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ນາງໄມອາໄສຢູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງໃກ້ກັບປ່າສະຫງວນຂອງບ້ານການດໍາລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ນາງໄມ
ແລະຊາວບ້ານຜູ້ອືນໆແມ່ນອີງໃສ່ທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
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ຍາມອາກາດຮ້ອນເອົ້າ,ນາງໄມມັກໄປໂຕນນໍ້າຫຼິ້ນກັບໝູ່ເພືອນຢ່າງມີຄວາມສຸກ,ນຢ່າງມີຄວາມສຸກ,
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ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ນາງໄມກໍຂຶ້ນມາພັກຜ່ອນຢູ່ກ້ອງຮົ່ມໄມ້ໃຫຍ່,ບຶດໜຶ່ງລາວໄດ້ຍິນສຽງແປກປະຫຼາດດັງ
ມາຈາກຟຸ່ມໄມ້“ອອຍໆ’’,ນາງໄມຕົກໃຈເມືອເຫັນຂາຂອງກວາງນ້ອຍມີຮອຍຖືກແຮ້ວມີບາດແຜຢູ່
ຂາຂອງມັນ,
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ນາງໄມຄ່ອຍໆໂຈມກວາງນ້ອຍໄປເຊືອງໄວ້ໃນປ່າຕືບບ່ອນທີ່ປອດໄພດີແລະເປັນບ່ອນທີ່ພໍ່ແມ່
ຂອງກວາງນ້ອຍຄົງຈະມາພໍ້ລາວຢ່າງແນ່ນອນ.ນາງໄມໄດ້ໃສ່ຊືກວາງນ້ອຍວ່າ“ແຟນນ້ອຍ”
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ນາງໄມບໍ່ໄດ້ບອກເລືອງແຟນນ້ອຍຂອງລາວໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃນບ້ານຮູ້ຈັກຄົນເລີຍ,ມີແຕ່ພໍ່ຕູ້ຂອງລາວ
ຄົນດຽວທີ່ຮູ້ເລືອງນີ,ຍ້ອນພໍ່ຕູ້ຂອງລາວຢຸດຕິການລ່າສັດປ່າມາດົນນານແລ້ວ,ດຽວນີພໍ່ຕູ້ຂອງລາວ
ໄດ້ຮ່ວມມືກັບພັກ-ລັດໃນການອະນຸລັກສັດປ່າແລະປ່າໄມ້ໂດຍການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກລາດຕະ
ເວນ.
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ເມືອຂາຂອງແຟນນ້ອຍດີຂຶ້ນ,ມັນມາລົມກັບນາງໄມວ່າ“ເຈົ້າຮູ້ບໍ!ພວກນາຍພານຫຼາຍຄົນຕ້ອງການ
ຂ້າຂ້ອຍ,ຂ້າພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍແລະພວກສັດປ່າອືນໆໄປກິນແລະຂາຍໃດ
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ບໍ່ດົນເທົ່າໃດ,ປ່າໄມ້ກໍຖືກທໍາລາຍຈົນແປນເອີດເຕີດເພືອຂະຫຍາຍເຂດທໍາການຜະລິດ,ສ້າງ 
ຖະໜົນຫົນທາງ,ເຂືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ,ແລະຂະຫຍາຍເຂດປຸກເຮືອນຊານບ້ານຢູ່ຂອງຄົນເຮົາ,
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ຈາກນັ້ນ,ແຟນນ້ອຍໄດ້ພານາງໄມໄປພົບຊ້າງຊືແດງ,ແດງເວົ້າກັບໄມວ່າ‘’ເຈົ້າຮູ້ບໍ!ຢູ່ບ້ານເມືອງ
ຂອງພວກເຮົານີຍັງຫຼົງເຫຼືອສັດປ່າບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນເດີ,ໃນຕໍ່ໜ້າບາງເທືອລູກຫຼານຂອງເຈົ້າ
ອາດຈະບໍ່ເຫັນຮອດຊ້າງຕົວຈິງອີກແລ້ວ”
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ເສືອແມວຊື“ຝົນ”ກໍຈົ່ມຂຶ້ນ“ໂອຍ!ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຊ້າງດອກເດີ,ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍ,ຄອບຄົວຂອງໝູ່ເພືອນ
ຂ້ອຍກໍໄກ້ຈະດັບສູນໝົດແລ້ວ,ເບິງແມ໊!ເບິງແມ໊ມີແຕ່ໜູຫັ້ນແຫຼະແຜ່ພັນຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທົ່ງນາ,
ໜູຈໍານວນໜຶ່ງພັດໄປຢືດເຫຼົ້າເຂົ້າເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ’’
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ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ນາງໄມໄດ້ມາລົມເລືອງໂສກເສົ້າຂອງສັດປ່າທີ່ຖືກທໍາລາຍໃຫ້ພໍ່ຕູ້ຟັງແລະອອນວອນ
ໃຫ້ພໍ່ຕູ້ຊ່ວຍ,ພໍ່ຕູ້ອະທິບາຍວ່າ“ແມ່ນແລ້ວ!ຖ້າຈໍານວນແມວປ່າ,ເສືອແມວ,ງູ,ແຫຼວແລະນົກເຄົ້າ
ຫາກຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປ,ຈໍານວນໜູກໍຕ້ອງເພີມຂຶ້ນຢ່່າງແນ່ນອນ’’ເພາະສັດຈໍາພວກນີກິນໜູເປັນ
ອາຫານຫຼັກ.
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ຫາກໜູເພີມຂຶ້ນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍພວກມັນພາກັນໄປທໍາລາຍເຂົ້າໃນນາແລະໃນເຫຼົ້າເຂົ້າ
ຊາວບ້ານຫຼາຍຄອບຄົວພາກັນອຶດຫີວບໍ່ມີເຂົ້າກິນແລະມີຫຼາຍຄົນເຈັບປ່ວຍຍ້ອນຕິດເຊື້ອພະຍາດ
ຈາກໜູແຜ່ພາຍມາໃສ່ຄົນ.
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ພໍ່ຕູ້ຍັງເວົ້າຕືມອີກວ່າ“ພວກເຜີງ,ເຈຍ,ແລະນົກກໍຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຄືກັນເພາະພວກມັນຖືກລ່າແບບ
ດັບສູນ,ແລະຖິນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນເຊັ່ນປ່າດົງຕຶບໜາກໍ່ຖືກທໍາລາຍໄປຫຼາຍ.“ນີຫຼານຮູ້ບໍ່,ພວກເຜີງ,
ເຈຍແລະນົກຍັງເປັນຜູ້ນໍາເອົາເກສອນດອກໄມ້ຈາກດອກໜຶ່ງໄປປະສົມພັນກັບອີກດອກໜຶ່ງໃດ,
ຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະພືດພັນແລະສັດສາວາສິງຈຶ່ງສາມາດສືບພັນມາເປັນໝາກ,ນໍ້າເຜີງຫຼືຢາປິນປົວພະ-
ຍາດ,ນອກນັ້ນ,ພວກມັນຍັງກິນໝາກໄມ້ທີ່ມີແກ່ນແລ້ວແກ່ນກໍຕິດຂີພວກມັນອອກມາຂີຮວາດຢາຍ
ໄປຕາມປ່າດົງພົງໄພ,ຈຶ່ງມີຕົ້ນໄມ້ໃໝ່ເກີດຂຶ້ນມາເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ”
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“ຫັ້ນໆເຫັນບໍ່!ພວກນົກເຄົ້າຕາແມວແລະນົກອິນຊີມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍໃດໃນການຮັກສາຄວາມ
ດຸ່ນດ່ຽງທາງທໍາມະຊາດລະຫວ່າງສັດປ່ານາໆຊະນິດແລະພືດພັນຢູ່ໃນປ່າ,ບາງຄົນຍັງບໍ່ເຫັນ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງພວກມັນຈຶ່ງຖືກລ່າຈົນໄກ້ຈະສູນພັນ’’
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ພໍ່ຕູ້ຍັງສືບຕໍ່ອະທິບາຍ “ຖ້າສັດປ່າຫາກ ບໍ່ ແຜ່ພາຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າສູ່ຫວັງເດີວ່າປ່າໄມ້ ຈະ
ອຸດົມສົມບູນໄດ້,ຖ້າຂາດປ່າໄມ້ຊາວບ້ານກໍຈະທຸກລໍາບາກຍ້ອນວ່າປ່າໄມ້ໃຫ້ອາຫານ,ຢາປິນປົວ
ພະຍາດ,ເຄືອງໃຊ້, ບ່ອນພັກພາອາໄສ,ໃຫ້ແຫຼ່ງນໍ້າ,ໃຫ້ອາກາດຫາຍໃຈຕະຫຼອດຮອດບ່ອນ
ພັກຜ່ອນຍ່ອນກາຍໃດຫຼານເອີຍ...’’

14



ພໍ່ຕູ້ຍັງບອກນາງໄມອີກວ່າ“ບ້ານເມືອງເຮົາມີລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ປະຊາຊາຊົນທ້ອງຖິນລ່າສັດໄປປະເພດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລ່າມາກິນສະເພາະໃນຄອບຄົວແລ້ວກໍ
ຕາມ,ແຕ່ພວກນາຍພານບາງຄົນຍັງດື້ດ້ານລັກລອບລ່າສັດປ່າແບບດັບສູນແລະລັກລອບຕັດໄມ້ໄປ
ຂາຍ’’
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ຍ້ອນນາງໄມອອນວອນພໍ່ຕູ້ຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນ,ໃນທີ່ສຸດ,ພໍ່ຕູ້ກໍເລີຍຕັດສິນໃຈຍົກເອົາບັນຫາເລືອງ
ນີເຂົ້າມາປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມກັບຊາວບ້ານຢ່າງຈິງຈັງ
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ຊາວບ້ານເຫັນດີແລະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະພ້ອມພາກັນບໍ່ເກັບກູ້ເຄືອງປ່າຂອງດົງແລະບໍ່ລ່າ
ສັດປ່າແບບດັບສູນອີກ.ຈະຮ່ວມມືກັນອະນຸລັກສັດປ່າແລະປ່າໄມ້ເພືອມີໄວ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງຍາວນານ
ຮອດເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານ
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ຊາວບ້ານໝັ້ນໃຈວ່າຖ້າທຸກຄົນຫາກປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດຄື:ລ່າສັດປ່າປະເພດທີ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ລ່າເພືອເປັນອາຫານລ້ຽງຄອບຄົວແຕ່ບໍ່ແມ່ນເພືອເອົາໄປຄ້າຂາຍເປັນສິນຄ້າ.ພວກ
ສັດປ່າທີ່ເກີດໃໝ່ຈຶ່ງຈະມີຊີວິດຢູ່ລອດແລະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບປ່າໄມ້ຢ່າງມີຄວາມ
ສົມດູນ.
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ນາງໄມຟ້າວໄປບອກແຟນນ້ອຍແລະເພືອນໆສັດປ່າໂຕອືນໆຂອງລາວດ້ວຍຄວາມສຸກໃຈວ່າ:
ຊາວບ້ານໄດ້ໃຫ້ຄາໍໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະພ້ອມໃຈກັນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຄຸ້ມຄອງແລະອະນຸລັກສັດນໍ້າ
ສັດປ່າແລະປ່າໄມ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ນັບແຕ່ນັ້ນມາ,ນາງໄມແລະແຟນນ້ອຍພ້ອມດ້ວຍສັດປ່າສະນິດ
ອືນໆໄດ້ມາພົບະກັນເປັນປະຈໍາແລະພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນເພືອນທີ່ດີຕໍ່ກັນແລະກັນ.
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ນາງ ໄມ ຟ້າວໄປບອກ ແຟນນ້ອຍ ແລະ ເພືອນໆສັດໃໝ່ຂອງລາວດ້ວຍຄວາມສຸກໃຈ ຍ້ອນວ່າ
ຊາວບ້ານແລະສັດປ່າທັງຫຼາຍໄດ້ກາຍເປັນເພືອນທີ່ດີຕໍ່ກັນແລ້ວ,ຊາວບ້ານຈະມາຢ້ຽມຢາມແລະ
ເບິງແຍງສັດປ່າແລະປ່າສະຫງວານເປັນປົກກະຕິ.
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1. ສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າໝາຍເຖິງສັດແລະພືດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດ(ບໍ່ໄດ້ລ້ຽງຫຼືປູກເອົາ)

2. ປະເທດລາວເປັນທີ່ຢູ່ອາໃສໃຫ້ແກ່ສັດປ່າຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ

3. ຄົນລາວປົກປັກຮັກສາສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າຍ້ອນເຫດຜົນຫຼາຍປະການ

4. ສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າຂອງປະເທດລາວກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ

5. ການຄ້າຂາຍສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າແມ່ນຜິດກົດໝາຍແລະ 
ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສັດຫຼາຍຊະນິດ

6. ການສູນເສຍສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງ 
ຊີວິດຂອງຄົນ

7. ການລ່າສັດແບບບໍ່ຍືນຍົງເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດບໍ່ມີຄວາມ 
ສົມດູນ

8. ການລ່າແລະຄ້າຂາຍສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າແມ່ນຖືກຄວບຄຸມ 
ດ້ວຍກົດໝາຍແລະລະບຽບການ

9. ການອະນຸລັກສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າແມ່ນອີງໃສ່ການປົກປັກຮັກສາ 
ທີ່ຢູ່ອາໄສ

10.ກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມແຂງສາມາດປົກປ້ອງສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າໄດ້

10 ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ
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ການ ປົກ ປັກ ຮັກ ສາ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຊີ ວິດ ໃນ ປ່າ ກໍ່ ໝາຍ ເຖິງ ການ ປົກ 
ປ້ອງ ໂຕ ເຮົາ ເອງ 
ການປົກປັກຮັກສາສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າແມ່ນວຽກງານທີ່ຄົນລາວທັງຜູ້ໜຸ່ມແລະຜູ້ສູງໄວ,ທັງຊາຍແລະຍິງ,
ທັງພະນັກງານລັດແລະປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນ.

ລັດຖະບານລາວໄດ້ສ້າງກົດໝາຍແລະລະບຽບການເພືອປົກປັກຮັກສາແລະອະນຸລັກສິງທີ່ມີຊີວິດໃນ
ປ່າ.ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາຮັບຮູ້ແລະເຄົາລົບກົດໝາຍແລະລະບຽບການເຫຼົ່ານີພວກເຮົາຈະສາມາດຮັບ-
ປະກັນໄດ້ວ່າຄົນລຸ້ນລູກລຸ້ນຫຼານຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມສົມບູນຂອງທໍາມະ
ຊາດໃນອະນາຄົດ.

ຈົ່ງລ່າສັດເພືອບໍລິໂພກແລະນໍາໃຊ້ແຕ່ສິງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໂຕເຮົາເອງແລະສໍາລັບຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ.ຖ້າ
ເຮົາປະຕິບັດຕາມນີຈໍານວນຂອງສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າກໍ່ຈະສາມາດເຕີບໂຕຢ່າງຍືນຍົງໄດ້.ການທີ່ມີຄວາມ
ສົມດູນຂອງສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າແມ່ນເພືອປ້ອງກັນເຮົາບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດແລະສັດຕູພືດເຊິງສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍໃຫ້ຜົນປູກແລະທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ.

ພວກເຮົາລ່າເອົາແຕ່ສັດທີ່ລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.

ພວກເຮົາຄວນລ່າສັດຢູ່ນອກເຂດສະຫງວນແລະບໍ່ລ່າສັດໃນລະດູທີ່ສັດແຜ່ພັນ.

ພວກເຮົາລ່າສັດແມ່ນນໍາໃຊ້ອາວຸດແບບພື້ນເມືອງເຊັ່ນກັບດັກ(ແຮ້ວ).

ພວກເຮົາຄຸ້ມຄອງສັດປ່າໃນໄລຍະລະດູແຜ່ພັນ.
ຖ້າພວກເຮົາເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນມັນຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ 
ເພືອຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ເຮົາເອງແລະປະເທດຂອງເຮົາ.
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ວິ ທີ ໃຊ້ ປຶ້ມ ກາ ຕູນ ຫົວ ນີ້ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ຮຽນ ຮູ້ ຖ້າ ທ່ານ ຕ້ອງ ການ ໃຊ້ ປຶ້ມ  
ກາ ຕູນ ຫົວ ນີ້ ເພື່ອ ນໍາ ພາ ກຸ່ມ ໃຫ້ ຮຽນ ຮູ້ ຄວນ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ດ້ວຍ ຂະ ບວນ ສົນ ທະ ນາ 
ກ່ຽວ ກັບ ການ ປົກ ປັກ ຮັກ ສາ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຊີ ວິດ ໃນ ປ່າ. ດັ່ງ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ລຸ່ມ ນີ້:

1. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ,ທ່ານຄວນຈະເຮັດໃຫ້ໂຕເອງຄຸ້ນເຄີຍກັບປຶ້ມກາຕູນຫົວນີ
ແລະແຜ່ນພັບ10ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າເສຍກ່ອນ.

2. ແຜ່ນພັບ10ຄວາມຈິງແມ່ນໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ
ເຊິງອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຕອບຄໍາຖາມສະເພາະເຈາະຈົງຂອງບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມ.

3. ວາງແຜນຂະບວນການສົນທະນາຂອງກຸ່ມເພືອການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງ60ຫາ90ນາທີ.

4. ໃຫ້ເວລາບັນດາສະມາຊິກທັງຫຼາຍອ່ານປຶ້ມກາຕູນຫົວນີດ້ວຍໂຕເອງ.

5. ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ອ່ານປຶ້ມກາຕູນອອກສຽງແລະຖາມຄົນໃນກຸ່ມກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາ
ຕໍ່ເລືອງລາວນີ:

ÂÂ ຈົ່ງອະທິບາຍດ້ວຍຕົນເອງ ວ່າເລື່ອງລາວນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບ ຫຍັງ?
ÂÂ ມີຫຍັງທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈບໍ່ ເພື່ອທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ອະທິບາຍ ໃຫ້ຈະແຈ້ງໃນໄລຍະນີ້?
ÂÂ ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ໆແບບໃດ ຈາກປຶ້ມກາຕູນຫົວນີ້?
ÂÂ ປຶ້ມກາຕູນຫົວນີ້ ບອກໃຫ້ເຈົ້າເຮັດຫຍັງ?

6. ຕໍ່ໄປ,ໃຫ້ທ່ານແບ່ງກຸ່ມຄົນອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍທີ່ມີປະມານ3ຫາ5ຄົນຕໍ່ກຸ່ມ.

7. ໃຫ້ກຸ່ມຍ່ອຍສົນທະນາຫົວຂໍ້ແລະເຮັດວຽກງານລຸ່ມນີນໍາກັນ:

ÂÂ ນາງໄມ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແນ່ຈາກນ້ອຍ ແລະ ສັດອື່ນໆ?
ÂÂ ນາງໄມ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແນ່ຈາກພໍ່ຕູ້ຂອງລາວ?
ÂÂ ເປັນຫຍັງການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ ຈຶ່ງເປັນ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ?
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ÂÂ ກະລຸນາ ຂຽນຊື່ກິດຈະກໍາທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ 
ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ.
ÂÂ ກະລຸນາ ຂຽນຊື່ກິດຈະກໍາ ເພີ່ມເຕີມທີ່ສາມາດເອົາມານໍາໃຊ້ ໃນໝູ່ບ້ານຂອງເຈົ້າ 
ເພື່ອການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີ ຊີວິດໃນປ່າ.

8. ສາມາດໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍສົນທະນາຄໍາຖາມແລະວຽກງານ
ທັງໝົດໄປພ້ອມໆກັນຫຼືແບ່ງຄໍາຖາມແລະວຽກງານໃຫ້ແຕ່
ລະກຸ່ມຍ່ອຍສົນທະນາ.

9. ກຸ່ມຍ່ອຍທັງໝົດນໍາສະເໜີຜົນຂອງການສົນທະນາໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເພືອ
ປຽບທຽບຜົນການຄົ້ນພົບຂອງທຸກໆກຸ່ມ.

10.ຫຼັງຈາກທີ່ທຸກຄົນໄດ້ນໍາສະເໜີແລ້ວທ່ານສາມາດສັງລວມເນື້ອຫາ
ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີປະຕິບັດ“ການປົກປັກຮັກສາສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ
ກໍ່ໝາຍເຖິງການປົກປ້ອງໂຕເຮົາເອງ”ເຊິງໄດ້ຂຽນໄວ້ຢູ່ໜ້າທີ່ແລ້ວ.

11.ໃນຍາມທີ່ສະມາຊິກໃນກຸ່ມຖາມຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ອະນຸລັກສິງທີ່ມີຊິວິດໃນປ່າແຕ່ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈໃນຄໍາຕອບ,
ທ່ານສາມາດຫາຄໍາຕອບໂດຍອີງໃສ່ແຜ່ນພັບ10ຄວາມຈິງ.ຂໍ້ມູນ
10ຄວາມຈິງແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີຢູ່ໜ້າທີ່ຜ່ານມາ.
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ບ້ານນາໄຮ່ດຽວ,ຖະໜົນນາໄຮ່ດຽວ

ເມືອງຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປລາວ

ໂທ:  +85621254011

ອີເມວ: proceed@giz.de

Website: www.laos-proceed.com
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