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ອົງການທີີ່ບ ໍ່ຂ ັ້ນກ ບລ ດຖະບານ ແລະ ອົງການອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 
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1 ພາກສະເໜ ີ
ປຶຶ້ມຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ມີຈ ດປະສົງເພ ີ່ອນ າໃຊູ້ເປັນເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ບ່ອນອິງ ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ວຽກງານການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າ 

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PALM), ເຊິີ່ງມ ນເປັນວຽກໜ ີ່ງ ຂອງຂະແໜງການກະສິກ າ ໃນວຽກງານການວາງແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຂ ັ້ນບູ້ານເວົັ້າລວມ 

ເວົັ້າສະເພາະ. ຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ໜູ້າທີີ່ຂອງ ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິກະສິກ າ (ຄພດກ). ບ ນດາຂະບວນການ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນຕ່າງໆ

ທີີ່ໄດູ້ກ ານດົໄວູ້ໃນປຶຶ້ມຄ ່ມ ເຫ  ັ້ມນີັ້ ຈະໄດູ້ຖ ກນ າໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ນ າໃຊູ້ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າຈ ານວນ 4.5 ລູ້ານເຮ ກຕາ 
ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເພ ີ່ອຈ ດປະສົງການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າໃຫູ້ມີຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ສູ້າງຜົນປະໂຫຍດສ ງສ ດ ໃຫູ້ກ ບຊາວກະສິກອນ ໂດຍ
ອິງຕາມສະພາບຕົວຈງິຂອງແຕ່ລະທູ້ອງຖິີ່ນ, ຄວາມຈ າກ ດທາງດູ້ານທ ນຮອນ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນມະນ ດ ຢ ູ່ພາຍໃນບູ້ານ.  

ທ ກຂ ັ້ນຕອນໃນການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມນີັ້ ແມ່ນໄດູ້ຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນແນໃ່ສ່ ເພ ີ່ອສູ້າງແຜນການ ພ ດທະນາທີີ່ດນິ 
ກະສິກ າຂອງບູ້ານ ໃຫູ້ເກດີຜົນປະໂຫຍດສ ງສ ດ, ໂດຍໄດູ້ນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສ າຄ ນຂອງບູ້ານມາເປັນບ່ອນອິງໃນການວາງແຜນ. ວິທີການນີັ້ຈະໄດູ້ຮ ບ 

ຜົນດີຫ າຍ ຖູ້າຫາກພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງ ສາມາດຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ ການວາງແຜນໄດູ້ດູ້ວຍຕົນເອງ. ນອກຈາກນີັ້, ຈ ດປະສົງລວມຂອງ 
ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຍ ງແນໃສ່ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມການສູ້າງລາຍຮ ບຈາກການຜະລດິກະສິກ າໃຫູ້ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ເປັນ
ຂ ໍ້ມ ນພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ອກູ້າວໄປສ ກ່ານຂ ັ້ນທະບຽນທີີ່ດນິກະສິກ າ. ດ ົ່ງນ ັ້ນ, ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າທີີ່ດີຢ ູ່ໃນຂ ັ້ນບູ້ານ ແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມີ ການ
ວາງແຜນຢູ່າງລະອຽດຄ ກແນ ່ ທ ງນີັ້ກ ໍ່ເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າມີຄວາມແທດເໝາະກ ບ ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງທູ້ອງຖິີ່ນ ແລະ 
ຄວາມຕູ້ອງການຂອງປະຊາຊນົໃນແຕ່ລະເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເພ ີ່ອເອົາໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າມີລາຍຮ ບເພີີ່ມຂ ັ້ນ, ສາມາດນ າໃຊູ້ຊ ບພະຍາກອນ ເຂົັ້າໃນ

ການຜະລດິກະສິກ າໄດູ້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ, ການຜະລດິກະສິກ າມີຄວາມຍ ນຍົງໃນອະນາຄດົ ພູ້ອມທ ງມີຄວາມສອດຄ່ອງກ ບລະບຽບ ຫ  ກການ

ຂອງ ສ.ປ.ປລາວ. 

ປຶຶ້ມຄ ່ມ ເຫ  ັ້ມນີັ້ແມ່ນຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍອີງຕາມບດົຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດູ້ມາຈາກປະສົບການຕົວຈິງໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານ 
ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຮ່ວມກ ນ ຂອງທີມງານວິຊາການຈາກ ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິກະສິກ າ (ຄພດກ)/ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ 

ປູ່າໄມູ້, ຊ່ຽວຊານໂຄງການ (CIM-GIZ) ທີມງານວຊິາການຈາກ ກົມຈ ດສ ນ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິ/ກະຊວງຊ ບພະຍາກອນທ າ ມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລູ້ອມ ພາຍໃຕູ້ການສະໜ ບສະໜ ນຂອງແຜນງານຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິຂອງໂຄງການ ຮ່ວມມ ລາວ-ເຢຍລະມ ນ. 

ການວາງແຜນຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນສູ້າງມາຈາກ ແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຈ ລະພາກ, ແຜນດ ົ່ງກ່າວໄດູ້ມີການ 
ສະແດງເຖິງການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນປະຈ ບ ນ ແລະ ການກ ານດົການນ າໃຊູ້ດນິແຕ່ລະປະເພດຢູ່າງລະອຽດ, ເຊິີ່ງຄວາມກຽ່ວພ ນຂອງສອງວຽກນີັ້ ໄດູ້
ອະທິບາຍລະອຽດຢ ູ່ໃນພາກການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ສະນ ັ້ນ, ທ ງສອງວຽກງານນີັ້ ຈິີ່ງຖ ກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໄປຄຽງຄ ່ກ ນ ແລະ 
ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໂດຍ ສອງພາກສ່ວນຮ່ວມກ ນຄ : ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ແລະ ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ.  

ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນໄດູ້ທົດລອງ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP( ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າ 

ແບບມີສ່ວນ )PALM) ຢ ູ່ ແຂວງໄຊຍະບ ລ,ີ ຫ ວງນ ້າທາ ແລະ ຄ າມ່ວນ ໂດຍມີພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງຈາກ (ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ແລະ 

ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ) ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ.ໂດຍໄດູ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜ ນ ທາງ

ດູ້ານເຕ ກນກິ ແລະ ທ ນຮອນ ຈາກອົງການຮ່ວມມ ລາວ-ເຢຍລະມ ນ ພາຍໃຕູ້ແຜນງານຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິ ແລະ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (GIZ-

LMDP). ເປ ຶ້າໝາຍຫ  ກໃນການທົດລອງດ ົ່ງກ່າວແມ່ນເພ ີ່ອຊອກຫາຂ ັ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ຮ ບແບບທີີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ແນໃສ່ໃຫູ້
ພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກດິຈະກ າໄດູ້ດູ້ວຍຕົວເອງ, ປາສະຈາກການສະໜ ບສະໜ ນ ຫ   ໃຫູ້ຄ າແນະນ າຈາກ ໂຄງການ ແລະ ທີມ
ງານຄ ຝກຶຂ ັ້ນສ ນກາງ )ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິກະສິກ າ ແລະ ກົມຈ ດສ ນ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິ(. ນອກຈາກນີັ້ຍ ງມີຈ ດປະສົງ ສູ້າງຄ ຝກຶ

ຢ ູ່ຂ ັ້ນສ ນກາງໃຫູ້ໄດູ້ຈ ານວນຫ າຍ ແລະ ສາມາດຝຶກອົບຮົມຕ ໍ່ໃຫູ້ພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງໃນອະນາຄດົໄດູ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປັບປ ງວິທີການ 
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ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານ PALM ຍ ງສ ບຕ ໍ່ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລ ຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງກ ບ ຜ ູ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກດິຈະກ າ
ພາກສະໜາມຕົວຈງິຢ ູ່ບ ນດາແຂວງ ແລະ ເມ ອງເປ ຶ້າໝາຍ ເພ ີ່ອນ າເອົາບດົຮຽນມາປັບປ ງ ແລະ ພ ດທະນາປຶຶ້ມຄ ່ມ ສະບ ບ ນີັ້ໃຫູ້ສົມບ ນຂ ັ້ນໃນ
ອະນາຄດົ. ພູ້ອມດຽວກ ນ, ພາຍຫ  ງທີີ່ສິັ້ນສ ດໄລຍະການທົດລອງດ າເນນີກດິຈະກ າໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ຄະນະຊີັ້ນ າຢ ູ່ຂ ັ້ນສ ນກາງ ກ ໍ່ໄດູ້ຈ ດ ກອງປະຊຼຸມ
ຖອດຖອນບດົຮຽນ ຂ ັ້ນຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ ໂດຍໄດູ້ເຊນີເອົາພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມເຊ ົ່ນ:ຈາກທີມງານ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ )PLUP/PALM) ຢ ູ່ຂ ັ້ນເມ ອງ, ຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂ ັ້ນສ ນກາງ ເຂົັ້າຮ່ວມ ເພ ີ່ອ
ປຶກສາຫາລ  ແລະ ແລກປູ່ຽນບດົຮຽນຮ່ວມກ ນ.   

ປຶຶ້ມຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ຈະໄດູ້ຖ ກນ າໃຊູ້ເປັນເອກະສານອູ້າງອີງໃນການກະກຽມ, ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ການຕິດຕາມກດິຈະກ າ ການຄ ູ້ມ 

ຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫູ້ແກ່ທີມງານການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ ຢ ູ່ໃນຂ ັ້ນເມ ອງ. ໂດຍຈະໄດູ້ດ າເນນີຝກຶທ ງພາກທິດສະດ ີແລະ ພາກປະຕິບ ດຕົວຈງິ ໄປພູ້ອມໆກ ນ  

ປຶຶ້ມຄ ມ່ ສະບ ບນີັ້ປະກອບມສີອງພາກຄ : 

ພາກທີໜ ີ່ງ: ອະທິບາຍສະພາບລວມຂອງຂ ັ້ນຕອນ ການຄ ູ້ມຄອງນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ; ອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກ ບວິທີການນ າ 
ໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆ  ເພ ີ່ອຈະຊ່ວຍໃຫູ້ຜ ູ້ນ າໃຊູ້ສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກດິຈະກ າໄດູ້ຢູ່າງສະດວກ, ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຍ ດທະສາດ ຫ   ວິທີການ ເພ ີ່ອ
ຫ ີກລ່ຽງຂ ໍ້ຜິດພາດທີີ່ອາດຈະເກດີຂ ັ້ນ.  

ພາກທີສອງ: ອະທິບາຍເຖິງເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ  ໃນແຕ່ລະຂ ັ້ນຕອນ, ເຊິີ່ງເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆ ໄດູ້ຖ ກກະກຽມໄວູ້ຢູ່າງລະອຽດ ແລະ ສາມາດ ນ າມາ
ໃຊູ້ ໃນການວາງແຜນໄດູ້ຢູ່າງສະດວກ, ແຕ່ບາງຂ ັ້ນຕອນ ກ ໍ່ອາດຈະຕູ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ຫ າຍກວ່າໜ ີ່ງເຄ ີ່ອງມ . ເຊິີ່ງໂດຍເຄ ີ່ອງມ ນ າມາລວມກ ນໄວູ້ ຕາມ

ລ າດ ບເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດນ າມາໃຊູ້ງານໄດູ້ສະດວກໃນເວລາຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກດິຈະກ າຢ ູ່ຂ ັ້ນບູ້ານ. ເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆ ເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນໄດູ້ຖ ກພ ດທະນາ ອອກ
ແບບ ແລະ ສູ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍອິງຕາມຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ຈ າເປັນຢູ່າງເໝາະສົມ ແລະ ກະທ ດຮ ດ ເພ ີ່ອໃຫູ້ທີມງານຂ ັ້ນເມ ອງສາມາດ ເຂົັ້າໃຈໄດູ້ງ່າຍ.  

1.1 ຂ ັ້ນຕອນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 
ຂ ັ້ນຕອນການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ  ທີີ່ບ ນດາຄ ຝຶກຂ ັ້ນສ ນກາງ )ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິກະສິກ າ ແລະ ກົມຈ ດສ ນ ແລະ 

ພ ດທະນາທີີ່ດນິ( ນ າໃຊູ້ແມ່ນໄດູ້ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນຢ ູ່ ຮ ບທີ 1. ແນ່ໃສ່ເຮ ດໃຫູ້ທ ກສະ ແລະ ຄວາມອາດ ສາມາດໃນການຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດວຽກງານ ຂອງທີມງານຂ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂ ັ້ນເມ ອງ ໄດູ້ຮ ບການພ ດທະນາຂ ັ້ນເລ ີ່ອຍໆ , ສະນ ັ້ນພາຍຫ  ງດ າເນນີ ການສູ້າງທີມຄ ຝກຶຂ ັ້ນສ ນ
ກາງສ າເລ ດ ຖູ້າຫາກທີມງານມີບດົຮຽນໃດທີີ່ເກ ບກ່ຽວໄດູ້ມາໃໝ່ ແລະ ດກີວ່າເກົົ່າ ອາດຈະໄດູ້ນ າມາປັບປ ງ ລາຍລະອຽດຂອງວິທີການ ແລະ 
ເຄ ີ່ອງມ ຕ ີ່ມເພ ີ່ອໃຫູ້ມີຄວາມສົມບ ນ. ນອກຈາກນີັ້, ຍ ງຖ ເອົາເວລາທີີ່ລງົໄປຕິດຕາມການເຮ ດວຽກຂອງທີມງານ ຂ ັ້ນເມ ອງຢ ູ່ພາກສະໜາມ ເປັນ
ການຝກຶອົບຮົມເພີີ່ມເຕີມໃຫູ້ກ ບພະນ ກງານເມ ອງໄປໃນຕົວເລີຍ ແລະ ກ ໍ່ເປັນສິີ່ງທີີ່ຈ າເປັນເພ ີ່ອໃຫູ້ ທີມງານເຮ ດວຽກໄດູ້ດ.ີ  

ຂະບວນການໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງທີມງານຄ ຝກຶຂ ັ້ນສ ນກາງ, ເຊິີ່ງຢູ່າງໜູ້ອຍຈະຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍພະນ ກງານທີີ່ຊ ານານງານ 

ຈາກກົມຈ ດສ ນ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິສອງຄນົ ( ຄ ຝຶກໃນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ນ າໃຊູ້ໂປແກ ມ GIS ຄົນ)  ແລະ 

ພະນ ກງານທີີ່ຊ  ຳນານງານຈາກ ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິກະສິກ າ 3 ຄນົ (ຄ ຝຶກດູ້ານການຄ ູ້ມຄອງນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າແບບມີ ສ່ວນ

ຮ່ວມ 1 ຄນົ, ນ ກວິໄຈດນິ 1 ຄົນ, ຄ ຝຶກດູ້ານການຄ ູ້ມຄອງນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີີ່ນ າໃຊູ້ໂປແກ ມ GIS 1 ຄົນ). ນອກຈາກ

ນ ັ້ນຍ ງຈະຕູ້ອງມີປະສົບການ ແລະ ມີທ ກສະດູ້ານເຕ ກນິກທີີ່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການວາງແຜນ ເພ ີ່ອພ ດທະນາທ ກສະດູ້ານອ ີ່ນໆ ເພີີ່ມຕ ີ່ມເຊ ົ່ນ: ຄວາມສາມາດ

ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ ູ້, ທ ກສະໃນການກ ານດົ ແລະ ແກູ້ໄຂບ ນຫາ ລວມທ ງການສະຫ ຼຸບເນ ັ້ອໃນທີີ່ເປັນວິທະຍາສາດ. ສະນ ັ້ນໃນຂະບວນການ ນີັ້

ຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ດ າເນນີ ການຝຶກອົບຮົມສູ້າງຄ ຝຶກ (TOT)  ແລະ ການລົງພາກປະຕິບ ດຕົວຈງິ, ເພ ີ່ອພ ດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຝກຶ

ອົບຮົມ ແລະ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ ູ້ທາງດູ້ານເຕ ກນິກຂອງຄ ຝກຶ. ດ ົ່ງນ ັ້ນ, ຈິີ່ງຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ດ າເນນີການຝຶກ ອົບຮົມຄ ຝຶກ ແລະ ທົດລອງນ າ

ໃຊູ້ແບບຝກຶຫ ດ ແລະ ການນ າສະເໜຕ່ີາງໆ  ກ່ອນການລງົຝຶກພາກປະຕິບ ດຕົວຈງິ ຫ   ການລງົເຮ ດວຽກ ພາກສະໜາມ. ຫ  ງຈາກການລົງເຮ ດວຽກ
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ພາກສະໜາມແຕ່ລະຄ ັ້ງ ຈະມີການເກ ບກ າບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດູ້ ມາແລກປູ່ຽນເຊິີ່ງກ ນ ແລະ ກ ນ ພາຍໃນທີມງານຄ ຝກຶ ເພ ີ່ອຈະໄດູ້ນ າໄປ
ປັບປ ງວິທີການ ແລະ ເນ ັ້ອໃນ ທີີ່ຈະເອົາໄປຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໃນຄ ັ້ງຕ ໍ່ ໄໆປ. 

ຂະບວນການຝກຶອບົຮມົ

 ຮ ບທີ   1  ຂະບວນການຝກຶອົບຮົມໃນໂຄງການວາງແຜນຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິ ແລະ ການແບງ່ປັນຄວາມຮ ບຜິດຊອບ 

ການຝກຶອົບຮົມພາກທິດສະດີ ສາມາດດ າເນນີໄດູ້ຫ າຍວິທີ, ເຊິີ່ງສາມາດດ າເນນີຢ ູ່ໃນຂ ັ້ນເມ ອງ ຫ   ແຂວງ, ຂ ັ້ນສ ນກາງ ກ ໍ່ໄດູ້. ໃນເວລາ
ຝຶກອົບຮົມໂດຍເຊ ັ້ອເຊນີທີມງານຈາກ ຂ ັ້ນເມ ອງ ເທ ີ່ອລະສອງເມ ອງເຂົັ້າຮ່ວມ, ຖູ້າຫ າຍກວ່ານີັ້ຈະເຮ ດໃຫູ້ການຝຶກອົບຮົມບ ໍ່ໄດູ້ ຮ ບຜົນດ ີເພາະ
ນ ກສ າມະນາກອນຈະຫ າຍ ແລະ ເຮ ດໃຫູ້ຄ ຝຶກບ ໍ່ສາມາດໃຫູ້ແນະນ າໄດູ້ຢູ່າງໃກູ້ສິດ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ.ການເຮ ດແບບນີັ້ ຈະເຮ ດ ໃຫູ້ເຮົາມີເວລາໃນການ
ຝຶກອົບຮົມພາກສະໜາມ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕົວຈງິຫ າຍຂ ັ້ນ. ໂດຍຈະໃຊູ້ເວລາຢ ູ່ປະມານ 7 ຫາ 14 ມ ັ້, ຂ ັ້ນກ ບລະດ ບທ ກສະ ແລະ ຄວາມ
ຮ ູ້ພ ັ້ນຖານຂອງພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງ. ການຝກຶອົບຮົມພາກນີັ້ ສາມາດເຊ ັ້ອເຊີນເອົາຜ ູ້ປະສານຂ ັ້ນແຂວງ ເຂົັ້າຮ່ວມນ າ ຈະເປັນການດ.ີ ພາຍຫ  ງທີີ່
ສ  ຳເລ ດ, ຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ມີການປະເມີນຜົນການຝກຶອົບຮົມທ ກຄ ັ້ງ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫູ້ສາມາດຮ ູ້ວ່າ ທີມງານສາມາດຮຽນຮ ູ້ໄດູ້ຫ າຍປານໃດ ແລະ 
ທ ງເປັນການຖອດຖອນບດົຮຽນ ເພ ີ່ອນ າໄປປັບປ ງໃນຄ ັ້ງຕ ໍ່ໄປ. 

ການຝກຶອົບຮົມພາກປະຕິບ ດຕົວຈງິໃນບູ້ານທ າອິດ ທີມຄ ຝກຶຂ ັ້ນສ ນກາງຈະຕູ້ອງສາທິດວິທີການດ າເນນີການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫູ້ແກ່ທີມງານຂ ັ້ນເມ ອງຢູ່າງໃກູ້ຊິດ,ອິງຕາມສະພາບພ ັ້ນທີີ່ຕົວຈງິຂອງແຕ່ ລະ

ບູ້ານ. ເມ ີ່ອສ າເລ ດແລູ້ວ, ໃຫູ້ຄ ຝຶກຈາກສ ນກາງ 1-2 ຄນົ )ຈາກ ກົມຈ ດສ ນ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິ ຫ   ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິ ກະສິກ າ( 

ສ ບຕ ໍ່ຕິດຕາມຊຼຸກຍ ູ້ທີມງານຂ ັ້ນເມ ອງໄປອີກໜ ີ່ງເດ ອນ ເພ ີ່ອເບີີ່ງການຈ ດຕ ັ້ງປະບ ດຂອງບູ້ານຕ ໍ່ໄປ. ຫ  ງຈາກນ ັ້ນ, ຈິີ່ງປູ່ອຍໃຫູ້ ພະນ ກງານຂ ັ້ນ

ເມ ອງຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກດິຈະກ າຢ ູ່ບູ້ານອ ີ່ນ ເໆອງຢູ່າງອິດສະຫ ະ. ເມ ີ່ອເຮ ດຊ ້າໄປມາຫ າຍຄ ັ້ງ ຄ ຝກຶກ ໍ່ຈະເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກ ບເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ຂ ັ້ນຕອນທ ງ

ໝົດທີີ່ຈ າເປັນຂອງ ການວາງແຜນ. ຖູ້າບ ໍ່ສາມາດປູ່ອຍໃຫູ້ຄ ຝຶກໜ ີ່ງຄນົເຮ ດວຽກກ ບທີມງານຂອງເມ ອງເປັນເວລາດນົໄດູ້, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຫາວິທີ

ການແກູ້ໄຂອ ີ່ນຕ ມ. 

ເມ ີ່ອສາມາດດ າເນນີການຕາມວົງຈອນນີັ້ໄດູ້ແລູ້ວ,ທີມງານເມ ອງກ ໍ່ສາມາດສ ບຕ ໍ່ວາງແຜນໃນບູ້ານອ ີ່ນ ໄໆດູ້ໂດຍປາສະຈາກທີມງານຄ 

ຝຶກຢ ູ່ນ າ. ການລງົຕິດຕາມຊຼຸກຍ ູ້ເວລາທີມງານເມ ອງລງົຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກດິຈະກ າຢ ູ່ບູ້ານແມ່ນມີຄວາມສ າຄ ນຫ າຍ, ເພາະມ ນຈະຊວ່ຍພ ດທະນາ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງຈນົກວ່າພວກເຂົາໃຫູ້ສາມາດສ ບຕ ໍ່ເຮ ດວຽກໃນບູ້ານອ ີ່ນໆ ໄດູ້ ໂດຍປາສະຈາກການສະໜ ບສະໜ ນ 
ຈາກຄ ຝກຶຂ ັ້ນສ ນກາງ.  

1.2 ທ ກສະ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ທີີ່ຕູ້ອງການ 
ໂດຍລວມແລູ້ວ, ທີມງານວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ ູ່ຂ ັ້ນເມ ອງຈະຕູ້ອງ 

ປະກອບມີສະມາຊິກທ ງໝດົ 6 ຄົນ: ເຊິີ່ງໃນນ ັ້ນ 3 ຄົນແມ່ນມາຈາກ ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ແລະ ອີກ 3 ຄົນແມ່ນມາຈາກ ຫູ້ອງການ

ຄະນະຄ ຝຶກຂ ັ້ນສ ນ
ກາງ

ພາກ
ທິດສະດີ

ພາກປະຕິບ ດຕົວຈິງ

ຕິດຕາມກວດກາ

ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ

 ກົມຄ ູ້ມຄອງແລະພ ດທະນາທີີ່ດິນ 
ກະສິກ າ 

 ກົມ ທີີ່ດິນ 
 GIZ ແລະ CIM 

 ຫູ້ອງການກະສິກ າແລະປູ່າໄມູ້ເມ ອງ 
 ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ 

 ການຝຶກອົບຮົມພາກທິດສະດີ 8 ມ ັ້ 

 ພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງແລະຄ ຝຶກຂ ັ້ນ
ສ ນກາງ 

 ບູ້ານທີີ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 
 ຄ ຝຶກຂ ັ້ນເມ ອງ +ຂ ັ້ນສ ນກາງ 
 ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດຂອງບູ້ານ 

 ພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງ 
 ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດຂອງບູ້ານ 
 ຕິດຕາມກວດກາໂດຍຜ ູ້ປະສານງານ 
ຂອງແຂວງ 
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ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ. ທ ກສະຕ່າງໆ ຂູ້າງລ ່ມນີັ້ແມ່ນອະທິບາຍ ເຖິງຄວາມອາດສາມາດຂອງທີມງານທີີ່ ສົມບ ນໃດ

ໜ ີ່ງ ທີີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຢູ່າງເຂ ັ້ມຂ ູ້ນ ແລະ ມີປະສົບການກ່ຽວກ ບວິທີການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດມາແລູ້ວ. ສາມາດນ າໃຊູ້ເປັນເງ ີ່ອນໄຂ ເພ ີ່ອເລ ອກ

ສະມາຊິກຂອງທີມງານການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດູ້. ຖູ້າຢາກໃຫູ້ໄດູ້ທີມງານ

ທີີ່ສົມບ ນ, ຈະຕູ້ອງພິຈາລະນາເລ ອກເອົາພະນ ກງານທີີ່ມີທ ກສະຖ ກກ ບເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ລະບ ໄວູ້ລ ່ມນີັ້ ແລະ ຖູ້າມີຂ ໍ້ຈ າກ ດກ ໍ່ ເລ ອກເອົາພະນ ກງານທີີ່
ມີທ ກສະຫ າຍ. ຖູ້າຫາກເລ ອກເອົາພະນ ກງານທີີ່ບ ໍ່ມີທ ກສະຫຍ ງເລີຍ ຈະເຮ ດໃຫູ້ການດ າເນນີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະຕິບ ດວຽກງານມີ
ຄວາມຫຍ ູ້ງຍາກ, ຕູ້ອງໄດູ້ຝກຶອົບຮົມຫ າຍໆ ຄ ັ້ງ ແລະ ສິັ້ນເປືອງງບົປະມານຫ າຍ ສະນ ັ້ນຈິີ່ງຄວນເລ ອກເອົາພະນ ກງານ ທີີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ຖູ້າ
ຫາກຍ ງພ ມີພະນ ກງານທີີ່ມີທ ກສະດ ົ່ງກ່າວຢ ູ່. ເຮ ດແບບນີັ້ກ ໍ່ຍູ້ອນວ່າວຽກງານການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນວຽກງານໜ ີ່ງ
ທີີ່ມີຂ ັ້ນຕອນຂູ້ອນຂູ້າງຊ ບຊູ້ອນ ແລະ ຍາກພ ສົມຄວນ ເຖິງວ່າພະນ ກງານທີີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກ ບວຽກນີັ້ແລູ້ວ ກ ໍ່ຍ ງຈະຕູ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ 
ເຮ ດດູ້ວຍຄວາມລະມ ດລະວ ງ, ມີຄວາມຮ ບຜິດຊອບສ ງ. ພາຍຫ  ງທີີ່ຄ ດເລ ອກພະນ ກງານທີີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລູ້ວ ຈ ີ່ງຈະສາມາດດ າເນນີ

ກິດຈະກ າຕ່າງໆ  ຕາມຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ສາມາດນ າໃຊູ້ງ ົບປະມານໄດູ້ ແຕ່ຕູ້ອງໃຊູ້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຈ ານວນພະນ ກງານທີີ່ລະບ ໃນແຕ່ລະຂ ໍ້ຂອງ
ລາຍການດ ົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ແມ່ນຈ ານວນທີີ່ແນະນ າ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດດ າເນນີວຽກງານໄດູ້ຢູ່າງສະດວກ ແລະ ພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງທີີ່ຈະສົົ່ງລງົໄປປະຈ າຢ ູ່ແຕ່
ລະບູ້ານ ຕູ້ອງເປັນພະນ ກງານໄດູ້ຮ ບການຝຶກອົບຮົມຢູ່າງຖີີ່ຖູ້ວນແລູ້ວ. ເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ທ ກສະຂອງພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງດ ົ່ງລ ່ມນີັ້:  

 ພະນ ກງານ 1 - 2 ຄົນ ຕູ້ອງມີຄວາມຮ ູ້ດູ້ານການນ າໃຊູ້ໂປແກ ມ GIS (ArcGIS, QGIS ຫ   ອ ີ່ນ )ໆ ເຊ ົ່ນ: 
o ສູ້າງຟາຍໂປແກ ມ 
o ໂຫ ດຂ ໍ້ມ ນທ ກຮ ບແບບ 
o ນ າໃຊູ້ລະບບົປະສານງານ UTM 

coordinate system ຢູ່າງ
ຖ ກຕູ້ອງ 

o ຕ ດ ແລະ ພິມພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ ແລະ ພາບຖ່າຍ ໂຕໂປ 

o ສູ້າງ ຮ ບຫ າຍຫ ່ຽມ )polygons), ເສ ັ້ນ ແລະ 
ຈ ດ ໃນລະບົບໄດູ້ 

o ແປງຕາຕາລາງຂ ໍ້ມ ນ ໃນລະບບົ GIS ໄດູ້ 
o ນ າໃຊູ້ສ ນຍາລ ກມາດຕະຖານ 
o ຄິດໄລ່ເນ ັ້ອທີີ່ 
o ສູ້າງແຜນຜ ງ ແລະ ພິມແຜນທີີ່ 
o ໃສ່ຄ່າພິກ ດຮ ບພາບ ແລະ ສະແກນ 
o ສູ້າງຟາຍຂ ໍ້ມ ນຈາກຈ ດ GPS 
o ເກ ບຮ ກສາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ໂຄງສູ້າງຟາຍຂ ໍ້ມ ນ 

 ພະນ ກງານ 4 ຄນົຕູ້ອງມີຄວາມຮ ູ້ໃນການນ າໃຊູ້ GPS ເຊ ົ່ນ: 

o ຕ ັ້ງຄ່າ GPS ໃຫູ້ເປັນລະບບົປະສານງານ UTM 
o ເກ ບກ າຕາມຈ ດອູ້າງອີງ ແລະ ຕ ັ້ງຊ ີ່ 
o ດາວໂຫ ດຈ ດ GPS ລົງໃສ່ຄອມພິວເຕີ 

 ພະນ ກງານ 4 ຄົນຕູ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຈ ດກອງປະຊຼຸມ ດ າເນນີການສ າພາດ ແລະ 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສູ້າງແຜນທີີ່ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ: 

o ດ ງດ ດໃຫູ້ປະຊາຊນົ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ  
o ດ າເນນີ ແລະ ເອ ີ່ອອ ານວຍໃນການປຶກສາຫາລ  
o ບ ນທ ກຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສ າຄ ນ 
o ດ າເນນີການປຶກສາຫາລ ໂດຍເນ ັ້ນໜ ກໃສ່ເປ ຶ້າໝາຍຜົນຮ ບຂອງວຽກງານນີັ້ 
o ຮ ບປະກ ນວ່າຜ ູ້ທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງຕູ້ອງໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 
o ສາມາດອະທິບາຍຊີັ້ແຈງຈ ດປະສົງຂອງວຽກງານ 

 ພະນ ກງານ 4 ຄນົທີີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ ແລະ ນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ: 
o ດ າເນນີການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ 
o ນ າສະເໜ,ີ ຂ ໍ້ສະຫ ຼຸບໃນຕາຕາລາງ ມ ນທີີ່ໄດູ້ຮ ບ ແລະ ແຜນທີີ່ສະແດງ 
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o ຂຽນບດົສະຫ ຼຸບຈາກຜົນການສ າຫ ວດຂ ໍ້ມ ນ 
o ຮ ບປະກ ນຜົນຂອງການວາງແຜນ 

 ພະນ ກງານ 6 ຄນົ ຕູ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກດິ-ສ ງຄົມ, ປ້ອນ, ກວດກາ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ: 

o ເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກດິ-ສ ງຄົມ ຕາມແບບສອບຖາມ 
o ຮ ບປະກ ນວ່າຜ ູ້ຕອບແບບສອບຖາມເຂົັ້າໃຈຄ າຖາມ 
o ປ້ອນຂ ໍ້ມ ນໃສ່ແບບຟອມໃຫູ້ຖ ກຕູ້ອງ 
o ກວດກາຄ ນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມ ນ 
o ວິເຄາະ ແລະ ສະຫ ຼຸບຜົນຂ ໍ້ມ ນໃນຕາຕາລາງ ແລະ ແຜນທີີ່ 
o ຮ ບປະກ ນຜົນຂອງການວາງແຜນ 

 ພະນ ກງານ 2 ຄນົ ຕູ້ອງມີຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກ ບການປະເມີນຄ ນນະພາບດນິ: 
o ເກ ບຕົວຢູ່າງດນິ 
o ຄວາມຮ ູ້ ໃນການນ າໃຊູ້ ເຄ ີ່ອງວິໄຈດນິພາກສະໜາມ )Soil Test Kit) 
o ສາມາດແນະນ າການນ າໃຊູ້ປ ຍຕາມຜົນການທົດສອບດນິ ແລະ ພ ດ 
o ສາມາດແນະນ າຊາວກະສິກອນກ່ຽວກ ບການຄ ູ້ມຄອງຄວາມອ ດົມສົມບ ນຂອງດນິ 
o ສາມາດແນະນ າຊາວກະສິກອນກ່ຽວກ ບການຮ ກສາ ແລະ ປ້ອງກ ນດນິ 

ນອກຈາກນີັ້, ທີມງານຂ ັ້ນເມ ອງຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການຝຶກອົບຮົມ ໃຫູ້ສາມາດແບ່ງໜູ້າວຽກພາຍໃນທີມງານໄດູ້ຢູ່າງຈະແຈູ້ງ ແລະ ໃຫູ້
ເຂົັ້າໃຈຮ ບແບບທ ງໝດົກ່ອນລງົໄປຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຢ ູ່ພາກສະໜາມ ລາຍລະອຽດໃຫູ້ເບິີ່ງ ໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ  ທີີ່ໄດູ້ສະແດງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນ ວຽກໄວູ້
ຢູ່າງລະອຽດ. 

1.3 ທີມງານ ວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
)PLUP/PALM)  
ຍູ້ອນວ່າວຽກງານການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນສ ມໃສ່ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າ, ສະນ ັ້ນຈ ີ່ງຈ  ຳເປັນຈະຕູ້ອງ 

ໄດູ້ຈ າແນກເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງພ ັ້ນທີີ່ດນິກະສິກ າອອກມາຈາກແຜນທີີ່ນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນປະຈ ບ ນ ແລະ ຍ ງຕູ້ອງໄດູ້ຄ ານ ງເຖິງຜົນກະທົບຈາກການ 
ກ ານດົຂອບເຂດທີີ່ດນິ ຂອງດນິກະສິກ າໃນອະນາຄດົອີກດູ້ວຍ. ເຊິີ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ກ່ອນທີີ່ທີມງານວາງແຜນຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຈະເລີີ່ມດ າເນນີການວາງແຜນທີີ່, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການກ ານດົ ຫ   ປັບປ ງຂອບເຂດທີີ່ດນິປະເພດອ ີ່ນ ໃໆຫູ້ສ າເລ ດເສຍກ່ອນ. ເຖິງວ່າ ການ
ຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມຈະເປັນຂະບວນການທີີ່ສາມາດດ າເນນີການໄດູ້ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນຕູ້ອງພົວພ ນກ ບພາກສ່ວນອ ີ່ນກ ໍ່ຕາມ ແຕ່
ອິງຕາມການຊີັ້ນ າຈາກ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ ແລະ ໜ່ວຍງານຍ່ອຍທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງອ ີ່ນ ຢໆ ູ່ລະດ ບສ ນກາງ ເຫ ນວ່າການ ປະຕິບ ດວຽກງານ ການ
ວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ແລະ 
ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ ທີີ່ເຮ ດໄປຄຽງຄ ່ກ ນຕາມຂ ັ້ນຕອນຕ່າງໆ  ທີີ່ໄດູ້ລ ບ ໄວູ້ )ເບີີ່ງຮ ບທີ 2( ຈະມີຜົນດີ
ຫ າຍ ເນ ີ່ອງຈາກສາມາດປະຢັດລາຍຈ່າຍ ແລະ ເຮ ດໃຫູ້ທ ງສອງທີມສາມາດເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນໄດູ້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

ບາງເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍ ງຈ ີ່ງໃຫູ້ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ ເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນກ ບ ກະຊວງຊ ບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລູ້ອມ: 

 ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ແລະ ການສ າຫ ວດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນແມ່ນເປັນສິີ່ງສ າຄ ນສ າລ ບທ ງສອງວຽກ
ງານ: ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ສາມາດການ ເກ ບກ າ ແລະ 
ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນໄດູ້ທ ງສອງວິທີພູ້ອມກ ນ, ໂດຍນ າໃຊູ້ແບບຟອມດຽວກ ນ. 

 ທ ງສອງຂ ັ້ນຕອນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ເຊິີ່ງສາມາດຂຽນບົດລາຍງານຮ່ວມກ ນໂດຍລະບ ລາຍລະອຽດ ຂອງແຕ່ລະ
ຂ ໍ້ຕົກລົງໃສ່ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດຈ າແນກອອກໄດູ້. 
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 ສາມາດດ າເນນີການຝກຶອົບຮົມພະນ ກງານຂ ັ້ນເມ ອງຮ່ວມກ ນໄດູ້. 
 ໃນຂ ັ້ນເມ ອງ ຖູ້າຫາກວ່າ ຢ ູ່ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ຫ   ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ ບ ໍ່

ມີພະນ ກງານທີີ່ສາມາດນ າໃຊູ້ໂປ ແກ ມ GIS ຫ   ເຄ ີ່ອງມ ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ ກ ໍ່ສາມາດຮ ບເອົາພະນ ກງານຈາກຫູ້ອງການ ຫ   ທີມງານ ອ ີ່ນເຂົັ້າ

ມາຊ່ວຍໄດູ້. 

 ກອງປະຊຼຸມເປີດ ແລະ ປິດວຽກງານຢ ູ່ໃນຂ ັ້ນບູ້ານ ສາມາດດ າເນນີການຮ່ວມກ ນໄດູ້.   

ຮ ບທີ   2 ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ໜູ້າທີີ່ຮ ບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
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1.4 ສະຫ ຼຸບຫຍ ໍ້ກ່ຽວກ ບການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນໄດູ້ຖ ກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກ ນຢູ່າງກວູ້າງຂວາງໃນ ສ.ປ.ປລາວ. ຄ ມ່ ທີີ່ເປັນມາດ ຕະ

ຖານ ທີີ່ສູ້າງຂ ັ້ນໃນປີ 2010 ແມ່ນມ ກຈະອູ້າງອີງເຖິງປຶຶ້ມຄ ່ມ ເຫ  ັ້ມສີຂຽວ. ໄດູ້ລະບ ໄວູ້ວ່າຂູ້ອນຂູ້າງລະອຽດມີຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ໃດແດ ່ທີີ່

ຈ າເປັນສ າລ ບການເຮ ດວຽກພາກສະໜາມ. ສ າລ ບປຶຶ້ມຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ຈະບ ໍ່ໄດູ້ອະທິບາຍລົງເລກິເຖິງ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ
ລະອຽດ ແຕ່ຈະອະທິບາຍໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກ ບສະພາບລວມຂອງຂ ັ້ນຕອນ, ຜົນຮ ບ ແລະ ຄ າແນະນ າການນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ ບາງອ ນ ທີີ່ສາມາດນ າໃຊູ້ໃນ 
ພາກສະໜາມ. ແລະ ມີບ ນດາຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການອາດຈະມີການປູ່ຽນແປງບາງເລ ກນູ້ອຍ ເພ ີ່ອໃຫູ້ແທດເໝາະກ ບ ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງ
ທູ້ອງຖິີ່ນ.  

ວິທີການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີີ່ນ າສະເໜີຢ ູ່ໃນປຶຶ້ມຄ ່ມ ເຫ  ັ້ມນີັ້, 

ແມ່ນສາມາດນ າໃຊູ້ເປັນເຄ ີ່ອງມ ໃນການວາງແຜນໄດູ້ພູ້ອມກ ນທ ງສອງວຽກທີີ່ກ່າວ. ດູ້ວຍເຫດນີັ້, ທີມງານຂອງຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ ແລະ ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ຈ ີ່ງຕູ້ອງໄດູ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກດິຈະກ າ ແລະ ບາງຂ ັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຮ່ວມກ ນ ໂດຍ
ສະເພາະການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນດູ້ານເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ແລະ ການສົນທະນາແບບເປັນກ ່ມ ຍິີ່ງທີີ່ຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ເຮ ດຮ່ວມກ ນຢູ່າງໃກູ້ສິດ. 

ມີບາງຄນົອາດຄດິວ່າ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຖ ກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຢ ູ່ໃນ ສ.ປ.ປລາວ ຢູ່າງຄົບຖູ້ວນແລູ້ວ 

ແລະ ສາມາດນ າໃຊູ້ຜົນການວິເຄາະນ ັ້ນເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ ກ່ຽວກ ບການຜະລດິກະສິກ າເລີຍ, ແຕ່ຄວາມຈງິແລູ້ວການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການປັບປ ງຢ ູ່ເລ ັ້ອຍໆ , ເຊິີ່ງທີມງານຈະຕູ້ອງໄດູ້ກວດກາ 

 

ເບິີ່ງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີຢ ູ່ແລູ້ວ ວ່າຂ ໍ້ມ ນໄດູ້ຮ ບການປັບປ ງ (Update) ແລູ້ວ ບ ໍ່, ໂດຍສະເພາະ ການປັບປ ງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບເຂດຄ ູ້ມ ຄອງຂອງ

ບູ້ານ, ການກ ານດົເຂດຄ ູ້ມຄອງພາຍໃນບູ້ານ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນດູ້ານເສດຖະກດິ-ສ ງຄົມແມ່ນເປັນສິີ່ງທີີ່ຈ າເປັນຫ າຍ. ໃນຫ າຍກ ລະນ,ີ ແມ່ນໄດູ້ມີການ

ສູ້າງຕ ັ້ງຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິຂ ັ້ນບູ້ານ (Village land Management committees, VLMC) ຂ ັ້ນ ແລູ້ວ.ໃນເວລາການວາງແຜນນ າ

ໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມຄ ັ້ງກ່ອນ )ການຈ ດສ ນດນິ ຈ ລະພາກຂ ັ້ນບູ້ານ(. 

 

ຂະບວນການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະຖ ກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ອມີສາມສະພາບການຄ : 

 

 

  

  

    

    

 ຍ ງບ ໍ່ທ ນມີການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມມາກ່ອນ: ໃນກລ  ະນນີ ,ີັ້ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບດ  ຕາມຂ ັ້ນຕອນ ການ

ວາງແຜນທງ  ໝດົ ທກ  ຂ ັ້ນຕອນ, ທີີ່ໄດູ້ອະທິບາຍລະອຽດຢ ູ່ໃນປຶຶ້ມຄ ່ມ ການວາງແຜນນີັ້ແລູ້ວ.

 ມີການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ແບບມີສວ່ ນຮ່ວມມາແລູ້ວ  ແຕ່ຍ ງມີຫ າຍບ ນຫາທີີ່ສ າຄ ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ທົບທວນຄນ  : ການ

ກວດກາບນ  ຫາຕ່າງໆ ທີີ່ຍ ງບ ໍ່ຄບົ ຖູ້ວນຄ ນ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນໃດທີີ່ຂາດຫາຍໄປຈະຕູ້ອງໄດດູ້  າເນນີ ຄນ  ຕ ີ່ມ.

 ມີການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ແບບມີສວ່ ນຮ່ວມມາແລູ້ວ ແລະ ຕູ້ອງການທົບທວນຄນ  ພຽງເລກ  ໜູ້ອຍເທົົ່ານນ ັ້ : ປ ກກະຕິ 

ແລູ້ວການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທດີີ່ ນິ ແບບມສີ ່ວນຮ່ວມແມ່ນມີອາຍ ນູ້ອຍກວ່າ 2 ປີ ແລະ ດງ ົ່ ນນ ັ້ , ຈ າເປນັ ຈະຕູ້ອງ 

ໄດູປັບປ ງຄນ ພຽງ ແຕ່ເລ ກໜູ້ອຍເທົົ່ານນ ັ້ . 
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ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນດູ້ານເສດຖະກດິ-ສ ງຄມົ 

ຍູ້ອນມີການດ າເນນີ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມພູ້ອມກ ນ, 

ເຄ ີ່ອງມ ໃນການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ຂອງສອງວຽກງານຈ ີ່ງຕູ້ອງໃຫູ້ສອດຄ່ອງກ ນ ແລະ ຖ ກພ ດທະນາເພີີ່ມເຕີມມາສະເພາະ.ເພ ີ່ອເປັນ ຊຼຸດເຄ ີ່ອງມ ໃຊູ້ເຂົັ້າ 

ໃນການສ າພາດແບບເປັນກ ່ມ ແລະ ແບບສອບຖາມປະຊາກອນໃນບູ້ານເປັນລາຍບ ກຄົນ ແບບກະທ ດຮ ດ (ເບິີ່ງໃນກອ່ງເຄ ີ່ອງມ , ບດົທີ 5, 6 ແລະ 

7). ເຄ ີ່ອງມ ເຫ ົົ່ານີັ້ ແລະ ການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນຈະໄດູ້ອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມ ຢ ູ່ໃນພາກການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມລະອຽດຕ ີ່ມ.  

ການກ ານົດເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານ 

ໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄ ນເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານຮ່ວມກ ບ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ 
ແລະ ຕົວແທນຈາກບູ້ານອູ້ອມຂູ້າງ.  ເຊິີ່ງຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫ   ພາບຖ່າຍທາງອາດກາດທີີ່ດີທີີ່ສ ດທ ງໃນແບບດຈີີຕອລ ແລະ 

ແບບທີີ່ສີີ່ງພິມ ເພ ີ່ອກ ານດົແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດູ້ຢູ່າງລະອຽດ. ນອກຈາກນ ັ້ນ, ຍ ງສາມາດນ າໃຊູ້ໂປແກ ມ google earth ເພ ີ່ອສະແດງພ ັ້ນ

ທີີ່ ໂດຍນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງສາຍໂປຣເຈ ກເຕີ )LCD(. ບາງບູ້ານທີີ່ບ ໍ່ມີສ ນຍານອິນເຕີເນ ດ, ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ດາວໂຫ ດຮ ບພາບ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທາງດູ້ານພ ມ

ສາດໄວູ້ ກ່ອນນ າໄປປຶກສາຫາລ ກ ບຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ. ໂດຍສະເພາະ ຂ ໍ້ມ ນທາງພ ມສາດທີີ່ປະກດົໃນ google earth ໃນການ

ກ ານດົທີີ່ດນິຂອງບູ້ານ. ເຂດຄ ູ້ມຄອງຕ່າງໆ ທີີ່ປະກອບມີພ ມສ ນຖານພົັ້ນເດ ົ່ນເຊ ົ່ນ: ສ ນພ  ຫ   ຈອມພ . ສິີ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ສາມາດຈ າແນກໄດູ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍ, 

ໂດຍນ າໃຊູ້ຟັງຊ ົ່ນສະແດງພ ມສ ນຖານຂອງໂປແກ ມດ ົ່ງກ່າວ.  

ຫ  ງຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງເຫ ນດຕີ ໍ່ກ ບເຂດຄ ູ້ມຄອງແລູ້ວ ຈະໄດູ້ສະເກ ດພາບເພ ີ່ອລະບ ເນ ັ້ອທີີ່ຂອງເຂດຄ ູ້ມຄອງ ເພ ີ່ອສູ້າງເປັນ 
ແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ສ າລ ບພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຕົກລົງກ ນໄດູ້ໂດຍກົງ, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ລົງໄປເບີີ່ງພ ັ້ນທີີ່ຕົວຈງິ ແລະ ດ າເນນີ

ການປຶກສາຫາລ ກ ນ ພູ້ອມທ ງມີການຈ ບຈ ດພິກ ດ )ຈ ດ GPS(  ໄວູ້ໃຫູ້ລະອຽດ. ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້, ໃຫູ້ຍ່າງເລາະເບິີ່ງແນວເຂດຄ ູ້ມຄອງ ເພ ີ່ອຈ ບຈ ດ 

GPS ເພີີ່ມເຕີມ.  

ໃນກ ລະນີທີີ່ບູ້ານໃກູ້ຄຽງກ ນບ ໍ່ສາມາດຕົກລງົເຂດຄ ູ້ມຄອງກ ນໄດູ້,ຕູ້ອງໄດູ້ເຊ ັ້ອເຊີນຄະນະຊີັ້ນ າຂ ັ້ນເມ ອງ ມາແກູ້ໄຂຊ່ວຍເຊ ົ່ນ: ເຈົັ້າເມ ອງ ຫ   

ຮອງເຈົັ້າເມ ອງ ຜ ູ້ຊີັ້ນ າວຽກງານດ ົ່ງກ່າວ ລງົມາປຶກສາຫາລ ເພ ີ່ອໃຫູ້ຜ ູ້ທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງທ ງໝດົມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຍອມຮ ບ. 

ເມ ີ່ອດ າເນນີຂ ັ້ນຕອນນີັ້ສ າເລ ດແລູ້ວ, ທີມງານຈະຕູ້ອງສະເໜີແຜນທີີ່ແນວເຂດຄ ູ້ມຄອງໃຫູ້ກ ບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງເບິີ່ງອີກເທ ີ່ອ

ໜ ີ່ງ ແລະ ໃຫູ້ສົົ່ງໜ ງສ ຍອມຮ ບ )ພູ້ອມລົງລາຍເຊ ນ ຂອງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ( ເປັນລາຍລ ກອ ກສອນ. 

ການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນປະຈ ບ ນ: 

ປະເພດທີີ່ດນິທ ງ 8 ປະເພດທີີ່ລະບ ໃນປຶຶ້ມຄ ່ມ ເຫ  ັ້ມສີຂຽວແມ່ນຍ ງບ ໍ່ທ ນສົມບ ນພຽງພ ເທ ີ່ອ ແລະ ບາງອ ນ ກົມຈ ດສ ນ ແລະ ພ ດທະນາ
ທີີ່ດນິຂ ັ້ນສ ນກາງ ກ ໍ່ຍ ງດ າເນນີການປູ່ຽນແປງຕ ີ່ມຢ ູ່ ເຊິີ່ງດນິ 8 ປະເພດມີລາຍລະອຽດຄ ດ ົ່ງລ ່ມນີັ້:  

o ດນິກະສິກ າ 
o ດນິປ ກສູ້າງ 
o ດນິວ ດທະນະທ າ 
o ດນິສ າລ ບປ້ອງກ ນຊາດປ້ອງກ ນຄວາມສະຫງບົ 
o ພ ັ້ນທີີ່ປູ່າໄມູ້ 
o ດນິອ ດສະຫະກ າ ແລະ ການຄູ້າ 
o ດນິໂຍທາ 
o ດນິບ ລິເວນນ ້າ 
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ນອກຈາກນີັ້, ຍ ງໄດູ້ມີການສູ້າງແຜນທີີ່ສ າລ ບຖະໜນົຫົນທາງ, ແມ່ນ ້າ, ພ ັ້ນທີີ່ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ເຂດປ້ອງກ ນ ເຊ ົ່ນດຽວກ ນກ ບປະເພດດນິ 

ປູ່າໄມູ້ (ປູ່າຊົມໃຊູ້, ປູ່າສະຫງວນ,  ແລະ ປູ່າປ້ອງກ ນ)  ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ປ ກໄມູ້ອ ດສາຫະກ າອ ີ່ນ ອີໆກ. 

1.5 ຫ  ກເກນພ ັ້ນຖານໃນການຈ ດປະເພດທີີ່ດິນ 
ໃນເວລາຮ່າງຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້, ແມ່ນຍ ງມີການປຶກສາຫາລ ກ ນຢ  ເພ ີ່ອແນໃສ່ໃຫູ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກ ນໃນການກ ານດົຫ  ກເກນ 

ພ ັ້ນຖານ ສ າລ ບການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນຂ ັ້ນບູ້ານ. ເຊິີ່ງມີຕົວແທນຈາກຫ າຍໂຄງການ (GIZ-LMDP, CDE, ICBF, SUFOURD-SU, 

Cirad-EFICAS, GIZ CLIPAD  ແລະ  DALaM) ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກ ບການຈ ດປະເພດທີີ່ດນິໄດູ້ມີການປຶກສາຫາລ ກ ນກ່ຽວກ ບ ຫ  ກເກນທີີ່ເໝ

າະສົມກ ບການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຂ ັ້ນບູ້ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນການວິເຄາະ (ເບິີ່ງໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ , ບດົທີ 1) ຈະຄອບຄ ມທ ງໝດົ ແລູ້ວກ ໍ່ຕາມ, 

ແຕ່ຈະຕູ້ອງບ ໍ່ໃຫູ້ຫ ົງກ ບການສ າຫ ວດສ າລ ບການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຍູ້ອນວ່າວິທີການນີັ້ ກວມເອົາຫ າຍ ອົງປະກອບ

ກວ່າ.  

1.6 ຂ ັ້ນຕອນການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂ ັ້ນຕອນການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີີ່ໄດູ້ກ່າວເຖິງໃນທີີ່ນີັ້ແມ່ນໄດູ້ມີການອະທິບາຍລະອຽດໃນແຕ່ລະພາກຂອງປຶຶ້ມ 

ຄ ່ມ ນີັ້ ແລະ ບ ນດາກ່ອງເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆ  ທີີ່ຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ແມ່ນເອົາໄດູ້ຈາກ ຊຼຸດເອກະສານກ່ອງເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ ລະບ ໄວູ້ຢ ູ່ໃນເອກະສານ ຊູ້ອນ
ທູ້າຍຂອງປຶຶ້ມຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້.  

ຕາຕາລາງ  1 ຂ ັ້ນຕອນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານ PALM 

ບາດກູ້າວ ຄ າອະທິບາຍ 
1. ຂ ັ້ນຕອນການກະກຽມ 
 

ເກ ບກ າຊ ໍ້ມ ນມ ສອງ, ອ ປະກອນ, ເຝກຶອົບຮົມພະນ ກງານ, ກະກຽມຮ່າງເກ ບກ າ ຂ ໍ້
ມ ນຕ່າງໆ   

2. ຂ ັ້ນຕອນການເປີດກອງປະຊຼຸມບູ້ານ 
 

ເຊີນເອົາຊາວບູ້ານທ ງໝດົ ແລະ ການນ າຈາກຂ ັ້ນເມ ອງທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ , ອະທິບາຍ ກ່ຽວ
ກ ບຈ ດປະສົງເປ ຶ້າໝາຍ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽການ 
PLUP/PALM ແລະຄ ດເລ ອກ ຄະນະຈ ດສ ນທີີ່ດນິຂ ັ້ນບູ້ານ )VLMC( 

3. ຂ ັ້ນຕອນການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນລະດ ບຄົວເຮ ອນ ເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນພ ັ້ນຖານດູ້ານເສດຖະກດິສ ງຄົມຈາກແຕ່ລະຄວົເຮ ອນ ແລະ ພິມລົງໃນ 
ຖານຂ ໍ້ມ ນ 

4. ຂ ັ້ນຕອນການສ າພາດເອົາຂ ໍ້ມ ນແບບເປັນກ ່ມ 
 

ສ າພາດຄະນະຈ ດສ ນທີີ່ດນິບູ້ານໂດຍອີງໃສ່ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີີ່ກ ານດົໄວູ້  
ເຊ ັ້ນ: ສ າມະໂນບ ນຫາ, ອ ດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ັ້ນຂອງພົນລະເມ ອງ, ການນ າໃຊູ້ໄມູ້ແລະ 
ຄປດ ໆ ລໆ  

5. ຂ ັ້ນຕອນການປັບປ ງວຽກງານຈ ດສ ນທີີ່ດນິ 
(ອີງຕາມມາດຖານທີີ່ທາງ ຫຊສ ກ ານດົໄວູ້) 

ກວດສອບຂອບເຂດຄ ູ້ມຄອງລະຫວ່າງບູ້ານຕ ໍ່ບູ້ານໂດຍເຊນີຕົວແທນຈາກທ ກບູ້ານ
ເຂົັ້າມາປຶກສາຫາລ  ແລະ ປັບປ ງຖູ້າມີຄວາມຈ າເປັນ 

 6. ຂ ັ້ນຕອນການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊທີ້ດນິ
ກະສິກ າໃນປະຈ ບນ  ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

 

ນ າໃຊູ້ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫ   ແຜນທີີ່ໂຕໂປ ໃນການກ ານດົການນ າໃຊູ້ທິດນິ ໃນ
ປະຈ ບ ນ ໂດຍອີງໃສ່ການໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກຄະນະຈ ດສ ນທີີ່ດນິບູ້ານ ແລະ ສູ້ງເປັນ 
ແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າປະຈ ບ ນ. 

 7. ຂນ ັ້ ຕອນການປະເມນີ ຄວາມເໝາະສົມຂອງທ່ິ
ດນິ ກະສິກ າ 

ນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ ວິໃຈດນິ  soil test kit ເພ ີ່ອວິເຄາະຫາລະດ ບຂອງທາດ Ph, N, P, K 

ຈາກຕົວຢູ່າງດນິປະມານ  10 ຕົວຢູ່າງເພ ີ່ອເປັນຕົວແທນໃຫູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າຂອງບູ້ານ. 
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ບາດກູ້າວ ຄ າອະທິບາຍ 
8. ຂ ັ້ນຕອນການປະເມີນຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກດິ-

ສ ງຄົມ ແລະ ພ ດຫ  ກທີີ່ປ ກພາຍໃນບູ້ານ 
ສ າພາດກ່ຽວກ ບພ ດຫ  ກທີີ່ປ ກພາຍໃນບູ້ານເຊ ົ່ນ: ຜົນຜະລດິ, ລາຍຮ ບ, ການນ າໃຊູ້ 
ແຮງງານ ລະບົບການລູ້ຽງສ ດ ແລະ ລາຍຮ ບຈາກສ ດຈາກຕົວແທນກ ່ມປ ກ ແລະ ກ ່ມ
ລູ້ຽງພາຍໃນບູ້ານ. 

9. ຂ ັ້ນຕອນການສ ງລວມຜົນໄດູ້ຮ ບທ ງໝົດ
ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນໃນອານາ
ຄົດ 

ນ າເອົາຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກ ການສ າພາດ, ການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນປະຈ ບ ນ, 
ການວິໃຈດນິມາຄດິໄລ່ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນການນ າໃຊູ້ດນິໃນອານາ
ຄົດ. 

10. ຂ ັ້ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ຈ ດສ ນທີີ່ດນິກະ 
ສິກ າ 

 

ປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກ ບຄະນະຈ ດສ ນທີີ່ດນິບູ້ານ ສົມທຽບການນ າໃຊູ້ແຮງງານ ຜົນ ໄດູ້
ຮ ບ ຈາກການປ ກພ ດ ແຕ່ລະສະນດິ ແລະ ເລ ອກເອົາຕົວເລ ອກທີີ່ດີທີີ່ດີທີີ່ສ ດ ເພ ີ່ອ
ເປັນຕົວກ ານດົໃນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າໃນອານາຄດົ. 

11. ຂ ັ້ນຕອນການສູ້າງແຜນທີີ່ຈ ດສ ນທີີ່ດນິ
ກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ປຶກສາຫາລ ເພ ີ່ອເລ ອກສະຖານທີີ່ໃນການກ ານດົເປັນພ ັ້ນທີີ່ປ ກສ າລ ບພ ດທີີ່ໄດູ້ 
ກ ານດົໃນຂ ັ້ນຕອນກ່ອນໜູ້ານີັ້. 

12. ຂ ັ້ນຕອນການສູ້າງແຜນຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕາມ 
ແຜນຈ ດສ ນທີີ່ສູ້າງຂ ັ້ນ 

 

ຊອກຫາປັດໃຈທີີ່ເຮ ດໃຫູ້ແຜນປະກດົຜົນເປັນຈງິ ກ ານດົເວລາໃນການຈ ດຕ ັ້ງຕ ັ້ງ 
ປະຕິບ ດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີີ່ມີສ່ວນໃນການ ຮ ບຜິດຊອບ ແລະ ວ ດຖຼຸອ ປະກອນ 
ຕ່າງໆ ທີີ່ຕູ້ອງການ. 

13. ຂ ັ້ນຕອນການຂຽນລດົລາຍງານ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລງົ 
ຕ່າງໆ  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

ຂຽນບດົ ລາຍງານໂດຍອີງຕາມຮ່າງບົດລາຍງານທີີ່ໄດກູ້  ານດົ ໄວ ູ້ ແລະ  ບດົ ລາຍງານ 
ດງ ົ່ ກ່າວຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການຮອງຮ ບຈາກການຈດ  ຕງ ັ້ ຈ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ຂອງເມອ  ງ. 
ບົດລາຍງານຈະຕູ້ອງກວມເອົາແຜນທີີ່ ແລະ ເອກະສານແນບທູ້າຍຕ່າງໆ ດງ ົ່ ຕ ໍ່ໄປນ:ີັ້
1. ແຜນທີີ່ຂອບເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານ.

2. ແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທິນດນິ ໃນປະຈບ  ນ

3. ແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີນດນິ ກະສິກ າໃນປະຈ ບນ 

4. ແຜນທີີ່ການຈດ  ສນ  ທດີີ່ ນິ ໃນອານາຄົດ

5. ແຜນທີີ່ການຈດ  ສນ  ທດີ່ີ ນິ ກະສິກ າໃນອານາຄດົ

6. ແຜນທດີີ່ ນິ ລວມໝ  ່ ແລະ ດນິ ຊຼຸມຊົນຕ່າງໆ

ເອກະສານແນບທູ້າຍ:

1. ຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕງ ັ້ ຄະນະຈດ  ສນ  ທີີ່ດນິ ບູ້ານ

2. ຂ ໍ້ຕົກລົງການກ ານດົ ຂອບເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານ

3. ຂ ໍ້ຕົກລົງການຈດ  ສນ  ທີີ່ດນິ ຂອງບູ້ານ

4. ຂ ໍ້ຕົກລົງການແຕ່ຕງ ັ້ ໝດໍ ນິ ບູ້ານ 

14. ຂ ັ້ນຕອນການຈ ກການ ແລະ ເກ ບມູ້ຽນຂ ໍ້ມ ນ ການຈ ດເກ ບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສົົ່ງຕ ໍ່ຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ສ ນກາງ ພູ້ອມກ ບສົົ່ງ ບດົ
ລາຍງານ ແລະ ແຜນທີີ່ຕ່າງໃຫູ້ບູ້ານ. 

15. ຂ ັ້ນຕອນການປິດກອງປະຊຼຸມ ເຊີນຊາວບູ້ານທ ງໝດົເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ການນ າຂ ັ້ນເມ ອງຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວ 
ຂູ້ອງ, ລາຍງານຜົນໄດູ້ຮ ບທ ງໝດົໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າຮ ບຊາບເຊ ົ່ນ: ຜົນການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ 

ແຜນການຈ ດສ ນທີີ່ດນິ ພາລະບດົບາດຂອງຄະນະຈ ດສ ນທີີ່ດນິບູ້ານ ໆ ລ .ໆ 
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2 ການກະກຽມ  
ກ່ອນການດ າເນນີການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂ ັ້ນບູ້ານ, ທີມງານ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການຝກຶອົບຮົມຢູ່າງລະອຽດ, ດ ົ່ງ

ທີີ່ໄດູ້ອະທິບາຍຢ ູ່ໃນພາກສະເໜ.ີ ເຊິີ່ງຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການກະກຽມແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງບົປະມານລະອຽດ ທີີ່ລວມເອົາທ ງກິດຈະກ າຕ່າງໆ  ແລະ ) 

ກິດຈະກ າ, ບ ກຄະລາກອນ, ອ ປະກອນ( ເຊິີ່ງຕົວຢູ່າງແຜນວຽກໄດູ້ລະບ ໄວູ້ຢ ູ່ໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ . ແຕ່ສ າລ ບໄລຍະເວລາ, ແມ່ນຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ປັບ 

ປູ່ຽນເວລາໄປຕາມສະພາບຕົວຈງິ, ເພາະບາງຂ ັ້ນຕອນອາດບ ໍ່ສາມາດເຮ ດໃຫູ້ສ າເລ ດຕາມກ ານດົເວລາໄດູ້, ແຕ່ບາງຂ ັ້ນຕອນກ ໍ່ສາມາດເຮ ດໃຫູ້ສ າ 

ເລ ດໄດູ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍ.  
ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ແລະ ພະແນກຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າ ກົມຄ ູ້ມຄອງ  ແລະ  ພ ດທະນາທີີ່ດນິກະສິກ າ ແມ່ນພາກ 

ສ່ວນຫ  ກທີີ່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບຜິດຊອບ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກດິຈະກ າຮ່ວມກ ບ ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ ລູ້ອມເມ ອງ ໃນ
ການ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ. 

2.1 ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນມ ສອງ )ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີຢ ູ່ແລູ້ວ( ແລະ ແຜນທີີ່ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ 
ກ ລະນີຫາກມີການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິມາກ່ອນແລູ້ວ, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການເກ ບກ າເອົາບ ນດາຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆ  ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງທີີ່ເຄີຍຖ ກ 

ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ມີການເກ ບກ າໄວູ້ແລູ້ວ ໃນຊ່ວງການວາງແຜນຄ ັ້ງກ່ອນໃຫູ້ຄົບຖູ້ວນ.   

ຕາຕາລາງ  2 ຂ ໍ້ມ ນມ ສອງທີີ່ຈະຕູ້ອງເກ ບກ າ 

ລາຍລະອຽດ ແຫ ງ່ຂ ໍ້ມ ນ ຈະເອາົໄດູ້ຢ ູ່ໃສ 

ກົດໝາຍກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ ແລະ ກົດໝາຍທີີ່ດິນ 
ອາດຈະມີຢ ູ່ ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ/ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະ ຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ ແຕ່ລະເມ ອງທີີ່ເຂົາເຈົັ້ານ າໃຊູ້ເພ ີ່ອອູ້າງອີງ 

  ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ຂ ັ້ນເມ ອງ
 

      

  

ຫູ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນເມ ອງ  ຫ   ເວ ບໄຊທ໌  ຂອງແຂວງ, ສາມາດເກ ບກ 

າໄດູ້ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນແຂວງ  ແລະ ຫູ້ອງການ ແຜນການ ແລະ 

ການລົງທ ນເມ ອງ  

ແຜນການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງແຂວງ     ຫູ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນເມ ອງ  ຫ   ເວ ບໄຊທ໌  ຂອງແຂວງ  

ບົດລາຍງານກ່ຽວກ ບແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນຈ ລະພາກຂອງ ກະຊວງ
ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມ 

ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ 

ບົດລາຍງານກ່ຽວກ ບ ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ, 
ແຂວງ (ຖູ້າມີ) 

ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ 

ແຜນທີີ່ດິຈີຕອລ ທີີ່ຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນຈາກແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ 
ແບບຈ ລະພາກເຊ ົ່ນ: ເຂດຄ ູ້ມຄອງບູ້ານ, ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ 

ໃນປະຈ ບ ນ, ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນອະນາຄົດ ແລະ ອ ີ່ນໆ  (ຖູ້າມີ) 
ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ 

ຂອບເຂດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນສ າລ ບພ ັ້ນທີີ່ປ້ອງກ ນ ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມ ເມ ອງ ແລະ  ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ 
ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ 

ຂອບເຂດໃນການລົງທ ນຂະໜາດໃຫຍ່, ການເຊົົ່າ ແລະ ສ າປະທານທີີ່ດິນ 

(ຖູ້າມີ) 

  ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມ ເມ ອງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ 

ລົງທ ນແຂວງ  

ພາບຖ່າຍທາງດາວທຽມທີີ່ມີຄວາມລະອຽດສ ງຕົວຢູ່າງ: ຮ ບພາບຈາກ 

Quickbird, ພາບສີຈາກ SAS planet ຫ   ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ (ຮ ບ
ສີທີີ່ມີຄວາມລະອຽດສ ງ(  

ກະຊວງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມ (ກົມຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນ( ແລະ ກະຊວງ

ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ )ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດິນກະສິກ າ(, ກົມແຜນທີີ່ແຫ່ງຊາດ 

ແຜນທີີ່ພ ມີປະເທດທີີ່ສະແກນມາໃນຂະໜາດທີີ່ໃຫຍ່ 
ທີີ່ສ ດ 

ສາມາດກອບປີຶ້ເອົານ າທີມງານຄ ຝຶກ 
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2.2 ອ ປະກອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆ  
ການດ າເນນີການສ າຫ ວດວາງແຜນຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂ ັ້ນບູ້ານ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ ນ າໃຊູ້ເຄ ັ້ອງມ  ແລະ 

ອ ປະກອນ ຕ່າງໆ ເຊ ົ່ນ: ໃນການເກ ບກ າ ແລະ ສະຫ ຼຸບຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດູ້ຈາກການປະຕິບ ດວຽກຢ ູ່ຂ ັ້ນບູ້ານ ແມ່ນຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ອ ປະກອນ ແລະ 
ເຄ ີ່ອງໃຊູ້ຈ ານວນຫ າຍ, ເຊິີ່ງອ ປະກອນເຄ ີ່ອງມ ເຫ ົົ່ານີັ້ ສາມາດເອົາໄດູ້ຈາກຊຼຸດກ່ອງເຄ ີ່ອງມ . ໃນຂ ັ້ນຕອນການກະກຽມການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິ ກະສິກ າ

ແບບສ່ວນຮ່ວມ, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຕ ໍ່ກ ບອ ປະກອນຕ່າງໆ ທີີ່ຈະນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການປຶກສາຫາລ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.  

ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທີີ່ພິມໃສ່ເຈູ້ຍ A0 ແມ່ນເປັນອ ປະກອນໜ ີ່ງທີີ່ສ າຄ ນຫ າຍ ເພ ີ່ອຮ ບປະກ ນໃຫູ້ໄດູ້ຂະບວນການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນ 

ຮ່ວມທີີ່ມີຄ ນນະພາບສ ງ. ເຊິີ່ງການພິມພາບຖ່າຍດ ົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການກະກຽມໄວູ້ລວ່ງໜູ້າ ຍູ້ອນວ່າຢ ູ່ໃນຫ າຍເມ ອງແມ່ນບ ໍ່ມີເຄ ີ່ອງພິມ 

ເຈູ້ຍຂະໜາດ A0 ແລະ ຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ໄປຊອກພິມຢ ູ່ເມ ອງ ຫ   ແຂວງອ ີ່ນ. ສ າລ ບຂະໜາດຂອງພາບຖ່າຍທີີ່ຈະພິມອອກ ເພ ີ່ອນ າໃຊູ້ໃນການ 

ປຶກສາຫາລ  ແລະ ສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະຕູ້ອງມີອ ດຕາສ່ວນ 1:10,000 ຫ   1:12,000. ສ າລ ບອ ປະກອນບາງອ ນເຊ ົ່ນ: ເຄ ີ່ອງມ ວິໄຈ 

ດນິພາກສະໜາມ )Soil Test Kit) ເຄ ີ່ອງດຽວແມ່ນສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້ໃນຫ າຍບູ້ານ ແລະ ສາມາດສ ົ່ງຊ ັ້ໄດູ້ຢ ູ່ ໃນບາງແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ 
ແລະ ບ ລິສ ດຕົວແທນຈ າໜ່າຍຂອງໄທ. 

2.3 ການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສົມບ ນ ແລະ ຄວາມພູ້ອມຂອງແຜນການທີີ່ມີຢ ູ່ແລູ້ວ 
ແຜນການຕ່າງໆ ຈາກການດ າເນນີການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຄ ັ້ງກ່ອນ )ຖູ້າມີ( ແມ່ນພະນ ກງານທີີ່ຮ ບຜິດຊອບການວາງແຜນນ າໃຊູ້ ທີີ່

ດນິໃນຂອງ ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ ແລະ ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ຈະເປັນ ຜ ູ້ຮ ບຜິດຊອບເກ ບ
ກ າສ ງລວມຢ ູ່ຂ ັ້ນບູ້ານ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນນາຍບູ້ານ ຫ   ຄະນະບູ້ານ ແລະ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ຈະເປັນຜ ູ້ສ ງລວມເກ ບຮ ກສາ
ບ ນດາອ ປະກອນຕ່າງໆ ທີີ່ໃຊູ້ໃນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບຈ ລະພາກ ແລະ ຜົນຈາກການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄວູ້ 
ເຊິີ່ງລວມມີ:  

a) ສ າລ ບກ ລະນີ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ -ການຈ ດສ ນທີີ່ດິນຈ ລະພາກ 
 ແຜນທີີ່ເຂດຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຂອງບູ້ານ 
 ຂ ໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກ ບເຂດຄ ູ້ມຄອງລະຫວ່າງບູ້ານຕ ໍ່ບູ້ານ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລງົກ່ຽວກ ບການໄກ່ເກ່ຍແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂ ດແຍ່ງກ່ຽວກ ບ 

ເຂດຄ ູ້ມຄອງລະຫວ່າງບູ້ານຕ ໍ່ບູ້ານ 
 ຂ ໍ້ຕົກລົງການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິ ແລະ ປູ່າໄມູ້ຂອງບູ້ານ 
 ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຂອງບູ້ານ 
 ຂ ໍ້ມ ນການຈ ດສ ນທີີ່ດນິຂອງບູ້ານ 
 ບົດລາຍງານການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ແລະ ການຈ ດສ ນທີີ່ດນິຂອງບູ້ານ 
b) ສ າລ ບກ ລະນີ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບມສ່ີວນຮວ່ມ 
 ແຜນທີີ່ເຂດຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ເຂດນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຂອງບູ້ານ 
 ຂ ໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກ ບເຂດຄ ູ້ມຄອງລະຫວ່າງບູ້ານຕ ໍ່ບູ້ານ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລງົກ່ຽວກ ບການໄກ່ເກ່ຍແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂ ດແຍ່ງກ່ຽວກ ບ 

ເຂດຄ ູ້ມຄອງລະຫວ່າງບູ້ານຕ ໍ່ບູ້ານ 
 ຂ ໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກ ບການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ຂອງບູ້ານ 
 ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ແລະ ປູ່າໄມູ້ຂອງບູ້ານ 

ເມ ີ່ອເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີັ້ສ າເລ ດແລູ້ວ, ຫົວໜູ້າທີມຈະຕູ້ອງໄດູ້ລງົໄປຫາບູ້ານເປ ຶ້າໝາຍ ແລະ ກວດກາເບິີ່ງວ່າແຜນທີີ່, ຂ ໍ້ຕົກລງົ ແລະ 

ຂ ໍ້ມ ນເກົົ່າໃດທີີ່ໝດົອາຍ ການນ າໃຊູ້ແລູ້ວ ຫ   ຂ ໍ້ມ ນໃດຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ທົບທວນຄ ນ. ດູ້ວຍການປຶກສາຫາລ ກ ບນາຍບູ້ານ ແລະ ຄະນະກ າມະ 

ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ຖູ້າພົບວ່າມີແຜນທີີ່, ຂ ໍ້ຕົກລງົ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນເກົົ່າໃດໝົດອາຍ ການໃຊູ້ງານ ຫ   ຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ທົບທວນຄ ນໃໝ ່ຢ ູ່ໃນ

ບູ້ານ (ເບິີ່ງລາຍລະອຽດຢ ູ່ພາກ 3.1).   



13 

 

3 ຕອນການສ າຫ ວດ ແລະ ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ຊຼຸດເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ  ແມ່ນໄດູ້ມີການອອກແບບມາເພ ີ່ອໃຊູ້ສະເພາະໃນການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແຕ່ລະ

ປະເພດ ຮ ບທີີ່3 ເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມສະດວກຄົບຖູ້ວນ ແລະ ຖ ກຕູ້ອງ, ຈ າເປັນຕູ້ອງມີການວາງແຜນ ຢູ່າງລະອຽດ 
ເຊ ົ່ນ ຕົວຢູ່າງ ) ເບີີ່ງໃນຮ ບ 3 ( ຂູ້າງລ ່ມນີັ້ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນພາບລວມຂອງການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນແຕ່ລະປະເພດ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີີ່ ກ່ຽວຂູ້ອງ, 
ພູ້ອມກ ນນ ັ້ນຍ ງສະແດງໃຫູ້ເຫ ນພາບລວມຂອງເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ຈະໄດູ້ນ າໃຊູ້ອີກດູ້ວຍ. 

 ຮ ບທີ   3 ພາບລວມຂອງເຄ ີ່ອງມ ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ  ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ 

3.1 ການຈ ດກອງປະຊຼຸມບູ້ານ 
ການຈ ດກອງປະຊຼຸມບູ້ານ ຕູ້ອງໄດູ້ເຊ ັ້ອເຊີນເອົາການຈ ດຕ ັ້ງບູ້ານ ແລະ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈາກອົງການຈ ດຕ ັ້ງພາຍໃນບູ້ານແຕ່ລະຂ ັ້ນ: ບ ນດາຜ ູ້

ຕາງໜູ້າຈາກ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທ ງໝດົ, ບ ນດາຜ ູ້ຕາງໜູ້າຂອງ

ຄອບຄົວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງໃນ

ບູ້ານ ແລະ ຄະນະກ ່ມບູ້ານ ເຂົັ້າມາຮ່ວມ. ກ່ອນດ າເນນີກອງປະຊຼຸມ 
ຕູ້ອງໄດູ້ແຈູ້ງຈ ດປະສົງ ເປ ຶ້າໝາຍ ແລະ ແນະນ າທີມງານເຮ ດວຽກ
ໃຫູ້ທີີ່ປະຊຼຸມຮ ບຮ ູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ. ພູ້ອມນ ັ້ນປະຊຼຸມ ຕູ້ອງໄດູ້
ອະທິບາຍບ ນດາວິທີການ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການດ າເນນີ
ວຽກງານ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມຂ ັ້ນ
ບູ້ານ, ໂດຍເນ ັ້ນອະທິບາຍຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ຄວາມສ າຄ ນຂອງວຽກ
ງານດ ົ່ງກ່າວ ໃຫູ້ຊາວບູ້ານຮ ບຮ ູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຢູ່າງຈະແຈູ້ງ ແລະ ຖູ້າ
ເປັນການດີເຊນີ ເຈົັ້າເມ ອງ ຫ   ຮອງເຈົັ້າເມ ອງ, ຫົວໜູ້າ ຫູ້ອງການ
ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ແລະ ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະ 
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ ເຂົັ້າຮ່ວມນ າ  

ລະດ ບຄົວເຮ ອນ

ສ າພາດແຕ່ລະ

ຄົວເຮ ອນ

ອົງປະກອບຄອບຄົວ

ແຫ ່ງລາຍຮ ບ ຄວາມ
ພູ້ອມທາງດູ້ານທີີ່ດິນ
ການສ າຫ ວດດູ້ານ
ການລູ້ຽງສ ດ

ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງ
ທີີ່ດິນບູ້ານ, ແບ່ງກ ່ມຜ ູ້

ຊາຍ ແລະ ຜ ູ້ຍິງ

ສ າພາດ ແລະ
ສົນທະນາເປັນກ ່ມ, 
ສ າຫ ວດບ ນຫາຕ່າງໆ

ສ າມະໂນບ ນຫາ, 
ການເພີີ່ນຂ ັ້ນຂອງ
ພົນລະເມ ອງ, ຂ ໍ້ມ ນ
ສ ດປູ່າ, ເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງ
ດົງ , ພ ດກະສິກ າຫ  ກ

ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງ
ທີີ່ດິນບູ້ານ

ການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍ
ການສະແດງຕາມ

ບົດບາດ

ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ
ກະສິກ າ ໃນປັດຈ ບ ນ
ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ
ກະສິກ າໃນອະນາຄົດ
ແລະ ແຜນກິດຈະກ າ

ໃນຕ ໍ່ໜູ້າ

ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງ
ທີີ່ດິນບູ້ານ

ສ າຫ ວດ ແລະ ການ
ສ ່ມຕົວຢູ່າງດິນ

ຄ ນສົມບ ດຂອງດິນ
ກະສິກ າ ການແນະນ າ
ກ່ຽວກ ບການໃສ່ຝ ູ່ນ

ຮ ບທີ   4 ກອງປະຊຼຸມບູ້ານ 
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ໂດຍທົົ່ວໄປແລູ້ວໃນໄລຍະຜ່ານມາຫ າຍໆ ບູ້ານ ແມ່ນມີຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິຂ ັ້ນບູ້ານ ທີີ່ໄດູ້ຖ ກແຕ່ງຕ ັ້ງໄວູ້ແລູ້ວ ໃນກ ລະນ ີນີັ້ຄະນະ
ກ າມະການ ດ ົ່ງກ່າວ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການແຕ່ງຕ ັ້ງ ແລະ ຮ ບຮອງຄ ນໃໝ່ໃນເວລາຈ ດກອງປະຊຼຸມຢ ູ່ບູ້ານບູ້ານເລີຍ ໂດຍຊ່ອງໜູ້າ ແລະ ໄດູ້ຮ ບ
ຄວາມເຫ ນດຈີາກຄະນະຊີັ້ນ າຂ ັ້ນເມ ອງ ທີີ່ມາເປີດກອງປະຊຼຸມ. ໃນລະຫວ່າງການດ າເນນີ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ ການຄ ູ້ມ
ຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ແມ່ນເປັນກ ່ມຄນົທີີ່ສ າຄ ນໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆ  ເຊິີ່ງເຂົາເຈົັ້າ
ຈະເປັນຜ ູ້ສະໜອງບ ນດາຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຈ າເປັນທ ງໝດົ ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາແບບເປັນກ ່ມ ແລະ ການສູ້າງແຜນທີີ່ ພູ້ອມນີັ້ ຍ ງຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກຊ່າວບູ້ານຜ ູ້ອ ີ່ນ  ໆໃນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນອະນາຄດົ ນອກຈາກນີັ້ຍ ງຕູ້ອງເຮ ດໜູ້າທີີ່ໃນ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້
ຕົກລງົ ແລະ ແຜນການຕ່າງໆ ໃຫູ້ແກ່ຊາວບູ້ານຮ ບຮ ູ້ນ າອີກ. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບູ້ານຕ ໍ່ກ ບ ການວາງແຜນຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕູ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມ 
ຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ຫ   ຕົວແທນຊາວບູ້ານ ມີຄວາມຮ ູ້ພຽງພ ທາງດູ້ານກະສິກ າ. ໃນກ ລະນ ີຫາກບ ໍ່ມີຕົວແທນຈາກຊາວບູ້ານພຽງພ  ອາດຈະຕູ້ອງ ມີການ
ແຕ່ງຕ ັ້ງສະມາຊິກເພີີ່ມເຕີມ ປະກອບເຂົັ້າຕ ີ່ມ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ  

ຫ  ງຈາກການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ສ າລ ດ ຄະນະກ າມະການດ ົ່ງກ່າວ ຈະເປັນຜ ູ້ 

ບ ລິຫານຈ ດການທີີ່ດນິປະເພດຕ່າງໆ  ພາຍໃນບູ້ານຂອງຕົນ. ດນິກະສິກ າ ,ດນິປູ່າໄມູ້ ແລະ ປະເພດອ ີ່ນໆ (   ແລະ ຈະຕູ້ອງມີການຕົກລງົກ່ຽວກ ບ 
ລະບຽບການວ່າດູ້ວຍການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິບູ້ານຫ  ງຈາກທີີ່ສ າເລ ດການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ. ຄະນະກ າມະ ການ ຈະເປັນຜ ູ້ຮ ບຜິດ ຊອບໂດຍກົງ ໃຫູ້
ບ ນດາຂ ໍ້ຕົກລງົຕ່າງໆ ໄດູ້ຮ ບການ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ດ າເນນີມາດຕະການລົງໂທດຕ ໍ່ຜ ູ້ລະເມີດກດົລະບຽບຕ່າງໆ  ທີີ່ຊາວບູ້ານໄດູ້ກ ານດົ ຂ ັ້ນ
ຮ່ວມກ ນ. ການຄ ດເລ ອກສະມາຊິກໃນ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານທີີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນອີງຕາມການຕົກ ລງົຂອງຊາວບູ້ານ ແລະ ອ ານາດ

ການປ ກຄອງບູ້ານ.  

3.2 ການເກ ບກ າ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ ດູ້ານເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ  
ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນແມ່ນດ າເນນີການດູ້ວຍສອງວິທີຄ : )1( ດູ້ວຍການນ າໃຊູ້ແບບຟອມສອບຖາມແຕ່ລະຄົວເຮ ອນ ເຊິີ່ງ ມີລ ກສະນະ 

ສ ັ້ນກະທ ດຮ ດ ແລະ )2( ດູ້ວຍວິທີການການສ າພາດແບບເປັນກ ່ມ ແລະ ແບບເປັນກ ່ມຍ່ອຍຮ່ວມ ກ ບ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ຫ   
ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ. 

3.2.1 ການສ າພາດແບບເປັນກ ່ມໃຫຍ່ ແລະ ແບບກ ່ມຍ່ອຍ  
ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ແມ່ນເປັນກ ່ມຄນົທີີ່ຈະສະໜອງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສ າຄ ນໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນ 

ບ ນຫາ, ເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດງົ, ອ ດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງພົນລະເມ ອງ, ການພ ດທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ເປ ຶ້າໝາຍການພ ດທະນາໃນອະນາຄດົ. ສ າລ ບການ

ເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນໃນແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ທີີ່ກ່າວມານ ັ້ນ ແມ່ນມີແບບຟອມເກ ບກ າ ຢູ່າງຄົບຖູ້ວນທີີ່ລະບ ໄວູ້ຢ ູ່ໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ ແລູ້ວ )ບດົທີ 7(.  

ສ າລ ບການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນເປັນກ ່ມ ແມ່ນໄດູ້ນ າໃຊູ້ວິທີການສົນທະນາແບບເປັນກ ່ມໃຫຍ່ຫ າຍຄົນ ແລະ ການສ າພາດແບບເປັນກ ່ມ 
ຍ່ອຍ ກ ບ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ແລະ ຕົວແທນຊາວບູ້ານ.  

ການສ າພາດແບບເປັນກ ່ມຍ່ອຍຮ່ວມ ກ ບ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ແມ່ນວິທີການສ າຫ ວດທາງດູ້ານຄ ນນະພາບ ເຊິີ່ງໄດູ້ 
ລວບລວມເອົາຊຼຸດຄ າຖາມເປີດຕ່າງໆ  ທີີ່ໄດູ້ມີການກ ານດົໄວູ້ລ່ວງໜູ້າແລູ້ວ (ຄ າຖາມເພ ີ່ອສູ້າງບ ນຍາກາດໃນການສົນທະນາ) ໂດຍການໃຫູ້ໂອກາດ 

ແກ່ຜ ູ້ຖ ກສ າພາດຄົັ້ນຄວູ້າຫາຂ ໍ້ມ ນສະເພາະ ຫ   ຄ າຕອບເພີີ່ມເຕີມ. ວິທີການນີັ້ ຈະບ ໍ່ຈ າກ ດການຕອບຄ າຖາມໃນການສົນທະນາ ເຊິີ່ງສະມາຊິກ ພາຍ

ໃນກ ່ມສາມາດຄົັ້ນຄວູ້າ ແລະ ຕອບຮ່ວມກ ນໄດູ້ເປັນຫ າຍໆ ແງ່ແນວຄວາມຄດິ ຈະບ ໍ່ສະເພາະເຈາະຈງົແຕ່ຕອບຄ າຖາມທີີ່ຕ ັ້ງຂ ັ້ນເທົົ່ານ ັ້ນ (ເຊິີ່ງແຕກ

ຕ່າງຈາກແບບສອບຖາມແບບມີໂຄງສູ້າງ). 

ເພ ີ່ອກະກຽມການສ າພາດແບບເປັນກ ່ມຍ່ອຍ ຮ່ວມກ ບ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ຫ   ການສົນທະນາແບບເປັນກ ່ມ, ຈະຕູ້ອງ 
ໄດູ້ກ ານດົບ ນດາຫົວຂ ໍ້ຂອງການສ າພາດໄວູ້ລ່ວງໜູ້າກ່ອນ ຕົວຢູ່າງ: ຄ າຖາມກ່ຽວກ ບປະຫວ ດຄວາມເປັນມາຂອງບູ້ານ ທ ງນີັ້ກ ໍ່ເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ມີ 
ຄວາມກະຈ່າງແຈູ້ງກ່ຽວກ ບສິີ່ງທີີ່ຈະຖາມ ແລະ ວິທີການໃນການສູ້າງບ ນຍາກາດໃນການສົນທະນາ.  
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ການສົນທະນາແບບເປັນກ ່ມ ສາມາດດ າເນນີໂດຍນ າໃຊູ້ແບບຟອມຈາກກ່ອງເຄ ີ່ອງມ  )ບດົທີ 7(, ເຊິີ່ງຈະຖ ກນ າໃຊູ້ໃນການຕ ີ່ມ ຂ ໍ້ມ ນ
ຫ  ງຈາກ ການສົນທະນາສ າເລ ດລົງ ແລະ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສະຫ ຼູບເປັນແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ທີີ່ສ າຄ ນ ຂອງລາຍລະອຽດເພ ີ່ອຮ ບປະກ ນວ່າຂ ໍ້ມ ນສ າຄ ນ ຈະບ ໍ່ເສຍ
ຫາຍ ແລະ ຖ ກບ ນທ ກໄວູ້ຄບົຖູ້ວນ. 

ສ າລ ບຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ  ເຊ ົ່ນການສອບຖາມ ຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນບ ນຫາ, ເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດງົ ຫ   ສ ດປູ່າ, ຄວນມີການແບງ່ກ ່ມອອກເປັນ ກ ່ມ ຜ ູ້

ຊາຍ ແລະ ກ ່ມຜ ູ້ຍິງ ເພ ີ່ອໃຫູ້ເຫ ນໄດູ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ າຕອບທີີ່ໄດູ້ຈາກຜ ູ້ຍິງ ແລະ ຜ ູ້ຊາຍ. 

ຖູ້າຈະໃຫູ້ດ ີສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວການດ າເນນີການສົນທະນາແບບເປັນກ ່ມ ຈະປະກອບມີຜ ູ້ຊ່ວຍ 2 ທ່ານ ໂດຍໃຫູ້ແບງ່ວຽກງານຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
)1( ຜ ູ້ທີໜ ີ່ງອະທິບາຍຫົວຂ ໍ້ ແລະ ວິທີການທີີ່ນ າໃຊູ້, ຄ ີ່ ເຮ ດໜູ້າທີີ່ເປັນຜ ູ້ນ າ ຫ   ຜ ູ້ດ າເນນີການສົນທະນາ ການນ າໃຊູ້ຄ າຖາມ. ຮ ບປະກ ນໃຫູ້
ສະມາຊິກທ ກຄນົຂອງກ ່ມແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເນ ັ້ອໃນ ນອກຈາກນີັ້, ຈະຕູ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າ ປະເດ ນທີີ່ປຶກສາຫາລ  ຈະບ ໍ່ໄດູ້ຮ ບອິດທະ
ພົນຈາກບ ກຄນົ ຫ   ມີການລ າອຽງໂດຍກ ່ມຄົນໃດໜ ີ່ງ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດພິເສດສະເພາະ. )2( ຜ ູ້ຊ່ວຍທີສອງ ເປັນຜ ູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ການສົນທະນາ ຂອງ
ຜ ູ້ນ າພາການປຶກສາຫາລ  ບ ນລ ຜົນດູ້ວຍດີ, ມີໜູ້າທີີ່ຫ  ກຄ ີ່ ບ ນທ ກຜົນໄດູ້ຮ ບຕ່າງໆ ເຂົັ້າໃນເອກະສານ. ເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ຜົນໄດູ້ຮ ບ ຫ   ຄ າຕອບຈາກ

ການສົນທະນາມີຄວາມກະຈ່າງແຈູ້ງຕ ໍ່ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ອາດຈະໄດູ້ມີການຂຽນບ ນທ ກໃສ່ເຈູ້ຍ A0 ແລະ ຕິດໄວູ້ກ ບຝາ ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ. 
ສ່ວນຕາຕາລາງ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຜົນໄດູ້ຮ ບ ໃຫູ້ໄດູ້ພິມເຂົັ້າໃນຄອມພິວເຕີໄວູ້ ພາຍຫ  ງດ າເນນີ ການສົນທະນາສ າເລ ດ.   

ເຄ ີ່ອງມ  ສ າລ ບການສົນທະນາແບບເປັນກ ່ມແມ່ນໄດູ້ກ ານດົ ແລະ ອະທິບາຍໄວູ້ຢ ູ່ຕາຕາລາງ  3. ເຄ ີ່ອງມ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດ ນ າ

ໃຊູ້ໄດູ້ງ່າຍ, ສ່ວນເຄ ີ່ອງມ ເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບລະບົບການປ ກພ ດຫ  ກ ແລະ ການລູ້ຽງສ ດ ແມ່ນໄດູ້ມີຄ າອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມຄ ດຕິດ ມານ າໃນ 

ຂ ໍ້ 4.1 ແລະ ຂ ໍ້ 4.1.3. 

ຕາຕາລາງ  3 ລາຍລະອຽດຂອງເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ໃຊູ້ ສ າລ ບການສົນທະນາແບບເປັນກ ່ມ 

ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຕູ້ອງການ 
ແຫ ງ່ຂ ໍ້ມ ນ 

(ກ ມ່ເປ ຶ້າໝາຍ) ຜົນໄດູ້ຮ ບ 

ຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິຂອງ
ປະຊາກອນ 

ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນບູ້ານ  
ອ ດຕາເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງພົນລະເມ ອງການຄາດຄະເນຈ ານວນ
ປະຊາກອນຂອງບູ້ານໃນອະນາຄດົ 

ການສ າຫ ວດຂ ໍ້ມ ນ
ສ າມະໂນບ ນຫາ 

ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນບູ້ານ 
(ໂດຍແຍກກ ່ມ ຊາຍ ແລະ ກ ່ມຍິງ) 

ສະຫ ຼຸບບ ນຫາທີີ່ສ າຄ ນ ແລະ ຈ ດບ ລິມະສິດ ທີີ່ດິນ ແລະ 
ການຜະລດິກະສິກ າ, ສາເຫດຂອງບ ນຫາຕ່າງໆ, ຜົນກະທົບ 

ແລະ ວິທີການແກູ້ໄຂທີີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້.  

ການນ າໃຊູ້ໄມູ້ ແລະ 
ການຂ ດຄົັ້ນໄມູ້  

ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ 
(ໂດຍແຍກກ ່ມຊາຍ ແລະ ກ ່ມຍິງ) ການນ າໃຊູ້ໄມູ້ຂອງຊາວບູ້ານ  

ຂ ໍ້ມ ນສ ດປູ່າ ແລະ 
ການນ າໃຊູ້  

ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ 
(ໂດຍແຍກກ ່ມຊາຍ ແລະ ກ ່ມຍິງ) ສະຖານທີີ່ພົບເຫ ນ ແລະ ການນ າໃຊູ້ສ ດປູ່າຂອງຊາວບູ້ານ 
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ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ການເພີີ່ມຂ ັ້ນພົນລະເມ ອງ 

ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ ແມ່ນໄດູ້ກ ານດົວິທີການຄດິໄລລ່ະອຽດຢ ູ່ໃນປຶຶ້ມຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ ໂດຍໄດູ້ລະບ ຢ ູ່ໃນ Excel ທີີ່ມີ

ສ ດການຄດິໄລ່ທີີ່ຈ າເປັນ )ສາມາດເຂົັ້າເບິີ່ງລາຍລະອຽດໄດູ້ຢ ູ່ Sheet ຂອງຖານຂ ໍ້ມ ນໃນໂປ ແກ ມ Excel ພາຍໃຕູ້ຫົວຂ ໍ້ ຂ ໍ້ມ ນໃນລະດ ບ ຄວົ

ເຮ ອນ(. 

ຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນຕົວເລກພົນລະເມ ອງທີີ່ມີຢ ູ່ໃນປະຈ ບ ນ, ໃສ່ໃນຮ່າງຕາຕາລາງເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ, ທີີ່ໄດູ້ມາຈກນາຍບູ້ານ ແລະ ໄດູ້ຈາກການ 

ຄິດໄລ່ໃນການສ າຫ ວດເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນຄົວເຮ ອນ. ຈາກນ ັ້ນ, ສອບຖາມ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ກ່ຽວກ ບ ຈ ານວນປະຊາກອນເກດີ ໃ

ໝ່, ເສຍຊີວິດ, ຍົກຍູ້າຍເຂົັ້າ ແລະ ຍົກຍູ້າຍອອກ ມີຈ ກຄນົໃນແຕ່ລະປີ ເຊິີ່ງໃຫູ້ເກ ບຢ້ອນຄ ນຫ  ງໃນຊວ່ງ 5 ຫາ 6 ປີທີີ່ຜ່ານມາ ເພ ີ່ອນ າມາເປັນ 

ຂ ໍ້ມ ນພ ັ້ນຖານໃນການຄດິໄລ່ຫາອ ດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງພົນລະເມ ອງພາຍໃນບູ້ານ.  

ຕົວຢູ່າງ: ການປູ່ຽນແປງປະຊາກອນໃນ ແຕ່ລະປີ ຈະຖ ກຄິດໄລ່ໂດຍ: 

 

 

    ປະຊາກອນຂອງປີກ່ອນໆ  (ຕົວຢູ່າງປີ 2015) ແມ່ນຄດິໄລໄ່ດູ້ໂດຍການຫ ກອອກຈາກຈ ານວນປະຊາກອນທີີ່ມີການປູ່ຽນແປງຂອງ ປີ 2016 

ແລະ ໃຫູ້ນ  ຳໃຊູ້ວິທີການຄດິໄລດ່ ົ່ງກາ່ວສ າລ ບແຕ່ລະປີອ ີ່ນ ທີີ່ຜ່ານມາ. ຖູ້າຫາກມີປະຊາກອນເພີີ່ມຂ ັ້ນໃນປີ 2016, ໝາຍຄວາມ ວ່າການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນແມ່ນມີຜົນບວກ ແລະ ປະຊາກອນໃນປີ 2015 ຈະມີຈ ານວນປະຊາກອນໜູ້ອຍກວ່າປີ 2016. ຖູ້າຫາກມີປະຊາກອນ

ຫ ຼຸດລງົໃນປີ 2016, ຜົນການປູ່ຽນແປງປະຊາກອນຈະເປັນຄ່າລບົ ແລະ ປະຊາກອນໃນປີ 2015 ຈະມີຈ ານວນຫ າຍກວ່າ ປະຊາກອນໃນປີ 2016. 

 

ຫ  ງຈາກທີີ່ຄິດໄລ່ຈ ານວນປະຊາກອນທ ງໝົດຂອງແຕ່ລະປີແລູ້ວ, ໃຫູ້ຄິດໄລ່ການປູ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮູ້ອຍ. ເຊິີ່ງມີວິທີການຄິດໄລ່ໂດຍການເອົາ

ຈ ານວນປະຊາກອນທີີ່ປູ່ຽນແປງຂອງແຕ່ລະປີທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ຄ ນໃຫູ້ 100 ແລະ ຫານໃຫູ້ ຈ ານວນປະຊາກອນຂອງປີດຽວກ ນ. 

ການປູ່ຽນແປງປະຊາກອນ  (𝟐𝟎𝟏𝟓)

= ອ ດຕາການເກີດ (𝟐𝟎𝟏𝟓)– ອ ດຕາການຕາຍ (𝟐𝟎𝟏𝟓) 

+ ຈ ານວນຍູ້າຍເຂົັ້າ  (𝟐𝟎𝟏𝟓)–ຈ ານວນຍູ້າຍອອກ  (𝟐𝟎𝟏𝟓) 

 

 

ຈ ານວນປະຊາກອນ  (𝟐𝟎𝟏𝟓) = ຈ ານວນປະຊາກອນ (𝟐𝟎𝟏𝟔) −  ການປູ່ຽນແປງປະຊາກອນ  (𝟐𝟎𝟏𝟔) 

  ຮ ບທີ   5 ຕົວຢູ່າງການເກ ບຂ ໍ້ມ ນ ອ ດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງພົນລະເມ ອງ  
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ຫ  ງຈາກໄດູ້ຕົວເລກທ ງໝົດໃນຊ່ວງໄລຍະການສ າຫ ວດ ທີີ່ໄດູ້ຄິດໄລ່ການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນເປັນອ ດຕາສ່ວນຮູ້ອຍແລູ້ວ, ໃຫູ້ບວກຈ ານວນ

ການເພີີ່ມຂ ັ້ນເປັນສ່ວນຮູ້ອຍ ຂອງແຕ່ລະປີ ຈະໄດູ້ອ ດຕາການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນທ ງໝົດຂອງຊ່ວງປີການສ າຫ ວດ ດ ົ່ງກ່າວ. 

ໃນການຄິດໄລ່ຈ ານວນປະຊາກອນທີີ່ມີການປູ່ຽນແປງສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີໃນຊ່ວງໄລຍະປີທີີ່ສ າຫ ວດ, ໃຫູ້ຫານຈ ານວນປະຊາກອນ ທີີ່ມີການ
ປູ່ຽນແປງ ໃຫູ້ກ ບ ຈ ານວນປີທີີ່ສ າຫ ວດ ແລູ້ວຈະໄດູ້ຕົວເລກທີີ່ເອີັ້ນວ່າ ອ ດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນ ຫ   ອ ດຕາການຫ ຼຸດລົງຂອງປະຊາກອນ ອີງຕາມທິດ
ທາງໃນການປູ່ຽນແປງ. 

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນຂອງບູ້ານໜ ີ່ງໃນອະນາຄດົ ສາມາດຄິດໄລ່ໃນແຕ່ລະປີໄດູ້ດ ົ່ງນີັ້: 

 

ເຮ ດແບບນີັ້ຕ ໍ່ໄປ ແລະ ຄດິໄລ່ຫາຈ ານວນປະຊາກອນທີີ່ຄາດຄະເນນີັ້ ເປັນໄລຍະຫູ້າປີຕ ໍ່ໜູ້າ. 

ການສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນບ ນຫາ 

ການສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນບ ນຫາ ແມ່ນເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປະເມີນວ່າ ການປູ່ຽນແປງການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນອ ນໃດທີີ່ມີ 
ຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຈ ດລ າດ ບບ ລິມະສິດຂອງບູ້ານ.  

ສິີ່ງທີີ່ສ າຄ ນຕູ້ອງໄດູ້ເກ ບກ າສ າມະໂນບ ນຫາໃຫູ້ລະອຽດຈະແຈູ້ງ ເພ ີ່ອເປັນສິີ່ງຢືນຢັນວ່າ ການດ າເນີນວຽກງານການວາງແຜນປະສົບ 
ຜົນສ າເລ ດ. ຖູ້າຫາກການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນບ ນຫາໄດູ້ຄົບຖູ້ວນ ແລະ ລະອຽດຈະແຈູ້ງ ຈ ີ່ງຈະສາມາດເວົັ້າໄດູ້ວ່າ ບ ນຫາທ ງໝົດ ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ
ກ ບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນຖ ກເກ ບກ າຄົບຖູ້ວນ. ສິີ່ງທີີ່ສ າຄ ນ, ທີມງານເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ອະທິບາຍໃຫູ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າໃຈຢູ່າງ ລະອຽດຈະແຈູ້ງ 
ກ່ຽວກ ບສ າມະໂນບ ນຫາແບບໃດທີີ່ຕູ້ອງການເກ ບກ າ.  

ການສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນບ ນຫາແມ່ນຈະເກ ບກ າແຍກເປັນແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ເຊ ົ່ນ: ສ າມະໂນບ ນຫາດູ້ານກະສິກ າ, ປູ່າໄມູ້, ສາທາລະນະ

ສ ກ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບ ນຫາອ ີ່ນ .ໆ ພິເສດ ຫົວຂ ໍ້ກ່ຽວກ ບຄວາມໝ ັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນຂອງຊາວບູ້ານ ແລະ ບ ນຫາທົົ່ວໄປ

ກ່ຽວກ ບທີີ່ດິນ ຄວນຈະໄດູ້ຮ ບການປຶກສາຫາລ  ແລະ ມີການເກ ບກ າຢູ່າງເໝາະສົມ.  

ຄາດຄະເນຈ ານວນປະຊາກອນປີ 𝟐𝟎𝟏𝟕 

= ຈ ານວນປະຊາກອນປີ 𝟐𝟎𝟏𝟔 + ອ ດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນສະເລ່ຍ (%) ∗ ຈ ານວນປະຊາກອນປີ 𝟐𝟎𝟏𝟔 

ຄາດຄະເນຈ ານວນປະຊາກອນປີ 𝟐𝟎𝟏𝟖 

= ຈ ານວນປະຊາກອນປີ 𝟐𝟎𝟏𝟕 + ອ ດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນສະເລ່ຍ (%) ∗ ຈ ານວນປະຊາກອນປີ 𝟐𝟎𝟏𝟕 

ການປູ່ຽນແປງປະຊາກອນ(𝟐𝟎𝟏𝟓) (%) =
ຈ ານວນປະຊາກອນທີີ່ມີການປູ່ຽນແປງ (𝟐𝟎𝟏𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟎

ຈ ານວນປະຊາກອນ (𝟐𝟎𝟏𝟓)
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ຮ ບທີ   7 ການສົນທະນາ ເປັນກ ່ມແມ່ຍິງ  

ພາຍຫ  ງ ດ າເນນີການສົນທະນາ ແລະ ເກ ບກ າສ າມະໂນບ ນຫາໃນແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ລະອຽດແລູ້ວ ໃຫູ້ສະຫ ຼູບສ ງລວມ ລາຍການຂອງບ ນຫາ, 

ສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບ. ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້, ຄວນຈະກ ານດົວິທີການແກູ້ໄຂບ ນຫາຕ່າງໆ ໃຫູ້ຄົບຖູ້ວນ. ຫ  ງຈາກນ ັ້ນ, ຈິີ່ງຈ ດລ າດ ບບ ນຫາ ຕາມ 

ຄວາມສ າຄ ນ. 

ເພ ີ່ອໃຫູ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈງ່າຍ ຕູ້ອງໄດູ້ມີການອະທິບາຍຮ່າງຕາຕາລາງເກ ບກ າສ າມະໂນບ ນຫາ ແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ, 
ລວມທ ງຄວາມໝາຍຂອງຄ າສ ບ ບ ນຫາ, ສາເຫດ, ຜົນກະທົບ ແລະ ການສະເໜີວິທີການແກູ້ໄຂໃຫູ້ປະຊາຊນົເຂົັ້າໃຈລະອຽດຈະແຈູ້ງ. ນອກນ ັ້ນ 
ຄວນໄດູ້ອະທິບາຍຮ່າງໂຄງສູ້າງຕາຕາລາງເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນຕ ີ່ມວ່າທີີ່ໄປທີີ່ມາຂອງບ ນຫາຄ ແນວໃດ ແຕ່ບ ໍ່ຄວນກ ານດົຄ າຕອບ ຫ   ບອກບ ນຫາໃຫູ້ແກ ່
ກ ່ມດ ົ່ງກ່າວ ເຊິີ່ງເຮົາຈະໃຫູ້ປະຊາຊນົເປັນຜ ູ້ຄົັ້ນຄດິ ແລະ ຕອບດູ້ວຍຕົວເຂົາເຈົັ້າເອງ. 

ອົງປະກອບທີີ່ສ າຄ ນຂອງການສ າຫ ວດສ າມະໂນບ ນຫາ 

ບ ນຫາ: ບ ນຫາທີີ່ແທູ້ຈິງແມ່ນຫຍ ງ? ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກ ບບ ນຫາທີີ່ກ າລ ງຈະເກດີຂ ັ້ນ. ຈ ດລ າດ ບຄວາມສ າຄ ນຂອງບ ນຫາຕ່າງໆ . 
ຕົວຢູ່າງ: ສ ດບ ກລ ກເຂົັ້າທ າລາຍ ຜົນລະປ ກຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ອ ີ່ນໆ . 
ສາເຫດ: ສາເຫດທີີ່ພາໃຫູ້ເກດີບ ນຫາແມ່ນຫຍ ງ? 

ຕົວຢູ່າງ: ສ ດລູ້ຽງຖ ກປູ່ອຍຊະຊາຍຢູ່າງອິດສະຫ ະ ຢ ູ່ພາຍໃນບູ້ານ ແລະ ບ ໍ່ມີການຄວບຄ ມໃດ .ໆ 

ຜົນກະທົບ: ບ ນຫາດ ົ່ງກ່າວພາໃຫູ້ເກດີຜົນກະທົບຄ ແນວໃດ? 

ຜົນຜະລດິເສຍຫາຍ ແລະ ບ ໍ່ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ, ຊາວກະສິກອນຈະຕູ້ອງປ ກໃໝ່ ແລະ ລູ້ອມຮົັ້ວສວນປ ກພ ດຂອງຕົນໂດຍຮ ບຜິດຊອບຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ 

ເອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຄວາມເປັນຈງິ ເຈົັ້າຂອງສ ດລູ້ຽງຄວນຈະຮ ບຜິດຊອບໃນການຄວບຄ ມສ ດລູ້ຽງຂອງຕົນ ແຕ່ການຄວບຄ ມສ ດລູ້ຽງຢ ູ່ ພາຍໃນ

ບູ້ານ/ກ ໍ່ຍ ງເກດີມີຂ ໍ້ຂ ດແຍ່ງກ ນ ແລະ ຜິດຖຽງກ ນຢ ູ່ປະຈ າ. 

ການສະເໜີວທີິການແກູ້ໄຂ: ຈະເຮ ດແນວໃດເພ ີ່ອແກູ້ໄຂບ ນຫາດ ົ່ງກ່າວ? 
ຈ ດສ ນ ແລະ ອູ້ອມຮົັ້ວທີີ່ດິນສ າລ ບລູ້ຽງສ ດ, ຄ ູ້ມຄງເຂດດນິສ າລ ບລູ້ຽງສ ດ,  ຈ າກ ດຂອບເຂດການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງສ ດ, ສູ້າງລະບຽບ 
ການໃນຂ ັ້ນບູ້ານຂ ັ້ນ ສ າລ ບການຊດົເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ຖູ້າຫາກມີສ ດທ າລາຍຜົນລະປ ກ. ປ ກຍູ້າ ຫ   ພ ດອາຫານສ ດ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສ ດກິນ. 

  ຮ ບທີ   6 ຕົວຢູ່າງການເກ ບຂ ໍ້ມ ນ ສ າມະໂນ
ບ ນຫາ 
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3.2.2 ການສ າພາດເອົາຂ ໍ້ມ ນລະດ ບຄົວເຮ ອນ, ການພິມລົງຖານຂ ໍ້ມ ນຄອມພິວເຕີ ແລະ ການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ 
ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນໃນລະດ ບຄົວເຮ ອນ ມີຈ ດປະສົງເພ ີ່ອເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນພ ັ້ນຖານຈ ານວນໜ ີ່ງກ່ຽວກ ບຄອບຄວົ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນແຫ ງ່ 

ລາຍ/ຮ ບຫ  ກ ແລະ ສະພາບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຂອງປະຊາຊນົພາຍໃນບູ້ານ. ໃນວຽກງານການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງ 

ທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ )PLUP/PALM( ຖູ້າບູ້ານທີີ່ມີຈ ານວນຄົວເຮ ອນບ ໍ່ເກນີ 150 ຄົວເຮ ອນ ທີມງານ PLUP/PALM (ຈ ານວນ 6 

ຄົນ) ສາມາດສ າຫ ວດເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນລະດ ບຄົວເຮ ອນຂອງບູ້ານໃຫູ້ສ າເລ ດພາຍໃນວ ນດຽວ. ເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ສາມາດເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນໄດູ້ຢູ່າງຖ ກຕູ້ອງ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ການນ າໃຊູ້ແບບສອບຖາມຈ ີ່ງມີລ ກສະນະທີີ່ສ ັ້ນກະທ ດຮ ດ, ເຊິີ່ງແບບສອບຖາມດ ົ່ງກ່າວແມ່ນໄດູ້ລະບ ໄວູ້ລະອຽດຢ ູ່ໃນກ່ອງ 
ເຄ ີ່ອງມ  )ບດົທີ 5(. 

ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບສະພາບທາງດູ້ານເສດຖະກດິ-ສ ງຄົມຂອງບູ້ານ, ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຊ ດເຈນ ແລະ ຖ ກຕູ້ອງ. ທີມງານເມ ອງ 

ຈະຕູ້ອງມີຄວາມເຂົັ້າໃຈເລິກເຊິີ່ງ ກ່ຽວກ ບກດິຈະກ າ ແລະ ສະພາບການປະກອບອາຊີບເພ ີ່ອສູ້າງລາຍຮ ບຫ  ກ, ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນອົງປະກອບດູ້ານໂຄງສູ້າງ 

ຂອງຄອບຄວົ, ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຂອງທີີ່ດນິ ແລະ ສ ດລູ້ຽງຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

 

ການຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ພະນ ກງານເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ  

ພະນ ກງານທີີ່ຈະລົງເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການຝຶກອົບຮົມຢູ່າງຖ ກຕູ້ອງ ກ່ອນຈະລົງໄປດ າເນີນການສ າພາດ. ການຝືກອົບຮົມ
ດ ົ່ງກ່າວຈະຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍ 4 ຂ ັ້ນຕອນ ດ ົ່ງນີັ້: 

1. ມີການອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຂອງແບບສອບຖາມໂດຍລະອຽດ, ມີການຍົກຕົວຢູ່າງສ າລ ບຄ າຕອບ, ມີການກ ານົດຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຈ ດປະສົງ

ຂອງການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນຈະເອົາມານ າໃຊູ້ເພ ີ່ອຫຍ ງ.   

2. ການສະແດງບົດບາດ ຫ   ການສ າພາດທົດລອງ ໂດຍທີີ່ ຄ ຝຶກ ຈະສະແດງເປັນຜ ູ້ສ າພາດ ແລະ ຜ ູ້ຖ ກສ າພາດ. ສ່ວນຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 

ຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນໃສ່ໃນແບບຟອມໄປພູ້ອມໆກ ນໃນລະຫວ່າງການສ າພາດທົດລອງ.   

3. ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າໃສ່ sheet ຂອງ ຖານຂ ໍ້ມ ນ ຕາມການຊີັ້ນ າຂອງຄ ຝືກ. 

4. ຫ  ງຈາກນ ັ້ນຈະມີການປຽບທຽບ ແລະ ຕີລາຄາ ຜົນໄດູ້ຮ ບຂອງການສ າພາດທົດລອງ. 

  

  ຮ ບທີ   8 ການສ າພາດ ຂ ໍ້ມ ນຄົວເຮ ອນ 
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ການພິມຂ ໍ້ມ ນລົງໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ 

ຖານຂ ໍ້ມ ນ Excel ທີີ່ໄດູ້ຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ການບ ນທ ກຂ ໍ້ມ ນມີຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານ ເຊິີ່ງໄດູ້ມີການຄດິໄລ ່

ຜົນໄດູ້ຮ ບແບບອ ດຕະໂນມ ດໄວູ້ແລູ້ວ (ເບິີ່ງ ຮ ບທີ   9( ຂະບວນການຄດິໄລ່ແບບອ ດຕາໂນມ ດດ ົ່ງກ່າວຈະສ າເລ ດໄດູ້ ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ີ່ອຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຕ ີ່ມ ໃສ່

ເປັນຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຖ ກຕູ້ອງ ແລະ ມີຫົວໜວ່ຍທີີ່ຖ ກຕູ້ອງ ຕາມທີີ່ໄດູ້ກ ານດົໄວູ້ໃນແບບສອບຖາມ ແລະ ໃນແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ຂອງຖານຂ ໍ້ມ ນ. 

ສ າລ ບການພິມຂ ໍ້ມ ນລງົໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ, ຈະຕູ້ອງນ າໃຊູ້ sheet ຂອງຖານຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຫວ່າງເປ ົ່າ ໂດຍມີຊ ີ່ຟາຍວ່າ HH 

Database_A_Lao_v4. ຟາຍດ ົ່ງກາ່ວຈະຖ ກເກ ບໄວູ້ເພ ີ່ອເປັນຮ ບແບບຕົັ້ນສະບ ບ ໄວູ້ໃນບ່ອນປອດໄພ. ກ່ອນຈະຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນແຕ່ລະຄ ັ້ງຈະຕູ້ອງ 

ສ າເນົາ )copy( ມາເປັນອີກຟາຍໜ ີ່ງເພ ີ່ອນ າໃຊູ້ຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປູ່ຽນຊ ີ່ຟາຍ ເພ ີ່ອໃຫູ້ຈ າແນກໄດູ້ງ່າຍ. ຊ ີ່ຟາຍຈະຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍຊ ີ່ບູ້ານ, 

ຕົວຢູ່າງ: HH DatabaseDatabank_A_Lao_v4_ບູ້ານຊອງ. ຖູ້າຫາກຫ າຍຄົນຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນຢ ູ່ໃນຄອມພິວເຕີຄນົລະເຄ ີ່ອງ, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ copy 

ຟາຍຕ່າງໆ ມາສ ງລວມເຂົັ້າເປັນຟາຍອ ນດຽວ )ສິີ່ງສ າຄ ນຄວນ copy ໃຫູ້ຖ ກວິທີ(.  

ຫົວຂ ໍ້ຂອງຖານຂ ໍ້ມ ນ ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນຄ າຖາມ ແລະ ຕາຕາລາງທ ງໝດົຂອງ ແບບສອບຖາມທີີ່ເປັນມາດຕະຖານ.  

ແຕ່ລະແຖວຂອງຕາຕາລາງຢ ູ່ລ ່ມຫົວຂ ໍ້ ແມ່ນສະແດງໃຫູ້ເຫ ນຄ າຖາມແຕ່ລະຂ ໍ້. 

Sheet Excel ອ ີ່ນ ,ໆ ນອກຈາກ sheet ຂ ໍ້ມ ນເກ ບກ າການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນ sheet ສະແດງຜົນໄດູ້ຮ ບ ເຊິີ່ງບ ໍ່ຈ າເປັນ

ຕູ້ອງຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນໃດ ໃໆສ່. sheet ດ ົ່ງກາ່ວ ປະກອບດູ້ວຍສ ດທີີ່ຄດິໄລ່ຕົວຊີັ້ວ ດຈາກຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຕ ີ່ມລົງໄປໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ. ຕາຕາລາງ ແລະ ຕົວເລກໃນ 

sheet ຜົນໄດູ້ຮ ບ ຈະມີການສະແດງຂ ັ້ນມາຢູ່າງອ ດຕະໂນມ ດ ເມ ີ່ອມີການຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າໄປ sheet ບ່ອນຕ ີ່ມຂອງຖານຂ ໍ້ມ ນ. ສິີ່ງທີີ່ຄວນ

ເອົາໃຈໃສ່ ຈະຕູ້ອງບ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງໃດ ໃໆນ sheet ຜົນໄດູ້ຮ ບ ເນ ີ່ອງຈາກໄດູ້ມີການກ ານດົສ ດຢູ່າງຖ ກຕູ້ອງ ແລະ ສູ້າງຕາຕາລາງເປັນ

ມາດຕະຖານໄວູ້ແລູ້ວ. 

ລາຍລະອຽດຂອງຂ ໍ້
ມ ນ (Metadata) 

 

 

 
ຄ າຖາມ  
ແຕ່ລະແຖວໝາຍເຖງິ
ໜ ີ່ງຄອບຄວົ  

 

Sheet ສະແດງຜົນ
ຮ ບ 

 
ຮ ບທີ   9 ຖານຂ ໍ້ມ ນ Excel ສ າລ ບ ການສ າພາດຄວົເຮ ອນ 

ການນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆ ແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ຮຽນຮ ູ້ ແລະ ທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈດູ້ວຍການລົງມ ເຮ ດ, ສະນ ັ້ນຈ ີ່ງເປັນເລ ີ່ອງປ ກກະຕິ ທີີ່

ເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ຖານຂ ໍ້ມ ນ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການກວດສອບ ແລະ ມີຄ າອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມທີີ່ຈະແຈູ້ງ. ເຊິີ່ງຫ  ງຈາກສ າເລ ດການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກ

ງານ ການວາງແຜນຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນກະສິກ າຂ ັ້ນບູ້ານແຕ່ລະຄ ັ້ງ, ຈະຕູ້ອງສະຫ ຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ສົນທະນາກ ບທີມງານກ່ຽວກ ບຂ ໍ້ຄົງຄູ້າງ ແລະ 

ຫາວິທີທາງແກູ້ໄຂ. 
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ໃນໄລຍະເລີີ່ມຕົັ້ນຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານໃໝ່  ໆທີມງານເມ ອງມ ກຈະພົບ ບ ນຫາເລ ີ່ອຍໆ  ເຊິີ່ງບ ນຫາທົົ່ວໄປຂູ້າງລ ່ມນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່
ຈະເກີດຂ ັ້ນ ໃນເວລາທີີ່ທີມງານນ າໃຊູ້ແບບສອບຖາມ ແລະ ຖານຂ ໍ້ມ ນ ຢ ູ່ພາກສະໜາມເຊ ົ່ນ: 

 ລາຍລະອຽດຂອງຂ ໍ້ມ ນ (Metadata) 

ຕາຕາລາງ Excel ຂູ້າງເທິງແມ່ນຊຼຸດຂ ໍ້ມ ນຕົວຈິງ ທີີ່ຢ ູ່ໃນ sheet ຂອງ ຖານຂ ໍ້ມ ນທີີ່ກ ານົດຊ ີ່ ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບູ້ານ ແລະ ຊ ີ່ຂອງ 

ບ ກຄົນທີີ່ເກ ບກ າ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່າກ ໍ່ຍ ງບ ໍ່ທ ນໄດູ້ມີການຕ ີ່ມໃສ່ບ່ອນຫວ່າງຢູ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ລະອຽດຄົບຖູ້ວນ

ເທ ີ່ອ.  
 ຍ ງບ ໍ່ມີການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ປະເພດ ແລະ ຕອນດິນ ຢູ່າງລະອຽດພຽງພ ເທ ີ່ອ 

ຕົວຢູ່າງ: ດິນສວນ (=ດິນສ າລ ບການປ ກພ ດທົົ່ວໄປ) ຫ   ດິນສ າລ ບປ ກພ ດຜ ກ 

ສວນປ ກຕົັ້ນໄມູ້: ຕົັ້ນໄມູ້ ທີີ່ປ ກເພ ີ່ອຈ ດປະສົງໃນການສູ້າງເສດຖະກິດ ຫ   ຂາຍ ຕົວຢູ່າງເຊ ົ່ນ: ຕົັ້ນຢູ່າງພາລາ, ໄມູ້ສ ກ ແລະ ຕົັ້ນໄມູ້ໃຫູ້

ໝາກຕ່າງໆ . 

ພ ດເສດຖະກິດ: ພ ດທີີ່ປ ກເພ ີ່ອຈ ດປະສົງໃນການຂາຍ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນປ ກເພ ີ່ອການບ ລິໂພກເທົົ່ານ ັ້ນ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນມ ນຕົັ້ນ ຫ   ອູ້ອຍ 
 ຕົວເລກເນ ັ້ອທີີ່ຂອງຕອນດິນ 

ແບບສອບຖາມ ມີຄ າຖາມກ່ຽວກ ບຂະໜາດຂອງຕອນດິນເປັນ ເຮ ກຕາ ແຕ່ຊາວກະສິກອນຕອບຫົວໜ່ວຍເປນັຕາແມ ດ. ເຊິີ່ງຂ ໍ້ມ ນທີີ່

ຕ ີ່ມໃສ່ຖານຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຫ າຍແມ່ນມີຄວາມຜິດພາດ, ມີຫົວໜ່ວຍທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ ຫ   ບ ໍ່ປູ່ຽນເປັນຫົວໜ່ວຍ ເຮ ກຕາ. ໜ ີ່ງເຮ ກຕາເທົົ່າ

ກ ບ 10,000 ຕາແມ ດ (1 ha = 10,000 m2). 
 ການນ າໃຊູ້ຫົວໜ່ວຍທີີ່ຖ ກຕູ້ອງ 

ຕູ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າ, ຫົວໜວ່ຍວ ດແທກຕ່າງໆ  ຖ ກນ າໃຊູ້ຕາມທີີ່ໄດູ້ລະບ ໄວູ້ໃນຟອມແບບສອບຖາມຢູ່າງຖ ກຕູ້ອງ. ຕົວຢູ່າງ: ຕົວເລກ

ກ່ຽວກ ບຜົນຜະລດິ ແລະ ປ ູ່ຍ; ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຈະມີການເກ ບກ າ ແລະ ຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນໂດຍນ າໃຊູ້ຫົວໜ່ວຍທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ. ເຊິີ່ງ ການນ າ

ໃຊູ້ຫົວໜ່ວຍທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ ເຮ ດໃຫູ້ເກີດຄວາມສ ບສົນລະຫວ່າງ ກິໂລກຣາມ ແລະ ໂຕນ. 1,000 ກິໂລກຣາມ ເທົົ່າກ ບ 1 ໂຕນ. 
 ຂ ໍ້ຜິດພາດໃນການພິມ ຫ   ຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນລົງໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ 

ເວລາພິມເລກສ ນຫ າຍໂຕ, ຜົນທີີ່ໄດູ້ແມ່ນເລກສ ນເກນີ ຫ   ພິມເກີນໄປ 10 ເທົົ່າ. ເຊິີ່ງຂ ໍ້ຜິດພາດດ ົ່ງກ່າວແມ່ນເກີດກ ບຕົວເລກ 

ຈ ານວນເງນິກີບເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ສະກ ນເງນິອ ີ່ນ  ໆທີີ່ມີຈ ານວນເງນິຫ າຍ.   

 ການນ າໃຊູ້ຈ ້າ ແລະ ຈ ດບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ: 1.400000 ໃນ sheet ຂອງ ຖານຂ ໍ້ມ ນ Excel ໝາຍເຖິງ 1.4 ບ ໍ່ແມ່ນ 1400000 

ຖູ້າຫາກຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນໃນຮ ບແບບການຂຽນຕົວເລກຂອງລາວ, ໂປຣແກຣມ Excel ຈະບ ໍ່ຮ ບຮ ູ້ຂ ໍ້ມ ນຕົວເລກທີີ່ຕ ີ່ມໃສ່ວ່າເປັນຕົວເລກ 

ແຕ່ຈະຮ ບຮ ູ້ວ່າເປັນຂ ໍ້ຄວາມ. ດ ົ່ງນ ັ້ນ, ຈ ີ່ງບ ໍ່ສາມາດດ າເນີນການຄິດໄລ່ໄດູ້. ຕົວຢູ່າງ: 

ຖູ້າຂຽນ 1,4 ໂປຣແກຣມ Excel ຈະບ ໍ່ສາມາດອ່ານເປັນຕົວເລກໄດູ້. ຈະຕູ້ອງຂຽນເປັນ 1.4 

 ການໃຊູ້ເຄ ີ່ອງໝາຍແຍກຈ ານວນຫ  ກພ ນ ໃນໂປຣແກຣມ Excel ທີີ່ກ ານົດພິມເປັນພາສາອ ງກິດ ແມ່ນ “,” 1,400,000 ໝາຍເຖິງ 

1400000.  

ເຄ ີ່ອງໝາຍແຍກຈ ານວນຫ  ກພ ນ ແມ່ນບ ໍ່ຄວນຕ ີ່ມດູ້ວຍມ  ຫ   ພິມເອົາ! ເຊິີ່ງເຄ ີ່ອງໝາຍດ ົ່ງກ່າວສາມາດກ ານົດ ໂດຍການຈ ດຮ ບແບບ

ຕົວເລກໃນ sheet ຂອງ ໂປ ແກ ມ Excel ຢູ່າງອ ດຕະໂນມ ດ. 

ແຕ່: ຖູ້າຫາກຕ ີ່ມຕົວເລກທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ ຄ  1.400.000, ໂປຣແກຣມ Excel ຈະບ ໍ່ສາມາດອ່ານຕົວເລກດ ົ່ງກ່າວໄດູ້. ເຊິີ່ງໂປຣແກຣມ 

Excel ຈະອ່ານເປັນຂ ໍ້ຄວາມ. 
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ບ ນຫາໃນການ ກ໋ອບປີຶ້ ແລະ ວາງຂ ໍ້ມ ນ (Copy and Paste problems) 

ເມ ີ່ອພິມຂ ໍ້ມ ນສ າເລ ດ ຫ   ພິມຢ ູ່ໃນຄອມຫ າຍໜ່ວຍ, ຈະຕູ້ອງກ໋ອບປີີ່ຊຼຸດຂ ໍ້ມ ນໄປໄວູ້ຟາຍໜ ີ່ງ ເພ ີ່ອໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນຄົວເຮ ອນທ ງໝດົມາຢ ູ່ໃນ ຟາຍ

ດຽວກ ນ. 

ເມ ີ່ອນ າເອົາຂ ໍ້ມ ນອອກຈາກຄອມພິວເຕີຫ າຍໜ່ວຍມາເຂົັ້າກ ນໃນ sheet ຂອງ ໂປ ແກ ມ Excel ອ ນດຽວ, ໃຫູ້ນ າໃຊູ້ ການວາງຂ ໍ້ມ ນແບບ ທີີ່ບ ໍ່

ແມ່ນການວາງຂ ໍ້ມ ນແບບເປັນລິັ້ງເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ )NOT paste link). ຖູ້າຫາກນ າໃຊູ້ ການວາງຂ ໍ້ມ ນເປັນການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່, ຂ ໍ້ມ ນໃນຕາຕາລາງທີີ່ກ໋ອບ ປີີ່

ມາຈະເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ໃສ່ກ ບຕາຕາລາງຕົັ້ນສະບ ບ, ເຊິີ່ງເມ ີ່ອເຮົາເຊບຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າໃນ USB ແລູ້ວຖອນອອກຈາກຄອມພິວເຕີຫ  ງຈາກການກ໋ອບປີຶ້ສ າເລ ດ ຈະ

ເຮ ດໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ເສບໄປ ຖາມຫາຕົັ້ນສະບ ບ ແລະ ເປັນຂ ໍ້ມ ນທີຜິດພາດບ ໍ່ສົມບ ນ. 

ການກ໋ອບປີຶ້ ແລະ ການວາງຂ ໍ້ມ ນໃນໂປຣແກຣມ Excel ສາມາດດ າເນນີໄດູ້ໂດຍການນ າໃຊູ້ຕົວເລ ອກຫ າຍຮ ບແບບ. 

 

 

 

 
 

 

ຮ ບທີ   10 ຕົວເລ ອກໃນການວາງຂ ໍ້ມ ນໃນໂປຣແກຣມ Excel 

ໃນກ ລະນີຂອງຖານຂ ໍ້ມ ນນີັ້, ຖູ້າຂ ໍ້ມ ນຖ ກພິມລົງໄປໃນຄອມພິວເຕີຫ າຍໜ່ວຍ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ກ໋ອບປີີ່ ມາໂຮມກ ນໃນ sheet ຂອງ ຖານຂ ໍ້ມ ນອ ນ 

ດຽວ. ຖູ້ານ າໃຊູ້ການວາງຂ ໍ້ມ ນແບບລິັ້ງເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ ໂປຣແກຣມ Excel ຈະວາງຂ ໍ້ມ ນຈາກຕາຕາລາງຕົັ້ນສະບ ບ ລິັ້ງເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກ ບ ຕາຕາລາງປາຍທາງ. 
ໃນກ ລະນີນີັ້, ຖູ້າຫາກມີການປູ່ຽນແປງຕົວເລກຢ ູ່ຕາຕາລາງຕົັ້ນສະບ ບ ຄ່າຕົວເລກໃນຕາຕາລາງນີັ້ກ ໍ່ຈະມີການປູ່ຽນແປງໄປນ າເຊ ນດຽວກ ນ. ໃນ
ການຈ ດການຖານຂ ໍ້ມ ນ ແມ່ນບ ໍ່ແນະນ າໃຫູ້ນ າໃຊູ້ການວາງຂ ໍ້ມ ນແບບເປັນລິັ້ງເຊ ີ່ອມຕ ໍ່, ຖູ້າຫາກມີການກ໋ອບປີີ່ ຟາຍຂ ໍ້ມ ນຈາກຄອມ ພິວເຕີ
ໜ່ວຍໜ ີ່ງໄປອີກໜ່ວຍໜ ີ່ງ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ກ໋ອບປີີ່ຟາຍລິັ້ງເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ ຫ   ຟາຍອູ້າງອີງຂອງມ ນໄປນ າ ໂດຍຈະເສບ ຫ   ກ໋ອບປີີ່ ໄປສ າເນົາໄວູ້ໃນບອ່ນ
ດຽວກ ນ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ເວລາຕູ້ອງການຈະປັບປ ງຂ ໍ້ມ ນແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ຟາຍລິັ້ງເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ຂອງມ ນນ າ.  

ຖານຂ ໍ້ມ ນ Excel ທີີ່ຈະນ າໃຊູ້ນີັ້ ແມ່ນບ ໍ່ແນະນ າໃຫູ້ໃຊູ້ ການກ໋ອບປີີ່ແບບ “Insert copied cells” ເພາະວ່າມ ນຈະເຮ ດໃຫູ້ຕົັ້ນແບບຂອງແຫ ່ງ 

ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ກ ນຢ ູ່ນ ັ້ນຖ ກເຄ ີ່ອນຍູ້າຍ ແລະ ຖ ກປູ່ຽນແປງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດູ້ຕ ັ້ງໄວູ້ເປັນແບບ “Drop down menus”.   

ສ າລ ບຂ ໍ້ມ ນລະອຽດກ່ຽວກ ບຕົວເລ ອກໃນການວາງ )Past), ກະລ ນາເຂົັ້າເບິີ່ງເວ ບໄຊ: 

http://www.exceleasy.com/examples/paste-options.html, ເຊິີ່ງປະກອບດູ້ວຍຂ ໍ້ມ ນກຽ່ວກ ບການເຮ ດວຽກຕ່າງໆ

ຂອງ ໂປຣແກຣມ Excel. 

http://www.exceleasy.com/examples/paste-options.html
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ການກວດສອບຄວາມຖ ກຕູ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່ພິມ ຫ   ບ ນທ ກລງົໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ 

ຫ  ງຈາກທີີ່ຕ ີ່ມ ແລະ ກ໋ອບປີຶ້ຂ ໍ້ມ ນທ ງໝົດຂອງບູ້ານໜ ີ່ງເຂົັ້າໃນSheet 

Excel ອ ນດຽວກ ນແລູ້ວ, ຈ າເປັນຈະຕູ້ອງກວດສອບວ່າຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຕ ີ່ມ ຖ ກຕູ້ອງໝົດແລູ້ວ 

ຫ   ບ . ຂ ັ້ນຕອນການກວດສອບ ສາມາດເຮ ດໄດູ້ດ ົ່ງນີັ້: 

1. ເຊ ີ່ອງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນຕູ້ອງສະແດງໄວູ້. 

ຖານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ sheet ທີີ່ປະກອບດູ້ວຍສ ດສ າລ ບການຄິດໄລ່ຕົວຊີັ້ວ ດຕ່າງໆ  ແມ່ນໄດູ້

ຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນ ສ າລ ບຈ ານວນຄົວເຮ ອນສ ງສ ດ 992 ຄົວເຮ ອນ. ກ່ອນຈະໃຊູ້ສ ດເພ ີ່ອກວດ

ສອບຂ ໍ້ມ ນ ຈະຕູ້ອງເຊ ີ່ອງ ຫ   ບ ງແຖວທີີ່ຖ ກວິເຄາະຢ ູ່ ນ ັ້ນໄວູ້.  

ການເຊ ີ່ອງແຖວ, ຈະຕູ້ອງເລ ອກແຖວທີີ່ຈະເຊ ີ່ອງ ແລູ້ວຄິກຂວາຈະປະກົດເຫ ນ ຕົວເລ ອກ

ຂ ັ້ນມາ ໃຫູ້ກົດຄ າສ ົ່ງ hide. ຫ  ງຈາກກົດຄ າສ ົ່ງ hide, ແຖວທີີ່ຖ ກ ເລ ອກຈະຫາຍໄປ. ໃນ

ກ ລະນີຂອງຖານຂ ໍ້ມ ນຄົວເຮ ອນ ໃຫູ້ເລ ອກແຖວທີ 9 ຫາ ແຖວທີ 10,000 ແລູ້ວເຊ ີ່ອງ

ແຖວດ ົ່ງກ່າວ, ຫ  ງຈາກທີີ່ເຊ ີ່ອງແຖວດ ົ່ງກ່າວແລູ້ວ, ມ ນຈະງ່າຍໃນການກວດສອບຄ ນ
ນະພາບຂອງ ຂ ໍ້ມ ນໂດຍນ າໃຊູ້ສ ດບາງອ ນ ດ ົ່ງອະທິບາຍໃນຂ ໍ້ຕ ໍ່ໄປນີັ້. 

 
2. ຂຽນສ ດເພ ີ່ອຄິດໄລ່ຄ່າ ລວມ, ຄ່າສ ງສ ດ, ຄ່າຕ ່າສ ດ ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍ. 

ໃນການຕ ີ່ມສ ດ ຕົວຢູ່າງ: ໃນຕາຕາລາງແຖວທີ 1002, ຄິກຕາຕາລາງ ແລະ ພິມ “=”, 

ແລູ້ວຂຽນສ ດ. ຕົວຢູ່າງ: “=max(G8:G1001)” ເປັນການຫາຕົວເລກທີີ່ຫ າຍທີີ່

ສ ດໃນຂອບເຂດຕາຕາລາງຈາກ G8 ຫາ G1001. ຫ  ງຈາກພິມສ ດແລູ້ວ, ສາມາດ

ຍູ້າຍຕາຕາລາງໄປຢ ູ່ດູ້ານຂູ້າງ ໂດຍການລາກສ ດໄປໃສ່ຫູ້ອງດ ົ່ງກ່າວ.  

 

ສ ດຈ ານວນໜ ີ່ງທີີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການກວດສອບຄ : 

“=SUM(G8:G1001)“ ລວມຈ ານວນທ ງໝົດຕາມຂອບເຂດທີີ່ກ ານົດ, 

“=MAX(G8:G1001)“ ຄົັ້ນຫາຕົວເລກທີີ່ຫ າຍທີີ່ສ ດໃນຂອບເຂດທີີ່ກ ານົດ, 

“=MIN(G8:G1001)” ຄົັ້ນຫາຕົວເລກທີີ່ນູ້ອຍທີີ່ສ ດໃນຂອບເຂດທີີ່
ກ ານົດ 
“=AVERAGE(G8:G1001)“ ຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍໃນຂອບເຂດທີີ່ກ ານົດ ແລະ 

“=AVERAGEIF(G8:G1001,">0")“ ຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍໃນຂອບເຂດທີີ່ກ ານົດ 

ສ າລ ບ ຕົວເລກທີີ່ຫ າຍກວ່າ 0. 

 

3. ກວດເບິີ່ງຜົນຮ ບຂອງສ ດໃຫູ້ລະອຽດ ແລະ ຄ ານ ງເບີີ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຖູ້າຫາກຜົນຮ ບດ ົ່ງກ່າວໜູ້າເຊ ີ່ອຖ ແມ່ນສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້, ແຕ່

ໃຫູ້ຄ ານ ງສະເໜີວ່າ ການນ າໃຊູ້ຫົວໜ່ວຍຕູ້ອງໃຫູ້ຖ ກຕູ້ອງຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ຖ ກຕາມທີີ່ໄດູ້ກ ານົດຢ ູ່ໃນແບບສອບຖາມ ແລະ ຫົວຂ ໍ້
ຂອງແຕ່ລະແຖວຂອງຖານຂ ໍ້ມ ນ. 

 

  

  

ຮ ບທີ   11 ການເຊ ີ່ອງແຖວໃນໂປຣແກຣມ Excel 

ຮ ບທີ   12 ການນ າໃຊູ້ສ ດໃນໂປຣແກຣມ Excel 
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4. ເມ ີ່ອພົບເຫ ນຂ ໍ້ມ ນທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງໃນຫູ້ອງຕາຕາລາງທີີ່ຄິດໄລ່ຈາກສ ດຂູ້າງເທິງນີັ້, ຈະຕູ້ອງຍົກເລີກການເຊ ີ່ອງຂ ໍ້ມ ນດ ົ່ງກ່າວ ເພ ີ່ອກວດເບິີ່ງ

ຕາຕາລາງທີີ່ມີຄວາມສົງໄສ ພູ້ອມທ ງດ ດແກູ້ຂ ໍ້ມ ນດ ົ່ງກ່າວໃຫູ້ຖ ກຕູ້ອງ ໂດຍການກ ບຄ ນໄປເບິີ່ງຂ ໍ້ມ ນ ຕົວຈິງທີີ່ໄດູ້ລະບ ໄວູ້ ໃນແບບ
ສອບຖາມທີີ່ເປັນເຈູ້ຍ. 

ຜ ູ້ນ າໃຊູ້ຖານຂ ໍ້ມ ນ ຈະຕູ້ອງບ ໍ່ປູ່ຽນ sheet ຕ່າງໆ ຢ ູ່ໃນຟາຍທີີ່ລວມເອົາບ ນດາ sheet ຂອງຖານຂ ໍ້ມ ນ ເນ ີ່ອງຈາກຕາຕາລາງທີີ່ຢ ູ່ໃນ 

sheet ດ ົ່ງກ່າວ ປະກອບມີສ ດທີີ່ນ າໃຊູ້ໃນການຄິດໄລ່ຕົວຊີັ້ວ ດຕ່າງໆ  ໄວູ້ແລູ້ວ. 

ການກວດສອບເບິີ່ງຕາຕາລາງຜົນຮ ບແມ່ນເປັນສິີ່ງທີີ່ສ າຄ ນ ແລະ ຈ າເປັນ. ກ່ອນຈະກ໋ອບປີຶ້ຕາຕາລາງ ເພ ີ່ອນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນແຜນການ ຫ   ບົດ
ລາຍງານ ຈະຕູ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າຜົນຮ ບແມ່ນຖ ກຕູ້ອງ . ໃນກ ລະນີທີີ່ຕົວເລກໃດໜ ີ່ງບ ໍ່ສອດຄ່ອງກ ບທີີ່ຄາດການໄວູ້, ຄວາມຜິດພາດສ່ວນໃຫຍ່
ແລູ້ວແມ່ນເກີດຈາກການຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງລົງໄປໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ. 
 

3.3 ຄ ນສົມບ ດຂອງດິນປ ກຝັງ   
3.3.1 ການສ າຫ ວດ ແລະ ປະເມີນຄ ນນະພາບຂອງດິນ 

ປະລິມານແຮ່ທາດໃນດິນ ແລະ ຄວາມເປັນກົດຂອງດິນ ແມ່ນປັດໄຈທີີ່ສ າຄ ນສ າລ ບການກວດສອບຄວາມອ ດົມສົມບ ນຂອງດິນ 
ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພ ດ. ພ ດ ຫ   ຜົນລະປ ກທີີ່ແຕກຕ່າງກ ນຈະນ າໃຊູ້ສານອາຫານສະເພາະໃນລະດ ບທີີ່ແຕກຕ່າງກ ນ. ໃນກອບ
ວຽກຂອງການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນເປັນໄປໄດູ້ຍາກທີີ່ຈະນ າເອົາຕົວຢູ່າງດິນຂອງແຕ່ລະຕອນດິນທ ງໝົດ ໄປວິເຄາະໃນຫູ້ອງ
ທົດລອງ. ສະນ ັ້ນ, ຈິີ່ງຄ ດເລ ອກເອົາຕົວຢູ່າງຕອນດນິສ າລ ບການປ ກພ ນພ ດກະສິກ າຫ  ກ ມາວິໄຈ ໂດຍການລົງພ ັ້ນທີີ່ສ າຫ ວດຕົວຈງິ ເພ ີ່ອວິເຄາະ

ດິນຂ ັ້ນພ ັ້ນ ຖານ, ເຊິີ່ງວິທີການນີັ້ແມ່ນການປະເມີນສານອາຫານຫ  ກທີີ່ມີຢ ູ່ໃນດິນ ເຊ ົ່ນ: (N=ໄນໂຕຣເຈ ນ, P=ຟ ດສະຟ , ແລະ K=ໂປຕາຊຽມ) 

ພູ້ອມທ ງມີການຄິດໄລ່ຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ )pH) ຂອງດິນ,ເພ ີ່ອສ າຫ ວດຫາສະພາບຄວາມເປັນກົດຂອງດິນທີີ່ເໝາະສົມສ າລ ບການປ ກ

ພ ດ. 

ຮອດຂ ັ້ນຕອນນີັ້, ແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນປະຈ ບ ນຕູ້ອງໃຫູ້ສ າເລ ດ ແລະ ພູ້ອມທີີ່ຈະໃຊູ້ງານ ເພ ີ່ອເບີີ່ງວ່າ ທີີ່ຕ ັ້ງຂອງດິນກະສກິ າ
ແຕ່ລະຕອນຢ ູ່ເຂດຂອງບູ້ານ. ຖູ້າຫາກແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນສະບ ບສົມບ ນຍ ງບ ໍ່ທ ນແລູ້ວ ຫ   ບ ໍ່ທ ນພູ້ອມທີີ່ ຈະຖ ກໃຊູ້ງານ ດິນກະສິກ າ

ສາມາດກ ານົດເອົາຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ ທີີ່ມີການປັບປ ງຫ ູ້າສ ດ ແລະ ມີຄວາມຊ ດເຈນ, ພູ້ອມດຽວກ ນ ກ ໍ່ໃຫູ້ຄ ານ ງສະເໝີວ່າ ຈ ດທີີ່ຈະເກ ບ

ຕົວຢູ່າງດິນ ຕູ້ອງນອນຢ ູ່ໃນຂອບເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານດ ົ່ງກ່າວ. 

ຈາກນ ັ້ນ, ພະນ ກງານຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ຕູ້ອງປຶກສາຫາລ ກ ບ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ  ເພ ີ່ອກ ານົດເອົາ
ປະມານ 10 ເຂດສ າລ ບເກ ບຕົວຢູ່າງດິນ ທີີ່ຈະເປັນຕົວແທນຂອງດິນກະສິກ າຢູ່າງມີຄວາມເໝາະສົມ ເທົົ່າທີີ່ຈະເຮ ດໄດູ້. ເຂດດ ົ່ງກ່າວ ຈະຕູ້ອງ

ກວມເອົາພ ດກະສິກ າຫ  ກຂອງບູ້ານ ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກ ບ ທີີ່ດິນກະສິກ າ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ດິນຕົມ, ດິນນາ, ດິນໄຮ່ຖາວອນ, ທີີ່ດິນ

ເຮ ດໄຮ່ເລ ີ່ອນລອຍ, ດິນລູ້ຽງສ ດ, ພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ໄດູ້ຮ ບຜົນຜະລິດສ ງ ແລະ ຕ ່າ ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ມີອິນຊິວ ດຖຼຸ ອ ນເປັນແຫ ່ງຕົັ້ນກ າເນີດ ໃນການ
ປູ່ຽນແປງຄວາມອ ດົມສົມບ ນຂອງດິນ.  

ຫ  ງຈາກທີີ່ກ ານົດເຂດສ າລ ບເກ ບຕົວຢູ່າງດິນ ຢ ູ່ໃນແຜນທີີ່ ຫ   ພາບດາວທຽມໄດູ້ແລູ້ວ, ໃຫູ້ໂຫ ດຈ ດພິກ ດເຂົັ້າໃນ ເຄ ີ່ອງຈີພີເອ ສ 

(GPS) ເພ ີ່ອຕິດຕາມຈ ດທີີ່ຕ ັ້ງທີີ່ແນນອນຂອງເຂດດ ົ່ງກ່າວ. ເພ ີ່ອໃຫູ້ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົັ້າໄປເກ ບຕົວຢູ່າງດິນແຕ່ລະຈ ດ ຄວນໃຫູ້ຊາວ

ກະສິກອນ ທີີ່ຮ ູ້ຈ ກສະພາບຂອງພ ັ້ນທີີ່ເປັນຢູ່າງດີ ເປັນຜ ູ້ນ າພາທາງ. ຫ  ງຈາກເກ ບເອົາຕົວຢູ່າງດິນແລູ້ວ, ຈະຕູ້ອງມີການບ ນທ ກທີີ່ຕ ັ້ງຂອງຈ ດທີີ່

ເກ ບຕົວຢູ່າງດິນໄວູ້ຢູ່ັ້າງລະອຽດ ດູ້ວຍການໃຊູ້ເຄ ີ່ອງ GPS ເພ ີ່ອຈ ບຈ ດພິກ ດດ ົ່ງກ່າວ.  

ໃນການປະເມີນຄ ນນະພາບຂອງດິນແມ່ນມີຫ າກຫ າຍວິທີ ແຕ່ໃນຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ ຈະນ າສະເໜີພຽງແຕ່ວິທີທີີ່ສ າຄ ນທີີ່ສ ດເທົົ່ານ ັ້ນ. 



25 

 

ການປະເມີນຄ ນນະພາບພ ັ້ນຖານຂອງດິນ ແມ່ນສາມາດດ າເນີນຮ່ວມກ ບ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນບູ້ານ ໂດຍການເບີີ່ງດູ້ວຍຕາ
ເປ ົ່າ ເພ ີ່ອປະເມີນຄາວຄາວກ່ຽວກ ບປະລິມານອິນຊວີ ດຖຼຸໃນດິນ, ໂຄງສູ້າງຂອງດິນ ແລະ ເນ ັ້ອດິນ. ຕົວຢູ່າງ: ວິທີການນີັ້ຈະເຮ ດໃຫູ້ຮ ູ້ໄດູ້ເຖິງເນ ັ້ອ

ດິນ ວ່າມີຄວາມແຂງ ຫ   ນ ູ້ມ, ຮາກຂອງພ ດຢ ູ່ເລິກຊ ່າໃດ ແລະ ຄວາມສາມາດອ ູ້ມນ ້າຂອງດິນມີຫ າຍປານໃດ. ນອກຈາກນີັ້, ເນ ັ້ອດິນ ແລະ 

ປະລິມານອິນຊີວ ດຖຼຸ ຍ ງຊີັ້ໃຫູ້ເຫ ນວ່າດິນມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການກ ດເຊາະຂອງນ ້າ ແລະ ລົມຫ າຍປານໃດ. 

ການປະເມີນຄ ນນະພາບຂອງດິນ ດູ້ວຍເຄ ີ່ອງວິໄຈດິນ ຈະແນໃສ່ກວດສອບລະດ ບສານອາຫານຫ  ກຂອງພ ດທີມີຢ ູ່ໃນດິນ ເຊ ົ່ນ: N (ໄນໂຕຣເຈ ນ), 

P (ຟ ດສະຟ ) ແລະ K (ໂປຕາຊຽມ) ແລະ ຍ ງແນໃສ່ວ ດຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງດິນ.  

ຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ )pH( ຈະຊີັ້ໃຫູ້ເຫ ນເຖິງຄວາມເປັນກົດຂອງດນິ ທ ງເປັນຕົວຊີັ້ວ ດທີີ່ສ າຄ ນ ກ່ຽວກ ບຄ ນສົມບ ດຂອງດນິ

ໃນການຮ ກສາສານອາຫານໃນດິນ ທີີ່ພ ດຕູ້ອງການສ າລ ບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພ ດ. ຖູ້າຫາກຄ່າ pH ຕ ່າ ກ ໍ່ໝາຍຄວາມວ່າດິນຈະບ ໍ່ສາມາດ

ຮ ກສາສານອາຫານຢ ູ່ໃນດິນໃຫູ້ພ ດນ າໄປໃຊູ້ໄດູ້ດີ. ເຊິີ່ງສານອາຫານຈະຖ ກກ ດເຊາະລູ້າງ ໃນລະດ ຝ ນ. ດິນທີີ່ມີຄວາມເປັນກົດສ ງ ຈະສ ນເສຍ

ຄ ນສົມບ ດທີີ່ສ າຄ ນຂອງໂຄງສູ້າງດິນໄປ ແລະ ສາມາດກ ກເກ ບນ ້າໄວູ້ໃນດິນໄດູ້ໜູ້ອຍ.  

ລາຍລະອຽດ ໃຫູ້ເບີີ່ງໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ  )ຮູບທີ    12( ກ່ຽວກ ບການປະເມີນຄ ນນະພາບຂອງດິນ. 

3.3.2 ຄວາມຕູ້ອງການໃນການໃສ່ຝ ູ່ນ 
ໂດຍທົົ່ວໄປ ໄນໂຕຣເຈ ນ (N) ແມ່ນສານອາຫານທີີ່ເປັນທີີ່ຮ ູ້ຈ ກກ ນດີຫ າຍທີີ່ສ ດ. ເພາະມ ນມີບດົບາດຕ ໍ່ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງພ ດ 

ແລະ ສ ຂະພາບທົົ່ວໄປຂອງພ ດ. ພູ້ອມ ຄ ໂຣຟິນ )Chlorophyll) ເປັນອົງປະກອບເຮ ດໃຫູ້ພ ດຂຽວງາມ ແລະ ຊ່ວຍໃຫູ້ພ ດສາມາດສ ງເຄາະແສງໄດູ້ດ ີ

ແລະ ເປັນສານທີີ່ ຫ  ກຂອງ ທາດ N ເປັນອົງປະກອບເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ນອກຈາກນີັ້, Chlorophyll ຍ ງເປັນສານອາຫານຫ  ກ ທີີ່ພ ດນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນ 

ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງຍອດອ່ອນ, ໜໍໍ່ ແລະ ໃບທີີ່ປ ົ່ງໃໝ.່ ໂປຣຕີນ )proteins) ທີີ່ໄດູ້ຈາກຜົນຜະລດິພ ດທ ງໝດົ ຍ ງປະກອບດູ້ວຍ ໄນໂຕຣເຈ ນ 

ເປັນອົງປະກອບຫ  ກທີີ່ສ າຄ ນ. ໂດຍທົົ່ວໄປ, ໃນອາກາດຈະປະກອບມີ ໄນໂຕຣເຈ ນ ປະມານ 78% ແຕ່ວ່າ ໄນໂຕຣເຈ ນ ທີີ່ມາກ ບອາກາດ ພ ດຍ ງບ ໍ່

ສາມາດດ ດຊ ມເອົາມາໃຊູ້ໄດູ້ເທ ີ່ອ. ພ ດຕູ້ອງດ ດຊ ມເອົາ ໄນໂຕຣເຈ ນ ຈາກດນິ. ພ ດສາມາດດ ດຊ ມເອົາ ໄນໂຕຣເຈ ນ ໄດູ້ໄວ ແມ່ນໃນຮ ບແບບສານ 

ແອມໂມນຽມ ແລະ ໄນເຕຣດ )Ammonium and nitrate). ນອກຈາກນີັ້, ສານທ ງສອງຢູ່າງນ ັ້ນແມ່ນມີຢ ູ່ໃນຝ ູ່ນເຄມີ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ

ລະລາຍສ ດ່ນິໄດູ້ດ ີແລະ ໄວ. ຊາວກະສິກອນສາມາດນ  ຳໃຊູ້  ໄນໂຕຣເຈ ນ  ໃຫູ້ພ ດແບບປອດສານພິດດູ້ວຍຫ າຍວິທີ ຕົວຢູ່າງເຊ ົ່ນ: ນ າໃຊູ້ປ ຍຊີວະ

ພາບ ທີີ່ປະກອບມີທາດ ໄນໂຕຣເຈ ນ ຢ ູ່ ແລະ ຈາກມ ນສ ດ )ຂີັ້ສ ດ(. ພູ້ອມດຽວກ ນ, ພ ດທີີ່ມີຟັກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ໝາກຖົົ່ວ, ຖົົ່ວເຫ  ອງ, ຖົົ່ວດິນ, 

 
  ຮູບທີ    13 ການວິໄຈຕົວຢູ່າງດນິ ດູ້ວຍເຄ ີ່ອງມ ວິໄຈດນິ (Soil test kit) 
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ຖົົ່ວຝັກຍາວ, ຖົົ່ວແປບ, ຖົົ່ວສະໄຕໂລ, ພ ດຕະກ ນຖົົ່ວ )Clover) ແລະ ຫຍູ້າອ ນຟາຟ້າ )Alfalfa) ແມ່ນມີຄ ນສົມບ ດສາມາດດ ດແປງ ຫ   ດ ດທາດ 

ໄນໂຕຣເຈ ນ ຈາກອາກາດ ລງົມາປະສົມກ ບແບ ກທີເລຍໃນດນິໄດູ້ (rhizobium). ພ ດດ ົ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖ ກນ າໃຊູ້ປ ກເປັນພ ດຄ ມດນິໃນ

ຊ່ວງໄລຍະທີີ່ຍ ງບ ໍ່ມີການປ ກພ ດໃດໆ  ຫ   ນ າໃຊູ້ປ ກປະສົມປະສານກ ບພ ດຫ  ກຊະ ນດິອ ີ່ນໆ  ຮ່ວມກ ນ ໄດູ້ດູ້ວຍຫ າຍວິທີ. 

ຖູ້າພ ດຂາດໄນໂຕຣເຈ ນ ຈະສະແດງອອກຄ ີ່: ໃບຈະແກ່ໄວ ແລະ ເລີີ່ມເປັນສີເຫ  ອງ (ຮ ບທີ   14), ການຈະເລນີເຕີບໂຕຊູ້າ ຫ   ບ ໍ່ຂະຫຍາຍ 

ຕົວເລີຍ, ໃບຫ ົົ່ນໄວກວ່າປ ກກະຕິ. ແຕ່ວາ່ ການມີໄນໂຕຣເຈ ນ ໃນດນິຫ າຍເກີນໄປ ຈະເຮ ດໃຫູ້ພ ດຈະເລນີເຕີບໂຕວ່ອງໄວເກນີໄປກວ່າປ ກກະຕິ 

ແລະ ເຮ ດໃຫູ້ຍອດມີຄວາມຍາວ, ສ ງ, ແຕ່ອ່ອນແອ ແລະ ມີໃບເປັນສີຂຽວເຂ ັ້ມ. ສະນ ັ້ນ ສິີ່ງສ າຄ ນທີີ່ສ ດ ຕູ້ອງໄດູ້ຄ ານ ງການໃສ່ຝ ູ່ນ ໃນປະລິມານ

ທີີ່ພ ດີ ແລະ ເໝາະສົມກ ບໄລຍະການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງພ ດ. ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໃນຊ່ວງໄລຍະພ ດເຕີບໂຕ ແລະ ກຽມອອກດອກ ແລະ ອອກໝາກ 

ຄວາມຕູ້ອງການ ໄນໂຕຣເຈ ນ ກ ໍ່ຈະມີຫ າຍ )ຮ ບທີ   15(. 

ຟ ດສະຟ  (P) ແມ່ນທາດທີີ່ມີຄວາມສ າຄ ນຕ ໍ່ການເຕີບໂຕຂອງພ ດ ໃນສ່ວນຂອງຮາກ ເພາະຈະເຮ ດໃຫູ້ຮາກແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມ

ຕູ້ອງການຫ າຍ ໃນໄລຍະພ ດກ າລ ງໃຫູ້ຈ ໍ່ດອກ ແລະ ດອກບານ. ພ ດຈະບ ໍ່ສາມາດດ ດເອົາ ຟ ດສະຟ  ໄດູ້ເມ ີ່ອຄວາມເປັນກດົ ເປັນດ່າງຂອງດນິ ມີ

ສະພາວະບ ໍ່ດ ນ່ດ່ຽງ. ເຊິີ່ງກ ລະນນີີັ້ ຟ ດສະຟ  ຈະຖ ກປ ດປູ່ອຍລງົໄປໃນດນິ ໂດຍຜ່ານການແຕກເປັນສ່ວນຂອງອິນຊີວ ດຖຼຸ. 

ຖູ້າພ ດຂາດທາດ ຟ ດສະຟ  ຈະເຮ ດໃຫູ້ໃບມີສີຂຽວເປັນມົວໆ  ແລະ ລ າຕົັ້ນມີສີມ່ວງ. ພ ດຈະມີສ ຂະພາບບ ໍ່ແຂງແຮງ, ບາງເທ ີ່ອກ ໍ່ເປັນ 

ສີເຫ  ອງ. ການທີີ່ພ ດບ ໍ່ມີໃບສີຂຽວອ ດມົສົມບ ນນ ັ້ນ ອາດຈະມີຜົນມາຈາກການຂາດ ຟ ດສະຟ .  

ໂປຕາຊຽມ (K), ບາງຄ ັ້ງກ ໍ່ເອີັ້ນວ່າ ໂປຕາດ, ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງທີີ່ສ າຄ ນສ າລ ບການເຕີບໂຕທົົ່ວໄປຂອງພ ດ. ໂປຕາຊຽມ ມີຄວາມສ າຄ ນໃນ 

ໂຄງສູ້າງຂອງ ຄ ໂຣຟິນ )chlorophyll) ແລະ ສ່ວນປະກອບອ ີ່ນ ຂໆອງພ ດ. ໂປຕາຊຽມ ຍ ງເປັນສິີ່ງທີີ່ຊວ່ຍຕ ໍ່ຕູ້ານເຊ ັ້ອໂລກໄດູ້ນ າອີກ. ຖູ້າຂາດໂປ

ຕາຊຽມ ສ່ວນໃຫຍ່ພ ດຈະບ ໍ່ສະແດງອາການຫຍ ງ, ແຕ່ພ ດຈະຕິດເຊ ັ້ອໄດູ້ງ່າຍ, ໃຫູ້ຜົນຜະລດິໝາກໜູ້ອຍ, ໃບແກ່ມີສີເຫ  ອງ ແລະ ມີໃບທີີ່ຕິດເຊ ັ້ອ

ບານອອກມາ.    
ຮ ບທີ   15 ຄວາມຕູ້ອງການໄນໂຕຣເຈ ນໃນລະຫວ່າງ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພ ດ        ຮ ບທີ   14 ອາການທີີ່ເກດີກ ບ ໃບພ ດ

ຈາກການຂາດໄນໂຕຣເຈ ນ 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: https://www.ctahr.hawaii.edu/tpss/research_extension/rxsoil/organic.htm 

https://www.ctahr.hawaii.edu/tpss/research_extension/rxsoil/organic.htm


27 

 

ປະລິມານ ໂນໂຕຣເຈ ນ, ຟ ດສະຟ  ແລະ ໂປຕາຊຽມ ທີີ່ຄວນນ າໃຊູ້ສ າລ ບທີີ່ດນິໜ ີ່ງເຮ ກຕາ ແມ່ນຂ ັ້ນກ ບຄວາມອ ດມົສົມບ ນ ຂອງສານອາຫານ

ຂອງພ ດທີີ່ຢ ູ່ໃນດນິ, ເນ ັ້ອດນິ ແລະ ຊະນດິພ ດນ າອີກ. ຜົນຮ ບຈາກເຄ ີ່ອງມ ວິໄຈດນິ ຈະເປັນຕົວບົົ່ງບອກເຖິງຄວາມອ ດົມສົມບ ນ ຂອງສານ
ອາຫານໃນແຕ່ລະປະເພດ ນ ບແຕ່ໜູ້ອຍຈົນເຖິງຫ າຍ ໂດຍເບີີ່ງຈາກຕາຕາລາງວ ດຜົນທີີ່ຢ ູ່ພູ້ອມກ ບເຄ ີ່ອງມ ວິໄຈດນິ ແລະ ຜົນການວິໄຈ ຍ ງເປັນ
ຕົວຊີັ້ບອກວ່າ ເນ ັ້ອດນິເປັນແນວໃດ ແລະ ປ ກພ ດຊະນດິໃດ ສ າລ ບດນິຕອນນີັ້ຈິີ່ງຈະໄດູ້ຮ ບຜົນດ.ີ ໂດຍລວມຜົນວິໄຈທີີ່ໄດູ້ຮ ບ ແມ່ນເປັນຄ່າ
ຄວາມຕູ້ອງການຂອງ ປະລິມານລວມກ ນ ຂອງ ໄນໂຕຣເຈ ນ, ຟ ດສະຟ , ໂປຕາຊຽມ ເຊິີ່ງມີຫົວໜວ່ຍເປັນ ກິໂລກຣາມ/ເຮ ກຕາ. 

4 ການປະເມີນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ 
ການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນປະຈ ບ ນ, ທີີ່ດ າເນີນໃນຂ ັ້ນຕອນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະສະແດງໃຫູ້

ເຫ ນເຖິງຕອນດິນກະສິກ າ. ແຜນທີີ່ດ ົ່ງກ່າວຍ ງສະແດງໃຫູ້ເຫ ນເຖິງທີີ່ຕ ັ້ງຂອງພ ັ້ນທີີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ດິນລູ້ຽງສ ດ ຕາມສະພາບການນ າໃຊູ້ໃນ

ປະຈ ບ ນ. ແລະ ຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນເພ ີ່ອຈ ດສ ນເຂດນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ ໄດູ້ມີການກ ານົດຂະໜາດ ແລະ ທີີ່ຕ ັ້ງຂອງທີີ່ດິນກະສິກ າໃນອະນາຄົດໄວູ້ ເຊິີ່ງເນ ັ້ອທີີ່

ດ ົ່ງກ່າວແມ່ນໄດູ້ຮ ບການກ ານົດຂ ັ້ນ ພາຍໃຕູ້ເງ ີ່ອນໄຂຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງປະຊາກອນ ທີີ່ໄດູ້ຄາດຄະເນໄວູ້ໃນ 5 ປີຕ ໍ່ໜູ້າ. 

ແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ ແມ່ນຖ ກສູ້າງຂ ັ້ັ້ນໂດຍປະກອບມີສອງຂ ັ້ນຕອນຄ : )1( ປະເມີນສະພາບການນ າໃຊູ້ໃນປະຈ ບ ນ ແລະ 
)2(ການວາງແຜນສ າລ ບອະນາຄົດ. ເພ ີ່ອໃຫູ້ການວາງແຜນມີຄວາມສະດວກຊ ດເຈນ ຕູ້ອງໄດູ້ມີການປະເມີນສະພາບການນ າໃຊູ້ດິນໃນປະຈ ບ ນ 

ສະເພາະທີີ່ດິນກະສິກ າ. ເຊິີ່ງຂ ັ້ນຕອນດ ົ່ງກ່າວປະກອບດູ້ວຍການສູ້າງແຜນທີີ່ລະບົບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າຢູ່າງລະອຽດ ເພ ີ່ອກູ້າວໄປສ ່ການວາງ

ແຜນສ າລ ບດິນກະສິກ າປະເພດຍ່ອຍລົງໄປ (ເບິີ່ງຄ າອະທິບາຍໃນແຜ່ນ CD ຊູ້ອນທູ້າຍ). ນອກນ ັ້ນ, ຂ ັ້ນຕອນດ ົ່ງກ່າວຈະຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍການ

ປະເມີນເສດຖະກິດ ສ າລ ບການຜະລິດກະສິກ າ. ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນອະນາຄົດ ຈະຕູ້ອງຄ ານ ງເຖິງຜົນປະໂຫຍດທາງດູ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງຊາວບູ້ານ ແລະ ຈະຕູ້ອງເຮ ດໃຫູ້ການພ ດທະນາທີີ່ດິນກະສິກ າ ມີຄວາມຍ ີ່ນຍົງສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດກ ບສິີ່ງແວດລູ້ອມ. 

4.1 ລະບົບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ລາຍຮ ບຈາກກິດຈະການຫ  ກ 
ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບລະບົບປ ກພ ດຫ  ກ ສາມາດເກ ບກ າໄດູ້ຈາກການສ າພາດແບບເປັນກ ່ມ ຫ   ບ ກຄົນສ າຄ ນ ທີີ່ເປັນເປ ຶ້າໝາຍ ໂດຍມີຊາວ

ກະສິກອນປະມານ 5 ຄົນທີີ່ຈະຕູ້ອງໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ. ສ າຄ ນ ແມ່ນການສ າພາດແບບເປັນກ ່ມ ເຊິີ່ງພະນ ກງານເມ ອງສອງຄົນຈະເຮ ດວຽກນີັ້ ຮ່ວມກ ນ: ຜ ູ້

ທີໜ ີ່ງດ າເນີນການສົນທະນາ ແລະ ສອບຖາມເອົາຂ ໍ້ມ ນ ເພ ີ່ອຂຽນໃສ່ເຈູ້ຍ A0 ຫ   ກະດານບ ນທ ກຂ ໍ້ມ ນ, ສ່ວນຜ ູ້ທີສອງ ເປັນຜ ູ້ຕ ີ່ມຂ ໍ້ມ ນເຂົັ້າໃນ 

Sheet ໃນໂປຣແກຣມ Excel ແລະ ຄິດໄລ່ຕົວຊີັ້ບອກໂດຍກົງ. 
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ໃນການນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ ເຫ ົົ່ານີັ້, ທີມງານເມ ອງຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການປະເມີນ ດູ້ານເນ ັ້ອທີີ່, ຜົນຜະລດິ, ການນ າໃຊູ້ແຮງງານຕົັ້ນຕ  ແລະ ລາຍ

ຮ ບ ຂອງລະບບົການຜະລດິກະສິກ າ ທີີ່ມີຄວາມສ າຄ ນທີີ່ສ ດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ການສອບຖາມເອົາຂ ໍ້ມ ນ ເພ ີ່ອເປັນຕົວຊີັ້ວ ດພ ັ້ນຖານ ຈະມີຄວາມ
ຫຍ ູ້ງຍາກ ແລະ ກ ໍ່ມີຄວາມທູ້າທາຍ ແຕ່ທີມງານເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ດ າເນນີການຈ ດກ ່ມສົນທະນາ ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ  ແລະ ເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ 
ຢູ່າງເປັນລະບົບລະອຽດ ຖູ້າບ ໍ່ດ ົ່ງນ ັ້ນ ຈະເຮ ດໃຫູ້ການວາງແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າໃນອະນາຄດົບ ໍ່ສອດຄ່ອງ.  

ການກວດກາຄວາມຖ ກຕູ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດູ້ຮ ບ ແມ່ນ
ຈະຕູ້ອງດ າເນນີ ໃນຄະນະທີີ່ກ າລ ງສົນທະນາເປັນກ ່ມ. ໃຫູ້ໄດູ້ໄດູ້ຮ ບ
ຄ າຕອບ ຫ   ຊຼຸດຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່ມີຄວາມສົມບ ນ ແລະ ສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້ໃນ
ຂ ັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. ເຊິີ່ງທ ກຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຄດິໄລ່ ແລະ ພິມລງົໄປໃນຖານຂ ໍ້
ມ ນ ຈະຕູ້ອງມີຄວາມຊ ດເຈນ ກວດສອບໄດູ້ ໂດຍການສົມທຽບກ ບ 
າສະເລ່ຍຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດູ້ຮ ບຈາກຊາວກະສິກອນທີີ່ຖ ກສ າພາດແຕ່ລະຄນົ 
ວ່າມີຄວາມເຊ ັ້ອຖ ໄດູ້ຫ າຍປານໃດ.  

ຈ ດປະສົງຂອງ ຂ ັ້ນຕອນ ທີ 1 ຫາ 5 ແມ່ນ ແນໃສ່ສູ້າງ
ຕົວຊີັ້ວ ດພ ັ້ນຖານທີີ່ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອສະດວກໃນການປຽບທຽບ 
ລະຫວ່າງແຕ່ລະ ລະບບົການປ ກພ ດ. ຊ ີ່ງໄດູ້ອະທິບາຍຢ ູ່ໃນຂ ໍ້ 5.1. 
ພາຍຫ  ງສ າເລ ດຂ ັ້ນຕອນດ ົ່ງກ່າວໝດົແລູ້ວ ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ກູ້າວ
ໄປດ າເນນີ ໃນຂ ັ້ນຕອນ ການວາງແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນອະນາຄດົ 
(ຂ ໍ້ 5.2) ດູ້ວຍການລວບລວມເອົາຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກ ການສູ້າງແຜນທີີ່

ທາງດູ້ານກະສິກ າແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ ທີີ່ປະກອບມີບ ນດາຕົວຊີັ້ວ ດໃນລະດ ບບູ້ານ ສ າລ ບການຜະລດິກະສິກ າ ພູ້ອມທ ງມີການພິຈາລະນາ 
ເງ ີ່ອນໄຂການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງ ປະຊາກອນນ າອີກ.  

4.1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຕົວຊີັ້ວ ດຕ່າງໆ  
ກ່ອນນ າສະເໜີເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆ , ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການຊີັ້ແຈງກ່ຽວກ ບຄວາມໝາຍຂອງຕົວຊີັ້ວ ດ ທີີ່ຈະນ າມາຄິດໄລ່ເປັນຜົນຮ ບຂອງ ຂ ັ້ນຕອນທີ 1 

ຫາ 5.  

ລາຍຮ ບລວມຕ ໍ່ເຮ ກຕາຕ ໍ່ປີ:  

ລາຍຮ ບລວມໃນນີັ້ ແມ່ນລາຍຮ ບທີີ່ຍ ງບ ໍ່ທ ນຫ ກຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ອອກ. ລາຍຮ ບລວມດ ົ່ງກ່າວຈະຄິດໄລ່ມາຈາກ ການຄ ນຈ ານວນ

ຜົນຜະລິດທີີ່ຂາຍໄດູ້ (ເປັນກິໂລກຣາມ) ກ ບ ລາຄາທີີ່ໄດູ້ຮ ບ (ກີບ/ກິໂລກຣາມ) ຈາກຜ ູ້ຊ ັ້. ໃນທາງກ ບກ ນ, ລາຍຮ ບສ ດທິ ຈະຄິດໄລ່ມາຈາກການ

ຫ ກຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທ ງໝົດ ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກ ບການຜະລິດອອກ ເຊ ົ່ນ: (ວ ດຖຼຸດິບ, ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າເຄ ີ່ອງຈ ກ), ການຂົນສົົ່ງ, ການແປຮ ບ, ອາກອນ ແລະ 

ອ ີ່ນ  ໆອອກຈາກລາຍຮ ບລວມແລູ້ວ. ເພ ີ່ອຄວາມກະຈ່າງແຈູ້ງ ແລະ ບ ໍ່ໃຫູ້ເກີດຄວາມສ ບສົນ ສ າລ ບການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມນີັ້ 
ແມ່ນຈະຄິດໄລ່ພຽງແຕ່ ລາຍຮ ບລວມເທົົ່ານ ັ້ນ.  

ລາຍຮ ບລວມຕ ໍ່ເຮ ກຕາ ແມ່ນໄດູ້ຈາກຜົນຫານລະຫວ່າງ ລາຍຮ ບລວມ ແລະ ເນ ັ້ອທີີ່ເປັນເຮ ກຕາ ທີີ່ນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນລະບົບການ ປ ກພ ດ
ທີີ່ສູ້າງລາຍຮ ບລວມດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ນ. ລາຍຮ ບລວມຕ ໍ່ເຮ ກຕາຕ ໍ່ປີ ແມ່ນໄດູ້ມາຈາກການບວກລາຍຮ ບລວມທ ງໝົດທີີ່ໄດູ້ຮ ບໃນຫ າຍປີ ຈາກລະບົບ

ການປ ກພ ດເຂົັ້າກ ນ ແລູ້ວຫານໃຫູ້ຈ ານວນປີ ທີີ່ມີການປ ກພ ດ. 

ລາຍຮ ບລວມ [
ກີບ
ເຮ ກຕາ
ປີ

] =

ຈ ານວນຜົນລະປ ກທີີ່ເກ ບກ່ຽວ [ກກ]∗ມ ນຄ່າຂາຍ[
ກີບ
ກກ]

ພ ນທີີ່ເພາະປ ກ [ເຮ ດຕູ້າ] 

ຈ ານວນປີ [ປີ]
  

ຮູບທີ    17 ການສ າພາດກ ່ມຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກ ບພ ດຫ  ກ 
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b) ຈ ານວນວ ນງານຕ ໍ່ເຮ ກຕາຕ ໍ່ປີ 

ໜ ີ່ງວ ນງານແມ່ນເທົົ່າກ ບໜ ີ່ງວ ນເຮ ດວຽກເຕ ມເວລາຂອງຜ ູ້ໃຫຍ່ໜ ີ່ງຄົນ.  

ຈ ານວນວ ນງານຕ ໍ່ປີແມ່ນສາມາດຄິດໄລ່ໄດູ້ດ ົ່ງລ ່ມນີັ້: 

ແຮງງານ [
ຈ ານວນວ ນ

ປີ
] = ຈ ານວນ  [ແຮງງານ] ∗ ຈ ານວນ  [ວ ນ]  

ຖູ້າຫາກມີການນ າໃຊູ້ວ ນງານຈາກຫ າຍກວ່າໜ ີ່ງປີ, ຈະຕູ້ອງລວມທ ກປີເຂົັ້າກ ນ ກ່ອນຈະແຍກຈ ານວນວ ນງານທ ງໝດົ ອອກ ໂດຍການຫານໃຫູ້

ຈ ານວນປີ.  

ຕົວຢູ່າງ 1: 

ຊາວກະສິກອນ ເຮ ດວຽກກ ບພ ນລະຍາຂອງຕົນ ສ າລ ບການປ ກເຂົັ້ານາ ເປັນເວລາສີີ່ວ ນ.  

2 [ຄົນ] ∗ 4 [ວ ນ] = 8 [ວ ນງານ] 

ຕົວຢູ່າງ 2: 

ຊາວກະສິກອນ, ພ ນລະຍາ ແລະ ຈູ້າງແຮງງານ 5 ຄົນມາຊ່ວຍໃນການເກ ບກ່ຽວຢາງພາລາ. ພວກເຂົາເຈົັ້າເຮ ດວຽກສີີ່ຊົົ່ວໂມງຕ ໍ່ວ ນ ແລະ ກີດຢາງພາລາ

ທ ກ ສໆອງມ ັ້. ເຊິີ່ງໜ ີ່ງວ ນງານເທົົ່າກ ບ 8 ຊົົ່ວໂມງ/ວ ນ. ລະດ ການເກ ບກ່ຽວຢາງພາລາແມ່ນ 8.5 ເດ ອນ. 

ວິທີການຄດິໄລ່ແມ່ນ:  

ມີຈ ານວນແຮງງານ 7 ຄົນ (ຊາວກະສິກອນ, ພ ນລະຍາ + ແຮງງານທ ງ 5 ຄົນ) 

4 ຊົົ່ວໂມງ / ມ ັ້ = 0.5 ວ ນງານ ຖູ້າຫາກວ ນງານເຕ ມແມ່ນ 8 ຊົົ່ວໂມງ  

8.5 ເດ ອນ 

ທ ກ  ໆສອງມ ັ້ = 15 ມ ັ້ຕ ໍ່ເດ ອນ 

ວ ນງານ = 7 ຄນົ * 0.5 ວ ນງານ * 8.5 ເດ ອນ * 15 ວ ນ/ ເດ ອນ = 446.25 ວ ນງານຕ ໍ່ລະດ ການ 

7 [ຄົນ] ∗ 0.5 [ວ ນງານ] ∗ 8.5 [ເດ ອນ] ∗ 15 [
ວ ນ
ເດ ອນ

] = 446.25 [ວ ນງານ] 

ຂ ໍ້ຄວນລະວ ງ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫູ້ເກດີຄວາມສ ບສົນລະຫວ່າງຄ າສ ບ ລາຍຮ ບລວມ ແລະ ລາຍຮ ບສ ດທິ 

ລາຍຮ ບລວມ ໝາຍເຖິງຕົວເລກທ ລະກິດ ຫ   ຍອດຂາຍຂອງທ ລະກດິ ເຊິີ່ງໃນນີັ້ໝາຍເຖິງລາຍຮ ບທີີ່ຍ ງບ ໍ່ທ ນຫ ກຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ອອກເທ ີ່ອ.  
ຄວາມສ ບສົນມ ກຈະເກດີຂ ັ້ນຢ ູ່ເລ ີ່ອຍໆ  ຍູ້ອນນ າໃຊູ້ຄ າສ ບ ລາຍຮ ບ ສ ັ້ນໆ ພຽງພະຍາງດຽວ ແທນຄວາມໝາຍຂອງ ລາຍຮ ບສ ດທິ ທີີ່ມີການຫ ກຄ່າ
ໃຊູ້ຈ່າຍໃນການລງົທ ນເບ ັ້ອງຕົັ້ນອອກແລູ້ວ. ຄ າສ ບທີີ່ມີຄວາມໝາຍຄູ້າຍຄ ກ ບລາຍຮ ບສ ດທິ ຈະແມ່ນ ກ າໄລ. ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫູ້ມີຄວາມສ ບສົນ ແລະ 
ສະດວກໃນການນ າໃຊູ້ ແມ່ນຄວນຈ າແນກຕາມການຄດິໄລ່ ເຊິີ່ງໃນຄ ່ມມ ສະບ ບນີັ້ແມ່ນນ າໃຊູ້ ລາຍຮ ບລວມ ບ ໍ່ແມ່ນ ລາຍຮ ບສ ດທິ ຫ   ກ າໄລ. 

ສະນ ັ້ນການໃຊູ້ຄ າສ ບທີີ່ຖ ກຕູ້ອງ ຈະຕູ້ອງມກີານອະທິບາຍເປນັພາສາລາວ ແລະ ໃນກ ລະນີທີີ່ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສ ບຕ່າງໆ  ບ ໍ່ຊ ດເຈນ ຈະຕູ້ອງມີ
ການອະທິບາຍຊ ້າໄປຊ ້າມາໃຫູ້ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຈະແຈູ້ງ. 
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c) ລາຍຮ ບລວມຕ ໍ່ວ ນງານ 

ເທົົ່າກ ບລາຍຮ ບລວມທ ງໝດົ ຫານໃຫູ້ກ ບຈ ານວນວ ນງານເຕ ມເວລາທ ງໝດົ 

ລາຍຮ ບລວມ
ວ ນງານ [

ກີບ
ວ ນ

] =
ລາຍຮ ບລວມທ ງໝົດ 

ຈ ານວນວ ນງານ  [
ກີບ
ວ ນ

]  
 

4.1.2 ການຈ າແນກປະເພດລະບົບການປ ກພ ດຫ  ກ ແລະ ການປະເມີນຕົວຊີັ້ວ ດຕ່າງໆ  
 

ໃນການສົນທະນາແບບເປັນກ ່ມ, ຊາວກະສິກອນທ ກຄົນຈະຕູ້ອງເຫ ນດີເປັນເອກະພາບກ ນວ່າ ລະບົບການປ ກພ ດໃດ ພາຍໃນບູ້ານ

ແມ່ນລະບົບທີີ່ມີຄວາມສ າຄ ນທີສ ດ (ປ ກກະຕິແລູ້ວຈະກ ານົດເອົາ 5 ຊະນິດພ ດ).  

ສ າລ ບແຕ່ລະປະເພດພ ດທີີ່ໄດູ້ກ ານົດ, ຈະມີການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນໂດຍການນ າໃຊູ້ຄ າຖາມ ຕາມທີີ່ໄດູ້ລະບ ໃນ ກ່ອງເຄ ີ່ອງມ  )ບົດທີ 8( ແລະໃນ

ໜ່ວຍ sheet ຂູ້ອງຂອງໂປຣແກຣມ Excel, ເຊິີ່ງໄດູ້ມີການສະໜອງໃຫູ້ຢ ູ່ໃນ ຊີດີ )CD) ທີີ່ຄ ດຕິດມາພູ້ອມ. 

ໃນ ໜ່ວຍ sheet ຫ   ຕາຕາລາງ ສ າລ ບບ່ອນຫູ້ອງ ທີີ່ມີການໝາຍຈ ້າເມ ດສີຂຽວ ແມ່ນບ ໍ່ຈ າເປັນຕູ້ອງຕ ີ່ມຫຍ ງໃສ່ )ເພາະຄິດໄລ່ເປັນ

ສ ດ ໂດຍອ ດຕະໂນມ ດໄວູ້ໃຫູ້ແລູ້ວ(.  

ສ ດສ າລ ບຄິດໄລ່ຕົວຊີັ້ວ ດຕ່າງໆ  ແມ່ນຢ ູ່ທາງດູ້ານຂວາຂອງ ໜ່ວຍ sheet ແລະ ຢ ູ່ຂູ້າງລ ່ມ. ເຊິີ່ງບ ໍ່ຈ າເປັນຕູ້ອງປູ່ຽນແປງສ ດດ ົ່ງກ່າວ. ເຄ ີ່ອງມ 

ເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ສ າລ ບແຕ່ລະປະເພດພ ດ ແມ່ນເຂົັ້າເບິີ່ງໄດູ້ທີີ່ກອ່ງເຄ ີ່ອງມ  )ບົດທີ 8( ໃນຮ ບແບບ sheet ຂອງໂປຣແກຣມ Excel. 

4.1.2.1 ພ ດອາຍ ສ ັ້ນ  )Annual Crops( 
ຕົວຢູ່າງ ພ ດອາຍ ສ ັ້ນ ມີ: ເຂົັ້າ, ຖົົ່ວ, ມ ນຕົັ້ນ ແລະ ພ ດອ ີ່ນໆ . ເຊິີ່ງສິີ່ງທີີ່ຈະນ າສະເໜີຕ ໍ່ໄປນີັ້ແມ່ນວິທີການຄດິໄລທີ່ີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີ

ການນ າໃຊູ້ຫ າຍທີີ່ສ ດ. ການປະເມີນພ ດດ ົ່ງກ່າວ ຕູ້ອງການຄ າຖາມພຽງແຕ່ສິບຄ າຖາມເທົົ່ານ ັ້ນ ໂດຍໄດູ້ລະບ ໄວູ້ໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ ແລູ້ວ. ເຊິີ່ງຈະ 

ຕູ້ອງມີການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບບ ນດາຊະນດິພ ດຫ  ກທີີ່ສາມາດເກ ບກ່ຽວພາຍໃນໜ ີ່ງປີ ກ ບກ ່ມຊາວກະສິກອນກອ່ນ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າຂ ໍ້ມ ນດ ົ່ງ 
ກ່າວແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນກ່ອນທີີ່ຈະໄປສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນເອົາພ ດປະເພດອ ີ່ນ  ໆທີີ່ຕາມມາ. ພູ້ອມກ ນນີັ້, ກ ໍ່ຕູ້ອງໄດູ້ມີການເກ ບກ າເອົາບ ນດາ ຕົວ
ຊີັ້ວ ດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຈ າເປັນຕ່າງໆ  ໃຫູ້ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຊ ດເຈນຕ ີ່ມ. 

 

4.1.2.2 ລະບບົການປ ກພ ດອາຍ ສ ັ້ນ 
ກ່ອນຈະນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງມ ນີັ້ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການປະເມີນວ່າ ຊາວກະສິກອນມີການປ ກພ ດຫ າຍກວ່າໜ ີ່ງຊະນິດຕ ໍ່ປີໃນຕອນດິນ ດຽວກ ນ

ບ ໍ່. ທ ງນີັ້ ກ ໍ່ເພ ີ່ອຄິດໄລ່ຕົວຊີັ້ວ ດຍ່ອຍ ເປັນແຕ່ລະຊະນິດພ ດ )ຈ ານວນເນ ັ້ອທີີ່ ແລະ ວ ນງານ( ໃຫູ້ຖ ກຕູ້ອງ, ໃນນີັ້ລາຍຮ ບລວມທ ງໝົດ ແລະ 

ຄວາມຕູ້ອງການທາງດູ້ານແຮງງານ ຈະຖ ກລວມເຂົັ້າກ ນ ເພ ີ່ອນ າໄປຄິດໄລ່ເປັນຕົວຊີັ້ວ ດສ ດທູ້າຍ. 

ພ ດອາຍ ສ ັ້ນ 

ພ ດອາຍ ສ ັ້ນປີ ຈະມີຮອບວຽນການປ ກພ ດ ເຊິີ່ງນ ບແຕ່ມ ັ້ກູ້າແກນ່ຈນົເຖິງມ ັ້ເກ ບ 
ກ່ຽວ ໂດຍໃຊູ້ເວລາຢູ່າງໜູ້ອຍໜ ີ່ງປີ. 
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ຕົວຢູ່າງ:  

 ການປ ກເຂົັ້ານາແຊງ ກ ບ ພ ດອ ີ່ນ 2 ຫ   3 ຊະນິດ ໃນປີດຽວກ ນ 

 ທ າອິດ ປ ກເຂົັ້າ, ຫ  ງຈາກນ ັ້ນປ ກໝາກຖົົ່ວ 

 ປ ກເຂົັ້າ, ຈາກນ ັ້ນໃຫູ້ຜ ູ້ອ ີ່ນເຊົົ່າດິນເພ ີ່ອປ ກພ ດທີສອງ ຕົວຢູ່າງ ໝາກໂມ 

 

ຈະມີການປະເມີນຂ ໍ້ມ ນໂດຍແຍກກ ນສ າລ ບແຕ່ລະພ ດ, ຕາມທີີ່ໄດູ້ລະບ ໃນຫົວຂ ໍ້ດ ົ່ງກ່າວ ໂດຍລະບ ໃນ sheet ອ ນດຽວກ ນ ສ າລ ບ ພ ດທີີ່ອາຍ 

ສ ັ້ນ.ຕົວເລກຂອງແຕ່ລະຕົວຊີັ້ວ ດ ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກ ບໄລຍະການປ ກພ ດໃນປີໜ ີ່ງຈະຕູ້ອງບວກເຂົັ້າກ ນ.   

ຕົວຢູ່າງ, ພ ດທ າອິດແມ່ນເຂົັ້າ ແລະ ພ ດທີສອງແມ່ນໝາກຖົົ່ວ: 

 

ລາຍຮ ບລວມ (ເຂົັ້າ + ຖົົ່ວ) [
ກີບ

ເຮ ກຕາ] = ລາຍຮ ບລວມ (ເຂົັ້າ) [
ກີບ

ເຮ ກຕາ] + ລາຍຮ ບລວມ (ຖົົ່ວ) [
ກີບ

ເຮ ກຕາ] 

 

ຕົວຊີັ້ວ ດສ າລ ບລາຍຮ ບລວມທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກ ບການນ າໃຊູ້ແຮງງານຕ ໍ່ເຮ ກຕາຕ ໍ່ປີ ຈະຖ ກຄິດໄລ່ດູ້ວຍວິທີດຽວກ ນ. 

ເມ ີ່ອໃຫູ້ຜ ູ້ອ ີ່ນເຊົົ່າດິນສ າລ ບປ ກພ ດທີສອງ, ໃຫູ້ຄິດໄລ່ລາຍຮ ບລວມຈາກການເຊົົ່າດ ົ່ງລ ່ມນີັ້. 

𝐴 = ຂະໜາດຂອງທີີ່ດິນທີີ່ໃຫູ້ເຊົົ່າ [ເຮ ກຕາ] 

𝐵 = ມ ນຄ່າສ ນຍາເຊົົ່າ [ກີບ] 

ລາຍຮ ບລວມຈາກການໃຫູ້ເຊົົ່າ [
ກີບ

ເຮ ກຕາ
] = 

𝑏

𝑎
 [

ກີບ
ເຮ ກຕາ

] 

ລາຍຮ ບລວມ[
ກີບ

ເຮ ກຕາ
]  =ລາຍຮ ບລວມຈາກພ ດທ າອິດ [

ກີບ
ເຮ ກຕາ

] +  ລາຍຮ ບລວມຈາການໃຫູ້ເຊົົ່າດິນ [
ກີບ
ເຮ ກຕາ

] 

 

ລະບບົການປ ກພ ດໄລຍະສ ັ້ນ 

ການປ ກພ ດອາຍ ສ ັ້ນຫ າຍຊະນດິຕ ໍ່ເນ ີ່ອງກ ນ. 

- ຫ  ງຈາກເກ ບກ່ຽວພ ດ ແລູ້ວ, ພ ດທີີ່ແມ່ນເປ ົ່າວ່າງ.ໃນບາງກ ລະນ,ີ ພ ດທີີ່ສອງສາມ 
ສາມາດປ ກໄດູ້ຢ ູ່ໃນຕອນດນິດຽວກ ນ ໃນນ ີ່ງປີ. 
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4.1.2.3 ການປ ດພ ດໝ ນວຽນ ແລະ ການປ ກພ ດຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ.  
ການຈ າແນກຮອບວຽນການປ ກພ ດ ແລະ ການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແມ່ນໄດູ້ສະແດງຢ ູ່ໃນພາກການປະເມີນພ ດອາຍ ສ ັ້ນ. 

ທ າອິດຈະຕູ້ອງໄດູ້ຄິດໄລ່ຕົວຊີັ້ວ ດທີີ່ຈ າເປັນ ເຊ ົ່ນ: ລາຍຮ ບລວມ/ເຮ ກຕາ/ປີ, ແຮງງານທີີ່ໃຊູ້/ເຮ ກຕາຕ ໍ່ປີ. ສ າລ ບການ ປະເມີນແຕ່ລະ

ພ ດ ແມ່ນນ າໃຊູ້ Sheet Excel ແລະ ຄ າຖາມຕ່າງໆ  ທີີ່ໄດູ້ລະບ ໄວູ້ສ າລ ບພ ດທີີ່ສາມາດເກ ບກ່ຽວພາຍໃນໜ ີ່ງປີ. ໃນກ ລະນີທີີ່ພ ດ ມີອາຍ ການ

ກ ບກ່ຽວຫ າຍຫວ່າໜ ີ່ງປີ ລວມຢ ູ່ໃນຮອບວຽນການປ ກພ ດ, ໃນນີັ້ຕົວຊີັ້ວ ດ ຈະຖ ກຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊູ້ sheet ແລະ ຄ າຖາມຕ່າງໆ  ທີີ່ໄດູ້ກ ານົດ
ໄວູ້ໃນ ກ່ອງເຄ ີ່ອງມ  ທີີ່ສະເໜີໄວູ້ໃນປະໂຫຍດກ່ອນໜູ້ານີັ້. 

ລວມຕົວເລກຂອງແຕ່ລະຕົວຊີັ້ວ ດ ສ າລ ບການປ ກພ ດທ ງໝົດ ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຢ ູ່ໃນໜ ີ່ງຮອບວຽນການປ ກພ ດ ແລູ້ວ ຫານໃຫູ້ຈ ານວນປີ. 

 

ລາຍຮ ບລວມ 5 ປີ
ເຮ ກຕາ [

ກີບ
ເຮ ກຕາ]  

= ລາຍຮ ບລວມ (ເຂົັ້າໄຮ່) [
ກີບ

ເຮ ກຕາ]                                                        

+ ລາຍຮ ບລວມ (ເຂົັ້າສາລີ) [
ກີບ

ເຮ ກຕາ] + ລາຍຮ ບລວມ (ມ ນຕົັ້ນ) [
ກີບ

ເຮ ກຕາ]  

+ ລາຍຮ ບ (ໝາຍເດ ອຍ) [
ກີບ

ເຮ ກຕາ] + ລາຍຮ ບລວມ(ຖົົ່ວດິນ) [
ກີບ

ເຮ ກຕາ]  

ຫານລາຍຮ ບລວມໃນ 5 ປີ ໃຫູ້ 5 ແລູ້ວ ຈະໄດູ້ລາຍຮ ບລວມຕ ໍ່ເຮ ກຕາຕ ໍ່ປີ ຂອງ ຮອບວຽນການປ ກພ ດດ ົ່ງກ່າວ.  

ລາຍຮ ບສະເລ່ຍຂອງຮອບວຽກການປ ກພ ດ  [
ກີບ
ເຮ ກຕາ

] =
ລາຍຮ ບລວມ 5 ປີ

5
 [

ກີບ
ເຮ ກຕາ

] 

ສ າລ ບການທ າການຜະລິດຢ ູ່ພ ັ້ນທີີ່ໄຮ່ເຂດສ ງ, ປ ກກະຕິແລູ້ວ ຈະມີການປ ກພ ດແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ໂດຍປ ກພ ດຫ  ກໃນປີໜ ີ່ງແລູ້ວ ປີຕ ໍ່ໆ

ມາຈະປະດິນໄວູ້ເປັນປູ່າເຫ ົົ່າ. ໃນກ ລະນນີີັ້ ລາຍຮ ບລວມ/ເຮ ກຕາ ຈະຄິດໄລ່ໂດຍລວມເອົາລາຍຮ ບ ທີີ່ໄດູ້ໃນຊ່ວງໄລຍະການປະດິນເປ ົ່າຫວ່າງເປັນ

ປູ່າເຫ ົົ່ານ າ . ເຊິີ່ງໝາຍຄວາມວ່າລາຍຮ ບລວມທີີ່ໄດູ້ຮ ບຈາກໄລຍະການປະດິນເປັນປູ່າເຫ ົົ່າ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການເກ ບກ າລະອຽດ ແລະ ຈ ານວນປີທ ງ

ໝົດຂອງການປ ກພ ດ ລວມເຖິງ ໄລຍະການປະດິນເປັນປູ່າເຫ ົົ່າ ຈະໄດູ້ຖ ກນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການຄິດໄລຕ່່າງໆ  ນ າອີກ. 
   

ລະບບົການປ ກພ ດມ ນວຽນ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ອງ 

ບົດຮຽນການປ ກພ ດຫ າຍຊະນດິແຕກຕ່າງກ ນແບບຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ຢ ູ່ໃນພ ັ້ນທີີ່ດຽວກ ນ 
ແມ່ນຈະເຮ ດໃຫູ້ການໃຊູ້ຈ່າຍ ເຂົັ້າໃນການປັບປ ງດນິ ຫ   ເຮ ດໃຫູ້ດນິມີປະສິດທິພົນ 
ນ າໃຊູ້ລ ດລງົ 
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4.1.2.4 ພ ດອາຍ ຍາວ ແລະ ພ ດຢືນຕົັ້ນ  
ການປະເມີນການລະບບົການປ ກພ ດປະເພດນີັ້ແມ່ນຂູ້ອນຂູ້າງຍາກຫ າຍ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການດ າເນນີການສ າພາດ ແລະ ການ 

ຄິດໄລ່ ແມ່ນມີຫ າຍແບບ ຮ ບທີ   18. ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນເຖິງລ າດ ບຂອງໄລຍະຕ່າງໆ ໃນຮອບວຽນຊີວດິຂອງພ ດອາຍ ຍາວ ແລະ ພ ດຢືນຕົັ້ນ. 

ຕົວຢູ່າງ ຊະນດິພ ດເຊ ົ່ນ: ຕົັ້ນອູ້ອຍມີຮອບວຽນຊີວດິໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນ 3 ປີ ແລະ ການໃຫູ້ຜົນຜະລດິສ່ວນຫ າຍແມ່ນເລີີ່ມແຕ່ທູ້າຍປີທ າອິດ

ເປັນຕົັ້ນໄປ, ແຕ່ໃນກ ລະນີຂອງ ຢາງພາລາ ແມ່ນມີຫ າຍອົງປະກອບທີີ່ຕູ້ອງຄ ານ ງ ແລະ ນ າມາພິຈາລະນາເຂົັ້າໃນການໄລລ່ຽງເສດຖະກດິ. ຍູ້ອນແນວ
ນ ັ້ນ ຮອບວຽນຂອງພ ດປະເພດດ ົ່ງກ່າວ ຈ ີ່ງຕູ້ອງຖ ກແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະການນ າໃຊູ້ ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງ ເພ ີ່ອໃຫູ້ມີຄວາມສະດວກ ໃນການ
ຄິດໄລ.່  

 
ເຊິີ່ງອົງປະກອບຕ່າງໆ ເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນເປັນສິີ່ງທີີ່ມີຄວາມສ າຄ ນໃນການປຶກສາຫາລ ກ ບຊາວກະສິກອນ ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຊ ດເຈນວ່າ ມີ

ໄລຍະໃດແດ່ທີີ່ເຂົາເຈົັ້າຄວນຈະຕູ້ອງໄຈູ້ແຍກອອກມາເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ກ ນ ຫ  ງຈາກນ ັ້ນຈິີ່ງດ າເນີນການສ າຫ ວດເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ສະເພາະແຕ່
ກິດຈະກ າທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງເທົົ່ານ ັ້ນ. ສ າລ ບໄລຍະການປ ກພ ດ ແລະ ກິດຈະກ າທີີ່ບ ໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງຈະບ ໍ່ຖ ກເກ ບກ າ ແລະ ນ າມາຄິດໄລ່ ຢ ູ່ໃນ Sheet 

Excel ທີີ່ໄດູ້ກ ານົດສ າລ ບການຄິດໄລ່ການປ ກພ ດປະເພດນີັ້. ແຕ່ຖູ້າຫາກມີຈ ດແຕກຕ່າງຫ າຍ ສ າລ ບຜົນຜະລິດ ຫ   ຄວາມຕູ້ອງການທາງດູ້ານ

ແຮງງານ ລະຫວ່າງ ສາມໄລຍະຂອງການປ ກພ ດທີີ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ນີັ້ ເຮົາຈະຕູ້ອງໄດູ້ບ ນທ ກຈ ດແຕກຕ່າງດ ົ່ງກ່າວໄວູ້. Sheet ຂອງ ໂປ ແກ ມ 

Excel ທີີ່ຕ ັ້ງສ ດໄວູ້ຈະບ ໍ່ຄິດໄລ່ ຫ   ຄິດໄລ່ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ ຖູ້າຫາກບ ໍ່ຕ ີ່ມບ ນດາຕົວຊີັ້ວ ດຕ່າງໆ  ຢູ່າງຄົບຖູ້ວນ ແລະ ຖ ກຕູ້ອງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ 

ຈ ານວນປີຂອງຮອບວຽນຊີວິດ ແລະ ໄລຍະຂອງການປ ກພ ດຕ່າງໆ .  

 

ສິີ່ງທີີ່ຄວນຄ ານ ງກອ່ນເລີີ່ມການສ າພາດ: 

ກ່ອນທີີ່ຈະເລີີ່ມສ າພາດ ຄວນອະທິບາຍ ແລະກ ານດົໄລຍະຂອງການປ ກພ ດຕ່າງໆ  ຮ່ວມກ ບຊາວກະສິກອນຢູ່າງລະອຽດ ເປັນຕົັ້ນ (1( ໄລຍະການ

ປ ກ, )2( ໄລຍະການບົວລະບ ດຮ ກສາ, )3( ໄລຍະໃຫູ້ຜົນຜະລດິ: ໄລຍະເລີີ່ມຕົັ້ນ, ໄລຍະຜົນຜະລດິສ ງສ ດ ແລະ ໄລຍະຜົນຜະລດິເລີີ່ມຫ ຼຸດລງົ. 

ຕູ້ອງເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນວ່າ ໃນແຕ່ລະໄລຍະກວມເວລາຈ ກປີ ກ່ອນຈະດ າເນນີການຂ ັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ. 

ໃນຄະນະທີີ່ດ າເນີນການສ າພາດ ຕູ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າຊາວກະສິກອນ ຮ ູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າ ທີມງານກ າລ ງສ າພາດເອົາຂ ໍ້ມ ນຢ ູ່ໃນໄລຍະໃດ 
ຂອງການປ ກພ ດ,  ທ ງນີັ້ກ ໍ່ເພ ີ່ອຫ ີກລູ້ຽງຄວາມສ ບສົນ ແລະ ການໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນຜິດພາດ.  

ຕົວຢູ່າງຂອງພ ດອາຍ ຍາວ ເຊ ົ່ນ: ຕົັ້ນກູ້ວຍ, ອູ້ອຍ ແລະ ອ ີ່ນ .ໆ ພ ດດ ົ່ງກ່າວ ໂດຍທົົ່ວໄປແລູ້ວໄລຍະການປ ກພ ດແມ່ນມີ 3 ໄລຍະຫ  ກ. 
ສະນ ັ້ນໃນເວລາທີີ່ເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນຈາກຊາວກະສິກອນ ຈະຕູ້ອງມີການປຶກສາຫາລ ກ ບພວກເຂົາເຈົັ້າຢູ່າງລະອຽດວ່າ ຖູ້າຫາກໄລຍະການບົວລະບ ດ 
ຮ ກສາ ແລະ ໄລຍະໃຫູ້ຜົນຜະລິດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກ ນຢູ່າງຊ ດເຈນ ເຮົາຈະຕູ້ອງແຍກສອງໄລຍະນີັ້ອອກຈາກກ ນ ແລະ ເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນລະອຽດໃນ

ພ ດອາຍ ຍາວ ແລະ ພ ດຢືນຕົັ້ນ 

ພ ດຢືນຕົັ້ນ ແມ່ນພ ດທີີ່ມີຊວີດິຕະຫ ອດຫ າຍປີ ແລະ ຖ ກເກ ບກ່ຽວຫ າຍຄ ັ້ງກອ່ນ ຈະ
ຕາຍ. ພ ດຢືນຕົັ້ນ ບ ໍ່ແມ່ນເລ ີ່ອງແປກໃໝ່ສ າລ ບການຜະລດິກະສິກ າ; ພ ດຢືນຕົັ້ນ 
ແມ່ນ ຕົັ້ນໄມູ້ໃຫູ້ໝາກ ຫ   ຕົັ້ນຢາງພາລາ ເຊິີ່ງເປັນພ ດຢືນຕົັ້ນທີີ່ປ ກ ແລະ ເກ ບກ່ຽວ 
ເພ ີ່ອຈ ດປະສົງທາງດູ້ານການຄູ້າ.  

ພ ດທີີ່ສາມາດເກ ບກ່ຽວໃນຫ າຍປີ ແຕ່ມີຮອບວຽນຊີວດິທີີ່ສ ັ້ນກວ່າ. ຕົວຢູ່າງ: ຕົັ້ນ

ອູ້ອຍ.  
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ແຕ່ໄລຍະ ເພາະວ່າພ ດຊະນິດນີັ້ສ່ວນຫ າຍມີໄລຍະການບົວລະບ ດຮ ກສາ ແລະ ໄລຍະໃຫູ້ຜົນຜະລິດແມ່ນເກີດຂ ັ້ນ ໄປພູ້ອມໆກ ນ. ຖູ້າຫາກໄລຍະ
ການບົວລະບ ດຮ ກສາ ແລະ ໄລຍະໃຫູ້ຜົນຜະລິດເປັນຊ່ວງດຽວກ ນ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກ ນຫ າຍ ແມ່ນເຮົາສາມາດສ າພາດເອົາຂ ໍ້ມ ນຄ ັ້ງ
ດຽວ ຫ   ໄລຍະກຽວກ ໍ່ໄດູ້ ເປັນຕົັ້ນການປະເມີນຄວາມຕູ້ອງການທາງດູ້ານແຮງງານສະເລ່ຍ ແລະ ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີ. ໃນເວລາເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນ ຈະ

ຕູ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າໄດູ້ເກ ບກ າເອົາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບຈ ານວນປີ ສ າລ ບ ຮອບວຽນຊີວິດທ ງໝົດ ຂອງພ ດດ ົ່ງກ່າວຢູ່າງຖ ກຕູ້ອງ. 

ປທີ າອດິແມນ່ໄລຍະການປ ກພ ດ: ອາດຈະກວມເອົາ ການກະກຽມດນິ, ການກູ້າແກ່ນ ຫ   ການປ ກ. ຖູ້າຊ່ວງໄລຍະການກຽມດນິປ ກ ຫາກມີຜົນ
ຜະລດິບາງອ ນທີີ່ສາມາດເກ ບກ່ຽວໄດູ້ ເຮົາກ ໍ່ສາມາດພິຈາລະນາ ແລະ ຖ ວ່າເປັນຜົນຜະລດິອ ນໜ ີ່ງເຊ ົ່ນດຽວກ ນ ແລະ ຄວນຖ ກລວມເ ຂົັ້າກ ນກ ບ
ຜົນຜະລດິສ ດທູ້າຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຜົນຜະລດິທີີ່ໄດູ້ຈາກການອານາໄມພ ັ້ນທີີ່ ເຊ ົ່ນ: ໄມູ້ຟືນ, ໜໍໍ່ໄມູ້, ເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດງົ ຫ   ຜົນຜະລດິທີີ່ຫ ງົເຫ  ອຈາກ
ການຜະລດິຄ ັ້ງສ ດທູ້າຍ ແລະ ອ ີ່ນ .ໆ 

ໃນໄລຍະພ ດໃຫູ້ຜົນຜະລດິ: ພວກເຮົາສາມາດແຍກອອກເປັນ 3 ໄລຍະຍ່ອຍໂດຍອີງຕາມປະລິມານການໃຫູ້ຜົນຜະລດິຂອງພ ດ. ເຊິີ່ງປະກອບດູ້ວຍ 

ໄລຍະເລີີ່ມຕົັ້ນ, ໄລຍະຜົນຜະລດິສ ງສ ດ ແລະ ໄລຍະຜົນຜະລດິເລີີ່ມຫ ຼຸດລງົ. 

 ໄລຍະເລີີ່ມຕົັ້ນ: ພ ດຍ ງບ ໍ່ໃຫຍ່ເຕ ມໄວ ແລະ ຍ ງມີຂະໜາດນູ້ອຍຢ ູ່, ເຊິີ່ງພ ດດ ົ່ງກ່າວອາດຈະບ ໍ່ສາມາດໃຫູ້ຜົນຜະລດິໄດູ້ຢູ່າງເຕ ມທີີ່ ແຕ່
ອາດຈະໃຫູ້ຜົນຜະລດິໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນແລູ້ວຈ ານວນໜ ີ່ງ. 

 ໄລຍະໃຫູ້ຜົນຜະລດິສ ງສ ດ: ພ ດໃຫຍ່ເຕ ມໄວ ແລະ ສາມາດໃຫູ້ຜົນຜະລດິໄດູ້ສ ງສ ດ.  

 ໄລຍະຜົນຜະລດິເລີີ່ມຫ ຼຸດລງົ: ຈະເປັນຊວ່ງຫ  ງຈາກພ ດໃຫູ້ຜົນຜະລດິສ ງທີີ່ສ ດນ ັ້ນສິັ້ນສ ດລງົ ແລະ ຜົນຜະລດິກ ໍ່ເລີີ່ມຫ ຼຸດລງົ. 

ໃນ sheet ຕາຕາລາງ, ຖູ້າຫາກມີໄລຍະໃດທີີ່ບ ໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ໃຫູ້ເຮົາປະຫວ່າງຫູ້ອງຕາຕາລາງນ ັ້ນໄວູ້.  

ໄລຍະການອານາໄມພ ັ້ນທີີ່: ຫ  ງຈາກຜ່ານໄລຍະພ ດໃຫູ້ຜົນຜະລດິສິັ້ນສ ດລງົແລູ້ວ, ໂດຍທົົ່ວໄປ ຊາວກະສິກອນຈະດ າເນນີການອານາໄມພ ັ້ນທີີ່ ເຊ ນ
ການຖອນຊາກພ ດທີີ່ແຫູ້ງຕາຍອອກ ແລະ ອານາໄມໃຫູ້ຕອນດນິເປ ົ່າຫວ່າງ ເພ ີ່ອກຽມປ ກພ ດລະດ ການຕ ໍ່ໄປ ຫ   ເພ ີ່ອກຽມນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນຈ ດ ປະສົງໃ
ໝ່. 

 

ຮ ບທີ   18 ໄລຍະເວລາຕ່າງໆ ໃນຮອບວຽນການປ ກພ ດອາຍ ຍາວ 
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 ພ ດຢືນຕົັ້ນ: 

ຕົວຢູ່າງ ສ າລ ບພ ດປະເພດນີັ້ມີ ຢາງພາລາ, ຕົັ້ນໄມູ້ໃຫູ້ໝາກ, ກາເຟ ແລະ ອ ີ່ນ  ໆ

ໂດຍທົົ່ວໄປແລູ້ວ ພ ດດ ົ່ງກ່າວ ແມ່ນມີໄລຍະການປ ກພ ດເຖິງ 4 ໄລຍະຫ  ກ ທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຕ ໍ່ເນ ີ່ອງກ ນໃນຊ່ວງຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພ ດ 

ດ ົ່ງກ່າວ ເຊິີ່ງປະກອບມີດ ົ່ງນີັ້: 

 

 

ຮ ບທີ   19 ໄລຍະເວລາຕ່າງໆ ໃນຮອບວຽນການປ ກພ ດຢືນຕົັ້ນ 

ໄລຍະການປ ກພ ດ: ໃນປີທ າອິດ ຈະມີການກະກຽມດິນ, ກູ້າແກ່ນ ຫ   ປ ກພ ດ. 

ໄລຍະການບົວລະບ ດຮ ກສາ: ຈະກວມເອົາຫ າຍປີ, ເຊິີ່ງເປັນໄລຍະທີີ່ພ ດຍ ງບ ໍ່ໃຫູ້ຜົນຜະລິດເທ ີ່ອ. ຕົວຢູ່າງ: ການປ ກ ຢາງພາລາ ຫ   ກາເຟ ແລະ ພ ດ 

ອ ີ່ນ .ໆ ໂດຍທົົ່ວໄປ ໜູ້າວຽກຫ  ກ  ໆໃນໄລຍະການບົວລະບ ດຮ ກສານີັ້ ແມ່ນການປ້ອງກ ນພ ດຈາກວ ດສະພ ດ ແລະ ສ ດຕ ພ ດ. ໃນກ ລະນີ ທີີ່ມີ
ການປ ກພ ດປະສົມປະສານກ ບພ ດອາຍ ສ ັ້ນ ທີີ່ໃຫູ້ຜົນຜະລິດພາຍໃນໜ ີ່ງປີໂດຍສະເພາະໃນປີທ າອິດ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການປະເມີນ ລະບົບການປ ກ
ພ ດນີັ້ໂດຍນ າໃຊູ້ sheet ສ າລ ບ ພ ດອາຍ ສ ັ້ນ ແລະ ຫ  ງຈາກນ ັ້ນຈະຕູ້ອງລວມຜົນຮ ບທີີ່ໄດູ້ ເຂົັ້າກ ບຕົວຊີັ້ວ ດຂອງພ ດຫ  ກ ຕາມພາຍຫ  ງ. 

ໄລຍະທີີ່ພ ດໃຫູ້ຜົນຜະລດິ: ສາມາດແຍກອອກເປັນ 3 ໄລຍະຍ່ອຍ ໂດຍຂ ັ້ນກ ບລະດ ບຜົນຜະລິດຂອງພ ດ. ເຊິີ່ງ ສາມໄລຍະຍ່ອຍດ ົ່ງກ່າວຕາມທີີ່ໄດູ້

ລະບ ໄວູ້ຂູ້າງເທິງນ ັ້ນປະກອບມີ: ໄລຍະເລີີ່ມຕົັ້ນ, ໄລຍະພ ດໃຫູ້ຜົນຜະລິດສ ງສ ດ ແລະ ໄລຍະພ ດໃຫູ້ຜົນຜະລິດ ຫ ຼຸດລົງ.  

ໄລຍະການອານາໄມພ ື໊ນທີີ່: ຫ  ງຈາກການເກ ບກ່ຽວຜົນຜະລິດສ າເລ ດ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນຜະລິດທີີ່ສາມາດເກ ບກ່ຽວໄດູ້ຕ ີ່ມແລູ້ວ ສ່ວນຫ າຍຊາວ

ກະສິກອນຈະທ າການອານາໄມພ ັ້ນທີີ່ ແລະ ຊາກພ ດເກົົ່າຕ່າງໆ ອອກ. ເຊິີ່ງວຽກຫ  ກ ຫ   ການໃຊູ້ແຮງງານ ແລະ ລາຍຮ ບລວມ ທີີ່ໄດູ້ຮ ບຈາກຜົນ
ຜະລິດ ໃນຊ່ວງໄລຍະການອານາໄມພ ັ້ນທີີ່ ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການເກ ບກ າ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຜົນຜະລິດເປັນໄມູ້ຈາກຕົັ້ນຢາງພາລາ ແລະ ອ ີ່ນ  ໆ

ນອກຈາກນີັ້, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການປຶກສາຫາລ ກ ບຊາວກະສິກອນວ່າ ຖູ້າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການບົວລະບ ດຮ ກສາ ແລະ 

ລະດ ບປະລິມານຜົນຜະລິດ ຫາກສ ງພ ທີີ່ສາມາດຈ າແນກໄດູ້ຢູ່າງຊ ດເຈນ ແມ່ນຄວນຈະມີການປະເມີນແຍກກ ນ ສ າລ ບແຕ່ລະໄລຍະ. ຖູ້າຫາກຄ່າ
ໃຊູ້ຈ່າຍໃນການບົວລະບ ດຮ ກສາ ແລະ ລະດ ບຜົນຜະລິດບ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກ ນຫ າຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນພວກເຮົາສາມາດເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນຄ ັ້ງ
ດຽວເລີຍ ໂດຍການສ າຫ ວດເອົາຄ່າສະເລ່ຍ ຂອງຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນຜະລິດຕ ໍ່ປີ.  
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4.1.3 ການປະເມີນລະບົບລູ້ຽງສ ດ 
ຖູ້າບ ໍ່ຄ ານ ງດູ້ານມ ນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການລົງທ ນທ າການຜະລິດ ແລະ ຄິດໄລ່ພຽງແຕ່ລາຍຮ ບລວມ ແມ່ນສາມາດປະເມີນລາຍຮ ບລວມ 

)ລາຍຮ ບຕ ໍ່ປີຕ ໍ່ໂຕ( ຈາກການລູ້ຽງສ ດໄດູ້ດູ້ວຍວິທີການແບບງ່າຍດາຍ. 

ຕົວຊີັ້ວ ດທີີ່ຈ າເປັນແມ່ນລາຍຮ ບລວມສະເລຍ່ຕ ໍ່ປີຕ ໍ່ຊະນິດສ ດລູ້ຽງ. ເຊິີ່ງສາມາດເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນດ ົ່ງກ່າວດູ້ວຍວິທີການດ ົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: ສ າພາດໂດຍກງົ

ນ າເຈົັ້າຂອງສ ດລູ້ຽງ 4 - 5 ຄົນ ກ່ຽວກ ບມ ນຄ່າຂອງງ ົວໂຕໜ ີ່ງທີີ່ມີອາຍ ພ ດີຂາຍ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນອາຍ ສະເລ່ຍຂອງງວບຊາວກະສິກອນ ເຄີຍຂາຍ

ເລ ີ່ອຍໆ .  

ສ າລ ບ ຄວາຍ, ງ ົວ, ແບູ້, ແກະ ແລະ ສ ດໃຫຍ່ອ ີ່ນ ແມ່ນໃຊູ້ວິທີການຄິດໄລ່ແບບດຽວກ ນ. 

ມ ນຄ່າຂາຍງ ົວໜ ີ່ງໂຕ = 3,000,000 ກີບ 

ອາຍ ຂອງງ ົວທີີ່ຂາຍ 4 ປີ 

ລາຍຮ ບລວມສະເລ່ຍ ຕ ໍ່ ງ ົວ ຕ ໍ່ ປີ =
3,000,000

4 
[
ກີບ
ປີ

] = 7,500,000 [
ກີບ
ປີ

] 

ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ ລາຍຮ ບຈາກການລູ້ຽງສ ດເປັນຂອງລະດ ບບູ້ານ ຫ   ລາຍຮ ບໝົດບູ້ານ, ໃຫູ້ນ າໃຊູ້ບ ນຊີຈ ານວນສ ດລູ້ຽງ ທີີ່ໄດູ້ຮ ບຈາກ

ການສ າຫ ວດຂ ໍ້ມ ນຄົວເຮ ອນ ທີີ່ໄດູ້ເກ ບກ າໄວູ້ແລູ້ວ (ເບິີ່ງຂ ໍ້ 3.2.2) ແລະ ຄິດໄລ່ຕາມວິທີດ ົ່ງລ ່ມນີັ້.  

ລາຍຮ ບລວມຂອງບູ້ານ (ງ ົວ) [
ກີບ
ບູ້ານ 

] = ຈ ານວນງວົພາຍໃນບູ້ານ ∗ ລາຍຮ ບລວມສະເລ່ຍ [
ກີບ
ງ ົວ 

] 

ຖູ້າສ ດລູ້ຽງແບບປູ່ອຍຊະຊາຍຕາມບູ້ານໂດຍບ ໍ່ມີການກ ານົດຂອບເຂດລູ້ຽງສ ດທີີ່ຊ ດເຈນ, ມ ນຈະເປັນການຍາກໃນການປະເມີນພ ັ້ນທີີ່ 

ທີີ່ນ າໃຊູ້ສ າລ ບການລູ້ຽງສ ດ. ຍູ້ອນແນວນ ັ້ນການປະເມີນຕົວຊີັ້ວ ດ ກ່ຽວກ ບຕົວເລກເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ຕູ້ອງການຕ ໍ່ຈ ານວນສ ດລູ້ຽງຈ ີ່ງມີຄວາມເປັນໄປ 

ໄດູ້ຍາກ ໃນການຄິດໄລ່. ຜົນໄດູ້ຮ ບສະແດງໃຫູ້ເຫ ນວ່າ ມ ນເປັນໄປໄດູ້ຍາກ ທີີ່ຈະສົມທຽບກ າໄລຈາກ ການລູ້ຽງສ ດ ກ ບ ກ າໄລຈາກ ການປ ກ

ພ ດ. ສ າລ ບການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນອະນາຄົດ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການປະເມີນຂະໜາດຂອງພ ັ້ນທີີ່ສ າລ ບລູ້ຽງສ ດ.  

4.2 ການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຈະຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍການປຶກສາຫາລ  ຫ   ປະສານສົມທົບກ ນລະຫວ່າງ ພະນ ກງານທີີ່ຊ ານານ

ງານດູ້ານດ ົ່ງກ່າວ ບວກກ ບຄວາມຮ ູ້ຂອງຊາວກະສິກອນໃນທູ້ອງຖິີ່ນເຂົັ້າກ ນ ໂດຍແມ່ນຊາວບູ້ານຜ ູ້ທີີ່ມີຄວາມຮ ູ້ທາງ ພ ັ້ນທີີ່ຕ່າງໆ ຂອງບູ້ານ ເປັນ
ຜ ູ້ໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກ ບຈ ດປະສົງເປ ຶ້າໝາຍໃນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນອະນາຄົດ. ໃນຂ ັ້ນຕອນການວາງແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ 
ຕູ້ອງໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າເຄ ີ່ອງມ ໃນການດ າເນີນການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດູ້ຖ ກນ າໃຊູ້ຢູ່າງຖ ກຕູ້ອງ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃນການປຶກສາຫາລ  
ແລະ ການກວດກາການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນຂອງບູ້ານ ແລະ ແຫລ່ງຊ ບພະຍາກອນທີີ່ດິນກະສິກ າ ທີີ່ມີຢ ູ່. 

ໃນແຕ່ລະຂ ັ້ນຕອນຂອງ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນສາມາດນ າ

ໃຊູ້ວິທີການດ ົ່ງກ່າວໄດູ້ດູ້ວຍຫ າຍວິທີ. ທ າອິດຕູ້ອງໄດູ້ປັບປ ງແຜນທີີ່ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ທີີ່ມີຢ ູ່ ແລະ 
ລວບລວມເອົາບ ນດາເອກະສານຕ່າງໆ  ເພ ີ່ອມານ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການກ ານົດ ແລະ ແຕູ້ມແຜ່ນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນປະຈ ບ ນ ຫ  ງຈາກນ ັ້ນ
ກ ານົດທີີ່ດິນດ ົ່ງກ່າວເປັນແຕ່ລະຕອນແຍກກ ນ ເພ ີ່ອໃຫູ້ເຫ ນຄວາມລະອຽດ ແລະ ສາມາດຖ ກນ າໃຊູ້ເຂົັ້າເປັນບ່ອນອິງ ໃນການວາງແຜນການນ າ
ໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນອະນາຄົດ.  
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4.2.1 ຂ ັ້ນຕອນການສູ້າງແຜນທີີ່ ແລະ ເຄ ີ່ອງໝາຍປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຈະຖ ກນ າໃຊູ້ 
ສ າລ ບການສູ້າງແຜນທີີ່ແມ່ນຈະໄດູ້ນ າໃຊູ້ ການແບງ່ປະເພດທີີ່ດນິຕາມມາດຖານທີີ່ວາງໄວູ້ ແລະ ລະຫ ດສີຕ່າງໆ ຂອງມ ນ (ໃນປະຈ ບ ນ 

ແມ່ນນ າໃຊູ້ລະຫ ດສີ ຊຼຸດທີ 60) ເຊິີ່ງຊຼຸດລະຫ ດສີປະເພດທີີ່ດນິນີັ້ ແມ່ນໂຄງການ TABI ເປັນຜ ູ້ສູ້າງ ແລະ ພ ດທະນາຂ ັ້ັ້ມມາ. ພູ້ອມດຽວກ ນ ບ ນດາ
ກະຊວງ ແລະ ອົງການພ ດທະນາຕ່າງໆ  ຂອງລາວ ໄດູ້ຕົກລງົນ າໃຊູ້ລະບົບລະຫ ດສີດ ົ່ງກ່າວເປັນມາດຕະຖານ ສ າລ ບການຈ າແນກປະເພດ ທີີ່ດນິໃນ
ຂະບວນການວາງແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ. ສ ນຍາລ ກເຄ ີ່ອງໝາຍປະເພດທີີ່ດນິ ສາມາດນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ໂດຍເຮ ດ ໃຫູ້ເຮົາ

ສາມາດຈ າແນກປະເພດການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຫ  ກ (Cat) ແລະ ປະເພດການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຍ່ອຍໄດູ້ (Sub_Cat). ສ ນຍາລ ກເຄ ີ່ອງໝາຍປະເພດ ການນ າ

ໃຊູ້ທີີ່ດນິ ມີຢ ູ່ສອງແບບຄ : ໜ ີ່ງແມ່ນສ າລ ບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນປະຈ ບ ນ (CLUFC) ແລະ ອີກອ ນໜ ີ່ງແມ່ນສ າລ ບການຈ ດສ ນທີີ່ດນິ ຫ   ການ

ວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນອະນາຄດົ (FLUMZ). ສ ນຍາລ ກ ຫ   ຊຼຸດເຄ ີ່ອງໝາຍລະຫ ດສີດນິ ແລະ ຟາຍຂ ໍ້ມ ນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ແມ່ນມີໃນຢ ູ່ ແຜ່ນ CD 

ທີີ່ຄ ດຕິດມານ າຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້.  

ສ າລ ບການດ າເນນີການກ ານດົປະເພດດນິຍ່ອຍເພ ີ່ອສູ້າງເປັນແຜ່ນທີີ່ ຈະຕູ້ອງຄ ານ ງສະເໝວີ່າການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິບາງຕອນຈະບ ໍ່ສາ ມາດ
ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນຢ ູ່ໃນ ແຜນທີີ່ໄດູ້ໂດຍລະອຽດ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ບາງປະເພດຕອນດນິຍ່ອຍແມ່ນມີເນ ັ້ອທີີ່ໜູ້ອຍ ແລະ ຕ ັ້ງຢ ູ່ກະແຈກກະຈາຍ ພູ້ອມ
ດຽວກ ນພາບຖ່າຍດາວທຽມກ ໍ່ບ ໍ່ເຫ ນຊ ດເຈນ ແລະ ເຮ ດໃຫູ້ບ ໍ່ສາມາດກ ານດົເຂົັ້າໄປໃນແຜນໄດູ້ລະອຽດຄບົຖູ້ວນ. ພູ້ອມດຽວກ ນ ພ ດອາຍ  ສ ັ້ນ
ບຳງຊະນດິແມນ່ຈະມີການປູ່ຽນແປງພ ັ້ນທີີ່ການປ ກຢ ູ່ເລ ີ່ອຍໆ ຈາກປີສ ່ປີ. ໃນກ ລະນນີີັ້, ມ ນຈະເປັນການດ ີ ຖູ້າມີການກ ານດົ ປະເພດຕ່າງໆ
ສາມາດເຮ ດໃຫູ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈງ່າຍຫ າຍຂ ັ້ນ ຕົວຢູ່າງ: ເຮົາຈະເລ ອກໃຊູ້ລະຫ ດແມ່ສີຂອງປະເພດດນິຍ່ອຍເລີຍ ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນຕູ້ອງມີ ການກ ານດົ
ເພີີ່ມເຕີມຍ່ອຍໃດ ອີໆກ ສ າລ ບການສູ້າງແຜນທີີ່ ທີີ່ຍາກສະແດງເຖິງພ ັ້ນທີີ່ໜູ້ອຍໆ  ທີີ່ນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການປ ກພ ດບາງຊະນດິ.  

ສ າລ ບການສູ້າງແຜນການນ າໃຊູ້ດນິກະສິກ າ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄ ນທີີ່ຈະຕູ້ອງໃຫູ້ກວມເອົາພ ັ້ນທີີ່ການປ ກພ ດຫ  ກຕ່າງໆ  ໃຫູ້ໄດູ້ຫ າຍ 
ທີີ່ສ ດເທົົ່າທີີ່ເປັນໄປໄດູ້ ເຊິີ່ງພ ັ້ນທີີ່ການປ ກພ ດຫ  ກທີີ່ຊາວບູ້ານກ ານດົ ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ທ າການໄລລ່ຽງເສດຖະກິດ ລວມທ ງລາຍຮ ບລວມ ທີີ່ໄດູ້
ຈາກການປ ກພ ດປະເພດເຫ ົົ່ານີັ້ ລາຍລະອຽດແມ່ນໄດູ້ລະບ ໄວູ້ໃນຂ ໍ້ 4.1. 

  

ດິນລວມໝ  ່ຫ   ດິນລວມຂອງບູ້ານ ກ ໍ່ເປັນຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສ າຄ ນອີກຢູ່າງໜ ີ່ງໃນຂະບວນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ. ເຊິີ່ງທາງດູ້ານກົດໝາຍມ ນກ ໍ່ຍ ງມີບ ນ ຫາ

ຫ າຍປະການທີີ່ຈະຕູ້ອງຄ  ຳນ ງເຖິງກ່ຽວກ ບທີີ່ດນິປະເພດດ ົ່ງກ່າວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ບ ນຫາດ ົ່ງກ່າວແມ່ນຈະບ ໍ່ໄດູ້ລະບ ໃນຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ ໂດຍ
ລະອຽດ. ແຕ່ ທີມງານການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສ ກສາຂ ໍ້ມ ນ 

ດ ົ່ງກ່າວຈາກເອກະສານນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ຈາກການເອກະສານສ ກສາຄົັ້ນຄວູ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກ ບຫົວຂ ໍ້ດ ົ່ງກ່າວ.  

ເນ ີ່ອງຈາກການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ຖ ກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດເປັນທີມງານ 
ຮ່ວມກ ນຫ າຍພາກສ່ວນ (ເບິີ່ງຂ ໍ້ 1.3) ບວກກ ບການສູ້າງແຜ່ນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 5 ປະເພດປະສົມປະສານກ ນ ໃນຂະບວນນ າໃຊູ້ ແຜ່ນທີີ່ແບບ

ວິທີການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນເປັນເຄ ີ່ອງມ ໜ ີ່ງທີີ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດູ້ຮ ບຄວາມນິຍົມກ ນຫ າຍ 

ໄດູ້ຮ ບການຍອມຮ ບຫ າຍ ຈາກໂຄງການພ ດທະນາທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ ເຊິີ່ງມີການນ າໃຊູ້ເຕ ກໂນໂລຊີທີີ່ທ ນສະໄໝເຂົັ້າຊ່ວຍ 
ແລະ ຊຼຸມຊນົກ ໍ່ໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຕ ັ້ງໜູ້າ.  

ຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນບນົພ ັ້ນຖານ ການນ າໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ໃນທູ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກ ບທີີ່ດນິ, ຊ ບພະຍາກອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງບູ້ານ ທີີ່ມີຢ ູ່.   

ເປັນວິທີການທີີ່ດີໃນການຊຼຸກຍ ູ້ຊາວກະສິກອນໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕ ດສິນໃຈ ແລະ ເປັນການເຈົັ້າເອງ. 

ຖ ກນ າໃຊູ້ເປັນຕົວກາງໃນການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂ ດແຍູ້ງດູ້ານຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ  ແລະ ທ ງເປັນການສູ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການວິເຄາະບ ນຫາຮ່ວມກ ນ 
ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
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ມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນໄດູ້ຜົນດ ີແລະ ໄດູ້ແຜ່ນທີີ່ ທີີ່ຂູ້ອນຂູ້າງມີຄວາມລະອຽດພ ສົມຄວນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ແຜ່ນທີການນ າໃຊູ້ ທີີ່ດນິໃນປະຈ ບ ນ 
ແມ່ນມີລາຍລະອຽດ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນລະບົບການປ ກພ ດກະສິກ າຫ  ກຢ ູ່ໃນແຜນທີີ່ດ ົ່ງກ່າວນ າ. ພູ້ອມດຽວກ ນ ການສູ້າງແຜນທີີ່ດນິລວມໝ  ່

ກ ໍ່ໄດູ້ຮ ບຄວາມສົນໃຈຈາກຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພິເສດ. 

ຕາຕາລາງ 4 ຂ ັ້ນຕອນການສູ້າງແຜນທີີ່ຕ່າງໆ ຮ່ວມກ ນ ໃນຂະບວນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິ ກະສິກ າ
ແບບສ່ວນຮ່ວມ 

ການສູ້າງແຜ່ນທີີ່ ພາຍໃຕູ້ວຽກງານ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນແບບ 
ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ 
ໂດຍແຍກ ກ ນ ການແຍກ PLUP/PALM 

ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ການປະສົມປະສານກ ນ ໃນການສູ້າງແຜນທີີ່ ທີີ່
ກ່ຽວຂູ້ອງ ຂອງສອງວຽກງານການເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນຂອງທີມງານ 
PLUP/PALM 

ກ ານົດເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານ ກ ານົດເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານ 
ການສູ້າງແຜ່ນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນປະຈ ບ ນ ໂດຍອີງຕາມປະເພດ 
ທີີ່ດິນຫ  ກ (CatID Level) 

ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນປະຈ ບ ນ ແລະ ການສູ້າງແຜ່ນທີີ່ລະບົບການ ປ ກ
ພ ດກະສິກ າ (Sub_CAT_ID level) 

ການຈ ດສ ນທີີ່ດິນ ຫ   ການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ ໃນ
ອະນາຄົດ (CatZ_ID level) 

ການຈ ດສ ນທີີ່ດິນ ຫ   ການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນອະນາຄົດ 
(CatZ_ID level) 

ການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າໃນປະຈ ບ ນ 
(Sub_CAT_ID level) 

ການວາງແຜນ ແລະ ການສູ້າງແຜນທີ ີ່ການນ າໃຊູ້ທີ ີ່ດ ິນກະສິກ າ 
(SubCatZ_ID level) 

ການວາງແຜນ ແລະ ສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າ 
(SubCatZ_ID level) 

ການສູ້າງແຜນທີີ່ ດິນລວມໝ ່ 

ແຜນທີີ່ ດິນລວມໝ ່  

 

4.2.2 ການນ າໃຊູ້ແຜ່ນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມເຂົັ້າໃນພາກປະຕິບ ດຕົວຈິງ 
ເພ ີ່ອດ າເນີນການສູ້າງແຜ່ນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມສ າລ ບການວາງແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ, ຕູ້ອງໄດູ້ນ າໃຊູ້ແຜນທີີ່ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ 

ມາດຕາສ່ວນ 1:8,000 ຫາ 1:12,000 (ຂ ັ້ນກ ບຂະໜາດຂອງບູ້ານ) ແລະ ຈະຖ ກນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອເປັນແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີຄວາມຊ ດເຈນ ແລະ ເປັນ ຂ ໍ້ມ ນ
ຈາກພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ຂ ໍ້ມ ນດ ົ່ງກ່າວສາມາດເກ ບກ າໄດູ້ ຈາກ ກຜທ ກົມແຜນທີີ່ແຫ່ງຊາດ. 

ການນ າໃຊູ້ແຜນທີີ່ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແມ່ນ
ແນໃສ່ໃຫູ້ຊາວກະສິກອນສາມາດລະບ ຕ າແ
ໜ່ງທີີ່ດິນ ຫ   ຈ ດທີີ່ສົນໃຈຢ ູ່ເທິງແຜ່ນທີີ່ ໄດູ້
ຢູ່າງງ່າຍດາຍ ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງທີີ່ມີຄວາມສ າຄ ນ 
ແລະ ຈ າເປັນຫ າຍ. ນອກຈາກນີັ້, ການໃຊູ້
ແຜ່ນໃສ ຫ   ແຜ່ນຢາງໃສມາຊ່ວຍໃນການ
ແຕູ້ມແຜ່ນທີ ີ່ ເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ຜ ູ້ ເຂົ ັ້າຮ ່ວມ
ສາມາດກ ານົດການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ ໂດຍຖ ເອົາ
ແຜ່ນທີີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ເປັນບ່ອນອິງໄດູ້
ສະດວກຂ ັ້ນ. ຫ  ງຈາກບ ນທ ກທ ກຂ ໍ້ມ ນລົງ
ໃນແຜ່ນໃສດ ົ່ງກ່າວແລູ້ວ ເຮົາສາມາດສະແກນ 
ຫ   ຖ່າຍຮ ບ ເພ ີ່ອນ າເອົາໄປກ ານົດທີີ່ຕ ັ້ງທາງ
ພ ມສາດ ແລະ ເຮ ດໃຫູ້ເປັນດີຈີຕອລ ຢ ູ່ໃນໂປ 

  ຮູບທີ    20 ການສົນທະນາ ໃນການແຕູ້ມແຜ່ນທີີ່ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
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ແກ ມ GIS ໄດູ້ໃນພາຍຫ  ງ. ແຕ່ບາງຄ ັ້ງຄາວ, ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກ ໍ່ມີຄວາມຕູ້ອງການ ໂດຍແຕູ້ມໃສ່ແຜນທີີ່ ໂຕໂປ ໂດຍກົງເລີຍ ເພາະວ່າແຕູ້ມໃສແ່ຜນ່

ຢາງໃສ ມ ນບ ໍ່ແຈູ້ງ ຫ   ເກີດມີເງ ົາສະທູ້ອນລົບກວນ ແລະ ບ ໍ່ເຫ ນຈ ດອູ້າງອິງໄດູ້ຢູ່າງຊ ດເຈນ.  

ເມ ີ່ອໃດກ ໍ່ຕາມທີີ່ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຕູ້ອງການຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ ຫ   ມີຄ າຖາມຂູ້ອງໃຈກ່ຽວກ ບພ ັ້ນທີີ່ບ ໍ່ແຈູ້ງ ຕູ້ອງໄດູ້ມີການນ າໃຊູ້ ເຄ ີ່ອງສາຍ LCD ແລະ 

ນ າໃຊູ້ໂປແກ ມ GIS ເຂົັ້າຊ່ວຍ ຈະເຮ ດໃຫູ້ເຫ ນພາບໄດູ້ຢູ່າງຊ ດເຈນຂ ັ້ນ.   

ການສູ້າງແຜນທີີ່ ໃນຂະບວນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ ໂດຍນ າໃຊູ້ໂປຣແກຣມ GIS ແລະ LCD ສາຍໃສ່ຝາ ຫ   ໜູ້າຈ ໃຫູ້ຊາວກະສິກອນເບີີ່ງ

ເພ ີ່ອການປຶກສາຫາລ  ພຽງວິທີດຽວແມ່ນບ ໍ່ພຽງພ  ແລະ ອາດເກີດຂ ໍ້ຜິດພາດຂ ັ້ັ້ນໄດູ້, ເນ ີ່ອງຈາກສາມເຫດຜົນດ ົ່ງ ຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

A. ໃນເວລາ ຂະຫຍາຍ, ຫ  ຫຍ ໍ້ແຜນທີີ່, ອາດຈະເຮ ດໃຫູ້ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມເກີດຄວາມສ ບສົນ ແລະ ຫ ົງທິດທາງ.  

B.  ການສູ້າງແຜນທີີ່ ຈາກໂປ ແກ ມ GIS ໂດຍກົງເລີຍ ແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມີຜ ູ້ທີີ່ມີຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊ ານານງານໃນລະດ ບສ ງ 
ຈ ີ່ງສາມາດເຮ ດໄດູ້, ເຊິີ່ງອິງຕາມຕົວຈິງແລູ້ວ ພະນ ກງານຢ ູ່ໃນຂ ັ້ນເມ ອງແມ່ນຍ ງມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຍາກ. 

C. ຖູ້າທຽບກ ບການແຕູ້ມແຜ່ນທີີ່ໂດຍນ າໃຊູ້ພາບຖ່າຍທີີ່ພິມມາເພ ີ່ອການປຶກສາຫາລ ແລູ້ວ, ວິທີການນ າໃຊູ້ GIS/LCD ເຂົັ້າໃນການ

ແຕູ້ມແຜ່ນທີີ່ ແມ່ນລະບົບການນ າໃຊູ້ຂອງບ ນດາຊ່ຽວຊານ, ເຊິີ່ງອາດຈະເໝາະສົມສ າລ ບການແຕູ້ມແຜ່ນທີີ່ສະເພາະ ບາງອ ນເທົົ່ານ ັ້ນ. 

ເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ອ ປະກອນ: 

 ແຜ່ນທີີ່ A0 ຫ   ໂຕໂປຂອບເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານໂດຍຄາວຄາວ.   

 ບິກເຟີດສີ ສ າລ ບແຕູ້ມໃສ່ແຜນທີີ່ 
 ແຜ່ນຢາງປລາສະຕິກໃສ 
 ເຄ ີ່ອງສາຍໂປຣເຈ ກເຕີ )LCD) ແລະ ແຜ່ນສາຍ 

 ເຂ ມໝ ດ ແລະ ເຈູ້ຍ 
 

ສິີ່ງທີີ່ຄວນຄ ານ ງ ສ າລ ບການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ມີດ ົ່ງນີັ້: 

 ກະກຽມສະຖານທີີ່ ສ າລ ບວາງແຜນທີີ່ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ. 

 ຖູ້າມີໂຕະຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດວາງແຜ່ນທີີ່ຂະຫນາດ A0 ໄດູ້ຈະເໝາະສົມຫ າຍ ເນ ີ່ອງຈາກຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມສາມາດຢືນອູ້ອມໂຕະທ ງ 4 ດູ້ານໄດູ້. 

 ປິີ່ນແຜນທີີ່ໃຫູ້ຖ ກທິດທາງ (ອາດຈະໃຊູ້ເຂ ມທິດຊ່ວຍຖູ້າຈ າເປັນ) ເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ສາມາດອູ້າງອີງພ ັ້ນທີີ່ເຖິງຕົວຈິງໄດູ້ຢູ່າງຊ ດເຈນ. 

 ຂະໜາດກ ່ມຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມແມ່ນສ ງສ ດ 10 ຄົນ ຖູ້າຫາກຫ າຍກວ່ານີັ້ ຕູ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າທ ກຄົນທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມມີໂອກາດໃນການເບິີ່ງແຜ່ນທີີ່ 

ແລະ ໃຫູ້ຄ າຄິດຄ າເຫ ນໄດູ້. 

ຖູ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດພິມອອກໃສ່ເຈູ້ຍ A0 ໄດູ້ຈະເຮ ດແນວໃດ? 

ໃຫູ້ນ າໃຊູ້ເຄ ີ່ອງພິມສີ ໃສ່ເຈູ້ຍຂະໜາດ A3. ໃນໂປຣແກຣມ ລະບົບຂ ໍ້ມ ນທາງດູ້ານພ ມສາດ (GIS) ໃຫູ້ນ າໃຊູ້ການຕ ັ້ງຄ່າ sheet  ແລະ ການພິມ ໃຫູ້ເປັນເຈູ້ຍ

ຂະໜາດ A3 ໂດຍຮ ກສາການຕ ັ້ງຄ່າ sheet ແຜນທີີ່ ເປັນຂະໜາດ A0.  

ເມ ີ່ອພິມແຜນທີີ່ຂະໜາດ A0 ໃສ່ເຈູ້ຍຂະໜາດ A3, ລະບົບ GIS ຈະພິມເຈູ້ຍ A3 ອອກມາ 15 ໃບເພ ີ່ອການພິມຄົບຕາມຂະໜາດ A0 ແລະ ຖ ກຕາມມາດຕາ

ສ່ວນທີີ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້. ຫ  ງຈາກພິມແຜນທີີ່ຮ ບຖ່າຍແລູ້ວ ໃຫູ້ຕິດເຈູ້ຍດ ົ່ງກ່າວຕ ໍ່ເຂົັ້າກ ນຢູ່າງລະມ ດລະວ ງ ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ແຜ່ນທີີ່ຂະໜາດ A0. 
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 ອະທິບາຍຈ ດປະສົງຂອງກອງປະຊຼຸມ ການສູ້າງແຜນທີີ່ໂດຍລະອຽດ  
 ໃຫູ້ໂອກາດກ ່ມທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ລະບ ລ ກສະນະທົົ່ວໄປກ່ຽວກ ບແຜນທີີ່ ຕົວຢູ່າງ ທີີ່ຕ ັ້ງຂອງບູ້ານ, ຖະໜົນ, ສາຍນ ້າ, ພ ຜາ ແລະ ຊ ີ່ຂອງ

ຈ ດອູ້າງອິງຕ່າງໆ  ທີີ່ຈ າເປັນ ແລູ້ວໃຫູ້ໝາຍຈ ດທີີ່ສ າຄ ນທີີ່ສ ດໃສ່ແຜນທີີ່. 

 ເລີີ່ມຕົັ້ນໂດຍການສ າເນົາ Copy ເອົາຂອບເຂດແດນທີີ່ດິນກະສິກ າ ໃນຮ ບແບບ ດີຈີຕອລ ເຊິີ່ງໄດູ້ຈາກການແຕູ້ມແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ 

ປະຈ ບ ນ.  

 ພິມສ ນຍາລ ກເຄ ີ່ອງໝາຍປະເພດດິນ ອອກມາເພ ີ່ອນ າໃຊູ້ເປັນບ່ອນອີງ 
 ຄວນປຶກສາຫາລ  ແລະ ຊີັ້ແຈງໃຫູ້ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມເຂົັ້າໃຈຈະແຈູ້ງວ່າ ດິນກະສິກ າປະເພດໃດ ທີີ່ຄວນຈະກ ານົດລົງໄປໃນແຜ່ນທີີ່  (ໂດຍອາດຈະ

ອູ້າງອີງເຖິງຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່ໄດູ້ຈາກການສ າພາດກ ່ມການປ ກພ ດກະສິກ າຫ  ກ). 

 ຢູ່າລ ມປະເມີນພ ັ້ນທີີ່ການລູ້ຽງສ ດ 
 ໃຫູ້ກວມເອົາພ ັ້ນທີີ່ໄຮ່ ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ປ ກພ ດແບບເລ ີ່ອນລອຍ 
 ໃຫູ້ກ ານົດລະອຽດລົງໃນແຜ່ນທີີ່ ກ່ຽວກ ບພ ັ້ນທີີ່ດິນສ່ວນບ ກຄົນ ຫ   ດິນສາທາລະນະ (ຈະຕູ້ອງກ ານົດ ແລະ ແຍກເປັນຟາຍດີຈີຕອລ 

ຕ່າງຫາກ). 

ການສູ້າງ ສິີ່ງອູ້າງອີງທາງດູ້ານພ ມສາດ ແລະ ຕອນດິນຕ່າງໆ  (Polygon) 

ຫ  ງຈາກທີີ່ ດນິກະສິກ າໄດູ້ຖ ກຈ ດແບງ່ປະເພດຕ່າງໆ ຢູ່າງສົມບ ນລົງໃນແຜນທີີ່ແບບເຈູ້ຍ ຫ   ແຜ່ນຢາງປລາສະຕິກແລູ້ວ ຈະຕູ້ອງເອົາ ຂ ໍ້
ມ ນຈ ດອູ້າງອີງທາງດູ້ານພ ມສາດຕ່າງໆ  ແລະ ກ ານດົເຂົັ້າໄປໃນ ໂປ ແກ ມ GIS ໃຫູ້ເປັນແບບດຈີີຕອລ )georeferenced and digitized), ເຊິີ່ງ
ລາຍລະອຽດສາມາດດ າເນນີຕາມຂ ັ້ນຕອນ ດ ົ່ງນີັ້:  

ໃຫູ້ກວດສອບເບີີ່ງວ່າ ເຄ ີ່ອງໝາຍທີີ່ສະແດງຈ ດພິກ ດຢ ູ່ເທິງແຜນທີີ່ ທີີ່ພິມອອກມານ າໃຊູ້ຈະຕູ້ອງສາມາດເບິີ່ງເຫ ນໄດູ້ຢູ່າງຊ ດເຈນ. ຖູ້າ 

ບ ໍ່ຊ ດເຈນ, ໃຫູ້ໝາຍເສ ັ້ນໃສ່ໃຫູ້ລະອຽດຊ ດເຈນໂດຍໝາຍ 4 ຫາ 6 ຈ ດໃສ່ແຜນທີີ່ ຫ   ແຜ່ນຢາງປລາສະຕິກ. 

ນ າໃຊູ້ແຜ່ນທີີ່ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທີີ່ມີຄວາມແຈູ້ງສ ງ ຂະໜາດ A0 ຫ   ແຜ່ນຢາງປລາດສະຕິກຂະໜາດ A0 ທີີ່ໄດູ້ແຕູ້ມປະເພດ ທີີ່ດນິ
ໃສ່ແຜ່ນທີີ່ດ ົ່ງກ່າວລະອຽດແລູ້ວ. ຖູ້າຫາກດ າເນນີການແຕູ້ມແຜນທີີ່ໃສ່ແຜ່ນຢາງປລາສະຕິກ ແມ່ນໃຫູ້ຖ່າຍຮ ບໄວູ້ສອງຄ ັ້ງ: ຖ່າຍຄ ັ້ງທີ ໜ ີ່ງຕອນ
ແຜ່ນຢາງປລາສະຕິກຍ ງຢ ູ່ເທິງແຜນທີີ່ຢ ູ່ພາບຖ່າຍຢ ູ່ ແລະ ຖ່າຍຄ ັ້ງທີສອງຫ  ງຈາກເອົາແຜ່ນຢາງປລາສະຕິກອອກແລູ້ວ ໂດຍຖ່າຍສະເພາະ ແຕ່ແຜ່ນ
ຢາງປລາສະຕິກໃສ່ພ ັ້ນຫ  ງສີຂາວ.  

ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ຮ ບທີີ່ສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້ ການຖ່າຍຮ ບຈະຕູ້ອງຕ ັ້ງກູ້ອງຢ ູ່ທາງກາງ ແລະ ຂະໜາດກ ບແຜນທີີ່ ທີີ່ຈະຖ່າຍ ພະຍາຍາມ ຫ ີກລູ້ຽງ
ແສງສະທູ້ອນຈາກແສງແດດ ຫ   ແສງຈາກກູ້ອງ. ການອູ້າງອີງພ ັ້ນທີີ່ທາງພ ມສາດແມ່ນສາມາດດ າເນນີໂດຍນ າໃຊູ້ ໂປຣແກຣມ GIS 

(Georeferencing) ເພ ີ່ອໃຫູ້ບ ນລ ສອງເປ ຶ້າໝາຍຄ : ກ( ກ ານດົຈ ດອູ້າງອິງ ຫ   ຕົວປະສານງານຂອງລະບົບການອູ້າງອີງທາງພ ມສາດ ເຂົັ້າໃນຮ ບ

ພາບ ແລະ ຂ) ແກູ້ໄຂ ຈ ດບດິບູ້ຽວທີີ່ເກີດຂ ັ້ນໃນເວລາຖ່າຍຮ ບ ໃຫູ້ຖ ກຕູ້ອງ.   
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ຮ ບທີ   21 ຈ ດບດິບູ້ຽວທາງສາຍຕາໃນການຖ່າຍຮ ບທາງອາກາດ 

 

ຄ ກ ນກ ບພາບຖ່າຍທາງອາກາດ, ຮ ບພາບຂອງແຜ່ນທີີ່ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທີີ່ພິມອອກມາຈະເບີີ່ງບດິບູ້ຽວທາງສາຍຕາ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ 
ຖ ກຖ່າຍຈາກຈ ດໃຈກາງ (ກູ້ອງຖ່າຍຮ ບ). ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກູ້ອງຖ່າຍຮ ບເຖິງຈ ດໃຈກາງ ເຊິີ່ງຢ ູ່ຈ ດເລນກູ້ອງຖ່າຍຮ ບທາງແນວຕ ັ້ງແມ່ນ ນູ້ອຍ

ກວ່າ ຈ ດໄລຍະຫ່າງທີີ່ບ ໍ່ຢ ູ່ໃນເລນກູ້ອງຕາມແນວຕ ັ້ງສາກ, ເຊິີ່ງຢ ູ່ປາຍບ່ອນມຈກາງຮ ບພາບຈະໃຫຍ່ທີີ່ສ ດ. ເພາະສະນ ັ້ນຈິີ່ງເກດີມີການ ບດິບູ້ຽວ
ຂອງຮ ບຮ່າງຂອງຮ ບພາບທີີ່ຖ່າຍ ຫ  ງຈາກການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມສ າເລ ດ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ຢ ູ່ກູ້ອງເລນຕາມແນວ ຕ ັ້ງສາກເທົົ່າ
ນ ັ້ນທີີ່ສະແດງພາບຢູ່າງຖ ກຕູ້ອງ. ແຕ່ວາ່ຖູ້າອອກຫ່າງຈາກຈ ດໃຈກາງຂອງພາບທີີ່ຕ ັ້ງຢ ູ່ ຈ ດພາບດ ົ່ງກ່າວຈະກວມເອົາພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ໃຫຍ່ ກວ່າ.  
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5 ສະຫ ຼຸບຜົນ ແລະ ແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນອະນາຄົດ  
ໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້, ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງທ ງໝົດຈະຖ ກຮວບຮວມເຂົັ້າກ ນ ແລະ ຖ ກນ າສະເໜ ີຫ   ອະທິບາຍຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ 

ດນິບູ້ານໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈ,ຈະເຮ ດໄດູ້ແນວນີັ້ທາງທີມງານຈະຕູ້ອງມີຄວາມເຂົັ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກ ບບ ນດາຂ ໍ້ມ ນທ ງໝດົຂອງບູ້ານ ແລະ ຈະຕູ້ອງສາ ມາດ
ນ າສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ໃນຫ າກຫ າຍກ ລະນ ີໃນການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າໃນອະນາຄດົ ໂດຍໃຫູ້ສອດຄ່ອງກ ບລະບຽບ ການທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ 
ແລະ ສາມາດຊ່ວຍປັບປ ງການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຂອງຊາວບູ້ານໃຫູ້ມີຄວາມຍ ນຍົງ ຫ   ສາມາດນ າໃຊູ້ຊ ບພະຍາກອນໄດູ້ຢູ່າງມີປະສິດ ທິພາບ. 

 

ເພ ີ່ອຮ ບປະກ ນວ່າ ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດູ້ສ ງລວມ ແລະ ເພ ີ່ອໃຫູ້ເປັນຮ ບແບບທີີ່ໄດູ້ມາດຕະຖານ ສ າລ ບການວາງແຜນ ແມ່ນຕູ້ອງໄດູ້ມີການກວດກາ ຄ ນຂ ໍ້
ມ ນທີີ່ໄດູ້ຮ ບ ເພ ີ່ອນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນກດິຈະກ ານີັ້ັ້ ແມ່ນໄດູ້ລະບ ຈະແຈູ້ງຢ ູ່ໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ  )ບດົທີ 10(. 

5.1 ສ ງລວມຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບລະບົບການປ ກພ ດ ແລະ ຈາກເຄ ີ່ອງມ ອ ີ່ນ  ໆ
ການດ າເນນີການໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້ແມ່ນສາມາດເຮ ດຢ ູ່ໃນຫູ້ອງການ, ຍູ້ອນວ່າຕາຕາລາງທີີ່ຕູ້ອງສູ້າງຂ ັ້ນໃນທີີ່ນີັ້ຈະຕູ້ອງໃຫູ້ຖ ກຕູ້ອງ ແລະ 

ສູ້າງຂ ັ້ນດູ້ວຍຄວາມລະມ ດລະວ ງ. ເຊິີ່ງການດ າເນນີງານໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້ອາດຈະໃຊູ້ເວລາປະມານໜ ີ່ງມ ັ້ຈ ີ່ງສ າເລ ດ, ພູ້ອມດຽວກ ນ ຈະຕູ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນ 

ທີີ່ຈ າເປັນທ ງໝດົຢູ່າງຄົບຖູ້ວນ ແລະ ຄວາມຖ ກຕູ້ອງ. ເຊິີ່ງໝາຍຄວາມວ່າຕາຕາລາງວິເຄາະຜົນຈະຕູ້ອງແລູ້ວກ່ອນການສະຫ ຼຸບສ ງລວມຂ ໍ້ມ ນ ຫ  ງ

ຈາກນ ັ້ນຈ ີ່ງຜ ນຂະຫຍາຍເປັນຂ ໍ້ມ ນເພ ີ່ອໃຊູ້ໃນຂ ັ້ນບູ້ານ. ເມ ີ່ອຂ ໍ້ມ ນໄດູ້ຮ ບການຂະຫຍາຍຂ ັ້ັ້ນເປັນຂ ໍ້ມ ນລະດ ບຂ ັ້ນບູ້ານແລູ້ວ, ຜົນການວເິຄາະ 

ຈາກຕາຕາລາງໃດໜ ີ່ງຈະຖ ກຄ ນກ ບຜົນການວິເຄາະຈາກຕາຕາລາງອ ີ່ນ .ໆ ຂ ັ້ນຕອນນີັ້ຈະຕູ້ອງໄດູ້ດ າເນນີການໃຫູ້ສ າເລ ດດູ້ວຍຄວາມລະມ ດລະວ ງ

ທີີ່ສ ດ, ຍູ້ອນວ່າຖູ້າໂຕເລກບາງໂຕບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ, ຄວາມຜິດພາດກ ໍ່ຈະເພີີ່ມ ທະວຄີ ນຂ ັ້ນຄ ກ ນ ແລະ ອາດຈະເຮ ດໃຫູ້ຜົນການວິເຄາະມີຄວາມຜິດພາດ

ສ ງ ເຊິີ່ງອາດຈະສົົ່ງຜົນໃຫູ້ແຜນການທີີ່ວາງອອກບ ໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດນ າໄປປະຕິບ ດຕົວຈງິໄດູ້. 

5.1.1 ການຜ ນຂະຫຍາຍຂ ໍ້ມ ນ ເພ ີ່ອໃຊູ້ເປັນຂ ໍ້ມ ນລະດ ບຂ ັ້ນບູ້ານ  
ສ າລ ບຂ ັ້ນຕອນນີັ້, ຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ກະກຽມຂ ໍ້ມ ນທ ງໝດົທີີ່ຈະນ າເອົາໄປໃຊູ້ເປັນຂ ໍ້ມ ນຕົວແທນ ຂອງລະດ ບບູ້ານ. ຊ ີ່ງ ສາມາດ 

ເຮ ດໄດູ້ຄ : ພິມຕາຕາລາງແຕ່ລະອ ນເພ ີ່ອໃຊູ້ໃນການປຶກສາຫາລ ກ ບຊາວບູ້ານ ແລະ ສູ້າງ Excel ອ ນໃໝ່ໂດຍໃສ່ຊ ີ່ວາ່: “upscaling to village 

level villagename.xls.” ກອບປີຶ້ຕາຕາລາງທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງທ ງໝດົໃສ່ໃນຟາຍນີັ້. ໃນເວລາກອບປີຶ້ຕາຕາລາງ Excel ຈະສະເໜີຕົວເລ ອກໃນການ

ວາງຟາຍຫ າຍຕົວເລ ອກ.  

ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຄ ານ ງເຖິງບາງປະເດ ນດ ົ່ງໄປນີັ້ັ້: 

 ສະຫ ຼູບສ ງລວມ ຕົວຊີັ້ວ ດ ຂອງການປ ກພ ດຫ  ກ ພາຍໃນບູ້ານ 

ການພ ດທະນາທິດທາງການວາງແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າ
ໃນອະນາຄດົ, 

ສູ້າງແຜນທີີ່ນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າໃນອະນາຄດົ 

ການສ ງລວມຂ ໍ້ມ ນຈາກລະບົບ 
ການປ ກພ ດຫ  ກພາຍໃນບູ້ານ ແລະ 

ຈາກເຄ ີ່ອງມ ອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອຜ ນຂະຫຍາຍເປັນຂ ໍ້ມ ນ
ລະດ ບຂ ັ້ນບູ້ານ 

ການສູ້າງແຜນທີີ່ການ 
ນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າໃນ 

ປະຈ ບ ນແບບມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ 

ຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກດິສ ງຄົມລະດ ບຄົວເຮ ອນ, 
ຂ ໍ້ມ ນ ສ າມະໂນບ ນຫາ, 

ຂ ໍ້ມ ນການເພີີ່ມຂ ັ້ັ້ນຂອງພົນລະເມ ອງ 

 ຮ ບທີ   22 ຂ ັ້ນຕອນໃນການວິເຄາະຜົນສ າລ ບການວາງແຜນ 
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 ຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກດິສ ງຄົມໃນລະດ ບຄົວເຮ ອນ 
 ລາຍຮ ບລວມຈາກການ ເອົາທີີ່ດິນໃຫູ້ຄົນອ ີ່ນເຊົົ່າ 
 ສະພາບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າ ໃນປະຈ ບ ນ  
 ການປະເມີນການລູ້ຽງສ ດ 

ການປະເມນີການປ ກພ ດຫ  ກ: ສ າລ ບພ ດຫ  ກທ ກຊະນດິ ແລະ ລະບບົການປ ກພ ດຕ່າງໆ  

ສ າລ ບການປຽບທຽບລະບບົການປ ກພ ດ, ໃຫູ້ຄິດໄລ່ຕົວຊີັ້ວ ດຂອງພ ດຫ  ກທີີ່ໄດູ້ມາຈາກການວິເຄາະລະບບົການປ ກພ ດ. ກອບປີຶ້ຄ່າ

ຂອງຕົວຊີັ້ວ ດຈາກລະບົບການປ ກພ ດທ ງໝດົລົງໃນ excel ຊ ີ່: “upscaling to village level village name.xlsx”  

 ລາຍຮ ບລວມຕ ໍ່ເນ ັ້ອທີີ່ (ລາຄາ x ຄ ນໃຫູ້ ຜົນຜະລດິ)/ເຮ ກຕາ (ກີບ) 

 ຈ ານວນວ ນງານ ທີີ່ທ າການຜະລດິຕ ໍ່ເຮ ກຕາ (ຕົວເລກ)  

 ລາຍຮ ບລວມຕ ໍ່ວ ນງານ (ລາຄາ x ປະລິມານຜົນຜະລດິ)/ຈ ານວນວ ນງານ (ກີບ) 

ຕາຕາລາງ  5 ຕົວຢູ່າງ ການສະຫ ຼູບສ ງລວມ ຕົວຊີັ້ວ ດ ຂອງການປ ກພ ດກະສິກ າຫ  ກ 
 

ນາແຊງ ທີີ່ໃຫູ້ 
ຜົນຜະລດິ  

2 ຄ ັ້ງ 
ອູ້ອຍ ຢາງພາລາ ເຂົັ້ານາປ ີ ມ ນຕົັ້ນ 

ລາຍຮ ບລວມ/ເຮ ກຕາ (ກີບ/ເຮ ກຕາ) 24,000,000 21,000,000 12,000,000 12,400,000 11,500,000 

ມ ັ້ຈ ານວນວ ນງານທ ງໝດົ/ 

ເຮ ກຕາ (ມ ັ້ທີີ່ເຮ ດວຽກ/ເຮ ກຕາ) 

127 110 225 60 97 

ລາຍຮ ບລວມ/ວ ນງານ (ກີບ/ມ ັ້) 188,976 190,909 53,333 206,667 118,557 

 

ສ າມະໂນຂ ໍ້ມ ນລະດ ບຄວົເຮ ອນ 

ຈາກຖານຂ ໍ້ມ ນເສດຖະກດິສ ງຄົມໃນລະດ ບຄົວເຮ ອນ, ເລ ອກຕາຕາລາງ: “Family structure and labor” ແລະ ກອບປີຶ້ຕາຕາລາງ: 

ຈ ານວນແຮງງານຕົັ້ນຕ  ຂອງຄອບຄວົ ໂດຍອີງຕາມແຫ ງ່ລາຍຮ ບຕົັ້ນຕ .  

ຕາຕາລາງ  6 ແຫ ່ງລາຍຮ ບຫ  ກຂອງຄອບຄົວ 

 ແຫ ງ່ລາຍຮ ບ ຈ ານວນຄອບຄວົ ເປເີຊ ນຂອງຄອບຄວົ ຈ ານວນແຮງງານສະເລຍ່ 

ການປ ກພ ດ 60.0 100.0 3.9 

ສ ດລູ້ຽງ 0.0 0.0 0.0 

ເຮ ດທ ລະກດິ 0.0 0.0 0.0 

ພະນ ກງານລ ດ 0.0 0.0 0.0 

ຮ ບຈູ້າງ 0.0 0.0 0.0 

ອ ີ່ນ  ໆ 0.0 0.0 0.0 
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ເພ ີ່ອຄິດໄລ່ແຮງງານທີີ່ຕູ້ອງການໃນການທ າການຜະລດິກະສິກ າພາຍໃນບູ້ານ, ໃຫູ້ຄ ນຈ ານວນຄອບຄົວທ ງໝດົທີີ່ມີລາຍຮ ບຫ  ກ ຈາກ

ການກະສິກ າ ກ ບຈ ານວນແຮງງານສະເລ່ຍທີີ່ມີຕ ໍ່ 1 ຄອບຄວົ. ຈາກນ ັ້ນຄ ນກ ບຈ ານວນວ ນງານທ ງໝດົທີີ່ຕູ້ອງການໃນການທ າການຜະລດິ ຕ ໍ່ປີ, 

ໂດຍກ ານດົເອົາ 20 ວ ນງານຕ ໍ່ເດ ອນ ແລະ 12 ເດ ອນຕ ໍ່ປີ. ຈ ານວນວ ນງານທີີ່ຕູ້ອງການໃນທ າການຜະລດິຕ ໍ່ເດ ອນອາດຖ ກປັບປູ່ຽນຕາມ ຂ ໍ້ມ ນທີີ່

ໄດູ້ຮ ບຈາກຊາວບູ້ານ, ຖູ້າຈ າເປັນ. 

ແຮງງານຕົັ້ນຕ ຂອງບູ້ານສ າລ ບການປ ກພ ດ= ຈ ານວນຄອບຄົວທີີ່ມີລາຍຮ ບຫ  ກມາຈາກການປ ກພ ດ (x) ຄ ນໃຫູ້ 

ຈ ານວນແຮງງານສະເລ່ຍຂອງຄອບຄວົທີີ່ມີລາຍຮ ບຫ  ກມາຈາກການປ ກພ ດ (x) ຄ ນໃຫູ້ 20 (x) ຄ ນໃຫູ້ 12 

ແຮງງານທີີ່ໃຊູ້ທ າການຜະລິດພາຍໃນບູ້ານ = 60 ຄອບຄົວ ∗ 3.9 
ແຮງງານ
ຄອບຄົວ ∗ 20 

ມ ັ້
ເດ ອນ ∗ 12 

ເດ ອນ
ປີ =  56,160 

ວ ນງານ
ປີ

 

ຕາຕາລາງ  7 ຂະໜາດ ແລະ ລາຍຮ ບສະເລ່ຍຈາກການໃຫູ້ເຊົົ່າທີີ່ດນິ 

 
ດິນສວນ ດິນນາ ດິນປ ກພ ດເສດຖະກດິ 

ເນ ັ້ອທີີ່ລວມເປັນ ຮຕ 4 19 13 

ຄ່າເຊົົ່າ (ກີບ/ຮຕ/ປີ) (ຕົວເລກສະເລ່ຍ) 9,000,000 4,000,000 6,000,000 

 

ໄພອ ນຕະລາຍ ຈາກການໃຫູ້ເຊົົ່າດິນ 

ເມ ີ່ອປູ່ອຍໃຫູ້ຜ ູ້ອ ີ່ນເຊົົ່າດນິ, ຈະຕູ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າໄດູ້ປະຕິບ ດຕາມກດົໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຂອງ ສ.ປ.ປລາວ. ສ ນຍາເຊົົ່າດິນສ່ວນຫ າຍແມ່ນບ ໍ່ໄດູ້ 

ລວມເອົາການຟືຶ້ນຟ ທີີ່ດນິຫ  ງຈາກສິັ້ນສ ດການໃຫູ້ເຊົົ່າ. ປ ກກະຕິແລູ້ວຜ ູ້ເຊົົ່າດນິຈະນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິທີີ່ແຕກຕ່າງຈາກທີີ່ມ ນເຄີຍເປັນ. ເປັນເລ ີ່ອງ ທ າມະ

ດາທີີ່ພວກເຂົາຈະກະກຽມທີີ່ດນິເພ ີ່ອໃຫູ້ເໝາະສົມກ ບການຜະລດິຕ ັ້ງ ແຕ່ພວກເຂົາບ ໍ່ໄດູ້ປ ວແປງທີີ່ດນິຄ ນໃໝ່ຫ  ງຈາກທີີ່ສິັ້ນສ ດໄລຍະເຊົົ່າ. ເຊິີ່ງໃນ

ຫ າຍກ ລະນີແມ່ນບ ໍ່ໄດູ້ລະບ ໄວູ້ໃນສ ນຍາເຊົົ່າ.ເຊິີ່ີ່ງດ ົ່ງນ ັ້ນເຈົັ້າຂອງດນິຈະຕູ້ອງໄດູ້ລງົທ ນຟືຶ້ນຟ .  

ຕົວຢູ່າງ: ການນ າໃຊູ້ດນິນາເພ ີ່ອປ ກກູ້ວຍເປັນສິນຄູ້າ. ຮ່ອງຊົນລະປະທານ ແລະ ຄ ນນາ ໄດູ້ຖ ກດ ດໄຖຈນົຮາບພຽງ. ຍູ້ອນວ່າ ຕົັ້ນກູ້ວຍບ ໍ່ສາມາດ 

ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບນ ້າຂ ງໄດູ້, ຄອງເໝ ອງໃຫູ້ບ ໍ່ສາມາດກ ກເກ ບນ ້າເພ ີ່ອໃຊູ້ໃນການປ ກເຂົັ້າໄດູ້ອີກຕ ໍ່ໄປ. ພູ້ອມກ ນນ ັ້ນ ກ ໍ່ມີການໃຊູ້ຢາຂູ້າແມງໄມູ້ 

ແລະ ຢາຂູ້າຫຍູ້າ ໃນປະລິມານສ ງໃນ ຈ ີ່ງເຮ ດໃຫູ້ເກດີສານເຄມີຕົກຄູ້າງໃນດນິເປັນເວລາຍາວນານ. ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດເຮ ດນາໄດູ້ອີກເທ ີ່ອໜ ີ່ງ, ເຈົັ້າຂອງ

ນາຈະຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງຄ ນນາຄ ນໃໝ,່ ຂ ດຄອງເໝ ອງຄ ນໃໝ ່ແລະ ສູ້າງຮ່ອງນ ້າຄ ນໃໝ.່ ຍູ້ອນວ່າມີສານເຄມີປ ນເປືຶ້ອນໃນລະດ ບສ ງຈນົ ບ ໍ່ສາມາດ

ຜະລດິສະບຽງອາຫານໄດູ້ຫ  ງຈາກສິັ້ນສ ດໄລຍະເຊົົ່າ, ຊາວບູ້ານຈ ີ່ງໄດູ້ຮ ບການແນະນ າຈາກພາກລ ດໃຫູ້ຢ ດເຊົາທ າການຜະລດິຈນົກວ່າລະ ດ ບສານເຄ

ມີຕົກຄູ້າງຈະຫ ຼຸດລງົຈນົຮອດລະດ ບປ ກກະຕິ. ໃນຫ າຍກ ລະນ,ີ ດນິມີສະພາບເຊ ີ່ອມຄ ນນະພາບຍູ້ອນການໃຫູ້ເຊົົ່າ, ຍູ້ອນວ່າມີການດ ດ ເອົາສານ

ອາຫານໄປຈນົໝດົ, ອິນຊີວ ດຖຼຸທີີ່ມີຢ ູ່ໃນດນິເຊ ີ່ອມສະຫ າຍ ແລະ ຄ່າ pH ຫ ຼຸດລງົ. ປ ກກະຕິແລູ້ວ, ຜ ູ້ເຊົົ່າທີີ່ດິນຈະບ ໍ່ມີມາດຕະການຟືຶ້ນ ຟ ດນິ. 

ການຈ ດການສິີ່ງເສດເຫ  ອທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ ສາມາດເຮ ດໃຫູ້ເກດີບ ນຫາ ແລະ ເຮ ດໃຫູ້ຕູ້ອງເສຍເງນິລົງທ ນຟືຶ້ນຟ ຫ  ງຈາກສິັ້ນສ ດສ ນຍາສ າປະທານ.  
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ລາຍຮ ບຈາກການໃຫູ້ເຊົົ່າທີີ່ດິນ (ຖູ້າຫາກມກີານໃຫູ້ເຊົົ່າດິນ) 

ເພ ີ່ອປະເມີນຄ່າເຊົົ່າດນິສະເລ່ຍຕ ໍ່ເຮ ກຕາ, ທີມງານທີີ່ຍ ງບ ໍ່ຄ ູ້ນເຄີຍກ ບການຄດິໄລ່ ແລະ ການສູ້າງສ ດຄດິໄລໃ່ນ Excel ຈະຕູ້ອງໄດູ້

ເລ ອກຄ່າເຊົົ່າສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີ ສ າລ ບພ ດທີີ່ນິຍົມປ ກຫ າຍທີີ່ສ ດ.ໃນຕາຕາລາງ 6 ພ ັ້ນທີີ່ນາ.  

ສ າລ ບທີມງານທີີ່ຄ ູ້ນເຄີຍກ ບ Excel ແລູ້ວ, ກ ໍ່ສາມາດຄດິໄລ່ຄ່າເຊົົ່າສະເລຍ່ຕົວຈງິໄດູ້ໂດຍນ າໃຊູ້ວິທີການຄດິໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍ. ເຊິີ່ງ

ການຄດິໄລ່ຄ່າເຊົົ່າສະເລ່ຍ/ເຮ ກຕາ ແມ່ນຂູ້ອນຂູ້າງມີຄວາມຫຍ ູ້ງຍາກສ ບສົນ ສ າລ ບພ ດແຕ່ລະຊະນດິ. ການຄດິໄລຄ່່າສະເລ່ຍ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຄ ານ ງ

ເຖິງເນ ັ້ອທີີ່ດນິທີີ່ໃຊູ້ປ ກພ ດ ແລະ ຄ່າເຊົົ່າພ ັ້ນທີີ່ ສ າລ ບປ ກພ ດແຕ່ລະຊະນດິແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກ ນ. ເຊິີ່ງມີວທີິຄິດໄລດ່ ົ່ງ ຕ ໍ່ໄປນີັ້.  

ຄ່າເຊົົ່າທີີ່ດິນກະສິກ າສະເລ່ຍ [
ກີບ

ເຮ ກຕາ] =         

(ຄ່າເຊົົ່າ(ດິນສວນ)[𝐿𝐴𝐾]  ∗  ຂະໜາດ(ດນິສວນ)[ℎ𝑎] +  ຄ່າເຊົົ່າ(ນາ) ∗  ຂະໜາດ(ດິນນາ)[ℎ𝑎]

+  ຄ່າເຊົົ່າ(ພ ັ້ນທີີ່ປ ກພ ດເສດຖະກິດ) ∗  ຂະໜາດ(ພ ັ້ນທີີ່ປ ກພ ດເສດຖະກິດ)[ℎ𝑎]

+  ຄ່າເຊົົ່າ (ພ ັ້ນທີີ່ປ ກໄມູ້) ∗  ຂະໜາດ (ພ ັ້ນທີີ່ປ ກໄມູ້) [ℎ𝑎]) 

/ (ຂະໜາດ (ດິນສວນ) [ℎ𝑎]  +  ຂະໜາດ (ກິນນາ) [ℎ𝑎] +  ຂະໜາດ (ພ ັ້ນທີີ່ປ ກພ ດເສດຖະກິດ) [ℎ𝑎]  

+  ຂະໜາດ (ພ ັ້ນທີີ່ປ ກຕົັ້ນໄມູ້) [ℎ𝑎] 

ຕົວຢູ່າງວທີິຄດິໄລມ່ຄີ :

 

ມ ນຄ່າເຊົົ່າດນິກະສິກ າສະເລ່ຍ (ກີບ/ເຮ ກຕາ) =  

ຄ່າເຊົົ່າທີີ່ດິນກະສິກ າສະເລ່ຍ [
ກີບ

ເຮ ກຕາ] =
4 ∗  9,000,000 + 19 ∗ 4,000,000 +  13 ∗ 6,000,000 +  0 ∗ 0

4 + 19 + 13 + 0

= 5,277,777 [
ກີບ

ເຮ ກຕາ]
 

 

 

ການໃຫູ້ເຊົົ່າທີີ່ດິນ ເປັນອີກທາງໜ ີ່ງເພ ີ່ອທົດແທນການປ ກພ ດ 

ສ າລ ບການວາງແຜນໃນຂ ັ້ນບູ້ານ, ການໃຫູ້ເຊົົ່າດນິອາດມີຄວາມຈ າເປັນ ໃນກ ລະນີທີີ່ຈ ານວນແຮງງານທີີ່ມີພາຍໃນບູ້ານບ ໍ່ພຽງພ ກ ບການທ າການ 
ຜະລດິພາຍໃນບູ້ານ ຫ   ຖູ້າການໃຫູ້ເຊົົ່າດນິມີກ າໄລຫ າຍກວ່າການທ າການຜະລດິ. ເພ ີ່ອປຽບທຽບລາຍຮ ບຈາກການໃຫູ້ເຊົົ່າດນິກ ບການ ຜະລດິ
ກະສິກ າ ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ປະເມີນຄ່າເຊົົ່າສະເລ່ຍຕ ໍ່ເຮ ກຕາຕ ໍ່ປີ ແລະ ປຽບທຽບກ ບລາຍຮ ບຈາກການຜະລດິກະສິກ າ. ເຊິີ່ງຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ 

ພິຈາລະນາວ່າຄ່າເຊົົ່າດນິທີີ່ໄດູ້ຮ ບແມ່ນລາຍຮ ບສ ດທິ ໝາຍຄວາມວ່າເປັນກ າໄລທ ງໝດົ, ຍູ້ອນວ່າການປູ່ອຍໃຫູ້ເຊົົ່າດນິແມ່ນບ ໍ່ມີຕົັ້ນທ ນ ໃນ

ການຜະລດິ. ແຕ່ບາງເທ ີ່ອກ ໍ່ອາດຈະມີຕົັ້ນທ ນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກ ບການໃຫູ້ເຊົົ່າດນິຫ  ງຈາກສິັ້ນສ ດໄລຍະເຊົົ່າດນິ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຟືຶ້ນຟ ທີີ່ດນິ ເພ ີ່ອຈະ

ດ າເນນີການຜະລດິອີກເທ ີ່ອໜ ີ່ງ. ແຕ່ສ າລ ບການຜະລດິກະສິກ າແມ່ນມີຕົັ້ນທ ນຕ່າງໆ  (ຕົວຢູ່າງ: ຄ່າແນວພ ນພ ດ, ຄ່າປ ຸ໋ຍ, ຄ່າປ້ອງກ ນຜົນລະປ ກ 

ແລະ ຄ່າແຮງງານ). ໃນປຶຶ້ມຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ແມ່ນນ າສະເໜີສະເພາະແຕ່ລາຍຮ ບລວມ ຈາກການກະສິກ າທີີ່ຍ ງບ ໍ່ທ ນໄດູ້ຫ ກ ຕົັ້ນທ ນອອກ ເທົົ່ານ ັ້ນ. 

ດ ົ່ງນ ັ້ນ, ການໃຫູ້ເຊົົ່າທີີ່ດນິອາດມີຄວາມໜູ້າສົນໃຈຫ າຍກວ່າການປ ກພ ດເອງ ຖູ້າຄ່າເຊົົ່າທີີ່ດິນໃກູ້ຄຽງກ ບລາຍຮ ບ ຈາກການປ ກພ ດ. 
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ການນ າໃຊູ້ດິນກະສິກ າໃນປະຈ ບ ນ 
ໃນເວລາການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າ ໃຫູ້ຢ ູ່ໃນລະດ ບ Sub cat level,polygous ຊ ີ່ງຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນໃນ ໂປຣແກຣມ GIS 

ແລະຈະມີການຄດິໄລ່ເນ ັ້ອທີີ່ຂອງດນິແຕ່ລະຕອນ  4,2 ໃນຕາຕາລາງ  8 ສະແດງຜົນຂອງການສູ້າງແຜນທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ເຊິີ່ງຈະ 

ຕູ້ອງໄດູ້ກອບປີຶ້ໄປໃສ່ excel sheat ດຽວກ ນ ທີີ່ໄດູ້ສະຫ ຼຸບຂ ໍ້ມ ນລາຍຮ ບຈາກພ ດຫ  ກໄວູ້ແລູ້ວ.  

ຕາຕາລາງ  8 ເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ນ າໃຊູ້ປ ກພ ດຫ  ກໃນປະຈ ບ ນ 

ຊະນິດພ ດຫ  ກ ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນປະຈ ບ ນ (ເຮ ກຕາ) 

ນາແຊງທີີ່ໃຫູ້ຜົນຜະລດິ 2 ຄ ັ້ງ 10 

ອູ້ອຍ 80 

ຢາງພາລາ 105 

ເຂົັ້ານາປີ )ນານ ້າຝ ນ( 35 

ມ ນຕົັ້ນ 120 

ລວມທ ງໝດົ 350 

ລາຍຮ ບຂອງບູ້ານ

 

ແລະ ການຄດິໄລແ່ຮງງານ

 

ການຂະຫຍາຍອ ດຕາສ່ວນລາຍຮ ບ ແລະ ການນ າໃຊູ້ແຮງງານຕ ໍ່ເຮ ກຕາ ແມ່ນຄດິໄລ່ໄດູ້ໂດຍການຄ ນຕົວຊີັ້ວ ດທີີ່ສະຫ ຼຸບໄວູ້ໃນ ຕາ
ຕາລາງ  7 ກ ບເນ ັ້ອທີີ່ຂອງພ ດຫ  ກແຕ່ລະຊະນດິພາຍໃນບູ້ານທີີ່ໄດູ້ຈາກ ຕາຕາລາງ  8. ວິທີນີັ້, ຜົນການວິເຄາະຈະສະແດງໃຫູ້ເຫ ນ ເຖິງລາຍຮ ບລວມ 

ແລະ ຈ ານວນວ ນງານທ ງໝດົທີີ່ຕູ້ອງການ ພາຍໃນບູ້ານ. ສະນ ັ້ນຈ ີ່ງຈ າເປັນຈະຕູ້ອງ ໄດູ້ສູ້າງ ຕາຕາລາງ  9 ຂ ັ້ນມາ. 

ລາຍຮ ບໃນຂ ັ້ນບູ້ານ

 

(ພ ດ

 

x) = ລາຍຮ ບ/ເຮ ກຕາ/ປີ

 

(ພ ດ

 

x) * ເຮ ກຕາ

 

(ພ ດ

 

x) ພ ັ້ນທີີ່ປ ກໃນປະຈ ບ ນ

 

ແຮງງານທີີ່ໃຊູ້ໃນຂ ັ້ນບູ້ານ

 

(ພ ດ

 

x) = ຈ ານວນວ ນງານຕ ໍ່ເຮ ກຕາ

 

(ພ ດx) * ເຮ ກຕາ

 

(ພ ດ

 

x) ໃນພ ັ້ນທີີ່ປ ກໃນປະຈ ບ ນ

 

ເມ ີ່ອມີການສູ້າງ ຕາຕາລາງ  9 ຂ ັ້ນໃນ Excel,ແລູ້ວ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ກອບປີຶ້ໜູ້າດ ົ່ງກ່າວ. ເພາະວ່າຈະເຮ ດໃຫູ້ເຮົາສາມາດສູ້າງແຜນການບາງ

ອ ນທີີ່ຈ າລອງສະພາບການທ າການຜະລດິ ຂອງຊາວກະສິກອນໄດູ້.  

ຕາຕາລາງ  9 ລາຍຮ ບຂອງບູ້ານ ແລະ ແຮງງານ 

ຊະນິດພ ດຫ  ກ

 

ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນ
ປະຈ ບ ນ

 

(ເຮ ກຕາ)

 

ລາຍຮ ບຂອງບູ້ານ

 

[ກບີ] ຈາກ
ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນ

 

ປະຈ ບ ນ

 

ແຮງງານທີີ່ໃຊູ້ໃນບູ້ານ

 

[ມ ັ້ທີີ່ອອກແຮງງານ] ໃນ
ພ ັ້ນທີີ່

 

ດິນທີີ່ນ າໃຊູ້ໃນປະຈ ບ ນ

 

ນາແຊງທີີ່ໃຫູ້ຜົນຜະລດິ 2 ຄ ັ້ງ 10 240,000,000 1,270 

ອູ້ອຍ 80 1,680,000,000 8,800 

ຢາງພາລາ 105 1,260,000,000 23,625 

ເຂົັ້ານາປີ 35 434,000,000 2,100 

ມ ນຕົັ້ນ 120 1,380,000,000 11,640 

ລວມທ ງໝດົ 350 4,994,000,000 47,435  
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5.1.2 ການປະເມີນພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດ  
ການສົມທຽບຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກການລູ້ຽງສ ດ ແລະ ຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກການປ ກພ ດຫ  ກ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນໃນການກ ານດົເຂດລູ້ຽງສ ດ. ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນໃນບູ້ານທີີ່ບ ໍ່ມີພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດພຽງພ  ຫ   ບູ້ານທີີ່ມີສ ດລູ້ຽງເປັນຈ ານວນຫ າຍ. ການກ ານດົພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດຢູ່າງຈະແຈູ້ງຈະຊ່ອຍ ປ ກປັກ

ຮ ກສາປູ່າໄມູ້ອີກດູ້ວຍ ພູ້ອມທ ງເປັນການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຄ ດແຍ່ງ ແລະ ຮ ບປະກ ນຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກສ ດລູ້ຽງ. 

ວິທີການທີີ່ນ າສະເໜໃີນຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ແມ່ນໄດູ້ມີການທົດລອງລຽບລູ້ອຍແລູ້ວ ຕົວເລກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕົວເລກທີີ່ໄດູ້ຈາກການກະຕວງໂດຍ ການ
ໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກຊາວບູ້ານ ແລະ ຜົນໄດູ້ຮ ບທ ງໝດົ ຈະເປັນບ່ອນອີງໃນການກ ານດົພ ັ້ນທີີ່ທີີ່ລູ້ຽງສ ດໃນການຈ ດສ ນທີີ່ດນິກະສິກ າ. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ບູ້ານໃດຫາກມີສ ດລູ້ຽງໜູ້ອຍຫ  ບ ໍ່ມີສ  ດລູ້ຽງເຄ ີ່ອງມ ນີັ້ອາດຈະບ ໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນນ າໃຊູ້ທ ງໜີຂ ັ້ນຢ ູ່ກ ບການຕ ດສິນໃຈຊອງທີມ 
ງານຜ ູ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ.  

5.1.2.1 ທົົ່ງຫຍູ້າທ າມະຊາດ ແລະ ການປະເມີນຄ ນນະພາບ ຂອງປະເພດການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ  
ຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຫູ້ອາຫານສ ດຂອງທີີ່ດນິແມ່ນຄດິໄລຈ່າກທີີ່ດນິຫ າຍປະເພດ ເຊ ົ່ນ: ພ ັ້ນທີີ່ທີີ່ກ ານດົລູ້ຽງສ ດໂດຍສະເພາະ, 

ດນິສ່ວນ, ດນິນາ, ດນິປູ່າເຫ ົົ່າ ແລະ ປູ່າຊົມໄຊູ້ທົົ່ວ

ໄປ , ເຊິີ່ງການຄດິໄລ່ຕູ້ອງໄດູ້ຄ ານ ງເຖິງສອງປັດໃຈ

ຫ  ກເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ການຄດິໄລ່ ຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການໃຫູ້ອາຫານສ ດອອກມາຊ ດເຈນທີີ່ສ ດ ປັດໃຈ
ທີີ່ 1 ຄ  ໄລຍະເວລາທີີ່ດນິແຕ່ລະປະເພດທີີ່ສ ດສາ
ມາດເຂົັ້າໄປກິນຫຍູ້າໄດູ້ ແລະ ປັດໃຈທີີ່ສອງກ ໍ່ຄ  
ການຕອບສະໜອງອາຫານໃຫູ້ກ ບສ ດຂ ງດນິແຕ່ລະ
ປະເພດແມ່ນມີປະລິມານທີີ່ແຕກຕ່າງກ ນ.  

ກ່ອນອ ີ່ນໝດົຈະຕູ້ອງມີເນ ັ້ອທີີ່ຂອງການນ າໃຊູ້ທີີ່ນ
ດນິໃນປະຈ ບ ນຂອງດນິແຕ່ລະປະເພດ ນ ັ້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າຂ ັ້ນຕອນນີັ້ຈະສາມາດດ າເນນີການ ໄດູ້ກ ໍ່ຕ ໍ່
ເມ ີ່ອສ າເລ ດຂ ັ້ນຕອນການກ ານດົສະພາບການນ າໃຊູ້

ທີີ່ດນິໃນປະຈ ບ ນເປັນທີີ່ຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ.   

ຕາຕາລາງ  10 ການປະເມີນປະເພດທີີ່ດິນ ແລະ ການນ າໃຊູ້ ສ າລ ບເປັນທົົ່ງຫຍູ້າລູ້ຽງສ ດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ປະເພດດນິ ເນ ັ້ອທີີ່ ຮຕ ຈ ານວນເດ ອນທີີ່ສ ດກນິຫຍູ້າໄດູ້ ເປັນເຊ ນການນ າໃຊູ້  ຈ ານວນພ ໜທີີ່ທີີ່ນ າໃຊູ້ຕົວຈງິ 

ດນິປ ກຽູ້າລູ້ຽງສ ດ 137 12 1.00 137 
ດນິປູ່າເຫ ົົ່າ 66 2 0.17 11 
ດນິນາ 81 2 0.17 13.5 
ດນິສວນຕ່າງໆ  34 2 0.17 5.7 
ປູ່າ 500 3 0.25 125 
ລວມ 818     292.2 

 
 ຮູ ບທີ    23 ທົົ່ງຫຍູ້າລູ້ຽງສ ດ 
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ພາຍຫ  ງທີີ່ໄດູ້ເນ ັ້ອທີີ່ຂອງດນິແຕ່ລະປະເພດແລູ້ວ ໃຫູ້ຖາມຊາວບູ້ານເຖິງຈ ານວນເດ ອນທີີ່ສ ດສາມາດເຂົັ້າໄປກິນຫຍູ້າໄດູ້ຂອງດນິແຕ່ລະປະເພດ. 

ຂູ້າງລ ່ມນີັ້ັ້ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນຕົວຢູ່າງວິທີການຄດິໄລ່ຂອງດນິແຕ່ລະປະເພດ.ຕົວຢູ່າງເຊ ົ່ນ: ເນ ັ້ອທີີ່ຂອງປູ່າເຫ ົົ່າ ແມ່ນ 66 ຮຕ ແລະ ຈ ານວນເດ ອນ ທີີ່

ສ ດສາມາດເຂົັ້າໄປກິນຫຍູ້າໄດູ້ແມ່ນ 2 ເດ ອນຕ ໍ່ປີ. ສະນ ັ້ນວິທີການຄດິໄລ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຫູ້ອາຫານສ ດຂອງດນິປະເພດນີັ້ແມ່ນ 

(2/12= 0.17).  ຫ  ງຈາກນ ັ້ນເອົາຄ່າທີີ່ໄດູ້ຮ ບໄປຄ ນໃຫູ້ກ ບຈ ານວນເນ ອທີີ່ຂອງດນິປະເພດນ ັ້ນທ ງໝດົ. 

 

5.1.2.2 ມາດຖານ ຄວາມສາມາດໃນສະໜອງອາຫານໃຫູ້ສ ດຂອງພ ັ້ນທີີ່ 
ເນ ີ່ອງຈາກຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງອາຫານໃຫູ້ກ ບສ ດລູ້ຽງຂອງດນິແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມແຕກຕ່າງກ ນສະນ ັ້ນເພ ີ່ອເປັນ

ການຈ າແນກດນິແຕ່ລະປະເພດ ພວກເຮົາຈ ີ່ງໄດູ້ກ ານດົພ ັ້ນທີີ່ປ ກຫຍູ້າລູ້ຽງສ ດສາມາດສະໜອງອາຫານສ ດໄດູ້ 1 ແລະໃນການສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນ 
ຈາກຊາວບູ້ານເຮົາກ ໍ່ຖາມເຖິງດນິປະເພດອ ັ້ີ່ນ ວໆ່າຕູ້ອງການພ ັ້ນທີີ່ຫ າຍສ ່າໃດໃນການລູ້ຽງສ ດຈ ານວນດຽວກ ນ.  

ຍົກຕົວຢູ່າງເຊ ົ່ນ: ປູ່າອາດຈະສະໜອງອາຫານໃຫູ້ກ ບສ ດໄດູ້ໜູ້ອຍກ່ວາເຂດປ ກຫຍູ້າລູ້ຽງສ ດ ສະນ ັ້ນເຮົາສາມາດກະຕອງໄດູ້ວ່າຕູ້ອງການເນ ັ້ອທີີ່ 
ປູ່າຫ າຍສ າໃດເພ ີ່ອທີີ່ຈະສາມາດສະໜອງອາຫານໃດູ້ໃນປະລິມານດຽວກ ນກ ບດນິປ ກຽູ້າລູ້ຽງສ ດ, ຕົວຢູ່າງເນ ັ້ອທີີ່ປູ່າ 2 ha ສາມາດສະໜອງ 

ອາຫານເທົົ່າກ ບ  1 ha ຂອງດນິປ ກຫຍູ້າລູ້ຽງສ ດ. ສະນ ັ້ນຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງອາຫານສ ດຂອງປູ່າແມ່ນແມ່ນ ½ ຂອງດນິປ ກການ 

ລູ້ຽງສ ດ ຫ  ເທົົ່າກ ບ. 50%. 

ຕາຕາລາງ  11 ການປະເມີນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງອາຫານໃຫູ້ສ ດຂອງພ ັ້ນທີີ່ 

ປະເພດທີີ່ດນິ 
ເນ ັ້ອທີີ່ 
ຮຕ 

ຈ ານວນ
ເດ ອນທີີ່ີ່

ສາມາດນ າໃຊູ້
ໄດູ້ຕ ໍ່ປີ 

ປັດໃຈໃນການ ນ າ
ໃຊູ້ 

ປັດໃຈຂອງພ ັ້ນທີີ່
ທີີ່ສາມາດນ າໃຊູ້ 

ຄວາມອາດສາ 
ມາດໃນການສະ 
ໜອງອາຫານສ ດ 

ພ ັ້ນທີີ່ທ ງໝດົທີີ່
ສາມາດນ າໃຊູ້ 
ໄດູ້ຕົວຈງິ 

ທົົ່ງຫຍູ້າ/ພ ັ້ນທີີ່ປ ກ
ຫຍູ້າລູ້ຽງສ ດ 137 12 1.00 137 100% 137 
ດນິປູ່າເຫ ົົ່າ 66 2 0.17 11 70% 7.7 
ດນິນາທີີ່ເກ ບກ່ຽວ 
ເຂົັ້າແລູ້ວ 84 2 0.17 13.5 60% 8.1 
ເສດພ ດຈາກການ 
ປ ກປ ກສາລ ີ 36 2 0.17 5.7 60% 3.4 
ປູ່າໄມູ້ 500 3 0.25 125 50% 62.5 
ລວມ 823     292.2   218.7 

 

ຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງອາຫານສ ດສາມາດໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການຄດິໄລໄ່ດູ້ວ່າຕູ້ອງການເພີີ່ມເນ ັ້ອທີີ່ດນິແຕ່ລະປະເພດຫ າຍປານໃດເພ ີ່ອຮອງ
ຮ ບປະລິມານສ ດລູ້ຽງທ ງໃນປະຈ ບ ນ ແລະ ອານາຄດົ. ຕົວງຢູ່າງຈາກ ຕາຕາລາງ  11, ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນວ່າສາມາດປູ່ຽນພ ັ້ນທີີ່ປູ່າໄປເປັນເຂດ ລູ້ຽງສ ດ

ໄດູ້ຈ ານວນ 62.5. 

ເນ ີ່ອງຈາກວ່າຂ ໍ້ມ ນທ ງໝດົແມ່ນຄິດໄລ່ໃນໄມໂຄຊອພເອ ກແຊວ ສະນ ັ້ນມ ນຈິີ່ງເປັນຜົນດໃີນການປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກ ບຊາວບູ້ານ ເຮົາສາມາດ 
ທົດລອງວາງແຜນໃນຫ າກຫ າຍກ ລະນໄີດູ້ເພ ີ່ອຈະຮ ບຮ ູ້ໄດູ້ວ່າກ ລະນີໃດຈະສົົ່ງຜົນໄດູ້ຮ ບທີີ່ດີທີີ່ສ ດ ແລະ ເພ ີ່ອທີີ່ຈະດ າເນນີຂ ັ້ນຕອນ ນີັ້ໄດູ້ຕູ້ອງ
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ໄດູ້ມີການສົມທຽບກ ບຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກການປ ກພ ດຫ  ກຂອງບູ້ານດູ້ວຍເນ ີ່ອງຈາກຈ ານວນງ ົວແລະຄວາຍມີຈ ານວນບ ໍ່ເທົົ່າກ ນ ສະນ ັ້ນຕູ້ອງມີການ
ຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງສ ດທ ງສອງ. 

ຕາຕາລາງ  12  ວິທີການການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງອາຫານໃຫູ້ສ ດຂອງພ ັ້ນທີີ່ 

ປະເພດທີີ່ດນິ 
ເນ ັ້ອທີີ່ 
ຮຕ 

ຈ ານວນເດ ອນທີີ່ີ່ 
ສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້

ຕ ໍ່ປີ 
ປັດໃຈໃນການນ າໃຊູ້ 

ປັດໃຈຂອງພ ັ້ນທີີ່
ທີີ່ສາມາດນ າໃຊູ້ 

ຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການສະໜອງອາ 

ຫານສ ດ 

ພ ັ້ນທີີ່ທ ງໝດົທີີ່ 
ສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້ 

ຕົວຈງິ 
ເຂດລູ້ຽງ ສ ດ, 

ປູ່າເລົົ່າ, ປູ່າ 
ລໆໆ  

ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ໄດູ້ຈາກ
ການແຕູ້ມ
ແຜນທີີ່ໂດຍ
ການໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນ
ຂອງຊາວບູ້ານ 

ຖາມຈາກຊາບູ້ານ 
ວ່າຈ ານວນເດ ອນ
ທີີ່ສ ດສາມາດເຂົັ້າ
ໄປກິນຫຍູ້າໄດູ້ 

ຫານຈ ານວນເດ ອນ
ທີີ່ສ ດສາມາດເຂົັ້າໄປ
ກິນຫຍູ້າໃຫູ້ກ ບ
ຈ ານວນເດ ອນທ ງ
ໝົດ )12(ໃນ 1 ປີ 

ຄ ນຈ ານວນເນ ັ້ອທີີ່
ທີີ່ໄດູ້ຈາກຖ ນທີີ່ 
ສອງກ ບຄ່າຂອງ 
ການນ າໃຊູ້ໃນຖ ນ
ທີີ່ 4 

ຖາມຊາວບູ້ານກໜ່
ວກ ບ % ຄວາມອາດ 
ສາມາດໃນການໃຫູ້ 
ອາຫານສ ດຂອງພ ັ້ນ
ທີີ່ດ ົ່ງກ່າວ 

ຄ ນພ ັ້ນທີີ່ໃນການ
ນ າໃຊູ້ໃນຖ ນທີີ່ 5 
ກ ບຈ ານວນ 
ເປີເຊ ນທີີ່ໄດູ້ຈາກ
ຖ ນທີີ່ 6  

ຕົວຢູ່າງ:ດນິ 
ລູ້ຽງສ ດ 

137 12 12/12 = 1 137 * 1 = 137 100% 100 % * 137 = 

137 
ຕົວຢູ່າງ: 
ປູ່າ ເລາ 

66 2 2/12 = 0.17 66 * 0.17 = 11 70% 11 * 70% = 7.7 

 

5.1.2.3 ການຄາດຄະເນເນ ັ້ອທີີ່ເຂດລູ້ຽງສ ດທີີ່ສາມາດສະໜອງອາຫານສ ດໄດູ້ 
ກ່ອນອ ີ່ນຕູ້ອງມີຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງອາຫານສ ດ ຂອງດນິແຕ່ລະປະເພດໄວູ້ໃນມ  )ຕາຕາລາງ  11(, ຂ ັ້ນ
ຕອນຕ ໍ່ໄປຈິີ່ງຄດິໄລ ່ຄວາມໜາແໜູ້ນຂອງພ ດອາຫານສ ດ ແລະ ລາຍຮ ບລວມ ຕ ໍ່ເຮ ກຕາ ຂອງພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດນ ັ້ນ. 

ສ າລ ບການຄດິໄລນ່ີັ້, ພວກເຮົາຕູ້ອງຮ ູ້ຈ ານວນສ ດຂອງບູ້ານ ທີີ່ໄດູ້ຈາກການເກ ບກ າຂ ໍ້ມ ນຄົວເຮ ອນຂອງບູ້ານ. ເພ ີ່ອໃຫູ້ງ່າຍໃນການຄດິໄລ,່ ພວກ
ເຮົາຈະຖ ວ່າ ຄວາຍ ແລະ ງວົ ມີຄວາມຕູ້ອງການປະລິມານອາຫານເທົົ່າໆ ກ ນ ນ ັ້ນກ ໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຕູ້ອງການພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດເທົົ່າກ ນ.  

ຖູ້າບູ້ານໃດ ຫາກມີຈ ານວນຄວາຍ ແລະ ງວົ ບ ໍ່ເທົົ່າກ ນ, ຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຄດິໄລ່ ອ ດຕາຈ ານວນສ ດທີີ່ຈະປູ່ອຍຕ ໍ່ພ ັ້ນທີີ່ ຕາມອ ດຕາສ່ວນ ຂອງການ
ນ າໃຊູ້ດນິ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຢູ່າງລະອຽດ. 

ອ ດຕາສ່ວນຂອງການນ າໃຊູ້ດນິ ທີີ່ຕູ້ອງການໃນການລູ້ຽງ ຄວາຍ ຫ   ງ ົວ ສາມາດຄດິໄລ່ໄດູ້ດ ົ່ງນີັ້:  

ອ ດຕາສ່ວນຂອງງ ົວ =
ຈ ານວນງວົ

ຈ ານວນງວົ +ຈ ານວນຄວາຍ 

ຕົວຢູ່າງ: ບູ້ານໜ ີ່ງ ມີງ ົວ 400 ໂຕ ແລະ ຄວາຍ 600 ໂຕ, ວິທີຄດິໄລ່ມີດ ົ່ງນີັ້: 

ອ ດຕາສ່ວນຂອງງ ົວ =
400

400 + 600
=

400

1000
= 0.4 

ຈ ານວນສ ດທີີ່ສາມາດລູ້ຽງ ຕ ໍ່ເຮ ກຕາ ສາມາດຄດິໄລ່ໄດູ້ດ ົ່ງນີັ້: 

ຈ ານວນສ ດທີີ່ສາມາດລູ້ຽງໄດູ້ [ 
ຈ ານວນງວົ 

ℎ𝑎
] = ອ ດຕາສ່ວນຂອງງ ົວ ∗  

ຈ ານວນງວົ ທີີ່ມີຢ ູ່ໃນບູ້ານ
ເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ນ າໃຊູ້ສ າລ ບລູ້ຽງສ ດ
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ຈ ານວນສ ດທີີ່ສາມາດລູ້ຽງ ຕ ໍ່ເຮ ກຕາ, ສາມາດຄດິໄລ່ໄດູ້ໂດຍນ າໃຊູ້ເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ໄດູ້ຈາກ GIS, ປັດໄຈທີີ່ເອົາມາພິຈາລະນາໃນການວາງແຜນທີີ່ດນິ

ກະສິກ າ ແລະ ມາດຖານຂອງຄວາມສາມາດສະໜອງຫຍູ້າໃຫູ້ສ ດລູ້ຽງຂອງພ ັ້ນທີີ່. ຕົວຢູ່າງ: 

ຈ ານວນສ ດທີີ່ສາມາດລູ້ຽງໄດູ້ [ 
ຈ ານວນງວົ 

ℎ𝑎
] = 0.4 ∗  

400

823
= 0.19 

 

ອ ດຕາການປູ່ອຍສ ດແມ່ນຄດິໄລຈ່າກຜົນລວມຈ ານວນສ ດທ ງໝດົຂອງສ ດແຕ່ລະຊະນດິ 

ການຄດິໄລ່ອ ດຕາການປູ່ອຍສ ດໃນ3 ລ ກສະນະທີີ່ແຕກຕ່າງກ ນແມ່ນໃຫູ້ຜົນລ ບທີີ່ແຕຕ່າງກ ນ )ເບິີ່ງໃນຕາຕາລາງທີີ່ 13(. ເຮົາຈະສ ງເກດເຫ ນວ່າ 

ເມ ີ່ອເຮົາປ້ອນເນ ັ້ອທີີ່ທີີ່ໄດູ້ຈາກໂປຣແກມ  GIS ລົງໃນສ ດ ອ ດຕາການປູ່ອຍສ ດແມ່ນຕ ່າ ແມ່ນເມ ອເຮົາເພີີ່ມປັດໃຈອ ດຕາການນ າໃຊູ້ຕົວຈິງ ເຂົັ້າ

ໄປແມ່ນຈະໄດູ້ຜົນລົບທີີ່ສ ງກ່ວາ ແລະ ເມ ີ່ອເຮົາເພີີ່ມປັດໃຈມາດຖານການສະໜອງອນຫານສ ດເຂົັ້າໄປຍິງເຮ ດໃຫູ້ຜົນໄດູ້ຮ ບສ ງຂ ັ້ນໄປອີກ.  

ຕາຕາລາງ  13 ການຄດໄລ່ ຈ ານວນສ ດທີີ່ສາມາດລູ້ຽງໄດູ້ ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງອາຫານໃຫູ້ສ ດຂອງພ ັ້ນທີີ່ 

  ການຄດິໄລ ່ຈ ານວນສ ດທີີ່ສາມາດລູ້ຽງໄດູ້ 

  ເນ ັ້ອທີີ່ຈາກ GIS  
 ປັດໃຈ ໃນການປັບປ ງ

ພ ັ້ນທີີ່ 
ມາດຖານຂອງພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່
ສາມາດສະໜອງອາຫານ 

ຈ ານວນສ ດ/ຮຕ 0.4 1 1.4 
 

ເພ ີ່ອທີີ່ຈະຄດິໄລລ່າຍຮ ບ/ຮຕ/ປີ ໄດູ້ນ ັ້ນ ຕູ້ອງຄ ນອ ດຕາການປູ່ອຍກ ບ ລາຍຮ ບ/ໂຕ/ປີ ດ ົ່ງທີີ່ໄດູ້ອະທິບາຍໄວູ້ໃນພາກສ່ວນ ລາຍຮ ບ/ໂຕ/ປີ ກ່ອນ

ໜູ້ານີັ້ )ເບິີ່ງໃນບດົທີີ່ ຕາຕາລາງ  13). ໃນກ ລະນີທີີ່ສ ດມີຫ າຍສະນດິ ຕູ້ອງໄດູ້ຄິດໄລລ່ະອຽດກ່ຽວກ ບອ ດຕາການປູ່ອຍຂອງສ ດ ແຕ່ລະສະນດິນ ັ້ນ. 

ລາຍຮ ບລວມຈາກງວົ  [
ກີບ
ປີ  ] = ລາຍຮ ບສະເລ່ຍຕ ໍ່ໂຕຕ ໍ່ປີ  [

ກີບ
ຈ ານວນງ ົວ∗ປີ] ∗ ຈ ານວນສ ດທີີ່ສາມາດລູ້ຽງໄດູ້ [ 

ຈ ານວນງ ົວ 

ຮຕ ] 

ຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກການຄດິໄລລ່າຍຮ ບຈາກກນິປ ກຫຍູ້າລູ້ຽງສ ດຕ ໍ່ງວົຈ ານວນ 300 ໂຕແມ່ນສະແດງໃຫູ້ເຫ ນຢ ູ່ໃນຕາຕາລາງກ່ອນໜູ້ານີັ້ ແລະ ລາຍ

ຮ ບ/ປີ/ໂຕ ຂອງງວົທີີ່ມີລາຄາ,  750,000 LAK ແມ່ນສະແດງໃຫູ້ເຫ ນຢ ູ່ໃນ ຕາຕາລາງ  14. 

ຕາຕາລາງ  14 ການຄດິໄລລ່າຍຮ ບຈາກການລູ້ຽງສ ດ ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງອາຫານໃຫູ້ສ ດຂອງພ ັ້ນທີີ່ 

   ການຄດິໄລລ່າຍຮ ບ 

  ເນ ັ້ອທີີ່ຈາກ GIS  
 ປັດໃຈ ໃນການປັບປ ງ

ພ ັ້ນທີີ່ 
ມາດຖານຂອງພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່
ສາມາດສະໜອງອາຫານ 

ກີບ/ຮຕ/ປີ 273,390 750,000 1,050,000 

ພາຍຫ  ທີີ່ຄິດໄລ່ຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກສ ດລູ້ຽງແລູ້ວ ຕູ້ອງນ າມາສົມທຽບກ ບຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກການປ ກພ ດຫ  ກທີີ່ເກ ບກ າກອ່ນໜູ້ານີັ້ັ້ ເພ ີ່ອໃຫູ້ຊາວບູ້ານ
ເຫ ນວ່າໃນດນິປະເພດດຽວກ ນນ ັ້ນແມ່ນກດິຈະກ າໄດທີີ່ໃຫູ້ລາຍຮ ບທີີ່ດີກ່ວາ.  
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5.2 ການພ ດທະນາທິດທາງໃນການວາງແຜນ 
ເປ ຶ້າໝາຍແມ່ນເພ ີ່ອເພີີ່ມລາຍຮ ບໃຫູ້ກ ບຊາວກະສິກອນ ພາຍໃຕູ້ເງ ີ່ອນໄຂຂ ໍ້ຈ າກ ດຈາກການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບຍ ນຍົງ, ການນ າໃຊູ້ 

ແຮງງານ ແລະ ຄວາມພ ໃຈ ເຊິີ່ງຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາເຖິງການປູ່ຽນແປງຕ່າງໆ ທີີ່ເກດີຂ ັ້ນຕາມນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ການຄ ້າປະກ ນສະບຽງ 

ອາຫານ ແລະ  ປັດໃຈທາງລະບບົນິເວດ. ໃນພາກຍ່ອຍຕ ໍ່ໄປນີັ້, ຈະມີການສະຫ ຼຸບລາຍລະອຽດໃຫູ້ກ ບທີມງານວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບ ມີສ່ວນ

ຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີີ່ມີປະສົບການໃນການວາງແຜນມາກ່ອນ. ເຊິີ່ງຈະຕູ້ອງໄດູ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ຕ່າງໆ ເຫ ົົ່າ

ນີັ້ໃຫູ້ກ ບຊາວກະສິກອນ ໄດູ້ໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງເປ ຶ້າໝາຍຄວາມສ າຄ ນ. ໂດຍເລີີ່ມຕົັ້ນຈາກການນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນທາງກາຍຍະພາບຂອງທີີ່ດນິ ກະສິກ າ ແລະ 

ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການນ າໃຊູ້. ເປ ຶ້າໝາຍ ແມ່ນນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອກະກຽມການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຄ ັ້ງທ າອິດ, ເຊິີ່ງຈະວາງ ແຜນສະເພາະກ ບ

ຂອບເຂດພ ັ້ນທີີ່ດນິຫ  ກທີີ່ຈະນ າໃຊູ້. ຫ  ງຈາກນ ັ້ນ, ທີມງານຈະສູ້າງແບບຈ າລອງການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິທີີ່ເໝາະສົມທີີ່ສ ດ. ເຊິີ່ງຜົນການວິເຄາະທ ງໝດົ

ຈະຖ ກນ າສະເໜ ີແລະ ອະທິບາຍຕ ໍ່ຊາວບູ້ານ. ຈາກນ ັ້ນ, ກ ໍ່ຈະດ າເນນີການກະກຽມສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂ ັ້ນຕອນທີ 2  ແລະ ປຶກສາ

ຫາລ ກ ນເພີີ່ມເຕີມ. 

 

ຮ ບທີ   24 ຂ ັ້ນຕອນໃນການວາງແຜນຜະລດິກະສິກ າໃນອະນາຄດົແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

5.2.1 ການກ ານົດທ່າແຮງ ແລະ ຂ ໍ້ຈ າກ ດຂອງທີີ່ດິນກະສິກ າ 
ທ າອິດ ຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ກ ານດົຂ ໍ້ຈ າກ ດ ແລະ ທ່າແຮງທີີ່ມີຢ ູ່ໃນບູ້ານ ໂດຍຈະຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງຕາຕາລາງທີີ່ລະບ ຈ ານວນປະເພດພ ດ ແຕ່

ລະຊະນດິ (ພ ດຢືນຕົັ້ນ, ພ ດລົັ້ມລ ກ, ນາເຂົັ້າ, ທົົ່ງຫຍູ້າ ແລະ ອ ີ່ນ )ໆ ພູ້ອມທ ງຄາດຄະເນຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ສ າລ ບເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ປ ກໄດູ້ຫ າຍທີີ່ສ ດ ແລະ 

ໜູ້ອຍທີີ່ສ ດ. ສ າລ ບຂ ັ້ນຕອນນີັ້ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຂຽນບດົສະຫ ຼຸບຫຍ ໍ້ໃສ່ເຈູ້ຍ A0 ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອູ້າງອີງໃຫູ້ກ ບຊາວກະສິກອນ ແລະ ນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອ

ອະທິບາຍເຖິງ ການຈ ດສ ນທີີ່ດນິໃນແບບຈ າລອງ (ເບິີ່ງໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ , ບດົທີ 11). 

ອະທິບາຍປັດໃຈທາງກາຍະພາບ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ພິຈາລະນາ ແລະ ປ ກຈິດສ ານ ກກ່ຽວກ ບ ວິທີການນ າໃຊູ້ດິນຄູ້ອຍຊ ນ, 
ດິນ, ອ່າງໂຕ່ງ ຫ  ໂຄງສູ້າງທາງກາຍະພາບ ແລະ ການປ ກປ້ອງແຫ ່ງນ ້າ
ດ າເນີນວຽກງານຕາມແຕ່ລະເປ ຶ້າໝາຍ

ການສູ້າງແຜນທີີ່ດິນກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ:
ກ ານົດເຂດພ ັ້ນທີີ່ຫ  ກ ເຊ ົ່ນ: ດິນລວມບູ້ານ, ດິນລູ້ຽງສ ດ, ດິນປ ກ
ໄມູ້ຢືນຕົັ້ນ, ດິນປ ກພ ດລົັ້ມລ ກ ແລະ ທົົ່ງນາ

ກ ານົດເນ ັ້ອທີີ່ຫ າຍສ ດ ແລະ ໜູ້ອຍສ ດສ າລ ບປ ກພ ດຫ  ກ
ຕົວຊີັ້ວ ດທາງເສດຖະກິດ, ສ າລ ບພ ດຫ  ກ ແລະ ການລູ້ຽງສ ດ
ການຈ ດສ ນທີີ່ດິນ ທີີ່ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ລາຍຮ ບເພີັ້ມຂ ັ້ນ 
ໂດຍອິງຕາມຄວາມຈ າກ ດທາງກາຍະພາບ

ນ າໃຊູ້ຊະນິດພ ດຫ  ກ ແລະ ລາຍຮ ບ ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ , ສະແດງ
ບົດບາດ ແລະ ກ ານົດເຂດພ ັ້ນທີີ່ ເພ ີ່ອສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ປືກສາຫາລ , ບົດບາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສູ້າງ
ແຜນທີີ່ ແລະ ກ ານົດເຂດ ຂອງການປ ກພ ດຫ  ກ
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  ຫ  ກການພນ ັ້ ຖານສ າລ ບການກ ານດົ ເນອ ັ້ ທີີ່ດິນທຄີີ່ ວາມເໝາະສົມສ າລບ  ລະດບ  ຄອບຄວົ ແມນ່ ອິງຕາມລດ  ຖະດ າລດ  ເລກທີ 61/ສປປ. 

ວ່າດູ້ວຍການປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍທດີ່ີ ິນສະບ ບປັບປ ງ, ມາດຕາທີ 17 ແມ່ນກ່ຽວຂອູ້ ງກ ບແບບຈາ  ລອງໃນການວາງແຜນ, ເຊງິີ່ ເນອ ັ້ ໃນ ໄດູ້ 

            

         

             

              

         

                   

         

   

          

           

          

ກ່າວວ່າ:

“ບ ກຄນົ ແລະ ຄອບຄວົ ທີີ່ໄດູ້ຮ ບອະນຍ  າດໃຫນູ້  າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ກະສິກ າຈາກລດ  ຖະບານອີງຕາມແຜນຈດ  ສນ  ທດີີ່ ນິ ແລະ ຈດ  ປະສງົ

ໃນການຈດ  ສນ  ທີີ່ດນິ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ເພ ີ່ອໃຫູ້ມີປະສດິ ທິພາບແມນ່ ອີງຕາມການຄດິ ໄລ່ເນ ັ້ອທີີ່ດງ ົ່ ຕ ໍ່ໄປນ:ີັ້

• ສ າລ ບພນ ັ້ ທດີີ່ ນິ ທີີ່ນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອການປ ກເຂົັ້າ ແລະ ລູ້ຽງສດ  , ແມ່ນຈະຕູ້ອງມີເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສ ດ 1 ເຮ ກຕາ ຕ ໍ່ແຮງງານໜງ ີ່ ຄນົ ໃນຄອບຄົວ;

• ສ າລບ  ພນ ັ້ ທີີ່ດນິ ທນີີ່  າໃຊູ້ເພ ີ່ອປ ກພ ດອດ  ສາຫະກ າ ແລະ ປ ກພດ  ອນ ີ່ ,ໆ ແມ່ນຈະຕູ້ອງມີເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສດ  3 ເຮ ກຕາ ຕ ໍ່ແຮງງານໜງ ີ່ ຄນົ

ໃນຄອບຄົວ;

• ສ າລບ  ພນ ັ້ ທີີ່ດນິ ທນີີ່  າໃຊູ້ເພ ີ່ອປ ກຕົັ້ນໄມໃູ້ ຫູ້ໝາກ; ແມ່ນຈະຕູ້ອງມີເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສ ດ 3 ເຮ ກຕາຕ ໍ່ແຮງງານໜງ ີ່ ຄນົ ໃນຄອບຄົວ;

• ສ າລບ  ພນ ັ້ ທີີ່ດນິ ປອກໂລນູ້ ຫ   ທງົົ່ ຫຍູ້າ ທີີ່ຈະບກ  ເບກີ ປູ່ຽນທດີີ່ ນິ ເຫ ົົ່ານນ ັ້ ເປນັ ດນິ ປກ  ພດ  ຫ   ທົົ່ງຫຍູ້າລູ້ຽງສດ  [ຖູ້າມີຄວາມເໝາະ

ສົມ ໃນການລູ້ຽງສ ດ,ແມ່ນຈະຕູ້ອງມີເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສດ  15 ເຮ ກຕາຕ ໍ່ແຮງງານໜງ ີ່ ຄນົ ໃນຄອບຄົວ“ຄວາມຕອູ້ ງການເຂົັ້າກນິ ຂອງບູ້ານ

ສາມາດຄດິ ໄລ່ໄດູ້ໂດຍນ າໃຊູ້ມາດຕະຖານຄວາມທ ກຍາກແຫງ່ ຊາດດ ົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: ມາດຕ ະຖານ
ພ ດທະນາ ແລະ ລ ບລູ້າງຄວາມທ ກຍາກປີ 2010 ຫາ 2015 (ອ່ານເພີີ່ມເຕີມໃນເອກະສານອູ້າງອີງ). ສ າລ ບພນັ້  ທີີ່ຊົນນະບດົ ຜ ູ້ທີີ່ທ ກຍາກ 

ແມ່ນຜ ູ້ທີີ່ມີລາຍຮ ບ 180,000 ກີບ/ ຄົນ/ ເດ ອນ. ເຊິີ່ງລາຄາເຂົັ້າສານແມ່ນຢທ ູ່ ີີ່ 8,000 ກີບ/ກິໂລກ າມ, ຖູ້າອີງຕາມລາຍຮ ບນີັ້ແມ່ນ ສາມາດຊ ັ້ເຂົັ້າ 

ໄດູ້ 22 ກິໂລ/ຄົນ/ເດ ອນ ຄ ນກບ  12 ເດ ອນ, ຄວາມຕູ້ອງການເຂົັ້າສານເພ ີ່ອບ ລິໂພກແມນ່ ຈະຢ ູ່ປະມານ 270 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ. ແຕ່ຄວາມຕູ້ອງການ

ການວາງແຜນ ທີີ່ແທດເໝາະກ ບຄວາມເປັນຈິງ ໄປຄຽງຄ ່ກ ບການສົົ່ງເສມີໃຫູ້ມີວິທີການປະຕິບ ດແບບໃໝ່ 

ໃນຫ າຍກ ລະນ,ີ ປັດໃຈທາງດູ້ານພ ັ້ນທີີ່ຕົວຈງິ ແລະ ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກບ ນດາປັດໃຈທີີ່ນ າມາເປັນຕົວຊີັ້ວ ດ ເພ ີ່ອພິຈາລະນາເ ຂົັ້າ
ເປັນເງ ີ່ອນໄຂໃນການວາງແຜນ ທ ງນີັ້ກ ໍ່ເພ ີ່ອຮ ບປະກ ນໃຫູ້ການຜະລດິກະສິກ າມີຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ປ ກປ້ອງຄ ູ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໄປ
ຄຽງຄ ່ກ ນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ດນິ, ສ ດປູ່າ ແລະຊ ບພະຍາກອນນ ້າ.  

ໃນເວລາວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າ ມີຄວາມຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາກດົລະບຽບທີີ່ສ າຄ ນບາງອ ນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງໃຫູ້ຫ າຍທີີ່ສ ດເທົົ່າທີີ່ຈະເຮ ດໄດູ້. 
ສ າລ ບບາງບູ້ານທີີ່ມີດນິຮາບພຽງ ແລະ ມີນ ້າໃຊູ້ພຽງພ  ກ ໍ່ອາດຈະອິງໃສ່ກົດລະບຽບບາງອ ນກ ໍ່ພຽງພ ແລູ້ວ ແຕ່ສ າລ ບບູ້ານທີີ່ຕ ັ້ງຢ ູ່ເນນີສ ງ ແລະ 
ຂາດແຄນທີີ່ດນິທ າການຜະລດິ ແມ່ນຕູ້ອງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ອິງໃສ່ຫ າຍເງ ີ່ອນໄຂ ຫ   ອິງໃສ່ກດົລະບຽບຫ າຍອ ນເຂົັ້າຊ່ວຍ.  

ທີມງານວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ແນະນ າ ແລະ ສົົ່ງເສີມວິທີການແກູ້ໄຂ ຫ   

ເຕ ກນກິທີີ່ດ ີໃຫູ້ຊາວກະສິກອນ ທີີ່ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ກ ບລະບົບທີີ່ດນິກະສິກ າທົົ່ວໄປເກ ອບທ ງໝດົ. ພູ້ອມດຽວກ ນໃນຂອດການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕົວຈງິ 

ກ ໍ່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ໃຫູ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ສະໜ ບສະໜ ນ ຊາວກະສິກອນຢູ່າງໃກູ້ຊິດເຊ ົ່ນດຽວກ ນ.  

ເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ການວາງແຜນໄດູ້ຮ ບຜົນດີ ຊາວກະສິກອນຈະຕູ້ອງໄດູ້ທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງສິີ່ງທີີ່ສາມາດເຮ ດໄດູ້ ໃນການປັບປ ງການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິ ຂອງ
ພວກເຂົາເຈົັ້າ. ເຊິີ່ງຈະຕູ້ອງໄດູ້ປຶກສາຫາລ  ແລະ ມີການວາງແຜນຮ່ວມກ ນ ກ່ຽວກ ບວິທີການປະຕິບ ດລະຫວ່າງ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງ ທີີ່ດນິບູ້ານ 

ແລະ ທີມງານການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ ີ່ອກ ານດົສິີ່ງທີີ່ມີຄວາມເປັນ ໄປໄດູ້ ແລະ 

ສາມາດນ າມາປັບປ ງວິທີການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິ ເພ ີ່ອເຮ ດໃຫູ້ເກດີການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບຍ ນຍົງ ຕາມແຜນການທີີ່ວາງໄວູ້. 

http://laocs-kis.org/wp-content/uploads/2015/02/74.-Decree-on-Poverty-and-development-standard-2009-Eng.pdf
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ເຂົັ້າສານເພ ີ່ອບ ລໂິພກໂຕຈງິແລູ້ວແມ່ນສ ງກວ່າອ ດຕາບ ລິໂພກຕ ໍ່ຫົວຄນົທີີ່ປະເມີນໃນການສ ກສານະໂຍບາຍເຂົັ້າປີ 2012 ຂອງອົງການ FAO, 

ເຊິີ່ງມີພຽງ 112 ກິໂລກ າມ ແລະ  179 ກິໂລຕ ໍ່ຫົວຄນົເທົົ່ານ ັ້ນ. ແຕ່ຍູ້ອນວາ່ໄດູ້ມີການອູ້າງອີງໃສ່ມາດຕະຖານຄວາມທ ກຍາກ ເຊິີ່ງຈະຕູ້ອງບ ໍ່ຕ ່າ

ກວ່າ 270 ກິໂລກ າມ ແລະ ກ ໍ່ຍ ງມີປັດໃຈອ ີ່ນໆ ອີກ ທີີ່ຄນົເຮົາຕູ້ອງການ ນອກຈາກເຂົັ້າເພ ີ່ອການດ າລງົຊີວດິ. 

ຖູ້າຄາດວ່າຜົນຜະລດິເຂົັ້າເປືອກປະມານ 3.5 ໂຕນ/ເຮ ກຕາ, ອາດສາມາດສະຫ ຼຸບໄດູ້ວ່າຄວາມຕູ້ອງການທີີ່ດນິເພ ີ່ອປ ກເຂົັ້າແມ່ນປະມານ 

0.08 ເຮ ກຕາຕ ໍ່ຄົນ. ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດຄດິໄລ່ໄດູ້ງ່າຍດາຍ ໄດູ້ມີການປະເມີນໄວູ້ເປັນ 0.1 ເຮ ກຕາ/ຄນົ.  

ສ າລ ບການເຮ ດໄຮເ່ຂົັ້າ, ສະມ ດຕະພາບຜົນຜະລດິຈະຢ ູ່ປະມານ 1 ໂຕນ/ເຮ ກຕາ ຖູ້າເຮ ດຢ ູ່ເຫ ົົ່າໄຮ່ເກົົ່າທີີ່ປະເປັນປູ່າເຫ ົົ່າຫ າຍປີ ສະມ ດຕະພາບຜົນ

ຜະລດິໂດຍລວມຈະຢ ູ່ປະມານ 3 ໂຕນ/ເຮ ກຕາ. ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດຄດິໄລ່ໄດູ້ງ່າຍ ສາມາດໃຊູ້ຄ່າສະເລ່ຍ 1.5 ໂຕນ/ເຮ ກຕາ. ໝາຍຄວາມວ່າ 0.2 

ເຮ ກຕາ/ຄົນ. 

5.2.1.1 ການອະນ ລ ກແຫ ່ງນ ້າ 
ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງເຂດກ ນຊນົອູ້ອມຮອບແຫ ງ່ນ າ້ ແລະ ຕົັ້ນນ າ້, ທ ງໃນລະບົບປ ກພ ດຢືນຕົັ້ນ ແລະ ພ ດລົັ້ມລ ກ. ໄດູ້ມີການຮ ກສາ ຫ   ປ ກ

ຕົັ້ນໄມູ້ໃຫູ້ເປັນປູ່າທ າມະຊາດ. ເຊິີ່ງຈະເປັນວິທີ ທີີ່ສາມາດອະນ ລ ກຮ ກສາປູ່າໄມູ້ແຄມນ ້າ ແລະ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຂອງສ ດປູ່າໄວູ້ໄດູ້. ເຂດກ ນຊນົດ ົ່ງກ່າວ
ຍ ງຊ່ວຍເປັນເຂດຫ ຼຸດຜ່ອນສານເຄມີທີີ່ນ າໃຊູ້ໃນການຜະລດິກະສິກ າ, ດນິອ ດມົສົມບ ນ, ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນການໃຊູ້ຢາຂູ້າ ເຊ ັ້ອລາ, ຢາຂູ້າແມງໄມູ້ 
ແລະ ຊວ່ຍປ້ອງກ ນຊ ບພະຍາກອນນ ້າໄດູ້ດ ີອີກດູ້ວຍ. ຂະໜາດຂອງພ ັ້ນທີີ່ກ ນຊນົອາດແຕກຕ່າງກ ນໄປແຕ່ຈະຕູ້ອງ ບ ໍ່ໜູ້ອຍກວ່າ 10 ແມ ດ ແຕ່

ຖູ້າໃຫູ້ມີຄວາມເໝາະສົມແມ່ນ 30 ແມ ດ.  

5.2.1.2 ຄວາມຄູ້ອຍຊ ນ ແລະ ສະພາບພ ັ້ນທີີ່ 
ດ ົ່ງທີີ່ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນໃນຮ ບທີ 25, ສາມາດນ າໃຊູ້ຄວາມຄູ້ອຍຊ ນເພ ີ່ອເປັນເຄ ີ່ອງມ ໃນການປະເມີນແບບງ່າຍດາຍໄດູ້ ເພ ີ່ອແນະນ າທາງເ 

ລ ອກໃນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າໃຫູ້ກ ບຊາວກະສິກອນ. ຍິີ່ງມີຄວາມຄູ້ອຍຊ ນສ ງເທົົ່າໃດກ ໍ່ຍິີ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດນິຫ າຍ ເທົົ່າ

ນ ັ້ນ. ເມ ີ່ອຮອດລະດ ຝ ນຕົກໃນພ ັ້ນທີີ່ຄູ້ອຍຊ ນ ນ ້າຈະບ ໍ່ຊ ມລງົພ ັ້ນດນິແຕ່ຈະໄຫ ລົງສ ່ພ ັ້ນທີີ່ຕ ່າຢູ່າງໄວວາ. ຍິີ່ງນ ້າໄຫ ລົງໄວເທົົ່າໃດ ກ ໍ່ຍິີ່ງມີຄວາມ

ແຮງເທົົ່ານ ັ້ນ ແລະ ສາມາດພ ດພາດນິລງົມາຫ າຍເທົົ່ານ ັ້ນ. ເຊິີ່ງຈະເປັນອ ນຕະລາຍຫ າຍຕ ໍ່ການເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງດນິ ຖູ້າບ ໍ່ມີພ ດ ປ ກຄ ມໜູ້າດນິພຽງ

ພ . 

 

ຮ ບທີ   25 ຄວາມຄູ້ອຍຊ ນ ແລະ ການແນະນ າກດິຈະກ າກ່ຽວກ ບການກະສິກ າໃນພ ັ້ນທີີ່ດ ົ່ງກ່າວ 

ຖູ້າພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ມີຄວາມຄູ້ອຍຊ ນຫ າຍເກີນໄປ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດປູ່ຽນແປງການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໄດູ້, ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ເຕ ກນກິການຮ ກສາ 

ດນິເຊ ົ່ນ: ປ ກພ ດຄ ມໜູ້າດນິ, ອອກກົດລະບຽບຫູ້າມຈ ດປູ່າ, ການໃຊູ້ວ ດສະດ ຄ ມດນິ, ໄຖພວນດນິ, ເຮ ດນາຂ ັ້ນໃດ ຫ  ປ ກພ ດປະສົມປະສານ. 
ແນະນ າໃຫູ້ພະນ ກງານຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ທີີ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງ 
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ຄວາມຊ ານິຊ ານານກ ບຕົວເລ ອກເຫ ົົ່ານ ັ້ນ ເພ ີ່ອຮ ກສາດນິໃຫູ້ມີສະພາບໃກູ້ຄຽງກ ບປ ກກະຕິ, ຍູ້ອນວ່າເຕ ກນິກເຫ ົົ່ານີັ້ເປັນເຕ ກນິກທີີ່ສ າຄ ນ ທີີ່

ສ ດສ າລ ບການທ າການຜະລດິກະສິກ າໃນອະນາຄດົ. 

5.2.1.3 ຄ ນລ ກສະນະຂອງພ ັ້ນທີີ່ 
ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ແຜນການຈ ດສ ນທີີ່ດນິທີີ່ມີຢ ູ່ແລູ້ວ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການພິຈາລະນາເອົາເປັນບ່ອນອິງ ເພ ີ່ອວາງແຜນການນ າໃຊູ້ ທີີ່ດນິ

ກະສິກ າໃຫູ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ. ໃນຂ ໍ້ນີັ້, ສິີ່ງທີີ່ສ າຄ ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ເບິີ່ງພ ັ້ນທີີ່ອູ້ອມຮອບບູ້ານຈາກມ ມມອງທີີ່ກວູ້າງຂວາງ, ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດ ເຫ ນໄດູ້

ເຖິງຄວາມສ າຄ ນ ແລະ ທ່າແຮງໃນເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານ ຕົວຢູ່າງ: ເປັນພ ັ້ນທີີ່ອະນ ລ ກອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ປູ່າໄມູ້ ຫ   ບ ? ຂ ໍ້ມ ນ ເຫ ົົ່ານີັ້ຈະຊວ່ຍໃຫູ້ທີມ

ງານຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ເຂົັ້າໃຈເຖິງພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ຈ າເປັນ ແລະ ຕູ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດໃນຂ ັ້ນຕອນ ການວາງແຜນ. ການເບິີ່ງພ ັ້ນ
ທີີ່ເປັນບ ລິເວນກວູ້າງຈະຊ່ວຍໃຫູ້ທີມງານສາມາດລະບ ພ ັ້ນທີີ່ບ ລິມະສິດທີີ່ຢ ູ່ໃນຂອບເຂດບູ້ານໄດູ້ ແລະ ເຮ ດໃຫູ້ເຫ ນ ເຖິງທິດທາງໃນການນ າໃຊູ້
ດນິແບບຍ ນຍົງ. 

ສອງວທີິ ທີີ່ຈະນ າສະເໜີຕ ໍ່ໄປນີັ້ອາດເປັນວິທີທີີ່ຈະເກດີໃຫູ້ການນ າໃຊູ້ດນິມີຄວາມຍ ນຍົງ, ເຊິີ່ງຈະຕູ້ອງບ ໍ່ໃຫູ້ຫ ງົກ ບວິທີການ 

ຮ ດກ ມ )ແບບບ ງຄ ບ( ຫ   ວິທີການຈ າກ ດເຂດ ແຕ່ຈະເປັນວິທີການ ທີີ່ນ າມາເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ກ ບຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ.  

ວທີິທີໜ ີ່ງ: ແມ່ນນ າໃຊູ້ການກ ານດົຂອບເຂດພ ັ້ນທີີ່ ໂດຍເຕ ກນິກການວາງແຜນທາງກາຍະພາບ (PFP), ເຊິີ່ງວຽກນີັ້ແມ່ນທາງ ກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລງົທ ນ ໄດູ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນໄປແລູ້ວຢ ູ່ໃນບາງເມ ອງຂອງ 4 ແຂວງເປ ຶ້າໝາຍ )ແຂວງຫົວພ ນ, ຫ ວງນ ້າທາ, ໄຊຍະບ ລີ ແລະ 

ແຂວງຄ າມ່ວນ(. ໂດຍໄດູ້ຈ ດປະເພດດນິອອກເປັນ 5 ເຂດໃຫຍ່ ດ ົ່ງທີີ່ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນໃນ ຮ ບທີ   26. ແຕ່ວ່າຂອບ ເຂດທີີ່ກ ານດົທາງກາຍະພາບ 

ແມ່ນຍ ງບ ໍ່ທ ນສ າເລ ດ ໃນທົົ່ວ ສ.ປ.ປລາວ ເທ ີ່ອ ເຊິີ່ງຕອນທີີ່ກ າລ ງຮ່າງປຶຶ້ມຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ ແມ່ນມີແຕ່ບາງເຂດພ ັ້ນທີີ່ເປ ຶ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເທົົ່ານ ັ້ນ

ທີີ່ໄດູ້ເຮ ດສ າເລ ດແລູ້ວ. ແຕ່ກ ໍ່ສາມາດຖ ເອົາເປັນມາດຕະຖານໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນໄດູ້ ເພ ີ່ອພິຈາລະນາການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ໃນ

ອະນາຄດົ. ເຖິງວ່າ ສະພາບພ ັ້ນທີີ່ຢ ູ່ໃນວິທີການວາງແຜນທາງກາຍະພາບຈະໃສ່ຊ ີ່ວ່າ ເຂດ ກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ຄ າວ່າ ເຂດ ທີີ່ພວກເຮົາໃຊູ້ນີັ້ຈະຕູ້ອງ ບ ໍ່ໃຫູ້ຫ ງົ
ກ ບ ຄ າວ່າ ການຈ ດສ ນເຂດປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.  

 

 

ການພິຈາລະນາຄວາມຄູ້ອຍຊ ນ ໃນເວລາວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ 

ຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການໄຖພວນດນິສ າລ ບປ ກພ ດໄລຍະສ ັ້ນ ເຖິງວ່າຈະຢ ູ່ໃນພ ັ້ນທີີ່ທີີ່ມີຄູ້ອຍຊ ນປານກາງກ ໍ່ຕາມ. 

ພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ມີຄວາມຄູ້ອຍຊ ນຫ າຍກວ່າ 46 % (= 25 ອົງສາ) ສາມາດນ າໃຊູ້ປ ກແຕ່ພ ດຢືນຕົັ້ນໄດູ້ ເທົົ່ານ ັ້ນ.  

ພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ມີຄວາມຄູ້ອຍຊ ນຕ ່າກວ່າ 46 % (= 25 ອົງສາ) ສາມາດນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອປ ກພ ດລົັ້ມລ ກໄດູ້ (ເບິີ່ງເຄ ີ່ອງມ ວ ດແທກ 

ຄວາມຄູ້ອຍຊ ນໄດູ້ໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ , ບດົທີ 13). 

ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້, ໃຫູ້ຫ ີກລ່ຽງກດິຈະກ າການຜະລດິກະສິກ າໃນພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ເປັນຄູ້ອຍຊ ນຫ າຍກວ່າ 35 ອງົສາ. ຖູ້າບ ໍ່ສາມາດ 

ຫ ີກລ່ຽງໄດູ້ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສົົ່ງເສີມໃຫູ້ມີການຜະລດິກະສິກ າແບບຟືຶ້ນຟ ເຊ ົ່ນ: ລະບົບກະສິກ າແບບປະສົມປະສານ, ໃຊູ້ເຕ ກນກິ 

ຄວບຄ ມດນິເຊາະເຈ ີ່ອນ, ການປ ກພ ດແຊມ )ປ ດພ ດປະສົມປະສານຊ ບຫວ່າງ(, ໃຊູ້ເຕ ກນກິກະສິກ າແບບເປັນແຖວລຽງຍາວຕາມແນວນອນ 
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ຮ ບທີ   26 ການຈ າແນກພ ັ້ນທີີ່ໂດຍການວາງແຜນໂຄງສູ້າງທາງກາຍະພາບ 

ວທີິທີສອງ: ແມ່ນການຈ າແນກພ ັ້ນທີີ່ອ່າງໂຕ່ງຂອງລາວ ທີີ່ໄດູ້ຮ ບການພ ດທະນາໂດຍ Heinimann ໃນປີ 2003 (ລາຍລະອຽດ ໃຫູ້ອ່ານນ າ 

ເອກະສານຕົວຈງິ) ເຊິີ່ງນ າໃຊູ້ໂດຍ ກມົຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິກະສິກ າ ເພ ີ່ອຈ າແນກຄວາມເໝາະສົມ. ສາເຫດທີີ່ນ າມາອູ້າງອີງໃນທີີ່ນີັ້ 

ແມ່ນເພ ີ່ອອະທິບາຍໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈຈະແຈູ້ງວ່າພ ັ້ນທີີ່ໃດຄວນຈະນ າໃຊູ້ເຮ ດອ ນໃດ. ຕາມທີີ່ໄດູ້ກ່າວມາຂູ້າງເທິງ ສິີ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນເປ ຶ້າໝາຍໃນໄລຍະຍາວ 

ທີີ່ຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ປັບ ແລະ ຮ່ວມມ ກ ບຊາວບູ້ານ.  

ພ ັ້ນທີີ່ອາ່ງໂຕ່ງ: ໃນບ ລິເວນພ ັ້ນທີີ່ອ່າງຮ ບນ ້າແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ຍູ້ອນວ່ານີັ້ແມ່ນພ ັ້ນທີີ່ເກ ບນ ້າທີີ່ມີຄວາມສ າຄ ນຕ ໍ່ກ ບ ພ ັ້ນ

ທີີ່ ທີີ່ຢ ູ່ຕອນລ ່ມ. ທີມງານຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕູ້ອງວິເຄາະຢູ່າງລະອຽດວ່າພ ັ້ນທີີ່ໃດໃນປະຈ ບ ນແມ່ນໄດູ້ຖ ກ ນ າໃຊູ້

ສອດຄ່ອງກ ບຄ າແນະນ າ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນໃນການຈ າແນກພ ັ້ນທີີ່ຂອງອ່າງຮ ບນ ້າ.  

 

ຮ ບທີ   27 ຕົວຢູ່າງພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ມີການຈ າແນກພ ັ້ນທີີ່ອ່າງຮ ບນ ້າ 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: Heinimann (2003) 

“ການຈ າແນກພ ັ້ນທີີ່ອ່າງຮ ບນ ້າທີີ່ນ າສະເໜໃີນທີີ່ນີັ້ ແມ່ນມີຈ ດປະສົງເພ ີ່ອໃຫູ້ເຫ ນເຖິງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງພ ັ້ນທີີ່ອ່າງຮ ບນ ້າ ທີີ່

ກ່ຽວຂູ້ອງກ ບການເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງຊ ບພະຍາກອນນ ້າ, ສ່ວນຫ າຍແລູ້ວແມ່ນເກີດຈາກດນິເຊາະເຈ ີ່ອນ. ຕົວຊີັ້ວ ດສະພາບພ ມີປະເທດ ທີີ່ສ າຄ ນທີີ່

ເຂດຫວງຫູ້າມເດ ດຂາດ (ພ ັ້ນທີີ່ສະຫງວນ) 

ພ ັ້ນທີີ່ຫູ້າມນ າໃຊູ້ (ພ ັ້ນທີີ່ກ ນຊົນ) 

ພ ັ້ນທີີ່ນ າໃຊູ້ ທີີ່ຕູ້ອງໄດູ້ຄວບຄ ມ 

ພ ັ້ນທີີ່ນ າໃຊູ້ດ ັ້ງເດີມ 

ພ ັ້ນທີີ່ໃຊູ້ປະໂຫຍດທີີ່ຫ າກຫ າຍ 

ການຈ ດຈ າແນກພ ັ້ນທີີ່ຄ ູ້ມຄອງແລະ
ພ ັ້ນຈ ດການແບບງ່າຍດາຍ 
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ກ ໍ່ໃຫູ້ເກດີການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດນິຢູ່າງໜ ກໜ່ວງແມ່ນ: ຄວາມຄູ້ອຍຊ ນ, ພ ັ້ນທີີ່ສ ງ ແລະ ທ ລະນີພ ມສ ນຖານ ທີີ່ໄດູ້ລະບ ຜົນ ການຄາດຄະເນໃນ

ພ ັ້ນທີີ່ອ່າງຮ ບນ ້າ. ຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດການເຊາະເຈ ີ່ອນໃນດນິແຕ່ລະປະເພດສາມາດ ຄດິໄລ່ໄດູ້ ແລະ ໄດູ້ຈ ດແບງ່ອອກເປັນ 5 ປະເພດຄ : ອ່າງ
ຮ ບນ ້າປະເພດທີໜ ີ່ງ ແມ່ນປະເພດທີີ່ອ່ອນໄຫວທີີ່ສ ດ ແລະ ອ່າງຮ ບນ ້າປະເພດທີຫູ້າ ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການເຊາະເຈ ີ່ອນ ຂອງດນິໜູ້ອຍທີີ່
ສ ດ. ອ່າງຮ ບນ ້າປະເພດທີໜ ີ່ງ ແລະ ປະເພດທີສອງແມ່ນຖ ວ່າມີການເຊາະເຈ ີ່ອນທີີ່ຮ ນແຮງ ແລະ ປະເພດທີສາມເຖິງຫູ້າແມ່ນ ຖ ວ່າບ ໍ່ມີການເຊາະ

ເຈ ີ່ອນທີີ່ຮ ນແຮງ ຖູ້າຫາກມີການກ າຈ ດພ ດທ າມະຊາດອອກຈາກໜູ້າດນິ. ສ າລ ບອ່າງຮ ບນ ້າແຕ່ລະປະເພດ, ຈະມີຄ າແນະນ າ ທົົ່ວໄປສ າລ ບການ

ນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບຍ ນຍົງ ດ ົ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີັ້: 

ອາ່ງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 1: ປູ່າປອ້ງກ ນ 

ເປັນພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ມີຄວາມຄູ້ອຍຊ ນສ ງ ແລະ ມີດນິແຂງ, ປ ກກະຕິແລູ້ວຈະເປັນເຂດເນນີສ ງ ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ຕົັ້ນນ ້າ ເຊິີ່ງມີຄວາມ ສ າຄ ນໃນ

ການຄ ູ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນນ ້າ ແລະ ດນິ. ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິທີີ່ແນະນ າ: ຕາມກົດລະບຽບແລູ້ວ ພ ັ້ນທີີ່ເຫ ົົ່ານີັ້ຈະຕູ້ອງຖ ກປ ກຄ ມ ດູ້ວຍປູ່າໄມູ້ແບບ

ຖາວອນ. ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນແບບອ ີ່ນໆ  ອີງຕາມສິດທິໃນການນ າໃຊູ້ມາແຕ່ດ ົ່ງເດີມແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການນ າໃຊູ້ຢູ່າງລະມ ດ ລະວ ງ ໂດຍບ ໍ່ໃຫູ້

ສູ້າງຜົນກະທົບຕ ໍ່ແຫ ງ່ນ ້າ ແລະ ດນິ. 

 

ອາ່ງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 2: ປູ່າໄມູ້ເສດຖະກດິ 
ເປັນພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ມີຄວາມຄູ້ອຍຊ ນ, ປ ກກະຕິແລູ້ວຈະຢ ູ່ໃນພ ັ້ນທີີ່ສ ງ ແລະ ຈະມີສະພາບທາງທ ລະນີສ ນຖານທີີ່ອ່ອນໄຫວງ່າຍຕ ໍ່ການ 

ເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງນ ້າ ແລະ ດນິຫ າຍກວາ່ໃນອ່າງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 1. ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນທີີ່ແນະນ າ: ແມ່ນນ າໃຊູ້ເປັນປູ່າໄມູ້ (ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ປູ່າ

ຜະລດິ), ປ ກພ ດປະສົມປະສານ ແລະ ເຮ ດເປັນທົົ່ງຫຍູ້າ ແຕ່ຄວນດ າເນນີຕາມມາດຕະການອະນ ລ ກທີີ່ດນິ ຢູ່າງເຂ ັ້ມງວດ. 

ອາ່ງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 3: ການປ ກພ ດປະສົມປະສານ 

ເປັນພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ມີຄວາມຄູ້ອຍຊ ນປານກາງ ແລະ ມີລ ກສະນະທາງທ ລະນີສ ນຖານທີີ່ມີການເຊາະເຈ ີ່ອນໜູ້ອຍ. ເຊິີ່ງລວມມີພ ັ້ນທີີ່ສ ງ ແລະ 

ເຂດຕີນພ  ແລະ ຈະມີໄລຍະໃນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິທີີ່ທົນທານກວ່າອ່າງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 1  ແລະ ທີ 2. ໃນແງ່ຂອງການຮ ກສານ ້າ ແລະ ດນິ ອາດຈະ

ນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອປ ກປູ່າເພ ີ່ອເປັນສິນຄູ້າ, ປ ກຫຍູ້າ ແລະ ປ ກພ ດປະສົມປະສານກ ບຕົັ້ນໄມູ້ ແລະ ປ ກພ ດກະສິກ າ ແຕ່ຕູ້ອງມີການ ນ າໃຊູ້ຕາມມາດ

ຕະການອະນ ລ ກທີີ່ເໝາະສົມ. 

ອາ່ງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 4: ການເຮ ດນາໃນພ ັ້ນທີີ່ເນີນສ ງ 

ເປັນພ ັ້ນທີີ່ດນິທີີ່ມີຄວາມຄູ້ອຍຊ ນເລ ກໜູ້ອຍ. ມີຄວາມຕູ້ອງການອະນ ລ ກແຫ ່ງນ ້າ ແລະ ດນິໃນລະດ ບປານກາງຂ ັ້ນກ ບສະພາບ 

ທູ້ອງຖິີ່ນ. ສາມາດນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໄດູ້ຫ າຍປະເພດ ໃນແງ່ອະນ ລ ກນ ້າ ແລະ ດນິ: ແມ່ນນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້. 

ອາ່ງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 5: ການເຮ ດນາໃນພ ັ້ນທີີ່ຮາບພຽງ 
ເປັນພ ັ້ນທີີ່ຮາບພຽງດີ ແລະ ຄູ້ອຍຊ ນເລ ກໜູ້ອຍ ເຊິີ່ງເໝາະສົມກ ບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຫ າກຫ າຍປະເພດຢູ່າງກວູ້າງຂວາງ. ໃນແງ່ຂອງ 

ການອະນ ລ ກນ ້າ ແລະ ດນິເຊ ົ່ນ: ແມ່ນຄວນເຮ ດນາ, ເຮ ດກະສິກ າອ ີ່ນ  ໆແລະ ເປັນປູ່າໄມູ້. 

ສິີ່ງສ າຄ ນທີີ່ສ ດທີີ່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຈ ີ່ໄວູ້ວ່າການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນຮ ບແບບຕ່າງໆ  ທີີ່ລະບ ໃນທີີ່ນີັ້, ແມ່ນເປັນຮ ບແບບທີີ່ເໝາະສົມໃນການ 

ຮ ກສາດິນ. ຕົວຢູ່າງ: ສ າລ ບພ ັ້ນທີີ່ໃນປະເພດທີ 1, ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິທີີ່ແນະນ າແມ່ນການປ ກປູ່າປ ກຄ ມ, ແຕ່ຍ ງມີອີກຫ າຍຕົວຢູ່າງທີີ່ສະແດງ ໃຫູ້

ເຫ ນຢູ່າງຈະແຈູ້ງວ່າ ການປ ກປູ່າປ ກຄ ມບ ໍ່ແມ່ນວິທີການແກູ້ໄຂພຽງວິທີດຽວສ າລ ບການອະນ ລ ກພ ັ້ນທີີ່ອ່າງຮ ບນ ້າທີີ່ມີຄວາມຄູ້ອຍຊ ນ.” 
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ຫົວໜວ່ຍພ ັ້ນທີີ່ ແລະ ການນ າໃຊູ້ ແມ່ນສະແດງໃຫູ້ເຫ ນແບບທີີ່ເຂົັ້າໃຈງ່າຍທີີ່ສ ດ ໃນ ຮ ບທີ   28. ເຊິີ່ງວິທີການນີັ້ແມ່ນຈະສະແດງ 

ໃຫູ້ເຫ ນຂ ໍ້ມ ນທີີ່ລະອຽດກວ່າ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍແນະນ າໃຫູ້ຊາວບູ້ານເຂົັ້າໃຈໄດູ້ໄວ ວ່າພ ັ້ນທີີ່ດນິປະເພດໃດ ຄວນນ າໃຊູ້ໃຫູ້ເຮ ດອ ນໃດ. ການ
ແນະນ າວິທີການແກູ້ໄຂໂດຍໃຊູ້ເຕ ກໂນໂລຢີຕ່າງໆ  ສ າລ ບພ ັ້ນທີີ່ດນິແຕ່ລະປະເພດນີັ້ ແມ່ນຈະໄດູ້ຮ ບຜົນດ ີ ແລະ ສາມາດປັບປ ງ ການນ າໃຊູ້
ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດໄດູ້ດີຂ ັ້ນ ແລະ ຍ ນຍົງຂ ັ້ນ ຖູ້າພວກເຂົາສາມາດນ າໄປປະຕິບ ດໄດູ້ຈງິໄດູ້ຢູ່າງສອດຄ່ອງ ແລະ ຖ ກຕູ້ອງ. ພູ້ອມດຽວກ ນ
ສາມາດນ າໃຊູ້ຮ ບພາບເພ ີ່ອສະແດງໃຫູ້ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ເຫ ນໄດູ້ວ່າພ ັ້ນທີີ່ທີີ່ເໝາະສົມເປັນຄ ແນວໃດ ແລະ ມ ນສາມາດຖ ກນ າ
ມາໃຊູ້ ເພ ີ່ອກ ານດົແຜນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຂອງບູ້ານໄດູ້ແນວໃດ ເຊິີ່ງໄດູ້ອະທິບາຍຢູ່າງລະອຽດຢ ູ່ໃນຂ ໍ້ 5.4 

ຮ ບທີ   28 ປະເພດດນິໃນບູ້ານ 

ແຫ ່ງທີີ່ມາ: http://www.eficas-laos.net/results/development-impacts/innovative-agricultural-

systems 

   

   

  ເວລາວາງແຜນການນ າໃຊູ້ດນິ ໃນອະນາຄົດ, ຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ປຶກສາຫາລກ  ບ  ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິ ບູ້ານ ວ່າວິທີການ ໃດ 

ເ ໝາະສົມກ ບເຂດໃດ ແລະ ຈະປັບປ ງການນ າໃຊູ້ທດີີ່ ນິ ແບບໃດ ເພ ີ່ອໃຫູ້ເໝາະສົມກ ບສະພາບພນ ັ້ ທດີີ່ ນິ . ການຈດ  ປະເພດອ່າງຮ ບນ ້າ ແລະ ປະເພດ

 ູທີີ່ດນິ          ທີີ່ສະແດງໃນຮ ບທີ (ຮບທີ 28( ແມ່ນຈະບ ໍ່ເໝາະສົມກບ  ສະພາບຕວົ ຈງິ ປານໃດ ແຕ່ຄ າແນະນ າໃນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ໃຫູ້ຍນ  ຍົງ ແມ່ນ

ສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້ກ ບທ ງສອງແບບ. ໃນຂະນະທີີ່ອ່າງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 1  ແລະ ທີ 2 ແມ່ນເໝາະສົມກ ບດນິປະເພດທີ 5, ດນິປະເພດທີ 4 ແມ່ນເໝ

າະສົມກ ບອ່າງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 3  ແລະ  4. ດນິປະເພດທີ 1, 2  ແລະ  3 ແມ່ນເໝາະສົມກ ບອ່າງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 5, ເຊິີ່ງສາມາດນ າໃຊູ້ ໄດູ້ຫ າຍ

ປະເພດ. ວິທີການຈ ດປະເພດພ ັ້ນທີີ່ດນິແມ່ນໄດູ້ໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່ກ ບວິທີການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນພ ັ້ນທີີ່ຕອນລ ່ມອ່າງ ຢູ່າງລະອຽ, 

ໃນຂະນະທີີ່ການຈ ດປະເພດພ ັ້ນທີີ່ອ່າງຮ ບນ ້າພຽງແຕ່ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນວ່າບ່ອນໃດແມ່ນພ ັ້ນທີີ່ລ ່ມເທົົ່ານ ັ້ນ. 

http://www.eficas-laos.net/results/development-impacts/innovative-agricultural-system
http://www.eficas-laos.net/results/development-impacts/innovative-agricultural-system


58 

 

ການວາງແຜນພ ັ້ນທີີ່ສ າລ ບລູ້ຽງສ ດ 

ພ ັ້ນທີີ່ປ ກຫຍູ້າລູ້ຽງສ ດຕູ້ອງໄດູ້ກ ານດົຢູ່າງລະອຽດ ເຊິີ່ງມ ນຈະຕູ້ອງມີຂະໜາດທີີ່ເໝາະສົມໃນການຜະລດິຊວີະມວນທີີ່ພຽງພ ຕ ໍ່ກ ບ 

ການລູ້ຽງສ ດ ແລະ ໃນເວລາດຽວກ ນຈະຕູ້ອງບ ໍ່ປູ່ອຍໃຫູ້ສ ດກນິຫຍູ້າໃນພ ັ້ນທີີ່ຈນົບ ໍ່ເຫ  ອຫຍູ້າປ ກຄ ມດນິ. ຖູ້າມີການປ ກຫຍູ້າໜູ້ອຍເກນີໄປ 

ສ ດລູ້ຽງກ ໍ່ຈະບ ໍ່ມີອາຫານພຽງພ  ແລະ ຈະເຮ ດໃຫູ້ສ ດລູ້ຽງຊອກຫາກນິຫຍູ້າຈນົໝດົກູ້ຽງ ເຮ ດໃຫູ້ທົົ່ງຫຍູ້າຊຼຸດໂຊມ ພູ້ອມທ ງສົົ່ງຜົນເຮ ດໃຫູ້ພ ດ 

ປ ກຄ ມໜູ້າດນິຕາຍ ແລະ ເຮ ດໃຫູ້ເກດີດນິເຈ ີ່ອນໄດູ້ງ່າຍ.  

ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້, ພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດຈະຕູ້ອງໄດູ້ລູ້ອມຮົັ້ວເພ ີ່ອຫ ີກລູ້ຽງບ ໍ່ໃຫູ້ສ ດລູ້ຽງເຂົັ້າມາກິນຜົນລະປ ກ. ແນະນ າໃຫູ້ມີການວາງແຜນ 

ກ ານດົພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດໃນເຂດອ່າງຮ ບນ າ້ທີີ່ບ ໍ່ມີການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດນິຮ ນແຮງ ແລະ ເປັນພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ການປ ກຝງັບ ໍ່ໄດູ້ຮ ບຜົນດ,ີ ເຊິີ່ງຈະກງົກ ບພ ັ້ນ

ທີີ່ອ່າງຮ ບນ ້າປະເພດທີ 2 ແລະ 3. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຖູ້າມີທີີ່ດິນພຽງພ ໃນເຂດບູ້ານ, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດຢ ູ່ ບ ລິເວນພ ັ້ນທີີ່ຕອນ
ລ ່ມຂອງອ່າງຮ ບນ ້າຈະເໝາະສົມກວ່າ.  

ສ າລ ບການພ ດທະນາພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດແມ່ນສາມາດເຮ ດໄດູ້ຫ າຍວິທີເພ ີ່ອເພີີ່ມຜົນຜະລດິ. ປັດໃຈທີີ່ສ າຄ ນບາງອ ນທີີ່ສາມາດນ າມາໃຊູ້ 

ເພ ີ່ອປ້ອງກ ນບ ໍ່ໃຫູ້ເກດີການເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງຊ ບພະຍາກອນ ອາດຈະປະຕິບ ດຄ : ມີການລູ້ອມຮົັ້ວ, ປ ກຫຍູ້າໝ ນວຽນ, ປັບປ ງທົົ່ງຫຍູ້າ, ປ ກພ ດຕະ 

ກ ນຖົົ່ວ, ປ ກໄມູ້ພ ່ມ, ໃຊູ້ເຟືອງ ແລະ ອາຫານແຫູ້ງທີີ່ເກ ບໄວູ້ໃນສາງເພ ີ່ອເກ ອສ ດ. 

ບົດບາດໃນການກ ານົດເຂດທີີ່ດິນກະສິກ າຂອງບູ້ານ 

ຫ  ງຈາກທີີ່ໄດູ້ອະທິບາຍຫ  ກການທ ງໝດົທີີ່ກ່ຽວກ ບການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິໃນເຂດຕ່າງໆ  ຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານແລູ້ວ ກ ໍ່
ເລີີ່ມໃຫູ້ສະແດງບດົບາດຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍນ າໃຊູ້ບດົສະຫ ຼຸບໃນແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ກ ນກ່ອນຈະອະທິບາຍບົດບາດໃດໜ ີ່ງ. ວິທີນີັ້ 
ຊ່ວຍໃຫູ້ບດົບາດພ ັ້ນຖານໃນການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສາມາດພົບເຫ ນພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ເໝາະສົມສ າລ ບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິປະເພດຕ່າງໆ  ໄດູ້
ຢູ່າງມີຄວາມເໝາະສົມ. ເຊິີ່ງສາມາດແບ່ງແຍກບດົບາດຕ່າງໆ ໄດູ້ດ ົ່ງນີັ້: ຜ ູ້ເກ ບເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດງົ, ຜ ູ້ນ າໃຊູ້ປູ່າໄມູ້, ເຈົັ້າຂອງສ ດລູ້ຽງ, ຜ ູ້ອະນ  

ລ ກແຫ ງ່ນ ້າ, ຊາວສວນປ ກພ ດໄລຍະຍາວ (ຢາງພາລາ ແລະ ໄມູ້ໃຫູ້ໝາກ), ຊາວບູ້ານຊາວສວນປ ກພ ດລົັ້ມລ ກ, ຜ ູ້ລົງທ ນເຮ ດນາ ແລະ ພະນ ກງານ 

ຂ ັ້ນເມ ອງ.  

ເຊິີ່ງໃນເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ໄດູ້ຮ ບການພ ດທະນາຂ ັ້ນມາ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ແບບຈ າລອງການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ອ່ານລາຍ 

ລະອຽດເພີີ່ມເຕີມ) ແມ່ນຈະມີການທົດລອງ ຫ ິັ້ນເກມສວມບດົບາດເປັນຕົວແທນຈາກແຕ່ລະກ ່ມຄນົ ແຕ່ວິທີນີັ້ກ ໍ່ຈ  ຳເປັນຕູ້ອງໄດູ້ອະທິບາຍ ເພີີ່ມ

ເຕີມ ແລະ ຈະຕູ້ອງອາໃສຜ ູ້ທີີ່ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ພ ນຖານໃນລະດ ບໃດລະດ ບໜ ີ່ງ. ບົດບາດທີີ່ນ າໃຊູ້ໃນທີີ່ນີັ້ແມ່ນສາມາດ ປະຕິບ ດ
ໄດູ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍລວມແມ່ນແນໃສ່ເພ ີ່ອເປັນເຄ ີ່ອງມ ໃນການຕ ດສິນໃຈໃນຂະບວນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນອະນາຄດົໃຫູ້ມີ ຄວາມເໝາະ
ສົມ ເພ ີ່ອຮ ບປະກ ນໃຫູ້ແຕ່ລະກ ່ມຄນົ ໄດູ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດດ ນ່ດ່ຽງ ແລະ ສະເໝີພາບກ ນ. 

ການສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນອະນາຄດົແບບມສ່ີວນຮວ່ມ 

ຫ  ງຈາກຜ່ານຂ ັ້ນຕອນ ການຫ ິັ້ນເກມສວມບດົບາດ ແລະ ໄດູ້ຮ ບຜົນສະຫ ຼຸບຈາກການວິເຄາະຄ ນສົມບ ດຂອງດນິກະສິກ າ ທາງກາຍະພາບ
ແລູ້ວ, ກ ໍ່ສາມາດເລີີ່ມຂະບວນການສູ້າງແຜນທີີ່ນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນອະນາຄດົໄດູ້ເລີຍ ໂດຍນ າໃຊູ້ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທີີ່ພິມອອກມາ. ເຊິີ່ງວິທີການ

ລະອຽດໄດູ້ອະທິບາຍໄປແລູ້ວ ຢ ູ່ໃນຂ ໍ້ 4.2. ໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້ ຈະມີການສູ້າງແຜນທີີ່ປະເພດການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າຫ  ກເທົົ່ານ ັ້ນ ເຊິີ່ງຈະເປັນຂ ັ້ນ

ຕອນທ າອິດຂອງຂະບວນການວາງແຜນ ໂດຍກ ານດົປະເພດການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າຕ່າງໆ  ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ເຂດປູ່າຜະລດິ, ພ ັ້ນທີີ່ລູ້ຽງສ ດ, ພ ັ້ນທີີ່

ປ ກພ ດຢືນຕົັ້ນ, ພ ດປະຈ າປີ ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ນາເຂົັ້າ. 
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5.2.2 ການກ ານົດພ ັ້ນທີີ່ປ ກພ ດ ທີີ່ຫ າຍສ ດ ແລະ ໜູ້ອຍສ ດ ແລະ ລະບົບການປ ກພ ດ 
ພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ໃຊູ້ໃນການປ ກພ ດສ ງສ ດແມ່ນສາມາດກ ານດົໄດູ້ໂດຍນ າໃຊູ້ GIS ໂດຍອີງຕາມແບບຈ າລອງທີຍ ນຍົງ. ເຊິີ່ງຈະຕູ້ອງໄດູ້ລະບ  

ຕົວຊີັ້ວ ດລງົໃນແບບຈ າລອງເຫ ົົ່ານີັ້ ແລະ ມີການກ ານດົໃຫູ້ຖ ກຕູ້ອງ ໂດບພາຍໃຕູ້ເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ເໝາະສົມກ ບສະພາບພ ັ້ນທີີ່ຕົວຈງິພາຍໃນບູ້ານ. ວິທີ
ການນີັ້ແມ່ນໃຊູ້ເວລາດນົນານພ ສົມຄວນ ພູ້ອມທ ງໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ທ ກສະທາງດູ້ານເຕ ກນກິຫ າຍເກີນໄປ ເພ ີ່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກດິ ຈະກ າຕ່າງໆ ທີີ່
ວາງໄວູ້ ໃນແຜນການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ໃຫູ້ສ າເລ ດ. 

ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ເນ ັ້ອທີີ່ສ າລ ບການປ ກພ ດຫ  ກສ ງສ ດ ແມ່ນຈະນ າໃຊູ້ແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າໃນປະຈ ບ ນ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ກ ບ
ຊາວກະສິກອນ ວ່າສາມາດຂະຫຍາຍລະບົບການປ ກພ ດໄດູ້ຫ າຍຊ ່າໃດໃນທີີ່ດນິພາຍໃນບູ້ານ. ໃນເວລາດຽວກ ນ ກ ໍ່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາ ຂ ໍ້ຈ າກ ດ

ຂອງທີີ່ດນິກະສິກ າໃຫູ້ລະອຽດທີີ່ສ ດ ໂດຍນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນທາງດູ້ານເສດຖະກດິທີີ່ເກ ບກ າໄດູ້. ໃນກ ລະນີທີີ່ມີການນ າໃຊູ້ລະບົບປ ກພ ດ ບາງລະບບົ

ໃນພ ັ້ນທີີ່ຢ ູ່ແລູ້ວ ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຈ າກ ດບ ໍ່ໃຫູ້ຂະຫຍາຍເພີີ່ມເຕີມ ຫ  ຫ ຼຸດຜ່ອນພ ັ້ນທີີ່ໃນການປ ກພ ດດ ົ່ງກ່າວລງົ ເພ ີ່ອເປັນການສູ້າງ ຄວາມຫ າກ
ຫ າຍໃນການທ າການຜະລດິກະສິກ າ.  

ສ າລ ບການພິຈາລະນາທາງເສດຖະກດິໃນວິທີການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນປະຕິບ ດ ແລະ ໄດູ້ມີການ ເກ ບກ າຂ ໍ້
ມ ນຈາກ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານແລູ້ວເຊ ົ່ນ: ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບລາຍຮ ບລວມຈາກພ ດຫ  ກທີີ່ປ ກໃນບູ້ານ. ຖູ້າຫາກມີຄວາມ ຈ າເປັນ 

ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ປູ່ຽນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ຫ   ພິຈາລະນາເຖິງຮ ບແບບໃນການລງົທ ນແບບອ ີ່ນ  ໆທີີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກວ່າ. 

ໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້, ເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສ ດທີີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການປ ກພ ດຫ  ກແຕ່ລະຊະນດິ ທີີ່ໄດູ້ສົນທະນາຢ ູ່ໃນຂ ັ້ນຕອນກ່ອນໜູ້ານີັ້ແມ່ນ 
ບ ໍ່ຈ າເປັນຕູ້ອງກ ານດົໃສ່ເນ ັ້ອທີີ່ດນິກະສິກ າໃນຕອນນີັ້ເທ ີ່ອ ເພາະຈະໄດູ້ມີການພິຈາລະນາກ ານດົອີກເທ ີ່ອໜ ີ່ງ ຫ  ງຈາກທີີ່ມີການຄດິໄລ່ ຫ   ການ
ວາງແຜນເຫ ນທາງເລ ອກທີີ່ເໝາະສົມສ າເລ ດແລູ້ວ. ສິີ່ງສ າຄ ນທີີ່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທາງດູ້ານການຕະຫ າດ ຫ   ຜົນກະທົບທາງ

ລົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລູ້ອມ ຕົວຢູ່າງ: ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດນິ ຫ   ການນ າໃຊູ້ຢາຂູ້າແມງໄມູ້ ໃນລະດ ບສ ງເຂົັ້າໃນການປ ກພ ດແຕ່ລະຊະນດິ ເຊິີ່ງປັດໃຈເຫ ົົ່າ

ນີັ້ອາດຈະເປັນຂ ໍ້ຈ າກ ດ ໃນການຂະຫຍາຍພ ັ້ນທີີ່ທ າການຜະລດິສະເພາະຊະນດິພ ດດ ົ່ງກ່າວ. 

ຕາຕາລາງ  15 ການນ າໃຊູ້ດນິໃນປະຈ ບ ນ, ເນ ັ້ອທີີ່ຕ ່າສ ດ ແລະ ສ ງສ ດ. 

ຊະນິດພ ດຫ  ກ 
ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນ 
ປະຈ ບ ນ (ເຮ ກຕາ) 

ເນ ັ້ອທີີ່ຕ າ່ສ ດທີີ່ຕູ້ອງການ 
(ເຮ ກຕາ) 

ເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສ ດທີີ່ 
ຄາດຄະເນໄດູ້ (ເຮ ກຕາ) 

ນາແຊງທີີ່ໃຫູ້ຜົນຜະລດິ 2 
ຄ ັ້ງ 

10 10 10 

ອູ້ອຍ 80 0 200 

ຢາງພາລາ 105 80 105 

ເຂົັ້ານາປີ 35 35 60 

ມ ນຕົັ້ນ 120 20 200 

ການໃຫູ້ເຊົົ່າດນິ 5 0 20 

ລວມທ ງໝົດ 350   

ນອກຈາກນີັ້, ໃນການກ ານດົທາງເລ ອກໃນການຜະລດິກະສິກ າຍ ງສາມາດພິຈາລະນາກ ານດົເອົາຊະນດິພ ດໃໝ່ທີີ່ບ ໍ່ທ ນມີການປ ກ ມາ
ກ່ອນເຂົັ້າຕ ີ່ມໄດູ້ ຖູ້າຫາກມີຂ ໍ້ມ ນວ່າຊະນດິພ ດດ ົ່ງກ່າວສາມາດສູ້າງລາຍຮ ບໄດູ້ດກີວ່າ ແລະ ມີເງ ີ່ອນຄວາມຕູ້ອງການແຮງງານທີີ່ເໝາະສົມ, ເຊິີ່ງຂ ໍ້
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ມ ນດ ົ່ງກ່າວອາດຈະມີເປັນຂ ໍ້ມ ນມ ສອງທີີ່ມີການສ ກສາມາກ່ອນແລູ້ວ ຫ   ອາດເປັນຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີຢ ູ່ແລູ້ວ ທີີ່ໄດູ້ຈາກການວາງແຜນຂອງບູ້ານ ອ ີ່ນໆ  ທີີ່
ໃກູ້ຄຽງ ເຊິີ່ງພວກເຮົາກ ໍ່ສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້ເລີຍ. 

ສ າລ ບດນິທີີ່ເອົາໃຫູ້ຄນົອ ີ່ນເຊົົ່າທີີ່ເຮົາກ ໍ່ຄວນສ ງລວມໄວູ້ຢ ູ່ຕາຕາລາງນີັ້ນ າ ໄດູ້ຈາກຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນຄົວເຮ ອນ. 

5.2.2.1 ການຄດິໄລໃ່ນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າ ທີເໝາະສົມ 
ພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້ໃນອະນາຄດົ, ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບແຮງງານ ແລະ ລາຍຮ ບຈາກການປ ກພ ດແມ່ນຈະຖ ກນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອຄິດໄລ ່ໃນ 

ຕາຕາລາງ  16 ເຊິີ່ງຈະສະແດງໃຫູ້ເຫ ນເຖິງວິທີການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າເພ ີ່ອສູ້າງລາຍຮ ບໄດູ້ສ ງສ ດ. ເຄ ີ່ອງມ ນີັ້ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຫ າຍ ຖູ້າສາ 

ມາດຄາດຄະເນລາຍຮ ບໄດູ້ດີ ແລະ ຖ ກຕູ້ອງ.  ໃນການຄາດຄະເນເນ ັ້ອທີີ່ຕູ້ອງການປ ກຕ ່າສ ດ ຕູ້ອງໃຫູ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ກວມເອົາພ ດຫ  ກ 

ຫ າຍຊະນດິ. ເຊິີ່ງສິີ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ເປັນສິີ່ງສ  ຳຄ  ນສ  ຳລ ບການຮ ກສາຄວາມສົມດ ນທາງລະບບົນິເວດ ແລະ ຍ ງຊວ່ຍປ້ອງກ ນບ ໍ່ໃຫູ້ເກດີ ການຜະລດິ ພ ດ
ຊະນດິດຽວທີີ່ສ ງເກນີໄປ.  

ການຈ ດສ ນຊ ບພະຍາກອນທີີ່ດນິທີີ່ເໝາະສົມທີີ່ສ ດ ແມ່ນຈະຕູ້ອງນ າໃຊູ້ການຄດິໄລ່ຄວາມເໝາະສົມມາດຕະຖານ. ສ າລ ບຜ ູ້ທີີ່ມີປະ 

ສົບການໃນດູ້ານນີັ້ມາຫ າຍແລູ້ວ ສາມາດຄດິໄລ່ການຈ ດສ ນຊ ບພະຍາກອນທີີ່ເໝາະສົມໄດູ້ດູ້ວຍເຄ ີ່ອງມ  solver add in ໃນ Excel. ສາເຫດທີີ່
ນ າມາສະເໜີໃນທີີ່ນີັ້ແມ່ນເພ ີ່ອແກູ້ໄຂບ ນຫາດູ້ານການຄດິໄລ່ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຈະຕູ້ອງໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈວ່າວິທີການນີັ້ຈະບ ໍ່ໄດູ້ຮ ບຜົນທີີ່ດີໄດູ້ ຖູ້າມີພ ດຫ  ກ
ພຽງຊະນດິດຽວທີີ່ສາມາດສູ້າງລາຍຮ ບໄດູ້ຫ າຍກວ່າພ ດຊະນດິອ ີ່ນ. ເພ ີ່ອຫ ີກລຽ່ງຄວາມສ ບສົນໃນການກ ານດົກດິຈະກ າຂອງບູ້ານ ແລະ ການປ ກ
ພ ດພຽງຊະນດິດຽວເປັນຈ ານວນຫ າຍ ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຈ າກ ດພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ປ ກພ ດເຫ ົົ່ານ ັ້ນ ແລູ້ວມີການສະເໜີແນະ ການເພີີ່ມພ ດຫ  ກອ ີ່ນ ເໆຂົັ້າໄປ
ຕ ີ່ມຢູ່າງມີຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການເຫ ນດຈີາກຊາວບູ້ານ. 

1. ເລ ອກເອົາພ ດທີີ່ມີລາຍຮ ບລວມສ ງສ ດ/ເຮ ກຕາ ຈາກ ຕາຕາລາງ  5  ແລະ ເອົາລາຍຮ ບລວມ/ຮຕ/ປີ ມາຄ ນກ ບເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສ ດທີີ່ເຮ ດໄດູ້ (ຕາ

ຕາລາງ  15) ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ລາຍຮ ບຂອງບູ້ານຈາກການປ ກພ ດຊະນດິນີັ້. ຕົວຢູ່າງ: ລະບົບການປ ກພ ດທີີ່ໄດູ້ຮ ບຜົນຜະລດິ 2 ຄ ັ້ງໃນປີດຽວ 

ແລູ້ວບ ນທ ກຈ ານວນເຮ ກຕາທີີ່ນ າໃຊູ້. ໃນກ ລະນນີີັ້ ເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສ ດ ແລະ ຕ າ່ສ ດແມ່ນດ າເນນີຄູ້າຍຄ ກ ນ ຍູ້ອນວ່າບ ໍ່ສາມາດ ຂະຫຍາຍ

ລະບບົຊນົລະປະທານໄດູ້. 

2. ເລ ອກພ ດທີີ່ສູ້າງລາຍຮ ບສ ງສ ດຊະນດິຕ ໍ່ໄປ ແລະ ຄ ນກ ບລາຍຮ ບ/ເຮ ກຕາ/ປີ (ຕາຕາລາງ  5) ໂດຍມີເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສ ດທີີ່ສາມາດເຮ ດໄດູ້ (ຕາ

ຕາລາງ  15) ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ລາຍຮ ບຂອງບູ້ານສ ງສ ດສ າລ ບພ ດຊະນດິນີັ້ ແລູ້ວບ ນທ ກຈ ານວນເຮ ກຕາທີີ່ນ າໃຊູ້. ຕົວຢູ່າງທີີ່ພວກເຮົາຍົກ ໃຫູ້
ເຫ ນຢ ູ່ໃນແບບຟອມແມ່ນ: ອູ້ອຍ 

3. ເຮ ດຊ ້າຂ ັ້ນຕອນທີ 2 ຈນົກວ່າຈະຄົບທ ກເຂດ ຂອງພ ັ້ນທີີ່ການຜະລດິກະສິກ າ.  

4. ຖູ້າຫາກເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ນ າໃຊູ້ຢ ູ່ໃນປະຈ ບ ນສ ງກວ່າເນ ັ້ອທີີ່ການຜະລດິກະສິກ າຂອງບູ້ານ (350 ຮຕ), ຈະຕູ້ອງໄດູ້ດ ດປັບເນ ັ້ອທີີ່ໃນການປ ກພ ດ

ດ ົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

a. ເວລາປັບປູ່ຽນເຮົາຈະປັບເນ ັ້ອທີີ່ຂອງພ ດຫ  ກ ທີີ່ມີລາຍຮ ບ/ເຮ ກຕາຕ ່າສ ດ ໂດຍປັບເນ ັ້ອທີີ່ການປ ກລົງຕ ່າສ ດເທົົ່າທີີ່ເປັນໄປໄດູ້ 

ສ າລ ບພ ດຊະນດິນີັ້. ຖູ້າຈ ານວນເນ ັ້ອທີີ່ກະສິກ າລວມໜູ້ອຍກວ່າດນິກະສິກ າຂອງບູ້ານທີີ່ມີຢ ູ່ ແມ່ນໃຫູ້ເພີີ່ມເນ ັ້ອທີີ່ແຕ່ລະ 

ປະເພດດນິຕາມຄວາມເໝາະສົມຄ ເກົົ່າ. 

b. ຖູ້າຍ ງມີເນ ັ້ອທີີ່ຫ າຍຢ ູ່ ແມ່ນສ ບຕ ໍ່ລ ດເນ ັ້ອທີີ່ການປ ກພ ດລງົ ໂດຍເຮ ດຄ ກ ນກ ບຂ ັ້ນຕອນທີີ່ໄດູ້ອະທິບາຍໃນຂ ັ້ນຕອນທີີ່ຜ່ານ 
ມາໂດຍເລ ອກພ ດທີີ່ສູ້າງລາຍຮ ບ/ເຮ ກຕາ ໜູ້ອຍສ ດອ ນດ ບສອງ. ຖູ້າຈ ານວນເນ ັ້ອທີີ່ກະສິກ າລວມໜູ້ອຍກວ່າດນິກະສິກ າ ຂອງ

ບູ້ານ ແມ່ນເພີີ່ມເນ ັ້ອທີີ່ແຕ່ລະປະເພດດນິຕາມຄວາມເໝາະສົມຄ ເກົົ່າ. 

c. ສ ບຕ ໍ່ປະຕິບ ດຕາມທີີ່ໄດູ້ອະທິບາຍໃນຂ ັ້ນຕອນ a. ແລະ b. ໂດຍເລ ອກພ ດທີີ່ສູ້າງລາຍຮ ບ/ເຮ ກຕາສ ງສ ດ ຊະນດິຕ ໍ່ໄປຈນົກວ່າ 

ເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ນ າໃຊູ້ຈະເໝາະສົມກ ບພ ັ້ນທີີ່ດນິກະສິກ າໃນບູ້ານ. 
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ຕາຕາລາງ  16 ການພ ດທະນາທາງເລ ອກຂອງການປ ກພ ດໃນອະນາຄດົ 

ຊະນິດພ ດຫ  ກ 
ການນ າໃຊູ້ທີີ່
ດິນ ໃນປະຈ 
ບ ນ (ເຮ ກຕາ) 

ເນ ັ້ອທີີ່ຕ າ່ສ ດທີີ່ 
ຕູ້ອງການ (ເຮ ກຕາ) 

ເນ ັ້ອທີີ່ສ ງສ ດທີີ່ມ ີ
ຄວາມເປນັໄປໄດູ້ 
(ເຮ ກຕາ) 

ລາຍຮ ບສ ງສ ດ 
 ) ກບີ( 

ເນ ັ້ອທີີ່ທີີ່ໄດູ້ 
ລາຍຮ ບສ ງສ ດ 
) ເຮ ກຕາ( 

ເຂົັ້ານາແຊງ, ໃຫູ້ຜົນ

ຜະລດິ 2 ຄ ັ້ງ 
10 10 10 240,000,000 10 

ອູ້ອຍ 80 0 200 4,200,000,000 200 

ຢາງພາລາ 105 80 105 1,260,000,000 105 

ເຂົັ້ານາປີ 35 35 40 434,000,000 35 

ມ ນຕົັ້ນ 120 0 200 0 0 

ລວມທ ງໝົດ 350   6,134,000,000 350 
 
ເມ ີ່ອຄິດໄລ່ຕາມຂ ັ້ນຕອນຕ່າງໆ ເຫ ົົ່ານີັ້ສ າເລ ດແລູ້ວ ເພີີ່ມຫູ້ອງອີກແຖວໜ ີ່ງໃສ່ຕາຕາລາງເພ ີ່ອຄດິໄລ່ເອົາຈ ານວນແຮງງານລວມ 
ທີີ່ຕູ້ອງການຕ ໍ່ບູ້ານ ສ າລ ບແຕ່ລະຊະນດິພ ດທີີ່ເຮົາກ ານດົໄວູ້ເປັນທາງເລ ອກໃໝ່ຂອງການປ ກພ ດໃນອະນາຄດົ.  

ຕາຕາລາງ  17 ການປຽບທຽບການນ າໃຊູ້ດນິກະສິກ າໃນປະຈ ບ ນ ແລະ ແບບຈ າລອງໃນອະນາຄດົ 

ຊະນິດພ ດຫ  ກ 

ການນ າໃຊູ້ທີີ່
ດິນໃນ 
ປະຈ ບ ນ 
(ເຮ ກຕາ) 

ລາຍຮ ບໃນ 
ປະຈ ບ ນຂອງບູ້ານ 

)ກບີ(  

ຈ ານວນ 
ແຮງງານລວມທີີ່
ຕູ້ອງການຂອງ 
ບູ້ານ)ຄນົ( 

ເນ ັ້ອທີີ່ທີີ່ໄດູ້ 
ລາຍຮ ບສ ງສ ດ 

(ເຮ ກຕາ) 

ລາຍຮ ບສ ງສ ດ 
(ກບີ) 

ແຮງງານຫ າຍ 
ສ ດທີີ່ນ າໃຊູ້ 
ແບບຈ າລອງ 
)ຄນົ( 

ເຂົັ້ານາແຊງ, ໃຫູ້ຜົນ

ຜະລດິ 2 ຄ ັ້ງ 
10 247,360,000 1,275 10 240,000,000 1,275 

ອູ້ອຍ 80 1,698,666,667 8,799 200 4,200,000,000 21,997 

ຢາງພາລາ 105 1,325,030,875 23,611 105 1,260,000,000 23,611 

ເຂົັ້ານາປີ 35 434,000,000 2,113 35 434,000,000 2,113 

ມ ນຕົັ້ນ 120 1,376,000,000 11,680 0 0 0 

ລວມທ ງໝົດ 350 5,081,057,542 47,477 350 6,134,000,000 48,996 

ການນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນຄວົເຮ ອນ: 

ເພ ີ່ອກວດກາວ່າແຮງງານໃນບູ້ານມພີຽງພ  ຫ   ບ ໍ່ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດທ າການຜະລດິຕາມເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ໄດູ້ກ ານດົໃນແບບຈ າລອງ, ແມ່ນໃຫູ້ນ າ 

ເອົາປະຊາກອນທີີ່ຢ ູ່ໃນໄວເຮ ດວຽກ (15 ຫາ 60 ປີ) ຈາກຊຼຸດຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນຄົວທີີ່ເກ ບກ າມາ (ເບິີ່ງໃນພາກ3.2.2.). ເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ຈ ານວນວ ນງານ 

ຫ   ວ ນງານຕ ໍ່ປີ,  ເຮົາກ ໍ່ເອົາຈ ານວນພົນລະເມ ອງທີີ່ຢ ູ່ໃນເກນອາຍ ເຮ ດວຽກຈາກຊຼຸດຂ ໍ້ມ ນສ າມະໂນລະດ ບຄວົເຮ ອນ ໂດຍຄດິໄລ່ເອົາຈ ານວນວ ນ 

ງານ 20 ວ ນຕ ໍ່ເດ ອນ, 12 ເດ ອນຕ ໍ່ປີ ແລະ ຖ ເອົາກິດຈະກ າຫ  ກໃນຜະລດິກະສິກ າ.   
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5.3 ການນ າສະເໜີຜົນໄດູ້ຮ ບ ແລະ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ ໍ່ກ ບຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນບູ້ານ 

 

ການກະກຽມ

•ພິມຕາຕາລາງທ ງໝົດທີີ່ສູ້າງຂ ັ້ນໃນຂ ັ້ນຕອນກ່ອນໜູ້ານີັ້
•ວາງແຜນວິທີການອະທິບາຍຜົນໄດູ້ຮ ບຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນບູ້ານ
•ກະກຽມແຜນທີີ່ນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນປະຈ ບ ນ ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ
ການອະທິບາຍຜົນຮ ບຕ ໍ່ຄະນະ
ກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນບູ້ານ

•ຕົວຊີັ້ວ ດພ ດ ແລະ ສ ດລູ້ຽງ
•ຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກການສ າຫ ວດຄົວເຮ ອນ
•ຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກການສູ້າງແຜນທີີ່ນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນປະຈ ບ ນ, ແຜນທີີ່ ແລະ ຕາຕາລາງເນ ັ້ອທີີ່

ການສ ງລວມເປັນຂ ໍ້ມ ນລະດ ບບູ້ານ

•ນ າໃຊູ້ແຜນທີີ່ ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນໃນປະຈ ບ ນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເນ ັ້ອທີີ່
•ສະແດງບ ນດາຕົວຊີັ້ວ ດ (ລາຍຮ ບ ກີບ/ເຮ ກຕາ ແລະ ແຮງງານ/ເຮ ກຕາ) ທີີ່ນ າໃຊູ້ເພ ີ່ອສ ງລວມເປັນຂ ໍ້ມ ນໃນຂ ັ້ນບູ້ານ
•ອະທິບາຍຕົວຊີັ້ວ ດຕ່າງໆໃນຂ ັ້ນບູ້ານ

ການອະທິບາຍແບບຈ າລອງໃນ
ການວາງແຜນ

•ຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນແນວໃດ, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາຫຍ ງແດ່ ແລະ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ດ ດແປງອ ນໃດແດ່
•ຮ ບປະກ ນວ່າຊາວບູ້ານຈະສາມາດເຂົັ້າໃຈ ແລະ ອອກຄ າຄິດເຫ ນໃນມ ມມອງຂອງພວກເຂົາໄດູ້

ການຮ ບຄ າຄິດເຫ ນຈາກຄະນະ
ກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດິນບູ້ານ

•ກະກຽມສະແດງບົດບາດ
•ສະແດງບົດບາດເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈໃນບູ້ານ
•ຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບຟັງ ແລະ ພິຈາລະນາທ ກມ ມມອງຂອງຊາວບູ້ານ ຕ ໍ່ກ ບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນອະນາຄົດ

ການດ ດແປງແບບຈ າລອງໃນ
ການວາງແຜນ

•ພິຈາລະນາ ເອົາຂ ໍ້ມ ນຈາກຊາວບູ້ານເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ
•ຮ ບປະກ ນວ່າໄດູ້ປະຕິບ ດຕາມລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການພ ດທະນາແບບຍ ນຍົງທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ

ຄິດໄລ່ຄ ນ
•ຄິດໄລ່ຄ ນຕົວຊີັ້ວ ດໃນຂ ັ້ນບູ້ານໂດຍນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຄວາມເພີີ່ງພ ໃຈຕ່າງໆຈາກຊາວບູ້ານ
•ເນ ັ້ອທີີ່ ເປັນເຮ ກຕາ

ການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

•ຊອກຫາພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ມີການປູ່ຽນແປງການນ າໃຊູ້ທີີ່ດິນ ແລະ ສູ້າງແຜນທີີ່ພ ັ້ນທີີ່ດ ົ່ງກ່າວ
•ຄິດໄລ່ເນ ັ້ອທີີ່ ແລະ ປຽບທຽບກ ບຕົວເລກໃນແບບຈ າລອງການວາງແຜນ. 
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ການສູ້າງລາຍຮ ບຕ່າງໆ ແມ່ນພິຈາລະນາເອົາຈາກການເຮ ດສ ນຍາ ແລະ ການເອົາດນິໃຫູ້ເຊົົ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນມ ນຄ່າເຊົົ່າດນິຕ ໍ່ເຮ ກຕາ ຕ ໍ່
ປີ. ການກ ານດົພ ັ້ນທີີ່ສ າລ ບການລູ້ຽງສ ດໃນບູ້ານຫ  ພ ັ້ນທີີ່ໃດທີີ່ສະແດງໃຫູ້ເຫ ນວ່າຜົນໄດູ້ຮ ບຈາກການລູ້ຽງສ ດສ ງກ່ວາຜົນໄດູ້ຮ ບການການ ປ ກ

ພ ດ ຕູ້ອງໄດູ້ມີການກ ານດົພ ັ້ນທີີ່ສ າລ ບລູ້ຽງສ ດໃຫູ້ສອດຄ່ອງກ ບຜົນທີີ່ໄດູ້ຮ ບນ ັ້ນ ສາມາດເບິີ່ງໄດູ້ ຕາຕາລາງ  14 ແລະ ຕາຕາລາງ  5.  

ສ າລ ບການນ າສະເໜີຜົນໄດູ້ຮ ບ ຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ແມ່ນນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການກະກຽມໄວູ້ແລູ້ວໃນພາກກ່ອນ 
ໜູ້ານີັ້ (5.1 ແລະ 5.2). ເຊິີ່ງຕາຕາລາງດ ົ່ງກ່າວທີີ່ສູ້າງຂ ັ້ນໃນຂ ັ້ນຕອນເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິມອອກມາໃນຕອນນີັ້ ແລະ ຈະຕູ້ອງ

ໄດູ້ອະທິບາຍຜົນໄດູ້ຮ ບ ໃຫູ້ແກຄ່ະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານຮ ບຮ ູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ, ໂດຍເລີີ່ມຈາກ ການອະທິບາຍຕົວຊີັ້ວ ດ ຕ ໍ່ເຮ ກຕາ, ຕ ໍ່ມາ
ກ ໍ່ແມ່ນການສ ງລວມເປັນຂ ໍ້ມ ນລະດ ບບູ້ານ ແລະ ສ ດທູ້າຍຈ ີ່ງອະທິບາຍແບບຈ າລອງທາງເລ ອກໃໝ່ໃນການຜະລດິກ າສິກ າ ທີີ່ໄດູ້ກ ານດົໄວູ້ ໃຫູ້
ກ ບຊາວບູ້ານໄດູ້ເຂົັ້າໃຈ ຕາມລ າດ ບ.  

 

ແບບຈ າລອງໃນການວາງແຜນ ແມ່ນໄດູ້ຮ ບການພ ດທະນາຂ ັ້ນໂດຍອີງຕາມການຈ ດສ ນຊ ບພະຍາກອນທີີ່ເໝາະສົມເພ ີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ລາຍ 
ຮ ບສ ງສ ດ, ແຕ່ໃນມ ມມອງຂອງຊາວບູ້ານອາດແຕກຕ່າງອອກໄປ ຍູ້ອນວ່າເຂົາເຈົັ້າພິຈາລະນາປັດໃຈອ ີ່ນໆທີີ່ມີຢ ູ່ໃນຊີວດິຈງິເຂົັ້າມາຕ ີ່ມ ເພ ີ່ອສູ້າງ 

ແຜນໃນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຂອງເຂົາໃນອະນາຄດົ. ແບບຈ າລອງຂອງພວກເຮົາແມ່ນສູ້າງມາຈາກການປຶກສາຫາລ ກ ນ ເຊິີ່ງເປັນການກະຕ ູ້ນ ໃຫູ້

ຊາວບູ້ານສາມາດນ າໃຊູ້ເປັນບ່ອນອິງ ເພ ີ່ອພິຈາລະນາຢູ່າງເລກິເຊິີ່ງ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ພວກເຂົາຮ ູ້ຈ ກວິທີການວາງແຜນໃນການເຮ ດວຽກ.  

ເມ ີ່ອອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຂອງໝດົທ ກຕາຕາລາງໃຫູ້ຊາວກະສິກອນແລູ້ວ, ພວກເຂົາສາມາດຊ ກຖາມເພ ີ່ອປັບປ ງການວາງແຜນນ າໃຊູ້ດນິ 

ກະສິກ າໃນປີຕ ໍ່ ໄໆປໄດູ້. ການປູ່ຽນແປງເຫ ົົ່ານີັ້ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການກວດກາຄ ນໂດຍທີມງານການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ຄ ູ້ມຄອງ 

ທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກ ບກດົລະບຽບ, ລະບຽບການ, ແຜນການພ ດທະນາຂອງເມ ອງ ແລະ ຜົນໄດູ້ຮ ບ ຈາກການວາງ

ແຜນທາງກາຍະພາບ )Physical Framework Plannning).  

ໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້, ເຮົາຈະໄດູ້ເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ນ າໃຊູ້ໃນການຜະລດິກະສິກ າ ຕາມທີີ່ຊາວກະສິກອນໄດູ້ໃຫູ້ຂ ໍ້ມ ນມາ, ປ້ອນໃສ່ແບບຟອມ ໃນ ຕາ

ຕາລາງ  17. ລາຍຮ ບ ແລະ ແຮງງານຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການປັບປ ງ ຍູ້ອນວ່າສ ດໃນການຄດິໄລ່ຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນໄດູ້ລະບ ຕວົເລກຕົວຢູ່າງຢ ູ່ ໃນຕາ

ຕາລາງດ ົ່ງກ່າວໄວູ້ແລູ້ວ.  

ຫ  ງຈາກນ ັ້ນຈ ີ່ງສາມາດປຽບທຽບລາຍຮ ບ ແລະ ແຮງງານທີີ່ນ າໃຊູ້ໃນປະຈ ບ ນ ແລະ ອະນາຄດົໄດູ້ ແລະ ສາມາດປະເມີນ 
ຄ ນນະພາບຂອງການວາງແຜນໄດູ້. 

ການສະແດງບົດບາດ ເພ ີ່ອກ ານົດພ ັ້ນທີີ່ການປ ກພ ດຫ  ກ ແລະ ການປບັປ ງຜົນໄດູ້ຮ ບໃນແບບຈ າລອງການວາງແຜນ 

ຂ ັ້ນຕອນນີັ້ຈະຕູ້ອງໄດູ້ປຶກສາຫາລ ຜົນໄດູ້ຮ ບ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການເພີີ່ມລາຍຮ ບໃຫູ້ໄດູ້ຫ າຍທີີ່ສ ດກ ບຊາວບູ້ານໃນມ ມມອງ 
ຕ່າງໆ . ໃນການສະແດງບດົບາດ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກ ນ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທາງການຕະຫ າດ/ຂ ໍ້ຈ າກ ດຕ່າງໆ , ບ ນຫາ ໃນ

ການຮ ກສາທີີ່ດນິ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການໃຫູ້ເຊົົ່າດນິ. ເມ ີ່ອປຶກສາຫາລ ປະເດ ນຕ່າງໆ ເຫ ົົ່ານີັ້ແລູ້ວຖາມເອົາຄ າເຫ ນນ າຊາວກະສິກອນ ເພ ີ່ອ

ໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າປັບປ ງ ແລະ ຈ ດລຽງບ ລິມະສິດເອງ ພູ້ອມດຽວກ ນກ ໍ່ຕູ້ອງໄດູ້ບ ນທ ກເອົາທ ກຄ າຄິດຄ າເຫ ນຂອງຊາວກະສິກອນໄວູ້. ສ ດທູ້າຍ, ເມ ີ່ອ

ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານເຫ ນດີຕ ໍ່ຕາຕາລາງກ່ຽວກ ບທາງເລ ອກໃໝ່ຂອງການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິກະສິກ າໃນອະນາຄດົແລູ້ວ, ຈາກ
ນ ັ້ນກ ໍ່ສ ບຕ ໍ່ແຕູ້ມໃສ່ແຜນທີີ່ເພ ີ່ອໃຫູ້ເຫ ນວ່າເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ມີ ການປັບປ ງໃໝນ່ ັ້ນຄວນຈະຢ ູ່ບ່ອນໃດຂອງແຜນທີີ່ເຊິີ່ງອາດຈະນ າສະເໜບີ ນດາ ເນ ັ້ອທີີ່
ຕ ໍ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກ ບເຂົາເຈົັ້າກ່ຽວກ ບບ່ອນທີີ່ມີການປູ່ຽນແປງເນ ັ້ອທີີ່ການຜະລດິໃໝ່ດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ນມີຄວາມເປັນ ໄປໄດູ້ແທູ້ບ ໍ່. 
ນອກຈາກນີັ້, ຕູ້ອງຮ ບປະກ ນວ່າໄດູ້ລວມເອົາພ ັ້ນທີີ່ໃນການລູ້ຽງສ ດເຂົັ້າໃນການວາງແຜນແລູ້ວ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກ ນກ່ຽວກ ບ ດນິລວມບູ້ານ
ຕອນອ ີ່ນ ໄໆດູ້ຄົບຖູ້ວນແລູ້ວ. 
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ສິີ່ງສ າຄ ນ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາພ ັ້ນທີີ່ ທີີ່ເໝາະສົມສ າລ ບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແຕ່ລະປະເພດ. ຕົວຢູ່າງ: ພ ັ້ນທີີ່ການລູ້ຽງສ ດແມ່ນ 

ຕູ້ອງການແຫ ງ່ນ ້າ ແລະ ອາຫານທີີ່ພຽງພ . ການປຶກສາຫາລ ກ ນກ່ຽວກ ບການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແມ່ນຈະເລີີ່ມຈາກທີີ່ດນິສ າລ ບໃຊູ້ລູ້ຽງສ ດ ແລະ ທີີ່

ດນິລວມບູ້ານຕອນອ ີ່ນໆ ກ່ອນ, ຈາກນ ັ້ນກ ໍ່ຈະປຶກສາຫາລ  ແລະ ສູ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິປະເພດອ ີ່ນ .ໆ ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິບາງ ປະເພດແມ່ນ

ອາດມີຂ ໍ້ຈ າກ ດ ເນ ີ່ອງຈາກປັດໃຈທາງພ ມສ ນຖານ ຫ   ບ ໍ່ມີທາງເຂົັ້າເຖິງໄດູ້. ຊາວບູ້ານເປັນຜ ູ້ທີີ່ຮ ູ້ຈ ກເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານເຂົາເຈົັ້າດີ ສະນ ັ້ນຖູ້າ
ຫາກຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ຫ   ຕົວແທນຂອງຊາວບູ້ານທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມເຮ ດວຽກນ າພວກເຮົາ ອາດສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ພິຈາລະນາ
ຄວາມຕູ້ອງການຂອງຊາວບູ້ານຜ ູ້ອ ີ່ນໆ  ຫ   ຄວາມເໝາະສົມຕ່າງໆ ໄດູ້ຢູ່າງຖ ກຕູ້ອງ ຖູ້າສະມາຊິກໃນທີມງານວາງແຜນຂ ັ້ນເມ ອງເປັນ ຜ ູ້ອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກທີີ່ດ.ີ ໃນຂ ັ້ນຕອນນີັ້,ສິີ່ງສ າຄ ນທີີ່ຈະຕູ້ອງປູ່ອຍໃຫູ້ຊາວບູ້ານສູ້າງແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນອະນາຄດົຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປູ່ອຍໃຫູ້ຜ ູ້

ອ ານວຍຄວາມສະດວກສະແດງຄວາມຄິດໄດູ້ຢູ່າງອິດສະຫ ະໂດຍບ ໍ່ມີການຈ າກ ດ.ເມ ີ່ອສູ້າງໂຄງຮ່າງແຜນການທ າອິດຂ ັ້ນແລູ້ວ, ໃຫູ້ຖ່າຍຮ ບແຜນທີີ່ 

ແລະ ລະບ ພິກ ດໃສ່ໄວູ້ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດໂຫ ດເຂົັ້າໄປໃນໂປຣແກຣມ GIS ໄດູ້, ເຊິີ່ງຈະສາມາດສູ້າງ polygons ໃນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແຕ່ລະຕອນ 

ແລະ ຄິດໄລ່ເນ ັ້ອທີີ່ໄດູ້. ການຄດິໄລ່ເນ ັ້ອທີີ່ສາມາດເຮ ດໄດູ້ໂດຍນ າໃຊູ້ວິທີຄດິໄລ່ຕົວຊີັ້ວ ດໃນຂ ັ້ນບູ້ານ. ປ ກກະຕິແລູ້ວ,ການສູ້າງແຜນທີີ່ແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມຈະຕູ້ອງໄດູ້ທົດລອງຄດິໄລຢ່ ູ່ ຕາຕາລາງ  17 ຫ າຍຄ ັ້ງ ຈນົກວ່າຈະໄດູ້ຜົນທີີ່ໜູ້າພ ໃຈ ແລະ ຕົກລງົເຫ ນດ ີໂດຍຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມ

ຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ. ຂ ັ້ນຕອນນີັ້ເປັນວຽງານທີີ່ຫຍ ູ້ງຍາກ ແລະ ໃຊູ້ເວລາຫ າຍ ແຕ່ການໃຊູ້ວິທີນີັ້ ແມ່ນເຮົາສາມາດໝ ັ້ນໃຈໄດູ້ວ່າຈະໄດູ້ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກ ບ
ທ ດສະນະຄະຕິ ແລະ ມ ມມອງຕ່າງໆ ຂອງຊາວບູ້ານ ໄດູ້. ພູ້ອມດຽວກ ນ ກ ໍ່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ອົດທົນ ແລະ ໄດູ້ໃຊູ້ທ ກສະໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລ 
ຂູ້ອນຂູ້າງລະອຽດພ ສົມຄວນ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດດ າເນນີການສູ້າງແຜນການໃຫູ້ສ າເລ ດ ໂດຍພາຍ ໃຕູ້ເງ ີ່ອນໄຂຄວາມເຫ ນດີເອກະພາບ ແລະ ຕົກລງົ
ກ ບຊາວບູ້ານ. 

5.4 ແຜນຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກິດຈະກ າ ແລະ ກົດລະບຽບໃນການຜະລິດກະສິກ າຂອງບູ້ານ 
ເພ ີ່ອຈ ດຕ ັ້ງະຕິບ ດແຜນການດ ົ່ງກ່າວ, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາລະນາໃນເລ ີ່ອງຂອງເວລາເພ ີ່ອໃຫູ້ບ ນລ ຕາມແຜນການທີີ່ວາງໄວູ້. ສິີ່ງສ າຄ ນສ າລ ບ 

ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ລະບ ລະອຽດກ່ຽວກ ບຜ ູ້ຮ ບຜິດຊອບຕ ໍ່ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຕ່ລະກດິຈະກ າ. ໃນກອ່ງເຄ ີ່ອງມ ໄດູ້ລະບ  ຮ ບແບບ 

ຂອງການປະຕິບ ດແຜນການແມ່ນອາດຈະຕູ້ອງໄດູ້ຈ ດການປຶກສາຫາລ ເພີີ່ມເຕີມກ ບຊາວບູ້ານພິເສດຕ ີ່ມ.  

ນອກຈາກນີັ້, ຈະຕູ້ອງໄດູ້ກ ານດົພ ັ້ນທີີ່ທີີ່ຈະມີການພ ດທະນາໄວູ້ຢູ່າງລະອຽດຈະແຈູ້ງ ໂດຍໃຫູ້ສອດຄ່ອງກ ບລະບຽບ ກດົໝາຍ ວ່າສິີ່ງໃດ ທີີ່
ອະນ ຍາດ ແລະ ສິີ່ງໃດທີີ່ຫູ້າມບ ໍ່ໃຫູ້ເຮ ດໃນພ ັ້ນທີີ່ຕ່າງໆ . ຕົວຢູ່າງ: ບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫູ້ມີການຫ ົ່ນພ ັ້ນທີີ່ໃຊູ້ປູ່າປ້ອງກ ນເປັນພ ັ້ນທີີ່ການ ປ ກຫຍູ້າລູ້ຽງສ ດ

ການສະແດງບດົບາດໃນການວາງແຜນລະບົບການປ ກພ ດ 

ຈະຕູ້ອງໄດູ້ປຶກສາຫາລ ຜົນໄດູ້ຮ ບ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການເພີີ່ມລາຍຮ ບໃຫູ້ໄດູ້ຫ າຍທີີ່ສ ດຮ່ວມກ ບຊາວບູ້ານໂດຍການພິຈາລະນາ ມ ມມອງ
ຕ່າງໆ . 

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານຈະຕູ້ອງໄດູ້ສະແດງບດົບາດຫ າຍບົດບາດທີີ່ແຕກຕ່າງກ ນ ຫ   ສະແດງເປັນພະນ ກງານ ແລະ 
ປຶກສາຫາລ ກ ບຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານດູ້ວຍກ ນ ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດປັບປ ງການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໄດູ້ດີຂ ັ້ນ.  

ຕົວຢູ່າງ: ການສະແດງບດົບາດເປັນ )ຊາວບູ້ານ, ເຈົັ້າຂອງສ ດລູ້ຽງ, ນ ກລງົທ ນ, ພະນ ກງານປູ່າໄມູ້, ນາຍບູ້ານຫ  ພ ໍ່ຄູ້າ(.ໃນການສະແດງບດົບາດເຫ ົົ່ານີັ້,  

“ນ ກສະແດງ” ແຕ່ລະຕົວລະຄອນຈະສະແດງຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົາໃນແຕ່ລະຈ ດເພ ີ່ອດ າເນນີການປຶກສາຫາລ ກ ນ.  

ຈະຕູ້ອງໄດູ້ລະບ ບດົບາດທີີ່ສ າຄ ນສ າລ ບການວາງແຜນໃນຂ ັ້ນບູ້ານ ແລະ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ລະບ ຄວາມສົນໃຈຂອງແຕ່ລະບດົບາດໃນການເຮ ດວຽກ ຮ່ວມ
ກ ນແບບເປັນກ ່ມກ່ອນເລີີ່ມດ າເນນີປຶກສາຫາລ ການວາງແຜນ. 

ສ ດທູ້າຍ, ແມ່ນແນໃສ່ໃຫູ້ໄດູ້ເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ເປັນເອກະພາບກ ນ ເພ ີ່ອນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິຕາມຈ ດປະສົງຕ່າງໆ . 
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, ໃນກ ລະນີທີີ່ຊາວບູ້ານໃນບູ້ານນີັ້ ຫ   ຄນົທີີ່ມາຈາກບູ້ານອ ີ່ນຫາກລະເມີດ ກ ໍ່ຈະຖ ກດ າເນນີມາດຕະການລງົໂທດຕາມລະບຽບການ. ເຊິີ່ງຄະນະ
ກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງກດົລະບຽບຂ ັ້ນບູ້ານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບນີັ້ໃຫູ້ກ ບຊາວບູ້ານຮ ບຮ ູ້ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ.  

ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ໃນການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແມ່ນເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງກດົໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ຮຽກຮູ້ອງທາງດູ້ານລະບບົນິເວດ ແລະ ທ ງ
ເປັນອົງປະກອບໜ ີ່ງຂອງວິທີການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.  

ສ າລ ບການສູ້າງລະບຽບການ, ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ຈະຕູ້ອງສົມທົບກ ບຊາວບູ້ານ ແລະ ທີມງານຂ ັ້ນເມ ອງ ເພ ີ່ອກ ານດົ
ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ູ້ລະເມີດ ແລະ ຂ ໍ້ຫູ້າມຕ່າງໆ  ຂ ັ້ນຮ່ວມກ ນ ໂດຍໃຫູ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກ ບລະບຽບກດົໝາຍ. ມາດຕະການ ຫ   ບດົລງົໂທດເຫ ົົ່ານ ັ້ນ
ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ບການອະທິບາຍໂດຍເຈົັ້າໜູ້າທີີ່ ໃນແຕ່ລະບຽບການດ ົ່ງກ່າວ, ຈະຕູ້ອງລະບ ມາດຕະການລະອຽດ ຖູ້າບ ກຄົນ ໃດໜ ີ່ງລະເມີດນ າໃຊູ້ທີີ່
ດນິທີີ່ບ ໍ່ຖ ກກ ບຈ ດປະສົງທີີ່ວາງໄວູ້ ແລະ ສາມາດດ າເນນີການລງົໂທດໄດູ້ເລຍີ ຖູ້າມີຊາວບູ້ານມາລາຍງານການພົບເຫ ນ ການລະເມີດກດົລະບຽບ
ດ ົ່ງກ່າວ ຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ. ພູ້ອມດຽວກ ນ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ຈະເປັນຜ ູ້ຕ ດ ສິນໃຈວ່າຈ າເປັນຈະຕູ້ອງໄດູ້
ລົງໂທດ ຫ   ບ . 

5.5 ກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບຂ ັ້ນບູ້ານ 
ຫ  ງຈາກທີີ່ແຜນການສ າເລ ດແລູ້ວ, ທີມງານຈະຕູ້ອງກະກຽມກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບຂ ັ້ນບູ້ານ ເພ ີ່ອແຈູ້ງໃຫູ້ຊາວບູ້ານຮ ູ້ເຖິງຜົນໄດູ້ຮ ບໃນ 

ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມນີັ້. ຊາວບູ້ານຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮ ູ້ເຖິງສິີ່ງທີີ່ໄດູ້ມີການວາງແຜນໄວູ້ ແລະ ພວກເຂົາຈະຕູ້ອງເຂົັ້າໃຈວ່າແຜນການ ດ ົ່ງກ່າວ

ແມ່ນມາຈາກ ຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ແລະ ທີມງານການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິ ກະສິກ າແບບ

ສ່ວນຮ່ວມ ຂ ັ້ນເມ ອງທີີ່ລງົມາຊຼຸກຍ ູ້ ແລະ ແນະນ າວິທີການໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ.  ກອງປະຊຼຸມປິດນີັ້ຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຊ ັ້ອເຊີນເອົາ ຫົວໜູ້າຄອບຄວົ 

ໝົດຄວົເຮ ອນພາຍໃນບູ້ານມາເຂົັ້າຮ່ວມ. ນອກຈາກນີັ້, ຍ ງຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຊ ັ້ອເຊີນອ ານາດການປ ກຄອງທູ້ອງຖິີ່ນ, ເຊິີ່ງລວມ ມີເຈົັ້າເມ ອງ/ຮອງ

ເຈົັ້າເມ ອງ ຜ ູ້ຊີັ້ນ າວຽກງານນີັ້, ຫົວໜູ້າຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ແລະ ຫົວໜູ້າຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມ

ເມ ອງ ມາເຂົັ້າຮ່ວມ ເພ ີ່ອດ າເນນີກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼູບຜົນໄດູ້ຮ ບ ແລະ ໂອູ້ລົມຊາວບູ້ານຕາມປະເພນລີາວ. 

ໃນກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼູບຂ ັ້ນບູ້ານນີັ້, ທີມງານຈະຕູ້ອງໄດູ້ກະກຽມການນ າສະເໜກີ່ຽວກ ບຜົນໄດູ້ຮ ບຂອງແຕ່ລະກດິຈະກ າໃນຫົວຂ ໍ້ ດ ົ່ງຕ ໍ່
ໄປນີັ້. ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້, ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິບູ້ານ ແລະ ນາຍບູ້ານຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນ າສະເໜີ ໃນກອງ

ປະຊຼຸມດ ົ່ງກ່າວ. 

 ຈ ດປະສົງ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນຂອງ ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ຂ ັ້ນບູ້ານ 

 ແຜນທີີ່ ຂອບເຂດຄ ູ້ມຄອງຂອງບູ້ານ, ລາຍລະອຽດ ແລະ ການຕົກລົງເຫ ນດີກ ນ 
 ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນປະຈ ບ ນ 
 ສະພາບຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ, ເສດຖະກດິ-ສ ງຄົມ, ອ ດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນພາຍໃນບູ້ານ 
 ການຈ ດສ ນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນອະນາຄົດ 
 ສະພາບຄວາມອ ດົມສົມບ ນຂອງດນິ, ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການປັບປ ງດນິ ແລະ ຄ າແນະນ າຕ່າງໆ  
 ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າໃນອະນາຄດົ 
 ແຜນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຫ   ແຜນກດິຈະກ າບ ລິມະສິດຂອງບູ້ານ 
 ລະບຽບການ ແລະ ການບ ງຄ ບໃຊູ້ພາຍໃນບູ້ານ 

ໃນກອງປະຊຼຸມດ ົ່ງກ່າວ, ທີມງານ ແລະ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈາກ ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ ແລະ ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ ຈະຕູ້ອງອະທິບາຍລາຍລະອຽດທີີ່ສ າຄ ນທ ງໝດົໃຫູ້ແກ່ຊາວບູ້ານ ແລະ ສົົ່ງມອບແຜນການດ ົ່ງກ່າວໃຫູ້ກ ບອ ານາດການ 
ປ ກຄອງບູ້ານສອງສະບ ບ, ເຊິີ່ງລວມມີແຜນທີີ່ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລງົທ ງໝດົ ຄ ດຕິດພູ້ອມ. ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວ ກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບຂ ັ້ນບູ້ານຈະຖ ກ ຈ ດ



66 

 

ຂ ັ້ນຫ  ງຈາກທີີ່ບດົລາຍງານຂ ັ້ນສ ດທູ້າຍໄດູ້ເຮ ດສ າເລ ດ. ໃນກ ລະນນີີັ້ ບດົລາຍງານສະບ ບສົມບ ນສາມາດສູ້າງຂ ັ້ນ, ຫ  ງຈາກທີີ່ຊາວບູ້ານທີີ່ເຂົັ້າ 

ຮ່ວມກອງປະຊຼຸມນີັ້ ໄດູ້ໃຫູ້ຄ າຄດິເຫ ນ ແລະ ໄດູ້ມີການຕົກລງົເຫ ນດີກ ນຢູ່າງເປັນເອກະພາບ ຕ ໍ່ກ ບບດົລາຍງານແລູ້ວ. 

6 ໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນ ັ້ອໃນຂອງບົດລາຍງານ 
ບົດລາຍງານ ຫ   ເອກະສານທີີ່ໃຊູ້ໃນການວາງແຜນແມ່ນຈະຖ ກນ າໃຊູ້ເປັນແຫ ງ່ຂ ໍ້ມ ນພາຍໃນບູ້ານ. ເຊິີ່ງຈະຕູ້ອງໄດູ້ຂຽນຂ ັ້ນດູ້ວຍ ພາສາ

ທີີ່ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ. ເນ ັ້ອໃນບດົລາຍງານດ ົ່ງກ່າວຈະຕູ້ອງສ ັ້ນ ແລະ ມີລ ກສະນະສ ງລວມຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຈ າເປັນສ າລ ບຊາວບູ້ານເພ ີ່ອໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງ

ປະຕິບ ດໄດູ້. ເຊິີ່ງສາມາດສ ກສາຕົວຢູ່າງ ຂອງແບບໜູ້າປ ກ ແລະ ໂຄງຮ່າງດູ້ານເນ ັ້ອໃນຂອງເອກະສານທີີ່ໃຊູ້ໃນການວາງແຜນໄດູ້ ໃນກ່ອງເຄ ີ່ອງມ ທີີ່

ຄ ດຕິດນີັ້. 

ເພ ີ່ອຮ ບປະກ ນວ່າບດົລາຍງານດ ົ່ງກ່າວມີຄ ນນະພາບດີ ແລະ ແທດເໝາະກ ບຄວາມຕູ້ອງການ, ແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ມີການລວບລວມ ຂ ໍ້

ມ ນ ແລະ ທົບທວນຄ ນ, ກ່ອນການສົົ່ງໃຫູ້ກ ບຫູ້ອງການປ ກຄອງເມ ອງຢູ່າງເປັນທາງການ.  

 ຜົນໄດູ້ຮ ບທ ງໝດົຈະຖ ກກວດກາ ເບິີ່ງຄວາມຖ ກຕູ້ອງ 
 ຜົນໄດູ້ຮ ບທ ງໝດົຈະຖ ກນ າສະເໜີໃຫູ້ກ ບບູ້ານໃນມ ັ້ກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບຂ ັ້ນບູ້ານ ແລະ ບ ນດາຄວາມຄດິເຫ ນທີີ່ສ າຄ ນຈາກຊາວ 

ຕູ້ອງໄດູ້ບ ນທ ກໄວູ້ໃນຕອນທູ້າຍຂອງກອງປະຊຼຸມ 
 ທີມງານວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕູ້ອງລວບລວມເອົາ 

ຂ ໍ້ມ ນ ໂດຍແບງ່ຂອບເຂດຄວາມຮ ບຜິດຊອບໃນລ ກສະນະດຽວກ ນກ ບການແຈກຢາຍໜູ້າວຽກ ຕອນທີີ່ດ າເນນີກດິຈະກ າ 
 ເລີີ່ມຕົັ້ນຂຽນບດົລາຍງານ 
 ທີມງານວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ/ການຄ ູ້ມຄອງທີີ່ດນິກະສິກ າແບບສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕູ້ອງນ າໃຊູ້ໜູ້າປ ກ ແລະ ໂຄງສູ້າງ

ບົດລາຍງານ ທີີ່ເປັນມາດຕະຖານແບບດຽວກ ນໝດົ 
 ສະມາຊິກພາຍໃນທີມງານຈະຕູ້ອງໄດູ້ທົບທວນໂຄງສູ້າງບດົລາຍງານຄ ນ. ທ ກຫົວຂ ໍ້ ຫ   ພາກຕ່າງໆ ຂອງບດົລາຍງານ 

ຈະຕູ້ອງຖ ກລວບລວມ ເຂົັ້າເປັນບດົລາຍງານດຽວກ ນ. 

 ຫ  ງຈາກນ ັ້ນ ສົົ່ງຮ່າງບດົລາຍງານໄປໃຫູ້ຜ ູ້ປະສານງານຂ ັ້ນແຂວງ ເພ ີ່ອທົບທວນຄ ນ. 

 ຫ  ງຈາກທີີ່ຜ ູ້ປະສານງານຂອງແຂວງທົບທວນຄ ນແລູ້ວ, ບົດລາຍງານດ ົ່ງກ່າວຈະຖ ກສົົ່ງໄປຫາ ຫູ້ອງການປ ກຄອງເມ ອງ 

ເພ ີ່ອຂ ຄ າຄິດເຫ ນ ແລະ ເຊ ນອະນ ມ ດ. 
 ຕູ້ອງໄດູ້ສົົ່ງບດົລາຍງານສະບ ບສົມບ ນ ໄປໃຫູ້ອ ານາດການປ ກຄອງບູ້ານທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ພູ້ອມກ ບພິມແຜນທີີ່ອອກມາ ເພ ີ່ອຄ ດຕິດ ແລະ 

ເປັນຂ ໍ້ມ ນອູ້າງອີງໃຫູ້ແກ່ບູ້ານ. 

 ຕູ້ອງສ າເນົາບດົລາຍງານ ແລະ ສົົ່ງໄປໃຫູ້ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຕ່າງໆ  ດ ົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

o ນາຍບູ້ານ ບູ້ານທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ  ແບບເປັນປຶຶ້ມ, ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້ໃຫູ້ ສົົ່ງເປັນແບບເອ 
  ເລ ກໂຕລນິກຟາຍ ພູ້ອມ 

o ຫູ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ເມ ອງ   ແບບເປັນປຶຶ້ມ ແລະ ແບບເປັນເອເລ ກໂຕລນກິຟາຍ 
o ຫູ້ອງການຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມເມ ອງ ແບບເປັນປຶຶ້ມ ແລະ ແບບເປັນເອເລ ກໂຕລນກິຟາຍ 
o ຫູ້ອງການປ ກຄອງເມ ອງ  ແບບເປັນປຶຶ້ມ 
o ພະແນກ ກປ ແລະ ພຊສ ແຂວງ  ແບບເປັນປຶຶ້ມ ແລະ ແບບເປັນເອເລ ກໂຕລນກິຟາຍ 
o ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິກະສິກ າ  (ຂ ັ້ນສ ນກາງ)  ເປັນເອເລ ກໂຕລນິກຟາຍ 

o ກົມຈ ດສ ນ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິ (ຂ ັ້ນສ ນກາງ)  ເປັນເອເລ ກໂຕລນິກຟາຍ. 
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7 ການເກ ບຮ ກສາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຈ ດການຂ ໍ້ມ ນ 
ຈະຕູ້ອງໄດູ້ເກ ບມູ້ຽນຂ ໍ້ມ ນໄວູ້ຢູ່າງປອດໄພ ໂດຍການ Copy ໄວູ້ຫ າຍໆ ບ່ອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເກ ບໄວູ້ນ າພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ 

ຕ່າງໆ  ພູ້ອມດຽວກ ນທ ກເອກະສານຈະຕູ້ອງໄດູ້ຖ ກເກ ບກ າ ແລະ ປະຕິບ ດຕາມໂຄງສູ້າງຟາຍຈ ດເກ ບເອກະສານ ທີີ່ກ ານດົໄວູ້.  ສ າລ ບການ ເກ ບ
ຮ ກສາຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ປອດໄພແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ເກ ບເປັນເອເລ ກໂຕລນິກຟາຍ ແລະ ເປັນປຶຶ້ມໄວູ້ໃນສະຖານທີີ່ດ ົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: ເອເລ ກໂຕລນິກຟາຍທີີ່ສົົ່ງ ໄປ
ໃຫູ້ຂ ັ້ນສ ນກາງຈະຕູ້ອງເປັນສະບ ບທີີ່ກະທ ດຮ ດ, ເຊິີ່ງປະກອບດູ້ວຍຜົນໄດູ້ຮ ບທີີ່ຖ ກສູ້າງຂ ັ້ນເຊິີ່ງບ ໍ່ແມ່ນອ ປະກອນທີີ່ນ າໃຊູ້ຈງິ. ທ ກຟາຍຈະ ຕູ້ອງ

ໃສ່ຊ ີ່ບູ້ານ ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ຟາຍ GIS ທ ງໝດົຈະຕູ້ອງຖ ກເກ ບມູ້ຽນໄວູ້ໃນ ກ່ອງຂ ໍ້ມ ນດຽວກ ນ.  

 
ສ ງລວມເນ ັ້ອໃນຫຍ ໍ້ດ ົ່ງນີັ້: 

 ຈະຕູ້ອງມີຟາຍ GIS ທ ງໝດົ 

o BND_village_name (ຂອບເຂດຄ ູ້ມຄອງບູ້ານ) 

o CLU_village_name (ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນປະຈ ບ ນ, ສູ້າງແຜນທີີ່ໃສ່ SUB_cat_ID Level) 

o FLUMZ_village_name (ການກ ານດົເຂດນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນອະນາຄດົສູ້າງແຜນທີີ່ໃສ່ SUB_Cat_ID Level) 

 ແຜນທີີ່ທ ງໝດົທີີ່ຈະນ າໃຊູ້ ຈະຕູ້ອງສູ້າງຂ ັ້ນໃນຮ ບແບບ jpg 
o ແຜນທີີ່ການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນປະຈ ບ ນ 
o ການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິໃນອະນາຄດົ 
o ແຜນທີີ່ດນິລວມຂອງບູ້ານ 

 ຖານຂ ໍ້ມ ນໃນການສ າພາດຄວົເຮ ອນ 
 ຖານຂ ໍ້ມ ນຂອງການປະເມີນພ ດຫ  ກ 
 ເອກະສານເປັນ Excel  ແລະ word ສ າລ ບຜົນໄດູ້ຮ ບທ ງໝດົໃນການປຶກສາຫາລ ກ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

 ເອກະສານບດົລາຍງານໃນຮ ບແບບ pdf. 

ໃນອານາຄດົໃກູໆ້ ນີັ້, ແມ່ນຈະໄດູ້ຈ ດເກ ບຂ ໍ້ມ ນ ແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ທີີ່ເຮ ດສ າເລ ດທ ງໝດົໄວູ້ໃນລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນຢ ູ່ຂ ັ້ນສ ນກາງ 

ເຊິີ່ງເອີັ້ນວ່າ: ລະບົບຂ ໍ້ມ ນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ )LUIS). ໃນໄລຍະການຈ ດພິມປຶຶ້ມຄ ່ມ ສະບ ບນີັ້ ກ ໍ່ໄດູ້ມີທີມງານຈາກ ສ ນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ

ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລູ້ອມ )NREIC), ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພ ດທະນາທີີ່ດນິກະສິກ າ )DALaM) ແລະ ກົມທີີ່ດນິ )DoL) ໄດູ້

ຮ່ວມກ ນພ ດທະນາຖານຂ ໍ້ມ ນ ເພ ີ່ອຮອງຮ ບຂ ໍ້ມ ນການວາງແຜນນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິນີັ້. ລະບົບ LUIS ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ ດເກ ບ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້
ມ ນ ແຜນການນ າໃຊູ້ທີີ່ດນິ ແລະ ບ ນເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ແບບອ ດຕະໂນມ ດພາຍໃນລະບບົເລີຍ. ພູ້ອມກ ນນ ັ້ນມ ນຍ ງເປັນລະບົບທີີ່ສາມາດ
ບ ນທ ກລາຍລະອຽດຂອງຂ ໍ້ມ ນ )Metadata) ທີີ່ຈ າເປັນ ແລະ ສາມາດສະແດງບ ນດາແຜນທີີ່ ດຈີີຕອນ ຕ່າງໆ ໄດູ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍ )Web map 

interface).
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1 

1. ເອກະສານ ສ າລບັສະເໜ ີຕ ໍ່ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບເງ ີ່ອນໄຂພ ັ້ນຖານ ໃນການວາງ
ແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ, | ວັນທີ: 29.09.2016 

ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ລະດັບບ້ານ (LUP) ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄວນຈະອິງໃສ່ເງ  ີ່ອນໄຂພ ັ້ນຖານດັົ່ງລຸ່ມນີັ້ 

ລດ. ມາດຕະຖານທົົ່ວໄປ  

1 ການປະຕິບັດ ຕາມແຜນການຂອງຂັັ້ນເທິງ: 
ແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຂັັ້ນບ້ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢູ່ໃນແຜນການຂອງຂັັ້ນເທິງເປັນຕົັ້ນ )ແຜນຂອງ ຂັັ້ນເມ ອງ, ຂັັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂັັ້ນສູນກາງ( ແລະ ແຜນການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກອົງການຈດັຕັັ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ ທີີ່
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັົ່ງກ່າວ.  
ການປະຕິບັດຕາມແຜນການທີີ່ໄດກ້່າວມານັັ້ນ ຈະຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນ ແຜນທີີ່ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ຫ   ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຢູ່ໃນບົດລາຍງານ  ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ (LUP).  

2 ການຍອມຮບັເອາົ ແຜນການນ າໃຊທີ້ີ່ດິນ ທີີ່ມຢູ່ີ: 
ແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງບ້ານ ສະບັບທີີ່ຖ ກຮັບຮອງຄັັ້ງລ້າສຸດ )ໂດຍຖ ເອົາວັນທີ ທີີ່ຈ ້າກາປະທັບ( ຈະຕ້ອງຖ ກຍ ດຖ ເປັນ
ຫ ັກການພ ັ້ນຖານ ຖ້າຫາກຈະມີການປ່ຽນແປງແຜນດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ. ຖ້າຈະມີການປ່ຽນແປງ ຈະຕ້ອງດ າເນນີຕາມຂັັ້ນຕອນທີີ່ເໝາະ
ສົມ ໂດຍຜ່ານແຕ່ລະພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັົ່ງກ່າວ.  

3 ເນ ັ້ອໃນຂອງ ການວາງແຜນການນ າໃຊທີ້ີ່ດິນ )LUP(: 

ແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນໜ ີ່ງໆ ທີີ່ “ສ າເລັດແລ້ວ” ຫ   “ມີເນ ັ້ອໃນທີີ່ຄົບຖ້ວນ” ຈະຕ້ອງຖ ກພິຈາລະນາ ເຂົັ້າໃນແຜນການໃນລະດັບ
ຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວກັນ. ເຊິີ່ງອາດປະກອບດ້ວຍດັົ່ງນີັ້: 

ແຜນການຈັດແບ່ງເຂດ ປະກອບມ:ີ 
1. ໃນການຈດັແບງ່ເຂດຕ້ອງມີ )ແຜນທີີ່ພ ັ້ນຖານ( ທີີ່ສ້າງຂ ັ້ນໂດຍ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ແຜນຂອງຂະແໜງການ ປະກອບມ:ີ 
2. ແຜນຂອງຂະແໜງກະສິກ າ ທີີ່ສ້າງຂ ັ້ນໂດຍ ກົມຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນກະສິກ າ  
3. ແຜນຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ ທີີ່ສ້າງຂ ັ້ນໂດຍ ກົມປ່າໄມ້  
4. ແຜນຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ທີີ່ສ້າງຂ ັ້ນໂດຍ ກົມໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ  
5. ແຜນໃນການສ າປະທານ ແລະ ການລງົທ ນ ທີີ່ສ້າງຂ ັ້ນໂດຍ ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ  

4 ປະເພດທີີ່ດິນ ແລະ ການໃສ່ລະຫັດ: 
ທຸກໆແຜນທີີ່ ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຂັັ້ນບ້ານ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງປະກອບມີສະຖານທີີ່ ທີີ່ສ້າງແຜນທີີ່, ມາດຖານການກ ານດົປະເພດຂອງ
ດນິ ແລະ ລະຫັດຂ ໍ້ມູນ GIS ທີີ່ເຊ ັ້ອຖ ໄດ້ 

5 ເນ ັ້ອໃນຂ ໍ້ມນູ ຂອງແຜນການຈັດແບ່ງເຂດ ແລະ ແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ: 

1. ແຜນການຈັດແບງ່ເຂດຈະຕ້ອງປະກອບມີຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບມາດຖານການກ ານດົປະເພດທີີ່ດນິ, ການຈດັແບ່ງ ຂັັ້ນ I, ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກຂະແໜງການ.  

2. ແຜນຂອງຂະແໜງການຈະຕ້ອງປະກອບມີຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບມາດຖານການກ ານດົປະເພດດນິ, ການຈດັແບ່ງ ຂັັ້ນ II, ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການທີີ່ສ າຄັນ.  

6 ການເກບັກ າຂ ໍ້ມນູ: 

1. ຂະບວນການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ຈະຕ້ອງປະກອບມີການເກັບຂ ໍ້ມູນທີີ່ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອຮັບໃຊ້ໃນການປຶກສາຫາລ  
ເແລະ ການຕັດສິນໃຈ. ສ າລັບລາຍການຂອງຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກ າ )ເບີີ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2(. 

2. ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ສາມາດເກັບກ າເປັນຂ ໍ້ມູນມ ສອງ ທີີ່ໄດ້ຈາກແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ )ຕົວຢ່າງ: 
ການວາງແຜນໃນໄລຍະຜ່ານມາ( ແຕ່ບ ໍ່ໃຫ້ກາຍ 12 ເດ ອນ ຖ ວ່ານ າໃຊ້ໄດ້ ຫ   ຂ ໍ້ມູນມ ໜ ີ່ງ ທີີ່ເກັບກ າໃນຂະນະດ າເນນີ
ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ.  
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7 ແບບຟອມ ການຂຽນບົດລາຍງານ: 
ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິໜ ີ່ງໆ ຈະຕ້ອງປະກອບມີບົດລາຍງານ ທີີ່ຂຽນຕາມຮູບແບບມາດ ຖານທົົ່ວໄປ. ເນ ັ້ອໃນຂອງບົດ
ລາຍງານ ປະກອບມີຄ : 

1. ຂ ໍ້ຕົກລົງເຫັນດີຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊາຍແດນບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ;  
2. ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂັັ້ນບ້ານ )VLMC( ຕາມການແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ; 
3. ການພັນລະນາຫຍ ໍ້ ກ່ຽວກັບການຈດັສັນເຂດ/ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ )ຕາມມາດຖານ ໃນຂ ໍ້ທີ 3(; 
4. ຊາຍແດນບ້ານ, ແຜນທີີ່ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ໃນປະຈຸບນັ ແລະ ອານາຄົດ; 
5. ການພັນລະນາ ຂອບເຂດການຈັນສັນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ແລະ ຫ ັກການໃນການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ;  
6. ອ ີ່ນໆ… 

ຂະບວນການຮັບຮອງເອົາການວາງແຜນ )ຕາມມາດຖານໃນຂ ໍ້ທີ 14(, ຂະແໜງການຕ່າງໆຈະຕ້ອງລງົລາຍເຊັນ ຜູ້ທີີ່ຮັບຜິດຊອບ
ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັັ້ນໆ, ຕົວຢ່າງ: ສະມາຊິກໃນຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂັັ້ນບ້ານ, ອ ານາດການປົກຄອງບ້ານ ທີີ່ມາ
ຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງ, ຫົວໜ້າ ທີີ່ເປັນຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດຖະບານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຈົັ້າເມ ອງ.  

8 ຊດຸຂອງແຜນທີີ່ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ: 
ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ຈະຕ້ອງປະກອບມີບັນດາແຜນທີີ່ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:  

1. ແຜນທີີ່ຊາຍແດນບ້ານ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ: 
a. ຂ ໍ້ມູນ ພູມສັນຖານ  
b. ຊາຍແດນບ້ານ ທີີ່ຖ ກຮັບຮອງແລ້ວ  
c. ປະເພດທີີ່ດິນ ຕາມການຈດັແບ່ງ ຂັັ້ນ I   
d. ລັກສະນະ ສະພາບທ າມະຊາດ ເປັນຕົັ້ນ ຈອມພູ, ສັນພູ, ແມ່ນ ້າ, ຈດຸທີີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ອ ີ່ນໆ.    

2. ແຜນທີີ່ການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ໃນປະຈບຸັນ  
3. ແຜນທີີ່ການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ໃນອານາຄົດ 

9 ເນ ັ້ອໃນ ຂອງແຜນທີີ່: 
ທຸກໆແຜນທີີ່ ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ຈະຕ້ອງຍ ດຖ ເອົາຕາມຮູບແບບທີີ່ວາງໄວ້ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ຫົວຂ ໍ້ຂອງແຜນທີີ່  
2. ຂ ໍ້ມູນການສ້າງແຜນທີີ່  
3. ສະແດງ ມາດຕາສ່ວນຂອງແຜນທີີ່: ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງແມ່ນ 1:10,000 
4. ສະແດງເຄ ີ່ອງໝາຍ ບອກທິດເໜ ອ ຫ   ຮູບລູກສອນ ໃສ່ໃນແຜນທີີ່  
5. ເຄ ີ່ອງໝາຍ ທີີ່ອະທິບາຍທຸກໆ ສັນຍາລັກ ແລະ ເນ ັ້ອໃນ ທີີ່ສະແດງຢູ່ໃນແຜນທີີ່ ຕ້ອງຍ ດຖ ເອົາມາດຖານທີີ່ກ ານດົໄວ້ແລ້ວ  
6. ຫ້ອງການ ຫ   ພາກສ່ວນທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ແຜນທີີ່  

10 ຄວາມລະອຽດ ຂອງແຜນທີີ່: 

1. ສ າລັບທຸກໆ ແຜນທີີ່ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ, ຂ ໍ້ມູນການແປແຜນທີີ່ ຈະຕ້ອງປະກອບມີລະດັບຄວາມລະອຽດ ເປັນຕົັ້ນ ເສັັ້ນ 
ແລະ ຮູບຮ່າງທີີ່ຖ ກສ້າງຂ ັ້ນ )ຕົວຢ່າງ: ຂ ໍ້ມູນການສ າຫ ວດຈາກເຄ ີ່ອງ GPS, ການແຕ້ມເທິງແຜນທີີ່ ໂຕໂປ )Topo) 
ແລະ ອ ີ່ນໆ(.  

2. ຊາຍແດນຂອງບ້ານ ຈະຕ້ອງຖ ກແຕ້ມໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດສູງສຸດເທົົ່າທີີ່ຈະເຮັດໄດ້, ໂດຍສະເພາະ ລັກສະນະຂອງທ າມະ
ຊາດຕ້ອງຈະແຈງ້, ສາມາດເບີີ່ງເຫັນໃນແຜນທີີ່ ຫ   ໃສ່ຈດຸ GPS ທີີ່ໄດ້ຈັບຈດຸ ມາຈາກວຽກພາກສະໜາມ.  

3. ຖ້າຂ ໍ້ມູນແຜນທີີ່ຂອງບ້ານທີີ່ເຊ ັ້ອຖ ໄດ້ ມີແລ້ວ, ກ ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນເຫ ົົ່ານີັ້ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນພ ັ້ນຖານ ໃນຂະບວນການວາງ
ແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນເລີຍ.  

11 ການວາງແຜນເວລາ: 
ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ຈະຕ້ອງມີການວາງແຜນເວລາ ໂດຍມີຜົນສັກສິດຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ, ເຊິີ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຊີັ້ແຈ້ງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນ
ບົດລາຍງານ ການວາງແຜນນ າໃຊທີ້ີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີີ່ການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ໃນອານາຄົດ.  
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12 ການປຽ່ນແປງ ແລະ ປບັປງຸຄ ນ ຕ ໍ່ເນ ັ້ອໃນການວາງແຜນການ າໃຊທີ້ີ່ດິນ ທີີ່ຖ ກຮບັຮອງແລວ້: 
1. ການປັບປຸງ ການວາງແຜນການ າໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ຖ ກຮັບຮອງແລ້ວ ຈະຕ້ອງດ າເນນີຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການທີີ່ເໝາະ

ສົມ ໂດຍເພີີ່ມເຕີບເນ ັ້ອໃນທີີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ ຫ   ຮັບຮອງເອົາໃໝ່ ໂດຍເຮັດເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. ເຊິີ່ງການປ່ຽນແປງນີັ້ 
ອາດຈະເກີດມາຈາກຜູ້ຮັບຜິດຊອບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີີ່ເຫັນໄດ້ຄວາມຈ າເປັນ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບຈາກ ຫ້ອງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ ສາກ່ອນ. 

2. ການປັບປຸງ ແລະ ການຮ່າງ ແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ສະບັບໃໝ່ ອາດຈະເຮັດໄດ້ຫ ັງຈາກແຜນສະບບັກ່ອນມີອາຍຸການ
ຮັບຮອງໄດ້ 3 ປີ. ທຸກໆເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂອງການປ່ຽນແປງຈະໄດ້ເອົາເປັນເອກະສານ ເພ ີ່ອການພິຈາລະນາ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ຂອງການປັບປຸງດັົ່ງກ່າວ.  

13 ການມສ່ີວນຮວ່ມ: 
ທຸກໆ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ຈະສ າເລດັໄດ້ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ີ່ອມີການເຂົັ້າຮ່ວມຈາກຫ າຍພາກ ສ່ວນ. ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ
ປະກອບມີ:  

1. ທຸກໆອ ານາດການປົກຄອງບ້ານອ້ອມຂ້າງ ຕ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ 
ຊາຍແດນບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ, ແຕ່ລະບ້ານຕ້ອງມີຕົວແທນຈາກອ ານາດການປົກຄອງບ້ານ ຫ   ຜູ້ທີີ່ຖ ກມອບໝາຍຢ່າງເປັນທາງ
ການ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ທ່ານເຂົັ້າຮ່ວມ.  

2. ຖ້າຫາກບ້ານຍັງບ ໍ່ມີຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນບ້ານ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເລ ອກແຕ່ງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ໂດຍປະກອບມີ )5 ຫາ 
12 ທ່ານ ໂດຍອີງຕາມບ້ານໃຫຍ່ ບ້ານນ້ອຍ(  

a. ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນບາ້ນ )VLMC( ຕ້ອງປະກອບມີ:  
i. ເພດຍິງ ຢ່າງໜ້ອຍ 30%, ແຕ່ບ ໍ່ໃຫ້ລຸດ 2 ທ່ານ  
ii. ຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການທີີ່ສ າຄັນ ຢ່ີ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີມາຈາກຂະແໜງ ປ່າໄມ້, ກະສິກ າ ແລະ 

ຂະແໜງໂຍທາທິການ.  
iii. ນາຍບ້ານ ແລະ ຮອງນາຍບ້ານ  

b. ສະມາຊິກແຕ່ລະທ່ານ ທີີ່ໄດ້ຈາກການເລ ອກຕັັ້ງຂອງບ້ານ ຈະໄດ້ຖ ກມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຢ່າງ
ຈະແຈງ້. 

3. ຊາວບ້ານທີີ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ແລະ ເຊ ັ້ອເຊີນ ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າຮ່ວມເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ  ຕັັ້ງແຕ່ຂັັ້ນຕອນທ າອິດ
ຂອງຂະບວນການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ. 

4. ພ້ອມດຽວກັນ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ແຈງ້ ແລະ ເຊ ັ້ອເຊີນຊາວບ້ານໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ  ໃນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການວາງ
ແຜນນ າອີກ. ທຸກໆການຕັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນ ຈະຕ້ອງຈະແຈ້ງ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມເຂົັ້າໃຈ 
ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.  

a. ຊາວບ້ານທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການໄຖ່ຖາມບັນຫາ ແລະ ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ຫ   ຈຸດປະສົງຂອງການ
ຕັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນຕ່າງໆ, ເຊິີ່ງທຸກຄວາມເຫັນຂອງຊາວບ້ານຈະໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາ ກ່ອນການສິັ້ນສຸດ
ຂະບວນການວາງແຜນ.  

14 ຂະບວນການຮບັຮອງ: 

1. ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງບ້ານ ຈະຖ ກຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນບ້ານເລີຍ, ມີພຽງແຕ່ ຮ່າງສຸດທ້າຍຂອງ
ແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ຈະໄດ້ໃຫແ້ຕ່ລະພາກສ່ວນທີີ່ມີສິດລົງລາຍເຊັນ ທົບທວນຄ ນຕ ີ່ມ.  

2. ຂ ໍ້ຕົກລົງເລ ີ່ອງຊາຍແດນບ້ານ ຈະໄດ້ໃຫ້ຕົວແທນທີີ່ມາຈາກແຕ່ລະບ້ານອ້ອມຂ້າງເຊັນຮັບຮອງນ າ )ນາຍບ້ານ ຫ   ຮອງ
ນາຍບ້ານ(, ມີພຽງແຕ່ ຮ່າງສຸດທ້າຍຂອງແຜນ ຈະໄດໃ້ຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີີ່ມີສິດລົງລາຍເຊັນ ທົບທວນຄ ນຕ ີ່ມ. 

3. ຫົວໜ້າຂອງບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະໄດລ້ົງລາຍເຊັນຮັບຮອງຕາມແຕ່ລະຂະ ແໜງ ໃນແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ 
ເພ ີ່ອສະແດງຄວາມເຫັນດີກັບເນ ັ້ອໃນທີີ່ໄດ້ກ ານດົໄວ້ ທັງນີັ້ກ ໍ່ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນພ ັ້ນຖານເພ ີ່ອສົົ່ງຕ ໍ່ໃຫ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ ພິຈາລະນາ.  

4. ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ເຊັນຮັບຮອງແຕ່ລະແຜນ ເພ ີ່ອສະແດງຄວາມ
ເຫັນດີກບັມາດຖານທາງດ້ານເຕັກນິກທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ.  
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5. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ ຈະຕ້ອງສົົ່ງ ຮ່າງສຸດທ້າຍຂອງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ໃຫ້
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ເພ ີ່ອກວດຄ ນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຮັບຮອງແຜນດັົ່ງກ່າວ 
ໃນແຜນຂອງຂັັ້ນເທິງ.  

6. ແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ສະບັບສຸດທ້າຍ “ສະບັບສົມບູນ” ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊັນຮັບຮອງ ຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ
ເມ ອງ, ເຊິີ່ງຈະໄດດ້ າເນນີພາຍຫ ັງທີີ່ ຂະບວນການທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນສ າເລັດແລ້ວ )ຖ ກຕາມມາດຖານ ແລະ ມີ
ລາຍເຊັນຮັບຮອງ(. 

15 ການຄຸມ້ຄອງຂ ໍ້ມນູ: 

1. ທຸກໆຫ້ອງການ ທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ຫ   ພາກສ່ວນທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບເປັນເອກະສານ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ສະບັບ ແລະ ເປັນຟາຍຂ ໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກ 2 ຊຸດຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຕ້ອງເກັບ
ຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີີ່ ຫ   ອຸປະກອນເກັບຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ມີຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນຫ້ອງການ. 

2. ທຸກໆແຜນຂອງຂະແໜງການ ຈະຕ້ອງຖ ກສົົ່ງຕ ໍ່ຈາກຕົວແທນຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄປໃຫ້ ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງ ຂ ໍ້ມູນເປັນເອກະສານ 1 ສະບັບ ແລະ ເປັນຟາຍເອເລັກໂຕນິກ 
1 ຊຸດຂ ໍ້ມູນ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.  

3. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ ຈະຕ້ອງສົົ່ງທຸກໆແຜນສຸດທ້າຍ ໃຫ້ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ເພ ີ່ອສົົ່ງແຜນຕ ໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ກະ
ຈ່າຍຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ   ພາກສ່ວນທີີ່ຕ້ອງການນ າໃຊ້ແຜນດັົ່ງກ່າວ.  

4. ແຕ່ລະແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ ຄວນຈະຖ ກໂລດເຂົັ້າໃນຖານຂ ໍ້ມູນ ຂອງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແຫ່ງຊາດ ໂດຍຄວນ
ດ າເນນີພາຍໃນ 2 ເດ ອນ ຫ ງັຈາກມ ັ້ທີີ່ແຜນຖ ກເຊັນຮັບຮອງຈາກ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມ ອງ.  

5. ກ່ອນຈະມີການປ່ຽນແປງ ຫ   ປັບປຸງໃດໃດ ໃນແຜນການນ າໃຊທີ້ີ່ດິນ, ເຮົາຄວນໂລດແຜນດັົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນຖານຂ ໍ້ມູນ 
ຂອງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແຫ່ງຊາດ ສາກ່ອນ.  
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2. ລາຍການເອກະສານທີີ່ຕ້ອງກະກຽມ 
ປະເພດ ລາຍການ ມີ ບ ໍ່ມີ 
ແຜນຈາກຂັັ້ນເມ ອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມ ອງ   
ແຜນຈາກຂັັ້ນເມ ອງ ແຜນພັດທະນາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ   
ແຜນຈາກຂັັ້ນເມ ອງ ແຜນຈັດສັນປ່າໄມ້   
ແຜນຈັດສັນທີີ່ມີຢູ່
ແລ້ວ 

ແຜນທີີ່ທັງໝົດ    

ຂ ໍ້ມູນດິຈິຕ້ອນ (shapefiles)   
ບົດລາຍງານທັງໝົດ   
ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການກ ານົດຂອບເຂກຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ   

ຂ ໍ້ມູນມ ສອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກ າປ່າໄມ້   
ແຜນຍຸດທະສາດ ຫ   ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມ ອງ   
ແຜນຍຸດທະສາດ ຫ   ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງບ້ານ ຫ  
ກຸ່ມບ້ານ 

  

ບົດລາຍງາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດສັນທີີ່ດິນຂັັ້ນຈຸລະພາກ   
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ   
ຂ ໍ້ມູນແຜນທີີ່ດິຈິຕ້ອນເຊັົ່ນ: ແຜນທີີ່ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ ແຜນທີີ່ການ
ນ າໃຊ້ທີີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ ແຜນທີີ່ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີດິນໃນອານາ
ຄົດ ໆລໆ... 

  

ຊ ໍ້ມູນເຂດສະຫງວນຕ່າງໆ   
ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບດິນສ າປະທານ ແລະ ເຂດທີີ່ມີການລົງທ ນຂະໜາດ
ໃຫຍ່ 

  

ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫ  ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທີີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ 
ແລະ ຕ້ອງເປັນພາບຖ່າຍທີີ່ອັບເດດລ້າສຸດ: 

(ພາຍຖ່າຍຈາກກົມແຜນທີີ່ NGD’s Finnmap ປີ (2015)),  

ພາບຸ່າຍ Quickbird ຫ    SAS planet mosaics ປົກກະຕິ
ແລ້ວຈະມີຢູ່ທີ ກຊສ 

  

ແຜນທີີ່ພູມສັນຖານຂອງບ້ານ   
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3. ແຜນການດ າເນນີວຽກງານພາກສະໜາມ 
ສ າລັບທີມງານທີມີປະສົບການໃນການໃນໜ້າວຽກແລ້ວແມ່ນສາມາດດ າເນີນການໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ແຜນວຽກດັົ່ງລຸ່ມນີັ້ັ້ ແຕ່ຖ້າ

ທີມງານຫາກຍັງບ ໍ່ທັນມີປະສົບການອາດຈະໃຊ້ເວລາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພີີ່ມອີກປະມານ 2 ວັນ. 

ມ ັ້ ໜ້າວຽກ ໄລຍະ
ເວລາ 

ພາກສ່ວ
ນ 
ຫກປມ 

ພາກສ່ວ
ນ ຫຊສ 

ຜົນໄດ້ຮັບ ອຸປະກອນ ຜູ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 

1

 ກອງປະຊຸມເປີດວຽກ
ງານຈັດສັນທີີ່ດິນ 

ເຄິີ່ງມ ັ້ັ້ 3 3 ສາມາດຄັດເລ ອກ
ຄະນະຈັດສັນທີີ່ດິນ
ບ້ານ ໝໍດິນບ້ານ 
ແລະ ຊາວບ້ານໄດ້
ຮັບຄວາມເຂົັ້າໃຈ 

LCD, ຄອມພີວເຕີັ້ ໄມ
ໂຄໂຟນ 

ຄະນະຈັດສັນທີີ່ດິນບ້ານ 
ຫົວນ້າ ັ້ອງການຈາກ 
ຫຊສ ແລະ ຫກປມ 
ທ່ານເຈົັ້າເມ ອງ/ຮອງ
ເຈົັ້າເມ ອງ ຜູ້ປະສານງານ
ຈາກພະແນກ ພຊສ 
ແລະ ພກປມ 

 ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ 

ເຄິີ່ງມ ັ້ັ້ 3 3 ແບບຟອມໄດຮັບ
ການເຕີມຂ ໍ້ມູນ 

ແບບໂອມສອບຖາມ 
ແລະ ບິກ 

ຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຄົວ
ເຮ ອນ ນາຍບ້ານ ແລະ 
ຫົວໜ້າໜ່ວຍ 

2

 ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ 

1 ມ ັ້ 3 1 ແບບຟອມໄດຮັບ
ການເຕີມຂ ໍ້ມູນ 

ແບບໂອມສອບຖາມ 
ແລະ ບິກ 

ຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຄົວ
ເຮ ອນ ນາຍບ້ານ ແລະ 
ຫົວໜ້າໜ່ວຍ 

 ການກ ານົດຂອບເຂດ
ຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບ້ານ
ຕ ໍ່ບ້ານ 

1 ມ ັ້  2 ແຜນທີີ່ສະເກັດ
ກ່ຽວກັບຂອບເຂດ
ຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງ
ບ້ານຕ ໍ່ບ້ານແລະ
ຈຸດພິກັດ 

ແຜນທີີ່ພາບຖ່ານທາງ
ອາກາດ ຫ  ພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມ ແຜນຢາງໃສເພ ີ່ອ
ປົກໜ້າ  
LCD, ຄອມພິວເຕີັ້ 
ເຄ ີ່ອງຮັບສັນຍານອິນເຕີ
ເນັດ ແລະ GPS 

ຄະນະຈັດສັນທີີ່ດິນບ້ານ
, ຕົວແທນການຈັດຕັັ້ງ
ຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງ 

 ການປ້ອນຂ ໍ້ມູນລົງໃນ
ຖານຂ ໍ້ມູນ 

1 ມ ັ້ 2  ຂ ໍ້ມູນຖ ກປ້ອນລົງ
ໃນຖານຂ ໍ້ມູນແລະ 
ພີມອອກ 

ຖານຂ ໍ້ມູນ ຄອມພິວເຕີີັ້ 
ອຸປະກອນຖ່າຍໂອນຂ ໍ້
ມູນ USB ແລະ 
ເຄ ີ່ອງພິມເອກະສານ 
 

ທີມງານຈັດສັນທີີ່ດິນ 

3
 ກ ານົດພ ັ້ນທີີ່ສ າລັບ

ເກັບຕົວຢ່າງດິນ
ກະສິກ າ ເພ ີ່ອນນ າມາ
ວິໃຈ 

1 ມ ັ້ 1  ຕົວຢ່າງດິນ ແຜນທີີ່ພາບຸ່າຍດາວທຽມ 
ເຄ ີ່ອງຈັບຈຸດພິກັດ 
GPS, 
ຄຸ ຊ້ວນ ຖົງຢາງ ເຄ ີ່ອງ
ເຈາະດິນ ມາກເກີັ້  

ໝໍດິນບ້ານ 

 ການກວດສອບຄວາມ
ຖ ກຕ້ອງຂອງຂອບ
ເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ 

1 ມ ັ້  3 ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ
ຂອງບ້ານມີຄວາມ
ກະຈ່າງແຈ້ງ. 
ມີຈຸດພິກັດອ້າງອີງ 

GPS, ຄອມພີວເຕີັ້, 

GIS 

ຄະນະຈັດສັນທີີ່ດິນບ້ານ 
ແລະ ຕົວແທນຈາກບ້ານ
ອ້ອມຂ້າງ 

 ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ 
ສ າມະໂນບັນຫາ 
ສັດນ ້າສັດປ່າ 
ການນ າໃຊ້ໄມ້ ແລະ 
ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ 

1 ມ ັ້ 2  ຂ ໍ້ມູນທັງໝົດໄດ້
ຖ ກພິມລົງໃນຖານ
ຂ ໍ້ມູນ 

ເຈ້ຍ A0  ມາກເກີັ້ 
ແບບຟອມຮ່າງສອບຖາມ 

ຄະນະຈັດສັນທີີ່ດິນບ້ານ 
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 ໜ້າວຽກ ໄລຍະ
ເວລາ 

ພາກສ່ວ
ນ 
ຫກປມ 

ພາກສ່ວ
ນ ຫຊສ 

ຜົນໄດ້ຮັບ ອຸປະກອນ ຜູ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 

ອັດຕາການເພີີ່ມຂ ນ
ຂອງພົນລະເມ ອງ 
 

4

 ສ ກສາສະພາບການນ າ
ໃຊ້ທີີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ
)ພາກສະໜາມ) 

1 ມ ັ້  2 ແຜນທີີ່ສະເກັດ
ສະພາບການນ າໃຊ້
ທີີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ
ຂອງບ້ານ 

ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, 

ລາຍການປະເພດດິນ, 
ແຜ່ນໃສສ າລັບປົກ
ແຜນທີີ່, ກະດານຂາວ, 

ມາກເກີ, LCD, 
ຄອມພິວເຕີັ້ ແລະ 
,GPS 

ຄະນະຈັດສັນທີີ່ດິນບ້ານ 
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງບ້ານ 

 ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນແບບ
ເປັນກຸ່ມ (ວຽກພາກ

ຫ້ອງການ) 

1 ມ ັ້ 1  ຂ ໍ້ມູນຖ ກບັນທ ກ
ລົງໃນຖານຂ ໍ້ມູນ 

ຜົນໄດ້ຮັບໃນມ ັ້ທີີ່ 4 ຫ້ອງການ 

 ກ ານົດສະພາບການນ າ
ໃຊ້ທິດິນໃນປະຈຸບັນ
)ພາກ GIS) 

1 ມ ັ້  1 ແຕ້ມແຜນທີີ່ລົງໃນ
ໂປຣແກມ 

 ຫ້ອງການ 

5 ຈັດສັນແລະວາງແຜນ
ນ າໃຊ້ທີີ່ດິນໃນອານາ
ຄົດ (ພາກສະໜາມ) 

1 ມ ັ້  2 ແຜນທີີ່ສະເກັດ
ການກ ານົດດິນແຕ່
ລະປະເພດ 

ແຜນທີີ່ພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມຂະໜາດ A0, 
ແຜ່ນຢາງໃສສ າລັບປົກ
ແຜນທີີ່ LCD ຄອມພີວ
ເຕີັ້  

ຄະນະຈັດສັນທີີ່ດິນບ້ານ 

 ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນພ ດຫ ັກ 
ແລະ ສັດລ້ຽງພາຍໃນ
ບ້ານ 

ເຄິີ່ງມ ັ້ 2  ຂ ໍ້ມູນພ ດຫ ັກ ຜົນ
ພະລິດ ລາຍຮັບ 
ລາຄາ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ
ທັງໝົດໄດ້ຖ ກພິມ
ລົງໃນຖານຂ ໍ້ມູນ 

ເຈ້ຍ A0  ມາກເກີັ້ 
ແບບຟອມຮ່າງສອບຖາມ 

ຕົວແທນກ່ມປູກຝັງ 
ແລະ ລ້ຽງສັດ ພາຍໃນ
ບ້ານ 

 ກນົດດິນບຸກຄົນ ດິນ
ຊຸມຊົນ ດິນລັດ ດິນ
ສ າປະທານ ໆລໆ 
ຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ 

ເຄິີ່ງມ ັ້  2 ພາບຖ່າຍດາວທຽ
ມາສາຍໃນແອວຊີ
ດີ 

 VLMC 
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 ກ ານົດສະພາບການນ າ

ໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນ
ປະຈຸບັນ 

1 ມ ັ້ 2  ແຜນທີີ່ພາບຖ່າຍ
ດາວທຽມ 

  

 ສະສາງແຕ່ລະໜ້າວຽກ
ທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນສ າເລັດ 

1 ມ ັ້ 1 1 ເຄ ີ່ອງວິໃຈດິນ ຕາຕະລາງສັງລວມຜົນໄດ້
ຮັບຈາກການວິໃຈດິນ 

 

 ກະກຽມຜົນໄດ້ຮັບ 
ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ 

1 ມ ັ້  2    

 ການສ້າງແຜນທີີ່ດິນ
ກະສິກ າ )ວຽກພາກ
ຫ້ອງການ( 

1 ມ ັ້ 1  ແຜນທີີ່ ສະເກັດ 
ຈາກມ ັ້ກ່ອນໜ້ານີັ້ 

ແຕ້ມແຜນທີີ່ດິນກະສິກ າ
ໃນ GIS 

 

7 ສັງລວມຂ ໍ້ມູນທັງໝົດ 
ເພ ີ່ອກະກຽມຕ າສະເໜີ
ໃນການວາງແຜນນ າ
ໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ 

1 ມ ັ້ 2   ຕາງຕະລາງສັງລວມຂ ໍ້ມູນ
ທັງໝົດ ແລະ ພີມອອກ
ມາ 
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 ໜ້າວຽກ ໄລຍະ
ເວລາ 

ພາກສ່ວ
ນ 
ຫກປມ 

ພາກສ່ວ
ນ ຫຊສ 

ຜົນໄດ້ຮັບ ອຸປະກອນ ຜູ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 

 ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່
ດິນກະສິກ າ 

1 ມ ັ້ 3  ຄ າສະເນີທີີ່ກະກຽມ
ໄວ້ ພ້ອມດ້ວຍພາຍ
ໃນແຜນທີີ່ສະເກັດ 

ລະບຸເຖິງທີີ່ຕັັ້ັ້ງຂອງດິນ
ຊຸມຊົນ, ພ ດທີີ່ເໝາະສົມ
ໄດ້ຖ ກນ າສະເໜີໃຫ້ກັບ
ຄະນະຈັດສັນທີີ່ດິນບ້ານ
ເຂດທີີ່ເໝາະແກ່ການປູກ
ພ ດໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນທີີ່ 

ຄະນະຈັດສັນທີີ່ດິນບ້ານ 

8

 ການກວດສອບຂ ໍ້ມູນ 
ແລະ ຂຽນບົດລາຍ
ງານ 

1 ມ ັ້  3    

9

 ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່
ດິນກະສິກ າ 

1 ມ ັ້ 3   ຄ າແນະນ າໃນການປູກ
ພ ດ, ການຮັກສາ ແລະ 
ປັບປຸງດິນ. ແຜນການ
ເກັບຮັກສາສັດລ້ຽງ, ສ້າງ
ແຜນພັດທະນາບ້ານ 

 

10 

and 

11 

ການກວດສອບຂ ໍ້ມູນ 
ແລະ ຂຽນບົດລາຍ
ງານ 

1 ມ ັ້ 3 3    

12 ກະກຽມກອງປະຊຸມ
ສ າລັບປິດວຽກງານ 

1 ມ ັ້ 3 3    
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4. ລາຍການອປຸະກອນທີີ່ຕ້ອງໃຊ້ 
A. ອຸປະກອນທີີ່ຕ້ອງການໃຊ້ໃນຂັັ້ນຕອນການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ 

ແລະ ຈດັສັນວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິພາກສະໜາມ 

  ເຈ້ຍ A4  0.5 ຕັບ 

  ຮ່າງແບບຟອມເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ 
1 ຊຸດຕ ໍ່
ຄອບຄົວ 

  ແຜນຢາງໃສສ າລັບປົກນ້າແຜນທີີ່ 1 ກ ໍ້ 

  ສະກັອດເຈັັ້ຍ 1 ກ ໍ້ 

  
ບິກເຟີດສ າລັບຂຽນກະດານຂາວທັງໝົດ 
4 ສີ 8 

  ເພີດຂຽນເຈ້ຍ 4 

  ສ  1 ກັບ 

  ປ ື້ມບັນທ ກ 1 ກັບ 

  ກາວສອງໜ້າ 1 ກ ໍ້ 

  ຢາງລ ບ 2 ອັນ 

  ບັນທັດຂະໜາດ 1ແມັດ 2 ອັນ 

  ລູກກະລາເຟີ 1 ກັບ 

  ຄັດເຕີັ້ 1 

  ມີດຕັດ 1 

  ເຂັມປັກກະດານ 1 ກັບ 

  ລູກກະລາເຟີໃຫຍ່ 1 ກັບ 

  ກາວ 1 

  ຖ່ານຂະໜາດ 2A 2 ຊຸດ 

  ແຟ້ມຢາງໃສ່ເອກະສານ 10 

  ເຫ ັກໜີບເຈ້ຍ 10 

  ຊອງເຫ  ອງຂະໜາດ A4 20 

  ສະກັອດສ າລັບຕິດປ ື້ມບົດລາຍງານ 1 ກ ໍ້ 

  ເຈັັ້ຍສີຂະໜາດ A4  10 

  ແຜນທີພາບຖ່າຍດາວທຽມຂະໜາດ A0 1 

  ແຜນຢາງໃສຂະໜາດ A0 3 

  ແຜນທີີ່ຂອງບ້ານ  
 

 

 

 

B. ອຸປະກອນສ າລັບການວິໃຈດນິ 

  ຜ້າອັດດັງ 10 

  ຖົງມ  20 

  ຖົງຢາງໃສ່ຕົວຢ່າງດິນ 30 

    
C. ອຸປະກອນສ າລັບວິໃຈດນິ 

  ຄຸ 1 

  ສຽມ 1 

  ຊ້ວນ 1 

  ຖົງຢາງໃສ່ດິນ 1 

  ກ ໍ້ແມັດ 1 

  ເຄ ີ່ອງວິໃຈດິນ 1 

  ເຂັມທິດ 1 

D. ອຸປະກອນທີີ່ຕ້ອງໃຊ້ຢູ່ບ້ານ 

  ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 1 

  ຄອມພິວເຕີັ້ 2 

  ເຄ ີ່ອງຈັບຈຸດພິກັດ GPS 2 

  ເຄ ີ່ອງສາຍ LCD  1 

  ເຄ ີ່ອງພິມເອກະສານ 1 

  Extension cables 2 

  ເຄ ີ່ອງຮັບສັນຍານ ອິນເຕີເນດັ 1 

  ເຄ ີ່ອງປັັ່ນໄຟ 1 

    
E. ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກຢູ່ຫ້ອງການ 

  ເຄ ີ່ອງພີມເອກະສານຂະໜາດ A3  
  ຄອມພິວເຕີັ້  
  ເຄ ີ່ອງເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມູນ  
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5. ຮ່າງສ າພາດເກບັກ າຂ ໍ້ມນູການຄູ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊທີ້ີ່ດິນກະສກິ າ (ລະດັບຄອບຄົວ) 
 
ລະຫັດແຂວງ .................. ເມ ອງ ................... ບ້ານ ..................ໜ່ວຍ :………, ເຮ ອນເລກທີ

................ 

 

I. ສະຖານະພາບຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ  
ຊ ີ່ ແລະ ນາມສະກຸນຫົວໜ້າຄອບຄົວ......................................ອາຍ ຸ      ປີ, ເພດ  :   ຊາຍ       
ຍີງ 
ສາສະໜາ  ...............  

 

1.  ຈ ານວນສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ, ແຮງງານ ແລະ ກດິຈະກ ານອກຈາກການກະສກິ າ 
 ສະມາຊີກພາຍໃນຄອບຄົວ.................ຄົນ, ຍີງ...................ຄົນ 
 ອາຍຸຂອງສະມາຊີກພາຍໃນຄອບຄົວ 

ລາຍການ ຈ ານວນຄົນ 
ຈ ານວນເພດຊາຍທີີ່ອາຍຸຕ ໍ່າກ່ວາ 15 ປີ  
ຈ ານວນເພດຍີງທີີ່ອາຍຸຕ ໍ່າກ່ວາ 15 ປີ  

ຈ ານວນເພດຊາຍທີີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 15-60 ປີ  

ຈ ານວນເພດຍີງທີີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 15-60 ປີ  
ຈ ານວນເພດຊາຍທີີ່ອາຍຸສູງກ່ວາ 60 ປີ  
ຈ ານວນເພດຍີງທີີ່ອາຍຸສູງກ່ວາ 60 ປີ  

 

 ການປະກອບອາຊີບຂອງສະມາຊີກພາຍໃນຄອບຄົວ 
 

ອາຊີບ ຊາວບ້ານທ າມະ
ດາ 

ພະນັກງານ
ລັດ 

ນັກຮຽນ
ນັກສ ກສາ 

ທຸລະກິດ/
ຄ້າຂາຍ 

ກ າມະກອນ ອ ີ່ນໆ 

ຈ ານວນ       
 

   
   
  
  
  
  
 

 ລາຍຮັບຫ ັກຂອງຄອບຄົວທ່ານແມ່ນຫຍັງ ?
1. ປູກຝັງ
2. ລ້ຽງສັດ
3. ທຸລະກິດ/ຄ້າຂາຍ
4. ພະນັກງານລັດ
5. ກ າມະກອນ
6. ອ ີ່ນໆ )ລະບຸລະອຽດ(__________ 
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2. ລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງດນິ ແລະ ກາ  ມະສດິ ທດີີ່ ນິ
 ທີີ່ມາຂອງດນິ : 1).ຈັບຈອງ 2). ຊ  ັ້ 3). ແລກປ່ຽນ 4). ສ ບທອດມູນ 5). ພີີ່ນ້ອງແບ່ງໃຫ້ 6). ລັດແບ່ງປັນໃຫ້

 ປະເພດເອກະສານສິດ: 1.ໃບຕາດິນ 2.ໃບແຈ້ງທດີີ່ ິນ 3.ໃບສິດນ າໃຊທ້ ດີີ່ ິນ 4.ໃບແຜນທີີ່ 5. ບ ໍ່ມີ

 ອອກຊ ີ່: 1. ຊາຍ, 2. ຍີງ, 3. ຊາຍ ແລະ ຍີງ 

ປະເພດດິນ ເນ ັ້ອທີີ່ ຮຕ 
 

ຈ ານວນ
ຕອນ 

ທີີ່ມາຂອງດິນ (1-6) 
ປະເພດ 

ເອກະສານສິດ (1-5) 
ອອກຊ ີ່ (1-3) 

ດິນປຸກສ້າງ 

1.................... 

2.................... 

3.................... 

4.................... 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

................. 

................. 

.................. 

.................. 

ດິນສວນ )ສວນ
ປູກພ ດຜັກ( 

1.................... 

2.................... 

3.................... 

4.................... 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

ດິນນາ 

1.................... 

2.................... 

3.................... 

4.................... 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

ດິນປູກພ ດສິນຄ້າ 

1.................... 

2.................... 

3.................... 

4.................... 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

ດິນໜອງປາ 

1.................... 

2.................... 

3.................... 

4.................... 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

.................. 

.................. 

................. 

.................. 

ດິນສວນປູກ
ຕົັ້ນໄມ້ 

1.................... 

2.................... 

3.................... 

4.................... 

.............. 

.............. 

.............. 

............... 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

ອ ີ່ນໆ 

1.................... 

2.................... 

3.................... 

4.................... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............................. 

............................ 

............................ 

............................ 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

................... 

................... 

................... 

................... 
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2.1. ຜາ່ ນມາເຈາົັ້ ເຄຍີ ໄດເ້ ອາົ ດນິ ໃຫຜ້ ອູ້ ນ ີ່ ເຊາົົ່ ບ.  ?     

 

ປະເພດດິນ 
 

ເນ ັ້ອທີີ່(ຮຕ) 

 

ຄ່າເຊົົ່າຕ ໍ່ປີ 
 

ອາຍຸຂອງສັນຍາ 
ເລີີ່ມຕົັ້ນ ສິັ້ນສດຸ 

ດິນປຸກສ້າງ     

ດິນສວນ     

ດິນນາ     

ດິນປູກພ ດສິນຄ້າ     

ດິນໜອງປາ     

ດິນສວນປູກຕົັ້ນໄມ້     

ອ ີ່ນໆ     
 

2.2. ຜາ່ ນມາເຈາົັ້ ເຄຍີ ໄດເ້ ຊາົົ່ ດນິ ບ. ໍ່ ?  
 

ປະເພດດິນ 
 

ເນ ັ້ອທີີ່(ຮຕ) 

 

ຄ່າເຊົົ່າຕ ໍ່ປີ 
 

ອາຍຸຂອງສັນຍາ 
ເລີີ່ມຕົັ້ນ ສິັ້ນສດຸ 

ດິນປຸກສ້າງ     

ດິນສວນ     

ດິນນາ     

ດິນປູກພ ດສິນຄ້າ     

ດິນໜອງປາ     

ດິນສວນປູກຕົັ້ນໄມ້     

ອ ີ່ນໆ     
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3. ການໃສຝຸ່ນ່  
3.1. ທາ່ນໃສຝຸ່ນ່ປະລມິານເທົົ່າໃດໃນປີທີີ່ຜາ່ນມາ?  

 

ສະນິດຝຸ່ນທີີ່ໃສ່ ປະລິມານ (ກລ) 

ສູດ 15 15 15  

ສູດ 46 0 0   

ສູດ 16 20 0   

ສູດ 16 8 8   
ສູດອ ີ່ນໆ  
ຝຸ່ນຄອກ  

4. ຂ ໍ້ມນູສດັລຽ້ງ 
 

4.1. ປດັຈບຸນັຄອບຄວົຂອງທາ່ນໄດລ້ຽ້ງສດັບ ໍ່ ? 
 

ປະເພດສັດ ຄວາຍ ງ ົວ  ແບ້ ໝູ ສັດປີກ ອ ີ່ນໆ 
ຈ ານວນ       

 

5. ຂ ໍ້ມນູອປຸະກອນເຄ ີ່ອງຮບັໃຊພ້າຍໃນຄອບຄວົ 
5.1. ທາ່ນມອີປຸະກອນເຫ ົົ່ານີັ້ບ ໍ່? 

 

ລາຍການອຸປະກອນ ຈ ານວນ 

  
ໂຮງສີເຂົັ້າ  
ລົດຈັກ  
ລົດໄຖນາເດີນຕາມ  
ລົດໄຖ  
ລົດໃຫຍ່  

 
          ທີີ່ບ້ານ....................ວັນທີ....................... 

ຢັື້ງຢ ນຈາກນາຍບ້ານ                    ລາຍເຊັນຜູ້ຖ ກສ າພາດ           ລາຍເຊັນຜູສ້ າພາດ  

ໂທລະທັດ
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6. ຮ່າງເກັບກ າຂ ໍ້ມນູ ອັດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງພນົລະເມ ອງ 
ແຂວງ: .........................................  
ເມ ອງ: .........................................  
ບາ້ນ: .......................................... 
ວນັທີີ່ເກບັກ າຂ ໍ້ມນູ: ......................... 
 

  ປີ ຈ ານວນປະຊາກອນ ເກີດ ເສຍຊີວິດ ຍ້າຍເຂົັ້າ ຍ້າຍອອກ ຈ ານວນປະຊາກອນທີີ່ເພີີ່ມຂ ັ້ນ ອັດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນ 

2017        

2016              

2015              

2014              

2013              

     ອັດຕາການເພີີ່ມ ໃນໄລຍະ 5 ປີ   

     ອັດຕາການເພີີ່ມ ສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີ   

ປີ ປະຊາກອນ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 
2018   

2019   

2020   

2021   

2022   
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7. ຮ່າງເກັບກ າຂ ໍ້ມນູແບບເປນັກຸ່ມ 

7.1 ຮ່າງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນສະຖານທີີ່ ທີີ່ມີຜະລິດພັນໄມ້ ແລະ ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ລະດັບຄວາມ

ອຸດົມສົມບູນ 

ແຂວງ : ................................................... 

ເມ ອງ : ................................................... 

ບ້ານ : ...................................................                                                          

    

ວັນທີີ່ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ : ........................................ 

 

 

ລ າດັບ 
ຊະນິດ
ພັນພ ດ 

ສະຖານທີີ່
ພົບເຫັນ 

ຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນ 

ຜະລິດພັນໄມ້ ແລະ ການ
ນ າໃຊ້ 

ຄປດ ແລະ ການ
ນ າໃຊ້ ເຄ ີ່ອງ

ຫັດຖະກ າ ໄມ້
ຟ ນ 

ໄມ້ປຸກ
ສ້າງ 

ເຟີນິ
ເຈີັ້ 

ຂາຍ 
ໃຊ້ເປັນ
ອາຫານ 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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7.2 ຮ່າງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນສັດນ ້າ ສັດປ່າຂອງບ້ານ         
ແຂວງ : .......................................... 
ເມ ອງ : .......................................... 
ບ້ານ : ......................................... 
ວັນທີີ່ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ : ............................. 

 

ລ າດັບ 
ຊະນິດ
ພັນສັດ 

ສະຖານທີີ່ພົບ
ເຫັນ 

ຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນ 

ໄລຍະຫ່າງ
ຈາກບ້ານ 

ຂ ໍ້ມູນອ ີ່ນໆ 
ການນ າໃຊ້ 

ນ າໃຊ້ຂາຍ ເປັນອາຫານ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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7.3 ຮ່າງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ສ າມະໂນບັນຫາຂອງບ້ານ 
ແຂວງ : .......................................... 
ເມ ອງ : .......................................... 
ບ້ານ : ......................................... 
ວັນທີີ່ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ : ............................ 

 

ລ າດັບ ຫົວຂ ໍ້ຂອງບັນຫາ 
ບັນຫາ 

ສາເຫດ ຜົນກະທົບ 
ນ າສະເໜີທິດທາງແກ້
ໄຂ 

1 ດ້ານ
ກະສິກ າ 

     

     

     

2 ປ່າໄມ້ 

     

     

     

3 
ດ້ານ
ສາທາລະນະ
ສຸກ 

     

     

     

4 ດ້ານໂຄງ
ລ່າງພ ັ້ນຖານ 

     

     

     

5 ອ ີ່ນໆ 

     

     

     
 

 

  



18 

8.  ເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ສ າລບັລະບບົການປູກພ ດກະສິກ າຫ ກັຂອງບາ້ນ 
ເຄ ີ່ອງມ  1: ການຈັດປະເພດ ລະບົບການປູກພ ດຫ ັກ  
ເຄ ີ່ອງມ  2: ການປະເມີນ ພ ດປະຈ າປີ  
ເຄ ີ່ອງມ  3: ການປະເມີນ ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ  
ເຄ ີ່ອງມ  4: ຮອບວຽນການປູກພ ດ  
ເຄ ີ່ອງມ  5: ຕົັ້ນໄມ້ ຢ ນຕົັ້ນ / ບັນດາພ ດປະຈ າປີຕ່າງໆ  

ເຄ ີ່ອງມ  6: ສະຫ ຼູບ ສັງລວມຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບລະບົບການປູກພ ດ  

8.1  ການຈັດປະເພດ ລະບົບການປູກພ ດຫ ັກ  
ໃນການຈັດກຸ່ມສົນທະນາ, ຈະຕ້ອງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ວ່າລະບົບການປູກພ ດໃດ ທີີ່ປູກພາຍໃນບ້ານ ເປັນພ ດທີີ່
ມີຄວາມສ າຄັນທີີ່ສຸດ )ປົກກະຕິແລ້ວເລ ອກເອົາ 5 ຊະນິດ(. 

ພວກເຮົາ ຈ າເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ ແຕ່ລະປະເພດລຸ່ມນີັ້ ແລະ ເລ ອກເອົານ າຊາວກະສິກອນ, ໂດຍພິຈາລະນານ າໃຊ້ 
ເຄ ີ່ອງມ :  

ຕາຕະລາງລະບບົການປູກພ ດຫລກັພາຍໃນບາ້ນ 

ລະບບົການປກູພ ດ ປະເພດພ ດ ການຈດັລຽງລ າດບັຄວາມສ າຄນັໂດຍອງີຕາມ
ເນ ັ້ອທີີ່ປກູ 

ພ ດປະຈ າປີ 1   

ພ ດປະຈ າປີ 2   

ພ ດປະຈ າປີ 3   

ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ 1   

ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ 2   

ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ 3    

ພ ດໝູນວຽນ, ພ ດຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 1   

ພ ດໝູນວຽນ, ພ ດຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 2   

ພ ດໝູນວຽນ, ພ ດຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ 3   

ພ ດອາຍຸຍາວ ແລະ ພ ດຄົງທີີ່ 1   

ພ ດອາຍຸຍາວ ແລະ ພ ດຄົງທີີ່ 2   

ພ ດອາຍຸຍາວ ແລະ ພ ດຄົງທີີ່ 3   
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ນ າໃຊເ້ຄ ີ່ອງມ  ໃນການເກບັກ າຂ ໍ້ມນູ: 

ແຕ່ລະປະເພດຂອງການປູກພ ດ ທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນ ເຄ ີ່ອງມ ທີ 1, ແມ່ນຈະມີການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ໂດຍນ າໃຊ້ ຄ າຖາມທີີ່
ໄດ້ກະກຽມໄວ້ ດັົ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີັ້ ແລະ ຢູ່ໜ້າເອກເຊວ ທີີ່ໄດ້ແຍກໄວ້ ໃຫ້ທີມງານແລ້ວ.  
ຢູ່ໜ້າເອກເຊວ ທີີ່ແຍກໄວ້, ຈະມີແຖວທີີ່ໝາຍສີຂຽວ ແລະ ມີໝາຍຈ ້າ ແມ່ນບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງຕ ີ່ມຫຍັງໃສ່.   
ສ າລັບສູດໃນການຄິດໄລ່ ຕົວຊີັ້ວັດຕ່າງໆ ແມ່ນຢູ່ເບ ັ້ອງຂວາ ຂອງໜ້າເອກເຊວ ແລະ ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. 
ເຊິີ່ງສິີ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງຫຍັງ. 
 
ການປະເມນີ ພ ດປະຈ າປ ີ

1. ການປະເມີນການປູກພ ດປະຈ າປີ )ສ າລັບການປູກພ ດຊະນິດດຽວ ຕ ໍ່ປີ( 
ສ າລັບການປະເມີນແບບນີັ້ ຈະໄດ້ນ າໃຊ້ 10 ຄ າຖາມຄ : 

1.1. ຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປ  
ຊ ີ່ຂອງພ ດ 
ເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ໃຊ້ປູກພ ດນີັ້ຫ າຍປານໃດ ຈັກເຮັກຕາ  )ຮຕ(? 
1.2. ການກະກຽມດິນ ແລະ ການປູກ 
ໃນການກະກຽມດິນ ແລະ ປູກ ໃຊ້ແຮງງານຈ ານວນ ຈັກຄົນ ? 
ໃນການກະກຽມດິນ ແລະ ປູກ ໃຊ້ເວລາຈັກມ ັ້ ? 
1.3. ໄລຍະການປູກ )ລວມທັງການເສຍຫຍ້າ, ການຫົດນ ້າ ຫ   ສະໜອງນ ້າໃຫ້ພ ດ, ການໃສ່ຝຸ່ນ( 
ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການປູກ ໃຊ້ແຮງງານທັງໝົດຈັກຄົນ ? 
ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການປູກ ໃຊ້ເວລາຈັກມ ັ້ ? 
1.4. ໄລຍະການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຂະບວນການ ຫ ັງການເກັບກ່ຽວ 
ຊ່ວງໄລຍະ ການເກັບກ່ຽວ, ຂົນສົົ່ງ ແລະ ຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ຫ   ແປຮູບຜົນຜະລິດ ໃຊ້ແຮງງານຈັກຄົນ ? 
ຊ່ວງໄລຍະ ການເກັບກ່ຽວ, ຂົນສົົ່ງ ແລະ ຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ຫ   ແປຮູບຜົນຜະລິດ ໃຊ້ເວລາຈັກມ ັ້ ? 
ຜົນຜະລິດ ທີີ່ໄດ້ຈາກການເກັບກ່ຽວ ໄດ້ຫ າຍປານໃດ ຈັກ ກິໂລກ າມ )kg) ? 

ຜົນຜະລິດພ ດຊະນິດນີັ້ ຂາຍໄດ້ລາຄາທົົ່າໃດ ຕ ໍ່ kg ?  
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ າພາດ ຄວນຈະບັນທ ກໄວ້ໃນຕາຕາລາງລຸ່ມນີັ້:  

  

ຕົວຊີັ້ວັດ ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ 1 ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ 2 ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ 3 

ລາຍຮັບຕ ໍ່ເຮັກຕາ (ກີບ/ຮຕ)    
ແຮງງານທີີ່ຕ້ອງການຕ ໍ່ເຮັກຕາ 

(ຮງ/ຮຕ) 
   

ລາຍຮັບຕ ໍ່ວັນງານ (ກີບ/ວັນງານ)    
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8.2. ການປະເມີນ ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ )ສ າລັບ ການປູກພ ດຫ າຍກວ່າໜ ີ່ງຊະນິດພ ດ ຕ ໍ່ປີ ທີີ່ປູກໃນ

ພ ັ້ນທີີ່ ຕອນດິນດຽວກັນ( 
ສ າລັບການປະເມີນລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີແມ່ນໃຊຄ າຖາມດຽວກັນກັບດຽວກັນກັບການປູກພ ດປະຈ າປີແຕ່ຕ້ອງ
ຖາມແຕ່ລະສະນິດພ ດທີີ່ປູກໃນພ ັ້ນທີີ່  ສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ຈາກຜົນລວມຂອງພ ດແຕ່ລະສະນິດ 

ຕົວຊີັ້ວັດ ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ 1 ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ 2 ລະບົບການປູກພ ດປະຈ າປີ 3 
ລາຍຮັບຕ ໍ່ເຮັກຕາ 

(ກີບ/ຮຕ) 
   

ແຮງງານທີີ່ຕ້ອງການຕ ໍ່ເຮັກຕາ 
(ຮງ/ຮຕ) 

   

ລາຍຮັບຕ ໍ່ວັນງານ (ກີບ/ວັນງານ)    

 

8.3. ການປູກພ ດໝູນວຽນ 

ກ ານົດຮອບວຽນການປູກພ ດ 
ເກບັກ າເອາົຂ ໍ້ມນູ ທີີ່ໄດອ້ະທບິາຍ ຢູ່ຫວົຂ ໍ້ ການປະເມນີການປູກພ ດປະຈະປ.ີ 
ຄິດໄລ່ຫາຕົວຊີັ້ວັດທີີ່ຈ າເປັນ ເຊັົ່ນ: ລາຍຮັບ/ເຮັກຕາ/ປີ, ແຮງງານຕົັ້ນຕ /ເຮັກຕາ/ປີ ໃຫ້ຄົບສ າລັບພ ດທຸກໆຊະນິດພ ດ 
ໂດຍນ າໃຊ້ ຄ າຖາມດຽວກັນກັບພ ດປະຈ າປີ, ໃນກ ລະນີທີີ່ ມີການປູກພ ດປະຈ າປີຫ າຍຊະນິດ ຕົວຊີັ້ວັດຂອງຮອບວຽນ
ການປູກພ ດ ແມ່ນຄິດໄລ່ໄດ້ໂດຍ ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຄ າຖາມ ທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຢູ່ໃນຄູ່ມ . 
 

ລວມມູນຄ່າ ຂອງແຕ່ລະຕົວຊີັ້ວັດ ສ າລັບການປູກພ ດໝົດທຸກຊະນິດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫານໃຫ້ຈ ານວນປີ.  

ຕົວຊີັ້ວດັ  ພດ  ໝູນວຽນ
1 

ພ ດໝູນວຽນ 
2 

 ພດ  ໝູນວຽນ
3 

ພ ດໝູນວຽນ
 4  

ພ ດໝູນວຽນ 
5 

ໄລຍະການ
ໝູນວຽນ 

ລວມ  

ຈ ານວນປຂີອງແຕ່
ລະໄລຍະ 

       

ລາຍຮັບຕ ໍ່ເຮກັຕາ 
(ກບີ/ຮຕ) 

       

ແຮງງານທີີ່
ຕ້ອງການຕ ໍ່
ເຮກັຕາ (ຮງ/ຮຕ) 

       

ລາຍຮັບຕ ໍ່ວນັງານ 
(ກບີ/ວນັງານ) 
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8.4. ພ ດຄົງທີີ່ ແລະ ພ ດອາຍຸຍາວ 
ກ່ອນທີີ່ດ າເນີນການສ າພາດ ເຮົາຄວນຄ ານ ງດັົ່ງນີັ້: 

ຄວນອະທິບາຍ ບັນດາຄວາມໝາຍ ຂອງແຕ່ໄລຍະ ການຜະລິດ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນຈະແຈ້ງສາກ່ອນ ຈິີ່ງທ າການສ າພາດ
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ໄລຍະການປູກ, ການບ າລຸງຮັກສາ, ການໃຫ້ຜົນຜະລິດ )ໄລຍະການໃຫ້ຜົນຜະລິດເລີີ່ມຕົັ້ນ, ໄລຍະການ

ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ ແລະ ໄລຍະຜົນລະລິດເລີີ່ມລຸດລົງ(. 

ເກັບກ າເອົາຂ ໍ້ມູນ ໄລຍະເວລາ ເປັນປີ  ສ າລັບແຕ່ລະໄລຍະ ກ່ອນຈະສ ບຕ ໍ່ສ າພາດເອົາຂ ໍ້ມູນອັນອ ີ່ນ. 

ໃນເວລາສ າພາດເອົາຂ ໍ້ມູນ ຕ້ອງອະທິບາຍ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຂົັ້າໃຈ ເພ ີ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ວ່າ ກ າລັງສ າພາດເອົາ
ຂ ໍ້ມູນຢູ່ໃນ ໄລຍະໃດ 

ໃນບາງກ ລະນີທີີ່ີ່ພ ດທີີ່ປູກແມ່ນພ ດທີີ່ຫາກ ໍ່ປູກໃໝ່ ແລະ ຊາວບ້ານບ ໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງຜົນພະລິດຂອງແຕ່ລະໄລຍະ ໃນ
ກ ລະນີນີັ້ັ້, ໃຫ້ແຍກອາຍຸການຂອງພ ດອອກເປັນໄລຍະ ໂດຍມີຕົວເລກສັງລວມແມ່ນ 30 ປີ ຫ ັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ປ້ອນຕົວ

ເລກຂ ໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໄລຍະທ າອິດໃສ່ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເພີີ່ມຜົນພະລິດໃນຊາວງທີີ່ຜົນຜະລິດເພີີ່ມຂ ັ້ນ ແລະ ລຸດ
ຜົນພະລິດລົງໃນຊ່ວງທີີ່ຜົນພະລິດລຸດລົງໂດຍການກະຕວງ ແຕ່ຜົນລວມຂອງໄລຍະເວລາທັງໝົດຕ້ອງເທົົ່າກັບໄລຍະ
ເວລາລວມຂອງອາຍຸພ ດນັັ້ນໆ  

1.1. ຂ ໍ້ມນູ ທົົ່ວໄປ 
ຊ ີ່ຊະນິດພ ດ ? 
ເນ ັ້ອທີີ່ການປູກພ ດນີັ້ ມີເທົົ່າໃດ ຈັກເຮັກຕາ ? 
ໂດຍລວມ ເຈົັ້າຮັກສາພ ດນີັ້ໄວ້ ເປັນເວລາຈັກປີ ຈິີ່ງຕັດ ຫ   ອານາໄມອອກ ? 
)ກວດຄ ນ ຕົວເລກທີີ່ໄດ້ຮັບ ໂດຍບວກລວມໝົດທຸກປີ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ມ ັ້ປູກຈົນຮອດ ສະສາງພ ັ້ນທີີ່ຕອນດິນຫ ັງການເກັບ
ກ່ຽວ(  
ຫ ັງຈາກປູກແລ້ວ ດົນປານໃດ ເຮົາຈິີ່ງສາມາດສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ເທ ີ່ອທ າອິດໄດ້ ? 
)ກວດຄ ນ ຕົວເລກທີີ່ໄດ້ຮັບ ໂດຍ ການຄິດໄລ່ບວກລວມຈ ານວນປີ ຂອງໄລຍະການປູກ ບວກກັບ ຈ ານວນປີ ຂອງ
ໄລຍະການບ າລຸງຮັກສາ(  
 

1.2. ໄລຍະການປູກ )ປທີ າອດິ(: ລວມທັງເວລາທີີ່ໃຊ້ ໃນການເຮັດວຽກອານາໄມ ພ ັ້ນທີີ່ຕອນດິນ, ການກະກຽມດິນ
, ຫວ່ານແກ່ນ, ການປູກ ແລະ ເສຍຫຍ້າ )ຈ ານວນຄອບຄົວລວມ ແລະ ການຈ້າງແຮງງານຈາກຂ້າງນອກ(. 

 
ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການປູກ ໃຊ້ແຮງງານຈ ານວນຈັກຄົນ ? 
ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການປູກ ໃຊ້ເວລາຈັກມ ັ້ ? 
1.3. ໄລຍະຂອງການ ບ າລງຸຮກັສາ )ເປນັໄລຍະທີີ່ພ ດບ ໍ່ທນັໃຫຜ້ນົຜະລດິເທ ີ່ອ(: ລວມທງັເວລາ ທີີ່ເຮດັວຽກໃນການ

ເສຍຫຍາ້, ໃສຝຸ່ນ່ ແລະ ອ ີ່ນໆ 
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ຖາ້ບາງຊະນດິພ ດ ທີີ່ບ ໍ່ກຽ່ວຂອ້ງກ ໍ່ອາດຈະຕດັ ໄລຍະນີັ້ອອກ ຕວົຢາ່ງ: ອອ້ຍ. ແຕສ່ າລບັ ຢາງພາລາ ແມນ່ເຮາົຄວນຈະ
ເກບັກ າເອາົຂ ໍ້ມນູນີັ້. 
ຊ່ວງໄລຍະ ການບ າລຸງຮັກສາ ໃຊ້ເວລາຈັກປີ ? 
ໃນໄລຍະ ການບ າລຸງຮັກສາ ໃຊ້ແຮງງານຈ ານວນຈັກຄົນ ? 
ໃນໄລຍະ ການບ າລຸງຮັກສາ ໃຊ້ເວລາຈັກມ ັ້ ? 
 

1.4. ໄລຍະ ພ ດໃຫຜ້ນົຜະລດິ 
ໃນບາງກ ລະນີ ຂອງການຄິດໄລ່ຫາຈ ານວນມ ັ້ເຮັດວຽກ ແລະ ລາຍຮັບໃນການປູກ ອ້ອຍ ຫ   ຢາງພາລາ ແມ່ນຈ າເປັນ
ຕ້ອງ ຫານໃຫ້ ໄລຍະຍ່ອຍ ເຊັົ່ນ: ໄລຍະໃຫ້ຜົນຜະລິດເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ໄລຍະໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ ແລະ ໄລຍະຜົນຜະລິດເລີີ່
ໃລຸດລົງ. ໃນກ ລະນີ ສະເພາະບາງພ ດທີີ່ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໄລຍະນີັ້ ກ ໍ່ສາມາດຕັດອອກ. 
1.4.1. ໄລຍະ ພ ດໃຫຜ້ນົຜະລດິເບ ັ້ອງຕົັ້ນ 
ໃນໄລຍະ ພ ດໃຫ້ຜົນຜະລິດເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໃຊ້ເວລາຈັກປີ ? 
ຜົນຜະລິດ ຕ ໍ່ປີ ທີີ່ເກັບກ່ຽວໄດ້ ຈັກກິໂລກ າມ )kg) ? 

ຜົນຜະລິດພ ດ ໃນໄລຍະນີັ້ ຂາຍໄດ້ລາຄາທົົ່າໃດ ກີບ/kg ?  
ໃນໄລຍະ ພ ດໃຫ້ຜົນຜະລິດເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໃຊ້ແຮງງານເຮັດວຽກຈັກຄົນ ? 
ໃນໄລຍະ ພ ດໃຫ້ຜົນຜະລິດເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກຈັກມ ັ້ ? 
ໃນໄລຍະ ພ ດໃຫ້ຜົນຜະລິດເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານເຮັດວຽກຈັກຄົນ ຕ ໍ່ປີ ? 
 
1.4.2. ໄລຍະ ພ ດໃຫຜ້ນົຜະລດິສງູສດຸ )ຄ າຖາມ ແມນ່ຄ ກນັກບັ ໄລຍະ ພ ດໃຫຜ້ນົຜະລດິເບ ັ້ອງຕົັ້ນ( ? 
ໃນໄລຍະ ພ ດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ ໃຊ້ເວລາຈັກປີ ? 
ຜົນຜະລິດ ທີີ່ເກັບກ່ຽວໄດ້ ຈັກ ກິໂລກ າມ )kg) ? )ເບີີ່ງຕາຕາລາງ ຜົນຜະລິດພ ດ /ຕ ໍ່ປີ( 

ຜົນຜະລິດພ ດ ໃນໄລຍະນີັ້ ຂາຍໄດ້ລາຄາທົົ່າໃດ ກີບ/kg ? 
ລາຍຮັບລວມ ທີີ່ໄດ້ຈາກການປູກພ ດໃນໄລຍະນີັ້ ແມ່ນເທົົ່າໃດ )ກີບ( ?  
ໃນໄລຍະ ພ ດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ ໃຊ້ແຮງງານເຮັດວຽກຈັກຄົນ ? 
ໃນໄລຍະ ພ ດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກຈັກມ ັ້ ? 
 

1.4.3. ໄລຍະ ຜນົຜະລດິພ ດ ເລີີ່ມລດຸລງົ )ຄ າຖາມ ແມນ່ຄ ກນັກບັ ໄລຍະ ພ ດໃຫຜ້ນົຜະລດິເບ ັ້ອງຕົັ້ນ( ? 
ໃນໄລຍະ ຜົນຜະລິດພ ດ ເລີີ່ມລຸດລົງ ໃຊ້ເວລາຈັກປີ ? 
ຜົນຜະລິດ ທີີ່ເກັບກ່ຽວໄດ້ ຈັກ ກິໂລກ າມ )kg) ? 

ຜົນຜະລິດພ ດ ໃນໄລຍະນີັ້ ຂາຍໄດ້ລາຄາທົົ່າໃດ ກີບ/kg ? 
ລາຍຮັບລວມ ທີີ່ໄດ້ຈາກການປູກພ ດ ໃນໄລຍະນີັ້ ແມ່ນເທົົ່າໃດ )ກີບ( ?  
ໃນໄລຍະ ຜົນຜະລິດພ ດ ເລີີ່ມລຸດລົງ ໃຊ້ແຮງງານເຮັດວຽກຈັກຄົນ ? 
ໃນໄລຍະ ຜົນຜະລິດພ ດ ເລີີ່ມລຸດລົງ ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກຈັກມ ັ້ ? 
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1.4.4. ໄລຍະ ການສະສາງ ພ ັ້ນທີີ່ທ າການຜະລດິ  
ເມ ີ່ອຮອບວຽນການຜະລິດສິັ້ນສຸດລົງ, ຊາວກະສິກອນຈ າເປັນຕ້ອງ ທ າການອານາໄມ ພ ັ້ນທີີ່ຕອນດິນ ແລະ ກ າຈດັສິີ່ງ
ເສດເຫ  ອ ຈາກການປູກພ ດ.  
 
ພວກເຈົັ້າໃຊ້ແຮງງານ ຈັກຄົນ ເພ ີ່ອອານາໄມພ ັ້ນທີີ່ຕອນດິນ ຫ ັງການເກັບກ່ຽວ ? 
ພວກເຈົັ້າໃຊ້ເວລາ ຈັກມ ັ້ ເພ ີ່ອອານາໄມພ ັ້ນທີີ່ຕອນດິນ ຫ ັງການເກັບກ່ຽວ ? 
ຫ ັງຈາກ ອານາໄມພ ັ້ນທີີ່ຕອນດິນແລ້ວ ເຈົັ້າໄດ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນຫຍັງບ  ? ຖ້າມີ ໄດ້ລາຍຮັບຫ າຍປານໃດ ? )ຕົວຢ່າງ: 
ຂາຍໄມ້ ທີີ່ໄດ້ຈາກໄມ້ຢ ນຕົັ້ນ ແລະ ອ ີ່ນໆ(. 
ຕາຕະລາງສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຈາກພ ດຄົງທີີ່ ແລະ ພ ດອາຍຸຍາວ 

ຕົວຊີັ້ວດັ ພ ດ1 ພ ດ 2 
ລາຍຮັບຕ ໍ່ເຮກັຕາ 

(ກບີ/ຮຕ) 
  

ແຮງງານທີີ່ຕ້ອງການຕ ໍ່ເຮກັຕາ 
(ຮງ/ຮຕ) 

  

ລາຍຮັບຕ ໍ່ວນັງານ (ກບີ/ວນັງານ)   
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9. ລວບລວມຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັລະບົບການປູກພ ດ  

9.1. ການປະເມີນການປູກພ ດຫລັກ: ສ າລັບພ ດຫລັກທຸກຊະນິດ ແລະ ລະບົບການປູກພ ດ 
ສ າລັບການປຽບທຽບຂອງລະບົບການປູກພ ດ, ພວກເຮົາຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ຕົວຊີັ້ວັດສ າລັບພ ດຕົັ້ນຕ ໍ່ທີໄດ້ເຮັດ

ມາແລ້ວ, ການນ າໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ  1 ຫາ 5 ສ າລັບພ ດທັງໝົດ ແລະ ລະບົບການປູກພ ດ, ມູນຄ່າສ າລັບຕົວຊີັ້ວັດຕ້ອງໄດ້ກົບ

ປີໄປໃສ່ ຕາຕະລາງເອັກແຊນຊິດ ເພ ີ່ອຜັນຂະຫຍາຍເປັນຂ ໍ້ມູນລະດັບບ້ານ ແລະ ຊ ີ່ບ້ານ.xlsx  

ໃນກ ລະນີທີມີບາງຊະນິດພ ດທີຍັງບ ໍ່ທັນເຄີຍປູກໃນຂອບເຂດພ ັ້ນທີີ່ດິນບ້ານສະເໜີເປັນທາງເລ ອກໄໝ່, ຂ ໍ້ມູນຈາກ

ບ້ານອ ີ່ນໆ ອາດຖ ກນ າໃຊ້ເພ ີ່ອຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງໃນອານາຄົດ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ທີອາດຈະເກີດຂ ັ້ນ. ແນວໃດກ 
ຕາມຕ້ອງໄດ້ລະບຸຢ່າງສັດເຈນຕ ໍ່ຊາວບ້ານວ່າຕົວເລກເຫລົົ່ານີັ້ບົງຊີັ້ວ່າສິີ່ງທີອາດເປັນຜົນມາຈາກກິດຈະກ າໄໝ່. 

 ລາຍຮັບລວມຕ ໍ່ເນ ັ້ອທີີ່ (ລາຄາ x ຜົນຜະລິດ/ເຮັກຕາ (ກີບ) 

 ຈ ານວນວັນງານ ທີີ່ທ າການຜະລິດຕ ໍ່ເຮັກຕາ (ຕົວເລກ)  

 ລາຍຮັບລວມຕ ໍ່ວັນງານ (ລາຄາ x ປະລິມານຜົນຜະລິດ)/ຈ ານວນວັນງານ (ກີບ) 

ສັງລວມຕົວຊີັ້ວັດຂອງການປູກພ ດກະສິກ າຫລັກ 
 

ພ ດທີ 1 ພ ດທີ 2 ພ ດທີ 3 ພ ດທີ 4 ພ ດທີ 5 

ລາຍຮັບ (ລາຄາ* ຜົນຜະລິດ) / ຮຕ (ກິບ)      

ຈ ານວນແຮງານວນັ     ຕ ໍ່ເຮັກຕາ )ຕົວເລກ(      

ລາຍຮັບ (ລາຄາ* ຜົນຜະລິດ) / ແຮງງານວັນ (ກິບ)      
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9.2. ສ າມະໂນຂ ໍ້ມູນຄົວເຮ ອນ 
ຈາກຕາຕະລາງ: “ໂຄງສ້າງຂອງຄອບຄົວ ແລະ ແຮງງານ”  “Family structure and labor” ໃນຕາຕະລາງ: 

ຈ ານວນແຮງງານຕົັ້ນຕ ໍ່ຂອງຄອບຄົວໂດຍອິີ່ງຕາມລາຍຮັບຕົັ້ນຕ ໍ່.  

ແຫລ່ງລາຍຮັບຕົັ້ນຕ ໍ່ຂອງຄອບຄົວ 

 
ຈ ານວນຄອບຄົວ ເປີເຊັນຂອງຄອບຄົວ ຈ ານວນແຮງງານສະເລັົ່ຍ 

ການປູກພ ດ    

ການລ້ຽງສັດ    

ເຮັດທຸລະກິດ    

ພະນັກງານລັດ    

ຮັບຈ້າງ    

ອ ີ່ນໆ    

 

9.3. ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົົ່າທີີ່ດິນ 
ຂະໜາດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົົ່າທີີ່ດິນ 

 
ທີຢູ່ອາໃສ ດິນສວນ ດິນນາ 

ດິນປູກພ ດ
ເສດຖະກິດ ໜອງປາ ທີີ່ດິນປູກໄມ້ 

ອ ີ່ນ
ໆ 

ເນ ັ້ອທີ ເປັນ ຮຕ  
(ເນ ັ້ອທີລວມ)        

ຄ່າເຊົົ່າດິນ 
 (ກິບ/ຮຕ/ປີ) (ສະເລັົ່ຍ)        
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9.4. ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນປັດຈຸບັນ  
ຜົນຮັບຈາກການສ້າງແຜນທີີ່ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ໃຫ້ເອົາຕາຕະລາງ ທີສະແດງເນ ັ້ອທີີ່ດິນທີປູກ

ພ ດ ແລະ ກົບປີເອົາ ແລ້ວໄປໃສ່ຕາຕະລາງເອັກແຊນ excel sheet ດຽວກັນ ທີໄດ້ສະຫລຸບຂ ໍ້ມູນລາຍຮັບຈາກພ ດ

ຫລັກໄວ້ແລ້ວ  
ເນ ັ້ອທີ ຈາກການປູກພ ດກະສິກ າຫລັກ 

ຊະນິດພ ດຫລັກ ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນປັດຈຸບັນ (ຮຕ) ຈາກ GIS 

  

  

  

  

  

  
ການຜັນຂະຫຍາຍຂ ໍ້ມູນຂ່າສານເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນໃນລະດບັບ້ານ 

ໃນຫົວຂ ໍ້ນີັ້ ໃຫ້ນ າໃຊ້ຜົນຄູນ ລາຍຮັບ/ຮຕ/ປີ ສ າລັບແຕ່ລະພ ດ ກັບຈ ານວນເຮັກຕາທີໄດ້ເຮັດການປູກພ ດໃນບ້ານ. 

ຫລັງຈາກນັັ້ນ ເຮົາຈະໄດ້ລາຍຮັບ ແລະ ຈ ານວນແຮງງານວັນ ຂອງບ້ານທັງໝົດ. 
ລາຍຮບັໃນຂັັ້ນບາ້ນ (ພ ດ x) = ລາຍຮບັ/ເຮກັຕາ/ປີ (ພ ດ x) * ເຮກັຕາ (ພ ດ x) ພ ັ້ນທີີ່ປກູໃນປະຈບຸນັ 

ແຮງງານທີີ່ໃຊໃ້ນຂັັ້ນບາ້ນ (ພ ດ x) = ຈ ານວນວນັງານຕ ໍ່ເຮກັຕາ (ພ ດx) * ເຮກັຕາ (ພ ດ x) ໃນພ ັ້ນທີີ່ປກູໃນປະຈບຸນັ 

ລາຍຮັບຂອງບ້ານ ແລະ ແຮງງານ. 

ຊະນິດພ ດຫລັກ 
ການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິໃນປະຈບຸັນ 

(ເຮັກຕາ) 

ລາຍຮັບຂອງບ້ານ )ກີບ( 
ຈາກການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິໃນ 

ປະຈຸບັນ 

ແຮງງານທີີ່ໃຊ້ໃນບ້ານ )ມ ັ້ທີີ່
ອອກແຮງງານ( ໃນພ ັ້ນທີີ່ 
ດນິທີີ່ນ າໃຊ້ໃນປະຈຸບນັ 
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ໃນເມ ອ່ຕາຕະລາງໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ັ້ນດ້ວຍ ເອັກແຊນ Excel, ຕາຕະລາງໃນເອັກແຊນຕ້ອງໄດ້ຖ ກຄັດລ້ອກ-ກົບປີ. ການ

ເຮັດການກົບປີສ າເນົາ ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເຮັດແບບຈ າລອງຕາມການວາງແຜນກັບກຸ່ມຊາວກະສິກອນໄດ້. 

9.5. ການກ ານົດເນ ັ້ທີີ່ສູງສຸດ ແລະ ຕ ໍ່າສຸດ 
ຄ າຖາມແນະນ າ 
ມີທີີ່ດິນພຽງພ ບ ໍ່ ບ່ອນທີີ່ດິນ ທີບ ໍ່ໄດ້ຖ ກທ າລາຍ ຈາກການເຊາະເຈ ີ່ອນ? 

ໄດ້ມີການປູກພ ດປະຈ າປີ ໃນທີີ່ດິນທີມີຄວາມຄ້ອຍຊັນສູງບ ໍ່?  

ມີທີີ່ດິນ ທີມີຄວາມເລິກພຽງພ ທີຈະກະເກັບນ ້າໄດ້ພຽງພ ສ າລັບການປູກພ ດປະຈ າປີໃນຂອບເຂດບ້ານບ ໍ່? 

ມີທີີ່ດິນອ່ອນພຽງພ ສ າລັບປູກພ ດປະຈ າປີບ ໍ່? 

ມີຈ ານວນປະເພດທີີ່ດິນຫລາຍ ຫລ  ນ້ອຍປານໃດ ທີໄດ້ສ າລວດ ຫລ  ພິສູດແລ້ວວ່າ ມີຄວາມເໝາະສົມເຈາະຈົງການ
ປູກພ ດຊະນິດພ ດສະເພາະ ທີມີຢູ່ຂອບເຂດບ້ານ ແລະ ຢູ່ໃສ່? 

ທີີ່ດິນທີມີຄວາມຄ້ອຍຊັນທີເໝາະສົມສ າລັບປູກພ ດຖາວອນ )ປະເພດພ ດຍາວນານ( ຍັງມີຢູ່ບ ໍ່ໃນຂອບເຂດບ້ານ? 

ສັດລ້ຽງສາມາດຊອກຫາແຫລ່ງນ ້າໃກ້ກັບເຂດລ້ຽງສັດຂອງບ້ານບ ໍ່? 

ຊາວບ້ານໄດ້ສນູເສຍຕົັ້ນໄມ້ສ າລັບທີຢູ່ອາສັຍຂອງສັດປ່າບ ໍ່? ພາຍຫລັງການປ່ຽນແປງເນ ັ້ອທີີ່ດັົ່ງກ່າວເປັນເຂດຜະລິດ
ກະສິກ າ 

ມີຄວາມຫ່າງໃກ້ປານໃດ ສ າລັບເສັັ້ນທາງການຂົົ່ສສົົ່ງຈາກພ ດທີີ່? 

ພວກທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາພ ັ້ນທີີ່ທີີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນຂອບເຂດບ້ານບ ? 

ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນປັດຈຸບັນ, ເນ ັ້ອທີຕ ໍ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ. 
 

ຊະນິດພ ດຫລັກ 
ການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິປັດຈບຸັນ 

(ຮຕ) ຈາກ GIS 
ເນ ັ້ອທີີ່ຕ ໍ່າສຸດທີີ່

ຕ້ອງການ (ເຮັກຕາ) 
ເນ ັ້ອທີີ່ສູງສຸດທີີ່ 

ຄາດຄະເນໄດ້ (ເຮັກຕາ) 

    

    

    

    

    

ລວມ    
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9.6. ການຄິດໄລ່ພີັ້ນທີີ່ດິນທີມີທ່າແຮງໃນອານາຄົດ 
ໃນຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ, ພວກເຮົາເລີັ້ມການຄິດໄລ່ ດ້ວຍການເອົາ ພ ັ້ນທີີ່ດິນທີມີທ່າແຮງໃນອານາຄົດ ແລະ ຂ ໍ້ມູນແຮງງານ

ຕົັ້ນຕ ໍ່ ແລະ ລາບຮັບຂອງພ ດ ເພ ີ່ອປະກອບເຂົັ້າຕາຕະລາງ 5.  

1. ໃຫ້ເລ ອກເອົາພ ດທີີ່ມີລາຍຮັບລວມສູງສຸດ / ຮຕ ຈາກຕາຕະລາງ 1, ຊ ີ່ງສ້າງຂ ັ້ນດ້ວຍເຄ ີ່ອງມ  6 ແລະ ຜົນຄູນລາຍ

ໄດ້ /ເຮັກຕາ/ ປີ ທີີ່ມີເນ ັ້ອທີີ່ສູງສຸດທີີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍໄດ້ທີີ່ມີທ່າແຮງໃນລະດັບບ້ານສ າລັບການປູກພ ດ
ຊະນິດນີັ້. ໃນກ ລະນີຂອງພວກເຮົາ, ນີັ້ແມ່ນລະບົບການປູກພ ດທີີ່ມີ 2 ຜົນຜະລິດເຂົັ້າ. ສັງເກດເຫັນຈ ານວນຂອງ

ເຮັກຕາທີີ່ນ າໃຊ້. ໃນກ ລະນີນີັ້ເຂດທີີ່ສູງສຸດ ແລະ ຕ ໍ່າສຸດ ແມ່ນຄ ກັນເພາະວ່າພວກເຮົາບ ໍ່ສາມາດຄາດຫວັງວ່າການ
ຂະຫຍາຍເໜ ອທີີ່ຂອງໂຄງການຊົນລະປະທານ. 

2. ໃຫ້ເລ ອກເອົາພ ດທີີ່ມີລາຍຮັບລວມລ າດັບສອງ ແລະ ຜົນຄູນລາຍໄດ້ /ເຮັກຕາ/ ປີ ກັບ ກັບເນ ັ້ອທີີ່ດິນສູງສຸດທີ
ສາມາດປູກໄດ້ ເພ ີ່ອການຄິດໄລ່ລາຍຮັບສູງສຸດຂອງບ້ານກັບພ ດນີັ້, ບັນທ ກຈ ານວນຂອງເຮັກຕາທີີ່ນ າຕົວຢ່າງທີີ່

ພວກເຮົາຍົກໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນແບບຟອມແມ່ນ: ອ້ອຍ 
3. ໃຫ້ເລ ອກເອົາພ ດທີີ່ມີລາຍຮັບລວມລ າດັບສາມ, ໃນກ ລະນີສ ກສາຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຢາງພາລາ ແລະ ການ

ຄິດໄລ່ ລາຍຮັບ ຂອງຄ່າສູງສຸດຂອງພ ັ້ນທີ. 
4. ໃຫ້ເລ ອກເອົາພ ດທີີ່ມີລາຍຮັບລວມລ າດັບສີີ່, ໃນກ ລະນີສ ກສາຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ເຂົັ້າ ແລະ ການຄິດໄລ່ ລາຍຮັບ 

ຂອງຄ່າສູງສຸດຂອງພ ັ້ນທີ. 
5. ໃຫ້ເລ ອກເອົາພ ດທີີ່ມີລາຍຮັບລວມລ າດັບຫ້າ, ໃນກ ລະນີສ ກສາຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ມັນຕົັ້ນ ແລະ ການຄິດໄລ່ 

ລາຍຮັບ ຂອງຄ່າສູງສຸດຂອງພ ັ້ນທີ. 
6. ໃຫ້ຄິດໄລ່ມີຈ ານວນເຮັກຕາທີຈະໃຊ້ກັບການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ, ໂດຍການເພີັ້ມຈ ານວນເຮັກຕາທີໃຊ້ແລ້ວ ສ າລັບພ ດທີ

ມີໃນຂັັ້ນຕອນ 1 ຫາ 5. 
7. ຖ້າຫາກເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ນ າໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນສູງກວ່າເນ ັ້ອທີີ່ການຜະລິດກະສິກ າຂອງບ້ານ (350 ຮຕ), ຈະຕ້ອງໄດ້ດັດປັບ

ເນ ັ້ອທີີ່ 
ໃນການປູກພ ດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

a. ເວລາປັບປ່ຽນເຮົາຈະປັບເນ ັ້ອທີີ່ຂອງພ ດຫ ັກ ທີີ່ມີລາຍຮັບ/ເຮັກຕາຕ ໍ່າສຸດ 

 ໂດຍປັບເນ ັ້ອທີີ່ການປູກລົງຕ ີ່າສຸດເທົົ່າທີີ່ເປັນໄປໄດ້ສ າລັບພ ດຊະນິດນີັ້. ຖ້າຈ ານວນເນ ັ້ອທີີ່ກະສິກ າລວມ
ໜ້ອຍກວ່າດິນກະສິກ າຂອງບ້ານທີີ່ມີຢູ່ ແມ່ນໃຫ້ເພີີ່ມເນ ັ້ອທີີ່ແຕ່ລະປະເພດດິນຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ຄ ເກົົ່າ. 

b. ຖ້າຍັງມີເນ ັ້ອທີີ່ຫ າຍຢູ່ ແມ່ນສ ບຕ ໍ່ລຸດເນ ັ້ອທີີ່ການປູກພ ດລົງ 
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 ໂດຍເຮັດຄ ກັນກັບຂັັ້ນຕອນທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນຂັັ້ນຕອນທີີ່ຜ່ານມາໂດຍເລ ອກພ ດທີີ່ສ້າງລາຍຮັບ/ເຮັກຕາ 

ໜ້ອຍສຸດອັນດັບສອງ. ຖ້າຈ ານວນເນ ັ້ອທີີ່ກະສິກ າລວມໜ້ອຍກວ່າດິນກະສິກ າຂອງບ້ານ ແມ່ນເພີີ່ມ

ເນ ັ້ອທີີ່ແຕ່ລະປະເພດດິນຕາມຄວາມເໝາະສົມຄ ເກົົ່າ. 

c. ສ ບຕ ໍ່ປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນຂັັ້ນຕອນ a. ແລະ b. ໂດຍເລ ອກພ ດທີີ່ສ້າງລາຍຮັບ/ເຮັກຕາສູງສຸດ 

ຊະນິດຕ ໍ່ໄປຈົນກວ່າເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ນ າໃຊ້ຈະເໝາະສົມກັບພ ັ້ນທີີ່ດິນກະສິກ າໃນບ້ານ. 

 

ການພັດທະນາທາງເລ ອກຂອງການປູກພ ດໃນອານາຄົດ 

ຊະນິດພ ດຫ ັກ 
ການນ າໃຊ້ທີີ່
ດນິໃນປະຈຸ
ບັນ (ເຮັກຕາ) 

ເນ ັ້ອທີີ່ຕ ໍ່າສຸດທີີ່ 
ຕ້ອງການ 
(ເຮັກຕາ) 

ເນ ັ້ອທີີ່ສູງສຸດທີີ່ມີ
ຄວາມເປັນ 

ໄປໄດ້ (ເຮັກຕາ) 

ລາຍຮັບສູງ
ສຸດ 
 ) ກບີ( 

ເນ ັ້ອທີີ່ທີີ່ໄດ້ 
ລາຍຮັບສູງສຸດ 
) ເຮັກຕາ( 

ນາແຊງທີີ່ໃຫ້ຜົນຜະລດິ 2 ຄັັ້ງ      

ອ້ອຍ      

ຢາງພາລາ      

ເຂົັ້ານາປີ      

ມັນຕົັ້ນ      

ລວມທັງໝດົ      

 

ການຄ ານວນຄິດໄລ່ໄດ້ສ າເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ສ້າງຖັນເພີັ້ມໃສ່ຕາຕະລາງເພ ີ່ອຄິດໄລ່ຈ ານວນແຮງງານທັງໝົດທີີ່ຕ້ອງການ

ພາຍໃນບ້ານສ າລັບພ ດແຕ່ລະຊະນິດ ເຂົັ້າໃນການປູກພ ດໃນອານາຄົດ.  

ຊະນິດພ ດຫ ັກ 

ການນ າໃຊ້ທີີ່
ດນິໃນ 
ປະຈຸບັນ 
(ເຮັກຕາ) 

ລາຍຮັບໃນ 
ປະຈຸບັນຂອງ

ບ້ານ 
)ກີບ(  

ຈ ານວນ 
ແຮງງານລວມທີີ່
ຕ້ອງການຂອງບ້ານ 

)ຄົນ( 

ເນ ັ້ອທີີ່ທີີ່ໄດ້ 
ລາຍຮັບສູງ

ສຸດ 
(ເຮັກຕາ) 

ລາຍຮັບ
ສູງສຸດ 
(ກີບ) 

ແຮງງານຫ າຍ 
ສຸດທີີ່ນ າໃຊ ້
ແບບຈ າລອງ 

)ຄົນ( 
ນາແຊງທີີ່ໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດ 2 ຄັັ້ງ       

ອ້ອຍ       

ຢາງພາລາ       

ເຂົັ້ານາປີ       

ມັນຕົັ້ນ       

ລວມທັງໝດົ       
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ການນ າໃຊຂ້ ໍ້ມນູສ າມະໂນຄວົເຮ ອນ: 

ເພ ີ່ອກວດກາວ່າແຮງງານໃນບາ້ນມພີຽງພ  ຫ   ບ ໍ່ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດທ າການຜະລິດຕາມເນ ັ້ອທີີ່ ທີີ່ໄດ້ກ ານົດໃນ
ແບບຈ າລອງ, ແມ່ນໃຫ້ນ າເອົາປະຊາກອນທີີ່ຢູ່ໃນໄວເຮັດວຽກ ຈາກຊຸດຂ ໍ້ມູນສ າມະໂນຄົວເຮ ອນທີີ່ເກັບກ າມາ .  

ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຈ ານວນວັນງານ ຫ   ວັນງານຕ ໍ່ປີ,  ເຮົາກ ໍ່ເອົາຈ ານວນພົນລະເມ ອງທີີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກຈາກ

ຊຸດຂ ໍ້ມູນສ າມະໂນລະດັບຄົວເຮ ອນ ໂດຍຄິດໄລ່ເອົາຈ ານວນວັນງານ 20 ວັນຕ ໍ່ເດ ອນ, 12 ເດ ອນຕ ໍ່ປີ. 

ການສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆແມ່ນພິຈາລະນາເອົາຈາກການເຮັດສັນຍາ ແລະ ການເອົາດິນໃຫ້ເຊົົ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ມູນຄ່າເຊົົ່າດິນຕ ໍ່ເຮັກຕາຕ ໍ່ປີ.  

9.7. ການສົນທະນາກ່ຽວກັບລາຍຮັບສູງສຸດທີເປັນໄປໄດ້ 
ຕາຕະລາງທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃຫ້ສ າເລັດສົມບູນ, ແລ້ວນ າສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນບ້ານ 

ແລະ ສົນທະນາປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບລາຍຮັບສູງສຸດນ າເຂົາເຈົັ້າ. ໃນການສົນທະນາ ໃຫ້ພິຈາລະນາ ຫວົຂ ໍ້ຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ 
ການຕະລາດທີເປັນໄປໄດ້ / ຂ ໍ້ຈ າກັດ, ບັນຫາການອະນຸລັກດິນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເອົາດິນໃຫ້ເຊົົ່າ, ຫົວຂ ໍ້ທັງ

ໝົດຕ້ອງໄດ້ຍົກຂ ັ້ນມາໃນການສົນທະນາ, ການປັບຫົວຂ ໍ້ໃນຕາຕະລາງແມ່ນອິີ່ງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບ້ານ ແລະ 

ຂ ໍ້ສະເໜີ ຂ ໍ້ໂຕແຍ້ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖ ກບັນທ ກ. ການເຫັນດີຂອງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນບ້ານໃນຕະລາງແຜນການ
ຜະລີດໃນອານາຄົດ ແລ້ວໄປຫາແຜນທີ ບ່ອນທີມີການປ່ຽນແປງ. ໂດຍການສະເໜີເນ ັ້ອທີໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ ແລະ 
ສົນທະນາປຶກສາຫາລ ກັບເຂົາເຈົັ້າວ່າການປ່ຽນແປງການປູກພ ດມີຄວາມເໝາະສົມແລ້ວບ ໍ່  
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10. ລາຍການຂ ໍ້ມູນທີີ່ຄ້ອງການໃຊ້ໃນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສກິ າໃນລະດັບຂັັ້ນບ້ານ 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ ຊ ີ່ຂ ໍ້ມູນ ການນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຕ້ອງການ ກວດ

ສອບ 
ແຜນທີີ່ສະພາບການນ າ
ໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນ
ປະຈຸບັນ ຂ ມູນໃນ
ລະດັບປະເພດດິນຍ່ອຍ 

ສະພາບການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສະ
ກ າໃນປະຈຸບັນ )ພີມໃສ່ເຈ້ຍຂະ
ໜາດ A3) 

ເພ ີ່ອທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ປະເມີນ
ສະພາບການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນ
ປະຈຸບັນ 

ແຜນທີີ່  

ຕາຕະລາງ Attribute 
ຂ ໍ້ມູນສະພາບການນ າ
ໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນ
ປະຈຸບັນ 

ຂ ໍ້ມູນເນ ັ້ອທີີ່ຂອງດິນກະສິກ າ 
ໃນລະດັບຂັັັ້ນຍ່ອຍ 

ນ າຜົນໄດ້ຮັບຈາກພ ດຫ ັກ ແລະ 
ສັດລ້ຽງເພ ີ່ອມາວາງແຜນໃນລະດັບ
ບ້ານ 

ເນ ັ້ັ້ທີີ່ຂອງດິນປູກພ ດແຕ່
ລະສະນິດ 

 

ຂ ໍ້ມູນພ ດຫ ັກພາຍໃນ
ບ້ານ 

ຂ ໍ້ມູນຕົວຊີັ້ວັດຂອງບັນດາພ ດ
ຫ ັກພາຍໃນບ້ານ 

ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໃນ
ການວາງແຜນໃນລະດັບຂັັ້ນບ້ານ 

ລາຍຮັບ )ກີບ/ຮຕ( 

ຈ ານວນວັນງານ/ຮຕ 

ຈ ານວນລາຍຮັບ/ວັນ
ງານ 

 

ຂ ໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຂອງແຕ່ລະຄົວເຮ ອນ 

ຈ ານວນແຮງງານຂອງແຕ່ລະ
ຄົວເຮ ອນໂດຍອີງໃສ່ແຫ ່ງລາຍ
ຮັບຫ ັກ 

ເພ ີ່ອການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ
ກະສິກ າໃນລະດັບຂັັ້ນບ້ານໃຫ້ສອດ
ຕ່ອງກັບກົດຫໝາຍທີີ່ດິນ 

ຈ ານວນແຮງງານສ າລັບ
ວຽກງານະສິກ າ 

 

ຂ ໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຂອງແຕ່ລະຄົວເຮ ອນ 

ຂ ໍ້ມູນສັດລ້ຽງ ວາງແຜນດິນສ າລັບລ້ຽງສັດ ແລະ 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການລ້ຽງ 

ຈ ານວນສັດແຕ່ລະສະ
ນິດ 

 

ຂ ໍ້ມູນສັດລ້ຽງພາຍໃນ
ບ້ານ 

ຂ ໍ້ມູນລາຍຮັບ ແລະ ແຮງງານທີີ່
ຕ້ອງການສ າລັບການລ້ຽງສັດ 

ວາງແຜນປະລິມານຂອງຈ ານວນສັດ
ພາຍໃນບ້ານ 

ລາຍຮັບຈາກສັດລ້ຽງ 
ກີບ/ໂຕ 
ຈ ານວນແຮງງານທີີ່
ຕ້ອງການໃນການ
ລ້ຽງສັດ ວັນ/ໂຕ 

 

ການວິໃຈດິນ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການວິໃຈດິນ ເພ ີ່ອເປັນການປັບແຜນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ
ຕາມຫ ັກວິຊາການຂອງການກະສິກ າ 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງທາດ
ອາຫານຫ ັກຂອງພ ດ 
ແລະ ຄ າແນະນ າໃນ
ການປັບປຸງດິນ 

 

ຂ ໍ້ມູນສ າມະໂນບັນຫາ ບັນຫາຫ ັກທາງດ້ານກະສິກ າ
ພາຍໃນບ້ານ 

ເພ ີ່ອຂອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂໂດຍ
ອີງໃສ່ບັນຫາຕົວຈິງເວລາວາງແຜນ 

ລາຍການບັນຫາ ແລະ 
ບັນດາທາງເລ ອກສ າລັບ
ການແກ້ໄຂ 
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11. ການສະແດງບົດບາດສ າລບັການຈັດສນັທີີ່ດິນກະສິກ າ 
ການກະກຽມສ າລັບການສະແດງບົດບາດ.  

ໃຫ້ຊອກຫາຂ ໍ້ມູນເພີັ້ມເຕີມຈາກຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນບ້ານ ສ າລັບການສະແດງບົດບາດໃສ່ໃນຕາຕະລາງ 
ຫລັງຈາກນັັ້ນ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ມີຄວາມຄິດໂດຍເຂົາເຈົັ້າເອງ. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້ເປັນພຽງແຕ່ການສະແດງສ າລັບ
ຕວົຢ່າງທີອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບບ້ານ. ມັນຈະຕ້ອງສ າເລັດ ແລະ ປັບປຸງຕາມເງ ີ່ອນໄຂຂອງບ້ານ.  

ລະບຽບການ ແລະ 
ກດົລະບຽບ: ຜູ້
ສະແດງທ1ີ: 
ພະນກັງານລດັ 

ການອະນລຸກັດນີ: ຜູ້
ສະແດງທ2ີ: ຫກປ 

 

ການອະນລຸກັ
ແຫລງ່ນ າ້: ຜູ້
ສະແດງທ ີ3: 

ຫຊສ 
 

ລະບບົການປກູ
ພ ດຫລກັ: ຊາວ
ກະສກິອນ 

ທົົ່ງຫຍາ້ ແລະ 
ການລຽ້ງສດັ: 

ຊາວ
ກະສກິອນ 

ປາ່ໄມບ້າ້ນ ຜູນ້ າໃຊປ້າ່ໄມ ້

ເຂົັ້າ: 1 ເຮັກຕາ ຕ ໍ່
ແຮງງານຕົັ້ນຕ ໍ່ 

ເຂດທົົ່ງພຽງ: ການປູກ
ເຂົັ້າ ແລະ ພ ດປະຈ າປີ 

ຄວາມສ າຄັນ
ຂອງນ ້າຕ ໍ່ການ
ກະສິກ າ 

ຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ຂອງ
ການຕະລາດ 

ສັດບ ໍ່ໄດ້ຜົນ
ກ າໄລ 

ຕ້ອງການໄມ້ 

ປູກຕົັ້ນໄມ້ອຸດ
ສາຫະກ າ: 3 
ເຮັກຕາ ຕ ໍ່ແຮງງານ
ຕົັ້ນຕ ໍ່  

ເນ ັ້ອທີມີແນວໂນມການ
ປູກພ ດປະຈ າປີທີມີການ
ໄຖພວນ ແລະ 
mulching ເປັນເສັັ້ນຕົງ 

ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຂ ໍ້
ຕົກລົງການ
ອະນຸລັກນ ້າ, 
ການປ້ອງກັນ
ເຂດຫົວນ ້າ 

ຕ້ອງການສ າລັບ
ການປູກພ ດເປັນ
ສິັ້ນຄ້າ 

ບ ໍ່ມີຫຍ້າທີດີ 
ທີມີຢູ່  

ຕ້ອງການໄມ້ຟ ນ 

ການລ້ຽງສັດ: ສຸງ
ສຸດ 15 ເຮັກຕາ ຕ ໍ່
ແຮງງານຕົັ້ນຕ ໍ່ໃນ
ຄອບຄົວ 

ຄ້ອຍຊັນ, ພ ດຢ ນຕົັ້ນທີມີ
ການປ້ອງກັນດິນເຊາະ
ເຈ ີ່ອນ 

ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ
ລະຫວ່າງພ ັ້ັ້ນທ າ
ການພະລິດ ແລະ 
ສາຍນ ້າ 

ຕ້ອງການ
ອາຫານ 

ອາຫານ
ສັດລ້ຽງບ ໍ່
ພຽງພ  ໃນລະ
ດຸແລ້ງ 

ຜົນຜະລິດຈາກປ່າບ ໍ່ພຽງພ  
ແລະ ຢູ່ຫ່າງໄກ 

ທີີ່ດິນລວມໝູ່  ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນສູງ, ທີີ່
ດິນປ່າໄມ້ 

 ສັດລ້ຽງກິນ
ຜົນລະປູກ 

ບ ໍ່ມີຮົັ້ວ ຕ້ອງການຂ ໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້ 

ທີີ່ດິນນາຄວນປົ
ປັກຮັກສາໃຫ້ເປັນ
ທີີ່ດິນນາ 

ຕ້ອງການ Biochar ເພ ີ່ອ
ເພີັ້ມຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ຂອງດິນ  

 ດິນມີຄວາມເລີກ
ບ ໍ່ພຽງພ  

ຕ້ອງການດິນ
ເພ ີ່ອທົົ່ງຫຍ້າ
ລ້ຽງສັດ 

ຊາວກະສິກອນຈູດເຜົົ່າປ່າ
ເພ ີ່ອຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທີເຮັດ
ການຜະລິດ 

   ຕ້ອງການເນ ັ້ອທີ
ເຂດເນີນສູງ, ທີີ່
ດິນລວມໝູ່  

  

ໃນເມ ີ່ອທຸກຫົວຂ ໍ້ໄດ້ຮັບການສົນທະນາ ແລະ ບັນຫາທຸກຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງແລ້ວ ແລະ ຕາຕະລາງຂ້າງເທິີ່ງແມ່ນ
ສົມບູນ, ນັກສະແດງເລ ອກເອົາພາລະບົດບາດຂອງໃຜມັນ ແລະ ກະກຽມການສະແດງ, ການສະແດງສາມາດລວມກັນ

ກັບການສ້າງແຜນທີແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລ  ພຽງແຕ່ການຫລີັ້ນ, ຈຸດສຸມໃສ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຈະນ ໃຊ້ທີີ່ດິນຄ ແນວໃດ 

ແລະ ເນີັ້ອທີີ່ທີມີຄວາມສົນໃຈ 
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12. ເຄ ີ່ອງມ ການວັດແທກຄວາມຄ້ອຍຊນັ 
ຄວາມຄ້ອຍຊັນສາມາດຄິດໄລ່ດ້ວຍວິທີງາຍດາຍ ໂດຍການເຮັດ ເຈັັ້ຍວັດແທກມູນເພ ີ່ອວັດແທກມຸມ, ຄວາມສູງ ແລະ 

ຄ້ອຍຊັນ ) a protractor clinometer( ໃຫ້ເບິີ່ງຕ ີ່ມອີກໃນແວບໄຊ  http://www.wikihow.com/Make-a-

Clinometer. 

ຫາໄມວ້ດັແທກມມຸ 180º. ເຄ ີ່ອງວັດແທກມຸມຊະນິດນີັ້ມີຮູບຮ່າງເຄິີ່ງວົງກົມ, ມີມຸມທີເຮັດເຄ ີ່ອງໝາຍໄວ້ຮອບຂອບ

ທັງໝົດ, ເຈົັ້າສາມາດຊອກຊ ເຄ ີ່ອງນີັ້ໄດ້ທຸກບ່ອນຈ າໜ່າຍອຸປະກອນການຮຽນ, ເລ ອກໄມ້ວັດແທກຄູ່ກັບຮູນ້ອຍໆ ທີຢູ່

ໃກ້ກັບເຄິີ່ງກາງຂອງໄມ້ບັນທັດຕາມແນວທາງຕົງ. 

ຖ້າວ່າເຈົັ້າບ ໍ່ຕ້ອງການຊ ັ້ ເຈົັ້າສາມາດຄົັ້ນຫາແບບອອນໄລໄດ້ສ າລັບເຄ ີ່ອງວັດແທກມຸມທີພີມໄດ້ ພີມມັນອອກມາ ແລ້ວ
ຕັດຢ່າງລະມັດລະວັງຕາມຮອຍເດີມ, ແລະ ຕິດກາວໃສ່ເຈັັ້ຍເຄ ີ່ອງວັດແທກມຸມເພ ີ່ອໃຫ້ມັນແຂງແຮງຂ ັ້ນຕ ີ່ມ, ເຈັັ້ຍຕ້ອງ

ເປັນເຈົັ້ຍທີແຂງເຊ່ນເຈັັ້ຍເຮັດບັດດັດສະນີ. 

ແທງ່ເຈັັ້ຍຕາມແນວຕງົ. ຕັັ້ງເຈັັ້ຍພລາດສະຕິກຕົງຊ ີ່ ຫລ  ໃກ້ກັບຂອບຂອງໄມ້ວັດແທກມຸມ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຟ ອງຜ່ານເຂົັ້າ
ສອງຈຸດ 0 ຫລ  0 ຫາຈຸດປາຍກົງກັນຂ້າມຂອງຂອບກົງ. 

ຖ້າທ່ານບ ໍ່ມີເຟ ອງ, ແຜນເຈັັ້ຍເຂົັ້າໃນກະບອກກົມທີໃກ້ ແລະ ໃຊ້ແທນ 

ມດັເຊ ອກຜາ່ນຮນູອ້ຍໆ ທີຂອບກງົ.  ໄມ້ວັດແທກມຸມຫລາຍບ່ອນ
ມາພ້ອມກັບຮູນ້ອຍໆ ຊ ີ່ກົງລະຫວ່າງເຄ ີ່ອງໝາຍ 0 ຂ້າງເທິີ່ງ ຊ ີ່ງຢູ່
ກົງກັນກັບເຄ ີ່ອງໝາຍ 90º ທີຂອບໂຂ້ງຂອງໄມ້ວັດ, ຖ້າວ່າໄມ້ວັດ

ມຸມຂອງທ່ານບ ໍ່ມີຮູນ້ອຍໆ, ໃຫ້ກວດເບິີ່ງໃຫ້ແນ່ນອນວ່າ ສະຕິງງ  

ຈັກນີວ )ໝາຍຊັງຕິແມັດ( ດ້ານລຸ່ມຂອງໄມ້ວັດມຸມ. 

ຖ້າວ່າພວກເຈົັ້າໃຊ້ເຄ ີ່ອງເຈັັ້ຍວັດແທກມຸມ, ເຈົັ້າສາມາດເຈາະຮູ

ດ້ວຍຕົວເອງໂດຍໃຊ້ປາກປາກາທີຂົມ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າອາດເຮັດຈາກ
ເຈັັ້ຍພລາດສະຕິກທີອ່ອນ ອາດສາມາດຈີກໄດ້. 

ແນບນ າ້ໜກັຂະໜາດນອ້ຍໄປຍງັປາຍດາ້ນທຫີອ້ຍຂອງເສັັ້ນເຊ ອກ. ມັດຄລີບໜີບໃສ່ເຈັັ້ຍ, ເຄ ີ່ງໂລຫະ, ຫລ  ສິີ່ງອ ີ່ນທີ

ມີນ ້າໜັກໃສ່ໃນປາຍເສັັ້ນເຊ ອກ. ໃນເວລາພວກເຈົັ້າຈັບເຄ ີ່ອງວັດແທກມຸມ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາຍເຊ ອກຜ່ານຂອບວົງກົມຂອງ
ໄມ້ວັດແທກ, ນ ້າໜັກຈະດ ງເຊ ອກລົງຜ່ານເຄ ີ່ອງໝາຍມຸມເທິີ່ງແປັນໄມ້ບອກມຸມ, ເຊ່ນ 60º ຊີບອກເຈົັ້າວ່າມຸມ ໃນ

http://www.wikihow.com/Make-a-Clinometer
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ເຄ ີ່ອງວັດແທກ clinometer ຈະຖ ກຈັດຂ ັ້ນຊ ີ່ງສາມາດໃຊ້ເພ ີ່ອການຄົັ້ນຫາຄວາມສູງຂອງວັດຖຸທີຫ່າງໄກອອກໄປຕາມ

ທີໄດ້ອະທິບາຍໃນລຸ່ມນີັ້: 

ເບິີ່ງດາ້ນເທິີ່ງຂອງວດັຖທຸມີງູຜາ່ນເຟ ອງ. ໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ວັດແທກມຸມເພ ີ່ອໃຫ້
ຂອບໂຄ້ງຂອງໄມ້ວັດແທກແທກຜົນໄດ້ຮັບ. ອ່ຽງເຄ ີ່ອງວັດແທກມຸມຈົນ
ວ່າພວກເຈົັ້າຈະເຫັນມຸມ ຫລ  ເອົາລອດເຈັັ້ຍ ແລະ ເບິີ່ງດ້ານເທິີ່ງຂອງ
ວັດຖຸສູງທີເຈົັ້າຕ້ອງການວັດແທກເຊ່ນອາຄານ. ເຈົັ້າສາມາດໃຊ້ວິທີນີັ້ 
ເພ ີ່ອວັດແທກມຸມລະຫວ່າງເຈົັ້າກັບດ້ານເທິີ່ງຂອງວັດຖຸນັັ້ນ ຫລ  ຄວາມ
ສູງຂອງວັດຖຸ. 

ການວດັແທກມມຸໂດຍໃສເຈົັ້ຍວດັແທກມມຸ: ເອາົເຄ ີ່ອງວດັແທກມມຸ 
clinometer ໃນຕ າແໜ່ງຄົງທີ, ຈົນກ້ວາເຊ ອກວັດແທກຄົງທີ, ໃຫ້

ຄິດໄລ່ມຸມລະຫວ່າງຈຸດທີເຄິີ່ງກາງຂອງໄມ້ວັດແທກມຸມ (90º), ແລະ 

ຈຸດເຊ ອກວັດແທກຕັດຂອບໂດຍການລົບ1ຈາກທີອ ີ່ນໆ. ຕົວຢ່າງເຊ່ນ
ຖ້າເສັັ້ນເຊ ອກຕັດຂອບທີ 60 ອົງສາ ມຸມຂອງຄວາມສູງລະຫວ່າງເຈົັ້າກັບ
ດ້ານເທິີ່ງຂອງວັດຖຸຄ  90–60=30º, ຖ້າສາຍເຊ ອກຕັດຂອບທີ 150 

ອົງສາ ມຸມຂອງຄວາມສູງຄ   150-90=60º. 

ມຸມຂອງຄວາມສູງມັກຈະນ້ອຍກ່ວາ 90º, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າຫລາຍກ່ວາ 80 ອົງສາຂ ັ້ນໄປຈະເຫັນແຕ່ທ້ອງຟ້າ.  

ຄ າຕອບທຸກໆເທ ອຈະເປັນບວກ )ຫລາຍກ່ວາ 0 ອົງສາ(. ຖ້າຫາກເຈົັ້າເຫັນຈ ານວນຕົວເລກໃຫຍ່ ອອກຈາກຕົວເລກທີ
ນ້ອຍ ເຄ ີ່ອງໝາຍຈະເປັນລົບ, ພຽງແຕ່ຂ້າມເຄ ີ່ອງໝາຍລົບເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຄ າຕອບທີຖ ກຕ້ອງ, ຕົວຢ່າງ ຖ້າຫາກເຈົັ້າຄ າ

ນວນ 60-90=-30º ມຸມທີແທ້ຈິີ່ງຂອງຄວາມສູງແມ່ນ +30º. 
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13. ແຜນກິດຈະກ າສ າລບັວຽກງານກະສກິ າຂອງບາ້ນ 
ຕ ີ່ມເນ ັ້ອໃນລະອຽດໃສ່ຕາຕາລາງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ພາກສ່ວນສະໜັບສະໜນູ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ ໃນ
ແຕ່ລະກິດຈະກ າ. 

ລາຍລະອຽດຂອງ 
ແຜນກດິຈະກ າ ໃນ
ແຕລ່ະໄລຍະ ເພ ີ່ອ
ໃຫບ້ັນລຕຸາມ
ແຜນການຈດັສັນທີີ່
ດນິ ແລະ ວາງ
ແຜນຄຸມ້ຄອງດນິ
ກະສກິ າແບບມສີວ່
ຮວ່ມ ຂັັ້ນບາ້ນ 

ແຜນກດິຈະກ າ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ 

ຜູ້
ຮບັຜດິຊອບ 

ສະໜບັ
ສະໜນູ
ໂດຍ 

ການເຂົັ້າ
ຮວ່ມ
ຂອງ

ຊາວບາ້ນ 

6 
ເດ ອນ
ທ າອດິ 

ປທີ ີ1 ປທີ ີ2 ປທີ ີ3 ປທີ ີ4 ປທີ ີ5 
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14. ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານ 
1. ສະພາບທົົ່ວໄປ 

 ທີີ່ຕັັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານ 
 ສະພາບພ ັ້ນທີີ່ 
 ສະພາບພູມອາກາດ 
 ແຫ ່ງນ ້າທີີ່ສ າຄັນ 

 ສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ)ເປັນຕາຕະລາງ(ເອົາໂຕສັງລວມໝົດເປັນຂອງບ້ານ ແລ້ວເຮັດເປັນChat 

 ຂ ໍ້ມູນການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນພາຍໃນບ້ານ )ເປັນຕາຕະລາງ ການເພີັ້ມຫ  ຫ ຸດຂອງພົນລະເມ ອງ( 
 ການຄອບຄອງ ແລະ ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ )ເປັນຕາຕະລາງ(ເອົາໂຕສັງລວມໝົດເປັນຂອງບ້ານ ແລ້ວເຮັດ

ເປັນChat 

 ການປູກຝັງ  )ເປັນຕາຕະລາງ ເນ ັ້ອທີີ່ ແລະ ຜົນຜະລິດ( 
 ການລ້ຽງສັດ )ເປັນຕາຕະລາງ( 

2. ສະພາບເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດນ ້າສັດປ່າ 
 ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ )ເປັນຕາຕະລາງ( 
 ສັດປ່າ 
 ສັດນ ້າ 
 ສະເລັົ່ຽລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ປີ........ເປັນຕາຕະລາງ 

 ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ: ໄດ້ເທົົ່າໃດ?. ມີຈັກຄອບຄົວ?. 
 ຂາຍເຂົັ້າ: ໄດ້ເທົົ່າໃດ?. ມີຈັກຄອບຄົວ?. 
 ຂາຍພ ດກະສິກ າທີີ່ເປັນສິນຄ້າ: ໄດ້ເທົົ່າໃດ?. ມີຈັກຄອບຄົວ?. 
 ຂາຍສັດລ້ຽງ: ໄດ້ເທົົ່າໃດ?. ມີຈັກຄອບຄົວ?. 
 ຮັບຈ້າງ: ໄດ້ເທົົ່າໃດ?. ມີຈັກຄອບຄົວ?. 
)ການເກັບກ າເສດຖະກິດສັງຄົມ( 

 ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ 
 ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດການຜະລິດກະສິກ າ )ຍົກເອົາພ ດຫ ັກຂອງບ້ານທີີ່ເຫັນວ່າດີກວ່າໝູ່ພາຍໃນ

ບ້ານ ມາໄລ່ລຽງ ຕົວຢ່າງ ເຂົັ້ານາ ສາລີ..........ເປັນຕາຕະລາງ( ຍັງວິທີການຈະເອົາຂ ໍ້ມູນໃສ່. 
 ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດການໄລ່ລຽງລ້ຽງສັດ )ຍົກເອົາຈັກ 5 ຄອບຄົວມາສ າພາດ ເປັນຕາຕະລາງ( 

ຍັງວິທີການຈະເອົາຂ ໍ້ມູນໃສ່. 
 ການນ າໃຊ້ວັນງານເຂົັ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າຂອງຄອບຄົວ)ເປັນຕາຕະລາງ( 

ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງພາກສວ່ນຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ ເປນັຜູເ້ອາົເຂົັ້າ 
3. ການກ ານົດຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ແລະ ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ. 
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 ການກ ານົດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນບ້ານ 
 ປະເພດການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ 

 ທີີ່ດິນກະສິກ າ 
 ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ 
 ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ 
 ທີີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
 ທີີ່ດິນປ່າໄມ້ 
 ທີີ່ດິນອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 
 ທີີ່ດິນໂຍທາ 
 ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ້າ 

)ຕາຕະລາງປະເພດການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ( 
 ການຈັດສັນວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ 

 ທີີ່ດິນອະນຸລັກ 
 ທີີ່ດິນນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປຸກສ້າງ 
 ເຂດນ າໃຊ້ເຮັດການຜະລິດ 
 ເຂດທີີ່ດິນພັດທະນາ 

 ການກ ານົດປະເພດການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງບ້ານ 
 ການກ ານົດທີີ່ດິນກະສິກ າ 
 ການກ ານົດທີີ່ດິນປຸກສ້າງ 
 ການກ ານົດທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ 
 ການກ ານົດທີີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
 ການກ ານົດທີີ່ດິນປ່າໄມ້ 
 ການກ ານົດທີີ່ດິນອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 
 ການກ ານົດທີີ່ດິນໂຍທາ 
 ການກ ານົດທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ້າ 
)ຕາຕະລາງ ການວາງແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ( 

 ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານ 

4. ການນ າໃຊ້, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນກະສິກ າ 
 ການປະເມີນຄຸນນະພາບທີີ່ດິນ 
 ການສ້າງອາສາສະໝັກໝໍດິນຂັັ້ນບ້ານ 
 ການສ າຫ ວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນ 
 ການນ າໃຊ້ດິນກະສິກ າໃນປະຈຸບັນ 
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 ການສ້າງແຜນທີີ່ິດິນກະສິກ າ 
 ການສ້າງແຜນທີີ່ປະເມີນຄຸນນະພາບທີີ່ດິນ 
 ການແນະນ າການປັບປຸງດິນໃຫ້ແກ່ບ້ານ 

 ສ າມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຂອງຊາວບ້ານ )ມີຕາຕະລາງ( 
 ການຈັດລຽງລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ 
 ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາທີີ່ດິນກະສິກ າ )ເລ ອກຫົວຂ ໍ້ທີີ່ເໝາະສົມກັບບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົນ 

ເປັນຕາຕະລາງ( 
 ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າໃນຕ ໍ່ໜ້າ 
 ມາດຖານການກ ານົດແບ່ງເຂດດິນກະສິກ າ )ຕາຕະລາງ ວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ

ຮອດປີ 2020 
 ສົມທຽບຕາຕະລາງການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ວາງແຜນຮອດປີ 2020 

 

5. ຂ ໍ້ສະເໜີ 

6. ເອກະສານອ້າງອີງ 

7. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

 

 

 
  



 

 



 

ກ່ຽວກັບປ ຶ້ມຫວົນ ີ້ 

ປ ຶ້ມຄ ່ມືສະບັບນ ີ້ໄດ້ຖືກພ ມເຜ ຍແຜ່ ເພືື່ອເປັນບ່ອນອ ງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັີ້ງທ້ອງຖ ື່ນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານລາວ, 
ບັນດາອົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ, ອົງການທ ື່ບ ໍ່ຂ ີ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ແລະ ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ 

ເພືື່ອນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດວຽກງານ ການຄ ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທ ື່ດ ນກະສ ກໍາແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ (PALM) ຢ ູ່ໃນ

ຂັີ້ນບ້ານ. 

ປ ຶ້ມຄ ່ມືສະບັບນ ີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ ີ້ນ ໂດຍກົມຄ ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ື່ດ ນກະສ ກໍາ (DALaM), ກະຊວງກະສ ກ າ 

ແລະ ປູ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມງານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັນພັດທະນາຂ ີ້ນ. ເຊ ື່ງມັນສາມາດຕອບສະໜອງຫຼາກຫຼາຍເປ ຶ້າ 
ໝາຍຂອງການນໍາໃຊ້ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ສໍາລັບການສ ກສາຄົີ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ, ສໍາລັບເປັນເອກະສານອ້າງອ ງໃຫ້ແກ່ການ 

ຝ ກອົບຮົມ ແລະ ເປັນທັງຄ ່ມືແນະນໍາ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕົວຈ ງຢ ູ່ພາກສະໜາມນໍາອ ກ. 

ເນືີ້ອໃນຂອງປ ຶ້ນຫົວນ ີ້ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບສະພາບລວມ ແລະ ວ ທ ການພືີ້ນຖານ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານວ ຊາ 
ການທ ື່ອາດຈະພົບພ ໍ້ໃນເວລາຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດການເກັບກໍາ ແລະ ວ ເຄາະຂ ໍ້ມ ນ. ເຊ ື່ງເຄືື່ອງມືໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແມ່ນ 
ໄດ້ລະບ ຢູ່າງລະອຽດໄວ້ຢ ູ່ໃນພາກທ ສອງຂອງປ ຶ້ມຄ ່ມືສະບັບນ ີ້ (ຊຸດກ່ອງເຄືື່ອງມື). 

ສໍາລັບແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງ PALM ທ ື່ມ ສ່ວນພົວພັນກັນ ແມ່ນໄດ້ລະບ ເປັນວ ທ ການໄວ້ຢູ່າງລະອຽດຢ ູ່ໃນຊຸດເຄືື່ອງມື 

ຄັດຕ ດເຊັັ່ນວ່າ: ແບບສອບຖາມ ແລະ ຮ ບແບບໃນການຈັດກ ່ມສົນທະນາ. ສະນັີ້ນ, ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ປ ຶ້ມຄ ່ມືນ ີ້ໄດ້
ຮັບຜົນດ  ແລະ ເຂົີ້າໃຈງ່າຍ ຜ ້ອ່ານ ຫຼື ຜ ້ນໍາໃຊ້ປ ຶ້ມຫົວນ ີ້ ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເປີດເບ ື່ງກ່ອງຊຸດ
ເຄືື່ອງມືຢ ູ່ດ້ານຫຼັງໄປຄຽງຄ ່ກັນ ເພືື່ອເບ ື່ງວ່າແບບຟອມເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນໃດ ແລະ ວ ທ ວ ເຄາະຂ ໍ້ມ ນໃດ ຄວນນ າໃຊ້ຢ ູ່ໃນຂັີ້ນ
ຕອນໃດ.   

ພ້ອມດຽວກັນນ ີ້, ບັນດາຟາຍສະບັບທ ື່ເປັນດ ຈ ຕອນ ຂອງປ ຶ້ມຄ ່ມື ແລະ ກ່ອງຊຸດເຄືື່ອງມືສະບັບນ ີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກໄຈ້ແຍກ 
ໄວ້ລະອຽດ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນແບບໂຄງຮ່າງການວ ເຄາະຂ ໍ້ມ ນຄົວເຮືອນ, ການປະເມ ນການປ ກພືດຫລັກຂອງບ້ານ ແລະ 
ເອກະສານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ ແມ່ນສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຢ ູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງກົມຄ ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ື່ດ ນກະສ ກໍາ 
(DALaM) ຫຼື ເອົາໄດ້ຈາກບັນດາຟາຍຂ ໍ້ມ ນທ ື່ຖືກສັງລວມໄວ້ ຢ ູ່ໃນແຜ່ນ CD ຫລື USB ທ ື່ໄດ້ຄັດຕ ດມາພ້ອມກັບ 

ປ ຶ້ມຄ ່ມືສະບັບນ ີ້. 

 
ກົມຄ ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ື່ດ ນກະສ ກໍາ (ຄພດກ), ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ 

ບ້ານ ໜອງວຽງຄໍາ, ຖະໜົນດົງໂດກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປລາວ 

ໂທ.: +856 201 770201  

ເວບໄຊທ໌: http://dalam.maf.gov.la/; ອ ເມວ: dalaminfo@gmail.com 

 

http://dalam.maf.gov.la/



