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ຈະເປັນບ້ານທີ່ດີທີສຸດໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ ນອກຈາກປ່າ. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 14 - ພືດປ່າຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ
ພືດປ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງໄດ້ດີ ເພື່ອມາປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄົນເຮົາ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຢາປົວພະຍາດ ໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ກໍ່ໄດ້ປຸງແຕ່ງມາຈາກ 
ຢາພື້ນເມືອງ. ພືດປ່າບາງຊະນິດ ຊ່ວຍຮັກສາຄົນເຮົາເຊົາຈາກການເຈັບປ່ວຍ, ຊ່ວຍສ້າງລາຍຮັບ 
ໃຫ້ບາງຄອບຄົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີໝໍຢາທີ່ມີສື່ສຽງທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານຢາພື້ນບ້ານ. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 15 - ປ່າເມືອງ ບົວລະພາ
ປ່າເມືອງ ບົວລະພາ ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງອາຫານ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຂດກະສິກໍາ, ຢາປົວພະຍາດ 
ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງການປຸກສ້າງ. ການລັກລອບຕັດໄມ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບຊີວິ
ດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນເມືອງ ບົວລະພາ, ຖ້າບໍ່ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດມ ີ
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການຕ້ານກັບລົມພະຍຸຫຼຸດລົງ. ຖ້າບໍ່ມີປ່າໄມ້, 
ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປຢູ່ເມືອງ ບົວລະພາ ຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ການຮ່ວມ 
ມືກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນເມືອງ ບົວລະພາ ແລະ ພາກລັດ ຈະເຮັດໃຫ້ການປົກປັກຮັກສາປ່າ 
ໄມ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ 
ຫຼາຍ ຢ່າງແລ້ວ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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ເລ່ືອງທີ 16 - ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ເມືອງ ບົວລະພາ 
ເມືອງ ບົວລະພາ ລະດູຝົນມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນຕົກໜັກ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍ 
ຫາຍໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງ, ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ, ເຂດກະສິກໍາ, ການຫາສັດນໍ້າ ແລະ ນໍ້າສະອາດ. 
ປະຊາຊົນເມືອງ ບົວລະພາ ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ປັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍໆ ເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນກໍາ 
ບັງປົກປ້ອງເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມຮັບມືກັບ ໄພພິບັດ 
ທີ່ອາດຈະເກີດໃນພາຍໜ້າ ໂດຍການຕິດຕາມຂ່າວສານ, ແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນໆ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອເຊິ່ງ 
ກັນ ແລະ ກັນ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 17 - ຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ເມືອງ ບົວລະພາ
ເມືອງ ບົວລະພາ ເຄີຍເປັນພື້ນທີ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ 
ການລ່າສັດ ແລະ ການຫາປາກໍ່ຊອກຫາງ່າຍ. ປ່າໄມ້ທີ່ເຄີຍໜາແໜ້ນ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ມີຄວາມ 
ອຸດົມສົມບູນນັ້ນແລ້ວ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍເຂດກະສິກໍາ ແລະ ການລັກລອບຕັດໄມ້. ມີ
ຄົນຕ່າງຖິ່ນຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າມາໃນເຂດນີ້ ກໍ່ໄດ້ລ່າສັດ ແລະ ຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ເຊິ່ງເປັນໄພ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບສັດບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ກວາງ. ການຝຶກອົບຮົມເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ວ່າ 
ຈະຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໄດ້ຄືແນວໃດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຢຶດເອົາອຸປະ 
ກອນທີ່ໃຊ້ໃນການກະທໍາຜິດເຊັ່ນ: ຈັກຕັດໄມ້ ແລະ ປືນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການລ່າສັດ ຈະເປັນການ
ຢຸດເຊົາການກະທໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 18 - ສັດປ່າ 
ສັດປ່າ ແລະ ແມງໄມ້ ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ທັງຄົນເຮົາ ແລະ ສັດປ່າ ດ້ວຍກັນເອງ. 
ຍ້ອນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທໍາມະຊາດ ແລະ ສັດປ່າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄົນມາເຂົ້າມາທ່ອງ
ທ່ຽວໃນເມືອງນີ້ ແລະ ສວຍໂອກາດສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍການລັກລອບຕັດໄມ້, ການລ່າສັດ 
ປ່າຫາສັດນໍ້າເກີນຂອບເຂດ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສັດປ່າສູນເສຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຊອກຫາອາ 
ຫານຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນ ແລະ ລາຍຮັບສູນຫາຍໄປ. ປະຊາຊົນຄວນເຂົ້າໃຈກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ 
ໃຫ້ດີກວ່ານີ້ ແລະ ຮູ້ຈັກນໍາໃຊ້ເຂດປ່າປ້ອງກັນ. ນອກນັ້ນ, ພາກລັດກໍ່ຄວນປະຕິບັດລະບຽບກົດ
ໝາຍໃນການຄຸ້ມຄອງການຄ້າສັດປ່າ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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ລາຍການວິທະຍຸສ່ິງແວດລ້ອມ, ຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ 
ແຂວງ ຫົວພັນ

ເລ່ືອງທີ 1 - ການອະນຸລັກສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນປ່າ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນອາຫານ, 
ສ່ວນປະກອບຂອງການ ປຸກສ້າງ, ຟືນ, ຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ລາຍຮັບ ກໍ່ຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ 
ເຫຼົ ່ານີ້. ປ່າໄມ້ສະໜອງດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ນໍ້າສະອາດ. ຖ້າຫາກວ່າ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນ
ປ່າສູນເສຍໄປກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາອາຫານ ແລະ ບໍ່ມີລາຍຮັບ ເພີ່ມ. 
ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າໄດ້ພົບພໍ້ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ຫຼາຍ ຍ້ອນມີການຂາຍໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ. ປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນ 
ແລະ ພະນັກງານລັດ ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ເພື່ອການນໍາ ໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມ ຍືນຍົງ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 2 - ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ
ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຈາກປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງລາຍຮັບ 
ເພີ່ມ, ອາກາດສົດຊື່ນ, ມີນໍ້າສະອາດໃຊ້. ນອກນັ້ນ, ປ່າໄມ້ຍັງເປັນບ້ານຂອງສັດປ່າ ທີ່ໃຊ້ໃນການ 
ແພ່ພັນ. ຖ້າບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ, ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປກໍ່ຈະບໍ່ມີໂອກາດເຫັນສັດປ່າ 
ແລະ ບໍ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມາສໍາຜັດຄວາມເປັນທໍາມະຊາດ. ແມ່ນໍ້າລໍາເຊອາດຈະບົກແຫ້ງ 
ແລະ ລະດູການກໍ່ຈະປ່ຽນແປງໄປ. ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ອະນາຄົດຂອງຄົນລຸ້ນຕ່ໍ 
ໄປຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ນາຍບ້ານ ຈຶ່ງສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ກ່ຽວກັບ ເຂດປ່າປ້ອງກັນ 
 ແລະ ປ່າຊົມໃຊ້. ປະຊາຊົນ ເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຂ້ອງບ້ານ. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 3 - ຊີວະນາໆພັນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບອານາຄົດ
ສປປ ລາວ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ຫຼາກຫຼາຍສາຍພັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດ 
ນໍາໄມ້ມາໃຊ້ໃນການສ້າງເຮືອນ, ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ໃນການສານກະຕ່າ ຫຼື ເຮັດຄອກໝູ. ແຕ່ປະຊາຊົນຍັງທໍາ 
ລາຍປ່າໄມ້ ເພື່ອເຮັດການກະສິກໍາ, ການລ່າສັດເກີນຂອບເຂດ ເຮັດໃຫ້ຊີວະນາໆ ພັນຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ 
ຍ້ອນປະຊາຊົນເລີ່ມເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນກະທົບຂອງການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຫັນມາປູກຕົ້ນ 
ໄມ ້ແລະ ຢຸດຕິການລ່າສັດ ເພ່ືອມາຂາຍ. ການສຶກສາ ແລະ ກດິຈະກຳ ການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາສ້າງຈິດສໍານຶກ 
ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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ເລ່ືອງທີ 4 - ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ໃນເລື່ອງນີ້ຜູ້ແຕ່ງໄດ້ເວົ້າເຖິງ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງ 
ກໍລະນີ ທີ່ມີໝາກເຫັບຕົກໜັກ, ນໍ້າກ້າມ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ ທັນວາ 2016 ຫາ ເດືອນ ມັງກອນ 
2017 ທີ່ ແຂວງ ຫົວພັນ ຈົນຊາວບ້ານ ຊາກັນວ່າ ມີຫິມາຕົກ. ເຊິ່ງປະກົດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງ 
ຜົນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນ ເມືອງ ຫົວເມືອງ ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ລົ້ມຕາຍ 
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກ່ຽວກໍ່ຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນັ້ນເລື່ອງດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງການປັບ
ຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງປະຊາຊົນເຊັານດຽວກັນ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
 ປີ  2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 5 - ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ, ພູເລີຍ ສະໜອງອາຫານ, ນໍ້າໃຊ້ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 
ແລະ ພະນັກງານເມືອງ ຮ້ຽມ. ແຕ່ວ່າປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດນີ້ ຍັງຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ ເນື່ອງຈາກປະ 
ຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ມີເນື້ອທີ່ດິນໃຊ້ເຮັດການກະສິກໍາພຽງພໍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າ ຈຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ເຂດກະສິກໍາເຂົ້າໄປໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ. ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ສາມາດ ສ້າງຜົນ 
ປະໂຫຍດແບບຍືນຍົງ ເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທໍາມະຊາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຄື່ອງປ່າ ຂອງດົງ 
ມີຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 6 - ການອະນຸລັກສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນປ່າ 
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເມືອງ ຊອນ ຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍ 
ສະເພາະ ແມ່ນອາຫານ, ນໍ້າໃຊ້, ສ່ວນປະກອບຂອງການປຸກເຮືອນ, ແຫຼ່ງກະສິກໍາ, ຢາປົວພະຍາດ 
ແລະ ລາຍຮັບ. ການຫຼຸດລົງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນເມືອງເຂົາເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍລາຍຮັບ, ການ 
ຊອກຫາອາຫານກໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດທໍາມະຊາດທີ່ຮຸນແຮງ. ຄວາມພະ 
ຍາຍາມໃນການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ກໍາລັງດໍາເນີນຕໍ່ໄປເຊັ່ນ: ການແບ່ງເຂດ ປ່າໃຫ້ 
ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ. ສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງ ກໍ່ຍັງຄົງຄ້າງໃນ ການອະນຸລັກ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ຄວນເປັນເຈົ້າການຫຼາຍກວ່າ ທີ່ຈະເຮັດຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
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ເລ່ືອງທີ 7 - ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງ ວຽງໄຊ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບາງບ້ານຢູ່ເມືອງ ວຽງໄຊ ໄດ້ປະເຊີນກັບການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ. ແຕ່ຊີວະ 
ນາໆພັນຢູ່ບາງບ້ານມີຫຼາຍຂຶ້ນ. ປະຊາຊົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ການນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນຕ່າງ 
ຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ່າງກັນ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນ 
ເພື່ອເອົາໄປຂາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີການລ່າສັດ ຫຼື ເກັບພືດປ່າຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫາໄດ້, ແທນ 
ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາການອະນຸລັກຊີວະ 
ນາໆພັນໃນເມືອງນີ້ ພວມເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ່ໃນອະນາຄົດອາດຈະມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາເຫຼົ ່ານີ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
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 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 8 - ພວກເຮົາ ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ເມືອງ ແອດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ມີຝົນ 
ຕົກແຮງ, ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ຫິມະຕົກ. ນອກນີ້, ຍັງເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມເຮືອນຊານບ້ານ 
ຊ່ອງ ແລະ ທົ່ງນາ, ຜົນລະປູກ ແລະ ສັດລ້ຽງກໍ່ຖືກທໍາລາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ຈາກຄວາມທຸກ 
ແລະ ພະຍາດເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພື້ນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງໄພອັນຕະ 
ລາຍຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກຳລັງກະກຽມຍ້າຍເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆໄປໄວ້ຢູ່ເທິງ 
ເຮືອນໂດຍ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກພາກລັດລ່ວງໜ້າ, ການສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ 
ຈັດຊື້ອຸປະກອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ພາກລັດ ກໍາລັງຊ່ວຍປະຊາຊົນຟື້ນຟູຜົນລະປູກ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະ 
ກອນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຫດການນີ້.
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ເລ່ືອງທີ 9 - ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ
ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນ, ລວມທັງເປັນແຫຼ່ງ 
ສ້າງລາຍຮັບ, ນໍ້າໃຊ້, ອາກາດບໍລິ ສຸດ, ອາຫານ, ຢາບົວພະຍາດ ແລະ ໄມ້ປຸກສ້າງ. ຖ້າປ່າສະຫງວນ 
ບໍ່ມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ, ບໍ່ມີສັດອາໄສຢູ່, ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. 
ການລັກລອບລ່າສັດໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາ. ເພື່ອຄວບຄຸມກິດຈະກໍາ
ທີ່ຜິດກົດໝາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະຊາຊົນ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ, 
ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ເຂດປ່າຊົມໃຊ້. ນາຍບ້ານກໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາເຫຼົ ່ານີ້. 
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ປຶ້ມສັງລວມສື່ຕ່າງໆສໍາລັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 39

ເລ່ືອງທີ 10 - ຊີວະນາໆພັນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບອາ ນາຄົດ 
ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານ ລ້ານຊຽງ ນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານ ເປັນຕົ້ນ ປຸກເຮືອນ ແລະ 
ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອກິນ ແລະ ຂາຍ. ຍ້ອນໄດ້ນໍາໃຊ້ໄມ້ເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າຂາຍຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວະນາໆພັນ 
ຢູ່ບ້ານ ລ້ານຊຽງ ຫຼຸດລົງ. ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ ແມ່ນປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດນໍາເອົາຜະລິດຕະຜົນ 
ຈາກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອມາເປັນສ່ວນປະກອບຂອງການ ປຸກເຮືອນໄດ້ ແລະ ຊາວບ້ານຈໍາ 
ນວນໜຶ່ງກໍ່ບໍ່ມີລາຍຮັບ. ສະນັ້ນ, ພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັນສົ່ງເສີມວຽກງານ 
ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອອະນຸລັກຊີວະ 
ນາໆພັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນບ້ານນີ້. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
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 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 11 - ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ປີ 2016, ເມືອງ ຫົວເມືອງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລະດູການປ່ຽນແປງ, ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ມີຝົນຕົກໃນລະດູຝົນ 
ແລະ ຄາດບໍ່ເຖິງວ່າ ຊິມີຫິມະຕົກນໍາ. ຍ້ອນມີຫິມະຕົກລົງມາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້, ງົວ, ຄວາຍ 
ແລະ ປາຕາຍໜາວ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນກະສິກໍາຫຼຸດລົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະຊາຊົນຢູ່ຫົວເມືອງ ສາ
ມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ, ແຕ່ເຫດການນີ້ 
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສັດລ້ຽງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລື່ອງທີ 12 - ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ໃຊ້ສະໜອງເປັນອາຫານ ແລະ ກະຊິກໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານ ສົບລາວ 
ຢູ່ເມືອງ ຫົວເມືອງ. ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ປືນຕ່າງໆ, ລະເບີດ 
ແລະ ຢາເບື່ອ ເພື່ອລ່າສັດປ່າ ແລະ ໃຊ້ຫາປາ. ແຕ່ລັດຖະບານລາວ ຫ້າມນໍາໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ. 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຕ່າງໆຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
 ປີ  2016
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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ລາຍການວິທະຍຸສ່ິງແວດລ້ອມ, ຈາກສະຖານີວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງ 
ແຂວງຫົວພັນ ເປັນພາສາກຶມມຸ ແລະ ພາສາມ້ົງ

ເລ່ືອງທີ 1 - ການອະນຸລັກສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນປ່າ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນອາຫານ, 
ອຸປະກອນໃຊ້ປຸກສ້າງ, ຟືນ, ຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ລາຍຮັບ ກໍ່ຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້. ປ່າໄມ້ສະ
ໜອງດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ນໍ້າສະອາດ. ຖ້າຫາກວ່າ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າສູນເສຍໄປກໍ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາອາຫານ ແລະ ບໍ່ມີລາຍຮັບເພີ່ມ. ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ 
ກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ໄດ້ພົບພໍ້ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການຂາຍ 
ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ. ປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານລັດ 
ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ເພື່ອການນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
 ພາສາ/ໃນປີ ພາສາມົ້ງ, 2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 2 - ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັນ
ປະຊາຊົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ແຂວງ ຫົວພັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງອາໄສ ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເພາະ 
ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ສະໜອງອາຫານ, ນໍ້າໃຊ້ ແລະ ການກະສິກໍາ. ເຂົາເຈົ້າ
ມີລາຍຮັບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຈາກການເກັບເຫັດໃນປ່າໄປຂາຍ. ປະຊາຊົນມັກຈະນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່
ຂອງເຂດພູສູງໃນການເຮັດການກະສິກໍາ, ແຕ່ວ່າໃນການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ກະສິກໍາຢູ່ໃນເຂດປ່າ
ສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ: ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ສົ່ງຜົນກະ
ທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວບ້ານ. ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະຊາຊົນເຊັ່ນ: ລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທໍາມະ 
ຊາດ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ 
 ພາສາ/ໃນປີ ພາສາມົ້ງ, 2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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ເລ່ືອງທີ 3 - ການອະນຸລັກສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນປ່າ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນອາຫານ, 
ສ່ວນປະກອບຂອງການ ປຸກສ້າງ, ຟືນ, ຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ລາຍຮັບ ກໍ່ຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ 
ເຫຼົ ່ານີ້. ປ່າໄມ້ສະໜອງດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ນໍ້າສະອາດ. ຖ້າຫາກວ່າ ສິ່ງທີ່ມີ
ຊີວິດໃນປ່າສູນເສຍໄປກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາອາຫານ ແລະ ບໍ່ມີ 
ລາຍຮັບເພີ່ມ. ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ໄດ້ພົບພໍ້ 
ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ຍ້ອນມີການຂາຍໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດ 
ປ່າ. ປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານລັດ ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ເພື່ອການ 
ນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ
 ພາສາ/ໃນປີ ພາສາກຶມມຸ,2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ

ເລ່ືອງທີ 4 - ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັນ
ປະຊາຊົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ແຂວງ ຫົວພັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງອາໄສ ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ເພາະ 
ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ສະໜອງອາຫານ, ນໍ້າໃຊ້ ແລະ ການກະສິກໍາ. ເຂົາເຈົ້າ
ມີລາຍຮັບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຈາກການເກັບເຫັດໃນປ່າໄປຂາຍ. ປະຊາຊົນມັກຈະນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່
ຂອງເຂດພູສູງໃນການເຮັດການກະສິກໍາ, ແຕ່ວ່າໃນການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ກະສິກໍາຢູ່ໃນເຂດປ່າ
ສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ: ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ສົ່ງຜົນກະ
ທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວບ້ານ. ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະຊາຊົນເຊັ່ນ: ລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທໍາມະ 
ຊາດ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 ຜະລິດໂດຍ ວສລ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ
 ພາສາ/ໃນປີ ພາສາກຶມມຸ, 2017
 ຄວາມຍາວ 15 ນາທີ/ຕອນ
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E ບົດຂ່າວໄດ້ຕີພິມລົງໃນໜັງສືພິມ
ໜ່ວຍງານ ProCEEd ໄດ້ລົງ ລາຍການຂ່າວ ເຊິ່ງປະກອບມີ 3 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຫຼັກຄື: 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັນ, ການປົກປັກ 
ຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ໃຫ້ໜັງສືພິມລົງບົດຂ່າວເຊັ່ນ: ໜັງສືພິມ 
ວຽງຈັນທາມສ໌ ເປັນສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ເປັນສະບັບພາສາລາວ.  
ProCEEd  ກໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການລົງບົດຂ່າວລຸ່ມນີ້.

ບົດຂ່າວທີ່ໄດ້ພິມໃນບາງໜັງສືພິມ

ໜັງສືພິມ ວຽງຈັນທາມສ໌
ກັນຍາ 2018 
ວັນທີ່ 6 ການອະນຸລັກເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ 

ສີງຫາ 2018 
ວັນທີ່ 30 ຊຸມຊົນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຂອງພວກເຂົາ
ວັນທີ່ 23  ການປູກພືດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເປັນການດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ວັນທີ່ 16 ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ
ວັນທີ່ 9  ການລ່າສັດແບບຍືນຍົງຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານອາຫານ
ວັນທີ່ 2 ແມ່ນໍ້າຂອງຊ່ວຍສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ 

ກໍລະກົດ 2018 
ວັນທີ່ 26 ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພລາສຕິກ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ
ວັນທີ່ 19 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດບໍ່ມີພົມແດນ

ພຶດສະພາ 2018
ວັນທີ່ 29 ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຊ່ວຍເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ວັນທີ່ 22 ການເປັນເຈົ້າການ, ສິດຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ ູ່
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ວັນທີ່ 15 ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຜນຍຸດທະສາດ
ວັນທີ່ 10 ການລ່າງູເກີນຂອບເຂດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດ
ວັນທີ່ 8  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ
ວັນທີ່ 3 ປົກປ້ອງເຈຍ, ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ເມສາ 2018
ວັນທີ່ 26 ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບ "ດິນແດນລ້ານຊ້າງ"?
ວັນທີ່ 24 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ - ຜົນປະໂຫຍດໄດ້ຮ່ວມກັນ
ວັນທີ່ 19 ການລ່າສັດແບບບໍ່ຍືນຍົງເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດບໍ່ສົມດຸນ
ວັນທີ່ 12 ການລັກລອບຕັດໄມ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ
ວັນທີ່ 10 ການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນຂຶ້ນກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ
ວັນທີ່ 5 ການຫັນປ່ຽນມາເຮັດການປູກຝັງເປັນສາເຫດຂອງການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າບໍ່?
ວັນທີ່ 3 ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນວິທີການຄຸ້ມຄອງແບບໃໝ່ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ

ມີນາ 2018
ວັນທີ່ 29 ຄວາມສົມດຸນທາງລະບົບນິເວດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ
ວັນທີ່ 27 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງພຽພ
ວັນທີ່ 22 ນົກຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນໃນທໍາມະຊາດ
ວັນທີ່ 20 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ວັນທີ່ 15 ຄວາມສົມດຸນໃນທໍາມະຊາດຊ່ວຍສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່
ວັນທີ່ 13 ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ເປັນແຫຼ່ງຊີວິດ
ວັນທີ່ 8 ເລື່ອງຂອງທໍາມະຊາດ - ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອຸດົມສົມບູນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ
ວັນທີ່ 6 10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ

ສິງຫາ 2017
ວັນທີ່ 17 ແບບຢ່າງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການອະນຸລັກສັດປ່າ 
  ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ
ວັນທີ່ 10 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ວັນທີ່ 3 ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນ - ປ່າພູຫີນປູນໃນ ສປປ ລາວ

ກໍລະກົດ 2017
ວັນທີ່ 27 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ - ເປັນແຫ່ງທໍາອິດທ່ີນໍາໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ວັນທີ່ 20 ພູຫີນປູນ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ຈະໄດ້ຂໍຂຶ້ນເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດໄດ້ໃນໄວໆນີ້ບໍ່?
ວັນທີ່ 13 ວິທີການຮັບມືກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ວັນທີ່ 6  ຜົນກະທົບຈາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ
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ມິຖຸນາ 2017
ວັນທີ່ 29 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເປັນໄພຄຸກຄາມ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ວັນທີ່ 22 ປະກົດການເຮືອນແກ້ວ
ວັນທີ່ 15 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ - ຄໍານິຍາມ
ວັນທີ່ 8 ຊີວະນາໆພັນຈະປອດໄພໃນເຂດປ່າສະຫງວນ
ວັນທີ່ 1 ເສືອໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວ

ພຶດສະພາ 2017
ວັນທີ່ 18 ການບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດ
ວັນທີ່ 11 ຊີວະນາໆພັນ - ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນແນວໃດ
ວັນທີ່ 4 ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າສະຫງວນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານ ໂດຍການປົກປ້ອງທະນີ

ເມສາ 2017
ວັນທີ່ 27 ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງມີເຈຍ
ວັນທີ່ 24 ການລ່າສັດເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງ

ມີນາ 2017
ວັນທີ່ 30 ສປປ ລາວ - ຮັ່ງມີໄປດ້ວຍສັດປ່າ ແລະ ພືດ

ພຶດສະພາ 2014
ວັນທີ່ 14 ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ 
  ຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ
ວັນທີ່ 7 ສັດປ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ກໍາລັງຖືກຄຸກຄາມ
ວັນທີ່ 3 ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ ລະບົບນິເວດ, ເສດຖະກິດ ຂອງລາວ

ເມສາ 2014
ວັນທີ່ 26 ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າໃນ ສປປ ລາວ - ສໍາລັບຄົນລຸ້ນປັດຈະບັນ ແລະ ອະນາຄົດ
ວັນທີ່ 12 ສະຖານະການປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ
ວັນທີ່ 5 ຄຸນຄ່າຂອງປ່າໄມ້ທາງດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ

ມີນາ 2014
ວັນທີ່ 15 ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ
ວັນທີ່ 8 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ - ຜົນກະທົບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ
ວັນທີ່ 1 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ - ເປັນບັນຫາທີ່ທ້າທາຍລະດັບໂລກ
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ກຸມພາ 2014
ວັນທີ່ 15 ລົດສິ່ງແວດລ້ອມ ເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະ 
  ບົດຂອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ມັງກອນ 2014 
ວັນທີ່ 25 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່: ການນໍາໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງແບບໃໝ່
ວັນທີ່ 18 ລັດຖະບານໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ວັນທີ່ 11 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ 
  ໃນ ສປປ ລາວ

ທັນວາ 2013
ວັນທີ່ 7 ຫຼຸດຜ່ອນໃນການໃຊ້ - ການໃຊ້ຊໍ້າ - ການນໍາກັບມາໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່: ການສ້າງຈິດສໍານຶກໃນງານ
  ບຸນເທດສະການຕ່າງໆ

ພະຈິກ 2013
ວັນທີ່ 9 ງານເທດສະການຮູບເງົາສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມນ້ອຍ
ວັນທີ່ 9 ລົດສິ່ງແວດລ້ອມເລີ່ມລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ 
  ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຕຸລາ 2013
ວັນທີ່ 19 ສື່ມວນຊົນລາວສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເປັນປະຈໍາ
ວັນທີ່ 5 ຖານຂໍ້ມູນໃໝ່ຮວບຮວມເອົາກິດຈະກໍາການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນລາວ

ກັນຍາ 2013
ວັນທີ່ 21 ລົດສິ່ງແວດລ້ອມລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາການສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານພູມອາກາດ
ວັນທີ່ 14 ການຝຶກອົບຮົມສ້າງຮູບເງົາໃນຊ່ວງພັກແລ້ງໄດ້ສ້າງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ນັກສ້າງຮູບເງົາຊາວໜຸ່ມລາວ

ສິງຫາ 2013
ວັນທີ່ 31 ການຝຶກອົບຮົມວິທີການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍປະຈັກຕາ 
  ສໍາລັບເຮັດວຽກກຸ່ມ (MOVE) ສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມໃຫ້ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ 
  ການສື່ສານສິ່ງແວດລ້ອມ
ວັນທີ່ 10 ຜົນການສໍາຫຼວດຄວາມຮູ້-ທັດສະນະຄະຕິ-ພຶດຕິກໍາ ເປີດເຜີຍວ່າ ຄວາມຮູ້ດ້ານສິ່ງແວດ 
  ລ້ອມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີໜ້ອຍຢູ່
ວັນທີ່ 3 ໂຄງການ ProCEEd- ເປັນໂຄງການໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອພັດທະນາລະຫວ່າງ ລາວ - 
  ເຢຍລະມັນ ສ້າງແຮງຜັກດັນໃນການສຶກສາ ແລະ ການສື່ສານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ກໍລະກົດ, 2013
ວັນທີ່ 25 ຮູບຖ່າຍໄຟໄໝ້ທົ່ງນາ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ໃນການປະກວດຖ່າຍຮູບກ່ຽວກັບ
  ສິ່ງແວດລ້ອມ



46 ປຶ້ມສັງລວມສື່ຕ່າງໆສໍາລັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 

F ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ 
 ເຄືອງມືຊ່ວຍໃນການຮຽນຮູ້
ProCEEd ໄດ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນສື່ ແລະ ເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ
ເຊັ່ນ: ຈົດໝາຍຂ່າວ, ແຜ່ນພັບ, ໂປສເຕີ້, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ນໍາສະເໜີໃນແບບຮູບພາບ, ປື້ມ 
ກາຕູນ, ແລະ ກະດານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜະ 
ລິດຕະພັນສື່ສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຄັດລວມເຂົ້າໄວ້ນໍາໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງຜະລິດຕະພັນ 
ສື່, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການຮຽນຮູ້ອື່ນໆ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນເວັບໄຊທ໌
ຂອງ ProCEEd ຂ້າງລຸ່ມນີ້

www.laos-proceed.com/proceed-products/information-a-learning-aids.html 

ພາກສ່ວນໃດທ່ີສົນໃຈສ່ືສິງພິມຕ່າງໆທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງເຊ່ິງບ່ໍໄດ້ສັງລວມຢູ່ໃນປ້ືມຫົວນ້ີ, ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍພົວພັນໄດ້ທ່ີ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຖະໜົນນາໄຮ່ດຽວ, ບ້ານນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ +856 21 218 712.

www.laos-proceed.com/la/
proceed-media/



ແຜ່ນພັບ

1 ໜ່ວຍງານ ProCEEd - ໂຄງການສ່ົງເສີມການສຶກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
2 ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ການສ່ືສານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ (EECS)
3 10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ
4 10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັນ ໃນ ສປປ ລາວ
5 10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ
6 10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກສ່ິງທ່ີມີຊີວິດໃນປ່າ ໃນ ສປປ ລາວ (ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ)
7 10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ
8 10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ຄຸນປະໂຫຍດປ່າໄມ້ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ



      ຮວ່ມໃຈ
ກັນປົກປັກຮກັສາສິ ງແວດລ້ອມວັນນີ ເພື ອອານາຄົດສົດໃສ

Learn more at
www.laos-proceed.com
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      ຮວ່ມໃຈ
ກັນປົກປັກຮກັສາສິ ງແວດລ້ອມວັນນີ ເພື ອອານາຄົດສົດໃສ
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