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Empowered lives. 
Resilient nations. 



ລໍາດບັກລໍະນສີກຶສາຂອງ EQUATOR INITIATIVE ຂອງ UNDP
ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍໃນທົ່ ວໂລກ ກາໍລງັມຄີວາມກາ້ວໜາ້ໃນການແກໄ້ຂການພດັທະນາແບບຍນືຍງົທີ່ ເຮດັວຽກສໍາລບັປະຊາຊນົ ແລະ 
ທໍາມະຊາດ. ສື່ ສິ່ ງພມິຈາໍນວນໜອ້ຍ ຫຼ ືກລໍະນສີກຶສາທີ່ ບອກເລືອ້ງລາວຂອງວທິກີານໃນຂະບວນການເລີມ້ຕົນ້, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜນົກະທບົຂອງພວກ
ມນັ, ຫຼວືທິກີານທີ່ ພວກມນັມກີານປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ. ຍງັມຈີາໍນວນໜອ້ຍໜຶ່ ງມກີານດໍາເນນີ ເພື່ ອບອກເຖງິເລືອ້ງລາວເລົ່ ານີ ້ກບັຜູປ້ະຕບິດັຕວົຈງິໃນຊຸ
ມຊນົດວ້ຍຕວົເຂາົເອງຕາມການເລົ່ າເລືອ້ງ. 

ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຄບົຮອບ 10 ປຂີອງມນັ,  Equator Initiative ມຈີດຸປະສງົໃນການເຕມີເຕມັຊ່ອງວ່າງເລົ່ ານີ.້ ຕາມກລໍະນສີກຶສາແມ່ນໜຶ່ ງໃນຈາໍນວນກ
ານຂະຫຍາຍຕວົໃນການອານຸລກັສິ່ ງແວດລອ້ມພອ້ນ ຊຸມຊນົພືນ້ຖານ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິແບບຍນຶຍງົ. ກລໍະນເີລົ່ ານີມ້ຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອພກັດນັ ການປກຶສ
າຫາລດືາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ຈາໍເປນັ ສໍາລບັຜນົສໍາເລດັໃນທອ້ງຖີ່ ນ, ປບັປຸງພືນ້ຖານຄວາມຮູກ່້ຽວກບັໂລກຕ່ໍກບັການແກໄ້ຂສິ່ ງແວດລອ້ມພາຍໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 
ການພດັທະນາ, ແລະ ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ຫເ້ປນັຕວົແບບສໍາລບັການຈາໍລອງແບບ. ກລໍະນສີກຶສາແມ່ນການເຫນັພາບທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກບັການອາ້ງອງີເຖງິ 
“ກາໍລງັຂອງກດິຈະກາໍທອ້ງຖິ່ ນ: ບດົຮຽນຈາກ 10 ປ ີຂອງ Equator Prize” ຂໍສ້ະຫຼຸບຂອງການສກຶສາບດົຮຽນ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ ໄດອ້ອກມາຈ
າກເອກະສານຂອງກລໍະນສີກຶສາ. 

  
ກດົໃສ່ແຜນທີ່ ເພື່ ອເຂົາ້ເບີ່ ງຖານຂໍມູ້ນ ກລໍະນສີກຶສາຂອງ Equator Initiative.
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ຂໍສະແດງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນ
Equator Initiative ຂໍສະແດງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນມາຍງັໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທາງນເິວດວທິະຍານໍາ້ຫາ້, ແລະ ການຊີນ້າໍ-ນາໍພາຂອງ ທ່ານ ສຸກສານ ພາກາສ ີ
ຫວົໜາ້ຂອງການສງົເສມີການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຕະຫຼາດແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ. ບນັດາຮູບພາບທີ່ ມາປະກອບຂອງໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດນໍາ້ຫາ້. 
ແຜນທປີະກອບຂອງ CIA ໃນເຟດບຸກທົ່ ວໂລກ ແລະ Wikipedia.

ສິ່ ງທີ່ ອາ້ງອງີໃນການຂຽນ
United Nations Development Programme. 2012. Nam Ha Ecotourism Project, Lao PDR. Equator Initiative Case Study Series. New York, NY.

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/Power_of_Local_Action_Final_2013.pdf
http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


ຈດຸສໍາຄນັ
EQUATOR PRIZE: 2006

ສາ້ງຕັງ້ຂືນ້: 1999

ສະຖານທ:ີ ແຂວງຫຼວງນໍ ້າ້ທາ, ພາເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ
ໄດຜ້ນົປະໂຫຍດ: ຫຼາຍກ່ວາ 21.000 ຄນົ ໃນ 57 ບາ້ນ
ຊວີະນາໆພນັ: 222.400 ເຮກັຕາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

3

ສາລະບານ
ຄວາມເປນັມາ ແລະ ເນືອ້ຫາ 4

ກດິຈະກາໍທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ການປະດດິສາ້ງ 6

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາ 9

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 10

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ 11

ຄວາມຍນືຍງົ 12

ຄໍາຕອບ 12

ຜູຮ່້ວມມື 12

ໂຄງການທ່ອງທ່ຽງທາງທໍາມະຊາດນໍ້າຫາ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສະຫູຼມໂຄງການ
ໂຄງການທ່ອງທ່ຽງທາງທໍາມະຊາດນໍ້າທາແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອເຂດຮ່າງ
ໄກສອກຫຼີກຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃນບໍລິເວນຊາຍເດນ ລາວຈີນ ຊິ່
ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າທາມີເນື້ອທີ່ 222.400 ເຮັກຕາ ກວມເ
ອົາບາງສ່ວນຂອງພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປົ່າວາງທີ່ ສໍາຄັນຂອງປະເທດ. 
ລະດັບຄວາມສູງຈາກນໍ້າໃນເຂກຮ່ອມພູ ແລະ ພື້ນທີ່ຮາບພຽງ 
ທີ່ບໍລິເວນພູສູງ, ເປັນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງ ກ້ວາງຂວາງຂອງທີ່ຢູ່ອາໃສ 
ແລະ ຊີວະນາໆພັນ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1999 ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ ທີ່ຕິດພັນກັ
ບການປັບປຸງທ່າອ່ຽງຂອງການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດໃນທ້ອງຖິ່ນ ຊິ່ງ
ໃນປະຈຸບັນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສໍາລັບ 57 ບ້ານ ແລະ 
3.451 ຄົວເຮືອນ. ສະມາຊິກໃນ ຊຸມຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄື: 
ຄູ່ມືທາງດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ດໍາເດີນການ village-based lodges 
ແລະ ຕັ້ງ ທີ່ພັກໃນປ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຕິ
ດຕາມໄພຂົ່ມຂ່ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າສະຫງວນ, ສະໜັບສະໜູນວຽກ 
ງານຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ. ໂຄງການໄດ້ສະໜອງຕົວແບບສໍ
າລັບການຮ່ວມມືໃນການຄ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຂອງ ສປປ ລາວ.
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ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດນໍ້າຫາແມ່ນໂຄງການຂອງ UNESCO ກັບ ອົງການ
ທ່ອງທ່ຽງແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງ ຮູບແບບສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການ
ດໍາເນີນງານຂອງການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດຊຸມຊົນໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຂອງ ສປປ ລາວ (NPAs) ໂດຍອີງໃສຫຼັກການຂອງເຈົ້າຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ນາຍບ້ານຂອງສໍາພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໂຄງການ ນໍ້າທາໄດ້ສະໜອງວຽກເຮັດງານທໍາ 
ແລະ ໂອກາດກະຈາຍລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນໃນບໍລິເວນ 
222.400 ເຮັກຕາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າທາ, ອະນູຍາດໃຫ້ພວກເຂົາລຸດພ່ອນ
ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແບບບໍຍືນຍົງໃນເຂດປ່າສະຫ
ງວນແຫ່ງຊາດ.

ນໍ້າທາຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອເຂດຫາງໄກຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້້າທາ ຢູ່ບໍລິເວດຊາຍເດນລາວ-
ຈີນ ແລະ ກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງພື້ນທີ່ສ່ວນ ໃຫຍ່ເປົ່າວາງທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດ. 
ລະດັບຄວາມສູງຈາກນໍ້າໃນເຂກຮ່ອມພູ ແລະ ພື້ນທີ່ຮາບພຽງ ທີ່ບໍລິເວນພູສູງ, ເປັນການ 
ສະໜັບສະໜູນຢ່າງກ້ວາງຂວາງຂອງທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ສ່ວນໃຫ່ຍຂອງປ່
າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນຖືກປົກຄຸມໄປ ດ້ວຍປ່າປະສົມທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ, ໃນຂະນະທີ່ລະ
ດັບພູໃນພາກເໜືອເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສ ທີ່ເພີ້ມປາດົງດິບປະສົມກັບປ່າເຫຼົ່າ ແລະ ເພີ້ ມຂື້
ນຫຼາຍປະເພດຂອງຫ້ຍາໃນບໍລິເວດທົງຫ້ຍາ. ສັດລຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ສໍາຄັນລວມມີ 
ເສືອລາຍເມກ, ເສືອດາວ ແລະ ເສືອໂຄ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີປະຊາກອນຈໍານວນໜ້
ອຍໜຶ່ງຂອງງົວກະທິງ (ຫຼືງົວກະທິງອິນເດຍ)ມ ຊ້າງອາຊີ ແລະ ກວາງ. ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ
ຍັງເປັນບ່ອນອາໃສຂອງນົກຫຼາຍໆປະເພດຊິ່ງຄາດວ່າມີຢູ່ 288 ສາຍພັນ ແລະ ລະດັບ
ຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງພິດຊີວະນາໆພັນ.

ແມ່ນນໍ້້າໃຫ່ຍສາມສາຍ ຊິ່ງມີນໍ້າທາ, ນໍ້າຟ້າ ແລະ ນໍ້າລອງ ໄລອອກໄປທາງໄຕ້ຫານໍ້າ
ຂອງຕາໜ່າງທີ່ໜາແໜ້ນຂອງສາຂາແມ່ນນໍ້າ.ໃນເບື່ອງຕົ້ນຄາດຄະແນວາໃນປີ 1993 
ມີເນື້ອນທີຢູ່ 679  ກິໂລຕາແມັດ, ຊິ່ງມາໃນປີ 1999 ເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 2.224 ກິໂລຕາແມັດຄືພື້ນທີ່່ທີ່ມີຢູ່ຂອງທໍາມະຊາດທີສວນງານ ແລະ 
ວັດທະນາທໍາທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ພື້ນທີ່ດັ່ງກ້າວໄດ້ຖືກຈັດ ເຂົ້າໃນໂຄງການສ່ວນມໍລະດົກຂ
ອງອາຊຽນ ຊິ່ງເລີ້ມມາແຕ່ປີ 2003.

ໂຄງການທ່ອງທ່ຽງວທາງທໍາມະຊາດນໍ້າທາເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 1999 ກັບຈຸດມູ້ງໝາຍຂອງ
ການສ້າງຮູບແບບທາງທໍາມະຊາດຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ຈະລຸດພ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງທ້ອງ
ຖິ່ນຕໍ່ກັບລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ກະຈາຍລາຍໄດ້ ແລະ ສ້
າງໂອກາດວຽກເຮັດງານທໍາສໍາລັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອາດສາມາເຮັດຄືນ ແລະ 
ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວ ສປປ ລາວ. ການນໍາໃຊ້ວິທີ ປະເມີນຜົນໄພຂົ່ມຂູ່, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອ
ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຖືກຈັດລໍາດັບຈໍານວນຂອງໄພຂົມຂູ່ໂດຍກົ
ງຕໍ່ ກັບລະບົບນິເວດໃນປ່າສະຫງສນແຫ່ງຊາດໃນປີ 1999. ການກໍານົດໄພຂົ່ມຂູ່ລວ
ມມີການຖາງປ່າເພື່ອການກະສິກໍາ, ເກັບຂຸດຄົ້ນ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ່ເພື່ອຂ່າຍ 
ແລະ ບໍລິໂພກ, ແລະ ລາສັດປ່າເພື່ອບໍລິໂພກ, ຊິ່ງທັງໝົດນີ້ເປັນການດໍາເນີນການໃນເ
ບື່ອ ງຕົ້ນ ໂດຍປະຊາກອນຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່
ນໆທີ່ເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຂອງ ຄົນພາຍນອກ ລວມມີການລາສັດປ່າ 
ເພື່ອຂ່າຍ ແລະ ສັດທົ່ວໄປໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ລົບກວນປະຊາກອນສັດປ່າໂດຍຜ່າ
ນການແຊ່ງ ຂັນ ເພື່ອແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່. 
ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ແມ່ນຍັງມີຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ການກໍ່ສ້າງທະ ໜົນຫົນທາງໄດ້ລຸດພື້ນທີ່ຢູ່
ອາໃສຂອງສັດລົງ ຊິ່ງໃນຂະນະດຽວກັນກັບການປັບປຸງການເຂົ້າເທິງ ເພື່ອລາສັດ ແລະ 
ຂຸດຄົ້ນໂດຍ ພາຍນອກ.

ການທ່ອງທ່ຽງວທາງທໍາມະຊາດໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ໂອກາດໃນການຈ້
າງງານສໍາລັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ກິດຈະກໍາທາງດ້ານກາ
ນທ່ອງທ່ຽງຈະສະໜັບສະໜູນໃນການປົກປັກມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສັງຄົມ. ຜູ້ນໍາທ່ຽວໃນແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽ
ວໃນບ້ານທ້ອງຖ່ິນສ່ວນໃຫ່ຍເລືອກມາຈາກຊຸມຊົນຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍໃນແຂ
ວງຫຼວງ ນໍ້າທາ ຊຶ່ງເປັນແຂວງທີ່ທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ. ໂຄງການລວມມີ 
57 ບ້ານ, 3.451 ຄົວເຮືອນ, ປະຊາກອນເປົ້າໝາຍທັງໝົດ21.227 
ຄຢນ. ສະມາຊິກຊຸມຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຊັ່ນ: 
ຜູ້ນໍາທ່ຽງທາງດ້ານນິເວດ, ດໍາເນີນງານບ້ານພັກໃນປ່າ ແລະ ການຕັ້ງທີ່ພັກໃນປ່າ. 
ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຕິດຕາມໄພຂົມຂູ່&ຕໍ່ກັບຊີວະນາໆພັນໃນ
ປ່າສະຫງວນ, ການ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງຄວາມຈໍາເປັນພາຍໄຕ້ການຈັດຕາ

ຄວາມເປນັມາ ແລະ ເນືອ້ຫາ
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ພະນັກງານເຮັດວຽກ ແລະ ພາຍໄຕ້ວິທີການ ໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມ ຄອງປ່າສະຫງວນ.
ຂະຫຍາຍຂໍ້ມູນຂາວສານການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຮູບການໃຫ້ການສຶກສາ
ກັບເປົ້າໝາຍຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ຂະແໜງ ການເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນມ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເ
ສີມຂະຫຍາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ກໍຄືຜົນຂອງຮູບ
ການເລົ່ານີ້ດ ຫຼາຍໆຄູ່ຮ່ວມງານຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວ
ມກັນ ເພື່ອສ້າງລະບຽບການທີ່ປົກປ້ອງ ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການເຕີບໃຫ່ຍຂອງແຂວງ ແລະ 
ຜົນກໍາໄລຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ.

ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເຮັດວຽກໃກ້ສິດກັບເຈົ້ານ້າທີຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເພືອສ້າ
ງຂໍ້້ຕົກລົງຮ່ວມກັນທີ່ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສ
າຊັບພະຍາກອນທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທາງ
ນິເວດວິທະຍາແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່; ການເນາະນໍາກ່ຽວກ້ບການຂຸດຄົ້ນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ບໍ່
ແມ່ນໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ອື່ນ; ຫ້າມຜູ້ບໍ່ມີໃບອຸນຸຍາດໃນການລາສັດ 
ຫຼື ຂາຍສັດປາ; ແລະ ກຽມການຫຼີກລ້ຽງໄປບໍລິເວນອື່ນຂອງປ່າທີ່ບ້ານຄຸ້ມຄອງຄື ນົກ,
ສັດປ່າ ແລະ ປ່າສັກສິດ. ຜູ້ພາທ່ຽວທາງດ້ານນິເວດຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າ

ສະຫງວນນໍ້າຫາ ເພື່ອນໍາສະເໜີ “ການ ເດີນທາງ ແລະ ອານຸຍາດຜູ້ນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວນ” 
ລະບົບຄ່າທໍານຽມນີ້ແມ່ນທໍາອິດຂອງປະເພດຂອງປ່າສະຫງວນໃນ ສປປ ລາວ, 
ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ຖືກນໍາສະເໜີຜ່ານລະບົບທົ່ວປະເທດຂອງປ່າສະຫງວນ 20 ແຫ່ງ 
ທີ່ກວມເອົາປະມານ 13% ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າ ສະຫງວນ.

ຮູບແບບພ້ືນຖານຊຸມຊົນຂອງໂຄງການທ່ຽງທ່ຽວທາງດ້ານນິເວດນ້ໍາຫາໄດ້ຮັບການ
ກະຕຸກສຸກຍູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ສໍາລັບການລິເລີ້ມ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍຶ່ນຍົງ 
ຊິ່ງເປັນຈຸດປະສົງຫຼັກ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສາກົນສໍາລັດການດໍາເນີນງ
ານການທ່ອງທ່ຽວທາງລະບົບນິເວດໃນການ ບັນເທົາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງເສີມກາ
ນນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງຂອງຊີວະນາໆພັນ, ສະນະເລີດລາງວັນ ຂອງປະເທດອົງກິດ ໃນປີ
2002 ແລະ ລາງວັນຂອງ UNDP ໃນປີ 2006. ພາຍຫຼັງສະຫຼູບໄລຍະທົດລອງຂອ
ງໂຄງການໃນປີ 2002, ແລະ ການກວດ ສອບຈາກພາຍນອກຂອງຄວາມຄຶ້ບໜ້າໂຄ
ງການ ມາໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2005 ໄດ້ເລີ້ມໂຄງການໄລຍະສອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ 
ສະໜອງທຶນໂດຍລັດທະບານ ນິວຊີແລນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ UNESCO. 
ອົງການທີ່ປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກແມ່ນ ພະແນກທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.
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ກດິຈະກາໍທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ການປະດດິສາ້ງ

ການບໍລິຫານທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນກະຊວງຢູ່ພາຍໃນສໍານັ
ກງານນາຍົກ ແລະ ເປັນອົງການລັດຖະບານ ຕົ້ນຕໍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຄູມື 
ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຂອງອຸດສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ. ລວມມີການເຮັດ 
ວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງຕ່າງໆຈໍານວນຫຼາຍ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ແຂວງ. 
ທົ່ວປະເທດມີ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນເປັນເມືອງເອກ ຊິ່ງໃນແຕ່ລະ
ແຂວງມີພະແນກການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ. ໃນຫ້ອງການແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນກັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າທາ. ນີ້ລວມທັງການຮັບ
ປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ້ອງທ່ຽວທີ່ມາ ຍ້ຽມຊົມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 
ການສ້າງບັນນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາລະບຽບການສໍາລັບອຸດສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, 
ປະສານ ສົບທົບກັບຜູ້ມີສ້ວນຮວມໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການບັງຂັບໃ
ຊ້ລະບຽບການຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ເກັບກໍາຂໍ້ ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອ
ງມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງພື້ນທີ່ ແລະ ຂັ້ນຕອນການສ້າງ
ຄວາມສະດວງຂອງການອະນຸຍາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບງົບປະມານປະຈໍາ ປີ ຈໍາກັດ 
ເພື່ອປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ ຊິ່ງປະກອບມີການລາດຕະ ເວນໃນເມືອງ, ຕິດຕັ້ງ
ປ້າຍຈຸດກວດກາສັດປ່າແຄມທາງ, ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມປູກຈິດສໍານຶກໃນບ້
ານ ແລະ ລາດຕະເວນກວດ ກາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໜ່
ວຍງານການຄຸ້ມຄອງມີຄວາມອາດສາມາດຈໍາກັດລົງໂທດຕ່ໍກັບການພົມເຫັນກ
ານ ບຸກບຸງປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ, ຮ້າຍແຮງໄປກ່ວານັ້ນ 
ການຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຍຸດຍັ້ງ ການລະເມີດ ຫຼື 
ບັງຂັບບັນດາລະບຽບການ. ໃນທັງມົດໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປະກອບມີພະນັ
ກງານ 32 ຄົນ ໃນ 16 ແຂວງແລະ ຕື່ມອີກ 16 ຄົນໃນຫ້ອງການເມືອງ. 
ເຖິງແມ່ນວາເງິນທຶນຖືກກະຈາຍ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
ຄ່າທໍານຽມ, ຂາດຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຈໍາກັດທາງດ້ານຄວາມສາມາດ ໃນການນໍາ
ໃຊ້ເງິນທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ການຄຸ້ມຄອງຂອງຄົນໃນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ແມ່ນການດໍາເນີນງານໂດຍກົງ ໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງ ຖິ່ນທີ່ມີພຶດຕິກໍາທາງດ້ານປະຫວັດ
ສາດ ຄື: ນາຍບ້ານຂອງຊັບພະຍາກອນເຫຼົານີ້ ແລະ ການດໍາເນີນງານມື້ຕໍ່ມື້ແມ່ນໃນ
ການຊ່ວຍ ເຫຼືອອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ. ບ່າງສ່ວນຂອງການກະຈາຍລາຍຮັບຈາກ
ຄ່າເຂົ້າຊົມແມ່ນແບ່ງປັນລະຫວ່າງພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອເປັນ
ທຶນໃນກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດ, ພິມເອກະສານການອະທິບາຍ, ການຕິດຕາມ ແລະ 
ການບູລະນະຂອງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຢູ່ບໍລິເວນພື້ອນທີ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການນໍາສະເໜີ
ຄັ້ງທໍາອິດຂອງການໂຄງທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນນິທາງນິເວດເວດ ໂດຍໂຄງການນໍ້າທາໃນປີ 
1999, ປະຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍກ່ວາ 30 ເຂດທອ່ງທ່ຽວທີ່ຈໍາກັດເຂດໄວ້, ລວມ 50 ຊຸ້ມຊົນ.

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໄດ້ມກີານກະກຽມ ເພ່ືອສະໜອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ 
ກັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການນໍ້າຫາ, ການນໍ້າໃຊ້ຮຸບແບ
ບພື້ນຖານຊຸມຊົນທ່ອງທ່ຽວທາງນິເວດ ທີ່ປະກອບມີການເພີ່ມຈິດສໍານຶກຢ່າງ 
ກ້ວາງຂວາງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະ.

ການປະສມົປະສານການອານຸລກັ ແລະ ການເລີມ້ຕົນ້ໃນການພດັທະນາ

ລັກສະນະໂຄງການຊຸມຊົນໄດ້ຈັດແບ່ງປະເພດເປັນ “ການປະສົມປະສານການອານຸລັກ 
ແລະ ການເລີ້ມຕົນໃນການພັດທະນາ” ແລະ ໂດຍສະເພາະປະກອບດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງຂອ
ງຊຸມຊົນ ຫຼື ສິດທິປະໂຫຍດທີ່ສະໜອງກົດໄກການແບ່ງປັນລາຍໄດ້, ລາຍຮັບ ແລະ 
ໂຄງລ່າງພື້ນຸານສໍາລັບບ້ານ ໃນການແລກປ່ຽນ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເວດລ້ອມ
ຂອງບ້ານຫຼື ແຜນການອານຸລັກປ່າໄມ້. ຂໍ້ ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍພະແນ
ກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ບ້ານ ແລະ ຜູ້ສະມັກດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ກໍານົດການດໍາ 
ເນີນທຸລະກິດສະເພາະໃນການເຂົ້າເທິງວົງວຽນທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ ຫຼື ເຈົ້າຂອງບ້ານ 
ໂດຍອີງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງຂະໜາດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມທີ່ຂອງກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວ. ສັ
ນຍາຍັງກໍານົດຕາຕະລາຄ່າທໍານຽມທ່ີ ຜູ້ດໍາ ເ ນີນທຸລະກິດຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ບ້ານສໍາ
ລັບຄ່າອາຫານ, ທີ່ພັກ, ຜູ້ນໍາທ່ຽວໃນບ້ານ, ການເດີນທາງ, ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 
ແລະການບໍາລຸງຮັກສາອື່ນໆ. ສັນຍາໄດ້ກໍານົດພື້ນທີ່ຫ້າມເຂົ້າຕໍ່ກິກໍາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍັ



7

ງກໍານົດຕ່າງຕະລ້າງຄ່າທໍານຽມສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ, ຄ່າທໍານຽມເຂົ້າ ແລະ ພາສີ. 
ໃນກໍລິນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫ່ວາງ ພາກສ່ວນທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່່່່ກັບສັນຍາ, ພະແນກທ່ອງທ່
ຽວເປັນໂຕງການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ສີ່ ຕວົຢ່າງຂອງການປະສມົປະສານການອານຸລກັ ແລະ 
ການເລີມ້ຕຮົໃນການພດັທະນາ ລວມມ:ີ

ພັດທະນານໍ້າຕົກບ້ານນໍ້າດີ ແລະ ສະເພາະຊຸມຊົນ ນໍ້າຕົກນໍ້າດີຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບາ
ນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 4.5 ກິໂລແມັດ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງປ່າທີ່ເປັນອ່າງໂຕງນໍ້າສໍາຄັນສໍາລັບ
ສະໜອງນໍ້າຂອງສາທາລະນະເມືອງ. ນໍ້າຕົກໄດ້ມີການນໍາໄປຂາຍເປັນບ່ອນສໍາລັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊົມຄວາມສວນງານທາງທໍາມະສາດ. 
ບ້ານໄດ້ເຊັນຕົກລົງ ເພື່ອປົກປ້ອງອ່າງໂຕງນໍ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອນພື້ນທີ່ ສໍາລັບຊ່ວຍການ 
ຕະຫຼາດ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລາງພື້ນຖານ. ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດນໍ້າຫາ
ຮ່ວມການການເງິນສ້າງທາງຢ່າງ, ຂົວ, ບ່ອນ ຈອດລົດ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າ.

ບ່ໍກຸ&ງ ແລະ ເຂື່ ອນ

ບໍ່ກຸ້ງແ່ມນບ່ອນສັກສິດໄກ້ກັບຕົວເມືອງວຽງພູຄາ ທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນບໍ່ກຸ້ງ. ໂຄ
ງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ເພື່ອສ້າງບໍ່ນໍ້າ ຂະໜາດໃຫ່ຍ 
ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນບ້ານ ໃຊ້ອ່າບ ແລະ ແຍການລ້າງອອກຈາກພື້ນທີ່ສັກສິອ. 
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ກຸ້ງແມ່ນຍັງ ດຶງດູດນັກທອງທ່ຽງໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍ, ພື້ນທີ່ໃນການອາບໄດ້
ມີການພັດທະນາໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ມີການປົກປັກຮັກ
ສາເຂດສັກສິດໃນສະຖານທີ່ທໍາມະສາດຂອງມັນ.

ຖໍາ້ກາວລາວທີ່ ໄດຮ້ບັການສໍາປະທານໂດຍຊຸມຊນົບາ້ນນໍາ້ອິ່ ງ

ຖໍ້າກາວລາວແມ່ນຫ່າງຈາກບ້ານວຽງພູຄາປະມານ 12 ກິໂລແມັດ ແລະ 
ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນການທ່ອງທ້ຽວຖໍ້າ ໃນແຂວງ. ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທາງນິເວດນໍ້າຫາໄ
ດ້ສະໜັບສະໜູນການສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ສໍາລັບການພັດທະນາບັນດາກິຈະກໍາ, ກ່ອນການ
ໃຫ້ທຶນໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟ ແລະທາງຢ່າງ. ການຕົກລົງສໍາປະທ
ານຂອງຊຸມຊົນແມ່ນໃນບ່ອນ ຊິ່ງວ່າງເງື່ອນໄຂວ່າບ້ານອາດຫັກ 50% ຂອງຄ່າທໍານຽມ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການທ່ວງທ່ຽວຖໍ້າແມ່ນບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ມານໍາຜູ້ນໍາທ່ຽວທ້
ອງຖິ່ນທັງໝົດທຸກກຸ່ມທີ່ເຂົ້າໄປໃນຖໍາ ້ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງປ່າ 200 ແມັດ ລະຫ່ວາງ 
ຖໍ້າ ແລະ ແຄມທາງແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຊຸດໂຊມ.

ລະບບົນໍາ້ບາ້ນນາລນັ

ບ້ານນາລັນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບ້ານທໍາອິດທີ່ນອນຢູ່ໃນກາກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທາງນິເວ
ດໃນປີ 1999 ແລະ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ມີຜົນ ສໍາເລັດ ສໍາລັບການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. ລະບົບນໍ້າສະອາດແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງ 4 ທໍ່ນໍ້າໃນບ້ານ 
ໃນຂະນະທ່ີບ້ານມີສັນຍາທ່ົວໄປຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງການສະໜອງບໍລິການທ່
ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດທີ່ເຂົ້າໄປໃນແຊວງຫຼວງນໍ້າທາແມ່ນມຈຸດປະສົງ ໂດຍຂໍ້ມູນ ແລະ 
ການສຶກສາ ທີ່ສົ່ງເສີມທາງດ້ານວັດທະນະ ທໍາ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີ່ອ່ອນໄຫວທາງດ້ານສິ່ງ

ແວດລ້ອມ. ການນໍ້າໃຊ້ປ້ານໂຄສະນາ, ປື້ມຄູມື, ເວບໄຊ ແລະ ການຊຽນຄູມືພຶດຕິກໍາ
ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນສູນຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່
ສອດຄອງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາທີ່ເໝາະສົມ ໃນຈໍານວນຂອງພາສາ. ນໍ້າໃຊ້ຫຼາຍອຸປະກອນ 
ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຄວາມເຫຼົ້ານັ້ນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍຊຸມຊົນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ. ນອກນັ້ນ, 
ຄູມືການຝຶກອົບທ່ີມີອົງປະກອບກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທ່ີເໝາະ
ສົມ ລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸ້ຊົນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ.

ປົກກະຕິແລ້ວການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງພະນັກງານ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອຕິດຕາມເສດຖະກິດ, 
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ນໍາມາ ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽ
ວແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ການຕິດຕາມ ບັ
ນດາກິດຈະກໍາໃນການກໍານົດບົນກະທົບຢູ່ສາມລະດັບ: (1) ຜົນກະທົບທີ່ກ້ວາງຂວາງ
ທາງດ້ານມະຫາພາກຂອງການທ່ວງທ່ຽວ ຕໍ່ກັບເສດຖະກິດແຂວງ, (2) ເກັບກ າຜົນ
ກະທົບຂອງການທ່ວງທ່ຽວຢູ່ຂັ້ນບ້ານ, ແລະ (3) ຄວາມຮັບຮູ້ແຕ່ລະຄົວເຮືອນຂອງ 
ເສດຖະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານວັດທະນາ
ທໍາພາຍໃນຊຸມຊົນ. ສະມາຊິກພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ນໍ
າທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະ ພ້ອມທັງສຶບຕໍ 
ກິດຈະກໍາການຕິດຕາມການສະໜອງຮູບແບບຂ້ໍມູນໃຫ້ກັບ ຜູ້ມີ ອໍານາດໃນ
ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກ ເຂົາກໍານົດ ແລະ 
ການແກ່ໄຂບັນຫານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວເມື່ອມີບັນຫາເກີດ
ຂື້ນ.

ການກະຈາຍເງນິທນຶ ແລະ ແບ່ງປນັລາຍໄດ ້

ໜ່ຶງໃນຜົນໄດຮັບຫັຼກຂອງໂຄງການນ້ໍາຫາໄດ້ມີສະຖາບັນຂອງລາຍການແບ່ງປັນລາຍ
ຮັບການທ່ອງທ່ຽວ, ການກະຈ່າຍກອງທຶນ ລວມສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, 
ການພັດທະນາບ້ານ ແລະ ກິດຈະກໍາການອານຸລັກ. ໜ່ວຍງານບໍລິການແນາະນໍາທາງ 
ນິເວດ ຕົງຢ່າງ ມີການຄຸ້ມຄອງການແບ່ງປັນລາຍໄດ້ທີ່ຫັດກຸມສໍາລັບໃຊ້ຊອງການຈ່າ
ຍຄ່າທໍານຽມໂດຍນັກທ່ວງທ່ຽວ. ອັດຕາສ່ວນ ເລົ່ານີ້ບໍສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ນອກຈາກ
ການຕົກລົງລະຫວ່າງພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ 
ຫ້ອງການກະກິກໍາ ແລະ ປ່າໃມ້ແຂວງ.

ລາຍລະອຽດລາຍໄດຂ້ອງໜ່ວຍງານການບໍລກິານນາໍທ່ຽວທາງດາ້ນນເິວດ

ແຫຼ່ ງທີ່ ມາ: ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດນໍາ້ຫາ້



ລາຍຮັບທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດຈາກກິດຈະກໍາໃນແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາສົມທົບໃນຄົບເລກຂອ
ງກອງທຶນລວມ ປະກອບມີ:

ພາສີຂອງພະແຍກການທອງທ່ຽງແຂວງ (5%)
ນີ້ແມ່ນພາສີທີ່່ໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງໂດຍອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບກິຈະກໍາການທ່ອ
ງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດ ພະແນກການທ່ອງ ທ່ຽວແຂວງສາມາກຮ້ອງຂໍການສົມທົບຈ
າກກອງທຶນຂັ້ນສູງກາງນີ້; ຫ້ອງການແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ໃຊ້ກອງທຶນເຫຼົານີ້ສໍາລັບ 
ກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ຫ້ອງການທ່ຽງທ່ຽວເມືອງ.

ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ (8%)
ຄຸ້ມຄອງໂດຍພະແນກການທ່ຽງທ່ຽວແຂວງ, ກອງທຶນນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການ
ປັບປຸງພຶື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊື້ອຸປະກອນສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໃສ 
ແລະ ການຄົວກິນຂອງບ້ານ. ມັນບໍມີຮຸບແບບກົນໃກສະລັບບ້ານເພື່ອສະເໜີນໍາໃຊ້ 
ກອງທຶນ.

ພາສີແຂວງຕໍ່ລາຍຮັບ (10%)
ຫ້ອງການພາສີແຂວງເກັບກາກອນຄົງທີ່ 10% ຂອງລາຍຮັບ. ເງິນຈໍານວນດັ່
ງກ່າວບໍໄດ້ສະໜອງໃຫ້ການອານຸລັກຕ່າໆ, ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື 
ການພັດທະນາບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແຕ່ແທ່ນທີ່ເປັນການກອບເຂົ້າໃນຄັງເງິນຂອງແ
ຂວງ.

ອຸນຸຍາກການເດີນປ່າສະຫງວນນໍ້າຫາ (4%)
1 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ ໃນຄ່າທານຽມການອະນຸຍາດເດີນປ່າແມ່ນໄດ້ເກັບພາສີຕໍທັງໝົດ
ການທ່ອງທຽວ, ບໍວ່າພວກເຂົ້າຈະຜ່ານເຂດ ພື້ນທີສະຫງວນຫຼືບໍ່. ໃນເມືອງສິງ ແລະ 
ວຽງພູຄາ ຄ່າທໍານຽມເຫຼົ່ານັ້ັນໄດ້ຖືກຈ່າຍໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 
ສໍາລັບໃຊ້ໃຫ້ພະນັກງານການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂັ້ນເມືອງ ແລະ 
ໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຄ່າທໍານຽມໄກ້ຖືກນໍາໃຊ້ ໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແ
ຫ່ງຊາດແຂວງ. ຄ່າທໍານຽມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກອງທຶນກິດຈະກໍາການອານຸລັກ ເຊັ່ນ: 
ການລາດຕະແວນ, ປັບປຸງທາງ ແລະ ກິດຈະກໍາສົ່ງເສືອຄວາມຮູ້ການອານຸລັກໃນບ້ານ.

ອີງໃສ່ຄົວເລກປີ 2010 ຈາກພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 
ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງການ ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານນິເວດເພີ່ມ
ຂື້ນຢ່າງສະໝໍາສະເໝີລະຫວ່າງປີ  2001  ຫາ  2008. ລາຍຮັບນີ້ (ໃຊ້ສໍາລັບສູນຂໍ້ມູນ, 
ກອງປະຊຸມ ແລະ ການບໍລິຫານ) 27% ໄດ້ປະກອບໂດຍກົງໃສ່ກອງທຶນລວມ. 
ຕໍມາພາສີທ້ອງຖ່ິນອ່ືນໆ ແລະ ລາຍຈ່າຍພະແນກ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ    (ໃຊ້ສໍາລັບສູນຂ້ໍມນູ, 
ກອງປະຊຸມ ແລະ ການບໍລິຫານ) ສ່ວນເຫຼືອໄດ້ມີການຈ່າຍໃຫ້ບ້ານ, 
ຜູ້ນໍາທ່ຽງທ້ອງຖິ່ນ, ການເດີນທາງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ສໍາລັບອາຫານທ້ອງຖິ່ນ 

ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ. ຖ້າທັງໝົດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາ 
ໃນແຂວງໄດ້ບັນທຶກເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີ, ທັງໝົດລາຍໄດ້ຈາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ ນສູງຂຶ້ນ. ໂຄງການໄດ້ກໍານົດຕົວເລກຂອງຍຸດທະສາດໃໝ່ ຄືການນໍ
າພື້ນຖານໄປສູ່ການທ່ອງທ່ຽວຊຸ່ມຊົນ, ການອະນຸລັກ ແລະ ຮູບແບບ ການພັດທະນາ. 
ຫົວນ້າໃນຈໍານວນເຫຼົ

ານີ້ແມ່ນການລວມຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດເຂົ້າໃສ່ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ບູລິມະສິດຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. 
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເມືອງ ສໍາລັບ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ເປ້ົາໝາຍການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີມີການສ້າງແຕ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໂຄງການນ້ໍາ
ຫາ ຈາກຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ. ຕໍ່ມາ ຄວາມໂປງໃສ່ໃນການແບ່ງປັນລາຍໄດ້ຂອງໂຄງການ ແລະ 
ສັນຍາການຮ່ວມມືໄດ້ມີການແຍກມັນອອກ ຈາກຫຼາຍໆຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຄືກັນ. 
ຈຸດທີ 3, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການຕອບສະໜອງການເພີ່ມຄວມຮັບຮູ້ເປັນອົງປະກອບ
ທີ່ ສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າຫາ. ກິດຈະກໍາໃນການເພີ່ມຄວາ
ມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຍິງ-ຊາຍທີ່ຈະແຈ້ງໃນເນື້ອຫາຂອງ ແຜນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຍດ ຫຼາຍກ່ວາຜົນເສຍ ເພດຍິງ ແລະ 
ຄວາມອ່ອນແອກຸ່ມອື່ນ.

ສຸດທ້າຍ ໂຄງການໄດ້ມີບົດບາດທີ່ຕັ້ງໜ້າການພັດທະນາກິດຈະກໍາການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຫຼ
າກຫຼາຍຂອງບ້ານ. ຕົວເລກການທ່ອງທ່ຽວ ສໍາລັບແຂວງຫຼວງນໍ້າທາລຸດລົງໃນປີ 2009, 
ອາດເປັນຍ້ອນວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂລກ ໃນຂະນະທີ່ຊຸມຊົນບ້ານນາ  
ລັນມີການປະເຊີນໜ້າການແຂ່ງຂ້ັນເພ່ີມຂ້ືນຈາກຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວພາກເອກ
ະຊົນ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ ພັດທະນາຍຸດທະສາດການດໍາລົງຊີວິດເພີ່
ມເຕີມ ສໍາລັບຊຸມຊົນໃນເຂກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໂດຍລົງທຶນຄືນໃໝ່ໃນລາຍໄດ້ 
ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ.

8

ແຫຼ່ ງທີ່ ມາ: ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດນໍາ້ຫາ້

ຈາໍນວນຕວົເລກນກັທ່ຽງທ່ຽວ ແລະ ລາຍໄດ6ການທ່ອງທ່ຽວທາງນະເວດ, 2001-2009
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ບນັດາຜນົກະທບົຕ່າງໆ

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ
ການເພີ່ ມມູນຄ່າໃຫກ້ບັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ໂຄງການນໍ້າຫາ ມີການສ່ວນປະກອບ ເພື່ອອານຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ແບບຍຶນຍົງຂອງຊີວ
ະນາໆພັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໃນຕົວເລກ ວິທີການ. ຜ່ານການພັດທະນາຂອງ ໂອ
ກາດກໍາດໍາລົງຊີວິດທາງເລືອກອື່ນ, ໂຄງການໄດ້ລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ກັບ ຊັບພ
ະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກັບຫຼາຍກ່ວາ 100 ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ 
ນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ນໍາທ່ຽວ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 
ແລະ ສະໜອງທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ການເດີນທາງໃນ 17 ບ້ານທີ່ຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 
ທ່ອງທຽວທາງນິເວດ.

ການພັດທະນາໂຄງການທອງທ່ຽວຊຸມຊົນໄດ້ມີການປຶກສາປະເພດໃໝ່ຂອງມູນຄ່າຕ່ໍກັ
ບລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໃນຕໍ່ໄປນີ: 
ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນກອ່ນທີ່ຈະມີການເກັບກ້ວຍໄມ້ປ່າສໍາລັບ 0,20 ໂດລາຕໍກິໂລ 
ປະຈຸບັນສາມາດເຮັດໃຫ້ກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ກັບກ້ວຍໄມ້ເຫຼົານີ້ ທີ່ເປັນຄູ່ມືບ້ານ 
ສໍາລັບ 5 ໂດລາຕໍ່ມື້. ຫຼັກການດ້ຽວກັນຖືສໍາລັບ ນັກລາສັດໃນເມື່ອກ່ອນ 
ຜູ້ປະຈຸບັນເຮັດວຽກນໍາທ່ຽວເບິງນົກ ແລະ ສັດປ່າ. ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນດຽວນີ້ສາມ
າດເຫັນໄດ້ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງຜົນດີທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການທ່
ອງທ່ຽວທາງທາງດ້ານນິເວດ ແລະ ການອານຸລັກຮັກສາ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຮິດຄອງປະເພນີ ກັບມັນເປັນພື້ນຖານ.

ການກະຈ່າຍທຶນສໍາລັບການອານຸລັກ

ການທ່ອງທ່ຽວທາງນິເວດຍັງເປັນການກະຈ່າຍທຶນສໍາລັບປັກປ້ອງພ້ືນທ່ີຄຸມຄອງ 
ແລະ ການເຮັດວຽກສົ່ງເສີມການອານຸລັກ. ການບໍລິການນໍາທ່ຽງແຕ່ຢ່າງດຽວມີການກ
ະຈ່າຍລາຍໄດ້ສູງກວ່າ  8.000 ໂດລາ ນັບແຕ່ປີ 1999, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ດໍາເນີນການ 
ທ່ອງທ່ຽວອື່ນໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຜູ້ນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວ

ນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈ່າຍສູງກ່ວາ 10.00 ໂດລາ ໃຫ້ກັບນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແ
ຫ່ງຊາດຕັ້ງແຕ່ປີ 2002. ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລາຍຮັບນີ້ ມີການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນພາຍ 
ໄດ້ທຶນຫ້ອງການ. ຜົນປະໂຫຍກອື່ນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໄດ້ມີການກະ
ຈາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຕິດຕາມ, ການລາຍງານ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ ສໍ
າລັບການອານຸລັກກັບພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ຜູ້ທໍາທ່ຽວທາງນິເວດ ແລະ 
ເຄືອຄາຍການທ່ອງທ່ຽວຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມມີການເສີມສ້າງການອານຸລັກ ແລະ 
ຂໍ້ຄວາມການປົກປ1ອງສັດປ່າ. ບ້ານມີໜ້າທີ່ ລາຍງານການລະເມີດ ຫຼື ການບຸກລຸງປ່
າໃຫ້ໝົດໄປໃຫ້ກັບພະແນກການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ຊິ່ງໃນທາງກັບກັນປະສານງານກັບ 
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນລະດັບເມືອງ ຫຼື ລະດັບສູນກາງ. 
ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຍັງເປັນພະນັກງານຖາວອນປະຈໍາຜາຍໃ
ນພື້ນທີ່ໂຄງການ ໃນການຊ່ວຍເຊື່ອມບັນດາຫຼັກການການອານຸລັກເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາ 
ທ່ອງທ່ຽວທາງນິເວດ. ໂຄງການນໍ້າຫາໄດ້ມີການຊ່ວຍດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜູນສໍາລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າຫາ, ເພີ່ມກໍາໄລຊອງຜົນປະໂຫຍດການອານຸລັກ
ຂອງພວກມັນ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັງຊາດ.



ການສ້າງສະຖານທີ່ສັກຊິດຂອງບ້ານ ໝາຍວ່າມີການສ້າງດອນຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນ
ປ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສຶບພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້ ແລະ ສັດປ່າຂະໜາດນ້ອຍ. 
ການພັດທະນາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ, 
ຜູ້ດໍາເນີນງານໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ມີການຮັບ
ປະກັນວ່າຊຸມຊົນໄດ້ລົງທຶນໃສ່ໃນການຮັກສາ ມໍລະດົກທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນທີ່ຍຸດຕິທໍາຂອງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດທີ່ສ້າງ. ສຸດທ້າຍ 
ບ້ານທີ່ທີມງານຕິດຕາມ ແລະ ການມີຢູ່ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບການຢ່າງໃນປ່າສະ
ຫງວນແຫ່ງຊາດບໍ່ມີການເຫັນນໍາກິດຈະກໍາ ທີ່ຜິດກົດໝາຍເຊັ່ນ: ການບຸກລຸກ ແລະ 
ການກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ໄພຂົມຂູ່ກັບພື້ນທີ່ປ້ອງກັນຍັງມີຢູ່. ເສັ້ນທາງຂອງປ່າໄດ້ມີການບຸກເບີກ 
ເພື່ອກັບກູ້ຢາງພາລາໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ໂດຍນັກລົງທຶນ ເອກະຊົນ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄ
ວາມພະຍາຍາມໄດ້ຮັບການຕໍ່ຕ້ານສໍາເລັດ ກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງຫ້ອງການປົກ
ຄອງແຂວງ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ພະແນກປ່າໄມ້ແຂວງ ກັບປະສິດຕິຜົນຕໍາຫຼວດ ແລະ ບັງຂັບໃຫ້ຍິນຍອມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້
ຮັບການທໍາລາຍທີ່ໜ້ອຍລົງ ໂດຍຂາດຊັບພະຍາກອນ. ອກງທຶນປົກປ້ອງປ່າໄດ້ມີກ
ານສ້າງຂຶ້ນໃນລະ ດັບຊາດ, ກັບເງິນທຶນທີ່ມີໄດ້ຖືກດໍາເນີນສໍາລັບການລົງທຶນໃນພື້ນ
ຖານໂຄງລ່າງ, ການປຸກປ່າຄືນໃໝ່,ປ້ານຂໍ້ມູນ, ຈຸດກວດໄຟປ່າ ແລະ ຈ້າງພະນັກງານ 
ແຕ່ໃຫ້ເຫັນວັນທີ, ກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ທັນບັນລຸໄປເທິງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າຫາ. 
ລະບົບຕິດຕາມ ມີຄວາມເຂັ່ງຂັດຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ກັບປະສິດທິຜົນການທໍາ
ລາຍປ່າໄມ່ ແລະ ນີ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາມີ ກອງທຶນ
ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນ.

ຜນົກະທບົຕ່ໍເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ທາງເລອືກໃນ ການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ການສາ້ງວຽກ

ການທ່ອງທ່ຽວດ້ານນິເວດວິ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖີ່ນ. 
ຄູ່ມືແນະນໍາດ້ານນິເວດໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຫຼາ
ຍກ່ວາ 600,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1999 ຈາກໜ່ວຍງານບໍລິການ 
ຄູ່ມມືແນະນໍາ ດ້ານນິເວດວິທະຍາ ພຽງຢ່າງດຽວ. ນີ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນລາຍໄດ້ທີ່ເພີ້
ມຂຶ້ນທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບແຂວງທີ່ມີ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນ 389 ໂດລາສະຫະັດ, ແລະ 
678 ໂດລາສະຫະລັດ ຂອງປະເທດ ການທ່ອທ່ຽວໄດ້ເສີມວິທີການດໍາລົງຊີວິດແ
ບບດັ້ງເດີມຂອງບ້ານໃຫ້ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອຫຼາກຫຼາຍອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າ, 
ປະຫຍັດເງີນ, ໄດ້ຊ້ືສິນຄ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຈ່າຍຄ່າໂຮງຮຽນ. ຍົກ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: 
ແມ່ຍິງນໍາໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍອັນໜຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້ ເກັບໜໍ່ໄມ້ ແລະ ໜໍ່ຫວາຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ມື້ຕໍ່ມາກໍ່ມີການຂົນສົ່ງໄປ ຕະຫຼາດໂດຍການຍ່າງ, ແລະ ສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະລາຍຮັບ 
1-2 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ມື້. ແມ່ຍິງເຫລົ່ານີ້ ໃນປະຈຸບັນສາມາດ ໃຊ້ເວລາ 2-3 ຊົ່ວໂມງ 
ກະກຽມອາຫານ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ໄດ້ມີລາຍຮັບ 3-6 ໂດລາສະຫະລັດ, 
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ່ຽງໄປ ໄກອອກຈາກບ້ານ. ການໃຊ້ເວລາທີ່ເຫຼືອສາມາດນໍາມາໃຊ້ 
ສໍາລັບການດູແລເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຄົວເຮືອນອື່ນໆ ຫຼື ກິດຈະກໍາທາງ ເສດຖະກິດ.

ໃນແງ່ຂອງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ຂະແໜງການທີ່ພັກອາໃສຈ້າງງານຫຼ
າຍກ່ວາ 300 ຄົນໃນແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ໃນຂະນະທີ ມີ 172 ກິດຈະກິດກາ
ນນໍາທ້ຽວທີ່ເຮັດເຕັມມື້ແລະ ເຮັດເຄິ່ງມື້ຢູ່ໃນແຂວງ. ເພີ່ມອີກຫຼາຍຮ້ອຍສະ
ມາຊິກຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການ ວ່າຈ້າງຈາກກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວທາງຊຸ້ມຊົນ 
ຄືເປັນຜູ້ສະໜອງອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກສາໃສ. ທົ່ວທັງແຂວງ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 
ຄາດວ່າຈະສະໜັບສະໜູນຫຼາຍກ່ວາພັນ ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ
ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຮ້ານອາຫານ, ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ກ່ຽວກັບ ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງ, 
ໃນບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສ່ົງໂດຍສາຍ, ການຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ຫຼື 
ການສະໜອງຜະລິດ ຕະພັນທາງດ້ານກະສິກໍາ ກັບລະບົບຕ່ອງໂສການສະໜອງການ
ທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງໃຫ້ມັນເປັນແຫຼ່ງລາຍໃຫ່ຍຂອງການຈ້າງງານໃນ ທ້ອງຖິ່ນ.

ໂ ດ ຍ ກ າ ນ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຄົ ນ ໃ ນ ທ້ອ ງ ຖ່ິ ນ ເ ປັ ນ ຜູ້ນໍາ ທ່ຽ ວ 
ໃນການທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນທາງນິເວດ ເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາສິບປີ ແລະ ການ 
ສ້າງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບົດແນະນໍາຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບການລົງທຶນການທ່ອງທ່ຽວຂະ
ໜາດນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໂຄງການນໍາ້ຫາ ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຂະແໜງກາ
ນເອກະຊົນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີການພັດທະນາໃນແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ. ເຖິງປະ 
ຈຸບັນມີ 4 ໜ່ວຍງານໃໝ່ຂອງເອກະຊົນທີ່ໃຫ້ການບໍລິການນໍາທ່ຽວທາງດ້ານນິເວດໄດ້
ມີການເປີດໂຕໃນການເຊີ່ອມຕໍ່ກັບ ປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ຫາ.

ສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍ ລາຍຮບັໃຫ)ແກ,ຊຸມຊນົ

ໃນປີ 2006, ໜ່ວຍງານບໍລິການຄູ່ມືດ້ານນິເວດວິທະຍາ ນໍາ້ຫາ 359 ທ່ອງທ່ຽວ ລວມ 
1,787 ຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບສຸດທິໄດ້ 56,940 ໂດລາສະຫະລັດ ລາຍໄດ້ຄ້າງຮັບນີ້ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນວິທີຕໍ່ໄປນີ້:

ຊຸມຊົນ ແລະ ສີນຄ້າ ຂາຍອາຫານ ແລະນໍາ້  
ເມື່ອການທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ, ອາຫານ ແລະ ນໍາ ້ ຈະແມ່ນການຊື້ໃນອັດຕາທີ່ກໍານົດຂອງ 
1.50 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ມື້, ຕໍ່ຄົນ ສໍາລັບຄ່າຊຸດເມນູ ຂະນາດນ້ອຍ 
ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຟືນ ຈະລວມຢູ່ໃນລາຄານີ້.
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ທີ່ພັກໃນໝູ່ບ້ານ
ລາຄາທີ່ພັກໃນບ້ານຕາມທີ່ຖຶກຍົກຂຶ້ນ ຢູ່ປະມານ 2.00 ໂດລາສະຫະລັດ 
ຕໍ່ຄືນ ໃນປີ 2007 ເງີນຈໍານວນນີ້ ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍກົງໄປຫາບ້ານ 
ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ສໍາລັບການດູແລກັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະເປັນກອງທືນບ້ານ 
ໃນການບໍາລຸງ ຮັກສາ ເກັບໄວ້ໃນທີ່ປອດໄພ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆຂອງຊຸມຊົນ.

ການຄົມມະນາຄົມ
ຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ 6-20 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ການເດີນທາງໄປ 
ຂຶ້ນຢູ່ກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບຂອງ ການຂົນສົ່ງ ຄ່າທໍານຽມຈະໄດ້ຮັບເງີນໂດຍ
ກົງໃຫ້ກັບຄົນຂັບເຮືອ ຫຼື ເຈົ້າຂອງພາຫະນະ.

ຄ່າແນະນໍາ
ຄ່າແນະນໍາໄດ້ຮັບເງີນ 10-15 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ມື້; ຊ່ວຍແນະນໍາ 9 
ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ມື້, ແລະ ບ້ານ ຕໍ່ມື້. ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັກທ່ອງທ່ຽວ 
ມີສາມຄູ່ມືໃນການເດີນທາງ.

ຫັດຖະກໍາ
ຫັດຖະກໍາ ພ້ືນເມືອງແບບງ່າຍດາຍແມ່ນລວມຢູ່ໃນລາຄາທົວຂອງແຕ່ລະຄົນ, 
ແລະ ໄດ້ຖຶກນໍາສະເໜີໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນ ຂອງຂວັນ ໂດຍໜຶ່ງໃນບ້ານ 
ທີ່ນອນເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວ ບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຈັດຫາ 
ຫັດຖະກໍາມັກຈະເປັນບ້ານສຸດ ທ້າຍ ເມື່ອມື້ທີ່ວົງຈອນທ່ອງທ່ຽວ. ລາຄາທີ່ຕັ້ງໄວ້ 
1.75 ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໄດ້ມີການເຈລະຈາ ໃນປີ 
2006 ລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 
ມັກຈະເຮັດຕາມບ້ານຫັດຖະກໍາ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບ ໝາຍ ຫຼື ບ້ານອື່ນໆ.

ຄ່າທໍານຽມບໍລິການຂອງບ້ານ
ບາງບ້ານຢູ່ເສັ້ນທາງໄປທັດສະນະຖຶກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຕົ້ມນໍາ້, ກະກຽມສະຖານທີ່ປິກນິກ 
ໃນປ່າທໍາມະຊາດ, ຫຼື ປະຕິບັດການອື່ນໆ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ 
ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານຫ້ອງການ ສໍາລັບກຸ່ມການທ່ອງທ່ຽວ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖຶກຈ່າຍ ເພື່ອການບໍລິ ການເຫຼົ້ານີ້ໃຊ້ເວລາແຕ່ລະຄົນ.

ບັນດາປະເພດຕ່າງໆເຫຼົ້ານີ້ແມ່ນສະແດງເປັນເງີນ ໂດລາສະຫະລັດ 41,069 ໃນການ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງທັງໝົດ ຈ່າຍໃຫ້ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການໃນທ້ອງຖີ່ນໃນ
ປີ 2006. ການດຸນດ່ຽງ 15,871 ໂດລາສະຫະລັດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນກອງທືນສ
າທາ ລະນະ, ລວມທັງກອງທືນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ພາສີອາກອນ, ແລະ ກວມເອົາ 
ການປະຕິບັດການຂອງໜ່ວຍການບໍລິການຄູ່ມື ດ້ານນິເວດວິທະຍາ ນໍາ້ຫາ ແລະ 
ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ.

ລວມທງັແມ່ຍງິ ແລະ ຊນົກຸ່ມນອ້ຍ

ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ການບໍລິການຄູ່ມືແນະນໍາດ້ານ
ນິເວດວິທາຍາ ນໍາ້ຫາ ມີການສຸມໃສ່ບັນຫາ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ເຂົ້າໃ
ນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ພົວພັນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນແຂວງ. ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມກວດ
ກາແມ່ນການຈັດແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມີອັດຕາທີ່ສູງ ໃນຊຸມຊົນຕາມກິດຈະກໍາການທ່
ອງທ່ຽວທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ ຄູ່ມືການແນະນໍາ ນໍາ້ຫາ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນປີ 2006 

20 ເປີເຊັນຂອງຄູ່ມືເປັນຜູ0ຍິງ ແລະ 95 ເປີເຊັນ ເປັນສະມາຊິກຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ. 
ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາມີຊົນເຜົ່າຫຼາຍກ່ວາ 20 ເປີເຊັນ, ກວມເອົາປະມານ 
66 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປະຊາກອນໃນແຂວງ. ການບໍລິການຄູ່ມືແນະນໍາ ນໍາ້ຫາ 
ໄດ້ສະແດງບົດບາດໃນແຜນງານ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຂວງ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະກ
ະຕຸ້ນການລວມໂຕຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນກິດຈະກໍາການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາ.

ຜນົກະທບົດາ້ນນະໂຍບາຍ

UNESCO-LNTA ນໍາ້ຫາ ການທ່ອງທ່ຽວດ້ານນິເວດວິທະຍາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການ
ພາກສ່ວນຫຼັກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ 
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເປັນການແນະນໍາໂດຍ 
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ 2006-2020 ທີ່ເນັ້ນໜັກການ
ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການໂດຍອີງໃສ່ວັດທະນາທໍາ, 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ. ຍຸດທະສາດນີ້ຖຶກເປັນຕົວຢ່າງ ໂດຍວິ
ທີການໂຄງການທ່ອງທ່ຽວດ້ານນິເວດວິທະຍາ ນໍາ້ຫາ ມັນຖຶກຄາດຄະເນວ່າຫຼາຍກວ່າເ
ຄິ່ງໜຶ່ງຂອງມູນຄ່າຂອງອຸດສະຫະກໍາ ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ໄດ້ມີການຖອ
ດຖອນບົດຮຽນມາຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ກິດຈະກໍາພື້ນຖານດ້ານວັດທະນາທໍາ.

ການທ່ອງທ່ຽວມີບົດບາດໃນທາງບວກມີບົດບາດໃນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ມີ
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, 
ໄດ້ຮັບການກກໍານົດ ແລະ ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍ
າກ ແລະ ການເຕີບໂຕແຫ່ຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ0ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ VI 
(2006-2010), ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ ຊາດ, ຍຸດທະສາດການທ່
ອງທ່ຽວນິເວດວິທະຍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ (2006-2010) 
ແລະ ແຜນຍຸດທະ ສາດຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ເຖິງປີ 2020. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອ
ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຍັງຢູ່ພາຍໃນການສະໜັບສະໜູນ, ແນວ ໃດກໍ່ຕາມ, ແລະ 
ຮຽກຮ້ອວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແບບຢືນຍົງຕໍ່ຊັບພະຍາກອ
ນທີ່ຢູ່ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ.
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ແບບຍນືຍງົ ແລະ ການຟື ້ນຄນືສະພາບເດມີ

ຄວາມຍືນຍົງ

ໃນຂະນະຄິ່ວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ທ່ອງທ່ຽວທາງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ນຳ ຫ້າ 
ແມ່ນກ່ຽວກັບຫຼາຍປັດໃຈທາງດ້ານການເງິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ສັງຄົມ, ໂຄງປະກ
ອບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງກອນໄດ້ໂປ່ງໃສ່ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງແບບ
ຍືນ ຍົງ. ຍົກຕົວຢ’່າງ, ໜ່ວຍງານການບໍລິການຄູ່ມືທາງນິເວດຂອງນໍາ້ຫາ 
ໄດ້ໃນທາງດ້ານທືນຮອນແບບຍືນຍົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2002. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄຸ້ມຄອ
ງດ້ານການເງີນແມ່ນໂປ່ງໃສ່.

ຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ຂະນະດຽວກັນ, ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍການນໍາໃ
ຊ້ການປະຕິບັດທີ່ຫຼູດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອການ ຜະລິດເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ສາ
ມາດຍ້ອຍສະລາຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ອາຫານທີ່ນໍາເຂົ້າ, ການຫຼູດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຟືນ 
ແລະ ພະລັງງານທົດແທນຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານນໍາ້ຂະໜາດນ້ອຍ 
ພະລັງງານໃນບ້ານພັກ ໃນກຸ່ມບ້ານ ຂະໜາດຂອງ ກຸ່ມທົວຈະຖຶກເັ 
ບໄວ້ມັກຈະມີໜ້ອຍກ່ວາສິບຄົນ ເພື່ອຫຼູ’ດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ວັດທະນາທໍາໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ ເສັ້ນທາງ.

ການສະໜັບສະໜູນໃນລະດັບສູງ ສໍາລັບໂຄງການໃນໝູ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນອາ
ໃສ່ປັດໃຈໃນສະຖາບັນຫຼາຍແຫ່ງ ລວມເຖິງການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທືນໃໝ່
ຂອງຮູບປະທໍາສ່ວນຂອງລາຍ ໄດ້ໃນກິດຈະກໍາການພັດທະນາໝູ່ບ້ານ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ ການດໍາເນີນງານທັງໝົດ ແລະ ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ 
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອຸດໜູນ ຫຼື ເງີນທືນຈາກພາຍນອກ ລະບຽບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບວິ
ທີການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດູແລໄດ້ ຖຶກສ້າງຂຶ້ນໃນລັກສະນະທີ່ມີສ່ວ
ນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ, ຄູ່ມື, ການສື່ສານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກລະດັບແຂວງ ແລະ 
ລະດັບຊາດ.

ການຕອບຮັບ

ອິງໃສ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ ຄູ່ມືທາງນິເວດວິທະຍາຮູບແບບການບໍລິການ ນໍາ້ຫາ, ຄູ່
ມືການບໍລິການປະຈຸບັນໄດ້ເປີດໃນສອງເມືອງເພີ້ມ ເຕີມ ໃນແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, 
ໃນຂະນະທີ່ ສາມການບໍລິການໄດ້ຖຶກເປີດໃນສາມແຂວງແຍກຕ່າງຫາກຢູ່

ໃນ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ປີ 2004 ແລະປີ 2006. ໃນສ່ວນການທົດລອງ
ແບບຂອງແບບທົດລອງນໍາ້ຫາ ໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍການ 
ຈັດສັນສໍາມະນາການຮັບຮູ້ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ສໍາລັບຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໆທ້ອງທ່ຽວ.

ຄູ່ຮ່ວມງານ
ຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ, ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄ
ອງໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທາງລະບົບນິເວດ ວິທະຍາ ນໍາ້ຫາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຕົ້ນຕໍມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂຄງການລວມມີ:

ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ: ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ 
ສໍາລັບບົດແນະນໍາ, ທີ່ພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ; ຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລະບຽບຂໍບັງຄັບ; 
ຊ່ວຍໃຫ້ກັບການຕະຫຼາດ ແລະ ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການຂາຍ; ແລະ ມີການກວດກັ່ນຕ
ອງບົດສະເໜີການລົງທືນ. ຫ້ອງການ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ຍັງໃຫ້ການແນະນຳ 
ໂຄງການນໍາ້ຫາມີພື່ນທີ່ຫ້ອງການ, ອຸປະກອນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ຈາກການຮ່ວມງານ ແລະ ຂາຍທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ເຂດນໍາ້ຫາ: ຜູ້ດໍາເນີນ
ການປູກຈິດສໍານຶກການອະນຸລັກ ແລະ ການກວດກາ ລາດຕະເວນ ແລະ 
ໃນທົ່ວເຂດພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ, ການນໍາໃຊ້ຄ່າທໍານຽມໃບອະນຸຍາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂ
ດຍ ຄູ່ມືແນະນໍາ ດ້ານນິເວດ ນໍາ້ຫາ. ໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງຍັງໄດ້ຮັບການຮັບ
ຜິດຊອບ ສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ 
ຊັບພະຍາກອນເຂດປ່າປ້ອງກັນ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ແລະ 
ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນ.

ສະຫະປະຊາຊາດການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ 
(UNESCO): ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານ ວິຊາການ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ
ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງີນຈາກລັດຖະບານ ແນວຊີແລນ ໃນປີ 1999. ສໍາລັບ 
ໄລຍະທີ່ II ຂອງໂຄງການ ນໍາ້ຫາ, ກອງທືນທັງໝົດນີ້ແມ’’’’’່ນ 408,992 ໂດລາສະຫະລັດ.
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ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວພາກເອກະຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ: 
ຕິດພັນກັບກົດລະບຽບການປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການປະພຶດ, 
ລວມຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການບໍລິໂພກສັດປ່າ ແລະ ການຊື້ວັດຖຸໂບຮານ, 
ຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຂະໜາດກຸ່ມທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ທຸກໆອາທິດ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ 
ການນໍາໃຊ້ຂໍແນະນໍາທ້ອງຖີ່ນ, ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມໃບອະນຸຍາດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ, 
ເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງເສດເຫຼືອທັງໝົດ, ບໍລິໂພກ ຜະລິດສະບຽງອາຫານ ພຽງແຕ່ໃນບ້ານກ່ຽ
ວກັບທັດສະນະທົ່ວໄປ, ແລະ ເຄົາລົບຄວາມເຊື່ອວັດຖະນາທໍາທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ພາສີ. 
ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີສ່ວນໃນການຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມ ແລະ 
ການພັດທະນາອາຊີບ.

ຫ້ອງວ່າການແຂວງ: ກໍານົດນະໂຍບາຍການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, 
ກົດລະບຽບດີແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ການບໍລິຫານ.

ຫ້ອງການ ພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ / ທ່ອງທ່ຽວເມືອງ: ໃບອະນຸຍາດ ແລະ 
ລະບຽບການ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ການທ່ອງທ່ຽວ, ລວມ
ທັງການລົງທຶນໃນຂະຫນາດນ້ອຍການທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ, ສະຫນອງການຝຶກ ອົບຮົ
ມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂະແຫນງການສາທາລະນະ ແລະ ເອກະຊົນ, 
ດໍາເນີນການຕະຫຼາດປາຍທາງ ແລະ ການສົ່ງເສີມ, ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ.

ຊຸມຊົນ: ຢ່າງຫ້າວຫັນເຂົ້າຮ່ວມໃນການແລະຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກໍາການທ່
ອງທ່ຽວ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງ ກົດລະບຽບການດໍາເນີນງານ ແລະລະບຽບການສໍາ
ລັບການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນບ້ານ, ອະນຸລັກແລະຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະວັດທະນະທໍາ.

ຫ້ອງການ ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະການຄຸ້ມຄອງ: 
ດໍາເນີນການວາງແຜນການໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະການຈັດສັນ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ລົງທະບຽນ
ທີ່ດິນ ແລະບັນຫາໃບຢັ້ງຢືນການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ.

ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ: ລະບຽບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ມີການຊີ້ນໍາການອະນຸລັກ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.

ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ: ຕິດຕາມກວດກາ ແລະການບັງຄັບໃຊ້ປ່າໄມ້ 
ແລະ ກົດໝາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການກະຈາຍກົດລະບຽບ 
ແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
ສໍາລັບ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ກໍານົດເຂດການທ່ອງທ່ຽວພັດທະນາ, ມີການຂະຫຍາຍ 
ການສົ່ງເສີມດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ກິດຈະ ກໍາການຜະລິດສະບຽງອາຫານ.
 

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວັດທະນາທໍາ: ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາການອະນຸລັກ 
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັວັດທະນາທໍາ ແລະ ປະເພນີໃນທ້ອງຖ່ີນ, ແລະ ສະຖານທ່ີບູຮານນະຄະດີ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ; ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານວັດທະນາທໍາ, 
ເຊິ່ງລວມທັງຫໍພິພິດຕະພັນ, ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວວັດຖະນາທໍາ, ແລະ ວັດຖຸໂບຮານ; 
ຜົນກະທົບຕໍ່ ການຕິດຕາມກວດກາ.

ຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ຂະບວນການປ
ະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ຂອງໂລກ, ມີການຮ່ວມກັບ 
PTO ຈັດຕັ້ງແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ, 
ຈະມີການສ້າງໃບລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ສໍາລັບສິ່ງເສດເຫຼືອແຂງ ແລະ ນໍາ້ເປື້ອນ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕໍ່ການຕິດຕາມກວດກາ.

ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ໃຫ້ທືນ: 
ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ດ້ານການເງີນ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງບ່ອນທ່ີຮ້ອງຂໍ.

ພະແນກ ການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທືນ: ການທົບທວນຄືນ ແລະ 
ຮັບໃບອະຍຸຍາດລົງທືນ, ການສົ່ງເສີມການລົງທືນ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ພະແນກ ການສື່ສານ, ການຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ: ການສໍາຫຼວດອອກແບບ, 
ແລະ ຮັບການກໍ່ສ້າງພື່ນຖານໂຄງ ລ່າງການທ່ອງທ່ຽວ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວຕໍາຫຼວດ: ປະສານງານກັບ  PTO ກັບລະບຽບທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, 
ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
ແລະຄວາມປອດໄພສໍາລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ລະບຽບການແນະນຳ ສໍາລັບ ນັກທ່ອງທ່ຽ
ວທີ່ໄປຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເ
ລື່ອງກົດຫມາຍ ແລະ ການສູນເສຍຊັບສິນການຮ້ອງຂໍເງິນ.

ກອງທັບ: ແມ່ນໄດ້ປຶກສາໃນເວລາທີ່ພື້ນທີ່ຂອບເຂດ ສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ, 
ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄຸມການ ເຂົ້າເຖິງ ແລະ 
ຄົນລາດຕະເວນປ່າຫງວນແຫ່ງຊາດ.

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ: ສົ່ງເສີມການເທົ່າທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍເປັນຕົ້ນຕໍ ໃນຂະແໜງການທ່ອງ ທ່ຽວ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ້ອງຖີ່ນໂດຍແມ່ນ
ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງຂົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍໃນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ໃຫ້ມີການສ່ົງເສີມ.

ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ: ການສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖີ່ນ, ໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ລະບຽບຕະຫຼາດໃນທ້ອງຖີ່ນ.

ແນວລາວສ້າງຊາດ: ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນການປົ
ກປ້ອງ ແລະການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະວັດທະນະທໍາ; 
ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງບ້ານ.

ຊາວຫນຸ່ມລາວສະຫະພັນ: ການປະພຶດກິດຈະກໍາ ການປູກຈິດສໍານຶກການກໍ່ສ້າງກ່ຽວ
ກັບວິທີຫຼີກເວັ້ນການ ຫຼື ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການຫຼູດຜ່ອນການຂອງການທ່ອງທ່ຽວ 
ລະຫວ່າງ ຊາວຫນຸ່ມ.
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