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ບົດຄັດຫຍໍ້

ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990, ວຽກງານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າໄດ້ເລີ່ມ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອເປັນການເພີ່ມສິດໃນການຖືຄອງທີ່ດິນ,ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດ
ໄຮ່, ເພ່ີມເນ້ືອທ່ີປົກຄຸມປ່າໄມ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ໂດຍໄດ້ຈັດ
ສັນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຫຼືພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ.ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ອອກໃບນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວໃຫ້ແຕ່ລະຄອບ
ຄົວຖືຄອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ
ແລະ ຄ່ອຍໆຢຸດເຊົາກິດຈະກຳ ເນື່ອງຈາກວ່າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ
ເຂົ ້າເຖິງພື ້ນທີ ່,ຄວາມພ້ອມຂອງພາກສ່ວນຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດແລະຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ຈົນມາເຖິງປີ 2008, ລັດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທົບ
ທວນຄືນການຈັດຕັ້ງວຽກງານຜ່ານມາ ເພື່ອປັບປຸງຄູ່ມືວິທີການໃໝ່ “ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ”ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ
ກວ່າເກົ່າ.

ຈຸດປະສົງຫັຼກໃນການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າຄ້ັງນ້ີ:(1).ເພ່ືອສຶກສາຜົນກະທົບນະໂຍບາຍທ່ີດິນຕ່ໍກັບຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພູດອຍ.(2). ເພື່ອເປັນການວິເຄາະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຜົນໄດ້ຮັບຈາກ
ການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັວຽກງານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີດິ່ນທີໄ່ດ້ຈັດຕັ້ງປະຕບັິດຜາ່ນມາ.ພອ້ມທງັປະເມນີ
ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.ຊຶ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ3ບ້ານພາຍໃນເມືອງໂພນໄຊ
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. ໃນຈຳນວນສອງບ້ານທຳອິດແມ່ນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມອບດິນ
ມອບປ່າ ແລະ ບ້ານສຸດທ້າຍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວແຕ່ເປັນບ້ານເປ້ົາໝາຍທ່ີໄດ້ທົດລອງ
ກິດຈະກຳການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມແລ້ວ.
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ຈາກການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວຽກງານມອບດິນມອບປ່າທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານ
ມາແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.ເນື່ອງຈາກ
ວ່າຂະບວນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນບໍ່ໄດ້ເຂັ້ມງວດ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກກະສານ. ໂດຍພື້ນ
ຖານແລ້ວ, ການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນທຳການຜະລິດ ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວນັ້ນ ແມ່ນລະບຸພຽງແຕ່ດິນຈຳ
ນວນໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງ ແລະ ສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເສຍພາສີຈຳນວນ
ຕອນດິນ.ແຕ່ກ່ໍຍັງມີດິນຈຳນວນຫຼາຍຕອນທີ່ຢູ່ໄກບ້ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນແຕ່ຢ່າງໃດ,ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງດິນດັ່ງກ່າວ ຍັງສາມາດສືບຕໍ່ທຳການຜະລິດເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍຢູ່. ເນືອງຈາກລະດັບ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງຕຳ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ
ກ່ຽວກັບວຽກງານດ່ັງກ່າວຍັງຕຳ່. ເວ້ົາລວມແລ້ວ, ກິດຈະກຳການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານມອບດິນມອບ
ປ່າໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ວຽກງານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະຈຸບັນ ເຫັນໄດ້ວ່າ
ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນຕາມລຳດັບເຖິງແມ້ວ່າຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມ
ຂື້ນແລະບໍ່ໄດ້ແຕກໂຕນກັນຫຼາຍກໍ່ຕາມ.

1ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍກະສິກຳແລະປ່າໄມ້,ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ(NAFRI)
2ແຜນງານໂຄງການCatch-Up,NAFRI-IRD-CIFOR
3ມະຫາວິທະຍາໄລQueensland(ປະເທດອົດສະຕາລີ,Australia)
4 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອການພັດທະນາ (IRD) ແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ນາໆຊາດ (CIFOR)
ແຫ່ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
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Monitoring participatory land use planning for better  
impact on landscapes and livelihoods

Case studies in Nambor, Sobchia and Pakhok villages, Phonxay district, Luang Prabang province

Bounthanom Bouahom1,2, Jeremy Bourgoin2,3, Guillaume Lestrelin2,4, Jean-Christophe Castella2,4

Abstract

Since the early 1990s, a Land Use Planning and Land Allocation (LUP/LA) Pro-
gramme has been implemented throughout Laos in order to increase land tenure security, to 
stabilize shifting cultivation, increase forest cover and to avoid the negative impacts of defor-
estation as to protect the environment in a country that is still rich in forest resources. LUP/
LA implementation consists in land use planning, forest and land classification, and land 
allocation - through the provision of temporary land use certificates to individual household. 
According to various studies, LUP/LA implementation in Laos did not always encounter the 
success predicted by the Laotian government. During the decade from 1995 to 2005 LUP/
LA continued in most provinces, after which there was a slowdown of activity because it 
had been undertaken in the majority of accessible villages and there was a marked decrease 
in funds made available by the government of Laos for LUP/LA in more remote villages. In 
2008, a technical advisory group was formed to develop new approaches and procedures and 
prepare an improved manual on Participatory Land Use Planning (PLUP). The new approach 
described in this manual concentrates on participatory land use zoning at the village and vil-
lage cluster levels by using modern technologies such as GPS and GIS. 

At this period of transition between LUP/LA and PLUP, our main research objective 
was to assess the impact of land policy on livelihoods in the uplands of Laos, in particular, 
to analyze the diversity and the outcomes of LUP/LA implementation. Three villages of 
Phonxay district of Luangphabang province were selected as study sites. In the two former 
villages, LUP/LA has been implemented at different times and through different approaches. 
In the latter village, LUP/LA had not been implemented but the village had been selected for 
a first experimentation of the new PLUP approach.
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The research found that LUP/LA did not influence much in term of livelihood. The 
land use planning process did not restrict the village agricultural land. Basically, the land 
use planning did officialize the distribution of the different land uses that existed previously. 
The land declared by each family during land allocation depended mainly on their reluctance 
to pay taxes and on the priority given to plots close to the road for registration. As a conse-
quence the remote plots, where shifting cultivation is still practiced, were often left unregis-
tered. The evolution of village land use planning and practices during the past decade from 
early LUP/LA to pilot implementation of PLUP has been accompanied by a slight increase 
in local participation. 

1 Agriculture and Forestry Policy Research Centre (AFPRC), National Agriculture and Forestry Re-

search Institute (NAFRI), Vientiane, Lao PDR

2 Catch-Up Program (Comprehensive Analysis of Trajectories of Change in the Uplands), NAFRI-

IRD-CIFOR, Vientiane, Lao PDR

3 University of Queensland (UQ, Australia)

4 Institut de Recherche pour le Développement (IRD, France), Centre for International Forestry  

Research (CIFOR, Indonesia)
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1.ພາກສະເໜີ

ອີງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ
ບານລາວ,ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະ
ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ,ເພື່ອ
ເປັນການປົກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ໂດຍມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ ສ່ົງເສີມກິດຈະກຳການປູກ
ພືດເປັນສີນຄ້າ ແລະ ການປູກໄມ້ອຸດສະຫະກຳ.
ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຕ້ັງທີມງານ ລົງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານມອບດິນມອບປ່າເພື່ອເປັນການກຳນົດຂອບ
ເຂດພ້ືນທ່ີທຳການຜະລິດແລະກຳນົດພ້ືນທ່ີຫວງ
ຫ້າມທີ່ຊັດເຈນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,
ກ່ໍມີນະໂຍບາຍຍົກຍ້າຍບ້ານ ທ່ີຕ້ັງຢູ່ຫ່າງໄກສອກ
ຫຼີກໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າມາຢູ່ທາງລົດ ຫຼື ບ່ອນທີ່ສະ
ດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເພື່ອເປັນການເຕົ້າ
ໂຮມເອົາບ້ານນ້ອຍເຂົ້າເປັນບ້ານໃຫຍ່.ເຖິງແນວ
ໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ເປັນເລື້ອງງ່າຍໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຢູ່ເຂດພູດອຍຂອງລາວ
ເນື່ອງຈາກວ່າການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພິ່ງພາທຳມະຊາດເປັນຫຼັກໂດຍ
ທຳການຜະລິດແບບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ອີງຕາມລັກ
ສະນະທາງພື້ນທີ່ໃນເຂດພູດອຍທີ່ເປັນເຂດທຸລະ
ການດານຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງ, ລະບົບພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ, ຂາດຕະຫຼາດ ແລະ
ຂາດພະນັກງານວິຊາການ ສົ່ງເສີມຢູ່ຂັ້ນຮາກ
ຖານ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ພັດ
ທະນາເຂດຊົນນະບົດ, ໂດຍການປະຕິຮູບທີ່
ດິນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຄືດັ່ງໃນຊຸມປິ 1990,
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແຜນງານການວາງ
ແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າຂື້ນ
ໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນເມື່ອກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ ແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນ

ຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ ໂດຍການຊ້ອງໜ້າ
ກັນລະຫວ່າງ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ
ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ,ຊຶ່ງໄດ້ກຳ
ນົດເອົາຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ, ພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະ
ສົມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ກຳນົດພື້ນ
ທີ່ສະຫງວນ ແລະ ເຂດພື້ນຟູ. ຈົນມາເຖິງໄລຍະ
ໜ່ຶງໄດ້ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ
ເພື່ອເປັນການມອບທີ່ດິນ ທຳການຜະລິດກະສິ
ກຳໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ. ໃນນັ້ນ, ເມືອງຊຽງເງິນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີເປັນ
ແຂວງທຳອິດທີ່ໄດ້ລິເລ່ີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານມອບດິນມອບປ່າໃນລາວ. ຊຶ່ງຈຸດປະສົງໃນ
ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນແລະມອບດິນມອບປ່າ
ແມ່ນເພື່ອເປັນການເພີ່ມສິດ ໃນການຖືຄອງທີ່
ດິນ, ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ແລະ ອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດສັນຊັບພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດ,ໂດຍການກຳນົດແລະແບ່ງ
ເຂດດິນທຳການຜະລິດໃນລະດັບບ້ານ.ໂດຍ
ມີການແບ່ງເຂດດິນທຳການຜະລິດ, ຊຶ່ງປະກອບ
ມີເຂດປ່າສະຫງວນ, ປ່າຊົມໃຊ້, ປ່າຟື້ນຟູ, ປ່າ
ຜະລິດ, ປ່າສັກສິດ ແລະ ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ
ກະສິກຳຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້
ມອບໃບຢັ້ງຢືນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວໃຫ້ແຕ່
ລະຄອບຄົວເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນໄລ
ຍະເວລາ3ປີບໍ່ໃຫ້ປະລະພື້ນທີ່.ຖ້າຫາກຄອບ
ຄົວໃດສາມາດທຳການຜະລິດແບບເຮັດໄຮ່ຄົງທ່ີ
ໄດ້ທາງອຳນາດການປົກຄອງ ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນກໍ່
ຈະອອກໃບຕາດິນຖາວອນໃຫ້ໃນຂັ້ນຕອນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໜ້າ.

ຈົນມາເຖິງປີ 2000-2006, ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນແລະມອບ
ດິນມອບປ່າແມ່ນໄດ້ຄ່ອຍໆ ຢຸດສະງັດລົງເນື່ອງ
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ຈາກວ່າຂາດການປະເມີນຕິດຕາມຜົນພາຍ
ຫຼັງສຳເລັດກິດຈະກຳ, ຂາດງົບປະມານຈາກລັດ
ຖະບານ,ຂາດບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຈຳກັດເວລາໃນການຈັດຕັ ້ງ
ປະຕິບັດ.ຈາກຫຼາຍໆບົດຮຽນຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ ດິນ
ແລະ ມອບດິນມອບປ່າທີ່ຜ່ານມາຍັງມີບັນຫາ
ຂໍ້ຄົງຄ້າງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານບ່ໍໄດ້ຮັບ
ໝາກຜົນດີເທົ່າທີຄວນ,ເນື່ອງຈາກວ່າຂະບວນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ
ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານມາດຖານ,ວິທີການແລະ
ລວມໄປ ເຖິງການອອກແບບວາງແຜນທີ່ຂາດ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ (ການຕັດສິນໃຈ).ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາຍຫຼັງ
ສຳເລັດວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ ແລ້ວຈຶ່ງເກີດ
ມີບັນຫາການຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນ,
ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນພົວພັນ ເຖິງຫຼາຍປັດໄຈທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນ
ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມບ້ານພັດທະນາແລະຢຸດຕິການ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ,ໂດຍການຈຳກັດພື້ນ
ທີ່ທຳການຜະລິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ພາຍຫຼັງ
ທ່ີປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກລົງມາອາໃສຢູ່ແຄມ
ທາງລົດບ່ອນທີ່ສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງນັ້ນເຮັດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍ້າຍມາຢູ່ໃໝ່ ກັບປະຊາຊົນທີ່
ຢູ່ບ້ານເກ່ົານ້ັນ ເກີດມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງກັນທາງດ້ານການ
ນຳໃຊ້ທ່ີດິນເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີດິນທຳການຜະລິດ
ແຮໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທ່ີຍ້າຍມາຢູ່ໃໝ່ແລະເຮັດ
ໃຫ້ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດມີຈຳກັດ.

ຈົນມາເຖິງຕົ້ນປີ2009,ລັດຖະບານໄດ້
ທົບທວນຄືນເຖິງກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາຂອງວຽກ

ງານວາງແຜນນຳໃຊ້ແລະມອບດິນມອບປ່າໂດຍ
ໄດ້ຈັດຕ້ັງທີມງານທ່ີມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວ
ຂ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນຕົ້ນແມ່ນກະຊວງກະ
ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
ທົບທວນຄືນເຖິງສະພາບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດ
ຂື້ນ. ບັນຫາທີ່ດິນແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄຸມ
ເຄືອຊຶ່ງມັນເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບຄວາມ
ຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ໃນທົ່ວ
ປະເທດ ຊ່ຶງພວກເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ເກືອບທັງໝົດ
ອາໄສທໍາມະຊາດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດຊົນ
ນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ທີ່ດິນຍັງຄົງ
ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານອາ
ຫານ,ສ້າງລາຍໄດ້,ວິຖີຊີວິດລວມທັງຄວາມປອດ
ໄພຂອງຄອບຄົວ. ທາງທີມງານຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາ
ແລະ ປັບປຸງວິທີການອັນໃໝ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍການ
ສ້າງເປັນຄູ່ມືໃໝ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ "ການວາງແຜນນຳໃຊ້
ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ", ປະກອບດ້ວຍ 10 ຂັ້ນ
ຕອນ: ການສ້າງແຜນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,ການ
ລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ, ການປຶກສາຫາລືກັບ
ທາງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານການ, ສ້າງຂໍ້ຕົກ
ລົງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ.ຈຸດປະສົງຫຼ ັກຂອງຄູ ່ມືດັ ່ງກ່າວ
ແມ່ນເພື່ອເປັນການ ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ,ວາງແຜນແລະສະເໜີ
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທ່ີເກີດຂື້ນພາຍໃນ
ຊຸມຊົນຮ່ວມກັນແລະທັງເປັນການອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະບວນການລິເລ່ີມການວາງແຜນ
ແລະດຳເນີນງານໃນຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.



151ÓèÃÀÜÌ - ÓéÊîÌà 2011

×àÖßÅàÌ ÀßÅéÀçà ãÖß ÎñàæÓò, ÅßÍèÍËê 23

2.ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງ ຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນ
ຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບ
ບັນຫາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມອບ
ດິນມອບປ່າທີ່ໄດ້ດໍາເນີດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ເພື່ອສຶກສາເຖິງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ (ທັງ
ດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ) ໂດຍການສຶກສາເຖິງ
ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂະບວນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ແລະການກຳນົດພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດຕ່າງໆ.

• ເພຶ່ອປະເມີນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ພາຍຫຼັງສຳ
ເລັດກິດຈະກຳ ວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ ແລະ
ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

• ເພື່ອປະເມີນລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ ແລະ ການ
ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

3.ວິທີການ

3.1ທົບທວນເອກກະສານ

ທົບທວນເອກກະສານ ຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງເປັນ
ຕົ ້ນແມ່ນເອກກະສານ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວ
ກັບສິດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ບົດລາຍງານການສຶກ
ສາຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບປະເດັນທາງດ້ານທ່ີດິນ (ການ
ສຳປະທານທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ

ອື່ນໆ), ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຄູ່ມື ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ ພ້ອມທັງສຶກສາ
ຄູ່ມືໃໝ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນນຳໃຊ້
ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໃນປີ2010.

3.2.ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍການປຶກສາໂອ້
ລົມກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວາງແຜນ
ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ໄດ້ແກ່ພາກສ່ວນຫ້ອງການກະສິກຳ
ແລະປ່າໄມ້ເມືອງແລະຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ.
ໂດຍການສ້າງຮ່າງແບບສອບຖາມຂ້ືນຊ່ຶງເນ້ືອໃນ
ຕົ້ນຕໍແມ່ນສຶກສາ ເຖິງປະຫວັດການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ, ພາກສ່ວນຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມ,ໄລຍະເວລາ,ພ້ອມທັງສຶກສາເຖິງຄວາມຮັບ
ຮູ້ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ
ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແມ່ນ
ອີງການປຶກສາໂອ້ລົມ ນຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາໃນການຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້
ຄັດເລືອກເອົາ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
(ບ້ານນາໍ້ບໍ່, ບ້ານສົບເຈ້ຍ ແລະ ບ້ານຜັກຫົກ)
ຂອງເມືອງໂພນໄຊ.

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ແບບ
ຟອມສອບຖາມ 2 ຮູບແບບ ເພື່ອສຳພາດປະ
ຊາຊົນຢູ່ບ້ານທີ່ໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳມອບບດິນ
ມອບປ່າແລະບ້ານທີ່ບໍ່ໄດ້ສຳເລັດຊຶ່ງຈະນຳໃຊ້
ແບບສອບຖາມປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເປັນ
ຈຳນວນ30ແບບສອບຖາມ/ບ້ານ.ນຳໃຊ້ວິທີການ
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ຊຸ່ມຕົວຢ່າງແບບບັງເອີນ ໂດຍການສຶກສາຈາກຂໍ້
ມູນທາງດ້ານປະເພດຖານະຄວາມຮ່ັງມີຂອງຄອບ
ຄົວ,ຕຳແໜ່ງແລະອາຍຸຫົວໜ້າຄອບຄົວ.

ນອກຈາກນີ້,ເພື່ອເປັນການທຳຄວາມເຂົ້າ
ໃຈພືນ້ທ່ີຕວົຈງິແມນ່ໄດລ້ງົສຳຫວຼດພືນ້ທີທ່ຳການ
ຜະລິດ ແລະ ພື້ນທີ່ລ້ຽງສັດຂອງຊາວກະສິກອນ
ພ້ອມທັງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທ່ີມີບັນຫາການຍາດແຍ່ງ
ທີ່ດິນຂອງຊາວກະສິກອນພາຍໃນບ້ານ.

3.3ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ນຳໃຊ້ວິທີການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນ
ນະພາບແລະປະລິມານ. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້
ມູນທາງຄຸນນະພາບ ທີ່ໄດ້ຈາກການປຶກສາໂອ້
ລົມນຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການສອບຖາມ
ຊາວກະສິກອນ ແລະ ການສັງເກດການໃນຂະ
ບວນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນຳ
ໃຊ້ທີ່ດິນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ວິເຄາະຂໍ້
ມູນທາງປະລິມານໂດຍການວິເຄາະຂ້ໍມູນທາງສະ
ຖິຕິເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້
ຮັບ.ສຳລັບການປະເມີນລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນມີການສັງເກດການໃນຂະນະ
ທ່ີມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນຳ
ໃຊ້ທີ່ດິນໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ.

4.ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ

4.1ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າເຫັນ
ໄດ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມອບດິນ
ມອບປ່າ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຫຼາຍ
ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນແຕກ
ຕ່າງກັນ. ດັ່ງໃນກໍລະນີຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ ຢູ່ບ້ານນາໍ້ບໍ່ທີ່ໄດ້
ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2008 ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກພະແນກກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫ້ອງການປົກ
ຄອງເມືອງກໍ່ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ ງຄະນະກຳມະການ
ມອບດິນມອບປ່າຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງຕາງ
ໜ້າຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້ າຮ່ວມປະກອບ
ດ້ວຍພະນັກງານຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມືອງ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ຫ້ອງການສຶກ
ສາ,ກອງຫຼອນແລະຕຳຫຼວດເມືອງຈຳນວນໜຶ່ງ.
ບ້ານນາໍ້ບໍ່ນັບວ່າເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສຳເລັດທຸກ
ຂັ້ນຕອນການມອບດິນມອບປ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ຂະບວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານມອບດິນ
ມອບປ່າໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ28ມື້ໂດຍການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານແລະ
ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຢ່າງພ້ອມພຽງ,ພ້ອມທັງ
ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ການນຳໃຊ້ດິນຊົ່ວຄາວໃຫ້
ແຕ່ລະຄອບຄົວຖືຄອງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ບ້ານນາໍ້ບໍ ່ເປັນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ພົບບັນຫາພາຍຫຼັງ
ສຳເລັດກິດຈະກຳມອບດິນມອບປ່າ, ເນື່ອງຈາກ
ວ່າຄອບຄົວທີ່ຍ້າຍມາຢູ່ກ່ອນໝູ່ໄດ້ຄອບຄອງ
ເອົາດິນທຳການຜະລິດ ແລະ ລວມໄປທັງດິນທີ່
ຢູ່ອາໃສເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອເກັບແຮ
ໄວ້ໃຫ້ພ່ີນ້ອງຂອງຕົນເອງແລະຈຳນວນໜ່ຶງກ່ໍເກັບ
ແຮໄວ້ຂາຍໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ຍ້າຍມາຢູ່ໃໝ່ ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ລາຄາທີ່ດິນພາຍໃນບ້ານເພີ່ມສູງຂື້ນ.

ບ້ານສົບເຈ້ຍໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ມອບດິນມອບປ່າ ໃນປີ 1999 ໂດຍໄດ້ຮັບການ
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ສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນຈາກໂຄງການ EU ປະ
ສານສົມທົບກັບທຶນຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ,
ເປັນບ້ານທຳອິດພາຍໃນກຸ່ມ ບ້ານສົບເຈ້ຍທີ່ໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມອບດິມອບປ່າ, ແຕ່
ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າ
ທ່ີຄວນເນື່ອງຈາກຈຳກັດໄລຍະເວລາໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ  ແລະ  ຂາດການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ. ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງ
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານບໍ່ສາມາດກຳ
ເນື້ອໃນໄດ້. ພາຍຫຼັງສຳເລັດວຽກງານມອບດິນ
ມອບປ່າມາໄດ້ໄລຍະໜ່ຶງ,ແລ້ວທາງອຳນາດການ
ປົກຄອງເມືອງ ກໍ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍເຕົ້າໂຮມບ້ານ
ນ້ອຍໃຫ້ເຂົ້າເປັນບ້ານໃຫຍ່ ໂດຍໄດ້ຜັກດັນໃຫ້
ປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍສີຍົວຍົກຍ້າຍລົງມາອາໄສ
ຢູ່ບ້ານສົບເຈ້ຍໃນປີ 2008. ແຕ່ພາຍຫັຼງຍົກຍ້າຍ
ບ້ານສຳເລັດແລ້ວປະຊາຊົນທັງສອງບ້ານບໍ່ສາ
ມາດເຈລະຈາຕົກລົງກັນໄດ້ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນ
ບ້ານສົບເຈ້ຍບໍ່ ເຫັນດີ ທ່ີຈະແບ່ງດິນທຳການ
ຜະລິດໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍສີ ຍົວເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃບນຳໃຊ້ທ່ີດິນຊ່ົຄາວແລ້ວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທັງສອງບ້ານມີບັນ
ຫາຂັດແຍ່ງທີ່ດິນກັນ. ສຸດທ້າຍປະຊາຊົນບ້ານ
ຫ້ວຍສີຍົວຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນໄປທຳການຜະ
ລິດຢູ່ບ້ານເກົ່າຊຶ່ງໃຊ້ເວລາດົນໃນການເດີນທາງ.

ບ້ານຜັກຫົກເປັນບ້ານທຳອິດ ຂອງໃນເມືອງ
ໂພນໄຊທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການວາງ
ແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ TABI ຮ່ວມ
ກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ,ຊຶ່ງເປັນການທົດ
ສອບວິທີການອັນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືການ

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ໂດຍ
ແນໃສ່ວິທີການກຳນົດຂອບເຂດຊາຍແດນທ່ີເລ່ີມ
ຈາກລະດັບກຸ່ມບ້ານໄປຫາລະດັບບ້ານພາຍຫຼັງ
ທີ່ໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດຊາຍແດນ ໃນລະດັບກຸ່ມ
ບາ້ນໄດ້ແລວ້ກໍຈ່ະໄດລ້ງົຈັດຕັງ້ປະຕິບດັວຽກງານ
ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ຂັ້ນບ້ານຄົບທຸກຂັ້ນຕອນ.
ການວາງແຜນແຕ່ຂ້ັນຕອນການມອບດິນທຳການ
ຜະລິດໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວຖືຄອງ,ທາງທີມງານ
ແມ່ນຍັງຈະໄດ້ສືບຕ່ໍເກັບກຳຂ້ໍມູນ.ໂດຍລວມແລ້ວ,
ສະພາບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ພາຍໃນບ້ານແມ່ນບໍ່
ມີບັນຫາການຂັດແຍ່ງທີ່ດິນກັນເນື່ອງຈາກວ່າທ່ີ
ດິນທຳການຜະລິດພາຍໃນບ້ານແມ່ນຍັງເອື້ອອຳ
ນວຍແລະພຽງພໍໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວທຳການຜະ
ລິດ,ແຕ່ບັນຫາກ່ໍແມ່ນພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມ
ໃຫ້ແກ່ການປູກຝັງ.ດັ່ງນັ້ນ,ທາງອຳນາດການປົກ
ຄອງບ້ານຈຶ່ງມີຄວາມສົນໃຈ ໃນກິດຈະກຳການ
ລ້ຽງສັດທີ່ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ພວກເຂົາຫຼຸດພົ້ນ
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້. ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ,
ບນັຫາຂອບເຂດຊາຍແດນບາ້ນທ່ີບໍຈ່ະແຈ້ງນັນ້ກໍ່
ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຄຸມເຄືອຢູ່ເພາະອຳນາດການປົກ
ຄອງໃນແຕ່ລະບ້ານໃກ້ຄຽງ ແມ່ນຍຶດເອົາຂອບເຂດ
ຊາຍແດນບ້ານທີ່ໄດ້ກຳນົດຂື້ນໃນເມື່ອກ່ອນຊຶ່ງ
ບໍ່ມີຫຼັກຖານອ້າງອີງຫຼືບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ.ດັ່ງນັ້ນ,
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນບ້ານອ່ືນໆລັກລອບເຂົ້າ
ມາເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ທຳການຜະລິດ
ກາຍເຂດຊາຍແດນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ບູລິມະສິດຫຼັກໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມອບດິນມອບປ່າທີ່ໄດ້
ຈັດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນ
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ຫາຂ້ໍຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທ່ີດິນລະຫວ່າງບ້ານທີ່ມີ
ບັນຫາຈາກການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ.ເນື່ອງຈາກວ່າ
ໃນເມື່ອກ່ອນທາງພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນ
ເມືອງບໍ່ມີຂໍ້ມູນແລະບໍ່ໄດ້ກຳນົດເຂດການນຳໃຊ້
ທ່ີດິນໃນລະດັບເມືອງມາກ່ອນ.ດ່ັງນ້ັນ,ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້

ເກີດມີບັນຫາການຍາດແຍ່ງທ່ີດິນ ຕາມມາພາຍຫັຼງ
ແລະ ທາງອຳນາດການປົກຄອງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ
ກໍ່ບໍ່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້, ເພາະ
ເປັນບັນຫາທີ່ສັບຊ້ອນແລະລະອຽດອ່ອນທີ່ຍາກ
ຈະແກ້ໃຂແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ.

ຕາຕະລາງ1:ສົມທຽບບາດກ້າວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມື

ບາດກ້າວ ບ້ານນາໍ້ບໍ່ ບ້ານສົບເຈ້ຍ

1.ກະກຽມກ່ອນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ

-ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານ7ມື້
-ໄດ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການ
ປົກຄອງເມືອງ

-ບໍ່ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ
-ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການEU
ສົມທົບກັບຫ້ອງການປົກຄອງ
ເມືອງ

2.ລົງສຳຫຼວດຂອບເຂດຊາຍ
ແດນບ້ານແລະກຳນົດແບ່ງ
ເຂດນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້

-ປຶກສາຫາລືກັບອຳນາດການປົກຄອງ
ບ້ານເຖິງຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ
-ທີມງານແລະປະຊາຊົນລົງ
ສຳຫຼວດວັດແທກພື້ນທີ່ຕົວຈິງ
ທີ່ມີຄວາມແມ້ນຍຳ

-ປຶກສາຫາລືກັບອຳນາດການ
ປົກຄອງບ້ານເຖິງຂອບເຂດຊາຍ
ແດນບ້ານ
-ທີມງານແລະປະຊາຊົນລົງສຳ
ຫຼວດວັດແທກແບບກະຕວງບໍ່
ໄດ້ແທກຕົວຈິງ

3.ເກັບກຳແລະວິເຄາະຂໍ້
ມູນທີ່ໄດ້ມາ

-ເກັບກຳຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນນຳ
ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ
-ເກັບກຳຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ

-ເກັບກຳຂໍ້ມູນການວາງແຜນນຳ
ໃຊ້ທີ່ດິນນຳອຳນາດການປົກຄອງ
ບ້ານ
-ບໍ່ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ທີ່
ດິນຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ

4.ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ກຳນົດເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າ
ໄມ້(ປ່າສະຫງວນ,ປ່າປ້ອງກັນ,ປ່າ
ຜະລິດ,ປ່າຟື້ນຟູ)

ການກຳນົດເຂດນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະ
ປ່າໄມ້ບ້ານຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງແລະ
ບໍ່ລະອຽດ
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5.ມອບດິນມອບປ່າ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ

6.ລົງສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ທຳ
ການຜະລິດ

ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການສົ່ງເສີມ
ກະສິກຳ,ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ,
ຫ້ອງການສຶກສາ,ປ້ອງກັນ/ກອງຫຼອນ
ແລະເຈົ້າຂອງດິນ

ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການສົ່ງເສີມ
ກະສິກຳແລະເຈົ້າຂອງດິນ

7.ກະກຽມບົດບັນທຶກການກຳ
ນົດເຂດນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າ
ໄມ້ພ້ອມທັງແຈກຢາຍສິດນຳ
ໃຊ້ທີ່ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ

ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບໃບນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວ
(ກວມ63%ຂອງຄອບຄົວທີ່ຖືຄອງທີ່
ດິນ)

ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບໃບນຳໃຊ້ທີ່
ດິນຊົ່ວຄາວ(ກວມ54%ຂອງ
ຄອບຄົວທີ່ຖືຄອງທີ່ດິນ)

8. ສັງ ລວມຂໍ້ ມູນ ວຽກງານ 
ມອບ ດິນ ມອບ ປ່າ ໃຫ້ ເປັນ 
ລະບົບ

ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ

9.ແຈກຢາຍບົດລາຍງານ
ວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ

ບົດລາຍງານວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ
ມີຢູ່ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງແຕ່ບໍ່ມີຈັກ
ຊຸດຢູ່ບ້ານ

ມີບົດລາຍງານວຽກງານມອບດິນ
ມອບປ່າມີຢູ່ຫ້ອງການກະສິກຳ
ເມືອງແລະບ້ານ

10. ການ ຕິດຕາມ ແລະ ປະ 
ເມີນ

ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ

4.2ການຄາໍ້ປະກັນພື້ນທີ່

ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ເຫັນໄດ້ວ່າແຕ່
ລະຄອບຄົວໄດ້ຮັບດິນມາຈາກດິນມູນ,ຈາກການ
ຊື້,ຄອບຄົວເປັນຜູ້ແບ່ງປັນໃຫ້,ອຳນາດການປົກ
ຄອງບ້ານເປັນຜູ້ແບ່ງໃຫ້ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້
ມາຈາກຍາດພີ່ນ້ອງເປັນຜູ້ແບ່ງໃຫ້.ເຖິງແນວໃດ
ກໍ່ຕາມ,ຮູບແບບການຖືຄອງທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນໄດ້ຈັບຈອງເອົາດິນທຳ

ການຜະລິດໂດຍການຖາງໄຮ່ໝູນວຽນ ທີ່ໄດ້ສືບ
ທອດກັນມາຫຼາຍຊ່ົວຄົນແລ້ວໃນຮູບແບບເຈ້ົາກົກ
ເຈົ້າເລົ່າຄຸ້ມຄອງ.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດ ກິດຈະກຳມອບດິນມອບ
ປ່າໃນຂັ້ນບ້ານແລ້ວທາງຫ້ອງການທີ່ດິນເມືອງ
ໄດ້ອອກໃບນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບ
ຄົວຖືຄອງ 3-4 ຕອນດິນເພື່ອທຳການຜະລິດ,
ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຫັນມາປູກພືດ
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ເປັນສິນຄ້າຕາມນະໂຍບາຍຢຸດຕິຖາງປ່າເຮັດ
ໄຮ່ເລື່ອນລ່ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈຳນວນ
ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບໃບນຳໃຊ້ທີ່ ດິນຊົ່ວຄາວນັ້ນ
ກວມອັດຕາສູງ (67%) ຊຶ່ງເຮັດພາຍຫຼັງທີ່ຊາວ
ກະສິກອນໄດ້ຮັບໃບນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວນັ້ນ
ເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າລາຄາທີດ່ິນໃຫ້ສູງຂື້ນ ເຮັດ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເກີດມີບັນ
ຫາການຄ້າຂາຍທີ່ດິນເກີດຂື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍຄອບຄົວທຸກຍາກ ທີ່ບໍ່ມີທຶນຮອນ
ພຽງພໍຊື້ດິນທຳການຜະລິດ ບໍ່ມີຄວາມອາດສາ
ມາດທີ່ຈະເຮັດການຜະລິດໄດ້ຊຶ່ງ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນ
ສະທ້ອນໃຫ້ຄອບຄົວເຫຼົ ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດປັບປຸງ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ ແລະ ເປັນການເພີ່ມຄວາມ
ທຸກຍາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ມອີກ. ແຕ່ໃນບາງພື້ນທີ່,
ຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ຖືຄອງ
ທີ່ດິນຕົວຈິງ ຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ຕົນເອງໄດ້ຂື້ນ
ທະບຽນທີ່ດິນນຳທີມງານ ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ້ຽງ
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຕອນດິນທີ່ເສຍພາສີນຳ
ຫ້ອງການການເງິນເມືອງ.ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ
ພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໄກຈາກເສັ້ນທາງ
ລົດ ຫຼື ໄກບ້ານຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງນັ້ນຊາວ
ກະສິກອນກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເລ່ືອນລອຍ
ຢູ່. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີ ພາກສ່ວນໃດລົງໄປກວດ
ກາຕິດຕາມຄືນເຖິງຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນລະເລີຍຕໍ່ລະບຽບ
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ທ່ີທາງບ້ານໄດ້ກຳ
ນົດຂື້ນ.

ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງ ນະໂຍບາຍ
ລັດຖະບານທ່ີຕ້ອງການເພ່ີມເນ້ືອທ່ີປົກຄຸມປ່າໄມ້
ທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້70%ໃນປີ2020ຈາກໃນປະ
ຈຸບັນມີປ່າໄມ້ປົກຄຸມກວມ 52%. ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກ

ງານມອບດິນມອບປ່າຈຶ່ງໄດ້ເລັ່ງໃສ່ກິດຈະກຳ
ການຈັດສັນແລະແບ່ງເຂດດິນທຳການຜະລິດກະ
ສິກຳພາຍໃນບ້ານເພື່ອກຳນົດເຂດການຜະລິດ
ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມເນື້ອທີ່ປົກ
ຄຸມປ່າໄມ້.ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,ກິດຈະກຳການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ເປັນອີກປັດໄຈ
ໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນພາຍໃນບ້ານ
ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂ້ົາເຖິງພື້ນທີ່ທຳ
ການຜະລດິເປນັຕົນ້ແມນ່ການກຳນົດພືນ້ທ່ີປາ່ສະ
ຫງວນທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະ
ຊາຊົນທີ່ເຄີຍທຳການຜະລິດໃນເມື່ອກ່ອນ.

ອີງຕາມການວາງແຜນ ນຳໃຊ້ທ່ີດິນໃນເມ່ືອ
ກ່ອນແມ່ນຂາດການສຶກສາແລະປະເມີນເຖິງອັດ
ຕາການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ: ຈາກ
ການກຳເນີດແບບທຳມະຊາດແລະຈາກການຍົກ
ຍ້າຍຖ່ິນຖານຊ່ຶງເປັນບັນຫາທ່ີສຳຄັນ. ດ່ັງນ້ັນ, ພາຍ
ຫຼັງສຳເລັດກິດຈະກຳວຽກງານມອບດິນມອບປ່າ
ແລ້ວກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາ ການຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳກັດພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ.
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ຮູບທີ1ການສະໜອງພື້ນທີ່ການຜະລິດຫຼັງມອບດິນມອບປ່າ

4.3 ການປະເມີນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະ
ຊາຊົນແຕ່ລະບາດກ້າວ

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວກິດຈະກຳ ທ່ີປະຊາຊົນພາຍ
ໃນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານ (ມື້ທຳອິດ),ການສ້າງແຜນ
ທີ່ບ້ານ,ການເຂ້ົາຮ່ວມກຸ່ມສົນທະນາຕ່າງໆ (ກຸ່ມ
ຍິງ, ກຸ່ມຊາຍແລະ ກຸ່ມເຖ້ົາແກ່ແນວໂຮມ),ການ
ນຳພາທີມງານລົງສຳຫຼວດພ້ືນທ່ີຂອບເຂດຊາຍ
ແດນບ້ານ, ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນ (ມື້ສຸດທ້າຍ). ຊຶ່ງໃນກອງ
ປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້, ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແຕ່
ລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດສະແດງຄຳຄິດຄຳ
ເຫັນເພື່ອຫາວິທີທາງແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ ແລະ ປຶກ
ສາຫາລືເຖິງແຕ່ລະປະເດັນບັນຫາທີ່ເກີດຂ້ືນ
ພາຍໃນບ້ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຳນາດການ
ປົກຄອງພາຍໃນບ້ານ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນ
ການຕັດສິນໃຈຄັດເລືອກ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳ
ນຳທີມງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີດິນ (ກຸ່ມສົນທະນາ,
ລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ແລະອື່ນໆ).ເນື່ອງຈາກວ່າອຳ
ນາດການປົກຄອງເປັນຜູ້ທ່ີສາມາດຕັດສິນບັນ

ຫາ. ເພາະສະນ້ັນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນ
ບ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງບໍ່ກ້າທີ່ຈະສະ
ແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິດ
ແລະໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນເມ່ືອທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ຂື້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ເປັນຜູ້ຕັດສິນ
ໃຈແລະອີກປັດໄຈໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈຕໍ່ກັບການສະເໜີຂອງທາງທີມງານ.ເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບກິດຈະກຳການສ້າງແຜນທ່ີການວາງແຜນ
ນຳໃຊ້ທ່ີດິນພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຳຫຼວດພື້ນ
ທີ່ຕົວຈິງນັ້ນມີພຽງແຕ່ພະນັກງານຫຼື ທີມງານຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ 
ມາຈາກພາກຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນ
ເມືອງ, ຈະມີກໍ່ພຽງແຕ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ
ເຂ້ົາຮວ່ມນຳຈຳນວນໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນ.ຊ່ຶງກິດຈະກຳດ່ັງ
ກ່າວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ລວບ
ລວມເອົາປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມແລະວາງ
ແຜນຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງຄວາມເປັນເອກ
ກະພາບ. ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມ
ຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນທີ່ ທີ່ທາງທີມງານສ້າງຂື້ນ. ເພາະ
ສະນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີການສະແດງຄຳ
ເຫັນຄືໃດ.
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ຈາກກິດຈະກຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານມອບດິນມອບປ່າ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານ
ມາໃນຊຸມປີ 1990 ຈົນມາເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນປີ2009,ສາມາດປະເມີນລະດັບການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຄື:ມີທ່າອ່ຽງ
ເພີ່ມຂື້ນເນື່ອງຈາກວ່າ ເປັນຮູບແບບໃໝ່ໃນຂັ້ນ
ຕອນການວາງແຜນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວຂອງປະຊາຊົນ
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບ ຈຸດປະສົງ ຂອງວຽກງານ
ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ກໍ່ຕາມແຕ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານບາດກ້າວ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ມີຫຼາຍ, ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນບາດ ກ້າວກຳນົດເຂດ ແລະ ການ
ວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນພາຍໃນບ້ານ. ນອກ
ຈາກນີ້, ການອອກສຽງ ແລະ ການປະກອບຄຳ
ຄິດຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງມີ
ໜ້ອຍ. ຊຶ່ງການອອກສຽງດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະເປັນຜົນ
ດີໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ກັນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ(ຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກຳແລະປ່າ
ໄມ້ເມືອງແລະກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານອ້ອມ

ຂ້າງໃນການກິດຈະກຳການກຳນົດຂອບເຂດຊາຍ
ແດນບ້ານ).

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ
ທ້ອງຖ່ິນຕໍ່ກັບວຽກງານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທ່ີ
ດິນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ທັງເປັນຕົວ
ຊີ້ວັດໜຶ່ງທ່ີເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນເປັນ
ທີ່ໜ້າພໍໃຈຂອງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງທີມງານຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກັບປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຈາກ
ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງເຫັນໄດ້ວ່າບ້ານທີ່ປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍກິດຈະກຳການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ຈະມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າເນື່ອງຈາກ
ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ,ພຶງພໍໃຈຕ່ໍລະບຽບການ
ຈັດການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ພາຍໃນບ້ານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມສ້າງຂ້ືນ.
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບບ້ານ ທີ່ຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນໃນການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ
ພາຍໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນແລະຈັດຕັ້ງ
ເປັນກຸ່ມສົນທະນາກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນລັບອອກມາບໍ່
ເປັນທີ່ໜ້າພຶງພໍໃຈ.

ຮູບທີ2ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນໃນກິດຈະກໍາການໄດ້ກໍານົດເຂດທໍາການຜະລິດ
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5.ສະຫຼຸບ

ນະໂຍບາຍມອບດິນມອບປ່າທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່
ຄວນເນື່ອງຈາກວ່າຂາດລະບົບການຕິດຕາມປະ
ເມີນຜົນພາຍຫຼັງສຳເລັດກິດຈະກຳ, ເຮັດໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນປ່ອຍປະລະເລີຍ
ຕໍ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດຊຶ່ງ
ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ
ສືບຕໍ່ທຳການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຊະຊາຍ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນ, ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຜົນການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທາງດ້ານບວກແລະທາງດ້ານລົບ
ແມ່ນຂ້ືນກັບຫຼາຍປັດໄຈດ້ວຍກັນ. ແຕ່ໜ່ຶງໃນນ້ັນ,
ປັດໄຈການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນແມ່ນປັດ
ໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ, ຫາກຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນແລ້ວຈະເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ບໍ່ມີສາມາດກຳ
ເນື້ອໃນໄດ້. ເຮັດໃຫ້ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດກິດຈະກຳ
ມອບດິນມອບປ່າແລ້ວ ປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງ
ຖິ່ນຍັງສືບຕໍ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳຄືດັ່ງທີ່ໄດ້
ຈັດຕ້ັງຜ່ານມາໃນອາດີດ.ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,ລະ
ດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ
ທ້ອງຖິ່ນສົມທຽບລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານມອບດິນມອບປ່າໃນເມ່ືອກ່ອນກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນ
ຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າການລະດັບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດເພີ່ມຂື້ນໄດ້.
ການອອກສຽງຫຼືການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ
ຂອງປະຊາຊົນຍັງຕໍ່າ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ວຽກງານ
ມອບດິນມອບປ່າ ແລະ ວຽກງານການວາງແຜນ

ນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ສົມບູນແບບເທື່ອ. ດ່ັງນ້ັນ,
ຫາກຢາກເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ເກີດປະສິດຕິພາບຫຼາຍ
ດ້ານ, ຄວນຈະມີການຮວບຮວມເອົາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍລຸລ່ວງ
ກິດຈະກຳ ແລະ ຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ,
ຄວນມີການຈັດຕັ້ງເປັນທີມງານເປັນຢ່າງດີກ່ອນ
ທີ່ຈະລົງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນທ້ອງຖິ່ນ.
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