
ການຄົນ້ຄວາ້ແບບລງົປະຕບິດັຕວົຈງິທີ່ ມຈີດຸໝາຍໃນການສະເໜຮູີບແບບການພດັທະນາເຂດ
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ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ໂດຍທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ 

ການຄົນ້ຄວາ້ພຶນ້ຖານ (B) ສກົປ ີ2013-2015 ຜູຊ້ີນໍ້າໂຄງການ: ກຈີຊິ ິຢາຈມິະ 

 

1. ຈດຸປະສງົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ 

2. ສະພາບປດັຈບຸນັ ແລະ ບນັຫາຂອງເຂດຊນົນະບດົ 

3. ການດາໍເນນີການເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາ 

4. ຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຈບິດັໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນລະບບົການປະຕບິດັຕວົຈງິ 

5. ສະຖານທ່ີປະຕບິດັໂຄງການ 

6. ກດິຈະກາໍດາໍເນນີໂຄງການ 

 

1. ຈດຸປະສງົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ 
ຢູບ່າ້ນຊນົນະບດົໃນເຂດອາຊແີມນ່ມວີດັທະນະທາໍທອ້ງຖິ່ນອນັຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເປັນເອກະລກັຂອງເຂດນ ັນ້ໆ. ແຕ ່

ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົທ່ີມຜີາ່ນມາມ ີ ຈດຸປະສງົໃນການພດັທະນາທາງດາ້ນ 

ເສດຖະກດິ ແລະ ໃຫເ້ປັນທນັສະໄໝໃນການດາໍລງົຊວີດິຂອງຊາຊນົນະບດົແມນ່ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສນົໃຈຕ່ໍກບັຄວາມ 

ເອກະລກັແບບທອ້ງຖິ່ນ, ເຊິ່ ງເຮັດໃຫເ້ສຍຈດຸມຸງ່ໝາຍ ແລະ ຄວາມພມູໃຈ ໃນການດາໍລງົຊວິດິຢູບ່າ້ນຊນົນະບດົ 

ແລະ ເຮັດໃຫອ້ອ່ນລງົຄວາມສາມກັຄຂີອງຊາວບາ້ນ. ຍອ້ນສາຍເຫດນີ ້ບນັຫາການຫຸຼດລງົຂອງປະຊາກອນ ແລະ 

ຈາໍນວນຜູສ້ງູອາຍຫຼຸາຍຂຶນ້ ແມນ່ຂະຫຍາຍຈນົເຮັດໃຫສ້ງັຄມົເຂດຊນົນະບດົຕກົໃນສະພາບວກິດິໂດຍສະເພາະ 

ແມນ່ການຮກັສາວດັທະນະທາໍ ຫືຼ ປະເພນທີອ້ງຖິ່ນອນັເປັນເອກກະລກັຂອງຊຸມຊນົນ ັນ້. ໃນການ ຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີ ້ຈະ

ສະເໜີຮບູແບບການພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົແບບໃໝ ່ ທ່ີເນັນ້ໃສກ່ານສະໜບັສະໜນູວດັທະນະທາໍ ແລະ 

ປະຫວດັທອ້ງຖິ່ນທ່ີມເີອກະລກັ  ໂດຍນາໍໃຊວ້ທີິການຄ ົນ້ຄວາ້ທອ້ງຖິ່ນແບບລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ (Practical local 

study). (ບດົລາຍງານສນູຄ ົນ້ຄວາ້ CSEAS ປະຈາໍສກົປີ 2013-2014, ໜາ້ 12) 

 

2. ສະພາບປດັຈບຸນັ ແລະ ບນັຫາຂອງເຂດຊນົນະບດົ 
ໃນປະເທດຢ່ີປຸ່ນ, ພາຍຫຼງັສງົຄາມໂລກຄ ັງ້ທ່ີ 2 ສິນ້ສດຸລງົ ກາພດັທະນາທາງດາ້ນພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເຊ່ັນ: ໄຟຟ້າ

, ນ ໍາ້ປະປາ, ເສ້ັນທາງ ແລະ ການສກຶສາຊ ັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນຕ ົນ້ໃນເຂດຊນົນະບດົເກອືບທ່ໍກບັຊວີດິ 

ຕວົເມອືງ ໂດຍໂຄງການການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ໃຫເ້ປັນທນັສະໄໝ.  ແຕວ່າ່ຄວາມແຕກໂຕນທາງດາ້ນ 

ເສດຖະກດິລະຫວາ່ງເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຕວົເມອືງແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້, ເຊິ່ ງເຮັດໃຫປ້ະຊາກອນເຂດຊນົນະບດົເຄື່ ອນ 

ຍາ້ຍໄປຢູເ່ຂດຕວົເມອືງ ແລະ ສງັຄມົເຂດຊນົນະບດົແມນ່ປະສບົບນັຫາການຫຸຼດລງົຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຈາໍ 

ນວນຜູສ້ງູອາຍຫຼຸາຍຂຶນ້ຈນົເຮັດໃຫສ້ງັຄມົຕກົໃນສະພາບວກິດິ. ໃນສະພາບດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ກໍ່ມກີດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີຊອກ 

ຫາວທີິຟ້ືນຟສູງັຄມົທອ້ງຖີ່ນ ໂດຍການອະນລຸກັຮກັສາວດັທະນະທາໍ ແລະ ວາງສະແດງເຄື່ ອງມພ້ຶືນບາ້ນຢູຫໍ່ພິພິດ 

ຕະພນັບາ້ນ, ນອກຈາກນີກ້ໍ່ຍງັມກີານສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວອກີດວ້ຍ (ຕວົຢາ່ງ: ບາ້ນມຢີະມະ ເມອືງນນັຕງັ ແຂວງ 

ກຽວໂຕ ເປັນຕ ົນ້). 



ໃນຂະນະນີ ້ການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ໃຫເ້ປັນທນັສະໄໝນ ັນ້ແມນ່ ກາໍລງັດາໍເນນີການຢູເ່ຂດຊນົ 

ນະບດົຂອງອາຊ,ີ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫເ້ລ່ີມມສີະພາບຄາ້ຍຄກືນັກບັສະພາບຍີ່ ປຸ່ນ ຄ:ື ປະຊາກອນໄຫຼເຂ້ົາໃນຕວົເມອືງຢາ່ງ 

ບ່ໍຢດຸຢ ັງ້ ເນອືງຈາກວາ່ຄວາມແຕກໂຕນທາງດາ້ນເສດຖະກດິລະຫວາ່ງເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຕວົເມອືງແມນ່ເພ່ີມ 

ຂຶນ້ ແລະ ຍງັມອີກີສາຍເຫດໜ່ຶງກໍ່ຄ ືໂອກາດການສກຶສາຢູເ່ຂດຊນົນະບດົແມນ່ມໜີອ້ຍ. ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຊາວ

ໜຸມ່ຊອກວຽກເຮັດງານທາໍຢູຕ່ວົເມອືງ ຍງັແຕຜູ່ເ້ຖົາ້ກບັເດັກນອ້ຍຢູບ່າ້ນ, ເຊິ່ ງອາດຈະໝາຍເຖງິວາ່ບນັຫາ ການ

ຫຸຼດລງົຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຈາໍນວນຜູສ້ງູອາຍຫຼຸາຍຂຶນ້ແມນ່ກາໍລງັເກດີຂຶນ້. ຢູປ່ະເທດລາວ, ເຊິ່ ງເປັນ ເຂດ

ສກຶສາຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີ ້ກໍ່ມກີານເຄື່ ອນໄຫວຂອງປະຊາຊນົ ທ່ີຊອກຫາໂອກາດການສກຶສາ ຫືຼ ຫາວຽກ ເຮັດ

ເພ່ືອປບັປງຸລາຍຮບັແມນ່ຫຼາຍຂຶນ້ເຊ່ັນດຽວກນັ. ດ ັງ່ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງ, ເຂດຊນົນະບດົຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ເຂດອາຊ ີແມນ່

ປະສບົບນັຫາສງັຄມົຢາ່ງເປັນຕວົຈງິທ່ີສາມາດເຮັດໃຫສ້ງັຄມົທອ້ງຖິ່ນສນູສິນ້ໄດ.້ 

ສ ປປ ລາວ ກາໍລງັປະເຊນີໜາ້ກບັບນັຫາທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັບນັຫາທ່ີຢູປ່ະເທດຢ່ີປຸ່ນ ດ ັງ່ນ ັນ້

, ໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີ ້ການຮບັຮູຄ້ນືຄວາມສກຸ ແລະ ຟ້ືນຄວາມພມູໃຈໃນການດາໍລງົຊວີດິຢູເ່ຂດຊນົນະບດົ ແມນ່

ຖວືາ່ສາໍຄນັສາໍລບັຫຸຼດຜອ່ນບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ນອກຈາກການພດັທະນາໂດຍການປບັປງຸລາຍຮບັ ສະນ ັນ້ ຈະມີ

ກດິຈະກາໍດ ັງ່ລຸມ່ໂດຍນາໍໃຊວ້ທີິການຄ ົນ້ຄວາ້ທອ້ງຖິ່ນແບບລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ ຄ:ື 

1. ການບນັທຶກ ແລະ ເກບັຮກັສາເຄື່ ອງມໃືນການດາໍລງົຊວີດິ, ຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສບົການແບບທອ້ງຖິ່ນ,  

ວດັທະນະທາໍພ້ຶນບາ້ນ ແລະ ປະຫວດັທອ້ງຖິ່ນ 

2. ການພະຍະຍາມເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນບນັຫາສງັຄມົໂດຍການຮວ່ມມ ືແລະ ຮຽນຮູລ້ະຫວາ່ງຊາວບາ້ນ, ອງົການການ 

ສກຶສາ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ (ວທິະຍະໄລ), ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັກຽ່ວກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ 

 
3. ການດາໍເນນີການເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາ 
ການໃຫມ້ຄີວາມສກຸ ແລະ ຄວາມພມູໃຈໃນການດາໍລງົຊວີດິຢູເ່ຂດຊນົນະບດົ ແມນ່ຖວືາ່ສາໍຄນັສາໍລບັແກໄ້ຂບນັ 

ຫາດ ັງ່ກາ່ວ ນອກຈາກການພດັທະນາຜາ່ນມາເພ່ືອປບັປງຸລາຍຮບັ ສະນ ັນ້ ແຜນປະຕບິດັກດິຈະກາໍ ມດີ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

- ກດິຈະກາໍເພ່ືອຮຽນຮູຄ້ນືກຽ່ວກບັວດັທະນະທາໍພ້ຶນບາ້ນ ແລະ ປະຫວດັທອ້ງຖິ່ນທ່ີໄດສ້ບືທອດມາແຕດ່ນົ 

ນານ, ແລະ ການຟ້ືນ “ຄວາມພມູໃຈ” ແລະ ຈດຸມຸງ້ໝາຍ ໃນການດາໍລງົຊວິດິຢູບ່າ້ນຊນົນະບດົ ໂດຍຜາ່ນ 

ການບນັທຶກ ແລະ ເກບັຮກັສາເຄື່ ອງມສືາໍລບັການດາໍລງົຊວີດິ, ບນັທຶກຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການແບບ 

ທອ້ງຖິ່ນ,  ວດັທະນະທາໍ ພ້ຶນບາ້ນ ແລະ ປະຫວດັທອ້ງຖິ່ນ. 

- ການພະຍະຍາມເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາສງັຄມົ ໂດຍການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງຊາວບາ້ນ, ອງົການການສກຶສາ 

ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ (ວທິະຍະໄລ), ແລະ ອງົການລດັ ໂດຍຜາ່ນການຮຽນຮູເ້ຊິ່ ງກນັ ແລະກນັໃນການແລກປ່ຽນ 

ທດັສະນະລະຫວາ່ງປະເທດເພ່ືອນາໍໃຊບ້ດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ. 

- ກດິຈະກາໍເລ່ົານີຈ້ະດາໍເນນີການໂດຍນາໍໃຊວ້ທີິການຄ ົນ້ຄວາ້ຢູກ່ບັທອ້ງຖິ່ນແບບລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ 

(ເຊືື່ ອມຕ່ໍເວັບໄຊທຂ໌ອງຫອ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ທອ້ງຖິ່ນແບບລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ) 

 

4. ຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖາບນັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນລະບບົການ
ປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ການຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີຈ້ະປະຕບິດັຕວົຈງິ ໂດຍການຮວ່ມມຂືອງຜູກ້ຽ່ວຂອ້ງດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ ອງົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ 

- ຫອ້ງການສ ົ່ງເສມີການຄ ົນ້ຄວາ້ທອ້ງຖິ່ນແບບລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ, ພະແນກຂໍມ້ນູຂາ່ວສານດາ້ນທອ້ງຖິ່ນ 



(Division of Information and Network for Area Studies), ສນູຄ ົນ້ຄວ້າເຂດອາຊອີາຄະເນ 

ມະຫາວທິະຍາໄລກຽວໂຕ (ເວັບໄຊທ)໌ 

- ພະແນກການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວຊິາການ, ແລະ ຫໍພິພິດຕະພນັເຄື່ ອງມກືະສກິາໍພ້ຶນ ເມອືງ

ລາວ, ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ (ເວັບໄຊທ)໌ 

- ບາ້ນທາ່ຈາໍປາ ແລະ ຫໍພິພິດຕະພນັບາ້ນ, ເມອືງໄຊທະນ ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  

ໃນເວລາລງົປະຕບິດັຕວົຈງິແມນ່ໄດຮ້ບັການຮວ່ມມຈືາກ ຫໍພິພິດຕະພນັເມອືງຄາເມໂອກາ (ເມອືງຄາເມໂອກາ 

ແຂວງກຽວໂຕ), ແລະ ສະມາຄມົສ ົ່ງເສມີເຂດຈອິ ິ(ບາ້ນມຢີະມະ ເມອືງນນັຕງັ ແຂວງກຽວໂຕ) ຢູປ່ະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, 

ແລະ ບນັດາອງົການລດັຂອງເມອືງ ແລະ ແຂວງ ເຊັນ ຫອ້ງການປກົຄອງເມອືງໄຊທະນ ີເປັນຕ ົນ້ ຢູປ່ະເທດລາວ. 

 

 

ຫໍພິພິດຕະະພນັເຄື່ ອງມກືະສກິາໍພ້ຶນເມອືງລາວ, ຄກສ      ຫໍພິພິດຕະພນັ, ບາ້ນທາ່ຈາໍປາ 

 

5. ສະຖານທ່ີປະຕບິດັໂຄງການ 
ການຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ໄດດ້າໍເນນີການ ຢູບ່າ້ນປາກຊາບໃໝ ່(ຄະນະກະເສດສາດ) ແລະ ບາ້ນທາ່ຈາໍປາ ເມອືງ

ໄຊທະນ ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ບາ້ນທາ່ຈາໍປາແມນ່ຕ ັງ້ຢູແ່ຄມນ ໍາ້ງ ື່ມ ໃນເຂດຕາເວັນອອກຊຽ່ງເໜືອຂອງເມອືງໄຊທະນ,ີ ຫາ່ງຈາກຄະນະກະເສດ 

ແມນ່ປະມານ 10km, ຈາກຕວົເມອືງວຽງຈນັແມນ່ປະມານ 40km. 
 

 

 

 



 

6. ກດິຈະກາໍດາໍເນນີໂຄງການ 
ກດິຈະກາໍດ ັງ່ລຸມ່ແມນ່ໄດດ້າໍເນນີການໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ຄ ັງ້ນີ ້ຄ:ື 

1. ກດິຈະກາໍຫໍພິພິດຕະພນັເຄື່ ອງມກືະສກິາໍພ້ຶນເມອືງລາວ, ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 

- ການທອ້ນໂຮມ ແລະ ວາງສະແດງເຄື່ ອງມພ້ຶືນເມອືງ 

- ການເກບັມຽ້ນ ແລະ ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູ (data base) (ການສາ້ງລາຍການຂອງເຄື່ ອງ) 

- ການປບັປງຸວທີິການດແູລຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຫໍ້ພິພິດຕະພນັ 

2. ກດິຈະກາໍຫໍພິພິດຕະພນັບາ້ນທາ່ຈາໍປາ 

- ການດແູລຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຫໍ້ພິພິດຕະພນັ (ການທອ້ນໂຮມ ແລະ ວາງສະແດງເຄື່ ອງມຂືອງບາ້ນ) 

- ການພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ຈດັການກດິຈະກາໍບາ້ນ ໂດຍມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ການນາໍ ໃຊ້
ເປັນຫອ້ງການບາ້ນ 

- ສ ົ່ງເສມີການບນັທຶກ ແລະ ຮບັຮູຄ້ນືວດັທະນະທາໍພ້ຶນບາ້ນ ແລະ ປະຫວດັທອ້ງຖິ່ນໂດຍມສີວ່ນຮວ່ມ 

ຂອງຊາວບາ້ນ 

3. ການແລກປ່ຽນທດັສະນະລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ ກດິຈະກາໍການຮຽນຮູຮ້ວ່ມກນັ 

- ທດັສະນະສກຶສາຢູພ່າຍໃນ ສ ປປ ລາວ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຢູຍ່ີ່ ປຸ່ນ ແລະ ສ ປປ ລາວ 

- ການເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມຂອງ International grassroots exchange ແລະ ການແລກປ່ຽນທດັ ສະ

ນະລະຫວາ່ງປະເທດ 


