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ບົດຄັດຫຍ້ໍ 
ໄດ້ມີການວາງແຜນ ແລະ ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈໍາລອງພື້ນທ່ີ ຢູ່ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊ່ືງເປັນເມືອງພູ
ດອຍ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ. ການຈໍາລອງພື້ນທ່ີ ເປັນຂະບວນການຮຽນຮູ້ທາງສັງຄົມອີກອັນໜຶ່ງ ທ່ີໄດ້ຖືກນໍາ
ສະເໜີຂື້ນມາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າ ທ່ີມາຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດແຫ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບ ປຸງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃນຂະບວນການວາງແຜນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ຊ່ຶງ
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ຈໍາ ນວນ 12 ທ່ານ ຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາການຫຼິ້ນ
ເກມທ່ີເອີ້ນວ່າ “ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທ່ີຈໍາລອງ”, ຊ່ຶງເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງຂອງຂະບວນການ
ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້, ແມ່ນຈະໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບຫຼັກການ ການກໍານົດເຂດ
ນໍາໃຊ້ດນິ, ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການຈໍາລອງພື້ນທ່ີ ແລະ ພ້ອມທັງບົດຮຽນທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່
ເຂດພູດອຍ. ຜົນຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂື້ນ ກ່ຽວກັບປະເດັນການປັກ
ຫຼັກໝາຍຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນບ້ານທ່ີໄດ້ຈາກການຫຼິ້ນເກມການຈໍາລອງພື້ນທ່ີ. ຊ່ຶງພວກເຂົາ
ສາມາດກໍາ ນົດທາງເລືອກໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນຫຼາຍໆຮູບແບບ, ປະເມີນຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ພ້ອມທັງປັບ-
ປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາ ເຖິງຜົນລັບຈາກການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີມີຜົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະ ກິດ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງຮ້ ູສຶກເຖິງການມີສິດອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ, ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ອັນ  ໃໝ່ ແລະ ກ້າວ
ໄປເຖິງການປັບປຸງຮູບແບບການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນໃນການນໍາໃຊ້ດິນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການວາງແຜນແບບສົມຈິງສົມ
ຈັງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງຮູ້ໄດ້ເຖິງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງສິ່ງແວດລ້ອມທ່ີຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະຍາວ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທາດກາກບອນ) ກໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຂົ້າໃນຂະ-
ບວນການຕັດສິນໃຈໃນແງ່ທາງເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, “ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທ່ີຈໍາລອງ” ໄດ້
ກາຍເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີເປັນການຮວບຮວມເອົາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍພິດ ຈາກການຕັດໄມ້ທໍາ ລາຍປ່າ (REDD) ໂດຍຜ່ານການເຈລະຕໍ່ລອງກັນ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ
ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. 
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1. ສິ່ງທ້າທາຍຂອງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ຢູ່ເຂດພູດອຍຂອງ ສປປລາວ 
 
ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ເປັນວຽກງານໜ່ຶງພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ ໝາຍປົກ
ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນ
ຊົນນະບົດ ແມ່ນຍັງເພິ່ງພາການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ໃນປະຈຸ
ບັນນີ້, ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ໄດ້ກາຍເປັນປະເດັນຫຼັກໃນລະດັບຊາດ ທ່ີຕິດພນັກັບການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆ
ພັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ (REDD) ຊ່ຶງເປັນກົນໄກທີ່ສະໜອງການເງິນ ໂດຍ
ແນໃສ່ເປັນການໃຫ້ຄ່າຕອບແທນແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນກິດ ຈະກໍາການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມສາ-
ມາດໃນການຜະລິດທາດກາກບອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ປັດໃຈຫັຼກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທ່ີຄວນຄໍານຶງເຖິງຄໍາຖາມທີ່ພົວພັນເຖິງສດິໃນການຖືຄອງທ່ີດິນ ແລະ ຊັບ-
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ (Blom et 
al., 2010). ນອກຈາກ  ນັ້ນ, ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນ ຍັງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງນະ-
ໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາທ່ີດິນ. ເນື່ອງຈາກວ່າໃນປະຈຸບັນນີ້, ບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ພວມໄດ້ປະ
ເຊີນກັບບັນຫາວິກິດການທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ເສດຖະກິດ ເພາະສະນັ້ນ ການຖືຄອງທ່ີດິນທ່ີບໍ່ຈະແຈ້ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາ-
ເຈ້ົາເຫຼົ່ານັ້ນປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມສ່ຽງທ່ີຫາຍານະຈາກນັກລົງທຶນເອກກະຊົນ (Cotula et al., 2009; Godfray et 
al., 2010). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໄດ້ອອກໃຫ້ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກ ສາຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ 
ສ້າງສິ່ງດຶງດູດໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດຈາກການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນພາຍໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (Fitzpatrick, 2005; Cotula et al., 2009). 
ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມສນົທິສັນຍາ Rio ໃນປີ 1992 ກໍ່ໄດ້ລິເລີ່ມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ, ໃນນັ້ນວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄັດເລືອກນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນກິດຈະ
ກໍາການນໍາໃຊ້ດິນ ທ່ີຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໄດ້ໃນອານາຄົດ ຄຽງຄູ່ກັບການ
ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ” (FAO, 1993). ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເຂດພູດອຍ ຊ່ຶງເປັນພື້ນທ່ີທ່ີຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ເຊີ່ງເປັນສິ່ງຮັບປະກັນ
ໃຫ້ມີການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄໍ້າປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດ-
ທະນາ (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  
 
ໃນຊຸມປີ 1990, ໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ໃນ ສປປລາວ. ຊ່ຶງວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກວິ-
ພາກວິຈານໄປຕ່າງໆນາໆ ຄືດັ່ງເປັນການສ້າງນະໂຍບາຍ ທ່ີຜັກດັນໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ເພື່ອ
ເປັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ກໍ່ປາດສະຈາກການສະເໜີທາງເລືອກໃນການດໍາລົງຊີວິດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (Ducourtieux et al., 2005). ໃນປະຈຸບັນ, ບູລິມະສິດຫຼັກຂອງລັດຖະບານລາວ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່
ເພີ່ມເນື້ອທ່ີປ່າປົກຫຸ້ມໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ບັນລຸ 75% ຂອງເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້ທັງໝົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຄຽງຄູ່ກັບ
ການປົກປັກຮກັສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (Lestrelin at al., 2011a). ໃນນັ້ນວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກໍ່ໄດ້
ກາຍເປັນນະໂຍບາຍຫຼັກ ໃນການສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດເອກກະຊົນ ແລະ ພັດທະນາການຄ້າທາງດ້ານ
ກະສິກໍາ ສິ່ງສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ-
ກອນເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງປະຢັດ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້
ທ່ີດິນ ທ່ີມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນ ແປງຊີວິດການເປນັຢູ່ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ຊ່ຶງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
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ຄວາມຂາດແຄນທາງດ້ານຂະບວນການປະເມີນຜົນ ແລະ ຍັງມີຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງເປົ້າໝາຍກັບຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຕົວຈິງ 
(Ducourtieux et al., 2005; Fujita and Phanvilay, 2008; Lestrelin et al., 2011b). ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກພາກສ່ວນທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ” ໃນລະດັບຊາດຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນ ເພື່ອປັບປຸງ
ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງ-
ຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ການປະສົມປະສານຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ, ການວາງແຜນ ທ່ີກົມກຽວກັນເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ສະພາບຕົວຈິງ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂະແໜງການເສດ-
ຖະກິດຕ່າງໆ (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, 2009; Lestrelin et al., 2011a). ຈົນ
ມາເຖິງປະຈຸບັນ, ວຽກງານດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຈົນກາຍມາເປັນວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສວ່ນ
ຮ່ວມ ທ່ີມີຫຼັກການແນໃສ່ສະເໜີວິທີການທ່ີ     ເໝາະສົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖາ
ບັນ ແລະ ຖັນແຖວອົງການຈັດຕັ້ງໃນຫຼາຍລະດັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ທ່ີເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການນໍາໃຊ້ວິທີການໃໝ່ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ດັ່ງທ່ີໄດ້ລາຍງານໃນປື້ມຄູ່ມືວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ (ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, 2009). ຕົກມາເຖິງປີ 2010, ໄດ້ມີການທົດລອງ
ນໍາໃຊ້ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຜົນທ່ີອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງດໍາເນີນໄປ
ບໍ່ໄດ້ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງຄົງຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ (Lestrelin 
et al., 2011b). ຈາກການສໍາພາດຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄົນດຽວກັນ ທ່ີເຄີຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ທ່ີຜ່ານມາ ສົມທຽບກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະຈຸບັນ ເຫັນໄດວ້່າຜົນ
ລັບທ່ີອອກມາກໍ່ມີລັກສະນະຄືກັນ ທ່ີຍັງຄົງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຢູ່. 
 
ການຜັນຂະຫຍາຍຫຼັກການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ (Rist et al., 2007). ໃນບົດລາຍ
ງານສະບັບນີ້, ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຂະບວນການຮຽນຮູ້ ທ່ີແນໃສ່ວິທີທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນພູເຂດດອຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນ
ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ເຄື່ອງມືໃນການຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່າວນີ້ມຊ່ືີເອີ້ນວ່າ “ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ແຜນທີ່ຈຳລອງ”  ຊ່ຶງໄດຮ້ັບການພັດທະນາຂື້ນມາເພື່ອ (i) ຈໍາລອງເຫດການການປ່ຽນແປງທາງພື້ນທ່ີ ແລະ ຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ ພາຍໃຕ້ການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ (ii) ລວບລວມເອົາສະ ມາຊິກພາຍໃນຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ 
ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ຊ່ຶງພວກເຂົາມີໜ້າທ່ີສະ ເໜີທາງເລືອກໃນການນໍາໃຊ້ດິນ. ໃນການດໍາເນີນກິດຈະ
ກໍານີ້ ແມ່ນໄດນ້ໍາໃຊ້ແຜ່ນກະດານຈໍາລອງພື້ນທ່ີຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ, ຊ່ຶງເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງຂອງວິທີການການຈໍາລອງ
ພື້ນທ່ີ (Bousquet et al., 2002; Boissau et al., 2004; Etienne, 2010). ນອກຈາກນີ້, “ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທ່ີຈໍາລອງ” ແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດຂື້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ ໃນວຽກງານກໍານົດເຂດທໍາ
ການຜະລິດ ຊ່ຶງເປັນອີກບາດ ກ້າວໜຶ່ງທ່ີສໍາຄັນໃຫ້ຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ (Bourgoin et al. 2011). 
 
ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການນໍາສະເໜີ ເຄື່ອງມືຈໍາລອງພື້ນທ່ີແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ພື້ນທ່ີເປົ້າໝາຍສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ເຂດ ພູດອຍ
ພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ ແລ້ວ ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຍັງຈະໄດ້ພັນລະນາກ່ຽວກັບປະສິດຕິຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການອັນໃໝ່. 
 

  



Bourgoin J, Castella J.C., 2011. ‘PLUP Fiction’: Landscape Simulation for Participatory Land Use Planning in Northern Laos. 
Mountain Research and Development 31(2): 78-88. 
 
 

2. ພື້ນທ່ີສຶກສາ 
 
ພື້ນທ່ີສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນເປັນເຂດທ່ີຕິດກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍ ຢູ່ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
(ແຜ່ນພາບ 1). ອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທ່ີແນໃສ່ວິທີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ຊ່ຶງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານກ່ອນ ໂດຍໄດ້ຄັດເລືອກເອົາກຸ່ມບ້ານເມືອງໝ້ວຍ ປະກອບມີ
ຈໍານວນ 6 ບ້ານ. ໃນກຸ່ມບ້ານດັ່ງກາ່ວປະກອບດ້ວຍ 2 ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ແກ່ເຜົ່າລາວລຸ່ມ (20%) ແລະ ເຜົ່າຂະມຸ (80%), ຄື່
ດັ່ງທ່ີຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວມັກຕັ້ງຖິ່ນຖານອາໃສຢູ່ລຽບຕາມຮ່ອມພູ ແລະ ສັນພູ (Chazee, 1999). ສໍາລັບ
ລະບົບການນໍາໃຊ້ດິນຢູ່ເຂດພູດອຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເຮັດໄຮ່ເຂົ້າໝູນ ວຽນ ເນື່ອງຈາກຈໍາກັດພື້ນທ່ີນາ ແລະ ພື້ນທ່ີທ່ີເໝາະ
ສົມໃນການປູກພືດ ຕົວຢ່າງ, ພືດສວນຄົວ (ພືດໃບຂຽວ), ພືດສິນຄ້າ (ສາລີ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວ ແລະ ໝາກໂມ) ແລະ 
ໄມ້ເສດຖະກິດ (ຊາ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ເກດສະໜາ ແລະ ຢາງພາລາ), ສັດໃຫຍ່ (ງົວ ແລະ ຄວາຍ) ແລະ ສັດນ້ອຍ (ໝູ ແລະ 
ເປັດໄກ່). ນອກຈາກນີ້, ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຍັງເປັນອີກກິດຈະກໍາໜຶ່ງທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ-
ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
 
ແຜ່ນພາບ1. ທ່ີຕັ້ງຂອງຂອບເຂດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 
 
ໃນປີ 2010, ໄດ້ເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ “ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທີ່ຈໍາ ລອງ” ຢູ່
ພາຍໃນ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານເມືອງໝ້ວຍ. ຊ່ຶງ “ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທ່ີຈໍາ-
ລອງ” ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ການຈັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນພາຍໃນກຸ່ມບ້ານເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ມັນຍງັເປັນການຝຶກໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພາຍ
ໃນຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ຮູ້ຈັກວິທີຈັດການຄຸ້ມຄອງພື້ນທ່ີພາຍໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາໄດ້. ຫຼັງ
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ຈາກນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການຈໍານວນໜຶ່ງ ທ່ີເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄະ ນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບ
ກຸ່ມບ້ານ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີປະເດັນການຈັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນພາຍໃນກຸ່ມບ້ານຂື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີພຽງແຕ່ຈໍານວນ 2 
ບ້ານ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ທ່ີໄດສ້ໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນຂັ້ນບ້ານ ໃນປີ 2006. ຈົນມາ
ເຖິງປີ 2009, ປະສົບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກດັ່ງກ່າວ ທ່ີທາງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການພັດທະນາກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຄືບໜ້າ, ຍົກເວັ້ນມີພຽງແຕ່ແຜ່ນປ້າຍ ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ແຜນທ່ີການນໍາໃຊ້ດິນພາຍໃນບ້ານ ທ່ີຕັ້ງຢູ່ທາງເຂົ້າບ້ານ (ຕົວຢ່າງ, ບ້ານບວມມີ້). ແຕ່ວ່າ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກກະສານ
ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວກ້ໍ່ສູນຫາຍໄປ ແລະ ມີພຽງແຕ່ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງເທ່ົານັ້ນ ທ່ີຍັງຈົດຈໍາກິດຈະກໍາການສ້າງແຜນ 
ທ່ີທ່ີໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາຢູ່ພາຍໃນບ້ານຕົນເອງ. 
 

3. ບາດກ້າວການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ “ການວາງແຜນນໍາໃຊທ່ີ້ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງ”  
 
ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ “ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງ” ມີຈໍານວນ 7 ທ່ານ 
ໄດ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງຈໍານວນ 2 ທ່ານ (ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້), ພະນັກງານ
ແຂວງຈໍານວນ 2 ທ່ານ (ສູນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ທ່ີຂື້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ 
ໄມ້ແຫ່ງຊາດ), ພະນັກງານຈາກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຈໍານວນ 1 ທ່ານ ແລະ ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະ-
ດວກ ຈໍານວນ  2 ທ່ານ ທ່ີມາຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານາໆຊາດ. ນອກຈາກນີ້, ມີພະນັກງານເມືອງຄົນໜຶ່ງທ່ີເປັນຊົນເຜົ່າ
ຄະມຸ ສາມາດເປັນຜູ້ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໄດ້ດີ ໃນເວລາສົນທະນາທີ່ເປັນພາສາຄະມຸ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດ
ຈະກໍາດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ພະນັກງານຈາກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ກໍ່ຍັງຮ່ວມສົນທະນາເປັນພາສາ
ຄະມຸນໍາອີກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແປຄວາມໝາຍຈາກພາສາຄະມຸມາເປັນພາສາລາວລຸ່ມ ກໍ່ສາມາດແປໄດ້ພຽງເນື້ອ
ໃນຈໍານວນໜຶ່ງເທ່ົານັ້ນ. 
 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວດໍາເນີນໄປເປັນເວລາມື້ເຄິ່ງ ຊ່ຶງໄດ້ຈັດຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາປະຊາຊົນໝົດບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງການດໍາເນີນງານມື້ທ່ີໜຶ່ງ ຊ່ຶງທາງທີມ
ງານໄດ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທ່ີຈະໄດ້ດໍາເນີນງານ
ເປັນໄລຍະເວລາ 5 ມື້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທີມງານກໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາສະມາຊິກພາຍໃນບ້ານ ຈໍານວນ 12 ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເປັນ
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ. ນອກຈາກນີ້, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ກໍ່ຍັງເປັນຜູ້ຊ່ວຍໄດ້ດີໃນ
ການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມດຸນດ່ຽງ
ກັນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງຊາຍ, ພື້ນຖານເສດ ຖະກິດຄອບຄົວທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງການປົກຄອງພາຍໃນບ້ານ. 
ສິ່ງສໍາຄັນແລ້ວ ຜູ້ທ່ີຖືກຄັດເລືອກຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີສາມາດສື່ສານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ດິນເປັນຢ່າງ
ດີ. 
 

3.1. ແຜ່ນກະດານຈໍາລອງພື້ນທ່ີ 
 
ແຜ່ນກະດານຈໍາລອງພື້ນທ່ີ ແມ່ນເປັນຕົວແທນໃຫ້ພື້ນທ່ີຕົວຈິງ ປະກອບດ້ວຍ 100 ຫ້ອງ (1 ຫ້ອງ/ເຮັກຕາ). ຊ່ຶງໃນແຕ່ລະ
ຫ້ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດຄົວ
ເຮືອນທ່ີຜ່ານມາ (Castella et al., 2011) ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການນໍາໃຊ້ດິນທ່ີມີຄວາມຫຼາກ
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ຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຂຽນຈ່ຶງໄດ້ອອກແບບວາງແຜນການກະຈາຍພື້ນທ່ີນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍໃຊ້ເຂັມໝຸດປັກໝາຍ
ລົງໄປ ໃນແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງ “ຈໍາລອງພື້ນທ່ີທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປລາວ” (ແຜ່ນ
ພາບ 2). ຊ່ຶງເຫັນໄດ້ວ່າການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ: ການຜະລິດກະສິກໍາ, ປູກພືດ (ຕົວຢ່າງ, ເຂົ້ານາ, 
ສາລີ ແລະ ມັນຕົ້ນ), ພືດໝູນວຽນ (ເຂົ້າໄຮ່), ທ່ົງຫຍ້າລ້ຽງສັດ (ສໍາລັບລ້ຽງງົວ ແລະ ຄວາຍ), ພື້ນທ່ີປູກໄມ້ (ໄມ້ສັກ ແລະ 
ຢາງພາລາ), ພື້ນທ່ີຢູ່ອາໃສ ລວມມີສວນຄົວ. ສໍາລັບຫົນທາງ ແລະ ແມ່ນໍ້າ ທ່ີປະກົດໃນແຜ່ນກະດານນັ້ນ ແມ່ນເປັນການ-
ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈໍາລອງພື້ນທ່ີ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສົມຈິງສົມຈັງກັບພື້ນທ່ີຕົວຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ສະຫຼຸບໃນການຈໍາລອງພື້ນທ່ີ 
ກໍ່ມີຈຸດປະສົງແນ ໃສ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພິຈາລະນາສະພາບລວມຂອງບ້ານພວກເຂົາຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສ້າງ
ກົດລະ ບຽບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນນັ້ນ ມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.  
 
 
ແຜ່ນພາບ2. ແຜ່ນກະດານຈໍາລອງພື້ນທ່ີ 

 
 
 

3.2. ບົດບາດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍານົດເຂດນໍາໃຊດ້ິນໃນແຜ່ນທ່ີຈາໍລອງ 
 
ທາງທີມງານໄດ້ຄັດເລືອກເອົາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ຈໍານວນ 12 ທ່ານ ພາຍໃນ 8 
ບ້ານທ່ີຂື້ນກັບກຸ່ມບ້ານເມືອງໝ້ວຍ ເຂົ້າມາຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງ. 
ຊ່ຶງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຈະບ່ໍໄດ້ຫຼິ້ນເກມທ່ີສວມບົດບາດເປັນຕົວເອງ ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຫຼິ້ນສວມບົດບາດເປັນຜູ້ມີສິດ 
ແລະ ໜ້າທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍແຕ່ລະທ່ານຈະໄດບ້ັດທ່ີມີສັນຍາລັກແທນໃຫ້ຕົນເອງເຊັ່ນ: ສະມາຊິກພາຍໃນຄະນະກໍາມະ
ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ໃຊ້ບັດສີແດງ ຈໍານວນ 8 ບັດ, ພະນັກງານພັດທະນາເສດຖະກິດເມືອງ ໃຊ້ບັດສີ-
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ເຫຼືອງ ຈໍານວນ 2 ບັດ ແລະ ພະນັກງານປ່າໄມ້ເມືອງ ໃຊ້ບັດສີ ຂຽວ ຈໍານວນ 2 ບັດ (ແຜ່ນພາບ 3). ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, 
ຕົວແທນພະນັກງານປ່າໄມ້ເມືອງກໍ່ຍັງຫຼິ້ນເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທາດ
ກາກບອນທີ່ສູນເສຍໄປ. ຄດືັ່ງກົດລະບຽບໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງພື້ນທ່ີນີ້, ຕົວແທນຈາກເມືອງ 
ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ແມ່ນຈະຫຼີ້ນເປັນນັກພັດທະນາເສດຖະກິດ ຊ່ຶງຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາກໍ່ຄືເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນ
ບ້ານມີຄວາມພຶງພໍໃຈຕໍ່ລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ.  
 
 
ແຜ່ນພາບ3. ແຜ່ນກະດານຈໍາລອງພື້ນທ່ີ ທ່ີຜູ້ຫຼິ້ນໃຊ້ບັດແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກໍານົດພາລະບົດບາດ. “ເຂັມໝຸດ ຮູບໜ້າຄົນ

ຍີ້ມ” ແມ່ນສະແດງເຖິງລະດັບຄວາມພຶງພໍໃຈ ຂອງຜູ້ຫຼິ້ນເກມ 

 
 
 

3.3. ລໍາດັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊທ່ີ້ດິນໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງ 
 
ຄືດັ່ງທ່ີໄດ້ກ່າວມາໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວວ່າ ຈຸຸດປະສົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສະໜັບ-
ສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ໃນຂະບວນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ (ຊ່ຶງບໍ່ແມ່ນເປັນການ
ຄາດຄະເນເຖິງການປ່ຽນແປງທ່ີຈະເກີດຂື້ນໃນອານາຄົດ), ເພີ່ມລາຍຮັບ, ສ້າງຄວາມພຶງພໍ ໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນ
ບ້ານ ແລະ ເປັນຕົວແທນລັດຖະບານ ທ່ີມີໜ້າທ່ີປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊີວະນາໆພັນ, ກາກບອນ) ແລະ ພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ. ຈາກກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກແຜນທີ່ຈໍາລອງ ສາມາດສັງລວມໄດ້ເຖິງສະ-
ພາບລວມຂອງບ້ານ ແນໃສ່ພິຈາລະນາ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຂະບວນການກໍານົດເຂດນໍາ
ໃຊ້ທ່ີດິນ (ເບີ່ງໃນພາກຕໍ່ໄປ). ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນຄະນະກໍາມະການ
ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ຈໍານວນ 12 ທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການວາງແຜນຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ. ໃນທ່ີນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກ
ຕ່າງທາງພື້ນທ່ີພາຍໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາເປັນແນວໃດ? ທ່ີຍັງເປັນຂໍ້ຄົງຄ້າງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ. ການຈໍາລອງເຄື່ອງມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອາໃສຕົວແປຈາກການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ເຂົ້າ
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ຮ່ວມທຸກຄົນ ຕົວຢ່າງ, ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ຈາກຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຮງງານຕົ້ນຕໍ ໃນການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ. ທາງທີມງານໄດ້ຄິດໄລ່ລາຍຮັບ
ຈາກການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປູກພືດ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຄິດ-
ໄລ່ຕີລາຄາມູນຄ່າຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດທາດກາກບອນ ຂອງແຕ່ລະປະເພດການ
ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລ້ວກໍ່ສັງລວມເຂົ້າເປັນເນື້ອທ່ີນໍາໃຊ້ດິນທັງໝົດບ້ານ. 
 
ທ້າຍສຸດນີ້, ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງວິຊາການ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດປະເມີນເຖິງແຜນການນໍາໃຊ້ດິນ ບົນພື້ນຖານ
ມູນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ດິນໃນອານາຄົດໄດ້. ຫາກວ່າທຸກໆຄົນພຶງ
ພໍໃຈກັບແຜນດັ່ງກ່າວ ຄືດັ່ງໄດ້ສົມທຽບກັບສະພາບການນໍາໃຊ້ດິນໃນປະຈຸບັນແລ້ວ ພວກເຂົາກໍ່ສາມາດສ້າງຂໍ້ຕົກລົງນໍາ
ໃຊ້ດິນຂື້ນມາໄດ້. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຫາກຍັງມີໃຜທ່ີບໍ່ເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ພໍໃຈກັບແຜນດັ່ງກ່າວ ພວກເຂົາສາມາດແກ້ໃຂ ແລະ ເຈ-
ລະຈາຕໍ່ລອງກັນເພີ່ມເຕີມໄດ້. ຊ່ຶງການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງ ແມ່ນໄດ້ເຮັດຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ ເພື່ອໃຫ້ມີ
ຄວາມລະອຽດ ກ່ອນທ່ີຈະໄດ້ເປັນແຜນສະບັບສຸດທ້າຍ.   
 

4. ການຮຽນຮູ້ຫຼັກການໃນການກໍານົດເຂດນໍາໃຊດ້ິນ 
 
ການປະເມີນຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນພື້ນທ່ີໃດໜຶ່ງ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນ ຂະບວນ
ການຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ ພາຍໃຕ້ການຫຼິ້ນເກມ. ກ່ອນອື່ນໝົດວິຊາການຈະເປັນຜູ້ແນະນໍາເຖິງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜົນຕອບ
ແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດທ່ີໄດ້ຈາກທ່ີດິນ ແລະ ແຮງງານ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນ
ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອເປັນການປະເມີນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ໃນກິດຈະກໍາການກໍາ
ນົດເຂດນາໍໃຊ້ທ່ີດິນໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງ. 
 

4.1. ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
 
ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດທີ່ໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນບ້ານ (ຕົວຢ່າງ, ປ່າໄມ້, ທ່ົງຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ພື້ນທ່ີປູກພືດແມ່ນຈະໄດ້
ຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກິດຈາກ 4 ຕົວປ່ຽນລາຍຮັບທ່ີໄດ້ຈາກ: ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ (ກີບ/ເຮັກຕາ), ເກັບກູ້ເຄື່ອງ
ປ່າຂອງດົງ (ກີບ/ເຮັກຕາ), ສັດລ້ຽງ (ຈໍານວນສັດລ້ຽງ ທ່ີສາມາດລ້ຽງໄດ້ໃນເນື້ອທ່ີ 1 ເຮັກ ຕາ) ແລະ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ 
(ແຮງງານ/ປີ/ເຮັກຕາ). ໃນບາງກໍລະນີທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືເພື່ອກໍານົດ “ມູນຄ່າສະເລ່ຍ” 
ຈາກຕົວປ່ຽນທ່ີເກີດຂື້ນໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຄໍານວນເຖິງອານາຄົດໃນຕໍ່ໜ້າ ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  
 
ເພື່ອປະເມີນມູນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນ ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກ ກິດຈະກໍາທັງ
ໝົດ (ຕົວຢ່າງ, ປູກພືດ, ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດລ້ຽງ) ໂດຍຈັດລົງໄປໃນແຕ່ລະຫ້ອງ/ຕາກະໂລ້ ໃນແຜ່ນກະດານຫຼິ້ນ
ເກມ ອີງຕາມການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແຕ່ລະປະເພດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດ ຈະກໍາການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ທ່ີ
ດິນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປະເມີນຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນເປັນໄປຢ່າງຍາກລໍາບາກ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງພື້ນທ່ີ ຊ່ຶງປະຊາຊົນໄປເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດງົຢູ່ພື້ນທ່ີທ່ີບໍ່ຊ້ໍາກັນ ແລະ ຂື້ນກັບໄລຍະທາງໃນ
ການເຂົ້າເຖິງພື້ນທ່ີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນທ່ີຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທ່ີຂື້ນກັບປະເພດການນໍາໃຊ້ທ່ີ
ດິນ ທ່ີສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດ ຖະກິດໄດ້. ສໍາລັບສັດລ້ຽງ ກໍ່ເປັນອີກຕົວແທນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ປະເພດການນໍາ
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ໃຊ້ທ່ີດິນ ທ່ີໄດ້ຮັບການພິຈາລະ ນາວ່າເປັນອຸປະສັກໜຶ່ງຕໍ່ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ລາຍຮັບທ່ີ
ໄດ້ຈາກກິດຈະກໍາການຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າການລ້ຽງງົວ ແລະ ຄວາຍ ມີພຽງຈໍານວນ
ໜ້ອຍເທ່ົານັ້ນທ່ີໄດ້ລ້ອມຮົ້ວໄວ້ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຈະປ່ອຍຊະຊາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຈາກຈໍານວນ
ສັດ ລ້ຽງໃນພື້ນທ່ີໃດໜຶ່ງ, ພວກເຮົາຄວນຈະເຊື່ອມໂຍງຄວາມອາດສາມາດໃນການລ້ຽງສັດ ກັບຄວາມແຕກຕ່າງໃນການ
ນໍາໃຊ້ດິນ. ຊ່ຶງໃນທີ່ນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ກໍານົດຜົນໄດ້ຮັບຈາກຈໍານວນສັດລ້ຽງ/ເຮັກຕາ ໂດຍໃຫ້ລະບຸການນໍາໃຊ້ດິນທ່ີເຊື່ອມໂຍງ
ກັບລາຍຮັບສະເລ່ຍ ເພື່ອຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນຈາກການລ້ຽງສັດ. 
 
ດັ່ງຕົວຢ່າງບ້ານທ່ີໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາດັ່ງທ່ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ 1, ຊ່ຶງການປະມານໃນທີ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອຫຼີກ
ລ່ຽງການຄິດໄລ່ຄໍານວນທີ່ສັບສົນ. ຊ່ຶງບໍ່ໄດ້ມີອິດທິພົນໃດໆໃນຂະບວນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ຕັດ ສິນໃຈ ເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ໄດຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນມື້ຕໍ່ໄປ. 
 

4.2. ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຮງງານ ທ່ີເປັນຂໍ້ຈໍາກັດ 
 
ແຮງງານຕົ້ນຕໍພາຍໃນຄອບຄົວ ແມ່ນເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ຄືດັ່ງທ່ີຮູ້ກັນ ແລ້ວວ່າ ລະ-
ບົບການຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ເຂດພູດອຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃດໆເຂົ້າຊ່ວຍ. ອີງຕາມລັກສະນະກາຍະພາບຂອງພູມີ
ປະເທດກໍ່ຍັງເປັນຂໍ້ຄົງຄ້າງຢູ່ (ຕົວຢ່າງ, ລະດັບຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ລັກສະນະຂອງດິນ) ຊ່ຶງຍິ່ງຈໍາຕ້ອງໄດ້ສຸມແຮງງານຈໍາ-
ນວນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຈະກໍານົດຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ໂດຍການກໍານົດຈໍາ ນວນແຮງງານທີ່ຕ້ອງການໃນການຜະ-
ລິດໃດໜຶ່ງ ພາຍໃນເນື້ອທ່ີ 1 ເຮັກຕາ. ກໍາລັງແຮງງານທັງໝົດບ້ານ ແມ່ນ ໄດ້ມາຈາກການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນຢ່າງເປັນລະ-
ບົບ ສົມທຽບກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຮງງານເຂົ້າ ໃນແຕ່ ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ດິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຄູນຈໍານວນ
ແຮງງານຕົ້ນຕໍ ທ່ີນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ດິນ ກັບເນື້ອທ່ີການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ ໃນການຈໍາລອງ
ພື້ນທ່ີພາຍໃນບ້ານ. ຊ່ຶງຜູ້ຫຼິ້ນເກມສາມາດປະເມີນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແທດ-
ເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ. 
 

4.3. ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
 
ໃນການຈໍາລອງພື້ນທ່ີທາງສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນແນໃສ່ 2 ດັດສະນີຫຼັກເຊັ່ນ: ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄ່າກາກບອນ (ຕາຕະລາງ 
1) ຊ່ຶງດັດສະນີດັ່ງກ່າວຈະກໍານົດໃຫ້ຄະແນນເລີ່ມຈາກ 1-4 ຄະແນນ ໃນແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ພາຍໃນເນື້ອທ່ີ 
1 ເຮັກຕາ. ໃນແຜ່ນກະດານຫຼິ້ນເກມຈະປະກອບມີ 100 ຫ້ອງ ຊ່ຶງແຕ່ລະຫ້ອງຈະແທນໃຫ້ເນື້ອທ່ີ 1 ເຮັກຕາ, ດັດສະນີຊີ-
ວະນາໆພັນ ແລະ ຄ່າກາກບອນ ໃນພື້ນທ່ີທັງໝົດອາດຈະເລີ່ມຈາກ 100-400 ຄະແນນ. ຊ່ຶງລະບົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນການນໍາສະເໜີຮູບແບບທ່ີໄດ້ມາຈາກການປະເມີນຜົນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການ
ຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດທາດກາກບອນ ຢູ່ໃນເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍສຶກສາ. ການສຶກສາແນວຄວາມຄິດ
ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທ່ີຍາກລໍາບາກຫຼາຍ ເພາະພວກເຂົາຈະມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊະນິດພືດ ແລະ ສັດປ່າເທ່ົານັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມກ່ຽວກບັການ
ອານຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຄໍານຶງເຖິງ
ການສູນເສຍທາດກາກບອນ ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍພິດຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ (REDD) ກໍ່ຍັງເປັນບັນຫາໜ່ຶງທ່ີ
ສໍາຄັນໃນປະຈຸບັນທ່ີຄວນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. 
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ຕາຕະລາງ1. ປັດໃຈກໍານົດໃນການຫຼິ້ນເກມ 

LAND USE 
Agricultural 

income 
(kip/ha) 

NTFPs 
return 

(kip/ha) 

Livestock 
Carrying 
Capacity 
(head/ha) 

Labour 
requirement 
(man/year) 

Biodiversity 
index 

Carbon 
index 

Conservation forest 0 3,000,000 0.5 0 4 4 
Grass land 0 100,000 1.5 0.1 1 1 
Permanent crop 2,500,000 200,000 0.5 1 1 1 
Shrub 0 0 0.5 0 2 2 
Production forest 2,500,000 5,000,000 0.5 0 3 3 
Protection forest 0 2,500,000 0.5 0 4 4 
Rotational Crop 600,000 1,500,000 1 0.25 1 1 
Plantation 4,000,000 100,000 0 0.1 1 2 
Livestock area 0 100,000 1.5 0.25 1 1 
 
 

5. ການກໍານົດເຂດນໍາໃຊທ່ີ້ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງ 
 

5.1. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການນໍາໃຊດ້ິນໃນປະຈຸບັນ 
 
ການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທ່ີຈໍາລອງ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂື້ນໂດຍການກໍານົດແບ່ງເນື້ອທ່ີ ການນໍາ
ໃຊ້ດິນໃນປະຈຸບັນ ດັ່ງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນແຜ່ນກະດານແຜນທີ່ຈໍາລອງ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍາຕ້ອງໄດ້ແບ່ງເນື້ອທ່ີດິນ
ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາອອກກ່ອນໝູ່ ໂດຍແຍກເປັນເນື້ອທ່ີປູກພືດຄົງທ່ີ ແລະ ພືດໝູນ ວຽນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ກໍານົດດນິ
ປ່າໄມ້ແຕ່ປະເພດ (ຕົວຢ່າງ, ປ່າຜະລິດ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ) ອີງຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ລາວກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, 2009). ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປໂດຍການເອົາແຜ່ນເຈ້ຍໃສວາງທັບລົງໃນແຜ່ນກະດານ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດແຕ້ມໃສ່ແຜນທ່ີ
ໄດ້ຕາມສະບາຍ ໂດຍນໍາໃຊ້ສໍສີຫຼາຍສີແຕກຕ່າງກັນເພື່ອແທນໃຫ້ແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ດິນ (ແຜ່ນພາບ 4). ສຸດ
ທ້າຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການຈັດການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າຈະກໍານົດເອົາພື້ນທ່ີໃດ
ເປັນບ່ອນລ້ຽງສັດ. ການຈັດ ການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ ແມ່ນໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຜ່ນກະດານ ທ່ີລະບຸເຖິງສະຖານທີ່ ແລະ 
ຈໍານວນສັດລ້ຽງໃນແຕ່ລະເຂດພື້ນທ່ີການນໍາໃຊ້ດິນ. ຂະບວນການກໍານົດພື້ນທ່ີແມ່ນໄດ້ສີ້ນສຸດລົງ ຊ່ຶງສາມາດຄິດໄລ່ຜົນ
ຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກການນໍາໃຊ້ດິນ. ຄືດັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຜ່ນພາບທີ 5 ກ່ຽວ
ກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຂໍ້ມູນແຕ່ລະປະເພດ ທ່ີມີຜົນຕໍ່ການຈໍາລອງພື້ນທ່ີຄືແນວໃດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການກໍານົດຂອບເຂດ
ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ, ການຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຮງ
ງານເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ. 
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ແຜ່ນພາບ4. ການຮວບຮວມເອົາປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍານົດຂອບເຂດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງ 

 
 
 
ທີມງານວິຊາການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍເປັນທັງຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເປັນຜູ້ຄິດໄລ່ຂໍ້
ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ຊ່ຶງປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຄິດໄລ່ເອງໄປກ່ອນ) ໂດຍຈະຄິດໄລ່ຜົນຕອບແທນຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ 
ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ພາຍໃນເນື້ອທ່ີ 1 ເຮັກຕາ ໃນແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ດນິ, ສໍາ ລັບຜົນຕອບແທນຈາກສັດລ້ຽງ 
ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງສັດລ້ຽງແຕ່ລະໂຕ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີການນໍາໃຊ້
ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຄືດັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຜ່ນພາບທີ 5 ກ່ຽວກັບລາຍຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ຈາກສັດລ້ຽງ, ກະສິກໍາ 
ແລະ ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ຄຽງຄູ່ກັບລາຍຮັບທ່ີໄດ້ຈາກກິດຈະກໍາອື່ນໆນອກຈາກທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ກວມ 3.5% 
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດທ່ີໄດຮ້ັບພາຍໃນບາ້ນ (ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ). ສຸດທ້າຍນີ້, ກໍາໄລຕໍ່
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກລາຍຮັບພາຍໃນບ້ານ ໂດຍການຄິດໄລ່ຈາກແຮງງານຕົ້ນຕໍທັງໝົດບ້ານ. 
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ແຜ່ນພາບ5. ຂັ້ນຕອນໃນການຄິດໄລ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາຕະລາງ2. ຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ດິນ ຂອງແຕ່
ລະປະເພດຄອບຄົວ 

 
 
ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ີພົວພັນເຖິງການນໍາໃຊ້ດິນໃນທີ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນໝົດບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍ
ດ. ເນື່ອງຈາກທາງວິຊາການ ຈະເນັ້ນຄວາມສໍາຄັນຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມກັນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ 
ການເຂົ້າເຖິງທ່ີດິນ. ຊ່ຶງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ດິນໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເມື່ອພື້ນທ່ີມີການປ່ຽນແປງ
ໃນເວລາກໍານົດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດພາຍໃນບ້ານ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທ່ີມີຖານະແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ຄືດັ່ງຜົນລັບ,  ການສໍາຫຼວດປະເພດຄົວເຮືອນທ່ີໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍທ່ານ Castella 
et.al (2011) ຊ່ຶງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນທິດທາງການນໍາໃຊ້ດິນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພິຈາລະນາເຂົ້າໃນແຕ່ລະປະເພດ
ຖານະຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ. ດັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ 2 ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ ໃນແຕ່ລະລະບົບ
ການຜະລິດກະສິກໍາທ່ີໄດສ້ັງລວມ 4 ຮູບແບບປະເພດຄອບຄົວ ດັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບແບບ A ຫາ D. ໃນຮູບແບບ
ທໍາອິດໄດ້ແກ່ຮູບແບບ A, ແມ່ນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທ່ີສາມາດຜະລິດກ້ ຸມຕົນເອງ ໂດຍການປູກພືດເປັນ
ສິນຄ້າ ແລະ ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ. ສໍາລັບຮູບແບບ B, ແມ່ນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິ ກອນທ່ີຜະລິດເຂົ້າເຫຼືອກິນ ແລະ ລົງທຶນໃສ່ການລ້ຽງສັດ. ສໍາລັບຮູບແບບ C, ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ ກອນ
ທ່ີຫັນປ່ຽນລະບົບການຜະລິດ ໂດຍການລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດສະຫະກໍາເຊັ່ນ: ໄມ້ສັກ ແລະ ຢາງພາລາ. ໃນຄະ ນະທ່ີຮູບແບບ 
D, ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ທ່ີເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນໆນອກຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ (ຕົວຢ່າງ, ເຮັດການຄ້າ) ທ່ີ
ບໍ່ເພິ່ງພາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ດິນທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນການດໍາລົງ ຊີວິດ. 
 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ບັນທຶກລົງໃສ່ບັດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຊ່ຶງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າຕົນເອງຖືກຈັດຢູ່ໃນຊາວກະສິກອນຮູບແບບ
ໃດ ພ້ອມຮູ້ວ່າມີອັນໃດທີ່ພວກເຂົາຈໍາຕ້ອງໄດ້ດັດປັບ ແລະ ຍັງຕ້ອງການຫຍັງເພື່ອເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໃນການຈໍາລອງທາງພື້ນ
ທ່ີ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຄິດໄລດ່້ວຍມື  ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທາງພື້ນທ່ີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ່ຽງການ

A  B  C D

Permanent crops % 47  34  7 12

Rotational crops % 58  27  8 7

Plantations % 11  11  55 23

Livestock % 7  48  15 30

NTFPs % 58  33  9 0

Off‐farm % 21  2  17 60
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ຄິດໄລ່ແບບຫຍຸ້ງຍາກ ວິຊາການຈະນໍາເອົາແຜ່ນເຈ້ຍທ່ີໄດ້ຈາກການຄິດໄລ່ດ້ວຍມືປ້ອນເຂົ້າຄອມພິວເຕີ້ ໂດຍນໍາໃຊ້ 
Program Excel ເພື່ອເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຄິດໄລ່ຕື່ມ. ຊ່ຶງຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າ-
ໃຈເຖິງຜົນຕອບແທນທາງດ້ານແຮງງານ ສໍາລັບຄອບຄົວແຕ່ລະປະເພດ ອີງຕາມການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ 
ລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ.  
 

5.2. ການອອກແບບວາງແຜນເພື່ອອານາຄົດໃນຕໍ່ໜ້າ 
 
ຫາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກການນໍາໃຊ້ດິນໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງແລ້ວ, ພວກເຂົາກໍ່ຈະເຈລະ ຈາຕໍ່ລອງ
ກັນ ເຖິງວຽກງານການວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນໃນອານາຄົດ ທ່ີອາດຈະເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ. ກ່ອນອື່ນໝົດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະເລືອກເຂັມໝຸດສາມສີທ່ີມີສັນຍາລັກແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ລະ-
ດັບຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງເຈົ້າຕໍ່ກັບວຽກງານວາງແຜນ ສົມທຽບກັນກັບແຜນໃນເມື່ອກ່ອນກັບຄວາມຄາດຫວັງໃນຕໍ່ໜາ້. ຖ້າ
ຫາກການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນຮູບແບບໃໝ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແມ່ນຈະໃຊ້ສັນຍາລັກຄົນຍິ້ມທ່ີເປັນສີເຫຼືອງ, ຖ້າຫາກ
ການກໍານົດເຂດດັ່ງກ່າວຍັງຄືເກົ່າບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ ແມ່ນຈະໃຊ້ສັນ ຍາລັກຄົນຍິ້ມທ່ີເປັນສີຂຽວ ແລະ ຖ້າຫາກການກໍາ
ນົດເຂດດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຈະໃຊ້ສັນຍາລັກຄົນເສົ້າ   ໝອງທ່ີເປັນສີແດງ (ແຜ່ນພາບ 2). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການ
ວາງແຜນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປເລື້ອຍ ໆຈົນກວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນຈະມີຄວາມພຶງພໍໃຈກັບວຽກງານວາງ
ແຜນດັ່ງກ່າວ (ແຜ່ນພາບ 3). 
 
ຕົວຢ່າງການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນຢູ່ບ້ານເມືອງໝ້ວຍ (ແຜ່ນພາບ 1) ແມ່ນດໍາເນີນໄປ 4 ບາດກ້າວການເຈລະ ຈາຕໍ່ລອງ
ກັນ (ແຜ່ນພາບ 6). ດັ່ງຕາຕະລາງ 3 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິວັດທະນາການຜົນໄດ້ຮັບຈາກຕົວປ່ຽນຕ່າງໆ. ເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບແຜ່ນພາບ 7 ທ່ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນັເຖິງລາຍຮັບ ແລະ ສິ່ງທ່ີປ່ຽນແປງໃນພ້ືນທ່ີ. ຜ່ານການຈໍາລອງພື້ນທ່ີດັ່ງກ່າວນັ້ນ, 
ຜູ້ຫຼິ້ນເກມສາມາດຈັດການຄຸ້ມຄອງເຂດການນໍາໃຊ້ດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວແຕ່
ລະປະເພດຄືດັ່ງທ່ີໄດ້ສະເໜີໄປນັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາ ສ່ວນຂອງເນື້ອທ່ີທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ (ເນື້ອທ່ີປູກຖາ-
ວອນ ແລະ ພືດໄລຍະສັ້ນ) ແລະ ເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້ (ປ່າສະ ຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ) ແມ່ນກວມເນື້ອທ່ີສ່ວນໃຫຍ່ພາຍໃນ
ບ້ານ. ຄືດັ່ງບ້ານເມືອງໝ້ວຍ (ແຜ່ນພາບ 8) ກໍ່ ຄ້າຍຄືກັນກັບບ້ານອື່ນໆ ທ່ີມີແນວໂນ້ມຈະຫຼຸດເນື້ອທ່ີທໍາການຜະລິດກະສິ
ກໍາລົງ ແຕ່ເພີ່ມເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ. 
 
 
ແຜ່ນພາບ6. ການສ້າງແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ີໄດ້ມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ 
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ຕາຕະລາງ3. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການກໍານົດຂອບເຂດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງຢູ່ບ້ານເມືອງໝ້ວຍ 

 
Initial land 

use 
PLUP1  PLUP2  PLUP3  PLUP4 

Overall annual income (million kip)  240  422  407  402  380 

Average annual income per labor unit 
(million kip) 

12.6  19  23  24.8  31 

Share A type households (million kip)  10.3  15.3  18.6  19.8  24.2 

Share B type households (million kip)  13.9  19.8  23.9  25.8  32.5 

Share C type households (million kip)  15  27  33.5  36.8  47.7 

Share D type households (million kip)  22.1  32.5  37.9  42.1  55 

Biodiversity value  169  200  200  200  196 

Carbon value  171  207  207  207  203 

Number of livestock  29.5 36 36 36  40.5

Labor force needed  18.95 22.2 17.7 16.3  12.2

 
 
ແຜ່ນພາບ7. ວິວັດທະນາການຂອງລາຍຮັບໃນແຕ່ລະປະເພດຄອບຄົວ 
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ແຜ່ນພາບ8. ການຈໍາລອງພື້ນທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

 
 

5.3. ການສໍາຫຼວດການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ 
 
ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທ່ີຈໍາ ລອງ ແມ່ນ
ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ສ້າງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ພາຍໃຕ້ວຽກງານວາງແຜນການນໍາໃຊ້
ທ່ີດິນ ຊ່ຶງຮຽນຮູ້ຈາກການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນກ່ຽວກັບປະເດັນການສະຫງວນກັບການພັດ ທະນານໍາບັນດາບ້ານຕ່າງໆ 
ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທ່ີມາຈາກເມືອງນັ້ນເປັນຄືແນວໃດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດກິດຈະກໍາ ແມ່ນດໍາເນີນໄປແບບ
ລຽບງ່າຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍາໄດເ້ຖິງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ຊ່ຶງກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຊອກຫາ
ທິດທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການດັດປັບວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມນັ້ນຂະຫຍາຍໄປໃນວົງກວ້າງໄດ້. ດັ່ງ-
ນັ້ນ, ຈ່ຶງຕ້ອງການຢາກແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ດັ່ງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນ 2 
ເຫດການດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
 
ເຫດການທີ 1, ວິຊາການເປັນຜູ້ສາທິດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສວມບົດບາດເປັນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທ່ີມີແຜນຢາກ
ມາລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ. ໄດ້ຂໍສໍາປະທານທີ່ດິນ ຈໍານວນ 20 ເຮັກຕາ ເພື່ອລົງທຶນປູກຢາງພາລາ (ພາຍໃນເນື້ອທ່ີ 100 
ເຮັກຕາ ຂອງດິນທັງໝົດບ້ານ). ຊ່ຶງໄດສ້ະເໜີຄ່າເຊົ່າດິນ 100.000 ກີບ/ເຮັກຕາ. ຫຼັງ ຈາກນັ້ນ, ປະຊາຊົນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່
ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລອງລາຄາກັບທາງບໍລິສັດ. ໃນທ່ີນີ້, ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທ່ີຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນ ບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຍືດຄອງ ຊ່ຶງກໍາລັງເປັນປະເດັນໜຶ່ງທ່ີພົ້ນເດັ່ນໃນ 
ສປປລາວ ທ່ີມີບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານເຂົ້າມາລົງທຶນປູກໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ຂຸດຄົ້ນພະລັງງານໄຟຟ້າ (Dwyer, 
2007). 
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ມີບາງຂໍ້ຫຼຸບທ່ີສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກການທົດສອບຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ພາຍໃນຈໍານວນ 
6 ບ້ານ ເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຄົນກໍ່ຍັງມີຂໍ້ສົງໃສຢູ່ໃນເວລາການນໍາສະເໜີ ເນື່ອງຈາກວ່າມີ 2 ບ້ານ ທ່ີຍັງສັບສົນໃນ
ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄັດຄ້ານກັບອັດຕາຄ່າເຊົ່າດິນພາຍໃນເນື້ອທ່ີ 1 
ເຮັກຕາ ແມ່ນຍັງຕໍາ ່ຢູ່ ເມື່ອທຽບກັບລາຍຮັບທ່ີຈາກການຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ທ່ີພວກເຂົາສາມາດນໍາໃຊ້ດິນໃຫ້ເກີດປະ
ໂຫຍດ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນກໍ່ຍັງກັງວົນ ແລະ ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອານາຄົດລູກຫຼານຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຫາກຈະໄດ້
ແບ່ງດິນບ້ານໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນປູກໄມ້ແລ້ວ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເນື້ອທ່ີດິນທໍາການຜະລິດພາຍໃນບ້ານຫຼຸດ
ລົງ. ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ, ປະຊາຊົນຍັງຄັດຄ້ານ ແລະ ບໍ່ເຫັນດທ່ີີຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຈາກຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ຂັ້ນທ່ີສູງໄປ
ກ່ວານັ້ນ ທ່ີຕົກລົງໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາສໍາປະທານດິນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາຄວນມີ
ສິດ ທ່ີຈະບໍ່ຕົກລົງຮັບເອົາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນພາຍໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບການເຫັນດີ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກທາງເມືອງກໍ່ຕາມແຕ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າຖ້າພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຕາມ
ຂໍ້ຕົກລງົຂອງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນນັ້ນເປັນພຽງຮູບແບບການ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດທ່ີເປັນທາງການເທົ່ານັ້ນ ເພາະດິນທໍາການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງຄົງຕົກຢູ່ໃນກໍາມືຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
 
ສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວຢູ່ບ້ານອື່ນໆ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຍອມຮັບກັບການສະເໜີໂຄງການສໍາ
ປະທານທີ່ດິນ ເພາະເຊື່ອວ່າທາງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກທາງເມືອງເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ 
ພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ສາມາດຄັດຄ້ານໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ກໍານົດເນື້ອທ່ີ ທ່ີຈະສະໜອງໃຫ້ບໍລິສັດໜ້ອຍກວ່າທ່ີ
ພວກເຂົາຕ້ອງການດັ່ງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນແຜນ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ເຈລະຈາຕໍ່ລອງອັດຕາຄ່າເຊົ່າທ່ີດິນ ໂດຍສົມທຽບໃສ່
ກັບລາຍຮັບທ່ີໄດ້ຮັບທ່ີໄດ້ຈາກກິດຈະກໍາການຜະລິດ (ໂອກາດທາງດ້ານລາຄາ). ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ເອົາໃຈ-
ໃສ່ ໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກ່ຽວກັບການເຊົ່າທ່ີດິນກັບທາງບໍລິສັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຂົ້າມາຍຶດເອົາດິນທໍາການຜະລິດ
ຂອງປະຊາຊົນ. 
 
ເຫດການທີ 2, ເປັນການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຕົວຢ່າງ, ການຈ່າຍຄ່າກາກບອນ ອີງໃສ່ ແຜນງານ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດ ຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ (REDD). ໃນທ່ີນີ້, ປະຊາຊົນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ສິ່ງຕອບ
ແທນເປັນເງິນ 1 ລ້ານກີບ ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ພາຍໃນ 1 ເຮັກຕາ/ປີ. ຊ່ຶງແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆບ້ານ ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງກໍ່ຍັງມີຄໍາຖາມຄ້າງຄາ ແລະ ບໍ່ເຕັມໃຈທ່ີຈະເພີ່ມຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນວ່າພື້ນທ່ີໃດຄວນຈະໄດຮ້ັບການຈັດສັນ ແລະ ປັບປຸງ. 
ຊ່ຶງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ດິນຊຸມຊົນຄວນຈະເປັນເປົ້າໝາຍໃຫ້ການຂະຫຍາຍພື້ນທ່ີປ່າໄມ້ ພາຍໃຕ້
ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດ ຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ (REDD). ປະເດັນການຖືຄອງທ່ີດິນ ແລະ ກົນ
ໄກການແບ່ງສັນປັນສ່ວນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຈາກສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນທຸກຄົນ. ຄືດັ່ງ
ຜົນທ່ີອອກມາເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຈັດສັນກໍານົດເອົາປ່າຜະລິດ (ຫຼື ປ່າຊົມໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ) ເປັນບ່ອນທ່ີພວກເຂົາສາ-
ມາດໄປເກັບໄມ້ຟືນ, ຫາສັດປ່າ ແລະ ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃນຂະນະທີ່ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ກໍ່ໄດຮ້ັບການ
ພິຈາລະນາ ແລະ ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍທີ່ດິນເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍ.  
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6. ບົດຮຽນທ່ີສາມາດຖອດຖອນໄດ້ 
 
ໃນປີ 2010, ໄດ້ມີການທົດສອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ “ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ແຜນທ່ີຈໍາ-
ລອງ” ຂື້ນພາຍໃນຈໍານວນ 6 ບ້ານ ໃນເມືອງວຽງຄໍາ ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີຈາກ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍນໍາ
ໃຊ້ 2 ບາດກ້າວຂະບວນການຮຽນຮູ້. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການດໍາເນີນງານແລ້ວ ຜູ້ສັງເກດການຈາກບ້ານ ແລະ ພະນັກງານ
ເມືອງ ໄດ້ສອບຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃນບ້ານ ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮູ້ ສຶກຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການດໍາເນີນງານ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນເດືອນຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໂດຍການຊຸ່ມຕົວຢ່າງຄັດເລືອກທ່ີປະກອບ
ດ້ວຍສະມາຊິກພາຍໃນຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ຈໍານວນ 12 ທ່ານ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທ່ີຈໍາລອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຊຶ່ງການຕອບສະໜອງທີ່ໄດ້
ຮັບຈາກຜູ້ທ່ີໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນໃນແງ່ບວກ. ນອກຈາກນີ້, ປະຊາຊົນທ່ີສວມບົດບາດເປັນຜູ້ສັງເກດການໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມທ່ີສວມບົດບາດເປັນນັກອອກແບບວາງແຜນການນໍາໃຊ້ດິນພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາອີກດ້ວຍ. ຜ່ານຂະບວນການ
ຮຽນຮູ້ໃນໃນໄລຍະເວລາບໍ່ເທ່ົາມື້ນັ້ນເຫັນໄດ້ວ່າ ການແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທ່ີຫຼິ້ນສວມບົດບາດເປັນສະມາຊິກ
ພາຍໃນຄະ ນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ໃຫ້ເປັນຜູ້ລາຍງານຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເດັນການກໍານົດ
ເຂດນໍາໃຊ້ດິນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ສຶກສາວ່າຕົນເອງມີສິດ ແລະ ອໍານາດໃນການຈໍາລອງພື້ນທ່ີ ທ່ີໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ ຊ່ຶງເປັນ
ປັດໃຈຫັຼກຂອງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ຈະຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈກັບຜົນທ່ີໄດ້
ຈາກການຈໍາລອງພື້ນທ່ີ ແລະ ກໍ່ຍັງເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີການຄິດໄລ່ດ້ວຍຕົວເອງ. ນອກຈາກນີ້, ເຂົາເຈ້ົາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງວິທີ
ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນໃນວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຜົນດີຈາກການເຈ-
ລະຈາຕໍ່ລອງກັນ. ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ນັ້ນ ເຂົາເຈ້ົາມັກຈະເວົ້າເຖິງພື້ນທ່ີຕົວຈິງພາຍໃນບ້ານ ແລະ ເວົ້າຊື່ແຕ່
ລະພື້ນທ່ີເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນເທ່ົານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກພວກເຂົາສາມາດກໍາໄດ້ເຖິງຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາບລວມຂອງບ້ານ 
ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກໍານົດ ແລະ ຈັດ ການການນໍາໃຊ້ດິນນັ້ນໄດ້ສະດວກຂື້ນຕື່ມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮູ້
ທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບຈາກການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງນັ້ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ຖ້າຫາກຜູ້ຫຼິ້ນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນຂະບວນການກໍາ ນົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນພາຍໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໜ້າ. ການໃຫ້ສິດ ແລະ ອໍານາດໃຫ້
ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຄືດັ່ງກັບການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄ້ອງທ່ີດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ນັ້ນຈະເປັນການດີໃຫ້ແກ່
ການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນ.  
 
ຈາກທັດສະນະມູມມອງຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນທີ່ນີ້ ເຫັນໄດ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວສໍາເລັດຜົນ ຈົບລົງ
ດ້ວຍດີ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນ ທ່ີມີຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຊ່ືງໄດ້ທົດສອບວິທີການທ່ີອາດຈະສັງລວມເຂົ້າໃນຂໍ້ມູນທາງພື້ນທ່ີ ປະກອບດ້ວຍລັກສະ-
ນະກາຍະພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທ່ີທັນສະໃໝກໍ່ຍັງຢູ່ໃນຂະບວນ
ການຮຽນຮູ້ຢູ່. ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຜົນຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນ ທ່ີໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຜ່ານມາໃນປີ 2008-2010 ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ສາມາດສັງລວມໄດ້ວ່າ ພາລະ
ບົດບາດໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວເປັນທິດທາງໜຶ່ງ ທ່ີສາມາດສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ນໄດ້. ການວິ-
ເຄາະການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ສຶກສາຂໍ້ມູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ສໍາຫຼວດຄົວ
ເຮືອນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສາລະສົນເທດເຂົ້າຊ່ວຍ (GIS) ແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ພ້ອມທັງເປັນການຖອດຖອນບົດ-
ຮຽນ ທ່ີພົວພັນເຖິງກິດຈະກໍາການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທ່ີໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່



Bourgoin J, Castella J.C., 2011. ‘PLUP Fiction’: Landscape Simulation for Participatory Land Use Planning in Northern Laos. 
Mountain Research and Development 31(2): 78-88. 
 
 

ທາງພາກເໜືອ. ຊ່ຶງການກະກຽມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອການອອກແບບວາງແຜນວິທີການຮຽນຮູ້
ຈາກນັກຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວຢູ່
ໃນພື້ນທ່ີສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແມ່ນຍັງຈໍາກັດຢູ່ ເນື່ອງຈາກວ່າປະເທດລາວເປັນປະເທດພູດອຍກວມ 75% ຂອງເນື້ອທ່ີທັງໝົດ
ໃນທ່ົວປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄລຍະການກະກຽມວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈ່ຶງໃຊ້ເວລາດົນ ແຕ່ກົງ ກັນຂ້າມສໍາລັບການຝກຶອົບ-
ຮົມວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທີມງານ ແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງມື້ດຽວເທ່ົານັ້ນ. 
 
ການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ດິນໃນແຜນທີ່ຈໍາລອງ ຄວນຈະມີການປະເມີນຜົນ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ (Lestrelin et al., 2011a). ຊ່ຶງຄວາມເປັນເຈ້ົາການພາຍໃນ
ຊຸມຊົນ ແມ່ນເປັນປັດໃຈຫຼັກ ທ່ີເຮັດໃຫ້ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມປະສົບຜົນສໍາເລັດ 
(Meadowcroft, 1997). ແຕ່ຕາມປກົກະຕິແລ້ວ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແມ່ນຈະຝຶກໃຫ້
ແຕ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທ່ົານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພະນັກງານເມືອງທ່ີເປັນວິຊາການ ຫຼື ເປັນຜູ້ສັງເກດການ ກໍ່ເປັນຜູ້ສະ-
ເໜີຄໍາເຫັນ ແລະ ຍັງໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການໃຫ້ອໍານາດແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການຕັດສິນໃຈ (ຕົວຢ່າງ, 
ສະໜອງຄວາມຮູ້ທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກບັວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ). ສໍາ
ລັບນັກວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ກໍ່ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາວ່າ “ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນທ່ີຈໍາລອງ” 
ຈະເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນລະບົບການຕັດສິນໃຈ ທ່ີຈະເປັນຫຼັກ
ຖານຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ ທ່ີປະກອບດວ້ຍຫຼາຍກຸ່ມ
ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຈລະ ຈາກັນ ເພື່ອຊອກຫາທິດທາງໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງພື້ນທ່ີໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 
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