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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງື່ ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈງື່ ໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມນີັ້ຂັ້ນ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂັ້ຄດ
ິ ເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຊາບ ເພື່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ
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ບົດນາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກັບ “ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ” ເຫັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້
ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້
ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ,
ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການຈັດການ ແລະ ນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ຈາກ
ການສອບຖາມນາຜູ້ປະສົບຜົນສາເລັດໃນທາງດ້ານອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ການນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜື່ງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກໃນການອະນຸລັກ ແລະ ນາໃຊ້
ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກປ່າໄມ້
ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມໃນຂັັ້ນພັ້ນຖານ
ໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງວິວັດທະນາການໃນການຈັດການອະນຸລັກປ່າໄມ້, ອົງປະກອບຕ່າງໆ
ຂອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດການປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ
ປ່າໄມ້ແບບຍນຍົງ
ປມ
ັ້ ເຫັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈັດພິມຂັ້ນເທື່ອທາອິດ, ຍ່ອມມີຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນັ້ອໃນ
ແລະ ຄາສັບ ຫ ສານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄາຕານິຕຊ
ິ ົມ ແລະ ຂ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕື່ຄາແນະນາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທ່ຍ
ີ ັງບທ
ື່ ັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂັ້ນ
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ບົດທີ 1
ວິວດ
ັ ທະນາການປ່າໄມ້ສັງຄົມ
ຈູດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ເຂົາເຈົັ້າຮູກ
້ ່ຽວກັບວິວັດທະນາການປ່າໄມ້ສັງຄົມ
 ເຂົັ້າໃຈບົດບາດຄວາມສາຄັນຂອງປ່າໄມ້
 ກາໄດ້ຫັກການໃນການຈັດການປ່າໄມ້ສັງຄົມ
 ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ຄວາມສາຄັນຂອງປ່າໄມ້ສັງຄົມ

1.1

ວິວດ
ັ ທະນາການການເກີດປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ

ການເກີດປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແມ່ນເລີມ
ື່ ຈາກການຈັດການປ່າໄມ້ ຕັງັ້ ແຕ່ສະໄໜປະຖົມບູຮານ ມາຮອດປະຈຸ
ບັນ ການທາລາຍປ່າໄມ້ແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນມີຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນຈາກ:
 ການຈູດປ່າເພື່ອລ່າສັດ
 ການຈູດປ່າເພື່ອການປູກຝັງທາງດ້ານກະສິກາ ເຊິື່ງເປັນພັ້ນຖານໃນການດາລົງຊີວິດ ແລະ ສ່ວນ
ຫວງຫາຍແມ່ນການເຣັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນເຂດຮ້ອນ
 ການບຸກເບີກພັ້ນທີື່ເພື່ອການຜະລິດແບບຖາວອນ
ປ່າໄມ້ສັງຄົມໄດ້ກາເນີດເກີດຂັ້ນໃນບລິເວນແຄມນັ້າທີື່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນນເຊັື່ນ: ລາວຂອງພວກ
ເຮົາບລິເວນແມ່ນັ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງນັ້າຂອງຕ່າງໆທີື່ເປັນທົື່ງພຽງ ໃນໄລຍະນີັ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ມກ
ີ ານ
ປັບປຸງພັນພດ ຈື່ງເກີດມີການແລກປ່ຽນແນວພັນພດເຊິື່ງ ແລະ ກັນ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ໄດ້ມີການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າທາງດ້ານກະສິກາເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງກຸ່ມກະສິກອນດ້ວຍກັນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ
ເຊິງື່ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາທາງດ້າງເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ເມອງຕື່ໆມາ
1.1.1 ການຈັດການປ່າໄມ້ເພອ
ື່ ໃຊ້ສອຍຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຫັງຈາກທີື່ປະເທດເຢຍລະມັນປະລາໄຊໃນສົງຄາມໂລກຄັັ້ງທີ 2 ໃນສະຕະວັດທີ 19 ແລ້ວ
ປ່າໄມ້ໄດ້ຖກທາລາຍຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ປະຊາຊົນກື່ມີການບຸກເບີກພັ້ນທີື່ປ່າ ເພື່ອທາການຜະລິດ, ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການນາໃຊ້ປ່າກື່ເພີື່ມຂັ້ນ ເຊິງື່ ເປັນສາເຫດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທາງດ້ານປ່າໄມ້ ກື່ເກີດມີແນວຄິດໃນ
ການຈັດການປ່າຢ່າງເປັນລະບົບໃນປ່າຂອງລັດແບບຍນຍົງ
1.1.2 ການຈັດການນາໃຊ້ປາ່ ໂດຍການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດການປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆ ຂອງບັນດາປະເທດທີື່ມີບັນຫາ
ນັັ້ນ ກື່ໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາປ່າໄມ້ແບບຍນຍົງ ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ
1.1.3 ການຂຸດຄົນ
ັ້ ໄມ້ເພື່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ
ການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ເພອການຄ້າ ຈະເກີດຂັ້ນກັບບັນດາປະເທດທີື່ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກາລັງ
ພັດທະນາທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການນາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາພັດທະນາປະເທດຂອງຕົນ ດ້ວຍເຫດຜົນດັື່ງ
ກ່າວມາຂ້າເທິງນີັ້ ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ຈງື່ ໄດ້ຮັບຄວາມສະໜັບສະໜູນໃຫ້ນາໄປໃຊ້ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນ ປະເທດທີື່ນອນຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນໃນທົື່ວໂລກ ເພື່ອເປັນການຟັ້ນຟູ, ປົກປັກສາ ແລະ ນາໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນປ່າໄມ້ແບບຍນຍົງ
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1.2

ແນວຄວາມຄິດໃນການຈັດການປ່າໄມ້ແບບຢນຍົງ (ມີສວ
່ ນຮ່ວມ)

ມີ 3 ແນວຄວາມຄິດຄ:
 ການຈັດການປ່າໄມ້ເພື່ອຜົນພະລິດການຢນຍົງ
 ການຈັດການປ່າໄມ້ເພື່ອໃຊ້ສອຍ
 ການຈັດການປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຣ່ວມ
ຈາກແນວຄວາມຄິດຂ້າງເທິງ ການຈັດການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຈື່ງໄດ້ຣັບການສົນໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະ
ໝູນໃຫ້ນາໄປໃຊ້ໃນການຈັດການ ແລະ ການພັດທະນາປ່າໄມ້ໂດຍແທ້ຈິງ. ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ບື່ແມ່ນເລື່ອງທີື່ຄົັ້ນຄິດ
ມາໃໝ່ ແຕ່ເປັນສິື່ງທີື່ມີຢູ່ແລ້ວໃນຫາຍໆປະເທດເຊັື່ນ: ການຮັກສາພັ້ນທີື່ປາ່ ໄມ້ຊຸມຊົນຂອງບ້ານກາລັງພັດທະນາ
ເຊິງື່ ປະຊາຊົນໃນບັນດາບ້ານຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມກັນໃຊ້ປ່າໄມ້ຈາກພັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ ເພື່ອຕອບສະໝອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ໃນສະພາບຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຮັກສາປ່າເພື່ອເປັນແຫື່ງຕົັ້ນນັ້າ, ການຮັກສາເພື່ອເປັນ
ບ່ອນໃນການປະກອບພິທິກາຕ່າງໆ, ການຮັກສາປ່າເພື່ອເປັນແຫື່ງໄມ້ໃຊ້ສອຍ, ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ,
ການນາໃຊ້ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນທີື່ມີຕື່ປ່າໄມ້ ເຊິື່ງມີຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງຊຸມ
ຊົນຕື່ຊຸມຊົນ ແລະ ສະພາບພັ້ນທີື່ພູມສັນຖານຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບລະບົບການ
ຈັດການປ່າໄມ້ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ຢບ
ູ່ ົນພັ້ນຖານຂອງວັດທະນາທາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກພັ້ນທີື່
ປ່າໄມ້

ຮູບທີ 1 ແນວຄວາມຄິດໃນການຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍນຍົງ

1.3

ບົດບາດຄວາມສາຄັນຂອງປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຕື່ມະນຸດທາງທັງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ
 ທາງກົງ: ປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນສະໝອງອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ເຊິງື່
ຕ່າງໆເຫົື່ານີັ້ ເປັນປັດໃຈພັ້ນຖານຂອງການດາລົງຊິວິດຂອງມະນຸດ (ປັດໃຈ 4)

3

 ທາງອ້ອມ: ປ່າໄມ້ໃຫ້ນັ້າ, ອາກາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ດີຕື່ມະນຸດ ນອກນີັ້ ຍັງເປັນບ່ອນສກສາ
ຄົັ້ນຄວ້າ ໃນສັງຄົມມະນຸດໄດ້ມີການວິວັດປ່ຽນແປງໄປຕາມວິວັດທະນາການຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ,
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ກື່ສູງຂັ້ນ ຈງື່ ເຮັດໃຫ້ການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມີການປ່ຽນ
ແປງໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ

1.4

ຫກ
ັ ໃນການຈັດການປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ

ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕື່ໃນທ້ອງຖິື່ນສູງສຸດ ການຈັດການປ່າໄມ້ສັງຄົມ ມີຫັກການຢູ່ 4 ປະການ ຄ:
1.4.1 ຄວາມສາຄັນຂອງມະນຸດຕລ
ື່ ະບົບນິເວດ
ຄວາມສາພັນລະຫ່ວາງສັງຄົມມະນຸດ ກັບລະບົບນິເວດຂອງສັງຄົມປ່າໄມ້ ນັກວິທະຍາສາດ
ທາງດ້ານປ່າໄມ້ໄດ້ເວົັ້າວ່າ: ສັງຄົມມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມພດ ເປັນສັງຄົມມີການພົວພັນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ທັງສອງ
ສັງຄົມມີອົງປະກອບແລະສາພັນກັນຢ່າງເລີກເຊິື່ງ
1.4.2 ການຈັດການປ່າສັງຄົມເພອ
ື່ ການພັດທະນາ
ແນວຄວາມຄິດປ່າໄມ້ກັບການພັດທະນານີັ້ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຂັ້ນໂດຍອົງການ FAO
1978 ຈາກນັກວິຊາການປ່າໄມ້ປະເທດອາຊີໃຕ້ ເຊັື່ນ: ອິນເດຍ, ເນປານ ຖວ່າຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແມ່ນເປັນ
ຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ ສະນັັ້ນ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ຄວນມີສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາ
1.4.3 ການກະຈາຍອານາດປົກປັກຮັກສາລົງສູ່ທອ
້ ງຖິື່ນ
ການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ເພື່ອການຜະລິດແບບຍນຍົງຂອງປະຊາຊົນ ແນວຄວາມ
ຄິດໃນການຈັດການປ່າໄມ້ແບບຍນຍົງ ເນັັ້ນໃສ່ການນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ແບບຕື່ເນື່ອງ ແລະ ຖາວອນຕື່
ມາ ຈງື່ ມີການນາໃຊ້ປະໂຫຍດດ້ານອື່ນໆ ເຊັື່ນ: ນາໃຊ້ເພອ
ື່ ການທ່ອງທ່ຽວ, ນາໃຊ້ເພື່ອພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ...

1.5

ຄວາມໝາຍຂອງປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ

ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແມ່ນແປມາຈາກພາສາອັງກິດວ່າ: Social Forest ຫ Community Forest ໃນ
ລະຫວ່າງສອງຄາສັບນີັ້ ກື່ຍັງມີຄວາມໝາຍສັບສົນວ່າ ຈະໃຊ້ຄາສັບໃດກັນແທ້ ແຕ່ກື່ພແຍກອອກໄດ້ ດັື່ງນີ:ັ້ ຄາ
ວ່າ: Social Forest ແມ່ນການປູກໄມ້ໃນລັກສະນະໃຊ້ສອຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂອງສັງຄົມ ຕື່ມາຈື່ງມີຜູ້ປູກ
ໄມ້ເພອ
ື່ ການຄ້າໃນລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ສາລັບຄາວ່າ: Community Forest ແມ່ນສກສາສັງຄົມມະນຸດກັບ
ສັງຄົມພດ (ຕົັ້ນໄມ້) ເຊິງື່ ມີການພົວພັນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. ທ່ານ Hillerrt ນັກສັງຄົມສາດໄດ້ໃຫ້ນິຍາມກ່ຽວກັບ
ສັງຄົມ ໄວ້ເປັນ 3 ປະເພດ ດັື່ງນີ:ັ້
1) ສັງຄົມຕ້ອງມີທີື່ຕັັ້ງ: ສັງຄົມໜື່ງໆຕ້ອງມີຖິື່ນຖານ ແລະ ອານາເຂດທີື່ແນ່ນອນ
2) ສົງຄົມຕ້ອງມີການພົວພັນກັນທາງດ້ານສັງຄົມ
3) ສັງຄົມມີການພົວພັນກັນຮ່ວມກັນ
ນິຍາມປ່າໄມ້ສັງຄົມ: ປ່າໄມ້ປະເພດໃດກື່ຕາມທີື່ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກ, ປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ນາໃຊ້ ເອີັ້ນວ່າ: ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ

1.6

ອົງປະກອບຂອງປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ

ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເປັນປ່າໄມ້ທີື່ມີຈຸດປະສົງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການນາໃຊ້ໄມ້ຊມ
ຸ ຊົນໃນ
ທ້ອງຖິນ
ື່ ຕາມລະດັບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຊຸມຊົນ ສະນັັ້ນ ປ່າສັງຄົມຈື່ງປະກອບຢູ່ 3 ກຸ່ມຄ:
1.6.1 ອົງປະກອບທາງດ້ານຊຸມຊົນ
ອົງປະກອບນີັ້ຈະແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຍ່ອຍ ດັື່ງນີັ້:
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 ບຸກຄົນດຽວເປັນອົງປະກອບທີື່ນ້ອຍທີື່ສຸດຂອງຊູມຊົນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງ
ດ້ານອາຊີບ, ເພດ ແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
 ຄອບຄົວ ໝາຍເຖິງກຸ່ມຢູ່ໃນຄອບຄົວໜື່ງຮ່ວມກັນ ເຊິງື່ ມີຫົວໜ້າຄອບຄົວ, ແຮງງານ
ຕົັ້ນຕໃນຄອບຄົວ ແລະ ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ນີັ້ຈະນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
 ກຸ່ມ ແມ່ນໝາຍເຖິງການລວມຫາຍຄອບຄົວເຂົັ້າກັນໃນການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອເປັນ
ແນວທາງໃນການປະຕິບັດ ເຊັື່ນ: ກຸ່ມປູກຕົັ້ນໄມ້, ກຸ່ມອານຸລັກ, ກຸ່ມເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
 ຊຸມຊົນ ແມ່ນຫາຍກຸ່ມລວມເຂົັ້າກັນເປັນຊຸມຊົນ ໃນຊຸມຊົນຈະມີກົດລະບຽບຕ່າງໆ
ເພື່ອນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມ
1.6.2 ອົງປະກອບທາງດ້ານປ່າໄມ້
ອົງປະກອບຈະເປັນສິື່ງທີື່ຊີັ້ບອກຊູມຊົນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້
ໜ້ອຍຫາຍປານໃດ ເພາະວ່າ ຊັບພະຍາກອປ່າໄມ້ຈະມີຂກ
ັ້ ານົດກົດລະບຽບກົດໝາຍການນາໃຊ້ແຕ່ລະລະດັບ
ແຕກຕ່າງກັນ ອົງປະກອບນີັ້ຈະແບ່ງອອກເປັນລັກສະນະຍ່ອຍດັື່ງນີັ້:
 ປ່າສ່ວນຕົວ: ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ທີື່ເປັນເຈົັ້າຂອງປ່າ, ຜູ້ອື່ນບື່ມີສິດທີື່ຈະ
ມານາໃຊ້ປ່າດັື່ງກ່າວ ຖ້າບື່ໄດ້ຮບ
ັ ອານຸຍາດ
 ປ່າຊຸມຊົນ: ແມ່ນປ່າທີື່ໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຮວ່ມກັນ ພາຍໃຕ້ຂັ້ການົດ ແລະ ກົດ
ລະບຽບ, ມີການຄວບຄຸມປົກປັກຮັກສາການໃຊ້ປະໂຫຍດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ ບຸກຄົນໃດຈະນາ
ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີື່ໄດ້ວາງອອກ ເຊິງື່ ມີຂັ້ການົດຕ່າງໆເຫົື່ານັັ້ນ ແມ່ນຈະມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຊຸມຊົນນັັ້ນ
 ປ່າຂອງລັດ: ເປັນປ່າທີື່ຮັກສາໄວ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຄົນ ໃນທົື່ວປະເທດໃນ
ຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ປ່າສະຫງວນ, ເຂດຮັກສາພັນສັດປ່າ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຊົມໃຊ້, ປ່າຜະລິດ ເຊິງື່ ມີລະບຽບ
ແລະ ສິດໃນການນາໃຊ້ປະໂຫຍດແຕກຕ່າງກັນ ສາລັບຜູ້ທີື່ຈະນາໃຊ້ປະໂຫຍດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ການົດ. ປ່າ
ຂອງລັດ ອາດຈະຖກປ່ຽນໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງອື່ນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດເຊັື່ນ: ການສ້າງພັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ
1.6.3 ອົງປະກອບທາງດ້ານກະສິກາ
ຈະເປັນສິງື່ ທີື່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈາເປັນຂອງຊຸມຊົນວ່າ ຈະເພິື່ງພາປ່າໄມ້ແນວໃດ ອົງປະ
ກອບນີັ້ ແບ່ງອອກເປັນອົງປະກອບຍ່ອຍ ອີງຕາມຂະໜາດຂອງການປະກອບ ຄ:
ການກະສິກາຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນປະຊາຊົນຕ້ອງດາເນີນກິດຈະກາຕ່ງໆເອງ ເນື່ອງຈາກເປັນ
ກິດຈະກາຂະໜາດນ້ອຍ ທີື່ທາການຜະລິດຕາມຄວາມສາມາດ, ຕາມແຮງງານທີື່ມີໃນຄວບຄົວ ພວກເຂົາຈະບື່ກ້າ
ລົງທນເພື່ອປັບປຸງທີື່ດນ
ິ ແລະ ປັບປຸງແນວພັນ ທີື່ຈະເຮັດການຜະລິດຕາມມີຕາມເກີດ ພກຸມ
້ ຢູ່ ກຸ້ມກິນ ສະນັັ້ນ
ປະຊາຊົນຍັງເພິງື່ ພາອາໄສປ່າຢູ່ ການກະສິກາຂະໜາດໃຫຍ່ຊາວກະສິກອນ ຈະຕັດສິນໃຈໃນການລົງທນເພີື່ມ
ຜົນຜະລິດ ໂດຍວິທີການຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ປັບປຸງດິນ, ປັບປຸງແນວພັນ, ນາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຂົັ້າຊ່ວຍໃນການທາການ
ຜະລິດກະສິກາຂະໜາດໃຫຍ່ ນີັ້ແມ່ນການຜະລິດເພື່ອການຄ້າຫາຍກວ່າໃຊ້ ການຜະລິດແບບນີັ້ ແມ່ນຈະເພີື່ມ
ຜົນຜະລິດຈາກການອາໄສປ່າ ນອກຈາກບັນດາອົງປະກອບຂ້າງເທິງນີັ້ແລ້ວ ຢູ່ໃນອົງປະກອບທາງດ້ານກະສິກາ
ຍັງພົວພັນເຖິງສິດໃນການຖຄອງທີື່ດິນ ແລະ ລະບົບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

1.7

ເງອ
ື່ ນໄຂທີພ
ື່ າໃຫ້ເກີດປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ

ຄວາມສາພັນຂອງອົງປະກອບປ່າໄມ້ມີຄ: ຊຸມຊົນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການກະສິກາ ທີື່ພາໃຫ້ເກີດປ່າໄມ້
ສັງຄົມທີື່ມີເງື່ອນໄຂແຕກຕ່າງກັນ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ແລະ ຂັ້ນຢູ່ກັບການພັດທະນາແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ເຊິງື່
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ປະກອບດ້ວຍ: ການພັດທະນາທາງດ້ານປ່າໄມ້, ການພັດທະນາທາງດ້ານກະສິກາ - ຊົນນະບົດ ແລະ ລະດັບການ
ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ
ລະດັບການພັດທະນາທາງດ້ານປ່າໄມ້ ເປັນການພັດທະນາດ້ານການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ ຂອງ
ມະນຸດ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ໄລຍະ ດັື່ງນີ:ັ້
1) ໄລຍະເພອ
ື່ ການຊົມໃຊ້
ເປັນການຊົມໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ ບວ
ື່ ່າຈາກທາງກົງ ຫ ທາງອ້ອມ ເຊັື່ນ: ປ່າໄມ້ເພື່ອໃຊ້ເປັນ
ອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ນັ້າ ເພື່ອການຜະລິດກະສິກາ
2) ໄລຍະເພອ
ື່ ການຄ້າ
ເມື່ອຊຸມຊົນມີການຂະຫຍາຍຕົວຫາຍຂັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ ກື່
ເພີື່ມສູງຂນ
ັ້ ການປ່າໄມ້ຈື່ງຂະຫຍາຍຕົວເປັນການຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ເຊັື່ນ: ຟນ, ຖ່ານ
3) ໄລຍະການຂະຫຍາຍການຜະລິດ
ເມື່ອຕະຫາດມີຄວາມຕ້ອງການຫາຍຂັ້ນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ແຫື່ງປ່າໄມ້ທາມະຊາດ ທີື່ສາມາດຕອບ
ສະໝອງໄດ້ແມ່ນຫຼຸດລົງ ສະນັັ້ນ ການປູກປ່າ ຈງື່ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂັ້ນ ທາງດ້ານວິທີການປູກ, ການບົວລະ
ບັດຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ຄັດເລອກຊະນິດພັນໄມ້ທີື່ເໝາະສົມກັບສະພາບພັ້ນທີື່ ສາລັບໄມ້ທີື່ນິຍົມປູກ ແມ່ນໄມ້
ໃຫຍ່ໄວ
4) ໄລຍະອຸດສາຫະກາ
ໃນຊ່ວງໄລຍະນີັ້ ໂຮງງານອຸດສາຫະກາແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບຫາຍທີື່ສຸດ ເພື່ອປ້ອນ
ເຂົັ້າໂຮງງານ ເພື່ອທາການຜະລິດ ເປັນສາເຫດໃຫ້ປ່າໄມ້ຖກທາລາຍຫາຍຂັ້ນ ຈງື່ ພາໃຫ້ເກີດມີການປູກໄມ້ຢ່າງ
ເປັນຂະບວນ ແລະ ເພີື່ມຂັ້ນເລັ້ອຍໆ
5) ໄລຍະປ່າໄມ້ອລະສີງື່ ແວດລ້ອມ:
ເມື່ອຄວາມຈະເລີນ ການພັດທະນາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະຫຍາຍຕົວເຂົັ້າມາສູ່ພັ້ນທີື່ຫາຍຂັ້ນ ເຮັດ
ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກາໜ້ອຍລົງ ເພາະປະຊາຊົນຈະຫັນໄປສູ່ການບລິການຫາຍກວ່າ ຈງື່ ເກີດມີແນວຄິດໃນການ
ສ້າງພັ້ນທີື່ປ່າ ເພື່ອເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ

1.8

ປະເພດຂອງປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ

ການເກີດມີກິດຈະກາຕ່າງໆຂອງປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງແຂວງຕື່ແຂວງ,
ເມອງ ແລະ ບ້ານ ເຊິື່ງມັນຂັ້ນກັບອົງປະກອບຕ່າງໆທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທີັ້ງນີັ້ ກື່ແມ່ນຍ້ອນເງື່ອນໄຂຈຸດພິເສດສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ເຊິງື່ ມັນຈະສະແດງເຖິງຄວາມຫາກຫາຍຂອງກິດຈະກາຕ່າງໆ ຂອງປ່າໄມ້ສັງຄົມ
ໃນພັ້ນທີື່ຕ່າງໆ ສະນັັ້ນ ຈງື່ ສາມາດຈັດແບ່ງການປ່າໄມ້ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕາມລັກສະນະຂອງການນາໃຊ້
ປະໂຫຍດອອກເປັນ 3 ດ້ານ ຄ:
1.8.1 ການປ່າສັງຄົມເພອ
ື່ ຜົນຜະລິດ
ເປັນການປ່າໄມ້ ທີື່ເວົັ້າເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ການພັດທະນາປ່າໄມ້ ເພື່ອນາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຜົນຜະລິດຕ່າງໆຂອງປ່າໄມ້ ເຊັື່ນ: ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ,
ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ການປ່າໄມ້ສັງຄົມເພື່ອຜົນຜະລິດແມ່ນແບ່ງເປັນ 2 ຮູບແບບ ຄ: ຜົນຜະລິດເພື່ອ
ໃຊ້ເອງ ແລະ ເພື່ອການຄ້າ
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1.8.2

ການປ່າສັງຄົມເພອ
ື່ ການນາໃຊ້ທີື່ດນ
ີ
ແມ່ນເວົັ້າເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການນາໃຊ້ທີື່ດິນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ
ທາງດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ກະສິກາ ພ້ອມກັນນີັ້ ລັດກື່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃນການມອບດິນມອບປ່າໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມ
ຊົນມີສ່ວນຣ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້
1.8.3 ການປ່າໄມ້ສງັ ຄົມເພື່ອສີງື່ ແວດລ້ອມ
ແມ່ນເວົັ້າເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ການປ່າໄມ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມ
ເຊັື່ນ: ການຮັກສາແຫື່ງຕົັ້ນນັ້າ, ປູກໄມ້ເພື່ອເປັນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ເພື່ອຄວາມສວຍສົດງົດງາມ, ເພື່ອເປັນຮົມ
ື່ ເງົາ
ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຕ່າງໆ

1.9

ປັດໃຈໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິນ
ື່

ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ້ອງຖິື່ນ
ຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິື່ງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນປະກອບດ້ວຍພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຄ:
1.9.1 ປັດໃຈພາຍໃນທ້ອງຖິນ
ື່
 ລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງທ້ອງຖິນ
ື່
ທີື່ຕັັ້ງພູມສັນຖານປະເທດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະສົື່ງຜົນເຖິງການພັດທະນາທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ເຊັື່ນ: ເຂດພູດອຍ ໃນການພັດທະນາແມ່ນຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດຈາກັດ, ການຜະລິດກື່ພຽງແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ
ເທົື່ານັັ້ນ
 ຊັບພະຍາກອນທີື່ເປັນປະໂຫຍດໃນທ້ອງຖິື່ນ
ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນພັດທະນາໄດ້ໄວ, ດິນດີ, ປ່າໄມ້ ແລະ ແຫື່ງນັ້າອຸດົມສົມບູນຍນຍົງ

ຮູບທີ 2 ອາຊີບເສີມ ແລະ ອຸດສາຫະກາໄມ້ຈາກປ່າໄມ້ສງັ ຄົມແສນສີ
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ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຂົາຍັງອີງໃສ່ພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແບບແຜນທີື່ເຄີຍ
ປະຕິບັດສບຕື່ກັນມາ ໃນເວລາທີື່ມີໂຄງການເຂົັ້າມາ ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມລັື່ງເລໃຈໃນການທີື່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກາຕ່າງໆ
 ດ້ານການເສດຖະກິດສັງຄົມ
ແມ່ນມີຜົນຕື່ການພັດທະນາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດດີ ພວກເຂົາຈະມີໂອກາດເຂົັ້າຮ່ວມ
ໃນໂຄງການ ຍ້ອນພວກເຂົາມີການຂາດເຂີນ ຍັງເປັນຫ່ວງການທາມາຫາກິນ ຈງື່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຈະເຂົັ້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສ່ວນທາງດ້ານສັງຄົມ ຖ້າຫາກວ່າເສດຖະກິດຂະຫຍາຍ
ຕົວ ທາງສັງຄົມກື່ຈະຄ່ອຍມີການພັດທະນາຄຽງຄູ່ກັນໄປ


ຮູບທີ 3 ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຄວາມຮ່ວມມຂອງປະຊາຊົນ
ຜົນສາເລັດຂອງການພັດທະນາທ້ອງຖິນ
ື່ ຂນ
ັ້ ຢູ່ກັບການຮ່ວມມ ຂອງປະຊາຊົນໃນ
ທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ສະນັັ້ນ ວຽກງານພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ຈງື່ ຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບປະຊາຊົນ, ສ້າງຄວາມຮ່ວມມ
ກັບປະຊາຊົນ
1.9.2 ປັດໃຈພາຍນອກທ້ອງຖິນ
ື່
ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ເປັນຕົວຊິັ້ວັດຄວາມສາເລັດ ແລະ ລະບອບທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດສັງຄົມ


8

ນະໂຍບາຍຂອງລັດ
ເປັນຕົວການົດແນວທາງການພັດທະນາ ຕະຫອດຮອດການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ
ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນຮູບແບບຂອງວຽກ ຫ ໂຄງການດ້ານຕ່າງໆ ດັື່ງນັັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດ ເອັ້ອອານວຍຕື່ການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ກ້າວໜ້າໄປຢ່າງຕື່ເນື່ອງ
 ລະບົບການບລິຫານຂອງລັດ
ຈະດາເນີນໄປຢ່າງໄວ ແລະ ມີປະສິດທີື່ພາບພຽງໃດ ຂັ້ນຢູ່ກັບການບລິຫານຂອງລັດ
ແລະ ບຸກຄະລະກອນຂອງລັດທີື່ມີຄຸນນະພາບ
 ພາວະທາງດ້ານເສດທະກິດສັງຄົມ ແລະ ການເມອງ
ຄວາມຈະເລີນ ແລະ ຄວາມຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈົນເຖິງ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ການເມອງ ມີສ່ວນຊ່ວຍເຫອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງໃນ
ການປະຕິບັດວຽກງານ ເຮັດໃຫ້ມີການຕິດຕື່ຄ້າຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ ສົື່ງຜົນໃຫ້ປະສົບຜົນສາເລັດໃນການ
ພັດທະນາ
 ບຸກຄະລະກອນຈາກພາຍນອກ
ທີື່ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມວຽກງານໃນຊຸມຊົນ ຈະສະແດງບົດບາດໃນການຮ່ວມງານໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫ ເປັນຜູ້ສົື່ງເສີມທັກສະຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບກຸ່ມກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດແນວຄວາມຄິດ ປັດໃຈພາຍ
ນອກຈະມີຄວາມຕ້ອງການປັດໃຈແຕ່ລະຊະນິດ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງ
ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິື່ນ
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ບົດທີ 2
ປ່າໄມ້ສງັ ຄົມກັບການພັດທະນາທ້ອງຖິນ
ື່
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1) ເຂົັ້າໃຈບັນຫາໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ
2) ຮັບຣູ້ປັດໃຈໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ
3) ກາໄດ້ບົດບາດປ່າໄມ້ສັງຄົມ
4) ເຂົັ້າເຖິງບັນຫາການນາເອົາປ່າໄມ້ສັງຄົມເຂົັ້າມາພັດທະນທ້ອງຖິື່ນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ບັນຫາການພັດທະນາທ້ອງຖິນ
ື່

ແມ່ນການພັດທະນາ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ດຂ
ີ ັ້ນ ໂດຍການ
ສົື່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນເພິື່ງພາຕົນເອງ ແລະ ເພິື່ງພາຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ຫາຍ ແຕ່ເກີດຜົນ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ ລວມເຖິງການຊ່ວຍເຫອເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງປະຊາຊົນທີື່ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກື່ຕາມ ການພັດທະນາລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ກື່ບື່ປະສົບຜົນສາເລັດເທົື່າທີື່ຄວນ ທັງນີັ້ກື່ເພາະວ່າ ເງື່ອນໄຂຂອງ
ແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ບວ
ື່ ່າຈະເປັນທາງດ້ານເງື່ອນໄຂຂອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລວມໄປເຖິງຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງພະນັກງານ ນາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນບື່ຄກັນ ແລະ
ກື່ມັກພົບອຸປະສັກ ພາໃຫ້ການພັດທະນາມີການຊັກຊ້າ ຫ ບື່ໄດ້ຮັບຜົນເທົື່າທີື່ຄວນ

ຮູບທີ 4 ການພັດທະນາຕະຫາດພູຄນ
ູ
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2.2

ການຂາດເຂີນປັດໃຈຄວາມຈາເປັນຂັນ
ັ້ ພນ
ັ້ ຖານ

ປະເທດລາວພວກເຮົາ ແມ່ນມີສະພາບພູມສັນຖານ, ພູມອາກາດໃນແຕ່ລະເຂດແຕກຕ່າງກັນ ເຊິື່ງມີ
ທັງພູສູງ, ພູພຽງ ແລະ ເຂດທົື່ງພຽງແລບຕາມແຄມແມ່ນັ້າຂອງ ໃນແຕ່ລະເຂດແມ່ນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນແຕກ
ຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ເຊິງື່ ປັດໃຈດັື່ງກ່າວ ເປັນສີື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ຈະນາໄປສູ່ການການົດທິດທາງ ແລະ ວິທິການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແທດ
ເໝາະກັບພັ້ນທີື່ດັື່ງກ່າວ ປັດໃຈພັ້ນຖານທີື່ມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຕ້ອງການພັດທະນາສາລັບສັງຄົມຊົນນະບົດ ຄ
ການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພາະທັງສອງດ້ານນີັ້ແມ່ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
2.2.1
ການຂາດເຂີນຊັບພະຍາກອນສາລັບການພັດທະນາໃນທ້ອງຖິນ
ື່
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເປັນສິື່ງທີື່ມີຄ່າ ແລະ ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ໂດຍທົື່ວໄປ
ປະຊາຊົນທຸກຄົນມີໂອກາດ ທີື່ຈະໃຊ້ຄຸນປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນເຫາົື່ ນັັ້ນເທົື່າທຽມກັນ ແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະທີື່ດິນ, ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຈາກັດ ແລະ ຖກນາໃຊ້ໂດຍຂາດປະສິດທິພາບ
ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ ມະນຸດເຮົາມີຊັບພະຍາກອນທີື່ສາຄັນຫາຍ ຕື່ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິື່ນ ບັນຫາຕ່າງທີື່
ເກີດຂັ້ນໃນຊົນນະບົດນັັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເກີດຈາກການກະທາຂອງມະນຸດເຮົາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ປະຊາຊົນທີື່ອາໄສ
ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ມີຄຸນນະພາບຊິວິດດີຂນ
ັ້ ບັນຫາຕ່າງທີື່ຈະກົດດັນໃສ່ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດກຈະມີໜ້ອຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາກງ່າຍຂັ້ນ ເພາະປະຊາຊົນເປັນຜູ້ທີື່ຮຈ
ູ້ ັກກັບສະພາບທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຮູ້ເຖິງຄວາມ
ຕ້ອງການໄດ້ດີກວ່າບຸກຄົນພາຍນອກ ຕະຫອດເຖິງຍັງເປັນຜູ້ຮ່ວມງານ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນແຮງງານໃນ
ການພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ເປັນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ທີື່ຜ່ານມາຈະເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນ
ໃນທ້ອງຖິື່ນ ຍັງຂາດການຮ່ວມມກັນ, ຂາດຜູ້ນາ, ລຖ້າແຕ່ທາງພັກ-ລັດ ຫ ໂຄງການເຂົັ້າໄປດາເນີນກິດຈະກາ
ຕ່າງໆໃຫ້ ຖ້າບຸກຄົນດັື່ງກ່າວຂາດຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມມາດ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ
ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຈະສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງໄດ້ນັັ້ນ ແມ່ນຂັ້ນຢູ່ກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດນາ
2.2.2
ຂາດການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຕື່ເນອ
ື່ ງ ແລະ ເປັນລະບົບ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນໜື່ງໃນແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ທີື່ອາໄສຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີກ. ການພັດທະນາຜ່ານມາຄ: ໂຄງການທີໄື່ ດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຕ່າງປະເທດ ຫ ລັດສົື່ງເສີມວັດຖຸ ແລະ ວິຊາການເຂົັ້າສູ່ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການດາເນີນ
ໂຄງການແມ່ນມີການການົດເວລາ ແລະ ຫັງຈາກສິັ້ນສຸດ ປະຊາຊົນກື່ບື່ສາມາດສບຕື່ດາເນີນໄປໄດ້ ເຊິື່ງມັນຈະ
ເກີດຫາຍປັດໃຈ ເຊັື່ນ: ທນໃນການພັດທະນາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກວິຊາການ ທີື່ຈະນາໃຊ້ໜາກຜົນຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ຄວາມຮັບຮູຂ
້ ອງປະຊາຊົນເອງ
2.2.3
ຂາດການຮ່ວມມກັບປະຊາຊົນໃນທອ້ງຖິນ
ື່
ການທີື່ໃຫ້ປະຊາຊົນມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນບັນຫາທີື່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ຄວາມລະອຽດອອ່ນໃນການຊີແ
ັ້ ຈງ ແລະ ຊັກນາ ເຊິື່ງປັດໃຈສາຄັນທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດ ທີື່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍປະຊາຊົນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ເຖິງບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ການທີື່ພວກເຂົາເຈົັ້າຈະມີການຕື່ນຕົວ ແລະ ຍອມຮັບ ມີດັື່ງນີັ້:
1) ຂັນ
ັ້ ຄວາມຕນ
ື່ ຕົວ
ເປັນຂັັ້ນຕອນທີື່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຂັ້ມູນຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃໝ່ ແຕ່ບື່ເຖິງຂັັ້ນລະອຽດ
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2) ຂັນ
ັ້ ຄວາມສົນໃຈ
ເປັນຂັັ້ນຕອນທີື່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ມີຄວາມສົນໃຈໃນແນວຄວາມຄິດ ຫ ວິທີ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນັັ້ນ ວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ພຽງໃດ ທີື່ພວກເຂົາຈະເຮັດສິື່ງເຫົື່ານັັ້ນ ພວກເຂົາກຈະເລີື່ມຊອກ
ຫາຂັ້ມູນລາຍລະອຽດເພີື່ມເຕີມ
3) ຂັນ
ັ້ ພິຈາລະນາ
ເປັນຂັັ້ນທີື່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນຈະພິຈາລະນາເຖິງຜົນດີ ແລະ ປະໂຫຍດຕ່າງໆ
ກັບຜົນເສຍຕ່າງໆທີື່ຈະເກີດຂັ້ນ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າຍອມຮັບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ພວກເຂົາຈະຕັດສິນໃຈ ແລະ ຊອກຫາ
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກຕ່າງໆ
4) ຂັນ
ັ້ ລອງປະຕິບດ
ັ
ເປັນຂັັ້ນທີື່ປະຊາຊົນຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັບໂຄງການ ໂດຍການທົດລອງເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້
ວ່າ ແນວຄິດ ແລະ ວິທິການປະຕິບັດດັື່ງກ່າວນັັ້ນ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດແນວໃດ ແລະ ຖກກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງພວກເຂົາບື່
5) ຂັນ
ັ້ ການເອົາໄປປະຕິບດ
ັ
ເປັນຂັັ້ນທີື່ປະຊາຊົນຍອມຮັບ ຫ ປະຕິເສດກັບສິື່ງໃໝ່ ຫ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກັບ
ວຽກງານ. ການພິຈາລະນາຈາກຜົນທີື່ໄດ້ລອງເຮັດມາ ຖ້າຫາກໂຄງການນັັ້ນດີ ແລະ ມີປະໂຫຍດ ພວກເຂົາກື່ຈະ
ຍອມຮັບ ແລະ ປະຕິບັດຕື່ໄປ ແຕ່ຖ້າບື່ເກີດປະໂຫຍດພວກເຂົາກື່ຈະບື່ປະຕິບັດຕາມ

2.3

ການນາເອົາປ່າໄມ້ສງັ ຄົມເຂົາັ້ ມາພັດທະນາທ້ອງຖິນ
ື່

ແມ່ນເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສາຄັນ ໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ໄລຍະຜ່ານມາປະເທດພວກເຮົາ
ໄດ້ການົດເອົາວຽກງານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນພັ້ນຖານໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ກື່ຄການພັດທະນາ
ປະເທດ ສະນັັ້ນ ຊັບພະຍາກອນທີື່ຢູ່ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ (ປ່າໄມ້) ຈງື່ ໄດ້ຖກນາມາໃຊ້ຢ່າງຫວງຫາຍ ເຮັດໃຫ້
ຊັບພະຍາກອນດັື່ງກ່າວ ຖກຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາ ແຕ່ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງພັ້ນທີື່ປ່າ 80 ເປັນເຂດພູ
ດອຍ, ພົນລະເມອງສອງສ່ວນສາມ ແມ່ນອາໄສປ່າໄມ້, ຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ຮບ
ັ ເປັນປັດໃຈ 4 ຄ:
1) ການຍົກລະດັບຊິວດ
ິ ການເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂັ້ນ
ຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນທີື່ສາຄັນ ແມ່ນການປ່ຽນແປງແນວທາງການດາລົງຊິວິດ
ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດຂ
ີ ັ້ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ບຸກຄົນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທີື່ຍັງທຸກຍາກ
2) ຕອບສະໝອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນທ້ອງຖິນ
ື່
ໃນພັ້ນທີື່ປ່າທາມະຊາດ ປະຊາຊົນຕ້ອງຮັກສາໄວ້ເປັນແຫື່ງຕົັ້ນນັ້າ, ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ
ຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນປັດໃຈສີື່ໃນການດາລົງຊິວິດ ສ່ວນເຂດທີື່ມີປ່າທາມະຊາດເຫອໜ້ອຍ ປະຊາຊົນ
ຕ້ອງມີການປູກປ່າໄມ້ສັງຄົມໃນເນັ້ອທີື່ສາທາລະນະ ເພື່ອຮັກສາພັ້ນທີື່ ຫ ເພື່ອຕ້ອງການປ່າໄມ້ມີການຟັ້ນຕົວ
ແລະ ໄມ້ກື່ສ້າງ ເພື່ອສະມາຊິກໃນປ່າສັງຄົມ
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ຮູບທີ 5 ການນາເອົາປ່າໄມ້ເຂົາັ້ ມາພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ
3) ການກະຈາຍອານາດໃນດ້ານຄຸມ
້ ຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ລງົ ສູ່ທອ
້ ງຖິນ
ື່
ກ່ອນປີ 1989 (ກອງປະຊຸມປ່າໄມ້ຄັັ້ງທີ 1) ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າ ແລະ ການນາ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນຂັ້ນກັນສູນກາງແຕ່ຝ່າຍດຽວ ໂດຍປາສະຈາກຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາ
ຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ສະນັັ້ນ ຈງື່ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນບສ
ື່ ົນໃຈ ຜູໃ້ ດຢາກເຮັດຫຍັງກື່ເຮັດ ຖວ່າຊັບພະຍາ
ກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນຂອງລັດ ບແ
ື່ ມ່ນຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ບັນຫາດັື່ງກ່າວ ຈງື່ ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຖກ
ທາລາຍ ໃນກອງປະຊຸມປ່າໄມ້ ຄັັ້ງທີ 1 ຈງື່ ໄດ້ການົດລະບຽບຫັກການ ໃນການກະຈາຍອານາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ນາໃຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີບົດບາດ ແລະ ສ່ວນຮ່ວມໃນການບລິຫານ
ຊັບພະຍາກອນ, ການມອບດິນ-ມອບປ່າ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈງື່ ພົັ້ນເດັື່ນຂັ້ນ
ໃນ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ
4) ເພອ
ື່ ການພັດທະນາປ່າໄມ້ໃຫ້ປະສົມປະສານສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາດ້ານອນ
ື່ ໆ
ໃນຖານະປະຈຸບັນ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ນັບມັ້ນັບຮຸນແຮງຂັ້ນ ແລະ
ມີອັນປ່ຽນແປງໄປ ຈື່ງເລີມ
ື່ ມີຍຸດທະສາດການສກສາ ການວິໄຈການວິເຄາະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍອາໄສສາຂາ
ຫາຍວິຊາເຂົັ້າມາໃນການພັດທະນາ, ມີການປະສົມປະສານໃນການອານຸລັກທ້ອງຖິື່ນ ໃຫ້ເກີດການພັດທະນາ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ຢນຍົງ

2.4

ບົດບາດຂອງການປ່າໄມ້ສງັ ຄົມຕດ
ື່ າ້ ນເສດຖະກິດ
2.4.1

ປ່າໄມ້ຊມ
ຸ ຊົນສ້າງວຽກເຮັດງານທາ
ນອກຈາກໃຫ້ຜົນຜະລິດທາງດ້ານເນັ້ອໄມ້, (ໄມ້ທອ
່ ນ) ແລ້ວ ປ່າໄມ້ຍັງຕອບສະໝອງຜົນ
ຜະລິດສາຮອງຄ ເຄອ
ື່ ງປ່າຂອງດົງຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ໝື່ໄມ້, ເຫັດ , ຜັກປ່າ, ຢາສະມຸນໄພ, ສັດປ່າ, ນັ້າເຜິງັ້ ແລະ ອື່ນໆ
ຮູບແບບໃນການໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຈະມີການແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງປ່າໄມ້ສັງຄົມທາມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ສັງຄົມທີື່
ມະນຸດສ້າງຂັ້ນ
2.4.2 ປ່າໄມ້ຊມ
ຸ ຊົນສ້າງວຽກເຮັດງານທາ
ວຽກງານການປູກບົວລະບັດຮັກສາປ່າ ເປັນວຽກເຮັດທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖີື່ນອອກແຮງງານສ້າງລາຍຮັບຕະຫອດປີ ນັັ້ນແມ່ນການນາເອົາລະບົບກະສິກາປ່າໄມ້
ຄວບຄູໄ່ ປກັບການປູກໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດຕະຫອດລະດູການ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ຕະຫອດປີ
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2.5

ບົດບາດຂອງປ່າໄມ້ສງັ ຄົມຕສ
ື່ ງັ ຄົມ

ການນາໃຊ້ໜາກຜົນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ທີື່ປະຊາຊົນເປັນຜູດ
້ າເນີນການນັັ້ນ ເປັນກິດຈະກາທີື່ປະຊາ
ຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ມີບົດບາດໃນການເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຂັ້ນກັບ
ທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບໝ້ອຍຫາຍ ແມ່ນແລ້ວແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດສາ
ລັບຜູທ
້ ີື່ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມເລີຍ ກໄື່ ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພາະພວກເຂົາເປັນສ່ວນໜງື່

2.6

ບັນຫາຂອງການນາເອົາປ່າໄມ້ສງັ ຄົມເຂົາັ້ ໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິນ
ື່

ການນາເອົາປ່າໄມ້ສັງຄົມເຂົັ້າໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ໂດຍທົື່ວໄປຈະພົບກັບ 4 ບັນຫາໃຫ່ຍ ຄ:
1) ບັນຫາທາງດ້ານນັກວິຊາການ
2) ບັນຫາດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ວິທກ
ີ ານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
3) ບັນຫາທາງດ້ານການບລິຫານ ແລະ ການຈັດການ
4) ບັນຫາທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ
ບັນຫາດັື່ງກ່າວ ຈະມີຄວາມຮຸນແຮງຫາຍ ຫ ໜ້ອຍ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະພັ້ນທີື່
ຂັ້ນກັບຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອການປ່າໄມ້ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ
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ບົດທີ 3
ເສດຖະກິດຈາກປ່າໄມ້ສັງຄົມ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ເກັບກາເສດຖະກິດກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
2. ຈາແນກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກປ່າໄມ້
ສັງຄົມ
3. ຄິດໄລ່ຕົັ້ນທນການຜະລິດປ່າໄມ້ສັງຄົມ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ເສດຖະກິດກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
3.1.1

ຄວາມສາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູ່ຢ່າງຈາກັດ ເມື່ອປຽບທຽບກັບພົນລະເມອງນັບມັ້ນັບເພີື່ມຂັ້ນ
ທຸກໆປີ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫາຍຂັ້ນ ຈງື່ ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນເມື່ອ
ກ່ອນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຫຼຸດລົງເຊິື່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນຊຸມປີ 1940 ປະເທດເຮົາມີພັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 70%ແຕ່
ໃນປະຈຸບັນມີພຽງແຕ່ 47. ໃນປະຈຸບັນການນາໃຊ້ປ່າໄມ້ ເພອ
ື່ ເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນັບມັ້
ນັບເພີມ
ື່ ຂັ້ນ ເຊັື່ນດຽວກັບການນາໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອລ້ຽງຊິວິດປະຈາວັນຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ ຄວາມສາຄັນດ້ານເສດຖະກິດຈາກປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈານວນໜື່ງ ຍັງມີຄວາມ
ສາຄັນຕື່ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ນອກຈາກນັັ້ນ ປ່າໄມ້ຍັງປັບປຸງໃຫ້
ສະພາບແວດລ້ອມດີຂັ້ນ
3.1.2 ສາເຫດທີພ
ື່ າໃຫ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ຫດ
ຼຸ ລົງ
ສາເຫດສາຄັນທີື່ ພາໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຫຼຸດລົງ ມີດັື່ງນີັ້:
 ພົນລະເມອງເພີມ
ື່ ຂັ້ນ
 ການພັດທະນາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະຫຍາຍຕົວ
 ໄຟປ່າທາລາຍເຜົາຜານປ່າໄມ້
 ການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ບື່ຖກຕາມລະບຽບຫັກການ
 ການນາເອົາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າຂາອອກ
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ຮູບທີ 6 ສາເຫດທີພ
ື່ າໃຫ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ຫດ
ຼຸ ລົງ
3.1.3

ຫກ
ັ ການໃນການຈັດການປ່າໄມ້ຊມ
ຸ ຊົນແງ່ເສດຖະກິດ
 ຖ້າອັດຕາການນາໃຊ້ໄມ້ ເທົື່າກັບອັດຕາການຈະເລິນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບລິ

ມາດໄມ້ຄົງທີື່
 ຖ້າອັດຕາການນາໃຊ້ໄມ້ ສູງກ່ວາອັດຕາການຈະເລິນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ ຈະເຮັດໃຫ້
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ
 ຖ້າອັດຕາການນາໃຊ້ໄມ້ ຕື່າກວ່າການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບລິມາດ
ໄມ້ເພີມ
ື່ ຂັ້ນ
ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຕື່ມະນຸດເຮົາ ເຊັື່ນ:
 ເປັນແຫື່ງສະບຽງອາຫານທີື່ມີຄຸນຄ່າ
 ເປັນບ່ອນສ້າງວຽງເຮັດງານທາໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ
 ເປັນແຫ່ງຕອບສະຫນອງວັດຖຸດິບໃນດ້ານຫັດຖະກາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
ຜົນປະໂຫດທີື່ໄດ້ຮັບທາງອ້ອມ ເຊິື່ງບື່ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າ ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດ
ຄວາມຄາດຫວັງທີຈ
ື່ ະໄດ້ຮັບຈາກປ່າຊຸມຊົນ ເຊິງື່ ມີການພົວພັນກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍຜົນ
ປະໂຫຍດປະເພດນີັ້ ແມ່ນມາຈາກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີື່ມຕ
ີ ື່ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມນັັ້ນເອງ.
ຕົວຢ່າງ: ປ່າໄມ້ເປັນແຫງື່ ອານຸລັກສິື່ງແວດລ້ອມ, ເປັນບ່ອນສະສົມຂອງດິນທີື່ທັບຖົມຂອງ
ສານຕ່າງໆ ເຊິງື່ ມັນໄດ້ຮັກສາໂຄງສ້າງຂອງດິນໃຫ້ຄົງຢູ່ໃນສະພາບທາມຊາດ, ເປັນແຫ່ງຜະລິດອົກຊີທີື່ມີຄວາມ
ຈາເປັນຕື່ສິງທີື່ມີຊີວິດທັງຫາຍ ຕະຫອດຮອດການຊ່ວຍເຫອປັບປຸງອູມຫະພູມ ໃຫ້ມີຄວາມສະໝື່າສະເໝີ
ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເປັນແຫງື່ ປ້ອງກັນພັ້ນທີື່ຕົັ້ນນັ້າລາທານ ເຮັດໃຫ້ມີນັ້າໄຫຕະຫອດປີ, ປ່າໄມ້
ສາມາກດູດ ແລະ ອົມເອົານັ້າໄວ້ ກື່ໃຫ້ເກີດແຫ່ງນັ້າປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ມີນັ້າຕະຫອດປີ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການພັງ
ທະລາຍຂອງດິນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄພນັ້າຖ້ວມອີກດ້ອຍ
ປ່າໄມ້ຍັງເປັນບ່ອນບລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັື່ນ: ພດທີື່ປ່າໄມ້ສັງຄົມບາງບ່ອນ ມີທີວທັດ
ທາມະຊາດທີື່ສ່ວຍງາມ, ເໝາະແກ່ການຜັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ
ເປັນບ່ອນເກີດ ແລະ ເຕົັ້າໂຮມຂອງພດ, ສັດນາໆຊະນິດ ເພື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ
ສົມດູນທາງດ້ານທາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນ ຄປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີພັນໄມ້ທີື່
ເປັນຢາຈານວນຫວງຫາຍ ທີື່ໄດ້ຄົັ້ນພົບແລ້ວ ແລະ ຍັງບື່ໄດ້ຄົັ້ນພົບກື່ຍັງມີຫາຍ
ປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນສກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິໄຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ໄດ້ນາໃຊ້ພັ້ນທີື່
ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເປັນບ່ອນສກສາຄົັ້ນຄ້ວາດ້ານວະນະວັດວິທະຍາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະ
ທາ ແລະ ສິງື່ ແວດລ້ອມ ເພື່ອຊອກຫາແນວທາງໃນການພັດທະນາປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
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ເປັນບ່ອນສກສາຄົັ້ນຄ້ວາທາງດ້ານວັດທະນະທາ ເຊັື່ນ: ປ່າຊ້າ ແລະ ປ່າສັກສິດ ຕາມຄວາມ
ເຊື່ອຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ

3.2

ຕົນ
ັ້ ທນການຜະລິດປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ
3.2.1

ການພິຈາລະນາຕົນ
ັ້ ທນການຜະລິດປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ
ຕົັ້ນທນການຜະລິດປ່າໄມ້ສັງຄົມ ຈະມີຄວາມແຕ່ຕ່າງໄປຕາມສະພາບການຕົວຈິງ ຂອງແຕ່

ລະທ້ອງຖິື່ນ ດັື່ງນີັ້:
ຮູບແບບຂອງປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ: ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫາຍຮູບແບບ ເຊັື່ນ: ປ່າໄມ້
ສັງຄົມທີື່ເປັນປ່າທາມະຊາດທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ປ່າໄມ້ສັງຄົມ ທີື່ມະນຸດສ້າງຂັ້ນ ສະນັັ້ນ, ຕົັ້ນທນການຜະລິດປ່າໄມ້
ທັງສອງປະເພດນີັ້ຈະບື່ຄກັນ, ການກາເນີດເກີດຂັ້ນ ກື່ຕ່າງຮູບແບບ ປ່າໄມ້ສັງຄົມທີື່ມະນຸດສ້າງຂັ້ນ ຈະເນັັ້ນໜັກ
ເສດຖະກິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສາມາດການົດຮອບຕັດຟັນໄດ້, ຄິດໄລ່ຕົັ້ນທນການຜະລິດລາຄາຂາຍ ແລະ ກາໄລ
ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຕົັ້ນທນການຜະລິດປ່າໄມ້ສັງຄົມສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດດັື່ງນີັ້:
 ຕັນ
ັ້ ທນທາງກົງ: ໝາຍເຖິງຕົັ້ນທນທຸກຢ່າງ ທີື່ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນເງິນ ອາດຈະເປັນ
ຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ເລີື່ມແຕ່ການສາຫວດ, ອອກແບບ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຈົນຮອດຜົນໄດ້ຮັບ
 ຕົນ
ັ້ ທນທາງອ້ອມ: ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຈາກຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຂັ້ນ ໄດ້ແກ່: ການ
ພັດທະນາໂຄງລ່າງ, ການປະກອບສ່ວນຂອງອານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ, ຫາກມີການຮ້ອງຂຄວາມຊ່ວຍເຫອ
ນອກຈາກນີັ້ ກຍັງມີຄ່າຫຼຸຍຫ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຄ່າບລິການອື່ນໆ. ລາຍຈ່າຍຈາພວກນີັ້ ແມ່ນລາຍຈ່າຍເພື່ອສ້າງ
ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນໂດຍທາງອ້ອມ
3.2.2 ຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ
ຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເຮົາສາມາດຈາແນກອອກເປັນຫາຍປະເພດດ້ວຍກັນ ຄ: ຜົນ
ຜະລິດຫັກທີື່ໄດ້ຈາກຊັບພະຍາກ່ອນປ່າໄມ້ ເຊັື່ນ: ໄມ້ທ່ອນ, (ປ່າປູກ) ຖ້າເປັນປ່າທາມະຊາດ ກື່ມີເຄື່ອງປ່າຂອງ
ດົງ, ສັດສາວາສິງື່ ແລະ ອື່ນໆ. ຜົນຜະລິດຫັກຂອງປ່າໄມ້ສັງຄົມ ຈະເກີດຂັ້ນ (ສວນປ່າເພື່ອເສດຖະກິດ) ທີື່ປູກ
ຂັ້ນເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸດິບທີື່ປ້ອນເຂົັ້າໂຮງຈັກໂຮງງານ ເຮັດເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮອນ ແລະ ອື່ນໆ ຜົນຜະລິດ
ຈາກປ່າຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຈາກປ່າທາມະຊາດ ນອກຈາກໄມ້ທ່ອນແລ້ວ ກື່ຍັງມີເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດສາວາ
ສິື່ງອນ
ື່ ໆ ທີື່ມັນເກີດຂັ້ນເອງຕາມທາມະຊາດ ຜົນຜະລິດນີັ້ ເຮົາບື່ສາມາດຄານວນເປັນມູນຄ່າໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່
ມັນເປັນລາຍໄດ້ທີື່ສະໝື່າສະເໝີຂອງຊຸມຊົນທີື່ຕິດພັນກັບປ່າ

3.3

ການຕະຫາດປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ

ໜາຍເຖິງກິດຈະກາຕ່າງໆທີື່ຈາເປັນ ບວ
ື່ ່າຈະເປັນເນັ້ອໄມ້, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຜົນຜະລິດກະສິກາ,
ອຸດສາຫະກາ, ຜູ້ບລິໂພກ (ຕະຫາດແມ່ນສູນກາງແລກປ່ຽນຜົນຜະລິດຕ່າງໆທີໄື່ ດ້ມາຈາກທາມະຊາດ ແລະ ຄົນ
ເຮົາປະດິດຄິດແຕ່ງຂັ້ນມາ)
ອົງປະກອບຂອງຕະຫາດ: ປະກອບດ້ວຍ 2 ຢ່າງ ຄ:
 ກາລັງຂາຍ (ອຸປະສົງຂອງການຕະຫາດ)
 ກາລັງຊັ້ (ອຸປະທານຂອງການຕະຫາດ)
ໜ້າທີື່ຂອງການຕະຫາດ: ການຕະຫາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ລັກສະນະ ຄ:
1) ໜ້າທີື່ໃນການແລກປ່ຽນ: ແມ່ນການຊັ້ ແລະ ການຂາຍຜົນຜະລິດທີື່ມາຈາກປ່າຊຸມຊົນ ເຊັື່ນ:
ຜັກປ່າ, ໜື່ໄມ້, ເຫັດ, ສັດປ່າ, ແລະ ເຄອ
ື່ ງປ່າຂອງດົງຊະນິດອື່ນໆ

17

2) ໜ້າທີື່ຂອງການຕະຫາດທາງກາຍະພາບ: ແມ່ນໜ້າທີື່ປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ ຂອງຜົນຜະລິດທີື່
ໄດ້ມາຈາກປ່າ ເຊັື່ນ: ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ, ຮູບແບບ ແລະ ແປຮູບ, ການຂົື່ນສົງື່ , ສະຖານທີື່ຊັ້ ແລະ ຂາຍ ແລະ
ອນ
ື່ ໆ
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ບົດທີ 4
ອາຊິບ
ີ ເສີມ ແລະ ອຸດສາຫະກາໄມ້ຈາກປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ເຂົັ້າໃຈຄວາມໜາຍຄວາມສາຄັນຂອງອາຊີບເສີມ ແລະ ອາຊີບຫັກ
2. ກາໄດ້ແນວທາງໃນການຈັດການປ່າໄມ້ສັງຄົມເພື່ອອາຊີບ
3. ຄິດໄລ່ໄມ້ອຸດສາຫະກາ, ໄມ້ທອ
່ ນຈາກປ່າຊຸມຊົນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ຄວາມໜາຍ, ຄວາມສາຄັນຂອງອາຊີບເສີມ ແລະ ອາຊີບຫກ
ັ
4.1.1

ອາຊີບຫກ
ັ
ໜາຍເຖິງບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈການົດ ແລະ ຍດຖເອົາອາຊີບນັັ້ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງລາຍໄດ້
ອັນແນ່ນອນໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງຊີບຂອງຕົນເອງ ການນາເອົາອາຊີບຫັກນີັ້ ມັນຂນ
ັ້ ກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ພອນ
ສະຫວັນ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍ ຫ ສບທອດມາຈາກພື່ແມ່, ປູ່ຢ່າ, ພື່ເຖົັ້າແມ່ເຖົັ້າ
ຕົວຢ່າງ: ພື່ເປັນທະຫານ ລູກຫານ ກື່ສົື່ງເຂົັ້າເປັນທະຫານ, ພື່ແມ່ເປັນແມ່ຄ້າ ລູກຫານກື່ຈະ
ເປັນພື່ຄ້າແມ່ຄ້າ
4.1.2 ອາຊີບເສີມ
ອາຊບເສີມນີັ້ ແມ່ນມີບົດບາດສາຄັນຫາຍ ຕື່ການດາລົງຊິວດ
ິ ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນປະຊາຊົນທີື່ຢູ່ທ້ອງຖິື່ນມີວຽກເຮັດງານທາເພີື່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບຫາຍຂັ້ນ ອາຊີບເສີມນີັ້ ຈະບື່ມີ
ຄວາມຕາຍຕົວ ເຊິື່ງໃນແຕ່ລະຄອບຄົວ ຫ ບຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ມັນຂັ້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີື່ຈະເຮັດກິດຈະກາເພື່ອເສີມສ້າງລາຍຮັບ

ຮູບທີ 7 ຕົວຢ່າງການປະກອບອາຊີບຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ
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4.2

ແນວທາງການຈັດການປ່າໄມ້ສງັ ຄົມເພື່ອອາຊີບ

ການເພີື່ມຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານໃຫ້ແກ່ພດສວນ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ທີື່ປູກ ໝາຍເຖິງການນາໃຊ້ປຸຍເຂົັ້າມາ
ລ້ຽງຕົັ້ນໄມ້ ປຸຍແມ່ນແຫ່ງທາດອາຫານທີື່ສາຄັນຂອງພດ ໄດ້ແກ່: ທາດໄນໂຕຣເຈນ (N), ຟອດສະຟຣັສ (P),
ແລະ ໂປແຕັດຊຽມ (K) ສາມທາດນີັ້ ມີໜ້າທີື່ຫາຍຢ່າງທີື່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນໄມ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແຕ່ລະທາດ
ແມ່ນມີໜ້າທີື່ ດັື່ງນີັ້:
 ທາດໄນໂຕຣເຈນ ຊ່ວຍໃຫ້ຕົັ້ນໄມ້ຈະເລີນເຕີບໂຕທາງຍອດ
 ທາດຟົດສະຟຣັສ ຊ່ວຍທາງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງຮາກ
 ທາດໂປແຕັດຊຽມ ມີໜ້າທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ລາຕົັ້ນ ແລະ ກິື່ງກ້ານແຂງແຮງ
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ປຸຍທີື່ພວກເຮົານາໃຊ້ກັນຢູ່ໃນທຸກວັນນີັ້ ມີ 2 ຊະນິດ ຄ: ປຸຍອິນຊິ ແລະ ປຸຍເຄມີ
ປຸຍອິນຊີ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຍ່ອຍສະລາຍ, ການພຸພັງຈາກຊາກພດ ປຸຍອິນຊີ ມີຫາຍປະເພດ ເຊັື່ນ:
 ປຸຍໝັກ: ແມ່ນໄດ້ມາຈາການຍ່ອຍສະລາຍຂອງຊາກພດ ຈາພວກໃບໄມ້, ຫຍ້າ, ເຟອງ ແລະ
ວັດສະພດອນ
ື່ ໆ
 ປຸຍພດສົດ: ເປັນປຸຍອິນຊິທີື່ໄດ້ມາຈາກການປູກພດບາລຸງດິນ ໄດ້ແກ່: ພດຕະກຸນຖົື່ວຊະນິດ
ຕ່າງໆ
 ປຸຍຄອກ: ໄດ້ແກ່ມູນສັດ ເຊັື່ນ: ຂີັ້ງົວ, ຂີັ້ຄວາຍ, ຂີັ້ເປັດ, ຂີັ້ໄກ່, ຂີໝ
ັ້ ູ ແລະ ອື່ນໆ

4.3

ອຸດສາຫະກາໄມ້ທອ
່ ນຈາກປ່າຊຸມຊົນ

ການຮັກສາຄຸນນະພາບໄມ້ ແຍກອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄ:
1) ໄມ້ທອນທີື່ນາອອກຈາກປ່າທາມະຊາດ ທີື່ນາມາແປຮູບຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ສ່ວນຫາຍແລ້ວ ແມ່ນຈະ
ມັກນິຍົມການໃຊ້ໄມ້ເນັ້ອແຂງ ເຊັື່ນ: ໄມ້ແຕ້ຄ່າ, ໄມ້ດ,ູ່ ໄມ້ແດງ, ໄມ້ຂະຍຸງ, ໄມ້ແຄນ ແລະ ອື່ນໆ ໄມ້ດັື່ງກ່າວມີ
ຄວາມຫົດຢດບື່ຫາຍ ຄວາມນິຍົມຂອງບ້ານເຮົາບື່ຈາເປັນຕ້ອງອົບກື່ສາມາດນາໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ເຊັື່ນ: ເຮັດວົງກົບ,
ບານປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮອນ ແລະ ອື່ນໆ
2) ສ່ວນໄມ້ທ່ອນທີື່ໄດ້ຈາກປ່າປູກ ສ່ວນຫາຍແມ່ນເປັນໄມ້ເນັ້ອອ່ອນໃຫ່ຍໄວ, ຮອບຕັດຟັນສັັ້ນ
ເວລາແປຮູບກ່ອນຈະນາໄປໃຊ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຂອງໄມ້ຄົງທີື່ເສຍກ່ອນ ຈງື່ ນາໃຊ້ໄມ້ແປຮູບອອກ
ໄປນາໃຊ້
ອຸດສາຫະກາທ່ອງທ່ຽວຈາກປ່າຊຸມຊົນ ຮູບແບບຂອງແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວ: ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮູບແບບ ຄ:
1) ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວທາມະຊາດທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ
2) ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວທີື່ສ້າງຂັ້ນມາໃໝ່
ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ:
 ເຮອນພັກ
 ບ່ອນຕັັ້ງເຕັັ້ນພັກເພີມ
ື່ ໂດຍການົດ ດັື່ງນີັ້:
 ເດີນ
ື່ ຫຍ້າກວ້າງພປະມານ, ສະອາດ, ຕັດຫັຍາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ
 ໃກ້ກັບແຫື່ງນັ້າ
 ມີຄວາມປອດໄພສູງຈາກສັດປ່າ ແລະ ຄົນເຂົັ້າມາລົບກວນ
 ຢູ່ບລິເວນດັື່ງກ່າວ ຄວນມີຫ້ອງນັ້າ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
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ບົດທີ 5
ການເກັບກາຂມ
ັ້ ນ
ູ ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມ ກັບປະຊາຊົນຢູບ
່ າ້ ນອ້ອມຂ້າງປ່າ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ເຂົັ້າໃຈຄວາມໜາຍຄວາມສາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ
2. ເຂົັ້າໃຈຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ
3. ກາໄດ້ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປ່າໄມ້ັສັງຄົມ

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ເພອ
ື່ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ໃນນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ






5.2

ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ
ວາງແຜນ
ຕັດສິນໃຈ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ນາໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ

ການພັດທະນາຊົນນະບົດກັບການມີສວ
່ ນຮ່ວມ

ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ຢາກເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນມີຊິວິດການເປັນຢູ່ທີື່ດີຂັ້ນ, ມີຜົນຜະລິດສູງ,
ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ໄດ້ຫາຍຂັ້ນ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຈົນ
ໃນປີ 2020. ນັກສົື່ງເສີມ ແລະ ນັກພັດທະນາ ໄດ້ສະເໜີແນວທາງໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດໄວ້ຫາຍຮູບ
ແບບ ເຊິື່ງໃນແຕ່ລະຮູບແບບກື່ມີຂັ້ຈາກັດ ໂດຍອີງໃສ່ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ
5.2.1 ການພັດທະນາຊົນນະບົດຕາມແຜນການຂອງຂັນ
ັ້ ເທິງ
ການພັດທະນາແບບນີັ້ ແມ່ນການວາງແຜນການົດຮູບແບບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕະຫອດ
ເຖິງງົບປະມານຂອງໂຄງການພັດທະນາທີື່ຂັັ້ນເທິງການົດໃຫ້
5.2.2 ການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບວາງແຜນ ທີປ
ື່ ະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ແມ່ນການພັດທະນາຕາມຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍການຊັກຊວນ
ໃຫ້ເຂົັ້າເຈົັ້າເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການວາງແຜນ, ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ຕັດສິນໃຈ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້
5.2.3 ການພັດທະນາຊົນນະບົດທີສ
ື່ ງັື່ ໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບດ
ັ
ແມ່ນທາງພາກລັດ ຫ ສູນກາງ ມອບວຽກໃຫ້ຂັັ້ນເທິງເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຂັັ້ນບ້ານ, ເມອງ ສ່ວນທນຮອນທີື່ຈະນາມາພັດທະນາ ມອບໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນພນ
ັ້ ຖານລະດົມນັັ້ນ ອາດຈະ
ຍັງບື່ພຽງພເທົື່າໃດນັັ້ນລັດຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນນາ
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5.2.4

ການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບມີສິື່ງຈູງໃຈ
ພັກລັດຈະຈັດຕັັ້ງຂົນຂວາຍປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ ເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີື່
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍການຈັດຕັັ້ງຝກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າທົດລອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
5.2.5 ການພັດທະນາຊົນນະບົດທີຊ
ື່ ວ
່ ຍໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດ
ແມ່ນການໃຫ້ຫັກການນາສະເໜີແບບກວ້າງໆ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນເກີດແນວ
ຄວາມຄິດໃນການຢາກໄດ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ ແລະ ເພື່ອສ່ວນລວມ, ຮູ້ຈັກຊອກຫາບັນຫາທີື່ເປັນ
ອຸປະສັກໃນການພັດທະນາ ພ້ອມນັັ້ນ ກື່ຮູ້ແກ້ໄຂບັນຫາໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວນານ

5.3

ຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ເພອ
ື່ ປ່າໄມ້
ສັງຄົມ

ເປັນທີື່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ສະພາບປ່າໄມ້ຂອງປະເທດລາວພວກເຮົາ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຂັັ້ນສັນຍານເຕອນໄພ
ແລ້ວ ຕາມແຫື່ງຂັ້ມູນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທົື່ວປະເທດແລ້ວ ພວກເຮົາມີພັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມຢູ່ 47
ຖ້າທຽມໃສ່ຊຸມປີ 1940 ປະເທດລາວ ມີພັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມເຖິງ 70%ສະນັັ້ນ ມາຮອດໄລຍະປະຈຸບັນ ພັກ
ແລະ ລັດຖະບານ ກື່ໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນາປ່າໄມ້ດ້ວຍຫາຍຮູບແບບ ເຊັື່ນ: ການປົກປັກຮັກສາປ່າທາມະຊາດ
ທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ, ປູກປ່າເພີື່ມ ແລະ ຟັ້ນຟູປ່າທາມະຊາດທີື່ຊຸດໂຊມກັບຄນໃໝ່ ໂດຍໄດ້ວາງຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ໄວ້ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 ພັ້ນທີື່ປ່າປົກຫຸ້ມໃຫ້ໄດ້ 64 ຢາກໄດ້ຄແນວນີັ້ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ທາງ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ທາຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບປະຊາຊົນ ແລະ ລະດົມເຂົາເຈົັ້າດ້ວຍຫາຍຮູບການເຂົັ້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປູກ ແລະ ບູລະນະປ່າໄມ້ທີື່ມີຢຄ
ູ່ ນໃໝ່
5.3.1 ຄວາມຈາເປັນໃນການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເພື່ອປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ
ການທີື່ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ກ່ຽວກັບວຽກງານປ່າໄມ້ສັງຄົມນີັ້ ແຕ່ຄວາມເປັນ
ຈິງແລ້ວ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນຕ່າງໆໄດ້ເຄີຍປະຕິບັດມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ເຊັື່ນ: ວັດປ່າ, ປ່າຊ້າ, ດອນຫ, ປ່າ
ຕາມຕົັ້ນນັ້າລາທານທີື່ເປັນຊື່, ເປັນບ້ວງ ແລະ ອື່ນໆ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໄດ້ພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ວາງ
ລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງໄວ້ເປັນຢ່າງດີ
5.3.2 ພນ
ັ້ ຖານແຫ່ງຄວາມສາເລັດໃນການສ້າງປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ
ການສ້າງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນຕ່າງໆຈະສາເລັດໄດ້ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຫາຍເງື່ອນໄຂທີື່
ເປັນພັ້ນຖານ ຄ: ປ່າ, ຄົນທີື່ສະແດງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ມີງົບປະມານ ແລະ
ວິຊາການ. ປ່າໄມ້ສັງຄົມນອກຈາກຈະຕອບສະໝອງ 4 ປັດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບແວດ
ລ້ອມໃນທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ດີຂັ້ນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທາເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີລາຍຮັບຫາຍຂັ້ນ ເມື່ອເວລາປະຊາຊົນພາຍ
ໃນທ້ອງຖິື່ນມີຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງປ່າໄມ້ແລ້ວ ການສະແດງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ, ຄວາມຮັກ
ແລະ ຫວງແຫນປ່າ ກື່ຈະເກີດຂັ້ນ ສະນັັ້ນ, ຈະເປັນການປູກປ່າກື່ດີ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າທາມະຊາດທີື່ຂັັ້ນເທິງ
ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກື່ຈະດາເນີນໄປດ້ວຍດີ
5.3.3 ຄວາມສາຄັນຂອງການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕປ
ື່ າ່ ໄມ້ສງັ ຄົມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສ້າງປ່າໄມ້ສັງຄົມຢູ່ໃນຂົງເຂດໃດໝື່ງ ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມ
ມຈາກປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນເປັນຢ່າງດີ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ມີການໂຄທະນາ, ຊັກຊວນ ແລະ ຈູງໃຈ ເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ເຫັນໄດ້ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ເພິື່ງພາອາໄສປ່າ ຕະຫອດຮອດການ
ອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຕາມນະໂຍ
ບາຍ ທີື່ພັກ-ລັດໄດ້ວາງອອກ
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5.4

ການທີປ
ື່ ະຊາຊົນຍອມຮັບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ
5.4.1

ການຍອມຮັບຫາຍຂນ
ັ້
ປະຊາຊົນໃນທຸກທ້ອງຖິື່ນ ຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີ, ສະໝັກໃຈເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໂດຍປາສະຈາກການບັງຄັບ ອັນສາຄັນແມ່ນການກະທາຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້
ປະຊາຊົນເຫັນໄດ້ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຈະໄດ້ຮັບຈາກປ່າ ແລ້ວປະຊາຊົນຈື່ງຄ່ອຍໆຍອມຮັບນະໂຍບາຍການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າ
5.4.2 ຄວາມຮູສ
້ ກຜູກພັນ ແລະ ສະແດງຄວາມເປັນເຈົາັ້ ຂອງ
ການຈັດຕັງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ
ວາງອອກ ມັນບື່ແມ່ນເລອ
ື່ ງງ່າຍ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການໂຄສະນາຂົນຂວາຍ, ການຝກອົບຮົມ, ການເປີດຫູ
ເປີດຕາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ເມື່ອເຂົາເຈົັ້າເຫັນໄດ້ຄວາມສາຄັນຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຮັບແລ້ວ ການສະ
ແດງຄວາມຮັກ ແລະ ຫວງແຫນ ແລະ ການສະແດງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງກື່ຈະຫາຍຂັ້ນ
5.4.3 ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ເພື່ອຢາກຈັດຕັັ້ງປະຕິະບັດ ໂຄງການປ່າໄມ້ໃນຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັດກຸມນັັ້ນ
ຈາເປັນຕ້ອງມີ:
 ວັດຖຸປະສົງໃນການສ້າງປ່າຊຸມຊົນ
 ມີກົດລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງນາໃຊ້ປ່າ
 ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນຈະໄດ້ຮັບ
ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ຍັງມີການຝກອົບຮົມ, ທັດສະນະສກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ
ຄວາມເຫັນພາຍໃນຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນດ້ວຍກັນ
5.4.4 ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມາດເພີມ
ື່ ຂນ
ັ້
ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວວ່າ ຄວາມສາມາດແຕ່ລະຄົນບື່ຄກັນ ມີຫາຍຄົນທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດແລ້ວບື່ມີໂອກາດ ເພາະຄວາມຍາກຈົນ ແລະ ບື່ມີໂອກາດເຂົັ້າຮ່ວມຂະບວນການໃດໝື່ງ
ສະນັັ້ນ, ເມື່ອເຂົາໄດ້ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມແລ້ວ ເຂົາຈະຄ່ອຍໆສະແດງຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດຂອງເຂົາອອກ, ປະຊາຊົນກຸ່ມນີັ້ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມແລ້ວ ກື່ຍິື່ງເພີື່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ສູງຂັ້ນ ຈະເປັນເງື່ອງໄຂອັນດີໃນການປະຕິບັດໝ້າທີື່ວຽກງານ

5.5

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການມີສວ
່ ນຮ່ວມເພອ
ື່ ປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ

ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ:
ເປົັ້າໝາຍການສ້າງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນແຕ່ລະພາກ,
ແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິື່ນແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົັ້າໝາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັື່ນ: ເງື່ອນໄຂ, ຮູບແບບ, ລະດັບ ແລະ ສິື່ງຈູງໃຈ
ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ກື່ແຕກຕ່າງກັນ
5.5.1 ຜົນປະໂຫຍດທີື່ປະຊາຊົນຈະໄດ້ຮບ
ັ
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຈິດສານກຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນ ແມ່ນຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆໃຫ້
ແກ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດ ການທີື່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການໃດໜື່ງ ກື່
ຈະຫີກລຽງບື່ໄດ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີື່ເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
5.5.2 ຄວາມທຸກຍາກຂອງຊຸມຊົນ
ມະນຸດເຮົາເກີດມາທຸກຄົນ ແມ່ນຕ້ອງການດາລົງຊິວິດແບບສະດວກສະບາຍ ເມື່ອມີຄວາມ
ເດອດຮ້ອນດ້ານໃດດ້ານໜື່ງ ກື່ຕ້ອງຊອກຫາທາງອອກ ເຊັື່ນ: ການຂາດແຄນໄມ້ໃຊ້ສອຍ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
ມີການປ່ຽນແປງ, ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ ນີັ້ກື່ແມ່ນສາເຫດໜື່ງທີື່ພາໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
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5.5.3

ຄວາມສົນໃຈຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິນ
ື່
ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວວ່າ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນເອັ້ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການດາລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມະຫາສານ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ
ຖ້າທ້ອງຖິື່ນໃດຫາກຂາດແຄນປ່າໄມ້ ຍິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຍາກໄປຕື່ມອີກ ສະນັັ້ນ,
ໃນປະຈຸບັນ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຈື່ງໃຫ້ຄວາມສາຄັນແກ່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍໄດ້ວາງແນວທາງການປົກປັກ
ຮັກສາ, ສະກັດກັັ້ນການຕັດໄມ້ທາລາຍປ່າດ້ວຍຫາຍຮູບແບບ
5.5.4 ການບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົາັ້ ມາມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ກື່ຄແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ນັັ້ນ ມີບາງກລະນີ ພັກ-ລັດ ກື່ໄດ້ໃຊ້ກົດລະບຽບ, ຄາສັງື່ , ກົດໝາຍ ບັງຄັບ
ໃຫ້ປະຊາຊົນນັັ້ນປະຕິບັດຕາມ ທັງນີັ້ ກື່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ກື່ຄປະເທດຊາດນັັ້ນເອງ

5.6

ເງອ
ື່ ນໄຂພາໃຫ້ເກີດການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
5.6.1

ປະຊາຊົນຕ້ອງມີອດ
ິ ສະຫະໃນການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ການທີື່ເຮົາເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນັັ້ນ ຕ້ອງບົນພັ້ນຖານຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງ
ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການຟັ້ນຟູ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປູກປ່າຄນໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນບື່
ເຂົາັ້ ໃຈ ແລະ ບື່ເຫັນໄດ້ຄວາມສາຄັນຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີື່ຈະໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກື່ຈະບື່ປະສົບ
ຜົນສາເລັດ
5.6.2 ປະຊາຊົນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ການສົື່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກາຂອງການປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເຮົາ
ຄານງເຖິງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າ ການທີື່ພວກເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າມາມີສ່ວມ
ຮ່ວມແລ້ວ ເວລາທີື່ເຮົາແນະນາວຽກໃດ ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າໃຈ ພ້ອມນີັ້ກື່ຄວນຈັດການຝກອົບຮົມທາງ
ດ້ານວິຊາການໃຫ້ເຂົາເຈົັ້ານາອີກດ້ວຍ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ສູງຂັ້ນ
5.6.3 ຕ້ອງມີລະບຽບທີດ
ື່ ໃີ ນການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ການມີລະບຽບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມນັັ້ນ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງການເປັນກຸ່ມ ເພື່ອຈັດຕັັ້ງ
ບລິຫານງານປ່າໄມ້ຊຸມຊົນໃຫ້ໄດ້ດີ ການຈະມີແຜນການ, ວັດຖຸປະສົງ, ລະບຽບຫັກການໃນວຽກງານ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
5.6.4 ປະຊາຊົນຕ້ອງມີຄວາມເຕັມໃຈໃນການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ການປູກໄມ້ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສ້າງປະໂຫຍດ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍາວ ສະນັັ້ນ ພະນັກງານປ່າໄມ້ ໄດ້ມີການໂຄສະນາການເຜີຍ
ແຜ່ໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄາວມສາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ
ຈາກປ່າໄມ້ ເມື່ອເຮັດແນວນັັ້ນແລ້ວ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ຈະເຕັມໃຈໃຫ້ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມເປັນຢ່າງດີ

5.7

ຮູບແບບຂອງການມີສວ
່ ນຮ່ວມ

ການທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານປ່າໄມ້ສັງຄົມ ເຮົາຄວນນາໃຊ້ຫາຍຮູບ
ແບບ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນແມ່ນມີອາຊີບ ແລະ ການດາລົງຊີວິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ສະນັັ້ນ ການການົດໄລຍະເວລາ
ແລະ ໜ້າທີື່ວຽກງານ ກື່ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ການເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມມີຫາຍຮູບແບບດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
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5.7.1

ການມີສວ
່ ນຮ່ວມໂດຍກົງ
ການມີສ່ວນຮ່ວມແບບນີັ້ ປະຊາຊົນຕ້ອງເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງ ເຊັື່ນ: ໄດ້ຮັບ
ການມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກາຕ່າງໆ, ການປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ອື່ນໆ
5.7.2 ການມີສວ
່ ນຮ່ວມໂດຍຜ່ານກຸມ
່
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ການຢູ່ໃນປ່າໄມ້ສັງຄົມ ກິດຈະກາໜື່ງທີື່ປະຊາຊົນເຮັດ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງ
ເປັນກຸ່ມ ສະນັັ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮູບແບບປະຊາຊົນຈະຄັດເລອກຕົວແທນຂອງຕົນ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນວຽກງານ
ທີື່ສາຄັນ ເຊັື່ນ: ການຝກອົບຮົມ, ປກສາຫາລ, ວາງແຜນ ຫ ໄປທັດສະນະສກສາ ແລ້ວເຂົັ້າມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້
ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ

5.8

ລະດັບການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ

ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ເມື່ອເຮົາພິຈາລະນາໃນດ້ານການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນແລ້ວ ສາມາດ
ສະຫຼຸບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ ດັື່ງນີ:ັ້
5.8.1 ລະດັບໜງື່ ບມ
ື່ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມເລີຍ
ສະແດງວ່າ ລັດ ຫ ໂຄງການ ເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ ຖ້າມີປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ກື່ແມ່ນເປັນພຽງການຈ້າງແຮງງານ ໃນໄລຍະນີັ້ສາມາດໂຄສະນາຂົນຂວາຍໄປພ້ອມໆກັນ
5.8.2 ການມີສວ
່ ນຮ່ວມໜ້ອຍໜງື່
ການທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນັັ້ນ ສາຄັນແມ່ນສິື່ງຈູງໃຈ ກື່ຄຜົນປະ
ໂຫຍດນັັ້ນເອງ ເຊັື່ນ: ໄດ້ຮັບການຕອບແທນຄ່າແຮງງານ, ໄດ້ຝກອົບຮົມ, ໄດ້ໄປທັດສະນະສກສາ ແລະ ອື່ນໆ
ເວົັ້າລວມແລ້ວ ແມ່ນການສ້າງຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນນັັ້ນເອງ
5.8.3 ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຫາຍກວ່າໜ້ອຍໜງື່
ໂດຍໄດ້ຮັບການໂຄສະນາດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຜົນ ຈື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນມີ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຜົນທີື່ຈະໄດ້ຮັບຈາກປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຈະເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກາປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ
ຫາຍຂັ້ນ
5.8.4 ການມີສວ
່ ນຮ່ວມປານກາງ
ເມື່ອປະຊາຊົນເຂົັ້າໃຈບັນຫາໄດ້ດີສົມຄວນແລ້ວ ທາງໂຄງການ ກື່ຈະການົດແຜນ ແລ້ວສາ
ພາດຄນຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນວ່າ
ພວກເຂົາເຈົັ້າ ຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ
5.8.5 ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຫາຍກວ່າປານກາງ
ທາງໂຄງການ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການຟັ້ນຟູ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າບັນຫາຕ່າງໆ ຂັ້ນກັບຜູ້ດາເນີນໂຄງການ
5.8.6 ການມີສວ
່ ນຮ່ວມສູງ
ທາງໂຄງການ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຫາຍທີື່ສຸດ ເຊັື່ນ: ການ
ປກສາຫາລແລກປ່ຽນຄາຄິດຄາເຫັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
5.8.7 ການມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນອຸດມ
ົ ການ
ທາງໂຄງການ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ຈະໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມ
ຄອງດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າເອງ ໃນເວລາທີື່ພວກເຂົາເຂົັ້າໃຈ, ຊາບຊງັ້ , ສະແດງຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ, ເຫັນ
ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດອັນສະເພາະ ແລະ ອັນລວມມາສູ່ທ້ອງຖິື່ນຂອງພວກເຂົາ ແນ່ນອນວ່າເຂົາເຈົັ້າຈະຕັດສິນໃຈເພອ
ື່
ປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ
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ບົດທີ 6
ຫັກການ ແລະ ອົງປະກອບການຈັດວາງແຜນປ່າໄມ້ສງັ ຄົມ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
1. ກາໄດ້ຫັກການວາງແຜນ
2. ເຂົັ້າໃຈວັດຖຸປະສົງຂອງການວາງແຜນ
3. ຮັບຮູ້ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງໂຄງການ

6.1

ຫກ
ັ ການວາງແຜນ
6.1.1

ຄວາມໜາຍຂອງການວາງແຜນ
ການວາງແຜນ ແມ່ນຂະບວນການຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າ ຫວ່າ ການວາງແຜນ ແມ່ນ
ເຄື່ອງມບລິຫານທີື່ເກີດໃຫ້ມີຄວາມຕັດສິນໃຈໃນຂັັ້ນຕົັ້ນ ໃນການເລອກແນວທາງການປະຕິບັດ ສະນັັ້ນ ເພື່ອ
ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງເປົັ້າໝາຍໃດໜື່ງທີື່ຢາກເຮັດ, ຢາກໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສາເລັດ, ສະນັັ້ນ ຈື່ງຈາເປັນຕ້ອງ
ມີການວາງແຜນ
ສະຫຼຸບແລ້ວ ການວາງແຜນ ຄຂະບວນການຂັັ້ນຕົັ້ນທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຕັດສິນໃຈ
 ການວາງແຜນໄດ້ມາຈາກການວິເຄາະຂັ້ມູນຢ່າງຖີື່ຖ້ວນ ແລະ ຮອບຄອບ
 ການວາງແຜນ ເພື່ອຢາກໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານ
6.1.2 ຊະນິດຂອງການວາງແຜນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານໃດໆກື່ຕາມ ຈາເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນຢ່າງເປັນລະບົບ
ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໜ້າທີື່ວຽກງານໃຫ້ສາເລັດ ສະນັັ້ນ ວິທີການວາງແຜນ ຈື່ງໄດ້ມີການ
ພັດທະນາຕາມລາດັບ ແລະ ມີຫາຍວິທີ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຕົວຈິງ
6.1.3 ການວາງແຜນແບບດັື່ງເດີມ
ແມ່ນການສະເໜີໂຄງການ ພຽງແຕ່ການົດຫົວຂັ້ຕ່າງໆໄວ້ໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົັ້າຂອງໂຄງການ
ເພີື່ມເຕີມໃສ່ໃຫ້ສົມບູນ ຕາມຫົວຂັ້ທີື່ການົດໄວ້ ຫົວຂັ້ຕ່າງໆ ປະກອບມີດັື່ງນີັ້:
 ວັດຖຸປະສົງ
 ເປົັ້າໝາຍ
 ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດໂຄງການ
 ໄລຍະເວລາປະຕິບັດ
 ຜູ້ນາພາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
 ງົບປະມານຂອງໂຄງການ
 ບັນຫາອື່ນໆ
ວິທີນີັ້ ເປັນທີື່ນິຍົມກັນໂດຍທົື່ວໄປ ແຕ່ຍັງຂາດຢູ່ບາງຈຸດ ເຊັື່ນ: ການຂະຫຍາຍຄວາມ
ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ການປະເມີນຜົນທີື່ໄດ້ຮັບ
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6.1.4

ການວາງແຜນຕາມວັດຖຸປະສົງ
ຂັັ້ນຕອນໃນການວາງແຜນຕາມວັດຖຸປະສົງ ມີດັື່ງນີ:ັ້
1) ການການົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄາດຄະເນຜົນງານທີຈ
ື່ ະໄດ້ຮັບອອກມາ ຢ່າງຊັດເຈນ
2) ພັດທະນາເປົັ້າໜາຍຂອງແຕ່ລະຄົນທີື່ຈະມອບວຽກໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ
3) ແບ່ງວຽກງານຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຈຸ, ໜ່ວຍ, ກອງ
4) ການົດການປະເມີນຜົນໃຫ້ເປັນໄລຍະ
5) ການວັດຜົນແມ່ນໃຫ້ປຽບທຽບໃສ່ຄາດໜາຍທີື່ໄດ້ວາງໄວ້
6) ຊອກຫາເຫດຜົນສາເຫດຂອຄວາມສາເລັດ ແລະ ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ລົັ້ມເຫວ ແລ້ວ
ນາເອົາມາຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນ
6.1.5 ການວາງແຜນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວັດຖຸປະສົງ
ມີຂັັ້ນຕອນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດັື່ງນີ:ັ້
 ເຮັດວຽກໃນການວາງແຜນຕອ້ງເປັນໜົດຄະນະ
 ປ່ຽນບັນຫາໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດປະສົງ
 ການວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆທີເື່ ຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ວັດຖຸປະສົງການວາງແຜນສ້າງປ່າຊຸມຊົນ ມີວັດຖຸປະສົງຫກ
ັ ຢູສ
່ ອງປະການ ຄ:
1) ວັດຖຸປະສົງໂຄງການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນເອກະຊົນ
ແມ່ນມີວັດຖຸປະສົງຫັກຄ: ປູກປ່າເພື່ອຊອກຫາຜົນກາໄລ, ສະນັັ້ນ ການປູກສ້າງ
ສວນປ່ານີັ້ ແມ່ນຕ້ອງການໄມ້ທີື່ມີຮອບຕັດຟັນສັັ້ນ, ເປັນໄມ້ທີື່ຕະຫາດມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ລາຄາດີ, ການ
ປູກປ່າເອກະຊົນນີັ້ ສ່ວນຫາຍຈະບື່ຄານງເຖິງຜົນກະທົບສະພາບແວດລ້ອມ ຮອດຍາມຕັດ ກື່ຕັດຈົນໜົດກ້ຽງ
ເມື່ອເວລາໄດ້ຮັບຜົນດີແລ້ວ ເຂົາກື່ຈະຂະຫຍາຍພັ້ນທີື່ປູກເທົື່າທີື່ເຂົາຈະຫາໄດ້
ປ່າຊຸມຊົນຂະໜາດນ້ອຍ ຫ ປ່າຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ: ການປູກໄມ້ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນ
ນາມາປູກ ເພື່ອການໃຊ້ສອຍປະຈາວັນ ເຊັື່ນ: ໄມ້ຟນ, ຖ່ານ, ສ້ອມແປງເຮອນຊານ ແລະ ອື່ນໆ ສ່ວນປ່າໄມ້
ຊຸມຊົນ ກື່ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ ຄ: ປ່າປູກທີື່ຊາວບ້ານຮ່ວມກັນປູກ ແລະ ປ່າທາມະຊາດ ທີື່ຊາວບ້ານ
ພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາໄວ້ ເພື່ອນາມາໃຊ້ສອຍ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກປ່າແຕ່ລະວັນ ອອກມາເປັນ
ສິນຄ້າ
2) ວັດຖຸປະສົງການສ້າງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນຂອງລັດຖະບານ:
 ປັບປຸງປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍາວນານ ໃຫ້ແກ່
ສັງຄົມ
 ປັບປຸງສະຖານະຄວາມທຸກຈົນ
ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນຊົນນະບົດໃຫ້ດີຂັ້ນ
ເພາະວ່າ ປ່າໄມ້ແມ່ນບ່ອນຕອບສະໜອງປັດໃຈ 4 ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ
 ເພີມ
ື່ ຄວາມໜັັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການເມອງ ໃຫ້ແກ່
ປະເທດຊາດ
 ປັບປຸງດິນ ແລະ ສະພາບສິື່ງແວດລ້ອມໃຫ້ດີຂັ້ນ
 ນາລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດໄລຍະຍາວ ແລະ ການບລິການອື່ນໆ
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6.2

ຂະບວນການຈັດຕັງັ້ ໂຄງການ
 ການການົດໂຄງການ
 ການກະກຽມໂຄງການ
 ການວິເຄາະໂຄງການ
 ການປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະທາອິດ
 ການປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະສຸດທ້າຍ
6.2.1 ການການົດໂຄງການ
ໂຄງການຕ້ອງມີຊ່ອງທາງເລອກໃນການປະຕິບັດໄວ້ຫາຍຢ່າງ ຫາຍວິທີ:
 ການົດບັນຫາທີື່ສາຄັນທີື່ຈະມີຜົນກະທົບເຖິງໂຄງການເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
 ໂຄງການແມ່ນຜ່ານການຄັດເລອກທີື່ເໝາະສົມແລ້ວ
 ໂຄງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພາກລັດເປັນ
 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບງົບປະມານພຽງພ ຫ ຄວາມຮ່ວມມຈາກ

ທ້ອງຖິນ
ື່
6.2.2

ການກະກຽມໂຄງການ
 ການວິເຄາະທາງວິຊາການ
 ການວິເຄາະເສດຖະກິດ
 ການວິເຄາະທາງດ້ານຖານະການເງິນ
 ການວິເຄາະທາງສັງຄົມ
 ການວິເຄາະທາງດ້ານສະຖາບັນ
 ການວິເຄາະທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ
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