
 

 

 

ການລເິລ ີ່ມໃນພາກພ ື້ນທ ີ່ປຽ່ນແປງໃໝ ່

ການເພ ີ່ມຂ ື້ນຂອງພົນລະເມ ອງຢາ່ງໄວວາແມນ່ໄດ້
ເພ ີ່ມໄພຂົົ່ມຂ ຕ່ ໍ່ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດການ
ເພ ີ່ມຂ ື້ນຂອງພນົລະເມ ອງຢາ່ງໄວວາແມນ່ໄດເ້ພ ີ່ມ
ໄພຂົົ່ມຂ ຕ່ ໍ່ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການ
ປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ມ ຜນົກະທບົຕ ໍ່ການພດັ
ທະນາກະສກິ  າໃນພາກເອເຊຍຕາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ້
ຫາຼຍຂ ື້ນເລ ື້ອຍໆ. ການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າ
ກຽ່ວກບັລະບບົນເິວດກະສິກ າແມນ່ທາງເລ ອກທ ີ່
ເຊ ີ່ອຖ ໄດ ້ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງລະບບົອາຫານກະສິ
ກ າໃນປະຈຸບນັ. 

ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມ ການລເິລ ື້ມຢາ່ງຫວຼງຫາຼຍໃນ
ການສະໜບັສະໜ ນການພດັທະນານເິວດກະສິກ າ 
ແລະ ມ ຜ ກ້ຽ່ວຂອ້ງໃນທອ້ງຖິີ່ນໃນພາກພ ື້ນແມນ່ າ້
ຂອງກ ໍ່ຕາມ, ແຕນ່ ື້ແມນ່ຄວາມພະຍາຍາມຄັື້ງທ າ
ອດິເພ ີ່ອປຽ່ນແປງໃໝໃ່ນລະດບັຊາດ ແລະ ພາກ
ພ ື້ນ ເພ ີ່ອສ້າງໃຫເ້ປນັພນັທະມດິທ ີ່ເຂັື້ມແຂງຂອງ
ພາກສວ່ນທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງໃນລະດບັທ ີ່ແຕກຕາ່ງກນັ 
ໂດຍຈາກອງົກອນຊາວກະສິກອນໃຫກ້າຍເປນັສ ນ
ຄົື້ນຄວ້າວໃິຈລະດບັຊາດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ໂດຍໃຫ້
ລວມມພິາກສວ່ນເອກະຊົນທ ີ່ສາມາດເສ ມສ້າງນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ຊກຸຍ ພ້າກສ່ວນທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງໃຫເ້ຂັື້ມ
ແຂງໃນການຜະລດິກະສິກ າແບບຍ ນຍງົໃຫກ້ວ້າງ
ຂວາງ.  

 ການຕດິຕາມຂະບວນການປກຶສາຫາລ 
ຂອງພາກສວ່ນຂອງພາກສວ່ນທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງ

ທ ີ່ສ າຄນັ 

 

ກອ່ນຈະເລ ີ່ມຕົື້ນໂຄງການ ໄດ້ລວບລວມ
ທວນຄ ນທິດສະດ ທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ໂດຍການຈັດ
ກອງປະຊມຸປກຶສາຫາລ ຢ ່ແຕ່ລະປະເທດ (ກ າປ 
ເຈຍ, ສປປລາວ, ພະມາ້ ແລະ ຫວຽດນາມ). 
ໃນນິື້ ປະ ກອບມ ບົດນ າສະເໜິ ແລະ ການປກຶ
ສາຫາລ ກຽ່ວກັບຜົນໃນເບ ື້ອງຕົື້ນ ຮວ່ມກບັ
ພາກສ່ວນທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບນິເວດກະສິກ າໃນ
ແຕ່ລະປະເທດ. 

ຄ ຮ່ວ່ມງານທ ມ ທ່າແຮງທັງໝົດມ  118 ພາກ
ສ່ວນ( ເຊັົ່ນ: ອງົການທ ີ່ບ ໍ່ຂ ື້ນກັບລດັຖະບານ, 
ອງົການຄົື້ນຄວ້າວໄິຈ, ອງົການລດຖະບານ, ບ 
ລສັິດສ່ວນບຸກຄນົ) ໃນ 4 ປະເທດເປ ົ້າໝາຍ
ທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ ້ ແລະ ຄາດໝາຍໃຫເ້ປນັເຄ ີ່ອ
ຂ່າຍໃນອະນາຄດົທ ີ່ມ ປະສົບການຫຼາກຫຼາຍ
ກຽ່ວກັບ (ກະສິກ າແບບອະນ ຸລກັ, ກະສິກ າປາ່
ໄມ,້ ການປ ກເຂົື້າໂດຍໃຊກ້າ້ກ ບດຽ, ການ
ຈັດການສັດຕ ພ ດແບບປະສົມປະສານ, ກະສິ
ກ າອນິຊ , ກະສິກ າປະສົມປະສານ......ອ ີ່ນໆ). 

ພັນທະມດິການຮຽນຮ ້ລະບບົນິເວດກະສິກ າໃນເອເຊຍຕາອອກ

ສຽງໃຕ້ 
 

ສະມາຄົມຮວ່ມກບັ CIRAD 

ALiSEA ເປັນໂຄງການໜ ີ່ງໃນແຜນງານ:
ການສະໜບັສະໜ ນການປ່ຽນແປງນິເວດກະສິ
ກ າໃນພາກພ ື້ນແມ່ນ ້າຂອງ (ACTAE), ໂຄງ
ການນິື້ຮວ່ມມ ກັບ CIRAD ເຊິີ່ງເປັນຜ ຮ້ບັຜດິ
ຊອບໂຄງການທ ີ່ກ່ຽວກັບເຄ ີ່ອຂ່າຍກະສກິ າ
ແບບອະນຸລັກຢ   ີ່ໃນອາເຊຍຕາເວນັອອກສຽ່ງໃຕ ້
(CANSEA) 

ຈ ດປະສງົຂອງ ALiSEA  

 ເພ ີ່ອລເິລິີ່ມກບັພາກສວ່ນທ ີ່ກຽ່ວຂ ື້ອງ
ແລກປຽ່ນປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮ ທ້ ີ່
ເຂັື້ມແຂງກຽ່ວກບັ ລະບບົນເິວດກະສິ
ກ າ. 

 ພ ີ່ອເພ ື້ມຄວາມຊດັເຈນ ແລະ ຄວາມເຊ ີ່ອ
ໝັື້ນໃນການປຽ່ນແປງກາ້ວໄປສ ຜ່ ບ້ ລິ
ໂພກ ແລະ ຜ ສ້າ້ງນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັນິ
ເວດກະສກິ າ. 

 ເພ ີ່ມທະວ ການພດັທະນາ ແລະ ການຮບັ
ຮອງເອາົການປະຕບິດັນເິວດກະສກິ າ.  



 

 

ຜນົສ າເລດັຕົື້ນຕ ໍ່ໃນປະຈບຸນັ 

> ‘ການເລ ີ່ມຕົື້ນຂອງເຄ ີ່ອຄາ່ຍລະດບັພາກພ ື້ນຂອງ 60 
ສະມາຊກິທ ີ່ເຮດັວຽກກ່ຽວກັບນິເວດກະສກິ າ. 

>ການສ້າງເວທ ີ່ການສນົທະນາໃນລະດບັພາກພ ື້ນດ້ານນິ
ເວດກະສກິ າໃນຮ  ບແບບອອນລາຍ (http://ali-
sea.org) ຊ ີ່ງຈະຊວ່ຍໃຫ້ສາມາດເຂົື້າເຖງິແຫ່ຼງຂ ໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານອອນໄລຫຼາຍກວາ່ 200 ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ 
ແລະ  34 ກ ລະນ ສ ກສາກ່ຽວກັບການປະຕບັິດ, ປະສບົ
ການ ແລະ ລະບົບເຄ ີ່ອຄາ່ຍຂອງນິເວດກະສກິ າໃນ 4 ປະ
ເທດ. 
> ການກສ້າງໜາ້ແຟດບ ຸກ Facebook ແບບໄດນາມ ິກ 
Agro-ecological Learning Alliance  ເຊິີ່ງຈະມ 
ການອັບເດດທ ຸກມ ື້ດວ້ຍວດິ ໂອ, ບົດຄວາມ, ຂາ່ວ, ອ ີ່ນໆ. 
> ຈດັກອງປະຊມຸເພ ີ່ອແບ່ງປັນປະສບົການ, ການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່
ຊອ່ງຫ່ວາງ ແລະ ການກະຕຸນ້ການຮວ່ມມ  ຮວ່ມກັບພາກ
ສວ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂອ້ງລະດບັຊາດ ຈ ານວນ 4 ຄັື້ງ. (ເດ ອນ ມິ
ນາ ຫາ ເດ ອນ ມ ິຖ ນາ 2016).  

> ການຈດັປະຊມຸວຊິາການດາ້ນນິເວດກະສກິ າລະດບັ
ພາກພ ື້ນທ ີ່ ພະມ້າ (ເດ ອນມັງກອນ ປິ 2017) 
>ຈດັຕັື້ງຄະນະກ າມະການຜ ຊ້ຽ່ວຊານໃນແຕລ່ະປະເທດ. 
>ເປີດຮບັບົດສະເໜ ໂຄງການ 2 ຄັື້ງ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ
ການສະໜອງທ ນຂະໜາດນ້ອຍຂອງ ALiSEA ເຊິີ່ງຈ າ
ນວນ 12 ທ ນຂະໜາດນ້ອຍທ ີ່ໄດຮ້ບັເຂົື້າຮອບການຄດັ
ເລ ອກໃນຮບັບົດສະເໜໂິຄງການຄັື້ງທ ີ່ 1 ໂດຍມ ວດັຖປຸະ
ສງົເພ ີ່ອສາ້ງ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮ ດ້າ້ນນິເວດກະສກິ າ. 
>ການຈດັປະຊມຸສາມັນປະຈ າປີຄັື້ງທ າອິດຂອງ ALiSEA 
ໃນປະເທດກ າປ ເຈຍໂດຍມ ຜ ເ້ຂົື້າຮວ່ມເຖງິ 60 ທ່ານເຊິີ່ງ
ແມ່ນພາກສວ່ນກ່ຽວຂອ້ງໃນລະດບັຊາດ. 

Lao PDR 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. 

1.2 MILLIONS EUROS FUNDED BY : CONTACTS : 

 

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 

www.ali-sea.org 

Photos : © Gret 

 

ຮ ບແບບການຄຸມ້ຄອງ ALiSEA  

 

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. 

 ການເຮດັນ າ້ຢາປາບສດັຕ 

ພ ດດວ້ຍໃບນ ມ/ກະເດາົ 

 ລະບບົການປກຸເຂົື້າກາ້

ກບິດຽວ 

 ກະສິກ າປອດສານພດິ  ກະສິກ າປາ່ໄມ ້  ການກະສິກ າປະສມົປະສານ  ກະສິກ າໃນຮ ບແບບອະນລຸກັ  

ໃນລະດບັຊາດ ( 4 ປະເທດ) 
ເລຂາທິການແຫ່ງຊາດ: ເປັນເຈົື້າພາບໂດຍສະຖາບັນທ 
 ີ່ເປັນສະມາຊກິໃນເຄ ີ່ອຂ່າຍທ ມ ສວ່ນຮວ່ມກັນໃນວຽກ
ງານການເອົາກິດຈະກ າເຂົື້າມາຊວ່ຍແກ້ໄຂບັນຫາ 
ຄະນະກ າມະການຜ ຊ້ຽ່ວຊານແຫ່ງຊາດ: ນັກວທິະຍາສາດ 
ແລະ ຜ   ື້ຊຽ່ວຊານດາ້ນການພດັທະນາທ ີ່ໄດຮ້ບັການຍອມ
ຮບັ ເພ ີ່ອເຂົື້າມາຊວ່ຍເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ໃຫ້ຊມຸຊນົວທິະຍາສາດ/ວິ
ຊາການກັບຜ ຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນການພດັທະນາ  
ການປະຊມຸສາມັນປະຈ າປີ: ເປັນຊວ່ງເວລາທ ີ່ສ້າງແຮງ
ບັນດານໃຈເພ ີ່ອນ າສະເໜ ຄວາມຄ ບໜາ້ຫັຼກໆທ ີ່ດ າເນ ນ
ການໃນລະຫ່ວາງປີ ເພ ີ່ອເສ ມສ້າງການປ່ຽນແປງທາງ
ດາ້ນນິເວດກະສ ິກ າ ແລະ ສ ມໃສຮ່ ບແບບການຄຸມ້ຄອງ
ຂອງ ALiSEA ແລະ ປືກສາຫາລ ກ່ຽວກັບແຜນປະຕບັິດ
ການຂອງຍດຸທະສາດໃໝ.່ 

ໃນລະດບັພາກພ ື້ນ 
ເລຂາທິການລະດບັພາກພ ື້ນ: ປະຈ ຸບັນເປັນເຈົື້າພາບ ແລະ 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫ້ອງການ GRET ກັບຜ ້
ປະສານງານລະດບັພາກພ ື້ນໜ ີ່ງທ່ານໃນປະເທດລາວ 
ແລະ ຜ ປ້ະສານງານລະດບັຊາດສອງທ່ານຈາກປະເທດກ າ
ປ ເຈຍ ແລະ ພະມ້າ. 
ການປະຊມຸສາມັນລະດັບພາກພ ື້ນ:ຈະໄດຈ້ດັຂ ື້ນໜ ີ່ງຄັື້ງທ
 ຸກໆສອງປີເພ ີ່ອເປັນການຍກົລະດບັຈດຸປະສງົເປ ົ້າໝາຍ
ຂອງວຽກສະພາບ ລຫິານຕ ໍ່ພາກພ ື້ນແມ່ນ ້າຂອງ.  

 


