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i 

ຄ ານ າ 
 
 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂ ັ້ຄດິເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ 
 



iii 

ບົດນ າ 
 
 ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ປ່າໄມ້ຊຸມຊນົ” ເຫ ັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້
ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້
ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ, 
ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການຈັດການ ແລະ ນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ຈາກ
ການສອບຖາມນ າຜູ້ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນທາງດ້ານອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ ້
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
 ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ື່ງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສ ກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກໃນການອະນລຸັກ ແລະ ນ າໃຊ້
ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກປ່າໄມ ້
ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 
 ໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງວິວັດທະນາການໃນການຈັດການອະນຸລັກປ່າໄມ້, ອົງປະກອບຕ່າງໆ
ຂອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດການປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ
ປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍົງ 
 ປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທ ື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສັບ ຫ   ສ ານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄ າຕ ານິຕຊິົມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປນັຢ່າງສູງ ຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນ ັ້ອໃນທີ່ຍັງບ ື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ  
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ບດົທ ີ1 
ວວິດັທະນາການປາ່ໄມສ້ັງຄມົ 

 
ຈດູປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

 ເຂົາເຈົັ້າຮູກ້່ຽວກັບວິວັດທະນາການປ່າໄມ້ສັງຄົມ 
 ເຂົັ້າໃຈບົດບາດຄວາມສ າຄັນຂອງປ່າໄມ້ 
 ກ າໄດ້ຫ ັກການໃນການຈັດການປ່າໄມ້ສັງຄົມ 
 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ຄວາມສ າຄັນຂອງປ່າໄມ້ສັງຄົມ 

 
1.1 ວວິດັທະນາການການເກດີປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ການເກີດປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແມ່ນເລີື່ມຈາກການຈັດການປ່າໄມ້ ຕັັ້ງແຕ່ສະໄໜປະຖົມບູຮານ ມາຮອດປະຈຸ
ບັນ ການທ າລາຍປ່າໄມ້ແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນມີຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນຈາກ: 

 ການຈູດປ່າເພ ື່ອລ່າສັດ 
 ການຈູດປ່າເພ ື່ອການປູກຝັງທາງດ້ານກະສິກ າ ເຊິື່ງເປັນພ ັ້ນຖານໃນການດ າລົງຊີວິດ ແລະ ສ່ວນ     

ຫ ວງຫ າຍແມ່ນການເຣັດໄຮ່ເລ ື່ອນລອຍຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນເຂດຮ້ອນ 
 ການບຸກເບີກພ ັ້ນທີື່ເພ ື່ອການຜະລິດແບບຖາວອນ 

 ປ່າໄມ້ສັງຄົມໄດ້ກ າເນີດເກີດຂ ັ້ນໃນບ ລິເວນແຄມນ ັ້າທີື່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນນເຊັື່ນ: ລາວຂອງພວກ
ເຮົາບ ລິເວນແມ່ນ ັ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງນ ັ້າຂອງຕ່າງໆທີື່ເປັນທົື່ງພຽງ ໃນໄລຍະນີັ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ມກີານ
ປັບປຸງພັນພ ດ ຈ ື່ງເກີດມີການແລກປ່ຽນແນວພັນພ ດເຊິື່ງ ແລະ ກັນ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ໄດ້ມີການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າທາງດ້ານກະສກິ າເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງກຸ່ມກະສິກອນດ້ວຍກັນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ 
ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາທາງດ້າງເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ເມ ອງຕ ື່ໆມາ 

1.1.1 ການຈດັການປາ່ໄມເ້ພ ື່ອໃຊສ້ອຍຕາມຄວາມຕອ້ງການ 
 ຫ ັງຈາກທີື່ປະເທດເຢຍລະມັນປະລາໄຊໃນສົງຄາມໂລກຄັັ້ງທີ 2 ໃນສະຕະວັດທີ 19 ແລ້ວ
ປ່າໄມ້ໄດ້ຖ ກທ າລາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ປະຊາຊົນກ ື່ມີການບຸກເບີກພ ັ້ນທີື່ປ່າ ເພ ື່ອທ າການຜະລິດ, ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການນ າໃຊ້ປ່າກ ື່ເພີື່ມຂ ັ້ນ ເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທາງດ້ານປ່າໄມ ້ກ ື່ເກີດມີແນວຄິດໃນ
ການຈັດການປ່າຢ່າງເປັນລະບົບໃນປ່າຂອງລັດແບບຍ ນຍົງ 

1.1.2 ການຈດັການນ າໃຊປ້າ່ໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມ 
 ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດການປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆ ຂອງບັນດາປະເທດທີື່ມີບັນຫາ
ນັັ້ນ ກ ື່ໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍົງ ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ 

1.1.3 ການຂດຸຄົັ້ນໄມເ້ພ ື່ອການຄາ້ ແລະ ການພດັທະນາ 
 ການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ເພ ອການຄ້າ ຈະເກີດຂ ັ້ນກັບບັນດາປະເທດທີື່ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກ າລັງ
ພັດທະນາທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການນ າໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາພັດທະນາປະເທດຂອງຕົນ ດ້ວຍເຫດຜົນດັື່ງ 
ກ່າວມາຂ້າເທິງນີັ້ ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ຈ ື່ງໄດ້ຮັບຄວາມສະໜັບສະໜູນໃຫ້ນ າໄປໃຊ້ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນ ປະເທດທີື່ນອນຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນໃນທົື່ວໂລກ ເພ ື່ອເປັນການຟ ັ້ນຟູ, ປົກປັກສາ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາ 
ກອນປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍົງ 
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1.2 ແນວຄວາມຄດິໃນການຈດັການປາ່ໄມແ້ບບຢ ນຍງົ (ມສີວ່ນຮວ່ມ) 
 ມີ 3 ແນວຄວາມຄິດຄ : 

 ການຈັດການປ່າໄມ້ເພ ື່ອຜົນພະລິດການຢ ນຍົງ 
 ການຈັດການປ່າໄມ້ເພ ື່ອໃຊ້ສອຍ 
 ການຈັດການປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຣ່ວມ 

 ຈາກແນວຄວາມຄິດຂ້າງເທິງ ການຈັດການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຈ ື່ງໄດຣ້ັບການສົນໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະ
ໝູນໃຫ້ນ າໄປໃຊ້ໃນການຈັດການ ແລະ ການພັດທະນາປ່າໄມ້ໂດຍແທ້ຈິງ. ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ບ ື່ແມ່ນເລ ື່ອງທີື່ຄົັ້ນຄິດ
ມາໃໝ່ ແຕ່ເປັນສິື່ງທີື່ມີຢູ່ແລ້ວໃນຫ າຍໆປະເທດເຊັື່ນ: ການຮັກສາພ ັ້ນທີື່ປາ່ໄມ້ຊຸມຊົນຂອງບ້ານກ າລັງພັດທະນາ
ເຊິື່ງປະຊາຊົນໃນບັນດາບ້ານຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມກັນໃຊ້ປ່າໄມ້ຈາກພ ັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ ເພ ື່ອຕອບສະໝອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ໃນສະພາບຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຮັກສາປ່າເພ ື່ອເປັນແຫ ື່ງຕົັ້ນນ ັ້າ, ການຮກັສາເພ ື່ອເປັນ
ບ່ອນໃນການປະກອບພິທິກ າຕາ່ງໆ, ການຮັກສາປ່າເພ ື່ອເປັນແຫ ື່ງໄມ້ໃຊ້ສອຍ, ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ, 
ການນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນທີື່ມີຕ ື່ປ່າໄມ້ ເຊິື່ງມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງຊຸມ
ຊົນຕ ື່ຊຸມຊົນ ແລະ ສະພາບພ ັ້ນທີື່ພູມສັນຖານຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບລະບົບການ
ຈັດການປ່າໄມ້ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ຢູບ່ົນພ ັ້ນຖານຂອງວັດທະນາທ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກພ ັ້ນທີື່
ປ່າໄມ ້

 

 
 

ຮບູທ ີ1 ແນວຄວາມຄິດໃນການຈດັສນັປາ່ໄມແ້ບບຍ ນຍົງ 
 
1.3 ບດົບາດຄວາມສ າຄນັຂອງປາ່ໄມ ້
 ປ່າໄມ້ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຕ ື່ມະນຸດທາງທັງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ 

 ທາງກົງ: ປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນສະໝອງອາຫານ, ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ເຊິື່ງ
ຕ່າງໆເຫ ົື່ານີັ້ ເປັນປັດໃຈພ ັ້ນຖານຂອງການດ າລົງຊິວິດຂອງມະນຸດ (ປັດໃຈ 4)  
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 ທາງອ້ອມ: ປ່າໄມ້ໃຫ້ນ ັ້າ, ອາກາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ດີຕ ື່ມະນຸດ ນອກນີັ້ ຍັງເປັນບ່ອນສ ກສາ
ຄົັ້ນຄວ້າ ໃນສັງຄົມມະນຸດໄດ້ມີການວິວັດປ່ຽນແປງໄປຕາມວິວັດທະນາການຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ,
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ກ ື່ສູງຂ ັ້ນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມີການປ່ຽນ 
ແປງໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ 
 
1.4 ຫ ກັໃນການຈດັການປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕ ື່ໃນທ້ອງຖິື່ນສູງສຸດ ການຈັດການປ່າໄມ້ສັງຄົມ ມີຫ ັກການຢູ່ 4 ປະການ ຄ : 

1.4.1 ຄວາມສ າຄນັຂອງມະນດຸຕ ື່ລະບບົນິເວດ 
 ຄວາມສ າພັນລະຫ່ວາງສັງຄົມມະນຸດ ກັບລະບົບນິເວດຂອງສັງຄົມປ່າໄມ້ ນັກວິທະຍາສາດ
ທາງດ້ານປ່າໄມ້ໄດ້ເວົັ້າວ່າ: ສັງຄົມມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມພ ດ ເປັນສັງຄົມມີການພົວພັນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ທັງສອງ
ສັງຄົມມີອົງປະກອບແລະສ າພັນກັນຢ່າງເລີກເຊິື່ງ 

1.4.2 ການຈດັການປາ່ສງັຄມົເພ ື່ອການພດັທະນາ 
 ແນວຄວາມຄິດປ່າໄມ້ກັບການພັດທະນານີັ້ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຂ ັ້ນໂດຍອົງການ FAO 
1978 ຈາກນັກວິຊາການປ່າໄມ້ປະເທດອາຊີໃຕ້ ເຊັື່ນ: ອິນເດຍ, ເນປານ ຖ ວ່າຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແມ່ນເປັນ
ຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ ສະນັັ້ນ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ຄວນມີສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາ 

1.4.3 ການກະຈາຍອ ານາດປກົປກັຮກັສາລງົສູ່ທອ້ງຖິື່ນ 
 ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ເພ ື່ອການຜະລິດແບບຍ ນຍົງຂອງປະຊາຊົນ ແນວຄວາມ
ຄິດໃນການຈັດການປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍົງ ເນັັ້ນໃສ່ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ແບບຕ ື່ເນ ື່ອງ ແລະ ຖາວອນຕ ື່
ມາ ຈ ື່ງມີການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດດ້ານອ ື່ນໆ ເຊັື່ນ: ນ າໃຊ້ເພ ື່ອການທ່ອງທ່ຽວ, ນ າໃຊ້ເພ ື່ອພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ... 

 
1.5 ຄວາມໝາຍຂອງປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແມ່ນແປມາຈາກພາສາອັງກິດວ່າ: Social Forest ຫ   Community Forest ໃນ
ລະຫວ່າງສອງຄ າສັບນີັ້ ກ ື່ຍັງມີຄວາມໝາຍສັບສົນວ່າ ຈະໃຊ້ຄ າສັບໃດກັນແທ້ ແຕ່ກ ື່ພ ແຍກອອກໄດ້ ດັື່ງນີັ້: ຄ າ
ວ່າ:  Social Forest ແມ່ນການປູກໄມ້ໃນລກັສະນະໃຊ້ສອຍ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຂອງສັງຄົມ ຕ ື່ມາຈ ື່ງມີຜູ້ປູກ
ໄມ້ເພ ື່ອການຄ້າໃນລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ສ າລັບຄ າວ່າ: Community  Forest ແມ່ນສ ກສາສັງຄົມມະນຸດກັບ
ສັງຄົມພ ດ (ຕົັ້ນໄມ້) ເຊິື່ງມີການພົວພັນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. ທ່ານ Hillerrt ນັກສັງຄົມສາດໄດ້ໃຫ້ນິຍາມກ່ຽວກັບ
ສັງຄົມ ໄວ້ເປັນ 3 ປະເພດ ດັື່ງນີັ້: 

1) ສັງຄມົຕ້ອງມີທີື່ຕັັ້ງ: ສັງຄົມໜ ື່ງໆຕ້ອງມີຖິື່ນຖານ ແລະ ອານາເຂດທີື່ແນ່ນອນ 
2) ສົງຄົມຕອ້ງມີການພົວພັນກັນທາງດ້ານສັງຄົມ 
3) ສັງຄົມມີການພົວພັນກັນຮ່ວມກັນ 

 ນິຍາມປ່າໄມ້ສັງຄົມ: ປ່າໄມ້ປະເພດໃດກ ື່ຕາມທີື່ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກ, ປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ນ າໃຊ້ ເອີັ້ນວ່າ: ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ 
 
1.6 ອງົປະກອບຂອງປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເປັນປ່າໄມ້ທີື່ມີຈຸດປະສົງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການນ າໃຊ້ໄມ້ຊມຸຊົນໃນ
ທ້ອງຖິື່ນຕາມລະດັບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຊຸມຊົນ ສະນັັ້ນ ປ່າສັງຄົມຈ ື່ງປະກອບຢູ່ 3 ກຸ່ມຄ :                                     

1.6.1 ອງົປະກອບທາງດາ້ນຊມຸຊນົ 
 ອົງປະກອບນີັ້ຈະແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຍ່ອຍ ດັື່ງນ ີ ັ້:  
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 ບຸກຄົນດຽວເປັນອົງປະກອບທີື່ນ້ອຍທີື່ສຸດຂອງຊູມຊົນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງ
ດ້ານອາຊີບ, ເພດ ແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ 

 ຄອບຄົວ ໝາຍເຖິງກຸ່ມຢູ່ໃນຄອບຄົວໜ ື່ງຮ່ວມກັນ ເຊິື່ງມີຫົວໜ້າຄອບຄົວ, ແຮງງານ
ຕົັ້ນຕ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ນີັ້ຈະນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ 

 ກຸ່ມ ແມ່ນໝາຍເຖິງການລວມຫ າຍຄອບຄົວເຂົັ້າກັນໃນການຕັດສິນໃຈ ເພ ື່ອເປັນ
ແນວທາງໃນການປະຕິບັດ ເຊັື່ນ: ກຸ່ມປູກຕົັ້ນໄມ,້ ກຸ່ມອານຸລັກ, ກຸ່ມເກັບກູ້ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ 

 ຊຸມຊົນ ແມ່ນຫ າຍກຸ່ມລວມເຂົັ້າກັນເປັນຊຸມຊົນ ໃນຊຸມຊົນຈະມີກົດລະບຽບຕ່າງໆ
ເພ ື່ອນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມ 

1.6.2 ອງົປະກອບທາງດາ້ນປາ່ໄມ ້
 ອົງປະກອບຈະເປັນສິື່ງທີື່ຊີັ້ບອກຊູມຊົນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້
ໜ້ອຍຫ າຍປານໃດ ເພາະວ່າ ຊັບພະຍາກອປ່າໄມ້ຈະມີຂ ັ້ກ ານົດກົດລະບຽບກົດໝາຍການນ າໃຊ້ແຕ່ລະລະດັບ
ແຕກຕ່າງກັນ ອົງປະກອບນີັ້ຈະແບ່ງອອກເປັນລັກສະນະຍ່ອຍດັື່ງນີັ້: 

 ປາ່ສວ່ນຕົວ: ແມ່ນເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ທີື່ເປັນເຈົັ້າຂອງປ່າ, ຜູ້ອ ື່ນບ ື່ມີສິດທີື່ຈະ
ມານ າໃຊ້ປ່າດັື່ງກ່າວ ຖ້າບ ື່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ 

 ປາ່ຊມຸຊນົ: ແມ່ນປ່າທີື່ໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຮວ່ມກັນ ພາຍໃຕ້ຂ ັ້ກ ານົດ ແລະ ກົດ
ລະບຽບ, ມີການຄວບຄຸມປົກປັກຮັກສາການໃຊ້ປະໂຫຍດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ ບຸກຄົນໃດຈະນ າ
ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີື່ໄດ້ວາງອອກ ເຊິື່ງມີຂ ັ້ກ ານົດຕ່າງໆເຫ ົື່ານັັ້ນ ແມ່ນຈະມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຊຸມຊົນນັັ້ນ 

 ປາ່ຂອງລດັ: ເປັນປ່າທີື່ຮັກສາໄວ້ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຄົນ ໃນທົື່ວປະເທດໃນ
ຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ປ່າສະຫງວນ, ເຂດຮັກສາພັນສດັປ່າ, ປ່າປອ້ງກັນ, ປ່າຊົມໃຊ້, ປ່າຜະລິດ ເຊິື່ງມີລະບຽບ 
ແລະ ສິດໃນການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດແຕກຕ່າງກັນ ສ າລັບຜູ້ທີື່ຈະນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ກ ານົດ. ປ່າ
ຂອງລັດ ອາດຈະຖ ກປ່ຽນໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງອ ື່ນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດເຊັື່ນ: ການສ້າງພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ 

1.6.3 ອງົປະກອບທາງດາ້ນກະສິກ າ 
 ຈະເປັນສິື່ງທີື່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈ າເປັນຂອງຊຸມຊົນວ່າ ຈະເພິື່ງພາປ່າໄມ້ແນວໃດ ອົງປະ 
ກອບນີັ້ ແບ່ງອອກເປັນອົງປະກອບຍ່ອຍ ອີງຕາມຂະໜາດຂອງການປະກອບ ຄ : 
 ການກະສກິ າຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນປະຊາຊົນຕ້ອງດ າເນີນກິດຈະກ າຕ່ງໆເອງ ເນ ື່ອງຈາກເປັນ
ກິດຈະກ າຂະໜາດນ້ອຍ ທີື່ທ າການຜະລິດຕາມຄວາມສາມາດ, ຕາມແຮງງານທີື່ມີໃນຄວບຄົວ ພວກເຂາົຈະບ ື່ກ້າ
ລົງທ ນເພ ື່ອປັບປຸງທີື່ດນິ ແລະ ປັບປຸງແນວພັນ ທີື່ຈະເຮັດການຜະລິດຕາມມີຕາມເກີດ ພ ກຸມ້ຢູ່ ກຸ້ມກິນ ສະນັັ້ນ 
ປະຊາຊົນຍັງເພິື່ງພາອາໄສປ່າຢູ່ ການກະສິກ າຂະໜາດໃຫຍ່ຊາວກະສິກອນ ຈະຕັດສິນໃຈໃນການລົງທ ນເພີື່ມ
ຜົນຜະລິດ ໂດຍວິທີການຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ປັບປຸງດິນ, ປັບປຸງແນວພັນ, ນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກເຂົັ້າຊ່ວຍໃນການທ າການ
ຜະລິດກະສິກ າຂະໜາດໃຫຍ່ ນີັ້ແມ່ນການຜະລິດເພ ື່ອການຄ້າຫ າຍກວ່າໃຊ້ ການຜະລິດແບບນີັ້ ແມ່ນຈະເພີື່ມ
ຜົນຜະລິດຈາກການອາໄສປ່າ ນອກຈາກບັນດາອົງປະກອບຂ້າງເທິງນີັ້ແລ້ວ ຢູ່ໃນອົງປະກອບທາງດ້ານກະສິກ າ 
ຍັງພົວພັນເຖິງສິດໃນການຖ ຄອງທີື່ດິນ ແລະ ລະບົບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 
1.7 ເງ ື່ອນໄຂທີື່ພາໃຫເ້ກດີປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ຄວາມສ າພັນຂອງອົງປະກອບປ່າໄມ້ມີຄ : ຊຸມຊົນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການກະສິກ າ ທີື່ພາໃຫ້ເກີດປ່າໄມ້
ສັງຄົມທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂແຕກຕ່າງກັນ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕົວຈງິ ແລະ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບການພັດທະນາແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງ
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ປະກອບດ້ວຍ: ການພັດທະນາທາງດ້ານປ່າໄມ້, ການພັດທະນາທາງດ້ານກະສິກ າ - ຊົນນະບົດ ແລະ ລະດັບການ
ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮວ່ມກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ 
 ລະດັບການພັດທະນາທາງດ້ານປ່າໄມ້ ເປັນການພັດທະນາດ້ານການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ ້ ຂອງ
ມະນຸດ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ໄລຍະ ດັື່ງນີັ້: 

1) ໄລຍະເພ ື່ອການຊມົໃຊ ້
 ເປັນການຊົມໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ ບ ື່ວ່າຈາກທາງກົງ ຫ   ທາງອ້ອມ ເຊັື່ນ: ປ່າໄມ້ເພ ື່ອໃຊ້ເປນັ
ອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ນ ັ້າ ເພ ື່ອການຜະລິດກະສິກ າ 

2) ໄລຍະເພ ື່ອການຄາ້ 
 ເມ ື່ອຊຸມຊົນມີການຂະຫຍາຍຕົວຫ າຍຂ ັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ ້ ກ ື່
ເພີື່ມສູງຂ ັ້ນ ການປ່າໄມ້ຈ ື່ງຂະຫຍາຍຕົວເປັນການຜະລິດເພ ື່ອເປັນສິນຄ້າ ເຊັື່ນ: ຟ ນ, ຖ່ານ 

3) ໄລຍະການຂະຫຍາຍການຜະລດິ 
 ເມ ື່ອຕະຫ າດມີຄວາມຕ້ອງການຫ າຍຂ ັ້ນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ແຫ ື່ງປ່າໄມ້ທ າມະຊາດ ທີື່ສາມາດຕອບ
ສະໝອງໄດ້ແມ່ນຫຼຸດລົງ ສະນັັ້ນ ການປູກປ່າ ຈ ື່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂ ັ້ນ ທາງດ້ານວິທີການປູກ, ການບົວລະ 
ບັດຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ຄັດເລ ອກຊະນິດພັນໄມ້ທີື່ເໝາະສົມກັບສະພາບພ ັ້ນທີື່ ສ າລັບໄມ້ທີື່ນິຍົມປູກ ແມ່ນໄມ້
ໃຫຍ່ໄວ 

4) ໄລຍະອດຸສາຫະກ າ 
 ໃນຊວ່ງໄລຍະນີັ້ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບຫ າຍທີື່ສຸດ ເພ ື່ອປ້ອນ
ເຂົັ້າໂຮງງານ ເພ ື່ອທ າການຜະລິດ ເປັນສາເຫດໃຫ້ປ່າໄມ້ຖ ກທ າລາຍຫ າຍຂ ັ້ນ ຈ ື່ງພາໃຫ້ເກີດມີການປູກໄມ້ຢ່າງ
ເປັນຂະບວນ ແລະ ເພີື່ມຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ 

5) ໄລຍະປາ່ໄມອ້ລະສີື່ງແວດລອ້ມ: 
 ເມ ື່ອຄວາມຈະເລີນ ການພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະຫຍາຍຕົວເຂົັ້າມາສູ່ພ ັ້ນທີື່ຫາ  ຍຂ ັ້ນ ເຮດັ
ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກ າໜ້ອຍລົງ ເພາະປະຊາຊົນຈະຫັນໄປສູ່ການບ ລິການຫ າຍກວ່າ ຈ ື່ງເກດີມີແນວຄິດໃນການ
ສ້າງພ ັ້ນທີື່ປ່າ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ 

 
1.8 ປະເພດຂອງປາ່ໄມສ້ງັຄມົ  
 ການເກີດມີກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງແຂວງຕ ື່ແຂວງ,
ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ເຊິື່ງມັນຂ ັ້ນກັບອົງປະກອບຕ່າງໆທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທີັ້ງນີັ້ ກ ື່ແມ່ນຍ້ອນເງ ື່ອນໄຂຈຸດພິເສດສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງມັນຈະສະແດງເຖິງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຂອງປ່າໄມ້ສັງຄົມ
ໃນພ ັ້ນທີື່ຕ່າງໆ ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງສາມາດຈັດແບ່ງການປ່າໄມ້ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕາມລັກສະນະຂອງການນ າໃຊ້
ປະໂຫຍດອອກເປັນ 3 ດ້ານ ຄ : 

1.8.1 ການປາ່ສງັຄມົເພ ື່ອຜນົຜະລດິ 
 ເປັນການປ່າໄມ້ ທີື່ເວົັ້າເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ການພັດທະນາປ່າໄມ້ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຜົນຜະລິດຕ່າງໆຂອງປ່າໄມ້ ເຊັື່ນ: ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ,
ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ການປ່າໄມ້ສັງຄົມເພ ື່ອຜົນຜະລິດແມ່ນແບ່ງເປັນ 2 ຮູບແບບ ຄ : ຜົນຜະລິດເພ ື່ອ
ໃຊ້ເອງ ແລະ ເພ ື່ອການຄ້າ 
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1.8.2 ການປາ່ສງັຄມົເພ ື່ອການນ າໃຊທ້ີື່ດນີ 
 ແມ່ນເວົັ້າເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ
ທາງດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ກະສິກ າ ພ້ອມກັນນີັ້ ລັດກ ື່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃນການມອບດິນມອບປ່າໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມ
ຊົນມີສ່ວນຣ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ 

1.8.3 ການປາ່ໄມສ້ງັຄມົເພ ື່ອສີື່ງແວດລອ້ມ 
 ແມ່ນເວົັ້າເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ການປ່າໄມ້ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມ
ເຊັື່ນ: ການຮັກສາແຫ ື່ງຕົັ້ນນ ັ້າ, ປູກໄມ້ເພ ື່ອເປັນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ເພ ື່ອຄວາມສວຍສົດງົດງາມ, ເພ ື່ອເປັນຮົື່ມເງົາ 
ແລະ ເພ ື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຕ່າງໆ 
 
1.9 ປດັໃຈໃນການພດັທະນາທອ້ງຖິື່ນ 
 ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ້ອງຖິື່ນ
ຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິື່ງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນປະກອບດ້ວຍພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຄ : 

1.9.1 ປດັໃຈພາຍໃນທອ້ງຖິື່ນ 
 ລກັສະນະທາງກາຍະພາບຂອງທ້ອງຖິື່ນ 

 ທີື່ຕັັ້ງພູມສັນຖານປະເທດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະສົື່ງຜົນເຖິງການພັດທະນາທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ເຊັື່ນ: ເຂດພູດອຍ ໃນການພັດທະນາແມ່ນຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດຈ າກັດ, ການຜະລິດກ ື່ພຽງແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ
ເທົື່ານັັ້ນ 

 ຊບັພະຍາກອນທີື່ເປນັປະໂຫຍດໃນທອ້ງຖິື່ນ 
 ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນພັດທະນາໄດ້ໄວ, ດິນດີ, ປ່າໄມ້ ແລະ ແຫ ື່ງນ ັ້າອຸດົມສົມບູນຍ ນຍົງ 
 

 
 
ຮບູທ ີ2  ອາຊີບເສມີ ແລະ ອດຸສາຫະກ າໄມຈ້າກປາ່ໄມສ້ງັຄມົແສນສ ີ
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 ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ
 ປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຂົາຍັງອງີໃສພູ່ມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແບບແຜນທີື່ເຄີຍ 
ປະຕິບັດສ ບຕ ື່ກັນມາ ໃນເວລາທີື່ມີໂຄງການເຂົັ້າມາ ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມລັື່ງເລໃຈໃນການທີື່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກ າຕ່າງໆ 

 ດາ້ນການເສດຖະກດິສງັຄມົ 
 ແມ່ນມີຜົນຕ ື່ການພັດທະນາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດດ ີພວກເຂົາຈະມີໂອກາດເຂົັ້າຮ່ວມ
ໃນໂຄງການ ຍ້ອນພວກເຂົາມີການຂາດເຂີນ ຍັງເປັນຫ່ວງການທ າມາຫາກິນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຈະເຂົັ້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສ່ວນທາງດ້ານສັງຄົມ ຖ້າຫາກວ່າເສດຖະກິດຂະຫຍາຍ 
ຕົວ ທາງສັງຄົມກ ື່ຈະຄ່ອຍມີການພັດທະນາຄຽງຄູ່ກັນໄປ 
 

 
 
ຮບູທ ີ3  ດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ 
 

 ຄວາມຮວ່ມມ ຂອງປະຊາຊນົ 
 ຜົນສ າເລັດຂອງການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບການຮ່ວມມ  ຂອງປະຊາຊົນໃນ
ທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ສະນັັ້ນ ວຽກງານພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ຈ ື່ງຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບປະຊາຊົນ, ສ້າງຄວາມຮ່ວມມ 
ກັບປະຊາຊົນ 

1.9.2 ປດັໃຈພາຍນອກທອ້ງຖິື່ນ 
 ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ ເປັນຕົວຊິັ້ວັດຄວາມສ າເລັດ ແລະ ລະບອບທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດສັງຄົມ 
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 ນະໂຍບາຍຂອງລດັ 
 ເປັນຕວົກ ານົດແນວທາງການພັດທະນາ ຕະຫ ອດຮອດການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ
ເພ ື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນຮູບແບບຂອງວຽກ ຫ   ໂຄງການດ້ານຕ່າງໆ ດັື່ງນັັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດ ເອ ັ້ອອ ານວຍຕ ື່ການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ກ້າວໜ້າໄປຢ່າງຕ ື່ເນ ື່ອງ 

 ລະບບົການບ ລຫິານຂອງລດັ 
 ຈະດ າເນີນໄປຢ່າງໄວ ແລະ ມປີະສິດທີື່ພາບພຽງໃດ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບການບ ລິຫານຂອງລັດ 
ແລະ ບຸກຄະລະກອນຂອງລັດທີື່ມີຄຸນນະພາບ 

 ພາວະທາງດາ້ນເສດທະກດິສງັຄມົ ແລະ ການເມ ອງ 
 ຄວາມຈະເລີນ ແລະ ຄວາມຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈົນເຖິງ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ການເມ ອງ ມີສ່ວນຊ່ວຍເຫ  ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງໃນ
ການປະຕິບັດວຽກງານ ເຮັດໃຫ້ມີການຕິດຕ ື່ຄ້າຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ ສົື່ງຜົນໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການ
ພັດທະນາ 

 ບກຸຄະລະກອນຈາກພາຍນອກ 
 ທີື່ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມວຽກງານໃນຊຸມຊົນ ຈະສະແດງບົດບາດໃນການຮ່ວມງານໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫ   ເປັນຜູ້ສົື່ງເສີມທັກສະຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບກຸ່ມກະຕຸກຊກຸຍູ້ໃຫ້ເກີດແນວຄວາມຄິດ ປັດໃຈພາຍ
ນອກຈະມີຄວາມຕ້ອງການປັດໃຈແຕ່ລະຊະນິດ ແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມສະພາບຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງ
ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິື່ນ 
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ບດົທ ີ 2 
ປາ່ໄມສ້ງັຄມົກບັການພດັທະນາທອ້ງຖິື່ນ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1) ເຂົັ້າໃຈບັນຫາໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ 
2) ຮັບຣູ້ປັດໃຈໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ 
3) ກ າໄດ້ບົດບາດປ່າໄມ້ສັງຄົມ 
4) ເຂົັ້າເຖິງບັນຫາການນ າເອົາປ່າໄມ້ສັງຄົມເຂົັ້າມາພັດທະນທ້ອງຖິື່ນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ບນັຫາການພດັທະນາທອ້ງຖິື່ນ 
 ແມ່ນການພັດທະນາ ເພ ື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ດຂີ ັ້ນ ໂດຍການ
ສົື່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນເພິື່ງພາຕົນເອງ ແລະ ເພິື່ງພາຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ຫ າຍ ແຕ່ເກີດຜນົ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ ລວມເຖິງການຊ່ວຍເຫ  ອເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງປະຊາຊົນທີື່ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ ການພັດທະນາລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ກ ື່ບ ື່ປະສົບຜົນສ າເລັດເທົື່າທີື່ຄວນ ທັງນີັ້ກ ື່ເພາະວ່າ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ບ ື່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານເງ ື່ອນໄຂຂອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລວມໄປເຖິງຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງພະນັກງານ ນ າໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນບ ື່ຄ ກັນ ແລະ 
ກ ື່ມັກພົບອຸປະສັກ ພາໃຫ້ການພັດທະນາມີການຊັກຊ້າ ຫ   ບ ື່ໄດ້ຮບັຜົນເທົື່າທີື່ຄວນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ4  ການພດັທະນາຕະຫ າດພຄູນູ 
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2.2 ການຂາດເຂນີປດັໃຈຄວາມຈ າເປນັຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 
 ປະເທດລາວພວກເຮົາ ແມ່ນມີສະພາບພູມສັນຖານ, ພູມອາກາດໃນແຕ່ລະເຂດແຕກຕ່າງກນັ ເຊິື່ງມີ
ທັງພູສູງ, ພູພຽງ ແລະ ເຂດທົື່ງພຽງແລບຕາມແຄມແມ່ນ ັ້າຂອງ ໃນແຕ່ລະເຂດແມ່ນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນແຕກ
ຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ເຊິື່ງປັດໃຈດັື່ງກ່າວ ເປັນສີື່ງທີື່ສ າຄັນທີື່ຈະນ າໄປສູ່ການກ ານົດທິດທາງ ແລະ ວິທິການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແທດ     
ເໝາະກັບພ ັ້ນທີື່ດັື່ງກ່າວ ປັດໃຈພ ັ້ນຖານທີື່ມີຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຕ້ອງການພັດທະນາສ າລັບສັງຄົມຊົນນະບົດ ຄ  
ການສ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພາະທັງສອງດ້ານນີັ້ແມ່ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

2.2.1 ການຂາດເຂີນຊບັພະຍາກອນສ າລບັການພດັທະນາໃນທອ້ງຖິື່ນ 
 ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເປັນສິື່ງທີື່ມີຄ່າ ແລະ ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ໂດຍທົື່ວໄປ
ປະຊາຊົນທຸກຄົນມີໂອກາດ ທີື່ຈະໃຊ້ຄຸນປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນເຫ ົື່ານັັ້ນເທົື່າທຽມກັນ ແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໂດຍສະເພາະທີື່ດິນ, ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຈ າກັດ ແລະ ຖ ກນ າໃຊ້ໂດຍຂາດປະສິດທິພາບ 
ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ ມະນຸດເຮົາມີຊັບພະຍາກອນທີື່ສ າຄັນຫ າຍ ຕ ື່ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິື່ນ ບັນຫາຕ່າງທີື່
ເກີດຂ ັ້ນໃນຊົນນະບົດນັັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເກີດຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດເຮົາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ປະຊາຊົນທີື່ອາໄສ
ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ມີຄຸນນະພາບຊິວິດດີຂ ັ້ນ ບັນຫາຕ່າງທີື່ຈະກົດດັນໃສ່ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດກ ຈະມີໜ້ອຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາກ ງ່າຍຂ ັ້ນ ເພາະປະຊາຊົນເປັນຜູ້ທີື່ຮູຈ້ັກກັບສະພາບທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຮູ້ເຖິງຄວາມ
ຕ້ອງການໄດ້ດີກວ່າບຸກຄົນພາຍນອກ ຕະຫ ອດເຖິງຍັງເປັນຜູ້ຮ່ວມງານ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນແຮງງານໃນ
ການພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ເປັນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ທີື່ຜ່ານມາຈະເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນ
ໃນທ້ອງຖິື່ນ ຍັງຂາດການຮ່ວມມ ກັນ, ຂາດຜູ້ນ າ, ລ ຖ້າແຕ່ທາງພັກ-ລັດ ຫ   ໂຄງການເຂົັ້າໄປດ າເນີນກິດຈະກ າ
ຕ່າງໆໃຫ້ ຖ້າບຸກຄົນດັື່ງກ່າວຂາດຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມມາດ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ
ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຈະສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງໄດ້ນັັ້ນ ແມ່ນຂ ັ້ນຢູ່ກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດນ າ 

2.2.2 ຂາດການແກໄ້ຂບນັຫາຢາ່ງຕ ື່ເນ ື່ອງ ແລະ ເປນັລະບບົ  
 ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນໜ ື່ງໃນແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ທີື່ອາໄສຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. ການພັດທະນາຜ່ານມາຄ : ໂຄງການທີື່ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຕ່າງປະເທດ ຫ   ລັດສົື່ງເສີມວັດຖຸ ແລະ ວິຊາການເຂົັ້າສູ່ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການດ າເນີນ
ໂຄງການແມ່ນມີການກ ານົດເວລາ ແລະ ຫ ັງຈາກສິັ້ນສຸດ ປະຊາຊົນກ ື່ບ ື່ສາມາດສ ບຕ ື່ດ າເນີນໄປໄດ້ ເຊິື່ງມັນຈະ
ເກີດຫ າຍປັດໃຈ ເຊັື່ນ: ທ ນໃນການພັດທະນາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກວິຊາການ ທີື່ຈະນ າໃຊ້ໜາກຜົນຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ຄວາມຮັບຮູຂ້ອງປະຊາຊົນເອງ 

2.2.3 ຂາດການຮວ່ມມ ກບັປະຊາຊນົໃນທອງ້ຖິື່ນ 
 ການທີື່ໃຫ້ປະຊາຊົນມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນບັນຫາທີື່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ຄວາມລະອຽດອອ່ນໃນການຊີັ້ແຈງ ແລະ ຊັກນ າ ເຊິື່ງປັດໃຈສ າຄັນທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດ ທີື່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍປະຊາຊົນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ເຖິງບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ການທີື່ພວກເຂົາເຈົັ້າຈະມີການຕ ື່ນຕົວ ແລະ ຍອມຮັບ ມີດັື່ງນີັ້: 

1) ຂັັ້ນຄວາມຕ ື່ນຕວົ 
 ເປນັຂັັ້ນຕອນທີື່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ 
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃໝ່ ແຕ່ບ ື່ເຖິງຂັັ້ນລະອຽດ 
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2) ຂັັ້ນຄວາມສນົໃຈ 
 ເປັນຂັັ້ນຕອນທີື່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ມີຄວາມສົນໃຈໃນແນວຄວາມຄິດ ຫ   ວິທີ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນັັ້ນ ວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ພຽງໃດ ທີື່ພວກເຂົາຈະເຮັດສິື່ງເຫ ົື່ານັັ້ນ ພວກເຂົາກ ຈະເລີື່ມຊອກ
ຫາຂ ັ້ມູນລາຍລະອຽດເພີື່ມເຕີມ 

3) ຂັັ້ນພິຈາລະນາ 
 ເປັນຂັັ້ນທີື່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນຈະພິຈາລະນາເຖິງຜົນດີ ແລະ ປະໂຫຍດຕ່າງໆ 
ກັບຜົນເສຍຕ່າງໆທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າຍອມຮັບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ພວກເຂົາຈະຕັດສິນໃຈ ແລະ ຊອກຫາ
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກຕ່າງໆ 

4) ຂັັ້ນລອງປະຕບິດັ 
 ເປັນຂັັ້ນທີື່ປະຊາຊົນຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັບໂຄງການ ໂດຍການທົດລອງເຮັດ ເພ ື່ອໃຫ້ຮູ້
ວ່າ ແນວຄິດ ແລະ ວິທິການປະຕິບັດດັື່ງກ່າວນັັ້ນ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດແນວໃດ ແລະ ຖ ກກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງພວກເຂົາບ ື່ 

5) ຂັັ້ນການເອາົໄປປະຕບິດັ 
 ເປັນຂັັ້ນທີື່ປະຊາຊົນຍອມຮັບ ຫ   ປະຕິເສດກັບສິື່ງໃໝ່ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກັບ
ວຽກງານ. ການພິຈາລະນາຈາກຜົນທີື່ໄດ້ລອງເຮັດມາ ຖ້າຫາກໂຄງການນັັ້ນດີ ແລະ ມີປະໂຫຍດ ພວກເຂົາກ ື່ຈະ
ຍອມຮບັ ແລະ ປະຕິບັດຕ ື່ໄປ ແຕ່ຖ້າບ ື່ເກີດປະໂຫຍດພວກເຂົາກ ື່ຈະບ ື່ປະຕິບັດຕາມ 
 

2.3 ການນ າເອາົປາ່ໄມສ້ງັຄມົເຂົັ້າມາພດັທະນາທອ້ງຖິື່ນ 
 ແມ່ນເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ໄລຍະຜ່ານມາປະເທດພວກເຮົາ
ໄດ້ກ ານົດເອົາວຽກງານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ກ ື່ຄ ການພັດທະນາ
ປະເທດ ສະນັັ້ນ ຊັບພະຍາກອນທີື່ຢູ່ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ (ປ່າໄມ້) ຈ ື່ງໄດ້ຖ ກນ າມາໃຊ້ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເຮັດໃຫ້
ຊັບພະຍາກອນດັື່ງກ່າວ ຖ ກຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາ ແຕ່ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງພ ັ້ນທີື່ປ່າ 80 ເປັນເຂດພູ
ດອຍ, ພົນລະເມ ອງສອງສ່ວນສາມ ແມ່ນອາໄສປ່າໄມ້, ຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ຮບັເປັນປັດໃຈ 4 ຄ : 

1) ການຍກົລະດບັຊວິດິການເປນັຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໃຫດ້ີຂ ັ້ນ 
 ຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນທີື່ສ າຄັນ ແມ່ນການປ່ຽນແປງແນວທາງການດ າລົງຊິວິດ
ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດຂີ ັ້ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ບຸກຄົນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທີື່ຍັງທຸກຍາກ 

2) ຕອບສະໝອງຕາມຄວາມຕອ້ງການໃນການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປາ່ໄມໃ້ນທ້ອງຖິື່ນ 
 ໃນພ ັ້ນທີື່ປ່າທ າມະຊາດ ປະຊາຊົນຕ້ອງຮັກສາໄວ້ເປັນແຫ ື່ງຕົັ້ນນ ັ້າ, ເກັບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ 
ຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້ ເພ ື່ອເປັນປັດໃຈສີື່ໃນການດ າລົງຊິວິດ ສ່ວນເຂດທີື່ມີປ່າທ າມະຊາດເຫ  ອໜ້ອຍ ປະຊາຊົນ
ຕ້ອງມີການປູກປ່າໄມ້ສັງຄົມໃນເນ ັ້ອທີື່ສາທາລະນະ ເພ ື່ອຮັກສາພ ັ້ນທີື່ ຫ   ເພ ື່ອຕ້ອງການປ່າໄມ້ມີການຟ ັ້ນຕົວ 
ແລະ ໄມ້ກ ື່ສ້າງ ເພ ື່ອສະມາຊິກໃນປ່າສັງຄົມ 
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ຮບູທ ີ5   ການນ າເອາົປາ່ໄມເ້ຂົັ້າມາພດັທະນາທອ້ງຖິື່ນ 
 

3) ການກະຈາຍອ ານາດໃນດາ້ນຄຸມ້ຄອງປກົປກັຮກັສາປາ່ໄມລ້ງົສູ່ທອ້ງຖິື່ນ 
 ກ່ອນປ ີ 1989 (ກອງປະຊຸມປ່າໄມ້ຄັັ້ງທີ 1) ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າ ແລະ ການນ າ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນຂ ັ້ນກັນສູນກາງແຕ່ຝ່າຍດຽວ ໂດຍປາສະຈາກຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາ 
ຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນບ ື່ສົນໃຈ ຜູໃ້ດຢາກເຮັດຫຍັງກ ື່ເຮັດ ຖ ວ່າຊັບພະຍາ 
ກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນຂອງລັດ ບ ື່ແມ່ນຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ບັນຫາດັື່ງກ່າວ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຖ ກ
ທ າລາຍ ໃນກອງປະຊຸມປ່າໄມ້ ຄັັ້ງທີ 1 ຈ ື່ງໄດ້ກ ານົດລະບຽບຫ ັກການ ໃນການກະຈາຍອ ານາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ນ າໃຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມບີົດບາດ ແລະ ສ່ວນຮ່ວມໃນການບ ລິຫານ
ຊັບພະຍາກອນ, ການມອບດິນ-ມອບປ່າ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈ ື່ງພົັ້ນເດັື່ນຂ ັ້ນ
ໃນ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ 

4) ເພ ື່ອການພັດທະນາປາ່ໄມໃ້ຫປ້ະສມົປະສານສອດຄອ່ງກບັການພດັທະນາດາ້ນອ ື່ນໆ 
 ໃນຖານະປະຈຸບັນ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ນັບມ ັ້ນັບຮຸນແຮງຂ ັ້ນ ແລະ 
ມີອັນປ່ຽນແປງໄປ ຈ ື່ງເລີື່ມມີຍຸດທະສາດການສ ກສາ ການວິໄຈການວິເຄາະ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍອາໄສສາຂາ
ຫ າຍວິຊາເຂົັ້າມາໃນການພັດທະນາ, ມີການປະສົມປະສານໃນການອານຸລັກທ້ອງຖິື່ນ ໃຫ້ເກີດການພັດທະນາ
ທາງດາ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ຢ ນຍົງ 
 

2.4 ບດົບາດຂອງການປາ່ໄມສ້ງັຄມົຕ ື່ດາ້ນເສດຖະກດິ 
2.4.1 ປາ່ໄມຊ້ມຸຊນົສາ້ງວຽກເຮັດງານທ າ 

 ນອກຈາກໃຫ້ຜົນຜະລິດທາງດ້ານເນ ັ້ອໄມ,້ (ໄມ້ທ່ອນ) ແລ້ວ ປ່າໄມ້ຍັງຕອບສະໝອງຜົນ
ຜະລິດສ າຮອງຄ  ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ໝ ື່ໄມ້, ເຫັດ , ຜັກປ່າ, ຢາສະມຸນໄພ, ສັດປ່າ, ນ ັ້າເຜິັ້ງ ແລະ ອ ື່ນໆ
ຮູບແບບໃນການໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຈະມີການແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງປ່າໄມ້ສັງຄົມທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມສ້ັງຄົມທີື່
ມະນຸດສ້າງຂ ັ້ນ 

2.4.2 ປາ່ໄມຊ້ມຸຊນົສາ້ງວຽກເຮັດງານທ າ 
 ວຽກງານການປູກບົວລະບັດຮັກສາປ່າ ເປັນວຽກເຮັດທີື່ມຄີວາມຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖີື່ນອອກແຮງງານສ້າງລາຍຮັບຕະຫ ອດປີ ນັັ້ນແມ່ນການນ າເອົາລະບົບກະສິກ າປ່າໄມ້
ຄວບຄູໄ່ປກັບການປູກໄມ້ ເພ ື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດຕະຫ ອດລະດກູານ ແລະ ສ້າງລາຍໄດຕ້ະຫ ອດປີ 
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2.5 ບດົບາດຂອງປາ່ໄມສ້ງັຄມົຕ ື່ສງັຄມົ 
 ການນ າໃຊ້ໜາກຜົນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ທີື່ປະຊາຊົນເປັນຜູດ້ າເນີນການນັັ້ນ ເປັນກິດຈະກ າທີື່ປະຊາ 
ຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ມີບົດບາດໃນການເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຂ ັ້ນກັບ
ທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບໝ້ອຍຫ າຍ ແມ່ນແລ້ວແຕ່ການມສີ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດສ າ
ລັບຜູທີ້ື່ມີສ່ວນຮ່ວມເລີຍ ກ ື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພາະພວກເຂົາເປັນສ່ວນໜ ື່ງ 
 
2.6 ບນັຫາຂອງການນ າເອາົປາ່ໄມສ້ງັຄມົເຂົັ້າໃນການພດັທະນາທອ້ງຖິື່ນ 
 ການນ າເອົາປ່າໄມ້ສັງຄົມເຂົັ້າໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ໂດຍທົື່ວໄປຈະພົບກັບ 4 ບັນຫາໃຫ່ຍ ຄ : 

1) ບັນຫາທາງດ້ານນັກວິຊາການ 
2) ບັນຫາດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
3) ບັນຫາທາງດ້ານການບ ລິຫານ ແລະ ການຈັດການ 
4) ບັນຫາທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ 

 ບັນຫາດັື່ງກ່າວ ຈະມີຄວາມຮຸນແຮງຫ າຍ ຫ   ໜ້ອຍ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະພ ັ້ນທີື່
ຂ ັ້ນກັບຊັບພະຍາກອນ ເພ ື່ອການປ່າໄມ້ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ 
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ບດົທ ີ3 
    ເສດຖະກດິຈາກປາ່ໄມສ້ັງຄມົ 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ເກັບກ າເສດຖະກິດກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້
2. ຈ າແນກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກປ່າໄມ້

ສັງຄົມ 
3. ຄິດໄລ່ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດປ່າໄມ້ສັງຄົມ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ເສດຖະກດິກບັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້

3.1.1 ຄວາມສ າຄນັຂອງຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້
 ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູ່ຢ່າງຈ າກັດ ເມ ື່ອປຽບທຽບກັບພົນລະເມ ອງນັບມ ັ້ນັບເພີື່ມຂ ັ້ນ
ທຸກໆປີ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫ າຍຂ ັ້ນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນເມ ື່ອ
ກ່ອນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຫຼຸດລົງເຊິື່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນຊຸມປີ 1940 ປະເທດເຮົາມີພ ັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 70%ແຕ່
ໃນປະຈຸບັນມີພຽງແຕ່ 47. ໃນປະຈຸບັນການນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ ເພ ື່ອເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນັບມ ັ້
ນັບເພີື່ມຂ ັ້ນ ເຊັື່ນດຽວກັບການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພ ື່ອລ້ຽງຊິວິດປະຈ າວັນຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ ຄວາມສ າຄັນດ້ານເສດຖະກິດຈາກປ່າໄມ ້ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງຈ ານວນໜ ື່ງ ຍັງມີຄວາມ
ສ າຄັນຕ ື່ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄມົຂອງປະເທດເຮົາ ນອກຈາກນັັ້ນ ປ່າໄມ້ຍັງປັບປຸງໃຫ້
ສະພາບແວດລ້ອມດຂີ ັ້ນ 

3.1.2 ສາເຫດທີື່ພາໃຫຊ້ບັພະຍາກອນປາ່ໄມຫ້ຼຸດລົງ 
 ສາເຫດສ າຄັນທີື່ ພາໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຫຼຸດລົງ ມີດັື່ງນີັ້: 

 ພົນລະເມ ອງເພີື່ມຂ ັ້ນ 
 ການພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລາ່ງຂະຫຍາຍຕົວ 
 ໄຟປ່າທ າລາຍເຜົາຜານປ່າໄມ້ 
 ການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ບ ື່ຖ ກຕາມລະບຽບຫ ັກການ 
 ການນ າເອົາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນສນິຄ້າຂາອອກ 
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ຮບູທ ີ6  ສາເຫດທີື່ພາໃຫຊ້ບັພະຍາກອນປາ່ໄມຫ້ຼຸດລງົ 
 

3.1.3 ຫ ກັການໃນການຈດັການປາ່ໄມຊ້ມຸຊນົແງເ່ສດຖະກດິ 
 ຖ້າອັດຕາການນ າໃຊ້ໄມ້ ເທົື່າກັບອັດຕາການຈະເລິນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບ ລິ

ມາດໄມ້ຄົງທີື່ 
 ຖ້າອັດຕາການນ າໃຊ້ໄມ້ ສູງກ່ວາອັດຕາການຈະເລິນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ ຈະເຮັດໃຫ້

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ 
 ຖ້າອັດຕາການນ າໃຊ້ໄມ້ ຕ ື່າກວ່າການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບ ລິມາດ

ໄມ້ເພີື່ມຂ ັ້ນ 
 ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຕ ື່ມະນຸດເຮົາ ເຊັື່ນ: 

 ເປັນແຫ ື່ງສະບຽງອາຫານທີື່ມີຄຸນຄ່າ 
 ເປັນບ່ອນສ້າງວຽງເຮັດງານທ າໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ 
 ເປັນແຫ່  ງຕອບສະຫນອງວັດຖຸດິບໃນດ້ານຫັດຖະກ າຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ 

 ຜົນປະໂຫດທີື່ໄດ້ຮັບທາງອ້ອມ ເຊິື່ງບ ື່ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າ ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດ
ຄວາມຄາດຫວັງທີື່ຈະໄດ້ຮັບຈາກປ່າຊຸມຊົນ ເຊິື່ງມີການພົວພັນກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍຜົນ
ປະໂຫຍດປະເພດນີັ້ ແມ່ນມາຈາກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີື່ມຕີ ື່ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມນັັ້ນເອງ. 
 ຕົວຢ່າງ:  ປ່າໄມ້ເປັນແຫ ື່ງອານຸລັກສິື່ງແວດລ້ອມ, ເປັນບ່ອນສະສົມຂອງດິນທີື່ທັບຖົມຂອງ
ສານຕ່າງໆ ເຊິື່ງມັນໄດ້ຮັກສາໂຄງສ້າງຂອງດິນໃຫ້ຄົງຢູ່ໃນສະພາບທ າມຊາດ, ເປັນແຫ່  ງຜະລິດອົກຊີທີື່ມີຄວາມ
ຈ າເປັນຕ ື່ສິງທີື່ມີຊີວິດທັງຫ າຍ ຕະຫ ອດຮອດການຊ່ວຍເຫ  ອປັບປຸງອູມຫະພູມ ໃຫ້ມີຄວາມສະໝ ື່າສະເໝີ 
 ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເປັນແຫ ື່ງປ້ອງກັນພ ັ້ນທີື່ຕົັ້ນນ ັ້າລ າທານ ເຮັດໃຫ້ມີນ ັ້າໄຫ ຕະຫ ອດປີ, ປ່າໄມ້
ສາມາກດູດ ແລະ ອົມເອົານ ັ້າໄວ້ ກ ື່ໃຫ້ເກີດແຫ່  ງນ ັ້າປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ມີນ ັ້າຕະຫ ອດປີ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການພັງ
ທະລາຍຂອງດິນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄພນ ັ້າຖ້ວມອີກດ້ອຍ 
 ປ່າໄມ້ຍັງເປັນບ່ອນບ ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັື່ນ: ພ ດທີື່ປ່າໄມ້ສັງຄົມບາງບ່ອນ ມີທີວທັດ
ທ າມະຊາດທີື່ສ່ວຍງາມ, ເໝາະແກ່ການຜັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ 
 ເປັນບ່ອນເກີດ ແລະ ເຕົັ້າໂຮມຂອງພ ດ, ສັດນາໆຊະນິດ ເພ ື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ 
ສົມດູນທາງດ້ານທ າມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນ ຄ ປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີພັນໄມ້ທີື່
ເປັນຢາຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ທີື່ໄດ້ຄົັ້ນພົບແລ້ວ ແລະ ຍັງບ ື່ໄດ້ຄົັ້ນພົບກ ື່ຍັງມຫີ າຍ 
 ປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນສ ກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິໄຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ໄດ້ນ າໃຊ້ພ ັ້ນທີື່
ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເປັນບ່ອນສ ກສາຄົັ້ນຄ້ວາດ້ານວະນະວັດວິທະຍາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະ 
ທ າ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ເພ ື່ອຊອກຫາແນວທາງໃນການພັດທະນາປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
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 ເປັນບ່ອນສ ກສາຄົັ້ນຄ້ວາທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ເຊັື່ນ: ປ່າຊ້າ ແລະ ປ່າສັກສິດ ຕາມຄວາມ
ເຊ ື່ອຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ 
 
3.2 ຕົັ້ນທ ນການຜະລດິປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 

3.2.1 ການພຈິາລະນາຕົັ້ນທ ນການຜະລດິປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດປ່າໄມ້ສັງຄົມ ຈະມີຄວາມແຕ່ຕ່າງໄປຕາມສະພາບການຕົວຈິງ ຂອງແຕ່
ລະທ້ອງຖິື່ນ ດັື່ງນີັ້: 
 ຮບູແບບຂອງປາ່ໄມສ້ງັຄມົ: ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ ເຊັື່ນ: ປ່າໄມ້
ສັງຄົມທີື່ເປັນປ່າທ າມະຊາດທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ທີື່ມະນຸດສ້າງຂ ັ້ນ ສະນັັ້ນ, ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດປ່າໄມ້
ທັງສອງປະເພດນີັ້ຈະບ ື່ຄ ກັນ, ການກ າເນີດເກີດຂ ັ້ນ ກ ື່ຕ່າງຮູບແບບ ປ່າໄມ້ສັງຄົມທີື່ມະນຸດສ້າງຂ ັ້ນ ຈະເນັັ້ນໜັກ
ເສດຖະກິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສາມາດກ ານົດຮອບຕັດຟັນໄດ້, ຄິດໄລ່ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດລາຄາຂາຍ ແລະ ກ າໄລ
ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດປ່າໄມ້ສັງຄົມສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດດັື່ງນີັ້: 

 ຕັັ້ນທ ນທາງກງົ: ໝາຍເຖິງຕົັ້ນທ ນທຸກຢ່າງ ທີື່ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນເງິນ ອາດຈະເປັນ
ຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ເລີື່ມແຕ່ການສ າຫ ວດ, ອອກແບບ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຈົນຮອດຜົນໄດ້ຮັບ 

 ຕົັ້ນທ ນທາງອ້ອມ: ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຈາກຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນ ໄດ້ແກ່: ການ
ພັດທະນາໂຄງລ່າງ, ການປະກອບສ່ວນຂອງອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ, ຫາກມີການຮ້ອງຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ   ອ 
ນອກຈາກນີັ້ ກ ຍັງມີຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນເຄ ື່ອງຈັກ ແລະ ຄ່າບ ລິການອ ື່ນໆ. ລາຍຈ່າຍຈ າພວກນີັ້ ແມ່ນລາຍຈ່າຍເພ ື່ອສ້າງ
ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນໂດຍທາງອ້ອມ 

3.2.2 ຜນົຜະລດິຈາກປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເຮົາສາມາດຈ າແນກອອກເປັນຫ າຍປະເພດດ້ວຍກັນ ຄ : ຜົນ
ຜະລິດຫ ັກທີື່ໄດ້ຈາກຊັບພະຍາກ່ອນປ່າໄມ້ ເຊັື່ນ: ໄມ້ທ່ອນ, (ປ່າປູກ) ຖ້າເປັນປ່າທ າມະຊາດ ກ ື່ມີເຄ ື່ອງປ່າຂອງ
ດົງ, ສັດສາວາສິື່ງ ແລະ ອ ື່ນໆ. ຜົນຜະລິດຫ ັກຂອງປ່າໄມ້ສັງຄົມ ຈະເກີດຂ ັ້ນ (ສວນປ່າເພ ື່ອເສດຖະກິດ) ທີື່ປູກ
ຂ ັ້ນເພ ື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸດິບທີື່ປ້ອນເຂົັ້າໂຮງຈັກໂຮງງານ ເຮດັເຄ ື່ອງໃຊ້ຄົວເຮ ອນ ແລະ ອ ື່ນໆ ຜົນຜະລິດ
ຈາກປ່າຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຈາກປ່າທ າມະຊາດ ນອກຈາກໄມ້ທ່ອນແລ້ວ ກ ື່ຍັງມີເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດສາວາ
ສິື່ງອ ື່ນໆ ທີື່ມັນເກີດຂ ັ້ນເອງຕາມທ າມະຊາດ ຜົນຜະລິດນີັ້ ເຮົາບ ື່ສາມາດຄ ານວນເປັນມູນຄ່າໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່
ມັນເປັນລາຍໄດ້ທີື່ສະໝ ື່າສະເໝີຂອງຊຸມຊົນທີື່ຕິດພັນກັບປ່າ 
 
3.3 ການຕະຫ າດປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ໜາຍເຖິງກິດຈະກ າຕ່າງໆທີື່ຈ າເປັນ ບ ື່ວ່າຈະເປັນເນ ັ້ອໄມ,້ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຜົນຜະລິດກະສິກ າ,
ອຸດສາຫະກ າ, ຜູ້ບ ລໂິພກ (ຕະຫ າດແມ່ນສູນກາງແລກປ່ຽນຜົນຜະລິດຕ່າງໆທີື່ໄດ້ມາຈາກທ າມະຊາດ ແລະ ຄົນ
ເຮົາປະດິດຄິດແຕ່ງຂ ັ້ນມາ) 
 ອົງປະກອບຂອງຕະຫ າດ: ປະກອບດ້ວຍ 2 ຢ່າງ ຄ :  

 ກ າລັງຂາຍ (ອຸປະສົງຂອງການຕະຫ າດ) 
 ກ າລັງຊ ັ້ (ອຸປະທານຂອງການຕະຫ າດ) 

 ໜ້າທີື່ຂອງການຕະຫ າດ: ການຕະຫ າດແບ່ງອອກເປັນ 2 ລັກສະນະ ຄ :  
1) ໜ້າທີື່ໃນການແລກປ່ຽນ: ແມນ່ການຊ ັ້ ແລະ ການຂາຍຜົນຜະລິດທີື່ມາຈາກປ່າຊຸມຊົນ ເຊັື່ນ: 

ຜັກປ່າ, ໜ ື່ໄມ້, ເຫັດ, ສັດປ່າ, ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງຊະນິດອ ື່ນໆ 
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2) ໜ້າທີື່ຂອງການຕະຫ າດທາງກາຍະພາບ: ແມ່ນໜ້າທີື່ປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ ຂອງຜົນຜະລິດທີື່
ໄດ້ມາຈາກປ່າ ເຊັື່ນ: ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ, ຮູບແບບ ແລະ ແປຮູບ, ການຂົື່ນສົື່ງ, ສະຖານທີື່ຊ ັ້ ແລະ ຂາຍ ແລະ 
ອ ື່ນໆ 
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ບດົທ ີ4 
ອາຊິບີເສມີ ແລະ ອດຸສາຫະກ າໄມຈ້າກປ່າໄມສ້ງັຄມົ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ເຂົັ້າໃຈຄວາມໜາຍຄວາມສ າຄັນຂອງອາຊີບເສີມ ແລະ ອາຊີບຫ ັກ 
2. ກ າໄດ້ແນວທາງໃນການຈັດການປ່າໄມ້ສັງຄົມເພ ື່ອອາຊີບ 
3. ຄິດໄລ່ໄມ້ອຸດສາຫະກ າ, ໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຊຸມຊົນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
4.1 ຄວາມໜາຍ, ຄວາມສ າຄນັຂອງອາຊບີເສມີ ແລະ ອາຊບີຫ ກັ 

4.1.1 ອາຊບີຫ ກັ 
 ໜາຍເຖິງບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈກ ານົດ ແລະ ຍ ດຖ ເອົາອາຊີບນັັ້ນ ເພ ື່ອເປັນການສ້າງລາຍໄດ້
ອັນແນ່ນອນໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງຊີບຂອງຕົນເອງ ການນ າເອົາອາຊີບຫ ັກນີັ້ ມັນຂ ັ້ນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ພອນ
ສະຫວັນ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍ ຫ   ສ ບທອດມາຈາກພ ື່ແມ່, ປູ່ຢ່າ, ພ ື່ເຖົັ້າແມ່ເຖົັ້າ 
 ຕົວຢ່າງ:  ພ ື່ເປັນທະຫານ ລູກຫ ານ ກ ື່ສົື່ງເຂົັ້າເປັນທະຫານ, ພ ື່ແມ່ເປັນແມ່ຄ້າ ລູກຫ ານກ ື່ຈະ
ເປັນພ ື່ຄ້າແມ່ຄ້າ 

4.1.2 ອາຊບີເສມີ 
 ອາຊບເສີມນີັ້ ແມ່ນມີບົດບາດສ າຄັນຫ າຍ ຕ ື່ການດ າລົງຊິວດິຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນປະຊາຊົນທີື່ຢູ່ທ້ອງຖິື່ນມີວຽກເຮັດງານທ າເພີື່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບຫ າຍຂ ັ້ນ ອາຊີບເສີມນີັ້ ຈະບ ື່ມີ
ຄວາມຕາຍຕົວ ເຊິື່ງໃນແຕ່ລະຄອບຄົວ ຫ   ບຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ມັນຂ ັ້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີື່ຈະເຮັດກິດຈະກ າເພ ື່ອເສີມສ້າງລາຍຮັບ 
 

 
 
ຮບູທ ີ7  ຕວົຢາ່ງການປະກອບອາຊບີຂອງປະຊາຊນົໃນຊນົນະບດົ 
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4.2 ແນວທາງການຈດັການປາ່ໄມສ້ງັຄມົເພ ື່ອອາຊບີ 
 ການເພີື່ມຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານໃຫ້ແກ່ພ ດສວນ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ທີື່ປູກ ໝາຍເຖິງການນ າໃຊ້ປຸຍເຂົັ້າມາ
ລ້ຽງຕົັ້ນໄມ້ ປຸຍແມ່ນແຫ່  ງທາດອາຫານທີື່ສ າຄັນຂອງພ ດ ໄດ້ແກ່: ທາດໄນໂຕຣເຈນ (N), ຟອດສະຟ ຣສັ (P),  
ແລະ ໂປແຕັດຊຽມ (K) ສາມທາດນີັ້ ມີໜ້າທີື່ຫ າຍຢ່າງທີື່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນໄມ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແຕ່ລະທາດ
ແມ່ນມີໜ້າທີື່ ດັື່ງນີັ້: 

 ທາດໄນໂຕຣເຈນ ຊ່ວຍໃຫ້ຕົັ້ນໄມ້ຈະເລີນເຕີບໂຕທາງຍອດ 
 ທາດຟົດສະຟ ຣັສ ຊ່ວຍທາງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງຮາກ 
 ທາດໂປແຕັດຊຽມ ມີໜ້າທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ລ າຕົັ້ນ ແລະ ກິື່ງກ້ານແຂງແຮງ 

 ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ປຸຍທີື່ພວກເຮົານ າໃຊ້ກັນຢູ່ໃນທຸກວັນນີັ້ ມ ີ2 ຊະນິດ ຄ : ປຸຍອິນຊິ ແລະ ປຸຍເຄມີ 
 ປຸຍອິນຊ ີແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຍ່ອຍສະລາຍ, ການພຸພັງຈາກຊາກພ ດ ປຸຍອິນຊີ ມີຫ າຍປະເພດ ເຊັື່ນ: 

 ປຸຍໝັກ: ແມ່ນໄດ້ມາຈາການຍ່ອຍສະລາຍຂອງຊາກພ ດ ຈ າພວກໃບໄມ,້ ຫຍ້າ, ເຟ ອງ ແລະ 
ວັດສະພ ດອ ື່ນໆ 

 ປຸຍພ ດສົດ: ເປັນປຸຍອິນຊິທີື່ໄດ້ມາຈາກການປູກພ ດບ າລຸງດິນ ໄດ້ແກ່: ພ ດຕະກຸນຖົື່ວຊະນິດ
ຕ່າງໆ 

 ປຸຍຄອກ:  ໄດ້ແກ່ມູນສັດ ເຊັື່ນ: ຂີັ້ງົວ, ຂີັ້ຄວາຍ, ຂີັ້ເປັດ, ຂີັ້ໄກ,່ ຂີັ້ໝູ ແລະ ອ ື່ນໆ 
 
4.3 ອດຸສາຫະກ າໄມທ້ອ່ນຈາກປາ່ຊມຸຊນົ 
 ການຮັກສາຄຸນນະພາບໄມ້ ແຍກອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄ : 

1) ໄມ້ທອນທີື່ນ າອອກຈາກປ່າທ າມະຊາດ ທີື່ນ າມາແປຮູບຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນຈະ
ມັກນິຍົມການໃຊ້ໄມ້ເນ ັ້ອແຂງ ເຊັື່ນ: ໄມ້ແຕ້ຄ່າ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແດງ, ໄມ້ຂະຍຸງ, ໄມ້ແຄນ ແລະ ອ ື່ນໆ ໄມ້ດັື່ງກ່າວມ ີ
ຄວາມຫົດຢ ດບ ື່ຫ າຍ ຄວາມນິຍົມຂອງບ້ານເຮົາບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງອົບກ ື່ສາມາດນ າໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ເຊັື່ນ: ເຮັດວົງກົບ, 
ບານປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮ ອນ ແລະ ອ ື່ນໆ 

2) ສ່ວນໄມ້ທ່ອນທີື່ໄດ້ຈາກປ່າປູກ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເປັນໄມ້ເນ ັ້ອອ່ອນໃຫ່ຍໄວ, ຮອບຕັດຟັນສັັ້ນ
ເວລາແປຮູບກ່ອນຈະນ າໄປໃຊ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຂອງໄມ້ຄົງທີື່ເສຍກ່ອນ ຈ ື່ງນ າໃຊ້ໄມ້ແປຮູບອອກ
ໄປນ າໃຊ້ 
 ອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວຈາກປ່າຊຸມຊົນ ຮູບແບບຂອງແຫ່  ງທ່ອງທ່ຽວ: ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮູບແບບ ຄ : 

1) ແຫ່  ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ 
2) ແຫ່  ງທ່ອງທ່ຽວທີື່ສ້າງຂ ັ້ນມາໃໝ່ 

 ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງແຫ່  ງທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ: 
 ເຮ ອນພັກ 
 ບ່ອນຕັັ້ງເຕັັ້ນພັກເພີື່ມ ໂດຍກ ານົດ ດັື່ງນີັ້: 

 ເດີື່ນຫຍ້າກວ້າງພ ປະມານ, ສະອາດ, ຕັດຫັຍາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ 
 ໃກ້ກັບແຫ ື່ງນ ັ້າ 
 ມີຄວາມປອດໄພສູງຈາກສັດປ່າ ແລະ ຄົນເຂົັ້າມາລົບກວນ 
 ຢູ່ບ ລິເວນດັື່ງກ່າວ ຄວນມີຫ້ອງນ ັ້າ ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
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ບດົທ ີ5 
ການເກບັກ າຂ ັ້ມນູແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ກບັປະຊາຊນົຢູບ່າ້ນອອ້ມຂາ້ງປາ່ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ:   

1. ເຂົັ້າໃຈຄວາມໜາຍຄວາມສ າຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ 
2. ເຂົັ້າໃຈຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ 
3. ກ າໄດ້ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປ່າໄມ້ັສັງຄົມ 

     
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ ເພ ື່ອການພດັທະນາຊນົນະບດົ 
 ໃນນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ 

 ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ 
 ວາງແຜນ 
 ຕັດສິນໃຈ 
 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 ນ າໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ 

 
5.2 ການພດັທະນາຊນົນະບດົກບັການມສີວ່ນຮວ່ມ 
 ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ຢາກເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນມີຊິວິດການເປັນຢູ່ທີື່ດີຂ ັ້ນ, ມີຜົນຜະລິດສູງ, 
ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ໄດ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ເພ ື່ອກ້າວໄປເຖິງການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຈົນ
ໃນປ ີ 2020. ນັກສົື່ງເສີມ ແລະ ນັກພັດທະນາ ໄດ້ສະເໜີແນວທາງໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດໄວ້ຫ າຍຮູບ
ແບບ ເຊິື່ງໃນແຕ່ລະຮູບແບບກ ື່ມີຂ ັ້ຈ າກັດ ໂດຍອງີໃສ່ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ 

5.2.1 ການພດັທະນາຊນົນະບດົຕາມແຜນການຂອງຂັັ້ນເທງິ 
 ການພັດທະນາແບບນີັ້ ແມ່ນການວາງແຜນກ ານົດຮູບແບບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕະຫ ອດ
ເຖິງງົບປະມານຂອງໂຄງການພັດທະນາທີື່ຂັັ້ນເທິງກ ານົດໃຫ້ 

5.2.2 ການພດັທະນາຊນົນະບດົແບບວາງແຜນ ທີື່ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິື່ນມສີວ່ນຮວ່ມ 
 ແມ່ນການພັດທະນາຕາມຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍການຊັກຊວນ
ໃຫ້ເຂົັ້າເຈົັ້າເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການວາງແຜນ, ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ຕັດສິນໃຈ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້ 

5.2.3 ການພດັທະນາຊນົນະບດົທີື່ສັື່ງໃຫ້ປະຊາຊນົປະຕບິດັ 
 ແມ່ນທາງພາກລັດ ຫ   ສູນກາງ ມອບວຽກໃຫ້ຂັັ້ນເທິງເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຂັັ້ນບ້ານ, ເມ ອງ ສ່ວນທ ນຮອນທີື່ຈະນ າມາພັດທະນາ ມອບໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນພ ັ້ນຖານລະດົມນັັ້ນ ອາດຈະ
ຍັງບ ື່ພຽງພ ເທົື່າໃດນັັ້ນລັດຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນນ າ 
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5.2.4 ການພດັທະນາຊນົນະບດົແບບມສີິື່ງຈງູໃຈ 
 ພັກລັດຈະຈັດຕັັ້ງຂົນຂວາຍປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ ເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີື່
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍການຈັດຕັັ້ງຝ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າທົດລອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

5.2.5 ການພດັທະນາຊນົນະບດົທີື່ຊວ່ຍໃຫເ້ກດີມແີນວຄວາມຄດິ 
 ແມ່ນການໃຫ້ຫ ັກການນ າສະເໜີແບບກວ້າງໆ ເພ ື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນເກີດແນວ
ຄວາມຄິດໃນການຢາກໄດ້ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ ແລະ ເພ ື່ອສ່ວນລວມ, ຮູ້ຈັກຊອກຫາບັນຫາທີື່ເປັນ
ອຸປະສັກໃນການພັດທະນາ ພອ້ມນັັ້ນ ກ ື່ຮູ້ແກ້ໄຂບັນຫາໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວນານ 
 
5.3 ຄວາມຈ າເປນັ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ ເພ ື່ອປາ່ໄມ້

ສງັຄມົ 
 ເປັນທີື່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ສະພາບປ່າໄມ້ຂອງປະເທດລາວພວກເຮົາ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຂັັ້ນສັນຍານເຕ ອນໄພ
ແລ້ວ ຕາມແຫ ື່ງຂ ັ້ມູນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ທົື່ວປະເທດແລ້ວ ພວກເຮາົມີພ ັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມຢູ່ 47
ຖ້າທຽມໃສ່ຊຸມປ ີ1940 ປະເທດລາວ ມີພ ັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມເຖິງ 70%ສະນັັ້ນ ມາຮອດໄລຍະປະຈຸບັນ ພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານ ກ ື່ໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນາປ່າໄມ້ດ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ ເຊັື່ນ: ການປົກປັກຮັກສາປ່າທ າມະຊາດ
ທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ, ປູກປ່າເພີື່ມ ແລະ ຟ ັ້ນຟູປ່າທ າມະຊາດທີື່ຊຸດໂຊມກັບຄ ນໃໝ່ ໂດຍໄດ້ວາງຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ໄວ້ແຕ່ນີັ້ຮອດປ ີ 2020 ພ ັ້ນທີື່ປ່າປົກຫຸ້ມໃຫ້ໄດ້ 64 ຢາກໄດ້ຄ ແນວນີັ້ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ທາງ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບປະຊາຊົນ ແລະ ລະດົມເຂົາເຈົັ້າດ້ວຍຫ າຍຮູບການເຂົັ້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປູກ ແລະ ບູລະນະປ່າໄມ້ທີື່ມີຢູຄ່ ນໃໝ່ 

5.3.1 ຄວາມຈ າເປນັໃນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົເພ ື່ອປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ການທີື່ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ກ່ຽວກັບວຽກງານປາ່ໄມ້ສັງຄົມນີັ້ ແຕ່ຄວາມເປັນ
ຈິງແລ້ວ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນຕ່າງໆໄດ້ເຄີຍປະຕິບັດມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ເຊັື່ນ: ວັດປ່າ, ປ່າຊ້າ, ດອນຫ , ປ່າ
ຕາມຕົັ້ນນ ັ້າລ າທານທີື່ເປັນຊ ື່, ເປັນບ້ວງ ແລະ ອ ື່ນໆ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໄດ້ພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ວາງ
ລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງໄວ້ເປັນຢ່າງດີ 

5.3.2 ພ ັ້ນຖານແຫງ່ຄວາມສ າເລດັໃນການສາ້ງປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ການສ້າງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນຕ່າງໆຈະສ າເລັດໄດ້ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຫ າຍເງ ື່ອນໄຂທີື່
ເປັນພ ັ້ນຖານ ຄ : ປ່າ, ຄົນທີື່ສະແດງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ມີງົບປະມານ ແລະ 
ວິຊາການ. ປ່າໄມ້ສັງຄົມນອກຈາກຈະຕອບສະໝອງ 4 ປັດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບແວດ
ລ້ອມໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ດີຂ ັ້ນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີລາຍຮັບຫ າຍຂ ັ້ນ ເມ ື່ອເວລາປະຊາຊົນພາຍ
ໃນທ້ອງຖິື່ນມີຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງປ່າໄມ້ແລ້ວ ການສະແດງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ, ຄວາມຮັກ 
ແລະ ຫວງແຫນປ່າ ກ ື່ຈະເກີດຂ ັ້ນ ສະນັັ້ນ, ຈະເປນັການປູກປ່າກ ື່ດີ, ການປົກປັກຮກັສາປ່າທ າມະຊາດທີື່ຂັັ້ນເທິງ
ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກ ື່ຈະດ າເນີນໄປດ້ວຍດີ 

5.3.3 ຄວາມສ າຄນັຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ ື່ປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສ້າງປ່າໄມສ້ັງຄົມຢູ່ໃນຂົງເຂດໃດໝ ື່ງ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມ
ມ ຈາກປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນເປັນຢ່າງດີ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ມີການໂຄທະນາ, ຊັກຊວນ ແລະ ຈູງໃຈ ເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນ ຕ້ອງໄດ້ເພິື່ງພາອາໄສປ່າ ຕະຫ ອດຮອດການ
ອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຕາມນະໂຍ 
ບາຍ ທີື່ພັກ-ລັດໄດ້ວາງອອກ 
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5.4 ການທີື່ປະຊາຊນົຍອມຮບັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ  
5.4.1 ການຍອມຮບັຫ າຍຂ ັ້ນ 

 ປະຊາຊົນໃນທຸກທ້ອງຖິື່ນ ຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີ, ສະໝັກໃຈເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໂດຍປາສະຈາກການບງັຄັບ ອັນສ າຄັນແມ່ນການກະທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້
ປະຊາຊົນເຫັນໄດ້ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຈະໄດ້ຮັບຈາກປ່າ ແລວ້ປະຊາຊົນຈ ື່ງຄ່ອຍໆຍອມຮັບນະໂຍບາຍການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າ 

5.4.2 ຄວາມຮູສ້ ກຜກູພນັ ແລະ ສະແດງຄວາມເປນັເຈົັ້າຂອງ 
 ການຈັດຕັງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດຕ້າມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ
ວາງອອກ ມັນບ ື່ແມ່ນເລ ື່ອງງ່າຍ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການໂຄສະນາຂົນຂວາຍ, ການຝ ກອົບຮົມ, ການເປີດຫູ
ເປີດຕາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ເມ ື່ອເຂົາເຈົັ້າເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຮັບແລ້ວ ການສະ 
ແດງຄວາມຮັກ ແລະ ຫວງແຫນ ແລະ ການສະແດງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງກ ື່ຈະຫ າຍຂ ັ້ນ 

5.4.3 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການໃຫມ້ີປະສດິທພິາບ 
 ເພ ື່ອຢາກຈັດຕັັ້ງປະຕິະບັດ ໂຄງການປ່າໄມ້ໃນຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັດກຸມນັັ້ນ
ຈ າເປັນຕ້ອງມີ: 

 ວັດຖຸປະສົງໃນການສ້າງປ່າຊຸມຊົນ 
 ມີກົດລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ປ່າ 
 ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນຈະໄດ້ຮັບ 

 ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ຍັງມີການຝ ກອົບຮົມ, ທັດສະນະສ ກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ
ຄວາມເຫັນພາຍໃນຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນດ້ວຍກັນ 

5.4.4 ປະຊາຊນົມຄີວາມສາມາດເພີື່ມຂ ັ້ນ 
 ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວວ່າ ຄວາມສາມາດແຕ່ລະຄົນບ ື່ຄ ກັນ ມີຫ າຍຄົນທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດແລ້ວບ ື່ມີໂອກາດ ເພາະຄວາມຍາກຈົນ ແລະ ບ ື່ມີໂອກາດເຂົັ້າຮ່ວມຂະບວນການໃດໝ ື່ງ 
 ສະນັັ້ນ, ເມ ື່ອເຂົາໄດ້ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມແລ້ວ ເຂາົຈະຄ່ອຍໆສະແດງຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດຂອງເຂົາອອກ, ປະຊາຊົນກຸ່ມນີັ້ ເມ ື່ອເຂົາໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມແລ້ວ ກ ື່ຍິື່ງເພີື່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ ຈະເປັນເງ ື່ອງໄຂອັນດີໃນການປະຕິບັດໝ້າທີື່ວຽກງານ 
 
5.5 ແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມເພ ື່ອປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 
 ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ: ເປົັ້າໝາຍການສ້າງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນແຕ່ລະພາກ, ແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິື່ນແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົັ້າໝາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັື່ນ: ເງ ື່ອນໄຂ, ຮູບແບບ, ລະດັບ ແລະ ສິື່ງຈູງໃຈ
ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ກ ື່ແຕກຕ່າງກັນ 

5.5.1 ຜນົປະໂຫຍດທີື່ປະຊາຊນົຈະໄດຮ້ບັ 
 ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຈິດສ ານ ກຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນ ແມ່ນຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆໃຫ້
ແກ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດ ການທີື່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການໃດໜ ື່ງ ກ ື່
ຈະຫ ີກລຽງບ ື່ໄດ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີື່ເຂົາຈະໄດ້ຮັບ 

5.5.2 ຄວາມທກຸຍາກຂອງຊມຸຊນົ 
 ມະນຸດເຮົາເກີດມາທຸກຄົນ ແມ່ນຕ້ອງການດ າລົງຊິວິດແບບສະດວກສະບາຍ ເມ ື່ອມີຄວາມ
ເດ ອດຮ້ອນດ້ານໃດດ້ານໜ ື່ງ ກ ື່ຕ້ອງຊອກຫາທາງອອກ ເຊັື່ນ: ການຂາດແຄນໄມ້ໃຊ້ສອຍ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
ມີການປ່ຽນແປງ, ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ ນີັ້ກ ື່ແມ່ນສາເຫດໜ ື່ງທີື່ພາໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ 
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5.5.3 ຄວາມສນົໃຈຂອງຊມຸຊນົໃນທອ້ງຖິື່ນ 
 ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວວ່າ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນເອ ັ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການດ າລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມະຫາສານ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ 
 ຖ້າທ້ອງຖິື່ນໃດຫາກຂາດແຄນປ່າໄມ້ ຍິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຍາກໄປຕ ື່ມອີກ ສະນັັ້ນ,
ໃນປະຈຸບັນ ພາກສ່ວນຕາ່ງໆ ຈ ື່ງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນແກ່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍໄດ້ວາງແນວທາງການປົກປັກ
ຮັກສາ, ສະກັດກັັ້ນການຕັດໄມທ້ າລາຍປ່າດ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ 

5.5.4 ການບງັຄບັໃຫປ້ະຊາຊນົເຂົັ້າມາມສີວ່ນຮ່ວມ 
 ເພ ື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ກ ື່ຄ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ນັັ້ນ ມີບາງກ ລະນີ ພັກ-ລດັ ກ ື່ໄດ້ໃຊ້ກົດລະບຽບ, ຄ າສັື່ງ, ກົດໝາຍ ບັງຄັບ
ໃຫ້ປະຊາຊົນນັັ້ນປະຕິບັດຕາມ ທັງນີັ້ ກ ື່ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ກ ື່ຄ ປະເທດຊາດນັັ້ນເອງ 
 
5.6 ເງ ື່ອນໄຂພາໃຫເ້ກດີການມສີວ່ນຮວ່ມ 

5.6.1 ປະຊາຊນົຕອ້ງມອີດິສະຫ ະໃນການມສີວ່ນຮວ່ມ 
 ການທີື່ເຮົາເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນັັ້ນ ຕ້ອງບົນພ ັ້ນຖານຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງ
ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການຟ ັ້ນຟູ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປູກປ່າຄ ນໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນບ ື່
ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ບ ື່ເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີື່ຈະໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກ ື່ຈະບ ື່ປະສົບ
ຜົນສ າເລັດ 

5.6.2 ປະຊາຊນົຕອ້ງມຄີວາມສາມາດໃນການມສີວ່ນຮວ່ມ 
 ການສົື່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກ າຂອງການປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເຮົາ
ຄ ານ ງເຖິງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າ ການທີື່ພວກເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າມາມີສ່ວມ
ຮ່ວມແລ້ວ ເວລາທີື່ເຮົາແນະນ າວຽກໃດ ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າໃຈ ພ້ອມນີັ້ກ ື່ຄວນຈັດການຝ ກອົບຮົມທາງ
ດ້ານວິຊາການໃຫ້ເຂົາເຈົັ້ານ າອີກດ້ວຍ ເພ ື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ 

5.6.3 ຕອ້ງມີລະບຽບທີື່ດໃີນການມສີວ່ນຮ່ວມ 
 ການມີລະບຽບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມນັັ້ນ ແມນ່ການຈັດຕັັ້ງການເປັນກຸ່ມ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງ
ບ ລິຫານງານປ່າໄມ້ຊຸມຊົນໃຫ້ໄດ້ດີ ການຈະມີແຜນການ, ວດັຖຸປະສົງ, ລະບຽບຫ ັກການໃນວຽກງານ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 

5.6.4 ປະຊາຊນົຕອ້ງມຄີວາມເຕມັໃຈໃນການມສີວ່ນຮ່ວມ 
 ການປູກໄມ້ ແລະ ການປົກປກັຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສ້າງປະໂຫຍດ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍາວ ສະນັັ້ນ ພະນັກງານປ່າໄມ້ ໄດ້ມີການໂຄສະນາການເຜີຍ 
ແຜ່ໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄາວມສ າຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ
ຈາກປ່າໄມ້ ເມ ື່ອເຮັດແນວນັັ້ນແລ້ວ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ຈະເຕັມໃຈໃຫ້ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມ ເປັນຢ່າງດີ 
 
5.7 ຮບູແບບຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມ 
 ການທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເຮົາຄວນນ າໃຊ້ຫ າຍຮບູ
ແບບ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນແມ່ນມີອາຊີບ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ສະນັັ້ນ ການກ ານົດໄລຍະເວລາ 
ແລະ ໜ້າທີື່ວຽກງານ ກ ື່ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ການເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມມີຫ າຍຮູບແບບດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 
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5.7.1 ການມສີວ່ນຮວ່ມໂດຍກງົ 
 ການມີສ່ວນຮ່ວມແບບນີັ້ ປະຊາຊົນຕ້ອງເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງ ເຊັື່ນ: ໄດ້ຮັບ
ການມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກ າຕ່າງໆ, ການປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ອ ື່ນໆ 

5.7.2 ການມສີວ່ນຮວ່ມໂດຍຜາ່ນກຸມ່ 
 ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ການຢູ່ໃນປ່າໄມ້ສັງຄົມ ກິດຈະກ າໜ ື່ງທີື່ປະຊາຊົນເຮັດ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງ
ເປັນກຸ່ມ ສະນັັ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮູບແບບປະຊາຊົນຈະຄັດເລ ອກຕົວແທນຂອງຕົນ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນວຽກງານ
ທີື່ສ າຄັນ ເຊັື່ນ: ການຝ ກອົບຮົມ, ປ ກສາຫາລ , ວາງແຜນ ຫ   ໄປທັດສະນະສ ກສາ ແລ້ວເຂົັ້າມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້
ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ 
 
5.8 ລະດບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ 
 ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ເມ ື່ອເຮົາພິຈາລະນາໃນດ້ານການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນແລ້ວ ສາມາດ
ສະຫຼຸບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ ດັື່ງນີັ້: 

5.8.1 ລະດບັໜ ື່ງບ ື່ມສີວ່ນຮວ່ມເລຍີ 
 ສະແດງວ່າ ລັດ ຫ   ໂຄງການ ເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ ຖ້າມີປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ກ ື່ແມ່ນເປັນພຽງການຈ້າງແຮງງານ ໃນໄລຍະນີັ້ສາມາດໂຄສະນາຂົນຂວາຍໄປພ້ອມໆກັນ 

5.8.2 ການມສີວ່ນຮວ່ມໜອ້ຍໜ ື່ງ 
 ການທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນັັ້ນ ສ າຄັນແມ່ນສິື່ງຈູງໃຈ ກ ື່ຄ ຜົນປະ 
ໂຫຍດນັັ້ນເອງ ເຊັື່ນ: ໄດ້ຮັບການຕອບແທນຄ່າແຮງງານ, ໄດ້ຝ ກອົບຮົມ, ໄດ້ໄປທັດສະນະສ ກສາ ແລະ ອ ື່ນໆ
ເວົັ້າລວມແລ້ວ ແມ່ນການສ້າງຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນນັັ້ນເອງ 

5.8.3 ການມສີວ່ນຮວ່ມຫ າຍກວາ່ໜອ້ຍໜ ື່ງ 
 ໂດຍໄດ້ຮັບການໂຄສະນາດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຜົນ ຈ ື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນມີ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຜົນທີື່ຈະໄດ້ຮັບຈາກປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຈະເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ
ຫ າຍຂ ັ້ນ 

5.8.4 ການມສີວ່ນຮວ່ມປານກາງ 
 ເມ ື່ອປະຊາຊົນເຂົັ້າໃຈບັນຫາໄດ້ດີສົມຄວນແລ້ວ ທາງໂຄງການ ກ ື່ຈະກ ານົດແຜນ ແລ້ວສ າ
ພາດຄ ນຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນວ່າ ພວກເຂົາເຈົັ້າ ຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ 

5.8.5 ການມສີວ່ນຮວ່ມຫ າຍກວາ່ປານກາງ 
 ທາງໂຄງການ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການຟ ັ້ນຟູ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າບັນຫາຕ່າງໆ ຂ ັ້ນກັບຜູ້ດ າເນີນໂຄງການ 

5.8.6 ການມສີວ່ນຮວ່ມສູງ 
 ທາງໂຄງການ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍທີື່ສຸດ ເຊັື່ນ: ການ
ປ ກສາຫາລ ແລກປ່ຽນຄ າຄິດຄ າເຫັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

5.8.7 ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນອດຸມົການ 
 ທາງໂຄງການ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ຈະໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມ
ຄອງດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າເອງ ໃນເວລາທີື່ພວກເຂົາເຂົັ້າໃຈ, ຊາບຊ ັ້ງ, ສະແດງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ, ເຫັນ
ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດອັນສະເພາະ ແລະ ອັນລວມມາສູ່ທ້ອງຖິື່ນຂອງພວກເຂົາ ແນ່ນອນວ່າເຂົາເຈົັ້າຈະຕັດສິນໃຈເພ ື່ອ
ປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ
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ບດົທ ີ6 
ຫ ັກການ ແລະ ອງົປະກອບການຈດັວາງແຜນປາ່ໄມສ້ງັຄມົ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

1. ກ າໄດ້ຫ ັກການວາງແຜນ 
2. ເຂົັ້າໃຈວັດຖຸປະສົງຂອງການວາງແຜນ 
3. ຮັບຮ້ ູຂະບວນການຈັດຕັັ້ງໂຄງການ 

 
6.1 ຫ ກັການວາງແຜນ 

6.1.1 ຄວາມໜາຍຂອງການວາງແຜນ 
 ການວາງແຜນ ແມ່ນຂະບວນການຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າ ຫ  ວ່າ ການວາງແຜນ ແມ່ນ
ເຄ ື່ອງມ ບ ລິຫານທີື່ເກີດໃຫ້ມີຄວາມຕັດສິນໃຈໃນຂັັ້ນຕົັ້ນ ໃນການເລ ອກແນວທາງການປະຕບິັດ ສະນັັ້ນ ເພ ື່ອ
ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງເປົັ້າໝາຍໃດໜ ື່ງທີື່ຢາກເຮັດ, ຢາກໄດ້ ເພ ື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ, ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງ
ມີການວາງແຜນ 
 ສະຫຼຸບແລ້ວ ການວາງແຜນ ຄ ຂະບວນການຂັັ້ນຕົັ້ນທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຕັດສິນໃຈ 

 ການວາງແຜນໄດ້ມາຈາກການວິເຄາະຂ ັ້ມູນຢ່າງຖີື່ຖ້ວນ ແລະ ຮອບຄອບ 
 ການວາງແຜນ ເພ ື່ອຢາກໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນ

ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານ 
6.1.2 ຊະນດິຂອງການວາງແຜນ 

 ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານໃດໆກ ື່ຕາມ ຈ າເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນຢ່າງເປັນລະບົບ 
ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງໜ້າທີື່ວຽກງານໃຫ້ສ າເລັດ ສະນັັ້ນ ວິທີການວາງແຜນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການ
ພັດທະນາຕາມລ າດັບ ແລະ ມີຫ າຍວິທີ ເພ ື່ອສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຕົວຈິງ 

6.1.3 ການວາງແຜນແບບດັື່ງເດມີ 
 ແມ່ນການສະເໜີໂຄງການ ພຽງແຕ່ກ ານົດຫົວຂ ັ້ຕ່າງໆໄວ້ໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົັ້າຂອງໂຄງການ
ເພີື່ມເຕີມໃສ່ໃຫ້ສົມບູນ ຕາມຫົວຂ ັ້ທີື່ກ ານົດໄວ້ ຫົວຂ ັ້ຕ່າງໆ ປະກອບມີດັື່ງນີັ້: 

 ວັດຖຸປະສົງ 
 ເປົັ້າໝາຍ 
 ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດໂຄງການ 
 ໄລຍະເວລາປະຕິບັດ 
 ຜູ້ນ າພາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 ງົບປະມານຂອງໂຄງການ 
 ບັນຫາອ ື່ນໆ 

 ວິທີນີັ້ ເປັນທີື່ນິຍົມກັນໂດຍທົື່ວໄປ ແຕ່ຍັງຂາດຢູ່ບາງຈຸດ ເຊັື່ນ: ການຂະຫຍາຍຄວາມ
ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ການປະເມີນຜົນທີື່ໄດ້ຮັບ 
 



26 

6.1.4 ການວາງແຜນຕາມວດັຖປຸະສງົ 
 ຂັັ້ນຕອນໃນການວາງແຜນຕາມວັດຖຸປະສົງ ມີດັື່ງນີັ້: 

1) ການກ ານດົຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄາດຄະເນຜົນງານທີື່ຈະໄດຮ້ັບອອກມາ ຢ່າງຊັດເຈນ 
2) ພັດທະນາເປົັ້າໜາຍຂອງແຕ່ລະຄົນທີື່ຈະມອບວຽກໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ 
3) ແບ່ງວຽກງານຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຈຸ, ໜ່ວຍ, ກອງ 
4) ກ ານົດການປະເມີນຜົນໃຫ້ເປັນໄລຍະ 
5) ການວັດຜົນແມ່ນໃຫ້ປຽບທຽບໃສຄ່າດໜາຍທີື່ໄດ້ວາງໄວ ້
6) ຊອກຫາເຫດຜົນສາເຫດຂອຄວາມສ າເລັດ ແລະ ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ລົັ້ມເຫ ວ ແລ້ວ

ນ າເອາົມາຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນ 
6.1.5 ການວາງແຜນໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັວດັຖປຸະສງົ 

 ມີຂັັ້ນຕອນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດັື່ງນີັ້:  
 ເຮັດວຽກໃນການວາງແຜນຕອ້ງເປັນໜົດຄະນະ 
 ປ່ຽນບັນຫາໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດປະສົງ 
 ການວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆທີື່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 

 ວັດຖຸປະສົງການວາງແຜນສ້າງປ່າຊຸມຊົນ ມີວັດຖຸປະສົງຫ ັກຢູສ່ອງປະການ ຄ : 
1) ວັດຖຸປະສົງໂຄງການປ່າໄມຊຸ້ມຊົນເອກະຊົນ 

 ແມ່ນມີວັດຖຸປະສົງຫ ັກຄ : ປູກປ່າເພ ື່ອຊອກຫາຜົນກ າໄລ, ສະນັັ້ນ ການປູກສ້າງ
ສວນປ່ານີັ້ ແມ່ນຕ້ອງການໄມ້ທີື່ມີຮອບຕັດຟັນສັັ້ນ, ເປັນໄມ້ທີື່ຕະຫ າດມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ລາຄາດີ, ການ
ປູກປ່າເອກະຊົນນີັ້ ສ່ວນຫ າຍຈະບ ື່ຄ ານ ງເຖິງຜົນກະທົບສະພາບແວດລ້ອມ ຮອດຍາມຕັດ ກ ື່ຕັດຈົນໜົດກ້ຽງ
ເມ ື່ອເວລາໄດ້ຮັບຜົນດີແລ້ວ ເຂົາກ ື່ຈະຂະຫຍາຍພ ັ້ນທີື່ປູກເທົື່າທີື່ເຂົາຈະຫາໄດ້ 
 ປ່າຊຸມຊົນຂະໜາດນ້ອຍ ຫ   ປ່າຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ: ການປູກໄມຂ້ອງເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນ
ນ າມາປູກ ເພ ື່ອການໃຊ້ສອຍປະຈ າວັນ ເຊັື່ນ: ໄມ້ຟ ນ, ຖ່ານ, ສ້ອມແປງເຮ ອນຊານ ແລະ ອ ື່ນໆ ສ່ວນປ່າໄມ້
ຊຸມຊົນ ກ ື່ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ ຄ : ປ່າປູກທີື່ຊາວບ້ານຮ່ວມກັນປູກ ແລະ ປ່າທ າມະຊາດ ທີື່ຊາວບ້ານ
ພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາໄວ້ ເພ ື່ອນ າມາໃຊ້ສອຍ ແລະ ເກັບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກປ່າແຕ່ລະວັນ ອອກມາເປັນ
ສິນຄ້າ 

2) ວັດຖຸປະສົງການສ້າງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນຂອງລັດຖະບານ: 
 ປັບປຸງປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍາວນານ ໃຫ້ແກ່

ສັງຄົມ 
 ປັບປຸງສະຖານະຄວາມທຸກຈົນ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນຊົນນະບົດໃຫ້ດີຂ ັ້ນ

ເພາະວ່າ ປ່າໄມ້ແມ່ນບ່ອນຕອບສະໜອງປັດໃຈ 4 ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ 
 ເພີື່ມຄວາມໜັັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການເມ ອງ ໃຫ້ແກ່

ປະເທດຊາດ 
 ປັບປຸງດິນ ແລະ ສະພາບສິື່ງແວດລ້ອມໃຫ້ດີຂ ັ້ນ 
 ນ າລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດໄລຍະຍາວ ແລະ ການບ ລິການອ ື່ນໆ 
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6.2 ຂະບວນການຈດັຕັັ້ງໂຄງການ 
 ການກ ານົດໂຄງການ 
 ການກະກຽມໂຄງການ 
 ການວິເຄາະໂຄງການ 
 ການປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະທ າອິດ 
 ການປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະສຸດທ້າຍ 
6.2.1 ການກ ານດົໂຄງການ 

 ໂຄງການຕ້ອງມີຊ່ອງທາງເລ ອກໃນການປະຕິບັດໄວ້ຫ າຍຢ່າງ ຫ າຍວິທີ: 
 ກ ານົດບັນຫາທີື່ສ າຄັນທີື່ຈະມີຜົນກະທົບເຖິງໂຄງການເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 ໂຄງການແມ່ນຜ່ານການຄັດເລ ອກທີື່ເໝາະສົມແລ້ວ 
 ໂຄງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພາກລັດເປັນ 
 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບງົບປະມານພຽງພ  ຫ   ຄວາມຮ່ວມມ ຈາກ

ທ້ອງຖິື່ນ 
6.2.2 ການກະກຽມໂຄງການ 

 ການວິເຄາະທາງວິຊາການ 
 ການວິເຄາະເສດຖະກິດ 
 ການວິເຄາະທາງດ້ານຖານະການເງິນ 
 ການວິເຄາະທາງສັງຄົມ 
 ການວິເຄາະທາງດ້ານສະຖາບັນ 
 ການວິເຄາະທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ 
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