ພັນທະມິດການຮຽນຮ້ລະບົບນິເວດກະສິກາໃນເອເຊຍຕາອອກ
ສຽງໃຕ້
ການລິເລມ
ີ່ ໃນພາກພນ
ື້ ທປ
ີ່ ຽ່ ນແປງໃໝ່
ການເພມ
ີ່ ຂນ
ື້ ຂອງພົນລະເມອງຢ່າງໄວວາແມ່ນໄດ້
ເພມ
ີ່ ໄພຂົມ
ົ່ ຂຕ
່ ຊ
ໍ່ ບ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດການ
ເພມ
ີ່ ຂນ
ື້ ຂອງພົນລະເມອງຢ່າງໄວວາແມ່ນໄດ້ເພມ
ີ່
ໄພຂົມ
ົ່ ຂຕ
່ ຊ
ໍ່ ບ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ານພັດ
ທະນາກະສິກາໃນພາກເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຫຼາຍຂນ
ື້ ເລອ
ື້ ຍໆ. ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາ
ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດກະສິກາແມ່ນທາງເລອກທີ່
ເຊອ
ີ່ ຖໄດ້ ເພອ
ີ່ ຕອບສະໜອງລະບົບອາຫານກະສິ
ກາໃນປະຈຸບນ
ັ .
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມການລິເລມ
ື້ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ
ການສະໜັບສະໜນການພັດທະນານິເວດກະສິກາ
ແລະ ມຜກ
້ ຽ່ ວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິນ
ີ່ ໃນພາກພື້ນແມ່ນາ້
ຂອງກຕ
ໍ່ າມ, ແຕ່ນແ
ື້ ມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຄັງື້ ທາ
ອິດເພອ
ີ່ ປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ພາກ
ພນ
ື້
ເພອ
ີ່ ສ້າງໃຫ້ເປັນພັນທະມິດທເີ່ ຂັມ
ື້ ແຂງຂອງ
ພາກສ່ວນທກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງໃນລະດັບທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ
ໂດຍຈາກອົງກອນຊາວກະສິກອນໃຫ້ກາຍເປັນສນ
ຄົນ
ື້ ຄ້ວາວິໃຈລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພນ
ື້ , ໂດຍໃຫ້
ລວມມິພາກສ່ວນເອກະຊົນທສ
ີ່ າມາດເສມສ້າງນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ຊຸກຍພ
້ າກສ່ວນທກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງໃຫ້ເຂັມ
ື້
ແຂງໃນການຜະລິດກະສິກາແບບຍນຍົງໃຫ້ກວ
້ າງ
ຂວາງ.

ການຕິດຕາມຂະບວນການປຶກສາຫາລ
ຂອງພາກສ່ວນຂອງພາກສ່ວນທກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ທສ
ີ່ າຄັນ

ກ່ອນຈະເລມ
ີ່ ຕົນ
ື້ ໂຄງການ
ໄດ້ລວບລວມ
ທວນຄນທິດສະດທກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ ໂດຍການຈັດ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຢ່ແຕ່ລະປະເທດ (ກາປ
ເຈຍ, ສປປລາວ, ພະມ້າ ແລະ ຫວຽດນາມ).
ໃນນິື້ ປະ ກອບມບົດນາສະເໜິ ແລະ ການປຶກ
ສາຫາລກ່ຽວກັບຜົນໃນເບອ
ື້ ງຕົື້ນ ຮ່ວມກັບ
ພາກສ່ວນທກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບນິເວດກະສິກາໃນ
ແຕ່ລະປະເທດ.
ຄຮ
່ ວ
່ ມງານທມທ່າແຮງທັງໝົດມ 118 ພາກ
ສ່ວນ( ເຊັນ
ົ່ : ອົງການທີ່ບຂ
ໍ່ ນ
ື້ ກັບລັດຖະບານ,
ອົງການຄົນ
ື້ ຄ້ວາວິໄຈ, ອົງການລດຖະບານ, ບ
ລິສັດສ່ວນບຸກຄົນ) ໃນ 4 ປະເທດເປາົ້ ໝາຍ
ທໄີ່ ດ້ການົດໄວ້ ແລະ ຄາດໝາຍໃຫ້ເປັນເຄອ
ີ່
ຂ່າຍໃນອະນາຄົດທມ
ີ່ ປະສົບການຫຼາກຫຼາຍ
ກ່ຽວກັບ (ກະສິກາແບບອະນຸລກ
ັ , ກະສິກາປ່າ
ໄມ້, ການປກເຂົາື້ ໂດຍໃຊ້ກາ້ ກບດຽ, ການ
ຈັດການສັດຕພດແບບປະສົມປະສານ, ກະສິ
ກາອິນຊ, ກະສິກາປະສົມປະສານ......ອນ
ີ່ ໆ).

ຈດປະສົງຂອງ ALiSEA


ເພອ
ີ່ ລິເລິມ
ີ່ ກັບພາກສ່ວນທກ
ີ່ ຽ່ ວຂື້ອງ



ພອ
ີ່ ເພມ
ື້ ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມເຊອ
ີ່
ໝັນ
ື້ ໃນການປ່ຽນແປງກ້າວໄປສຜ
່ ບ
້ ລິ
ໂພກ ແລະ ຜສ
້ າ້ ງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບນິ
ເວດກະສິກາ.



ເພມ
ີ່ ທະວການພັດທະນາ ແລະ ການຮັບ
ຮອງເອົາການປະຕິບດ
ັ ນິເວດກະສິກາ.

ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮທ
້ ີ່
ເຂັມ
ື້ ແຂງກ່ຽວກັບ
ລະບົບນິເວດກະສິ
ກາ.

ສະມາຄົມຮ່ວມກັບ CIRAD
ALiSEA
ເປັນໂຄງການໜງີ່ ໃນແຜນງານ:
ການສະໜັບສະໜນການປ່ຽນແປງນິເວດກະສິ
ກາໃນພາກພນ
ື້ ແມ່ນ້າຂອງ (ACTAE), ໂຄງ
ການນິຮ
ື້ ວ
່ ມມກັບ CIRAD ເຊິງີ່ ເປັນຜຮ
້ ບ
ັ ຜິດ
ຊອບໂຄງການທກ
ີ່ ຽ່ ວກັບເຄອ
ີ່ ຂ່າຍກະສິກາ
ແບບອະນຸລັກຢີ່ໃນອາເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
(CANSEA)

ຜົນສາເລັດຕົນ
ື້ ຕໃໍ່ ນປະຈຸບນ
ັ
> ‘ການເລີ່ມຕົນ
ື້ ຂອງເຄອ
ີ່ ຄ່າຍລະດັບພາກພນ
ື້ ຂອງ 60
ສະມາຊິກທເີ່ ຮັດວຽກກ່ຽວກັບນິເວດກະສິກາ.

>ການສ້າງເວທກ
ີ່ ານສົນທະນາໃນລະດັບພາກພນ
ື້ ດ້ານນິ

ເວດກະສິກາໃນຮບແບບອອນລາຍ
(http://alisea.org)
ຊງີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົາື້ ເຖິງແຫຼງ່ ຂມ
ໍ້ ນ
ຂ່າວສານອອນໄລຫຼາຍກວ່າ 200 ແຫຼງ່ ຂມ
ໍ້ ນຂ່າວສານ
ແລະ 34 ກລະນສກສາກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ , ປະສົບ
ການ ແລະ ລະບົບເຄອ
ີ່ ຄ່າຍຂອງນິເວດກະສິກາໃນ 4 ປະ
ເທດ.
> ການກສ້າງໜ້າແຟດບຸກ Facebook ແບບໄດນາມິກ
Agro-ecological Learning Alliance ເຊິງີ່ ຈະມ
ການອັບເດດທຸກມດ
ື້ ວ
້ ຍວິດໂອ, ບົດຄວາມ, ຂ່າວ, ອນ
ີ່ ໆ.
> ຈັດກອງປະຊຸມເພອ
ີ່ ແບ່ງປັນປະສົບການ, ການເຊອ
ີ່ ມຕໍ່
ຊ່ອງຫ່ວາງ ແລະ ການກະຕຸນ
້ ການຮ່ວມມ ຮ່ວມກັບພາກ
ສ່ວນທກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງລະດັບຊາດ ຈານວນ 4 ຄັງື້ . (ເດອນ ມິ
ນາ ຫາ ເດອນ ມິຖນາ 2016).
>
ການຈັດປະຊຸມວິຊາການດ້ານນິເວດກະສິກາລະດັບ
ພາກພນ
ື້ ທີ່ ພະມ້າ (ເດອນມັງກອນ ປິ 2017)
>ຈັດຕັງື້ ຄະນະກາມະການຜຊ
້ ຽ່ ວຊານໃນແຕ່ລະປະເທດ.
>ເປີດຮັບບົດສະເໜໂຄງການ 2 ຄັງື້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ
ການສະໜອງທນຂະໜາດນ້ອຍຂອງ ALiSEA ເຊິງີ່ ຈາ
ນວນ 12 ທນຂະໜາດນ້ອຍທໄີ່ ດ້ຮບ
ັ ເຂົາື້ ຮອບການຄັດ
ເລອກໃນຮັບບົດສະເໜິໂຄງການຄັງື້ ທີ່ 1 ໂດຍມວັດຖຸປະ
ສົງເພອ
ີ່ ສ້າງ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮດ
້ າ້ ນນິເວດກະສິກາ.
>ການຈັດປະຊຸມສາມັນປະຈາປີຄງັື້ ທາອິດຂອງ ALiSEA
ໃນປະເທດກາປເຈຍໂດຍມຜເ້ ຂົາື້ ຮ່ວມເຖິງ 60 ທ່ານເຊິງີ່
ແມ່ນພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃນລະດັບຊາດ.

ການເຮັດນາ້ ຢາປາບສັດຕ
ພດດ້ວຍໃບນມ/ກະເດົາ

ລະບົບການປຸກເຂົາື້ ກ້າ

ຮບແບບການຄຸມ
້ ຄອງ ALiSEA
ໃນລະດັບຊາດ ( 4 ປະເທດ)

ໃນລະດັບພາກພນ
ື້

ເລຂາທິການແຫ່ງຊາດ: ເປັນເຈົາື້ ພາບໂດຍສະຖາບັນທ
ີ່ເປັນສະມາຊິກໃນເຄອ
ີ່ ຂ່າຍທມສ່ວນຮ່ວມກັນໃນວຽກ
ງານການເອົາກິດຈະກາເຂົາື້ ມາຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ

ເລຂາທິການລະດັບພາກພນ
ື້ : ປະຈຸບນ
ັ ເປັນເຈົາື້ ພາບ ແລະ
ອານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫ້ອງການ GRET ກັບຜ້
ປະສານງານລະດັບພາກພນ
ື້ ໜງີ່ ທ່ານໃນປະເທດລາວ
ແລະ ຜປ
້ ະສານງານລະດັບຊາດສອງທ່ານຈາກປະເທດກາ
ປເຈຍ ແລະ ພະມ້າ.

ຄະນະກາມະການຜຊ
້ ຽ່ ວຊານແຫ່ງຊາດ: ນັກວິທະຍາສາດ
ແລະ ຜື້ຊຽ່ ວຊານດ້ານການພັດທະນາທໄີ່ ດ້ຮບ
ັ ການຍອມ
ຮັບ ເພອ
ີ່ ເຂົື້າມາຊ່ວຍເຊອ
ີ່ ມຕໃໍ່ ຫ້ຊມ
ຸ ຊົນວິທະຍາສາດ/ວິ
ຊາການກັບຜຊ
້ ຽ່ ວຊານດ້ານການພັດທະນາ
ການປະຊຸມສາມັນປະຈາປີ: ເປັນຊ່ວງເວລາທສ
ີ່ ້າງແຮງ
ບັນດານໃຈເພອ
ີ່ ນາສະເໜຄວາມຄບໜ້າຫຼັກໆທດ
ີ່ າເນນ
ການໃນລະຫ່ວາງປີ
ເພອ
ີ່ ເສມສ້າງການປ່ຽນແປງທາງ
ດ້ານນິເວດກະສິກາ ແລະ ສມໃສ່ຮບແບບການຄຸມ
້ ຄອງ
ຂອງ ALiSEA ແລະ ປືກສາຫາລກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບດ
ັ
ການຂອງຍຸດທະສາດໃໝ່.

ກະສິກາປ່າໄມ້

ກະສິກາປອດສານພິດ

ການປະຊຸມສາມັນລະດັບພາກພນ
ື້ :ຈະໄດ້ຈດ
ັ ຂນ
ື້ ໜງີ່ ຄັງື້ ທ
ຸກໆສອງປີເພອ
ີ່ ເປັນການຍົກລະດັບຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ
ຂອງວຽກສະພາບລິຫານຕພ
ໍ່ າກພນ
ື້ ແມ່ນ້າຂອງ.

ການກະສິກາປະສົມປະສານ

ກະສິກາໃນຮບແບບອະນຸລກ
ັ

ກິບດຽວ

1.2 MILLIONS EUROS FUNDED BY :
The present project is supported by the
French Agency for Development . The ideas
and the presented opinions are the ones of its
organization and do not represent necessarily
those of the AFD.

Photos : © Gret

CONTACTS :

www.ali-sea.org

ALiSEA Team: agroecologynetworksea@gmail.com
Regional ALiSEA Coordinator: Mr Pierre Ferrand, ferrand@gret.org
Cambodia ALiSEA Coordinator: Ms Lucie Reynaud, reynaud@gret.org
Myanmar ALiSEA Coordinator: Dr Htet Kyu, htetkyu@gret.org

Operating in Lao PDR since 2005, Gret is a French development NGO which for 40 years has been
acting from the terrain to the policy, to fight against the poverty and the inequalities.

Lao PDR

