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ບົດຄັດຫຍ້ໍ 

 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວຽກງານຈັດສັນທ່ີດິນ ແມ່ນມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ

ພື້ນທ່ີ ແລະ ເປັນເຂດຄອບຄອງຂອງປະຊາຊົນທ່ີທຸກຍາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈ່ຶງເກີດມີບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄ່ຽງຄູ່ກັນໄປສະເໝີ 

ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາ-

ຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ປະເທດລາວ ກໍ່ຄືກັນກັບບັນດາປະເທດອຶ່ນໆທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ ເຊີ່ງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ

ໃນເຂດຊົນນະບົດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນດໍາລົງຊີວິດແບບເພີ່ງພາທໍາມະຊາດ. ສະນັ້ນ, ວຽກງານການແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ 

ຈ່ຶງໄດ້ກາຍມາເປັນວຽກງານບູລິມະສິດພິເສດຂອງວຽກງານພັດທະນາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະ-

ຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າ ນະໂຍບາຍທີ່ວາງອອກກັບການຈັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່

ວາງໄວກ້ັບຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຕົວຈິງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈ່ຶງມຄີວາມຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງເພີ່ມການ

ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະ ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ການພັດທະນາເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປະສານ

ງານຂອງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ວຽກງານແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ ຈ່ິງ

ຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຮູບແບບໃໝ່ທ່ີເອີ້ນວ່າ: ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ເຊີ່ງກໍາລັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານໃນບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລງັພັດ ທະນາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່

ຕາມ, ວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະເປັນຫຼັກການທີ່ສົມບູນແບບກໍ່ຕາມ ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດ

ຕົວຈິງແມ່ນຍັງປະສົບກັບບັນຫາ, ພ້ອມທັງມີຂໍ້ສົງໃສຢູ່ວ່າປະສິດຕິພາບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜົນທ່ີອອກມາ

ຈະເປັນແນວໃດ. ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການແບ່ງດິນແບ່ງປ່າທ່ີໄດ້ຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດຜ່ານມານັ້ນ ຍັງຂາດການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ສະນັ້ນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການທີ່ນຳ
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ໃຊ້ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງລະ ຫວ່າງວຊິາການ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຈ່ິງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນ 

ແລະ ທົດລອງໃຊ້ໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງເປັນແຂວງທ່ີຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອ

ຂອງລາວ  ຖືໄດ້ວ່າເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ທ່ີລວມເອົາການສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງລະບົບສາລະ

ສົນເທດທາງພູມີສາດ (GIS) ເຂົ້າຊ່ວຍ, ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈຳລອງ ທ່ີສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ເຖິງການປະເມີນຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກການວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນ. ນອກຈາກ

ນັ້ນ, ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຕັດສິນໃຈ ແລະ ກໍານົດທາງເລືອກຂອງພວກເຂົາໃນອານາຄົດເອງ

ໄດ້. 

 

ຄໍາສັບທ່ີໄດ້ນໍາໃຊປ້ະຈໍາ 

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ລະບົບສາລະສົນເທດທາງພູມີສາດ, ການວາງ

ແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງ, ການສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ສປປລາວ 

 

1. ຄຳນຳ 

ໃນໄລຍະທົດສະຫວັດທ່ີຜ່ານມາ ວຽກງານແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ, ໄດ້ຖືກສັງເກດຕີລາຄາວ່າອາດຈະເປັນກິດຈະກໍາ

ໜຶ່ງທ່ີຈະຖືກຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດສັນທ່ີດິນໃນອານາຄົດ (FAO, 1993) ແລະ ຍັງໄດ້ຖືກຍອມຮັບວ່າ

ເປັນກິດຈະກໍາທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທັງຍັງເປັນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ

ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເນື່ອງຈາກວ່າວຽກງານແບ່ງດິນແບ່ງປ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການກໍານົດຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊີ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນການບັນເທົາຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ

ວຽກງານການແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ ແມ່ນລິເລີ່ມຂື້ນໃນປີ 1960-1970 ທ່ີວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ 

ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນລະຫວ່າງຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ກັບ ປະຊາຊົນ.  ນອກຈາກນັ້ນ, 

ຈະຕ້ອງໄດມ້ີການປະສົມປະ ສານກັນລະຫວ່າງວຽກງານປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າແຜນທ່ີກໍານົດອອກມານັ້ນມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຈະມີຄວາມ

ຍືນຍົງຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ (Beierle, 2002; Grainger, 2010; Reed, 2008). ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ 21 ຂອງກອງປະຊຸມ 

Rio Earth ໃນປີ 1992 ໄດ້ມີການຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ເຊັນລົງນາມກັນວ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະ ຊາຊົນ

ທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຈັດການໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນກັນ

ລະຫວ່າງວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ການອະນຸລັກສະພາບແວດລ້ອມໃນເຂດຊົນ ນະບົດ (Maginnis et al., 

2004; McShane and Wells, 2004; Sayer, 2009; Sayer and Campbell, 2004). ການໃຫ້ຄວາມສໍາ-

ຄັນຕໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ກໍ່ຍັງຄົງບໍ່

ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ (Neef and Neubert, 2011). ຈຸດປະສົງໃນການດຶງເອົາປະຊາຊົນທ້ອງຖິນເຂົ້າມາມີສ່ວນ
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ຮ່ວມໃນວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ກໍ່ເພື່ອຫຼີກລຽ່ງຈາກບັນຫາການຕັດສິນໃຈຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງພຽງ

ຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງກໍ່ຄືການຕັດ ສິນໃຈຂອງຝ່າຍທ່ີກໍານົດນະໂຍບາຍພຽງຝ່າຍດຽວ (Rydin, 1995). ດັ່ງນັ້ນ, ຈ່ິງໄດ້

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດສັນທ່ີດິນນັ້ນ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ 

(Berkes, 2009; Wagle, 2000), ແລະ ຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ປະ-

ຊາຊົນ (Berkes, 2009, p. 1693). ຈາກມູມມອງໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກງານວາງແຜນ

ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ສັງເກດເຫັນວ່າການຜັກດັນໃຫ້ປະຊາຊົນທອ້ງຖິ່ນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນັ້ນ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ວຽກ

ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີແນວໂນ້ມວ່າແຜນການທີ່ກໍາ ນົດຂຶ້ນນັ້ນ ຈະຖືກນໍາມາປະຕິບັດ

ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ (Macnaghten and Jacobs, 1997). ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ ຈ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດພາຍໃນຊຸມຊົນ.  

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ທ່ີນໍາມາສະເໜີໃນວຽກງານໃດໜຶ່ງແມ່ນເປັນແນວ

ຄວາມຄິດທ່ີມີເຫດຜົນ ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນບັນຫາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ເພື່ອບັນລຸຜົນໃນທາງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວ

ຈິງ ແຕ່ສິ່ງທ່ີເປັນບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນວຽກງານວາງແຜນ ແມ່ນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນໃນບັນດາປະເທດທີ່

ກໍາລັງພັດທະນາ ມັກຈະພົບວ່າປະຊາຊົນທ່ີເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາດັ່ງ ກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງມີລະດັບການສຶກສາຕໍາ ່ 

(Reid et al., 2006). ສະນັ້ນ, ມັນຍັງຄົງເປັນຂໍ້ຖົກຖຽງກັນຢູ່ວ່າ ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງ-

ຖິ່ນ ຈະສາມາດເສີມສ້າງອິດທິພົນ ແລະ ຄວາມສົນ ໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນສາມັນໃນການອອກສຽງ (Berkes, 2009; 

Wagle, 2000). ທ່ານ Becu et al. (2008) ມີຄວາມກັງວົນວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອດຶງດູດເອົາປະຊາຊົນທ້ອງ-

ຖິ່ນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ ຫຼາຍຂື້ນ ແທນທ່ີພວກເຂົາຈະເປັນພຽງຜູ້ທ່ີຖືກສໍາພາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ນັ່ງມິດງຽບ

ໃນເວລາປະຊຸມ. ຈາກຫຼາຍໆທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ມູມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ມາວາງແຜນຈັດການ

ຮ່ວມກັນນັ້ນ ແມ່ນຍັງຄົງເປັນບັນຫາທ່ີຍຸ້ງຍາກຢູ່ (Wilson, 2006) ເນື່ອງຈາກກິດຈະກໍາການກໍານົດຂອບເຂດ 

ແມ່ນເປັນກິດຈະກໍາໜຶ່ງທ່ີໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາເຄື່ອງມື ລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ວິທະ ຍາສາດ

ກັບການສ້າງນະໂຍບາຍ (Liu et al., 2007). ຄືດັ່ງຈຸດປະສົງໃນການກໍານົດຂອບເຂດ ທ່ີໄດ້ກໍານົດຂື້ນໂດຍອາໃສ

ແນວໂນ້ມ ຈາກການແປແນວຄວາມຄິດທາງວິທະຍາສາດ ມາເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ (Grainger, 2010; Olsson 

et al., 2007). ການດຶງເອົາປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຈະປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການເຈລະຈາຕໍ່

ລອງນັ້ນ ແມ່ນຂື້ນກັບປະສິດຕິພາບຂອງອຸປະກອນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສື່ສານ ແລະ ການໃຊ້ຄໍາ

ສັບພາສາໃນທ້ອງຖິ່ນ ກັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີເຂົ້າຮ່ວມ. ສະນັ້ນ, ທ່ານ Cash et al. (2003, p. 8089) ຈ່ິງໄດ້ມີການ

ພັດທະນາເຄື່ອງມືໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງປະສິດຕິຜົນໃນການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃຫ້ເກີດ

ຜົນໃນທາງປະຕິບັດ ແລະ ມີຄວາມຍັ້ງຍືນ. ປະສິດຕິພາບຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ 

ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ຈຸດເດັ່ນຂອງ

ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ) ເພື່ອຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ

ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງວິທະຍາສາດດ້ວຍ. ທ່ານ Nassauer and Opdam (2008, p. 635) ໄດ້ສະ     ເໜີແນະແນວ
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ຄວາມຄິດໃນການຈັດສັນທ່ີດິນໃນເຊິງວິທະຍາສາດ ທ່ີມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ໃຫ້ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃຫ້ເກີດຜົນປະ-

ໂຫຍດສູງສຸດໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເຂົ້າຊ່ວຍ, ຊ່ຶງນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດງານຮ່ວມກັນສ້າງແນວ

ຄວາມຄິດໃນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ອີງຕາມການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ 2 ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ຜົນຂອງການ

ຈັດສັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງສາຍສໍາພັນທ່ີເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງວິທະຍາສາດ ແລະ ສັງ-

ຄົມໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍຜ່ານທາງຂະບວນການຮຽນຮູ້. 

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງວິທະຍາສາດໃນການຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຕາມ ແຕ່ອີງຕາມການດໍາເນີນວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມທ່ີຜ່ານມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງມີລັກສະນະຂາດແຄນທາງດ້ານລາຍລະອຽດ ແລະ 

ມາດຕະຖານ (Fox et al., 2008; Kaswamila and Songorwa, 2009; ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ອົງການ

ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, 2009). ນອກຈາກນີ້, ໃນບັນດາກິດຈະກໍາການດໍາເນີນງານໃນລະດັບສາກົນ ມັກຈະລົງ

ເລິກລາຍລະອຽດອັນສະເພາະຂອງວຽກງານນັ້ນໆ ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການຈາກການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຫຼັງ

ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງແນວຄວາມຄິດອັນດັ້ງເດີມ. ທ່ານ Hessel et 

al. (2009), ຍັງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຈາກກໍລະນີສຶກສາຂອງທ່ານ Burkina Faso ທ່ີພະຍາຍາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ

ການສ້າງແຜນທີ່ທ່ີຊັດເຈນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ຜົນປະກົດໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດຮັບ-

ປະກັນໄດ້ວ່າຈະໃຊ້ໄດ້ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນອານາຄົດ ຫຼື ບໍ. ທ່ານ Fox et al. (2008) ກໍ່ຍັງໄດບ້ັນລະຍາຍ

ເຖິງປະສົບການຈາກການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທ່ີໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ ເຫັນໄດ້

ວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຍັງຈໍາກັດຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜົນທ່ີອອກມານັ້ນປະຊາຊົນສາມາດກໍາ

ນົດຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງບ້ານໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບາ້ນໄດ້ ເນື່ອງ

ຈາກວ່າວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານການ

ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທ່ີບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Hoang Fagerstrom et 

al., 2003; Marchamalo and Romero, 2007).  

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຢູ່ປະເທດລາວ ທ່ີມີຫຼາຍ

ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງ, ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແບ່ງດິນແບ່ງປ່າໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ 

(Lestrelin et al., 2011b). ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ວຽກງານວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ແບ່ງດິນ

ແບ່ງປ່າ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປໃນທົ່ວປະເທດ. ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມສິດໃນການຖືຄອງທ່ີດິນໃຫ້ກັບ

ປະຊາຊົນໃຫ້ສູງຂື້ນ ໂດຍສົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃນການປູກພືດ

ເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ຢຸດຕິການຖານປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄວາມຫຼາກຫາຼຍທາງດ້ານ

ຊີວະນາໆພັນ, ຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ເພີ່ມເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ (Fujita and Phanvilay, 2008; Lestrelin, 

2010; Vandergeest, 2003). ລັດຖະບານໄດ້ເລັງເຫັນສິດທິຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ-

ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິດທິຂອງອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທ່ີມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກງານ: ການແບ່ງທ່ີ

ດິນແບ່ງປ່າ, ການຂື້ນທະ ບຽນທ່ີດິນ, ການເກັບພາສີທ່ີດິນ, ການຕິດຕາມກວດສອບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ການ



Bourgoin J, Castella J.C., Pullar D., Lestrelin G., Bouahom B., 2012. Toward a land zoning negotiation support platform: 
“Tips and tricks” for participatory land use planning in Laos. Landscape and Urban Planning 104: 270– 278. 
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ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆໃນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ສະນັ້ນ, ໃນຂະບວນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ

ການດໍາເນີນງານໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ງານທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ເປັນຂະບວນການທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂື້ນ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະນໍາມາເຊີ່ງວິທ່ີການພັດ-

ທະນາໄປພ້ອມໆກັນກັບການອະນຸລັກສີ່ງແວດລ້ອມຢ່າງມີຄວາມສົມດຸນກັນ (UNCED, 1992; WCED, 

1987). ອີງຕາມຜົນການສຶກສາວິໃຈເຖິງການດາໍເນີນງານຂອງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ແບ່ງດິນແບ່ງ

ປ່າ ທ່ີໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາໃນປະເທດລາວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເທ່ົາທ່ີຄວນ 

(Ducourtieux et al., 2005; Fujita and Phanvilay, 2008; Lestrelin and Giordano, 2007) ເນື່ອງຈາກ

ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງແຕ່ລະພາກສ່ວນມີວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຈຸດມຸ້ງໝາຍ ແລະ ການ

ຈັດລຽງລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນຍັງຂາດການປະສານສົມທົບກັນອກີ

ດ້ວຍ (Lestrelin et al., 2011b).  

ລັດຖະບານລາວ ກໍ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທ່ີຈະປັບປຸງເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການໃນການດໍາເນີນ

ວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ໂດຍຮ່ວມມືກັບສາກົນໃນການພັດທະນາປັບປຸງ

ແຜນການ, ເຄື່ອງມື, ວິທີການ ແລະ ປັບປຸງຈຸດບົກຜ່ອງໃນການດໍາເນີນງານທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງກໍານົດທິດທາງໃນ

ການດໍາເນີນງານຮູບແບບໃໝ່. ເຊິ່ງເຄື່ອງມື ແລະ ວທີິການຮູບແບບໃໝ່ດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກທົດລອງນໍາໃຊ້

ມາແລ້ວໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ  (Lestrelin et al., 2011a). ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1990 ວຽກງານການຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ 

ແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ ແມ່ນໄດ້ຄ່ອຍໆຮັບການພັດທະນາຂື້ນເທ່ືອລະກ້າວ ເຊີ່ງລວມທັງວຽກງານການແບ່ງຕອນດິນໃຫ້

ແຕ່ລະຄົວເຮືອນຖືຄອງ ແລະ ການກວດກາຕິດ ຕາມໄປຄຽງຄູ່ກັນ (LSFP, 1997, 2001). ໃນໄລຍະຊຸມປີທ່ີຜ່ານ

ມານີ້, ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາເປັນວຽກງານການວາງ

ແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ 

ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ (ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, 2009). 

ອີງຕາມທັດສະນະຄະຕິຂອງທ່ານ Lestrelin ເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນຍັງມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຢູ່. ສະນັ້ນ, ຈ່ິງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ວຽກງານວາງ

ແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຫາກເນັ້ນໜັກການມີສ່ວນຮ່ວມພຽງຢ່າງດຽວນັ້ນ ກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້

ລະບົບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເກີດການປ່ຽນແປງໄດ້ ເພາະໃນທາງການດໍາເນີນງານຕົວຈິງແລ້ວ ແມ່ນ

ຈະຂື້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງວິຊາການຜູ້ນໍາພາ ແລະ ຮູບແບບໃນການດໍາເນີນງານຂອງນັກວາງແຜນດ້ວຍ ທ່ີຈະ

ດຶງເອົາມູມມອງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນການໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ

ເທ່ົາໃດ. 

ເອກກະສານສະບັບນີ້, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກອບຄຸ້ມຄຸມຂອງວຽກງານ (ລາຍລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະ-

ຕິບັດ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບຫຼັກ-

ການສໍາຄັນຕ່າງໆ ທ່ີທາງກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄດ້ກໍານົດຂື້ນ. ຕາມປະ-

ສົບການຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ໃນ ສປປລາວ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທາງທີມ
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ງານສາມາດສະເໜີວິທີການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງໄດ້ຜ່ານການທົດລອງນໍາໃຊ້ ແລະ ສຶກສາຢູ່ໃນເມືອງວຽງຄໍາ 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ພ້ອມທັງສາມາດສະຫຼຸບບົດຮຽນ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ເພື່ອຈະເປັນຜົນປະ-

ໂຫຍດໃນການກໍານົດທິດທາງຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນລະ ດັບຊາດ. 

2. ການທົບທວນຫຼັກການຂອງວຽກງານວາງແຜນການນໍາໃຊທ່ີ້ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານການຈັດການ

ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ໂດຍໄດ້ສ້າງເປັນປື້ມຄູ່ມື ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະ-

ດັບບ້ານ ແລະ ລະດັບກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ກ້າວໄປເຖິງການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄືວຽກງານວາງແຜນ

ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ລະດັບແຂວງ. ບັນດາຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີການໃໝ່ໆທ່ີໄດ້ກໍາ

ນົດຂື້ນໃນປື້ມຄູ່ມືສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງມາຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງທ່ີເກີດຂື້ນ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າ. ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງປື້ມຄູ່ມືສະບັບດັ່ງກ່າວ 

ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແນວທາງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ກ່ຽວກັບແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ທ່ີໄດເ້ນັ້ນໜັກເຖິງການ

ຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການທີ່ເສີມສ້າງເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ   ໂຫຍດສູງສຸດຈາກວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຈ່ຶງໄດ້ລວບລວມເອົາ

ບັນດາຫຼັກການຕ່າງໆ ກັບການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົ້າກັນ ໂດຍນໍາມາປະຍຸກເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ

ດັ່ງທ່ີຈະອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້:   

2.1. ການມສີ່ວນຮ່ວມ 

ໃນປື້ມຄູ່ມື ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວມຈຳເປັນທ່ີຈະຕ້ອງເພີ່ມການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງແຜນການທີ່ຈະກໍານົດຂື້ນນັ້ນ ຕ້ອງມາຈາກປະຊາຊົນພາຍໃນ

ບ້ານໂດຍກົງ, ປະຊາຊົນທຸກຊົນເຜົ່າຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນການຈັດສັ້ນທ່ີດິນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. ນອກ-

ຈາກນັ້ນ, ການຕັດສິນໃຈຈະຕ້ອງມີຄວາມເປັນກາງ ລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເຊິ່ງໃນຂັ້ນຕອນການແບ່ງ

ເຂດດິນແຕ່ລະປະເພດນັ້ນ ທາງບ້ານມີສິດຢ່າງເຕັມທ່ີທ່ີຈະປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງຮູບແບບການນຳໃຊ້ທ່ີດິນພາຍ

ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຊາວບ້ານໝົດທຸກຄົນ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, 

ຈຸດປະສົງໃນການດຶງເອົາປະຊາຊົນທຸກຊົນເຜົ່າ, ທຸກປະເພດຖານະ ໆລໆ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮວມໃນວຽກງານວາງ

ແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນ ກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຜນການທີ່ກໍານົດຂື້ນນັ້ນ ຮັບໃຊ້ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນກຸ່ມໃດກຸ່ມໜື່ງ

ເທ່ົານັ້ນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນທ່ີມີອິດທິພົນໃນທ້ອງຖິ່ນ (Baird, 2009). ອີກເຫດຜົນໜຶ່ງກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການ

ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນທັງ

ເປັນຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກທ້ອງຖິ່ນນັ້ນເປັນຢ່າງດີ (Ericson, 2006). ນອກຈາກນັ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຍັງເປັນສິ່ງທ່ີຈຳເປັນ 

ເພາະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນລະດັບທ້ອງຖິ່ນອັນເປັນປະໂຫຍດ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນຕົວຜັກດັນໃຫ້ມີການສ້າງວິ
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ໃສທັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງວຊິາການ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນລະດັບພູມີພາກ 

(Valencia-Sandoval et al., 2010, p. 65. ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງເປັນການ          ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ

ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອທ່ີຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດ ໃນ

ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບຕົວແທນລັດຖະບານ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານເພດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສະ-

ຖານະພາບທາງສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ.  

2.2. ການປະສົມປະສານ 

ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະມູມມອງຂອງຫຼາຍໆພາກສ່ວນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນ

ເປັນພາລະໜ້າທ່ີຂອງນັກວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຈະມີການພິ ຈາລະນາຈາກການ

ປະສົມປະສານກັນ ລະຫວ່າງຄວາມສໍາຄັນຂອງຫຼັກການ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເລື້ອຍໆແມ່ນມັກຈະຍັງໄດ້

ຮັບການວິພາກວິຈານ (Gunarso et al., 2007; Lal et al., 2001). ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີ

ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຈ່ິງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວທີິການປະສົມປະສານແນວຄວາມຄິດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຢ່າງຈະແຈ້ງ

ເຂົ້າໃນແຜນການຈັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຈາກທັດສະນະມູມມອງຂອງພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວ

ກັບວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນສາມາດຫຼຸດບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທ່ີດິນ ລະຫວ່າງບ້ານພາຍ

ໃນກຸ່ມບ້ານດຽວກັນໄດ້. ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ ທ່ີມີຜົນມາຈາກນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນ

ຖານ ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫຼີກເຂົ້າມາຢູ່ໃກ້ເຂດແຄມທາງລົດ ຫຼື ການຮວມບັນດາໝູ່ບ້ານນ້ອຍເຂົ້າມາເປັນບ້ານ

ໃຫຍ ່ເຮັດໃຫ້ມີຊາຍແດນບ້ານທ່ີບໍ່ແນ່ນອນ. ນອກຈາກນີ້, ຂໍ້ຕົກລົງການນໍາໃຊ້ດິນລະຫວ່າງບ້ານ ທ່ີໄດ້ຮັບການກໍາ

ນົດຂື້ນ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນຫຼາຍລະດັບເລີ່ມ ຈາກລະດັບບ້ານ, ລະດັບກຸ່ມ

ບ້ານ ແລະ ລະດັບເມືອງ ກໍ່ບໍ່ມີຜົນໃດໆ. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍໆຄົນ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງ

ແຕ່ລະຄົນ ແຕທຸ່ກຄວາມຮູ້ທຸກຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນລວ້ນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ລວມເຂົ້າກັນ. ເຊິ່ງ

ຄວາມຮູ້ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບພື້ນທ່ີເປັນສິ່ງສຳຄັນທ່ີສຸດ ໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຖອດຖອນເອົາ

ບົດຮຽນ ເພື່ອຈະນຳເອົາທັດສະນະຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນໃຫ້ເກີດຜົນ

ປະໂຫຍດສູງສຸດໃນວົງກ້ວາງ. ນອກຈາກນີ້, ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ທາງພູມີສາດເຂົ້າຊ່ວຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືຈັບຈຸດ

ພິກັດ (GPS) ແລະ ແຜນທ່ີພາບຖ່າຍດາວທຽມແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືທ່ີຈຳເປັນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບັນຫາຄວາມຜິດພາດ

ຂອງການສ້າງແຜນທີ່ຕົວຈິງ (ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າ ໄມ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, 2009). ການນຳຄວາມ

ຮູ້ທ່ີຫຼາກຫຼາຍມາລວມເຂົ້າກັນ ແມ່ນຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ກັບການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່

ວຽກງານດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປໄດ້ເປັນຢ່າງດີ (Opdam et al., 2006). ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລວບລວມແນວ

ຄວາມຄິດທາງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທ່ີຍາກທີ່ຈະຮັບຮູ້ ແລະ 

ຍອມຮັບແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານວທິະຍາສາດ (Kitchin and Dodge, 2007; Nassauer and Opdam, 

2008). ສະນັ້ນ, ແທນທ່ີເຮົາຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນທ່ີເຮົາມີຢູ່ແລ້ວຈາກການສັງລວມມາຈາກບ່ອນອຶ່ນ ທ່ີມີແນວໂນມວ່າຈະ
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ເປັນຂໍ້ມູນທ່ີເຊື່ອຖືໄດ້ຍາກສຳລັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຮົາຄວນຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນທ່ີໄດ້ຈາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະ-

ຕິບັດ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນໃນລັກສະນະນີ້ຈະສາມາດສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄດ້. ສຳລັບບັນດາວຊິາການ ແມ່ນເປັນ

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ ໃນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນ (Jasanoff, 

2007; Treu et al., 2000; Von Haaren, 2002). ວິທີນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືທຳມະດາ ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວບໍ່ໄດ້ເປັນ

ເລື່ອງງ່າຍທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຮູບແບບທ່ີເປັນວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງ

ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຜົນຂອງການວາງແຜນທີ່ອອກມານັ້ນ (Cash et al., 2003; Pullin et al., 2004). 

3. ຂອບເຂດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ 

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ທ່ີອາໃສຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງປະເທດລາວ  ແມ່ນທໍາການ

ຜະລິດກະສິກໍາເປັນອາຊີບຫຼັກ ແລະ ເພີ່ງພາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊີ່ງກໍ່ມີລັກສະນະຄືກັບບັນດາປະເທດ

ອື່ນໆທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ. ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທໍາການຜະລິດແບບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ເນື່ອງຈາກ

ວ່າເຂດທ່ີເຂົາເຈ້ົາຢູ່ເປັນເຂດທ່ີຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງ  ຕະຫຼາດ. ສະນັ້ນ, ການຖາງປ່າເຮັດ

ໄຮ່ຈ່ຶງເປັນທາງເລອືກທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບເຂົາເຈ້ົາ ເຖີງແມ່ນວ່າທາງພາກລັດຖະບານ ຈະມີນະໂຍບາຍຢຸດຕິການຖາງ

ປ່າເຮັດໄຮ່ ໂດຍສົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໄດ້ມີການຫ້າມປາມວ່າກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທ່ີທໍາລາຍ

ສິ່ງແວດລ້ອມກໍ່ຕາມ (Haberecht, 2009, p. 29). ນະໂຍບາຍຫຼັກຂອງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແມ່ນແນ-

ໃສ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມລະ ຫວ່າງການພັດທະນາໄປຄຽງຄູກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ລະຫວ່າງສິ່ງ

ທ່ີມີຊີວິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຄົງຢູ່, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ຄວາມອາດສາມາດໃນ

ການຜະລິດທາດກາກບອນ ໆລໆ ໃນພື້ນທ່ີທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນໃນປະເທດລາວ (ກະຊວງ

ກະ ສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, 2009).  

ເຊັ່ນດຽວກັບເມືອງວຽງຄໍາ ທ່ີເປັນເມືອງພູດອຍ ອີງຕາມການຈັດລຽງຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປລາວ ເມືອງວຽງ

ຄໍາ ເປັນເມືອງໜື່ງທ່ີນອນຢູ່ໃນເມືອງທຸກຍາກ ແລະ ຍັງເປັນເມືອງທ່ີມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບເຂດປາ່ສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດນໍາແອດພູເລີຍ ເຊີ່ງເປັນປ່າສະຫງວນທີ່ຖືວ່າມີຄວາມໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນລາວ 

ແລະ ເປັນບ່ອນທ່ີຍັງຖືວ່າມີປະຊາກອນເສືອອາໃສຢູ່ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ມີພຽງບໍ່ພໍເທ່ົາໃດບ່ອນໃນປະເທດ. ກຸ່ມບ້ານ

ເມືອງໝ້ວຍ ເມືອງວຽງຄໍາ ກໍ່ເປັນກຸ່ມບ້ານໜຶ່ງທ່ີໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ. ກຸ່ມບ້ານເມືອງໝ້ວຍປະກອບດ້ວຍ 6 ບ້ານເຊັ່ນ: ບ້ານດອນແກ້ວ, ບ້ານປາກລາວ, ບ້ານບວມມີ້, ບ້ານ

ເມືອງໝ້ວຍ, ບ້ານຫ້ວຍໂກນ ແລະ ບ້ານວັງຄໍາ (ແຜ່ນພາບ 1A). ກຸ່ມບ້ານນີ້ແມ່ນຖືກເລືອກ ໂດຍອີງຕາມການຈັດ

ແບ່ງກຸ່ມບ້ານທ່ີຕະຫຼາດເຂົ້າເຖິງຍາກ ແລະ ອາຊີບຫຼັກຂອງປະຊາຊົນແມ່ນປູກພືດເຂດເນີນສູງ (ຕາມພູ) ແລະ ມີ

ຄວາມຫຼາຍຫຼາຍທາງດ້ານການປູກພືດກະສິກໍາ. ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລ້ຽງຊີບດ້ວຍຜົນຜະລິດຂອງພວກ

ເຂົາເອງໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນຜະລິດເຂົ້າ ເຊີ່ງໄດ້ມາຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ລາຍຮັບເກືອບທັງໝົດແມ່ນ

ໄດ້ມາຈາກການຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດລ້ຽງ. 
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ຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງການປົກຫຸ້ມຂອງໜ້າດິນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເນື້ອທ່ີດິນທໍາການຜະລິດ 

ແລະ  ປ່າໄມ້ມີການປ່ຽນແປງເທື່ອລະໜ້ອຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ດິນທໍາການຜະລິດຢູ່ລຽບຕາມເຂດທາງລົດ ແມ່ນເພີ່ມ

ຂື້ນເທ່ືອລະໜ້ອຍ ໃນຄະນະທີ່ເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂື້ນໃນເຂດທີ່ຕິດຈອດກັບເຂດແດນປ່າສະຫງວນ 

(Castella et al., 2011). ເຊີ່ງໃນອາດີດເຫັນວ່າການປົກຫຸ້ມຂອງໜ້າດິນແມ່ນມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແຕ່

ເນື່ອງຈາກນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຂອງປະຊາຊົນທ່ີອາໃສຢູ່ບ້ານຫ່າງໃກສອກຫຼີກໃຫ້ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າ

ມາອາໃສຢູ່ລຽບຕາມທາງລົດ ຫຼື ພື້ນທ່ີທ່ີສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ການລວມເອົາບ້ານນ້ອຍເຂົ້າເປັນບ້ານໃຫຍ່ນັ້ນ 

ຈ່ິງເຮັດໃຫ້ລະບົບການປົກຫຸ້ມຂອງດິນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງລະຫວ່າງເຂດແຄມທາງລົດ 

ແລະ ເຂດຊາຍແດນປ່າສະຫງວນ. ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ດິນກະສິ

ກໍາ ພາຍຫຼັງທ່ີມີການອອກນະໂຍບາຍການຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກເຂດຫ່າງໃກສອກຫຼີກ ໃຫ້ຍ້າຍມາອາໃສເຂດແຄມ

ທາງລົດເພື່ອການເຂົ້າຫາຕະ ຫຼາດງ່າຍ, ລະບົບການສຶກສາທ່ີດີຂື້ນ, ລະບົບນໍ້າລິນ, ລະບົບໄຟຟ້າ ໆລໆ ເຮັດໃຫ້

ສະພາບຂອງດິນເຊື່ອມໂຊມລົງ ເນື່ອງຈາກນະໂຍບາຍໃນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນປູກພືດໝູນວຽນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ປີ ເຊິ່ງ

ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກການແບ່ງດິນໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວຖືຄອງ ໂດຍກໍານົດວ່າຄອບຄົວໜຶ່ງມີສິດຖືຄອງ

ດິນປູກພືດໝູນວຽນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ຕອນ ເຊິ່ງກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າລະບົບການປູກພືດໝູນວຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາແມ່ນ 3 ປີ 

ແລະ ຈະມາຄົບຮອບບ່ອນເກົ່າ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດຽວກັນເຫັນໄດ້ວ່າ ເນື້ອທ່ີຂອງປ່າສະຫງວນແມ່ນໄດ້ມີການ

ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ ເຮັດໃຫ້ບາງໝູ່ບ້ານທ່ີຕັ້ງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນປ່າສະ ຫງວນຕ້ອງໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍຖິ່ນ

ອອກຈາກເຂດດັ່ງ ກ່າວ. 

ໃນປະຈຸບັນນີ້, ເຮົາສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງເຂດທີ່ຖືກປ້ອງກັນເພື່ອຟື້ນຟູໃຫ້

ເປັນປ່າ ຈະເປັນພື້ນທ່ີທ່ີປົກຫຸ້ມໄປດ້ວຍປ່າ ແລະ ເຂດທ່ີຖືກປົກຫຸ້ມໄປດ້ວຍພື້ນທ່ີທໍາການຜະລດິ ເຊີ່ງເປັນເຂດທ່ີ

ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ຈາກເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າການສະຫງວນເພື່ອ

ຟື້ນຟູປ່າ ຈະມີທ່າອ່ຽງໃນທາງທ່ີດີຂື້ນຫຼາຍໃນການເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແຕ່ໃນທາງກົງ-

ກັນຂ້າມໃນເຂດທີ່ທໍາການຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຄຸນນະພາບຂອງ

ດິນກໍ່ຈະເຊື່ອມໂຊມລົງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກໍ່ຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງມນັໄດສ້ົ່ງຜົນກະ-

ທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທ່ີອາໃສທໍາການຜະລິດ ແລະ ຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພື່ອລ້ຽງຊີບ. 

ສະນັ້ນ, ຈ່ິງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ພື້ນທ່ີທ່ີປົກຫ້ ຸ ້ມໄປດ້ວຍພື້ນທ່ີທໍາການຜະລິດນັ້ນ ມີກິດຈະກໍາການຜະລິດ

ຫຼາກຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ເພາະມີບັນດາຫຼາຍໆໂຄງການພັດທະນາທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ

ໃນເຊີງນິເວດວິທະຍາ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງດິນໃນພື້ນທ່ີດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າ

ໄປບຸກລຸກພື້ນທ່ີປ່າໄມ້ ເພື່ອທໍາການຜະລິດ. ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເພື່ອຈະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈກໍານົດນະໂຍບາຍການ

ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນມັກຈະຂາດຄວາມຄິດເຫັນຈາກຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນປະກອບຢູ່ນໍາ (Hendriks et al., 2007).  
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ແຜ່ນພາບທີ 1. ທ່ີຕັ້ງເມືອງວຽງຄໍາ (A), ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກໍານົດຂອບ
ເຂດຊາຍແດນບ້ານ (B), ການກໍານົດຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ (C). 

 

 

4. ການຄົ້ນຄ້ວາຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊທ່ີ້ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ   

ໃນປີ  2010, ໄດ້ມີການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນຮູບແບບໃໝ່ທ່ີເອີນວ່າ 

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊີ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງ-

ຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຄືດັ່ງທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໃນຫົວຂໍ້ທີ 2 ຂອງປື້ມຄູ່ມື ການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທ່ີ

ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ກຸ່ມບ້ານເມືອງໝ້ວຍ ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ແຜນ່ພາບ 1A). ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກອົງການສາກົນ (e.g., 

University of Queensland, Center for International Forestry Research , Institut de Recherche 

pour le Developpement ) ນັກຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນລະດັບຊາດ (ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ) 

ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ, ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ (ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ) ການຈັດຕັ້ງ

ຂັ້ນເມືອງ (ຄະນະຄຸ້ມຄອງຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເມືອງ) ແລະ  ຄະນະຄຸ້ມ

ຄອງຈັດສັນທ່ີດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານຈໍານວນ 12 ທ່ານ. ເປົ້າໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້ 

ແມ່ນເພື່ອເປັນການເຝິກໃຫ້ພະນັກງານລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງ

ພວກເຂົາເອງໃນອານາຄົດ. ເຊິ່ງບັນດາຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານທີ່ຈະນໍາສະເໜີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນ

ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ. 
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4.1. ການກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ແຜນທ່ີພູມີປະເທດ ແລະ ພາບຖ່າຍ

ດາວທຽມ. ຈຸດປະສົງຂອງການກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊາຍແດນຂອງແຕ່ລະບ້ານທ່ີຢູ່

ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານນັ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນທ່ີສຸດ ແຕ່ກໍ່ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ບ່ອນວ່າ ທາງທີມງານໄດ້ເຊື້ອ

ເຊີນເອົາຕົວແທນຂອງແຕ່ລະບ້ານ ມາກໍານົດຂອບຂອບຊາຍແດນບ້ານຮ່ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ສາໍເລັດພາຍໃນ 1 

ມື້. ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງທີມງານຈຶ່ງໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ທ່ີກວມເອົາເນື້ອທ່ີດິນທັງໝົດກຸ່ມ

ບ້ານຂື້ນມາ (ແຜ່ນພາບ 2C) ເຊີ່ງລວມມີທັງໝົດ 4 ແຜ່ນດ້ວຍກັນ ແລະ ແຕ່ລະແຜ່ນໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ 1 ມື້ 

ໂດຍການໃຊ້ຄົນສ້າງຈໍານວນ 4 ຄົນ ເຊິ່ງການສ້າງແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຈ້ຍແກັດມາສົມທຽບກັບເສັ້ນລະ-

ດັບແຕ່ລະເສັ້ນ ແລະ ຕັດໄປຕາມນັ້ນແລ້ວເອົາມາຕິດເຂົ້າກັນ (Rambaldi, 2010). ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້

ຂໍ້ມູນສາລະສົນເທດທາງ ພູມີສາດເຂົ້າຊ່ວຍ (GIS) ເພື່ອຮູ້ໄດ້ເຖິງຈຸດທ່ີຕັ້ງບ້ານເປົ້າໝາຍ ແຕ່ໃນການສ້າງແຜນທີ່ 

3 ມິຕິ ຕ້ອງໃຫ້ກວມເນື້ອທ່ີດິນຂອງບ້ານອ້ອມຂ້າງນໍາ ແລ້ວກໍ່ນໍາແຜນທ່ີທັງ 4 ແຜ່ນນັ້ນມາຕິດເຂົ້າກັນ. ຈຸດປະສົງ

ໃນການນໍາໃຊ້ແຜນທ່ີດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດເຫນັໄດ້ເຖິງລັກສະນະຕົວຈິງພື້ນທ່ີ ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້

ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ແຕ່ລະຈຸດພື້ນທ່ີ ແລະ ສາມາດກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ. 

 

 

ແຜ່ນພາບທີ 2. ເຄື່ອງມືທ່ີໃຊ້ໃນການກໍານົດພື້ນທ່ີ. (A)  ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນໂດຍການຈຳລອງພື້ນທ່ີ. (B) 
ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການດຶງເອົາປະຊາຊົນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາການວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ. (C) ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນໃນກຸ່ມບ້ານເມືອງໝ້ວຍ (ສາມາດເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ
ໄດ້ທ່ີແຜ່ນພາບ 1C). 

 
 

 

 ບັນດາຕົວແທນຂອງແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ຮ່ວມກັບພະນັກງານຕົວແທນຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ນໍາ ້ແອດພູເລີຍ ແລະ ຕົວແທນຈາກບັນດາບ້ານທ່ີນອນຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານອ້ອມຂ້າງໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍາ

ນົດຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນແຜນທີ່ ຈະບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນໃດໆທັງສິ້ນ ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຕື່ມຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ທ່ີສໍາຄັນລົງໄປໃນແຜນທີ່ເຊັ່ນ: ຊ່ືຂອງສາຍນໍ້າ, ຫວ້ຍ ແລະ ສັນພູຕ່າງໆ ເຊິ່ງການໃສ່ຊ່ືຈະຕ້ອງເປັນຊື່ໃນພາສາ

ທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາສາລາວລຸ່ມ ຫຼື ຂະມຸ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື
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ກັນ ເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງແຕ່ລະບ້ານ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຂັມໝຸດປັກໄປຕາມບ່ອນທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊີ້ໃຫ້

ຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຊ້ສາຍດ້າຍກ້ຽວໄປຕາມເຂັມໝຸດທ່ີປັກນັ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພະນັກງານວິຊາການ ຜູ້ທ່ີ

ສາມາດເວົ້າໄດ້ທັງ 2 ພາສາ ທັງພາສາລາວລຸ່ມ ແລະ ຂະມຸ. ການກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງທັງ 6 ບ້ານ 

ແມ່ນສໍາເລັດລົງຫຼັງຈາກແກ່ຍາວເວລາເຖິງ 6 ຊົວໂມງ ໃນການສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ. ພາຍຫຼັງທ່ີສິ້ນສຸດ

ການກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງແຕ່ລະບ້ານແລ້ວ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຖືກປ້ອນເຂົ້າໄປໃນໂປຣແກຣັມ ArcGIS 

ແລະ ໃຊ້ສາຍຈໍໂປຣເຈັກເຕີ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດກວດສອບຄືນວ່າຊາຍແດນຂອງແຕ່ລະບ້ານຖືກຕ້ອງ ກັບ

ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຫຼື ບໍ່. 

ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຂັ້ນຕອນການກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ ແມ່ນໄດເ້ຊີນເອົາຕົວແທນຈາກແຕ່ລະບ້ານ

ເຂົ້າຮ່ວມ ບ້ານລະ 2 ທ່ານ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າແຜນທ່ີທ່ີຕົວແທນຂອງແຕ່ລະບ້ານໄດກ້ໍານົດຂື້ນນັ້ນ ມີ

ຄວາມຊັດເຈນແທ້ ຫຼື ບໍ່. ສະນັ້ນ, ຈ່ິງໄດ້ມີການນໍາແຜນທ່ີຂອງແຕ່ລະບ້ານໄປນໍາສະເໜີໃຫ້ຊາວບ້ານຂອງແຕ່ລະ

ບ້ານຮັບຮູ້ ແລະ ກວດສອບຄືນຊ່ວຍກັນ ໂດຍໃຫ້ຕົວແທນຂອງບ້ານທັງ 2 ທ່ານເປັນຜູ້ຂື້ນນໍາສະເໜີ ແລະ ອະທິ-

ບາຍໃຫ້ຊາວບ້ານຮັບຟັງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທາງທີມງານຮ່ວມກັບຊາວບ້ານກໍ່ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດພື້ນທ່ີຕົວຈິງ ເພື່ອຈັບຈຸດພິ

ກັດທາງພື້ນທ່ີຮ່ວມກັນ ໃນຈຸດໝາຍຂອບເຂດຊາຍແດນທີ່ຄິດວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຊັດເຈນເທື່ອເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່

ລຽບຕາມເຂດຮ່ອງຫ້ວຍ, ພູ ໆລໆ. 

ພາຍຫຼັງທ່ີໄດ້ມີການກວດສອບໃນທຸກບ້ານເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມບ້ານຂື້ນ ໂດຍ

ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທາງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມບ້ານ. ໃນວາລະກອງປະ ຊຸມ ຕົວແທນຈາກ

ແຕ່ລະບ້ານ ຈະນໍາສະເໜີຄືນເຖີງຜົນໄດ້ຮັບໃນການກໍານົດຊາຍແດນບ້ານຂອງຕົນ ທ່ີຖືກຕ້ອງລະອຽດແລ້ວ ພ້ອມ

ທັງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງກໍ່ໄດ້ກວດສອບຈາກຕົວແທນແຕ່ລະບ້ານແລ້ວວ່າຊາຍແດນທີ່ກໍານົດຂື້ນນັ້ນ ແມ່ນ

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປາດສະຈາກຂໍ້ສົງໃສໃດໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ມີການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດຂອບເຂດ

ຊາຍແດນບ້ານຂື້ນ ໂດຍມີຕົວແທນຈາກແຕ່ລະບ້ານເປັນຜູ້ລົງນາມ ພ້ອມທັງມີຫົວໜ້າກຸມບ້ານ ແລະ ຕົວແທນ

ຈາກອໍານາດການປົກຄອງເມືອງເປັນສັກຂີພະຍານ.  

4.2. ຂະບວນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະບ້ານແມ່ນໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານ: ຖານະທາງສັງຄົມ

ຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜົ່າ, ຊ້ັນຕໍາແໜ່ງທ່ີແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນບ້ານ, ລະບົບການ

ເງິນ ແລະ ທ່ີມາຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ (ການຕີມູນຄ່າສິ່ງຂອງເປັນເງີນ, ຈໍານວນຕອນດິນທ່ີຖືຄອງ, ຈໍານວນສັດລ້ຽງ 

ແລະ ຈໍານວນສວນປູກຕົ້ນໄມ້ທ່ີມີ). ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເປັນກຸ່ມ ໂດຍໄດແ້ບ່ງເປັນກຸ່ມຍິງ-ກຸ່ມຊາຍ ໂດຍການສັງເກດຕີ

ລາຄາກ່ຽວກັບລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາ, ສະພາບຄວາມອຸດົມສົມ ບູນຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນ

ພາຍໃນບ້ານທ່ີຄາດວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ສຸດທ້າຍກໍ່ຄືບັນດາຂໍ້ມູນ

ພື້ນຖານຕ່າງໆຂອງບ້ານເຊັ່ນ: ສັດປ່າທ່ີທາງບ້ານຍັງຄົງມີຢູ່ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ີພົບເຫັນ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ

ປ່າໄມ້ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຄວາມອຸ ດົມສົມບູນຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ພ້ອຍດ້ວຍສະຖານທີ່ທ່ີໄປຊອກຫາ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນ
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ເຫຼົ່ານີ້ລວ້ນແລ້ວແຕ່ສໍາຄັນ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍສະໜອງໃຫ້ຂັ້ນຕອນການແບ່ງປະເພດດິນທໍາການຜະລິດໃນຂັ້ນຕໍ່

ໄປ. 

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນລະດັບບ້ານ ແມ່ນໄດຄ້ັດເລືອກເອົາຈໍານວນ 30 ຄອບຄົວ ຈາກແຕ່ລະຖານະຄອບຄົວ 

ເພື່ອສັງເກດຕີລາຄາສະພາບເສດຖະກິດຂອງບ້ານ (Castella et al., 2011). ເນື້ອໃນຂອງແບບສອບຖາມຈະ

ລວມມີ: ລະບົບການປູກພືດ, ລະບົບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີຂໍ້ມູນ

ຍ່ອຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊະນິດຂອງຕົ້ນໄມ້ທ່ີພວກເຂົາປູກ (ຕົ້ນສັກ, ຢາງພາລາ, ຕົ້ນເກດສະໜາ ໆລໆ) ລາຍຮັບຈາກ

ກິດຈະກໍາອຶ່ນໆນອກຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສອບຖາມເຖິງຂໍ້ມູນລະບົບການປູກພືດເຊັ່ນ: 

ຈໍານວນຕອນດິນທໍາການຜະລິດທັງໝົດທ່ີພວກເຂົາມີລວມທັງຕອນດິນທ່ີພວກເຂົາກໍາລັງທໍາການຜະລິດຢູ່ ແລະ 

ຕອນທ່ີເປັນປ່າເລົ່າຢູ່ມີຢູ່ຈັກຕອນ. ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ແລະ ຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທ່ີ

ດິນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກວດສອບຄືນຈາກຊາວບ້ານທັງໝົດທ່ີເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ

ວ່າທຸກຂໍ້ມູນທ່ີຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນນັ້ນຖືກຕ້ອງລະອຽດແລ້ວ ຫຼື ບໍ່. 

ອີງຕາມການວິເຄາະໜ້າວຽກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທ່ີເຮົາເກັບມາຈະຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ນໍາ

ໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໃນວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຈະມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍອີງ

ຕາມປື້ມຄູ່ມືທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ ແຕ່ຂໍ້ມູນທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ພັດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນພຽງເລັກໜ້ອຍເທ່ົານັ້ນ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາ

ທີມງານວິຊາການທີ່ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈໃນລາຍລະ ອຽດດີ ເຖີງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນເທ່ືອ 

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເຂົາເຈ້ົາມັກຈະນໍາໃຊ້ປະສົບການທີ່ໄດ້ຈາກພາກສະໜາມ ແລ້ວກໍ່ນໍາມາສ້າງເປັນຮູບແບບການ-

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເອງໃນການນໍາ ພາປະຊາຊົນວາງແຜນຮ່ວມກັນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາ ແມ່ນຈະເຈາະຈົງໃນດ້ານທ່ີເຂົາເຈ້ົາຖະໜັດ ແລະ ອີງໃສ່ປະສົບການສ່ວນຕົວເປັນຫຼັກ ສະນັ້ນການທີ່ຈະ

ວາງແຜນໃນຮູບແບບໃໝ່ທ່ີສອດຄ້ອງກັບສະຖານະການ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງ ຈ່ິງມັກຈະຂັດກັບຄວາມຄິດເຫັນ

ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ສະນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາແມນ່ຈະອີງໃສ່ປະ-

ສົບການສ່ວນຕົວຂອງວິຊາການ. ແຕ່ທຸກຂໍ້ມູນທ່ີເກັບກໍາໃນວຽກງານກາງວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

ບາດກ້າວທໍາອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນການຈັດແບ່ງຄົວເຮືອນອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງ

ກັນ ໂດຍການປະເມີນສິ່ງທ່ີເຂົາເຈ້ົາມີຢູ່ເປັນລາຍຮັບ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງວ່າແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງລາຍຮັບນັ້ນແມ່ນມາ

ຈາກຫຍັງເປັນຕົ້ນ: ປະເພດທີ່ມີແຫ່ຼງລາຍຮັບມາຈາກກິດຈະກໍາການປູກຝັງ, ການລ້ຽງສັດ, ການປູກໄມ້ຢືນຕົ້ນ, 

ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຈາກກິດຈະກໍາອື່ນໆນອກຈາກການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ. 

ການຈັດແບ່ງປະເພດຄົວເຮືອນຂອງປະຊາຊົນທ່ີອາໃສຢູ່ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ ໂດຍອີງ-

ໃສ່ສະພາບການເປັນຢູ່ເປັນຕົວຈໍາແນກ (ຕາຕະລາງທີ 1). 
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ຕາຕະລາງ 1 : ເງ່ືອນໄຂໃນການຈັດແບ່ງຄົວເຮືອນແຕ່ລະປະເພດ 

 
ປະເພດ ແຫ່ຼງລາຍຮັບຫັຼກ  ເງ່ືອນໄຂ 

ກ 
ການຜະລິດກະສິກໍາແບບເຮັດໄຮ່
ເລື່ອນລອຍ 

‐ ບໍ່ມີລາຍຮບັຫຼກັມາຈາກການປກູໄມ້ຢືນຕົ້ນ 
‐ ມີລາຍຮັບຕໍາ ່ກ່ວາ 10–15 ລ້ານກີບ/ປີ ຈາກການລ້ຽງ ສັດ 

(ງົວ + ຄວາຍ) 
‐ ມີກິດຈະກໍາອື່ນໆນອກຈາກການຜະລິດຄືເປັນແຮງງານ
ຮັບຈ້າງ, ສານເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 

ຂ ການລ້ຽງສັດ 

‐ ບໍ່ມີລາຍຮບັຫຼກັມາຈາກການປກູໄມ້ຢືນຕົ້ນ 
‐ ມີລາຍຮັບຫຼາຍກ່ວາ 10–15 ລ້ານກີບ/ປີ ຈາກການລ້ຽງ ສັດ 

(ງົວ + ຄວາຍ) 
‐ ກິດຈະກໍາອື່ນໆນອກຈາກການຜະລິດຄືເປັນແຮງງານ
ຮັບຈ້າງ, ສານເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ 

ຄ ການປູກໄມ້ຢືນຕົ້ນ 
‐ ມີການປູກໄມ້ຢືນຕົ້ນເຊັ່ນ: ໄມ້ສັກ, ຢາງພາລາ, ໄມ້ເກດສະ-
ໜາ ໆລໆ. 

‐ ມີສັດລ້ຽງ 

ງ ກິດຈະກໍາອື່ນໆນອກຈາກຜະລິດ 

‐ ມີກິດຈະກໍາອື່ນໆນອກຈາກການຜະລິດຄືການເປັນພໍ່ ຄ້າ ຫຼ ື
ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 

‐ ມີສັດລ້ຽງ 
‐ ມີການປູກໄມ້ຢືນຕົ້ນ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງເຂດພື້ນທ່ີເນີນສູງ (CATCH-Up), NAFRI–IRD–CIFOR, 
2007–2011. 

 

4.3. ການແບງ່ເຂດດິນທຳການຜະລິດແຕ່ລະປະເພດ 

4.3.1. ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ-ປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ຄວນຈະແຕ່ງຕັ້ງເອົາບັນ-

ດາຜູ້ທ່ີມີບົດບາດພາຍໃນບ້ານເຊັ່ນ: ນາຍບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທັງຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມບ້ານ, 

ຫົວໜ້າຊາວໜຸ່ມ, ຫົວໜ້າສະຫະພັນຍິງ ແລະ ເລຂາໜ່ວຍພັກບ້ານ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມຄູ່ມືການວາງ

ແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທ່ີວ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ອອກມາມີຄວາມເປັນກາງກັບທຸກຄົນ. ສະນັ້ນ, ຈ່ຶງໄດ້ລວບລວມເອົາທຸກບັນດາຊັ້ນຄົນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ. ເພື່ອ

ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນີ້ ການຄັດເລືອກຄະນະກໍາມະການຄ້ ຸມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມບ້ານ 

(ຄຈບ) ທາງທີມງານຈຶ່ງໄດ້ເລືອກໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ: ເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມກ້າຫານໃນການສະແດງອອກ, ກ້າ
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ສະເໜີແນະຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນ, ມີຄວາມຮູ້ທາງພື້ນທ່ີບ້ານຂອງຕົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມ

ກະຕືລືລົ້ນໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄັດເລືອກສະມາສິກ ຄຈບ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ

ລະຫວ່າງຈໍານວນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ,  ຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະເພດຖານະຂອງແຕ່ລະທ່ານ. ແຕ່ເຖິງຈະມີຄວາມ

ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົມດູນກັນລະຫວ່າງຈໍານວນເພດຊາຍ-ເພດຍິງຫຼາຍປານໃດກໍ່ຕາມ ຜົນທ່ີອອກ

ມາກໍ່ຄືວາ່ຈໍານວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງມັກຈະໜ້ອຍກ່ວາເພດຊາຍ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານມັກ

ຈະໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເພດຍິງບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈເລື່ອງໃຫຍ່ຂະໜາດນີ້ໄດ້ ເພາະປົກກະຕິແລ້ວເພດຍິງມັກຈະຫຍຸ້ງຢູ່

ກັບວຽກໄຮ່ວຽກສວນ ບໍ່ມີເວລາມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບວຽກບ້ານການເມືອງ ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພຽງພໍທ່ີຈະຕັດສິນ

ໃຈໄດ້. ເຖິງຈະມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃຫ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງເພດຊາຍ-ເພດຍິງດົນປານໃດກໍ່ຕາມ  ຜົນທ່ີ

ອອກມາໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວກໍ່ຄື: ຈໍານວນເພດຊາຍຈະຫາຼຍກວ່າເພດຍິງສອງເທົ່າ  ( 2/1 ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກ 

ຄຈບ ທັງໝົດ 10-15 ທ່ານ). ທ່ານ Neef and Neubert, 2011 ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຄະຕິວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີດີທ່ີ

ສຸດ ກໍ່ຄືການທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນສາມາດສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ.  

4.3.2. ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈາກແຜນທີ່ຈຳລອງ (ແຜນທີ່ ທີ່ສົມມຸດຕິຖານຂື້ນ) 

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງ ຖືໄດວ້່າເປັນຂັ້ນຕອນການຮຽນຮູ້ວິທີການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີ

ດິນ ທ່ີໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍທ່ານ Bourgoin ແລະ Castella 2011. ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການ

ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບ ຄຈບ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ວທີິການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ເຊີ່ງໃຊ້ເວລາທັງໝົດປະມານ 

1 ມື້ເຄິ່ງ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຄຈບ ຮຽນຮູ້ໄດ້ເຖິງວິທີການແບ່ງ

ເຂດນໍາໃຊ້ດິນປະເພດໃດ ທ່ີສົ່ງຜົນດີທ່ີສຸດຕໍ່ກັບພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມ

ສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນອີກດ້ວຍ.ໃນກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວສະມາຊິກ ຄຈບ ທຸກທ່ານຈະຫຼິ້ນ

ສວມບົດບາດເປັນນັກວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ໃນການກໍານົດຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ ເຊິ່ງພວກເຂົາ

ຈະໃຊ້ສໍສີຫຼາຍໆສີທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນການຂີດແບ່ງຕາກະໂລນ້ອຍຈໍານວນ 100 ຕາກະໂລ ເຊິ່ງເທ່ົາກັບ 100 ຮຕ 

ຂອງເນື້ອທ່ີຕົວຈິງ. ພາຍຫຼັງທ່ີແບ່ງເຂດນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄຈບ ຈະນັບຈໍານວນຕາ-

ກະໂລຂອງດິນແຕ່ລະປະເພດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂື້ນນັ້ນ ຖ້າມີເທ່ົາໃດຕາກະໂລຖືວ່າດິນປະເພດນັ້ນມີເທ່ົານັ້ນ ຮຕ ແລ້ວກໍ່

ນໍາເອົາຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງດິນແຕ່ລະປະເພດ ຄູນກັບຈໍາເນື້ອທ່ີຂອງດິນແຕ່

ລະປະເພດ (ດິນແຕ່ລະປະເພດຈະມີຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ).  

ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ 

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທາດກາກບອນເປັນຕົວຊີ້ວັດ. ສໍາລັບລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກການລ້ຽງ ສັດ ແລະ ລາຍ

ຮັບຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນໄດ້ລວມເຂົ້າໃສ່ກັບລາຍຮັບຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ. ຜ່ານການຈັດສັນທ່ີດິນ

ຫຼາຍໆຮອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນໄດ້ເຖິງການຈັດສັນໃນຫຼາຍຮູບແບບທ່ີໃຫ້ຜົນແຕກຕ່າງກັນ ມາ

ຮອດຂັ້ນຕອນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນພວກເຂົາກໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແຕ່ລະປະ-

ເພດຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໃນຮູບແບບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ
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ໃນການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດເນື້ອທ່ີຂອງດິນປະເພດຕ່າງໆ ຈົນໃຫ້ຜູ້ທ່ີມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຈາກການວາງແຜນດັ່ງກ່າວ (ປະ-

ຊາຊົນສາມັນ, ພະນັກງານກະສິ ກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານເສດຖະກິດເມືອງ) ເຫັນດີກັບຜົນຂອງການ

ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນນັ້ນ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍານີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ເຖິງວິທີການວາງ

ແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຕົວຈິງໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ທ່ີຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນມື້ຕໍ່ໄປ. 

4.3.3. ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕົວຈງິ 

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຕົວຈິງແມ່ນທາງ ຄຈບ ຈະໄດມ້ີການແບ່ງຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ

ຢູ່ໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ເຊີ່ງກໍ່ຄ້າຍຄືກັບວິທີການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງ. ເຊິ່ງເລີ່ມ ຕົ້ນດ້ວຍການໃຫ້ 

ຄຈບ ຂຽນຊື່ຂອງສາຍຫ້ວຍ, ນໍາ ້ ແລະ ພູ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນລົງໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄຸ້ນເຄີຍ 

ແລະ ສາມາດກໍາໄດ້ຈຸດຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຕື່ມບັນດາຂໍ້ມູນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເກັບ

ກໍາມາກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະຖານທີ່ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ໄມ້ປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ສັດປ່າ ລົງໃນແຜນທີ່ 3 

ມິຕິ ໂດຍການຂຽນໃສ່ສະກັອດເຈ້ຍຂາວແລ້ວຕິດລົງໃນຈຸດສະຖານທີ່ນັ້ນໆໃນແຜນທີ່.  ເມື່ອຂໍ້ມູນຕ່າງໆຖືກຕື່ມລົງ

ໄປຈົນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທາງ ຄຈບ ກໍ່ຈະເລີ່ມກໍານດົຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ດິນປະເພດ

ຕ່າງໆ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຂັມໝຸດປັກລົງໃນແຜນທີ່ ເພື່ອເປັນການໝາຍເຂດແດນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເສັ້ນດ້າຍກ້ຽວໄປຕາມ

ເຂັມໝຸດແຕ່ລະຈຸດທ່ີໄດ້ປັກລົງໃນແຜນທີ່ (Rambaldi, 2010). ເມື່ອສໍາເລັດການກໍານົດຂອບເຂດນໍາໃຊ້ດິນທັງ

ໝົດພາຍໃນບ້ານເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ຖືວ່າການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນຮອບນັ້ນສີ້ນສຸດລົງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ,  

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ກໍ່ສໍາເລັດເປັນທີຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ທາງທີມງານກໍ່ຈະຖ່າຍຮູບເກັບເອົາ

ໄວ້ ແລ້ວກໍ່ຈະປ້ອນເຂົ້າໄປໃນໂປຣແກຮັມ ArcGIS ໂດຍການຈັບຈຸດທ່ີເປັນສາຍນໍ້າ, ສາຍພູ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ຢູ່

ໃນໂປຣແກຣັມ ແລະ ແຜນທ່ີ 3 ມິຕິ ເພື່ອໃຫ້ແຜນທ່ີທັງສອງກົງກັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພື້ນທ່ີການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະ-

ເພດກໍ່ຈະຖືກຕັດຢູໃນໂປຣແກຣັມ GIS ໂດຍຕັດໄປຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ແລະ ສຸດທ້າຍເຮົາກໍ່ສາ-

ມາດຮູ້ໄດວ້່າດິນແຕ່ລະປະເພດມີເນື້ອທ່ີເທ່ົາໃດ ຜ່ານການຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ໂປຣມແກຣັມດັ່ງກ່າວເຂົ້າຊ່ວຍ.  

4.4. ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຊໍ້າໄປຊໍ້າມາຫຼາຍຮອບຈົນກ່ວາຈະໄດ້ແຜນການທີ່ດີທີ່ສຸດ 

4.4.1. ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 

ວິທີການຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີກໍານົດ

ຂື້ນໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ແມ່ນຄິດໄລ່ຄືກັນກັບການຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງ ເຊີ່ງລາຍຮັບຕ່າງໆທີ່ນໍາມາຄິດໄລແ່ມ່ນ ຈະຄິດໄລ່ລາຍຮັບທາງ

ດ້ານເສດຖະກິດຕົວເລກ ທ່ີໄດ້ມາຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເສດຖະກດິ-ສັງຄົມຂອງບ້ານ (ເຊີ່ງແຕ່ລະບ້ານຈະນໍາໃຊ້

ຕົວເລກທ່ີແຕກຕ່າງກັນເພາະມີລາຍຮັບແຕກຕ່າງກັນ) ແລະ ການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ກັບແຕ່

ລະປະເພດຄອບຄົວ ອີງຕາມອາຊີບຂອງແຕ່ລະປະເພດຄອບ ຄົວນັ້ນໆ. ພາຍຫຼັງທ່ີເຮົາໄດ້ເນື້ອທ່ີນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະ

ປະເພດ ໂດຍການຄິດໄລ່ຈາກໂປຣແກຣັມ  GIS ແລ້ວ ບັນດາຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າໃປໃນ 
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Microsoft Excel ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງສູດຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຕ່ລະປະເພດຄອບຄົວໄວ້ແລ້ວ. ພາຍຫຼັງທ່ີຮູ້ຜົນ

ແລ້ວ ທາງທີມງານກໍ່ຈະນໍາສະເໜີໃຫ້ ຄຈບ ຮັບຊາບ. ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດອ້ີງໃສ່

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດທາດກາກບອນໃນດິນແຕ່ລະ

ປະເພດທີ່ເປັນຕົວຊີ້ວັດ. ສໍາລັບລາຍຮັບລວມຂອງບ້ານ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກລາຍຮັບຂອງສັດລ້ຽງ, ລາຍຮັບຈາກການ

ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ລາຍຮັບຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.  

ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະປະເພດຄອບຄົວ ຈາກການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໄດ້ຖືກນໍາມາ

ສົມທຽບກັບສະພາບການດໍາລົງຊີວິດຕົວຈິງ ວ່າຜົນໄດຮ້ັບທ່ີອອກມານັ້ນຈະພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງ ການຂອງເຂົາ-

ເຈ້ົາ ຫຼື ບໍ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທາງ ຄຈບ ກໍ່ມີການການປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າແຜນທີ່ກໍານົດອອກມານັ້ນດີ 

ຫຼື ບໍ່. ໂດຍອີງຕາມຜົນທ່ີອອກມານັ້ນ ສະມາຊິກ ຄຈບ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນວ່າພວກເຂົາຄວນຈະມີການຫຼຸດ ຫຼື ເພີ່ມ

ປະເພດການນໍາໃຊ້ດິນໃດແດ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຈະມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນຮອບຕໍ່ໄປ

ຈົນກ່ວາຈະສໍາເລັດ ແລະ ເປັນທ່ີໜ້າພໍໃຈແກ່ທຸກຝ່າຍ.ການຄິດໄລ່ເນື້ອທ່ີ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆກໍ່ຄິດໄລ່ທຸກຄັ້ງຫຼັງ

ຈາກທ່ີສິ້ນສຸດການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນແຕ່ລະຮອບ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ແກ່ ຄຈບ ຮັບຊາບ ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ແຜນ-

ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີດີທ່ີສຸດ ເຊີ່ງກໍ່ຄືການທ່ີສະມາຊິກແຕ່ລະທ່ານພໍໃຈກັບຜົນທ່ີອອກມາໃນຮອບນັ້ນໆ. ຕາມປົກ-

ກະຕິແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ມື້ ເປັນຢ່າງນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີດີທ່ີສຸດ.  

4.4.2. ຂອບເຂດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ກໍານົດໄວວ້່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແມ່ນຈັດ

ຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ລະດັບກຸ່ມບ້ານ. ພາຍຫຼັງທ່ີສໍາເລັດກິດຈະກໍາການກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານແຕ່

ລະບ້ານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ງານວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ຊ່ຶງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນ 6 ບ້ານຂອງກຸ່ມບ້ານເມືອງໝ້ວຍ (ແຜ່ນພາບ 

1C). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຂອງແຕ່ລະບ້ານກໍ່ໄດຖ້ືກນໍາມາຮວມເຂົ້າກັນກາຍເປັນແຜນການນໍາ

ໃຊ້ທ່ີດິນໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍກໍ່ຄືການຈັດກອງປະຊຸມໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານຂື້ນ ແລະ ໃຫ້ຕົວແທນ

ຈາກແຕ່ລະບ້ານຈໍານວນ 2 ທ່ານ (ຍິງ 1, ຊາຍ 1) ເພື່ອນໍາສະເໜີແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ ໃຫ້

ກັບຫົວໜາ້ກຸ່ມບ້ານຮັບຊາບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫົວໜ້າກຸ່ມບ້ານພ້ອມດ້ວຍຕົວແທນຈາກແຕ່ລະບ້ານ ກໍ່ໄດ້ມີການປຶກ-

ສາຫາລືກັນວ່າຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ຈ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານອອກມາດີທ່ີສຸດ, 

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສັດລຽ້ງ ເນື່ອງຈາກວ່າເຂດລຽ້ງສັດບາງບ້ານຕິດກັບເຂດທໍາການຜະລິດ

ຂອງອີກບ້ານໜື່ງ ຫຼື ເຂດລ້ຽງສັດຂອງບ້ານມີຊາຍແດນຕິດກັນ ເຊີ່ງອາດຈະເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ໃນອານາຄົດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບາງບ້ານຈ່ຶງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນທ່ີຈະສ້າງຮົ້ວອ້ອມເຂດລ້ຽງສັດຂອງບ້ານຕົວເອງໄວ້, 

ພ້ອມທັງຕົກລົງເຫັນດີກັນສ້າງເຂດຫວງຫ້າມສະຫງວນໄວ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນຢູ່ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ ຕາມບໍລິ-

ເວນທ່ີມີເຂດປ່າສະຫງວນຕິດຈອດກັນຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ພາຍຫຼັງທ່ີໄດ້ມີການຕົກລົງເຫັນດີກັນຈາກທຸກຝ່າຍເປັນທ່ີ

ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ມີການກະກຽມຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານຂື້ນ ແລະ ໄດ້ຮບັຮອງຈາກທາງອໍານາດການ

ປົກຄອງເມືອງ. 



Bourgoin J, Castella J.C., Pullar D., Lestrelin G., Bouahom B., 2012. Toward a land zoning negotiation support platform: 
“Tips and tricks” for participatory land use planning in Laos. Landscape and Urban Planning 104: 270– 278. 
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5. ພາກວິຈານ: ຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແທດເໝາະກັບຫຼັກການ ການ 

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ?  

ທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທ່ີນໍາສະເໜີໃນເອກກະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ລວບລວມເອົາບັນ-

ດາເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທ່ີຍັງເປັນຂໍ້ຄົງຄ້າງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນ

ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນ ສປປລາວ ດັ່ງທ່ີນໍາສະເໜີກ່ອນໜ້ານີ້ໂດຍທ່ານ  Lestrelin et al. (2011a, 2011b). ເຊີ່ງເຄື່ອງ-

ມື ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຂະ ບວນການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 

ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ບົກຜ່ອງ ທ່ີພົບເຫັນໃນພື້ນທ່ີຕົວຈິງ. ຂະບວນການຮຽນຮູ້

ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສາມາດສ້າງເປັນບົດຮຽນເພື່ອຜັນຂະ ຫຍາຍໄປສູ່ພື້ນທ່ີອື່ນໆ ຄືດັ່ງທ່ີຈະໄດ້ບັນຍາຍລາຍລະອຽດ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ອີງຕາມ 2 ຫຼັກການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ທີ 2 ທ່ີຜ່ານມາ. 

5.1. ການມສີ່ວນຮ່ວມ: ເລີ່ມຈາກການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ 

ທ່ານ Lestrelin et al. (2011a), ໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນເລື້ອຍໆ ມັກຈະຄໍານຶງ

ການມີສ່ວນຮ່ວມພຽງແຕ່ວ່າ ຜູ້ໃດຈະເປັນຜູ້ກ່າວສະເໜີ ໃນຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ, ຜູ້ໃດຄວນຈະເຂົ້າ

ຮ່ວມ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດປະເດັນບັນຫາອັນຫຼາກຫຼາຍ (Wagle, 2000). ໃນທໍານອງດຽວກັນ 

ກໍ່ມັກຈະມີການມອງຂ້າມການສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທ່ີມາຮ່ວມໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຊີ່ງເຂົາເຈ້ົາອາດ

ຈະເປັນຜູ້ເຂົ້າໃຈສະພາບພື້ນທ່ີດີ ແລະ ຮູ້ວ່າຄວນຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີມີຢູ່. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ມັກ

ຈະມີການເຂົ້າໃຈກັນວ່າການເພີ່ມປະສິດຕິພາບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຄືການເພີ່ມຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງເພດ

ຊາຍ-ເພດຍິງ, ການເພີ່ມຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງຈໍານວນຊົນເຜົ່າທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ຫຼື ການເພີ່ມຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີແທ້ຈິງ (ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງປະຊາ-

ຊົນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການໃຫ້ສິດອໍານາດ) ໄດ້ຖືກມອງຂ້າມຈາກນັກວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ເນື່ອງຈາກວ່າ

ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນພຽງແຕ່ປະລິມານຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ. ອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທ່ີມັກຈະຖືກອ້າງເປັນປະ-

ຈໍາວ່າເປັນບັນຫາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ກໍ່ຄືເວລາທີ່ຈໍາກັດ ເນື່ອງຈາກວ່າ-

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນຂອງຫຼາຍໆພາກ ສ່ວນທ່ີຮ່ວມ

ກັນວາງແຜນຄື: ຊາວບ້ານ, ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ນັກວາງແຜນ. ສະນັ້ນ, ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ

ບັນຫາບໍ່ມີຄວາມເລິກເຊີ່ງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນເທ່ົາທ່ີຄວນ. ອີງຕາມການຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກປະສົບການ

ຕົວຈິງໃນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ພວກເຮົາເຫັນວ່າບັນຫາທ່ີ-

ແທ້ຈິງທ່ີເປັນອຸປະສັກທ່ີເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ມີຜົນເທ່ົາທ່ີຄວນກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ (1) 

ຂາດເຄື່ອງມືໃນການດໍາເນີນງານທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາ ເຊີ່ງຈະເປັນຈຸດຢືນໃນການຕັດສິນໃຈໃຫ້ກັບເຂົາເຈ້ົາວ່າຄວນຈະມີການປັບປຸງຢ່າງໃດ, (2) ນັກວາງແຜນ

ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນມັກຈະຈໍາກັດການອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
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ວຽກງານ, (3) ຂາດການຕິດ ຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນປະສິດຕິພາບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ອັນເປັນສາເຫດ

ທ່ີເຮັດໃຫ້ວິຊາການ ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໃດ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຮູ້ວ່າຄຸນນະພາບ

ຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານທີ່ຜ່ານມານັ້ນເປັນແນວໃດ ແລະ ຖ້າໃນກໍລະນີທ່ີມີການຕິດຕາມກໍ່ຈະມີລັກສະນະ

ຕິດຕາມໃນເຊີງປະລິມານຫຼາຍກ່ວາຄຸນນະພາບ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຈໍານວນປະ-

ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ ແທນທ່ີຈະເນັ້ນເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ໃນເອກກະສານສະບັບນີ້, ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທ່ີຍັງຂາດເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານ ທ່ີຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງເຂົາ ໂດຍອີງໃສ່

ແຜນທ່ີ 3 ມິຕິ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພູມສັນຖານຕົວຈິງພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນ

ວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ເນື່ອງຈາກແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ສາມາຊ່ວຍໃນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບປະຊາ-

ຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສໍາລັບຜູ້ທ່ີບໍ່ສາມາດຈໍາແນກພື້ນທ່ີໃນແຜນທີ່ 2 ມິຕິໄດ້ ຫຼາຍກ່ວານັ້ນຈຸດດີຂອງແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ກໍ່ຄື

ຊາວບ້ານສາມາດໃສ່ແນວຄວມຄິດຂອງເຂົາເຈ້ົາລົງໄປໃນແຜນທີ່ໄດ້ຢ່າງເຕັມທ່ີ (Rambaldi and Callosa-

Tarr, 2002). ທັນທ່ີທ່ີຊາວບ້ານຕື່ມຂໍ້ມູນຕ່າງໆລົງໃນແຜນທີ່ຢ່າງເຊັ່ນ: ສາຍຫ້ວຍ, ສາຍນໍ້າ, ພູ, ເສັ້ນທາງ ໆລໆ  

ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບແຜນທ່ີ ແລະ ສາມາດຈໍາແນກພື້ນທ່ີຕ່າງໆໃນ

ແຜນທ່ີໄດຢ້່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າໃຈແຜນທີ່ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ ມັນກໍ່ສົ່ງຜົນດີໃຫ້ການປຶກສາຫາລື 

ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນມີຄວາມເຊັດເຈນຂື້ນ (Brunckhorst et al., 2006; Maginnis et al., 2004; 

Sayer and Campbell, 2004).  

ນອກຈາກນີ້, ເອກກະສານສະບັບນີ້ ຍັງໄດ້ສະເໜີລັກສະນະການນໍາໃຊ້ດິນ ຈາກກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາ

ໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງ (Bourgoin and Castella, 2011). ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນ

ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງ (ການນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການ

ນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ)  ເຮົາຈະສາມາດເຝິກສອນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ເຖິງວັດຖຸປະສົງ ແລະ ວິທີ

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ເຊິ່ງພວກເຮົາຍັງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ເຖິງແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈ້ົາວ່າ ເຂົ້າເຈ້ົາ

ມີຄວາມຕ້ອງການຈັດສັນທ່ີດິນໃນຮູບແບບໃດ (ກໍລະນີທ່ີພື້ນທ່ີທ່ີສົມມຸດຂື້ນ ທ່ີບໍ່ແມ່ນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ). ນອກ-

ຈາກນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລວບລວມເອົາບາງເຫດການທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນອານາຄົດ ທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່

ກັບການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ໂດຍທີ່ສົມມຸດຂື້ນມາວ່າເຫດການນັ້ນໄດ້ເກີດຂື້ນແລ້ວ ແລະ ພວກເຂົາຈະມີວິທີ

ການຈັດການແນວໃດ (Blackstock et al., 2007). ວິທີການຮຽນຮູ້ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງຈະເຮັດໃຫ້ຊາວ-

ບ້ານເອົາຈິງເອົາຈັງຫຼາຍຂື້ນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວິທີການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກ

ແຜນທ່ີຈໍາລອງ ແລະ ເວລາທີ່ພວກເຂົາມາວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຕົວຈິງໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ເຂົາເຈ້ົາຈະຮູ້ສຶກວ່່າ  ເປັນ

ແຜນການທີ່ພວກເຂົາເປັນຜູ້ກໍານົດຂື້ນມາເອງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບແຜນການທີ່ກໍາ

ນົດຂື້ນມານັ້ນຫຼາຍຂື້ນ (Becu et al., 2008; Berkes, 2009). 

ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ  ທ່ີເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃນການວາງແຜນນໍາ

ໃຊ້ທ່ີດິນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຈະເປັນຄົນກືກໜັງສື ຫຼື ຮຽນຈບົໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມເທ່ົານັ້ນ. ສະນັ້ນ,ຈ່ິງຖືວ່າເປັນສິ່ງທ່ີ
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ທ້າທາຍຫຼາຍໃຫ້ວິຊາການຜູ້ທ່ີນໍາພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ. ສະນັ້ນ, ຈ່ຶງເປັນເຫດ ຜົນທ່ີວ່າຂັ້ນຕອນການ

ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ ທ່ີຈະສອນເຂົາເຈ້ົາຮູ້ເຖິງບັນດາຄໍາແນະນໍາ ແລະ ວິທີການໃນການ

ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ, ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ທິດທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້ໃນ

ອານາຄົດ ຈາກບັນດາເຫດການຈໍາລອງທີ່ໄດ້ສົມມຸດຂື້ນໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ (Berkes, 2009; Bourgoin and 

Castella, 2011). ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງເປັນວິທີການທ່ີງ່າຍດາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄຸນຄ່າ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວ້ດລ້ອມຈາກການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້

ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທ່ີດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ທ່ີເຂົາເຈ້ົາມີຢູ່. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍານີ້, ສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປະ-

ສົມປະສານລະຫວ່າງຂໍ້ມູນສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ້ານ ເຂົ້າກັບສະພາບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໄດເ້ປັນຢ່າງດີ. 

ທ່ານ Castella et al. (2005) ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ, ປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຍາກຫຼາຍ

ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ສະນັ້ນ, ຜ່ານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາ-

ລອງຫຼາຍຫຼົບຫຼາຍຕ່າວ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ໄດ້ວ່າການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່

ຂອງເຂົາເຈ້ົາແນວໃດ ເມື່ອເປັນຄື່ດັ່ງນັ້ນແລວ້ເຂົາຈ່ຶງຈະຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂື້ນ. ອີງໃສ່

ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າຫາກປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂາດການເຝິກອົບຮົມກ່ອນທ່ີຈະມີການວາງ

ແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຕົວຈິງນັ້ນ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງ ກ່າວ ມັກຈະອອກມາໃນລັກສະນະທີ່ວ່າ ວິ-

ຊາການຜູ້ທ່ີນໍາພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈໃນວຽກງານການວາງແຜນ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ອອກມາຈາກ

ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ທ່ີມີອິດທີພົນໃນທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນບໍ່ພໍເທ່ົາໃດຄົນ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າຫາກມີການເຝິກອົບ-

ຮົມກ່ອນ ຈະເຫັນວ່າທຸກຄົນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຈະມີພາລະບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນການອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີ

ການຄໍານຶງເຖິງຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຖານະທີ່ພວກເຂົາມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານ (Lestrelin et al., 2011a). 

5.2. ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 

ການປະສົມປະສານຮູບແບບແນວຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານເຕັກນິກ

ວິທະຍາສາດ ເປັນປັດໃຈທ່ີທ້າທາຍທີ່ສຸດສໍາລັບວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ (Cash et al., 2003; 

Nassauer and Opdam, 2008; Opdam, 2010; Pullin et al., 2004) ຢ່າງເຊັ່ນການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣັມ 

GIS ເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ງ່າຍຂື້ນໃນການກໍານົດ

ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ, ການຄິດໄລ່ເນື້ອທ່ີ ແລະ ກໍ່ນໍາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆຈາກການຄິດໄລ່ນັ້ນມາ

ນໍາສະເໜີໃຫ້ ຄຈບ ໄດ້ຮັບຮູ້ (Pullar and Lamb, 2008).ກິດ ຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້, ແມ່ນສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ

ຫຼາຍໃຫ້ກັບຜູ້ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ. ສະນັ້ນ, ຈ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ GIS ໃຫ້ກັບພະນັກງານ

ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ (ພະນັກງານເມືອງ) ທ່ີຈະລົງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນໍາພາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທັງຈະເປັນການປ້ອງ

ກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົານໍາໃຊ້ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຈາກມູມມອງຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງໃນການຕັດສິນບັນຫາ ຫືຼ 

ການນໍາເອົາປະສົບການຂອງເຂົາເຈ້ົາທ່ີເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບ້ານອຶ່ນ ມານໍາໃຊ້ຢູ່ໃນບ້ານຕໍ່ໆໄປ. ນອກຈາກນີ້, 

ການນໍາໃຊ້ພາຍຖ່າຍດາວທຽມກໍ່ເປັນອີກບັນຫາໜຶ່ງໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ເນື່ອງຈາກວ່າວິຊາການຕ້ອງໄດ້



Bourgoin J, Castella J.C., Pullar D., Lestrelin G., Bouahom B., 2012. Toward a land zoning negotiation support platform: 
“Tips and tricks” for participatory land use planning in Laos. Landscape and Urban Planning 104: 270– 278. 
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ມີການອະ ທິບາຍໃຫ້ຊາວບ້ານເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບແຜນທ່ີດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທ່ີຈະລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ ຊ່ຶງກໍ່

ເປັນສິ່ງທ່ີຍາກ. ແຕ່ສໍາລັບຫົວຂໍ້ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີແທ້ຈິງນັ້ນ ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ

ການພັດທະນາເຄື່ອງມື ທ່ີສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໃຫ້ທັງ 2 ຝ່າຍ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫ່ວາງສະພາບເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມຂອງບ້ານ ກັບການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນເພື່ອ:  (i) ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຮັບຮູ້ໄດເ້ຖິງປັດໃຈຫຼັກທ່ີພວກເຂົາ

ໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ (ii) ເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດມີຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈາກຫຼາຍມູມມອງແນວ

ຄິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຂັ້ນຕອນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນເປັນໄປຢ່າງຍຸດຕິທໍາ ມັນໄດຮ້ຽກຮ້ອງໃຫ້

ມີການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທ່ີເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ຄື ຄຈບ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວເຂົາເຈ້ົາກໍ່ຈະພຽງແຕ່ເຂົ້າ

ຮ່ວມຮັບຟັງການຕັດສິນໃຈຂອງຝ່າຍວິຊາການເທົ່ານັ້ນ. ບັນດາປະສົບການທີ່ນໍາມານະເໜີໃນທ່ີນີ້ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນ

ໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນໃນການປັບປຸງເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ແທດ-

ເໝາະກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງປະ ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທ່ີເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນຜູ້

ທ່ີໄດ້ຮບັຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ທ່ີໄດກ້ໍານົດຂື້ນມານັ້ນ.  

ອີກສິ່ງໜຶ່ງທ່ີເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທ່ີຈໍາເປັນ ກ່ອນທ່ີຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ກໍ່ຄືການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງທີມງານວິຊາການ (ໂດຍສະເພາະພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ) ໃຫ້ກັບປະ-

ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄຈບ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ປະມານ 2-3 ມື້ທໍາອິດກ່ອນການ ຈັດຕັ້ງປະຕບິັດວຽກງານ. ອີງ

ຕາມປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທ່ີຜ່ານມາເຫັນໄດວ້່າ ເມື່ອມາເຖິງຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງໃນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດງານ ຊາວບ້ານມັກຈະບອກວ່າຂໍ້ມູນທ່ີພວກເຂົາລາຍງານໃນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ໃນຂັ້ນຕອນການເກັບ

ກໍາຂໍ້ມູນ) ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາຄິດວ່າຂໍ້ມູນທ່ີທາງທີມ ງານວິຊາການເກັບກໍາໄປໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈະເປັນການບັນທຶກຂໍ້

ມູນເພື່ອໃຊ້ໃນການເກັບກໍາພາສີທ່ີດິນ ຫຼື ຕ້ອງການກວດສອບເບິ່ງວ່າເຂົ້າເຈ້ົາປະຕິບດັໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍ 3 

ຕອນດິນ/ຄອບຄົວ ຫຼື ບໍ່. ສະນັ້ນ, ຄໍາຕອບທີ່ທາງທີມງານວິຊາການໄດ້ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກໍ່ຄືປະຊາຊົນຖືຄອງ 

3 ຕອນດິນ/ຄອບຄົວ ເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ຂໍ້ມູນທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງເຫຼົ່ານີ້ຈະມາຖືກຄົ້ນພົບພາຍຫຼັງ ເມື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ມາເຖິງຂັ້ນຕອນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ (ການກໍານົດຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ) ຈົນມາເຖິງຂັ້ນ

ຕອນນີ້ຊາວບ້ານກໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າຄວນຈະມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນທ່ີຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບລະບົບການນໍາໃຊ້

ທ່ີດິນຕົວຈິງພາຍໃນບ້ານ ແລະ ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພາະມັນຈະສ່ົງຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ກັບຜົນຂອງການ

ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີໄດ້ກໍານົດອອກມາ.  

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງ ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານຮູ້ໄດ້ເຖິງ

ຫຼາຍໆແງ່ມູມຂອງການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ກັບທີມງານວິຊາການ (Cash et al., 2003). 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜົນຂອງການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຕົວຈິງໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ໃນຮອບທີ 1 ຈະສ້າງຄວາມຕຶງຄຽດ

ໃຫ້ກັບ ຄຈບ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາກໍ່ຈະຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຂໍ້ມູນທ່ີພວກເຂົາເຄີຍໃຫ້ໄປກ່ອນໜ້ານີ້. 

ໂດຍອີງຕາມປະສົບການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງ ກ່າວຢູ່ໃນ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ຜ່ານມານັ້ນ 

ເຫັນວ່າ ຄຈບ ຈະລາຍງານຂໍ້ມູນຕົວຈິງກ່ຽວກັບສະພາບການນໍາໃຊ້ດິນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຈໍານວນແຮງງານພາຍ

ໃນບ້ານ ທັນທີທ່ີຜົນຂອງການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນຮອບທີ 1 ອອກມາ ເນື່ອງຈາກວ່່າຜົນທ່ີອອກມານັ້ນມີຄວາມ
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ຫຼຸດໂຕນກັນຫຼາຍ ກັບຂໍ້ມູນທ່ີພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງດ້ານຈໍານວນແຮງານທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ກັບແຜນການທີ່

ກໍານົດຂື້ນ. ທາງທີມງານວິຊາການໄດນ້ໍາໃຊ້ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານເຫັນວ່າການໃຫ້ຂໍ້ມູນທ່ີຖືກ-

ຕ້ອງນັ້ນມີຄວາມສໍາ ຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນພຽງໃດ. ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນຂອງສະພາບການນໍາໃຊ້ດິນໃນປະຈຸບັນທ່ີໄດ້ກໍາ

ນົດໃນແຜນທີ່ 3 ມິຕິ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂໍ້ມູນຈໍານວນແຮງງານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນ

ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທ່ີພວກເຂົາຈະສາມາດດໍາເນີນກິດຈະກໍາການປູກຝັງໃນເນື້ອທ່ີດິນທ່ີກວ້າງຂະໜາດນັ້ນໄດ້. ນອກ-

ຈາກນັ້ນ, ຄຈບ ຍັງສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຈໍານວນຕອນດິນທ່ີແຕ່ລະຄົວເຮືອນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ 

ແມ່ນຂໍ້ມູນທ່ີບໍ່ກົງກັບຄວາມຈິງ ເພາະພວກເຂົາຢ້ານຈະໄດ້ເສຍພາສີທ່ີດິນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເນື້ອທ່ີດິນແຕ່

ລະຕອນທີ່ພວກເຂາົມີແມ່ນກວ້າງກວ່າ 1 ຮຕ ແລະ  ຈໍານວນຕອນດິນທ່ີພວກເຂົາຖືຄອງ ແມ່ນມີຫຼາຍກ່ວາ 3 

ຕອນດິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍ່ໄດມ້ີການຕົກລົງກັນທ່ີຈະມີການກວດສອບ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນທ່ີກົງກັບ

ຄວາມເປັນຈິງ ຊ່ິງເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນທ່ີດິນໃນຮອບຕໍ່ໆໄປ ມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງບ້ານ

ຫຼາຍຂື້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນທາງດ້ານແຮງງານ, ເນື້ອທ່ີດິນທໍາການຜະລິດ ແລະ ເຂດດິນທໍາການຜະລິດ. 

ເມື່ອທີມງານວິຊາການ ແລະ ຊາວບ້ານ ເກີດມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ ມັນກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ວຽກ

ງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນອອກມາມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອສາມາດປັບ ປຸງແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີ

ພວກເຂົາມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.  ທ່ານ Lestrelin et al. (2011a) ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນຂອງບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ-

ບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າວ່າ ຜົນໄດຮ້ບັໃນທາງລົບຂອງນະໂຍບາຍ  3 ຕອນ

ດິນ/ຄອບຄົວ ກໍ່ຄືຊາວບ້ານຈະປິດບັງຂໍ້ມູນທ່ີແທ້ຈິງ. ສະນັ້ນ, ຈ່ິງເຮັດໃຫ້ແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີໄດ້ກໍານົດຂື້ນໃນ

ບ້ານເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນທາງປະຕິບັດ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ຢູ່ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າ ແຜນການທີ່ກໍານົດຂື້ນມາ

ນັ້ນ ບໍ່ກົງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງບ້ານ. ເພື່ອໃຫ້ຖືກກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີວາງອອກ ຈ່ຶງຄວນມີ

ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີທັດສະນະພື້ນຖານໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແຕ່ສິ່ງທ່ີ

ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນກໍ່ຄືການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບເຂົາເຈ້ົາ (Reed, 2008). 

6. ສະຫຼຸບ 

ບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ນໍາສະເໜີໃນເອກກະສານສະບັບນີ້, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທ່ີເໝາະ

ສົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເພາະມັນສາມາດ

ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເອົາຈິງເອົາຈັງໃນການວາງແຜນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່

ປັບປຸງສະພາບການນໍາໃຊ້ດິນພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ດີຂື້ນ (Folke et al., 2005). ການຄົ້ນຄ້ວາໃນເຊີງ

ປະຕິບັດ ພວກເຮົາພະຍາຍາມສຶກສາລົງເລິກເຖິງສິ່ງທ່ີຄວນ ແລະ ບໍ່ຄວນ ຂອງຫຼັກການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  ເພື່ອສະເໜີ ແນະແນວທາງໃນການຮວບຮວມແນວຄວາມຄິດ

ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານວທິະ ຍາສາດຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ [ວິທະຍາສາດ] ສາມາດຊ່ວຍໃນ

ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແນວໃດ (Beunen and Opdam, 2011, p. 325).   ທ່ານ 
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