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ຄ�ານ�າ: 
ປ້ຶມຄູ່ມື (Manual) ຂະບວນການ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 

ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ສະບັັບນ້ີ ມີຊື່ ເປັນ ພາສາອັງກິດ ວ່າ: Participatory Forest and Agriculture Land Use 

Planning, Allocation and Management ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “PFALUPAM”. 

ປ້ຶມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນມາ ໂດຍອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ່ 7838/ກຊສ. ລົງວັນທີ່ 09 ພະຈິກ 2012, ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງ ປ້ຶມຄູ່ມື ການວາງແຜນນໍາ

ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ Participatory Agriculture and 

Forest Land Use Planning at Village and Village Cluster Level) ທີ່ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມ
ກັບ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫງ່ຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2010.  

ປ້ຶມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ປະກອບມີ ບັນດາເຄື່ອງມື (Tools) ທີ່ແຕກຕ່າງກັັນໄປຕາມແຕ່ລະກໍລະນີວຽກງານ ເປັນຂະບວນການ ທີ່
ມີບາດກ້າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນສະເພາະ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນ 5 ບາດກ້າວ ເຊັ່ນ:  

- ບາດກ້າວ 1: ການກະກຽມດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານ, ແບບຟອມ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ ຢູ່ ພາກຫ້ອງການ; 
- ບາດກ້າວ 2: ແມ່ນການລົງເຮດັວຽກຮ່ວມກັບທ້ອງຖ່ິນ ຄັ້ງທີ່ 1 ເພື່ອ: ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນ, 

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງບ້ານ, ສໍາຫລວດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບາ້ນ 
ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ພື້ນຖານຂອງບ້ານ;  

- ບາດກ້າວ 3: ແມ່ນການລົງເຮດັວຽກຮ່ວມກັບທ້ອງຖ່ິນ ຄັ້ງທີ ່2 ເພື່ອ: ສ້າງແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ທີດິ່ນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ 
ປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ;  

- ບາດກ້າວ 4: ແມ່ນການລົງເຮດັວຽກຮ່ວມກັບທ້ອງຖ່ິນ ຄັ້ງທີ່ 3 ເພື່ອ: ກໍາໜົດສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການ

ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ (Forest and Land Use Management Zone “FLUMZ”) ຕາມຜົນສໍາ

ເລັດຂອງ PFALUPAM, ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທ້ອງຖ່ິິນສ້າງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຂອງບ້ານຕົນເອງ ລວມທັງ ແນະນໍາສ່ົງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມແຜນດ່ັງກ່າວ; 

- ບາດກ້າວ 5: ແມ່ນການລົງເຮດັວຽກຮ່ວມກັບທ້ອງຖ່ິນ ຄັ້ງທີ່ 4 ເພື່ອ: ຕິດຕາມກວດກາ ຫລື ປະເມີນຜົນການ
ປະຕິບັດຕາມ ແຜນການ FLUMZ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັ້ງຮອບຜິດຊອບ ອອກໃບ 
ຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫລື ໃບທະບຽນຕາດິນໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຕາມຄວາມເປັນຈິງທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ປ້ຶມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ໄດ້ມີການອອກແບບໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືແບບບົຖ້ວນແລ້ວກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການ ຫລື 
ຂະບວນການເຮັດວຽກ ລວມທັງ ການນໍາໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມຕື່າງໆ ຕາມປ້ຶມຄູ່ມືສະບບັນ້ີ ຂອງ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນສາມາດດັດປັບໄດ້ຕາມຄວາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຈໍາເປັນໃນໜ້າວຽກຮບັຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ໄປຕາມ
ສະຖານະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
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ນິຍາມສັບ: 
ຄໍາຫຍໍ້ PFALUPAM ແມ່ນມາຈາກຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດ ທີ່ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ 
ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິ ແລະ ປ�າໄມ� ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ຊື່ງໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ມີຄວາມ 
ໝາຍດ່ັງນ້ີ: 

 P = ການມີສ່ວນຮ່ວມ (PARTICIPATORY): ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ ກັບ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ແລະ ພະນັກງານລັດ ໃນທຸກບາດກ້າວ ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ການຮ່ວມກັນເຮັດການສຶກສາ ແລະ 
ກໍາໜົດສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມທັດສະນະວິໃສ ຂອງ ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜ່ົາ ໂດຍອິງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານພູມສັນຖານ ຂອງ ທ້ອງຖ່ີນເອງ; 

 F = ປ່າໄມ້ (FOREST); 

 A = ກະສິກໍາ (AGRICULTURE); 

 L = ທີ່ດິນ (LAND); 

 U = ການນໍາໃຊ ້(USE); 

 P = ການວາງແຜນ (PLANNING); 

 A = ການຈັດສັນ (ALLOCATION) ; 

 M = ການຄຸ້ມຄອງ (MANAGEMENT). 
 

ຄໍາຫຍໍ້ FLUMZ ແມ່ນມາຈາກຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດ ທີ່ໝາຍເຖິງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຊຶ່ງເປັນ ພາກວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຂອງ ຂະບວນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PFALUPAM) ແລະ ມີຄວາມໝາຍດ່ັງນ້ີ: 

 F = ປ່າໄມ້ (FOREST); 

 L = ທີ່ດິນ (LAND); 

 U = ການນໍາໃຊ້ (USE); 

 M = ການຄຸ້ມຄອງ (MANAGEMENT); 

 Z = ຂອບເຂດດິນ (Zone). 
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ຄ�າສັບຫຍ�້ ແລະ ຄ�າສັບເຕັກນິກທ່ີນ�າໃຊ�ໃນຄູ�ມ:ື 
ຄ�າຫຍ�້ ຄວາມໝາຍເຕັມ 

GOL  Government of Lao PDR 
MAF ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

DOP  ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື (MAF) 
DALAM ກົມຄູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນກະສິກໍາ 
DAEP ກົມສ່ົງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ Department of Agricultural Extension and Processing 
DOF ກົມປ່າໄມ້ 
DOLF ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ປະມົງ 
DOA ກົມປູກຝັງ (MAF) 

MONRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ 
DOL ກົມທ່ີດິນ 

MEM ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 
MOST ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
MPI ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
MOIC ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
MOE ກະຊວງສຶກສາ 
LNFC ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 
LWU ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
PAFO ພະນັກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 
DAFO ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 
PONRE ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ 
DONRE ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ 
NUoL ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ  
SDC ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ 
CDE ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ (ມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ ປະເພດສະວິດ) 
NGO ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ 
NPA ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 
TABI  ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດກະສິກໍາຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ 
ຄ�າສັບທາງວິຊາການ 
IK ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖີ່ນ Indigenous Knowledge) 
NTFP ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ Non Timber Forest Product) 
ABD ຊີວະນານາພັນກະສິກໍາ Agro-Biodiversity) 
AES ລະບົບນິເວດກະສິກໍາ Agro-Ecosystem) 
ຄ�າສັບຫຍ�້ສະເພາະ FALUPAM  
FALUPAM ການວາງແຜນຈັດສັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 
FLUP ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ ້
FLUMZ ການຈັດສັນເຂດ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ ້
VFLC ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວາງແຜນຈັດສັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ 
VMI ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານແຜນທ່ີ 
FLUP PRA ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ທ່ີນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ 
ຄ�າສັບຫຍ�້ ແຜນທ່ີ  



 

6 

ຄ�າຫຍ�້ ຄວາມໝາຍເຕັມ 
SI, SIM ພາບຖ່າຍດາວທຽມ 
AP ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ 
Topo ແຜນທ່ີໂຕໂປ 
GeoSIM ແຜນທ່ີພາບຖ່າຍດາວທຽມ ທ່ີມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານພູມີສາດ ຈາກພາກສະໜາມ 
GeoTopo ແຜນທ່ີໂຕໂປ ທ່ີມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານພູມີສາດ ຈາກພາກສະໜາມ 
GeoSIMVB ແຜນທ່ີພາບຖ່າຍດາວທຽມ ທ່ີມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານພູມີສາດ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ 
GeoTopoVB ແຜນທ່ີໂຕໂປ ທ່ີມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານພູມີສາດ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ 
CLUFC ແຜນທ່ີການນໍາໃຊ້ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ 
SIMCLUFC ແຜນທ່ີການນໍາໃຊ້ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ທ່ີມີພາບຖ່າຍດາວທຽມຮອງພື້ນ 
SIMCLUFC-O ແຜນທ່ີການນໍາໃຊ້ດິນປະຈຸບັນ ພື້ນທ່ີເປັນເສ້ັນສີ)  ແລະ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ ້ທ່ີມີພາບຖ່າຍດາວທຽມຮອງພື້ນ 
SIMCLUFC-OS ແຜນທ່ີການນໍາໃຊ້ດິນປະຈຸບັນ ພື້ນທ່ີເປັນສັນຍະລັກ)  ແລະ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ທ່ີມີພາບຖ່າຍດາວທຽມຮອງພື້ນ 
FLUMZ ແຜນທ່ີການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງ ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
SUMFLUMZ ແຜນທ່ີການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງ ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ່ີມີພາບຖ່າຍດາວທຽມຮອງພື້ນ 
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ຄະນະຮັບຜິດຊອບ: 
ຄະນະຊີ້ນ�າ: 
1. ທ່ານ ຄໍາພອນ ຣາຊາຈັກ, ຫົວໜ້າ ກມົຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີດິ່ນກະສິກໍາ ອະດີດ 2); 
2. ທ່ານ ປອ. ນິວົງ ສີປະເສີດ, ຫົວໜ້າ ກມົຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ; 
3. ທ່ານ ປອ. ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ, ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັັນຄ້ົນຄ້ວາກະສີກໍາ, ປາ່ໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ; 
4. ທ່ານ ປອ. ເພັງ ເຊັງຊ້ື, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ; 
5. ທ່ານ ປອ. ທັດເທວາ ສະພັງທອງ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ; 
6. ທ່ານ ອະໂນລາດ ຈັນທະວົງສາ, ຮອງຫົວໜ້າ ກມົຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີດິ່ນກະສິກໍາ. 
ຄະນະວິຊາການ ກົມຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນກະສິກ�າ):  
1. ທ່ານ ໄພທູນ ພິລາກອນ, ຫົວໜ້າ ສູນສํາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜ່ນນํາໃຊ້ທີດິນກະສິກํາ; 

2. ທ່ານ ປອ. ໄຊສົງຄາມ ໄຊຍະວົງ, ຫົວໜ້າກຸ່ມວຽກງານຂໍມູ້ນຂ່າວສານທາງພູມສາດ GIS); 

3. ທ່ານ ເພັດສາຄອນ ສຸລິຍະລາດ, ຮອງພະແນກ ແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມ;ື 

4. ທ່ານ ປັນຍາສຸກ ແກ້ວລືໄຊ, ວິຊາການ ວາງແຜນ ແລະ GIS; 

5. ທ່ານ ວຽງຊັນ ຊາວົງ, ວິຊາການ ວາງແຜນ ແລະ GIS. 

ຄະນະທ່ີປຶກສາວິຊາການ: 
1. ທ່ານ ເພັງ ສຸວັນທອງ, ຫົວໜ້າ ໂຄງການຕາບີ ອະດີດ), ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ່ົງເສີມ); 

2. ທ່ານ Chris Flint, ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານ ຂອງ ໂຄງການຕາບ ີ ອະດີດ 1); 

3. ທ່ານ Michael Victor, ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານ ຂອງ ໂຄງການຕາບ ີ ອະດີດ 2); 

4. ທ່ານ Kevin Kamp ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານ ຂອງ ໂຄງການຕາບີ; 
5. ທ່ານ ພັນປະສິດ ສຸວັນທອງ, ຊ່ຽວຊານ ວາງແຜນ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ໂຄງການຕາບ;ີ 
6. ທ່ານ ປອ. ນາງ ລັກ ບຸນມໄີຊ, ຊ່ຽວຊານ ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ໂຄງການຕາບ;ີ 
ພາກສ�ວນອືນ່:  
ນອກຈາກຄະນະຊ້ີນໍາ, ວິຊາການ ແລະ ທີປ່ຶກສາ ດ່ັງທີ່ໄດ້ກາ່ວມາຂາ້ງເທງິນ້ັນ, ຍັງມີອງົການຈັດຕ້ັງພາກລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖ່ິນ 
ໂດຍສະເພາະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ແລະ ແຂວງຫົວພັນ, ວິຊາການຊ່ວຍວຽກ PFALUPAM ຂອງ ໂຄງການຕາບ,ີ Center for Development and 

Environment, ບັນດາອງົການຈັດຕ້ັງ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. 

 

ຮຽບຮຽງ ໂດຍ: ທ່ານ ເພັງ ສຸວັນທອງ, ກໍລະກົດ 2020 

ອອກແບບ ແລະ ຈັດໜ້າໂດຍ: ວິໄລລັກ ຂຸນວິສິດ  

  



 

8 

ພາກທ່ີ 1: ພາກສະເໜ:ີ 
 ຈຸດປະສົງ: 

ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງປ້ຶມຄູ່ມື ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ (PFALUPAM Manual) ສະບັບນ້ີ ແມ່ນເພື່ອ: 

 ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ການ
ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຈາກການສ້າງອາຊີບທີ່ໝ້ັນຄົງ ຂອງ ປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນ; 

 ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະ ຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນ ແຂວງ , ເມືອງ, ກຸ່ມ
ບ້ານ) ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ລວມທັງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາພາຍໃນບາ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການວຽກງານ PFALUPAM ເພື່ອ 
ພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຄຽງຄູ່ກບັ ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ຕາມລັກສະນະພູມສັນຖານ ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ; 

 ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ແຜນທີ່ ແລະ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (FLUMZ) 
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຢູ່ຂັນ້ທ້ອງຖ່ິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໃຊ້ເຂົາ້ໃນວຽກງານພັດທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ-ແຜນການລົງທຶນ ແລະ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

 ວິໄສທດັ ຂອງ PFALUPAM ແມ�ນເພ່ືອ: ພັດທະນາສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (FLUMZ) ທີ່ “ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຂອງແທ�ໆ” ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບັດ
ຕາມແຜນດ່ັງກ່າວຢ່າງມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຈິງຈັງ ເພາະວ່າ:    
i. ສາມາດສ່ອງແສງເຖິງສະຖານະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທ້ອງຖ່ິນ ດ້ານການ

ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານຈັດການຕ່າງໆ; 
ii. ສາມາດສະແດງໃຫ້ໜ່ວຍງານສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ PFALUPAM ເປັນວິທກີານທີ່ມີຜົນ 

ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ກໍາໜົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ;  

iii. ຂະບວນການ PFALUPAM, ແມ່ນປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ກັບ ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງຮອບດ້ານ ໂດຍພື້ນ 
ຖານ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ປະຊາຊົນເອງ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. 

 ພັດທະນາສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (FLUMZ) ທີ່
ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຂໍຮັບຮອງເອົາຈາກ ໜວ່ຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ພາກລັດ ໄດ້ເພາະວ່າ:  
i. ແມ່ນສ້າງມາຈາກຮູບແບບ ແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ປັບປຸງໃຫ້ ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ; 

ii. ສາມາດນໍາໃຊເ້ປັນພື້ນຖານໃຫແ້ກໜ່້າວຽກການພັດທະນາ ຂອງ ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ 
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ໃນອະນາຄົດ. 

 ບາງຫຼັກການ ທີ່ສ�າຄັນ ຂອງ PFALUPAM: 

1) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດທຸກບ້ານ ໃນກຸ່ມບ້ານໜຶ່ງໆ ແລະ ເລ່ີມສ້າງເຄືອຂ່າຍການເຮັດວຽກຮວ່ມກັບແຕ່ລະບ້ານ 
ຕັ້ງແຕ່ຕອນເລ່ີມຕົ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະບວນການ ກໍາໜົດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ/ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວາ່ງບ້ານ); 
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2) ບໍ່ຈໍາເປັນເຮັດໃຫສໍ້າເລັດຂະບວນການທັງໝົດໃນບ້ານໜຶ່ງໃນຄັ້ງດຽວ, ດີທີ່ສຸດແມ່ນທີມງານຈະລົງໄປຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແບບອອກເປັນ 3 ຮອບ ຫຼື 3 ຄັ້ງ ໃນ 1 ບ້ານເປ້ົາໝາຍ; 

3) ຕ້ອງພະຍາຍາມ ສຶກສາ ແລະ ກໍາໜົດພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງທີ່
ສຸດ ສໍາລັບ ການຜະລິດກະສິກໍາເຂດເນີນສູງ ແບບໝູນວຽນ ທີ່ມີຮອບວຽນຂອງການປູກຝັງເນີນສູງ; 

4) ໃຫ້ການຍອມຮັບ ພື້ນທີ່ປູກຝັງເນີນສູງ ແລະ ປ່າເລ່ົາ ຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງປະຊາຊົນ, ຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອ
ສະເໜີການຜະລິດເນີນສູງ, ບໍ່ແມ່ນການລຶບລ້າງ; 

5) ຊ່ວງເວລາດໍາເນີນປະເມີນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ CLUFC) ແລະ ການວາງ

ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (FLUMZ), ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບ ”3 

ປະເພດປ່າ” ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເກີດຄວາມສັບສົນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊົນແຈ້ງ ແລະ ກໍາໜົດເຂດ
ແດນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາ ໂດຍບໍ່ອິງໃສ່ນະໂຍບາຍ ຫຼື ລະບຽບການຈາກພາຍນອກ 
ຊຶ່ງເປັນວິທີການດຽວທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ເກີດເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ເປັນ ‘ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ’ ຢ່າງແທ້ຈິງ; 

6) ທ້າຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງເປັນແຜນຈັດສັນທີ່ມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແທ້ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ 
ພາກສ່ວນຂອງລັດ. 

 ຂະບວນການ ຂອງ PFALUPAM: 

ຂະບວນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
PFALUPAM) ແມ່ນມີ 10 ລໍາດັບຂັ້ນ ຕົ້ນຕໍ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

1) ການກະກຽມ: ປະກອບມີການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ຫຼື ບ້ານເປ້ົາໝາຍ, ກະກຽມແຜນທີ່ພື້ນຖານ ແລະ ພາບຖ່າຍ

ດາວທຽມ, ກະກຽມທິມງານ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານຕ່າງໆ; 

2) ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບ 1 ທີບ່້ານເປ້ົາໝາຍ ສູມໃສ່: i) ການສ້າງແຜນທີ່ພູມສາດພື້ນຖານ, (ii) 

ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ແລະ iii) ການກະກຽມຂໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຊີວະນາໆພັນພື້ນຖານ ແລະ ພືດ

ກະສິກໍາຫຼັກ ຂອງ ບ້ານ ຮ່ວມກັບ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແບບ PRA); 

3) ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 2 ທີ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ ສູມໃສ່: i) ການສຶກສາ ປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ 

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້, ແລະ ii) ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນລະດັບຄອບຄົວ; 

4) ວຽກພາກຫ�ອງການ: i) ສ້າງແຜນທີ່ GIS ແຜນທ່ີ CLUFC) ແລະ ii) ກວດກາ, ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ 
ສັງລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 1 ແລະ 2. ຈາກນ້ັນ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເພື່ອກະກຽມ
ເນ້ືອໃນທີ່ຈະສະເໜີໃນ ກອງປະຊຸມລະດັບເມືອງ; 

5) ຈັດກອງປະຊຸມເມອືງ: ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ເມືອງ, ຄະນະພັກກຸ່ມບ້ານ, ຕົວແທນບ້ານເປ້ົາໝາຍ 
ເພື່ອລາຍງານ ທົບທວນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບທີ່ 1 ແລະ ຮອບ 2, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການສົມທຽບສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ຈາກ ແຜນທ່ີ ແລະ ການສໍາພາດລະດັບຄອບຄົວ. ຈາກນ້ັນ ກອງ
ປະຊຸມຈະປຶກສາຫາລື  ເພື່ອຫາຄວາມເອກະພາບທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ເພື່ອພັດທະນາສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດ
ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ອນທີ່ຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ຮອບທີ 3; 



 

10 

6) ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 3: ການກໍາໜົດສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້   ຊຶ່ງຄາດໝາຍ ແມ່ນ 1) ສ້າງແຜນທີ່ເຂດຈັດສັນ ຂອງ ບ້ານ, 2) ສໍາຫລວດຂໍ້ມູນເຂດຈັດສັນ
ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ສໍາຄັນ ແລະ 3) ສ້າງກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງ; 

7) ວຽກພາກຫ�ອງການ i) ສ້າງແຜນທີ່ GIS ແຜນທີ່ FLUMZ) ແລະ ii) ປ້ືມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ), ເຊີ່ງປະກອບມີຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນທີ່ທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ມາຈາກ

ຂະບວນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ; 

8) ຈັດກອງປະຊຸມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອ ງເມືອງ, ຄະນະພັກກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຕົວແທນບ້ານເປ້ົາໝາຍ 
ເພື່ອທົບທວນແຜນຈັດສັນຄືນ ດັດແກ້ຖ້າວ່າຈໍາເປັນ) ຈາກນ້ັນ  ບ້ານອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດ
ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຂອງ ບ້ານ; 

9) ອິງໃສ່ການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) 
ຂອງບ້ານ ຈາກ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດ
ລ້ອມເມືອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ຈາກນ້ັນ ທິມງານ ກໍພິມແຈກຢາຍ “ແຜນທີ່ຈັດສັນ” ເພື່ອຕິດ

ທີ່ຫ້ອງການ/ຫໍຂາ່ວ ຂອງ ບ້ານ) ແລະ “ປ້ືມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

FLUMZ)” ໃຫ້ກັບ 1) ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບາ້ນ, 2) ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, 3) 

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, (4) ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, 5)  ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມເມືອງ, 6) ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ 7) ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມແຂວງ; 

10)  ພາຍຫຼັງ 1, 2 ຫຼື 3 ປີ ທີ່ໄດ້ທົດລອງ ການປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນํາ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແມ່ນການລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມ 
ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼື ລົງວຽກຮອບທີ່ 4 ຄື: ການປະເມີນ ແລະ 
ທົບທວນຄວາມສາມາດ ຂອງ ປະຊາຊົນ ໃນການປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ຈາກນ້ັນ ທໍາການດັດແກ້ປັບປຸງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ.  

ໝາຍເຫດ: ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 

ຂອງບ້ານດ່ັງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບ້ານທີ່ເປັນເຂດພູດອຍສູງຊັນ ຫຼື ບ້ານທີ່ມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝ່. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍຫຼງັ ທີ່ກຸ່ມບ້ານເປ້ົາໝາຍໃດໜື່ງ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລ້ວ, ບັນດາຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນເພື່ອ
ລົງຕິດຕາມກວດກາ ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ອີກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງໃນທຸກໆ 3 ເຖິງ 5 ປີ ຫຼື ຕາມເວລາທີ່ເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼື ອາດຈະທົບທວນຄືນໝົດທຸກບ້ານພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ 1 ຄັ້ງບາດດຽວ ພາຍໃນໄລຍະ 5 ປີ. 
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ຮູບພາບ 1: ແຜນຜັງເຄື່ອນວຽກ ຂອງ PFALUPAM  

 

 ການດ�າເນີນການທກຸໆບ�ານ ໃນກຸ�ມບ�ານໜ່ືງໆ ຫ�ອງການພັກກຸ�ມ): 

ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍາໜົດແຕ່ລະບ້ານໃຫ້ຂື້ນກັບການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ ຂອງ ກຸ່ມບ້ານ ຫຼື ຫ້ອງການພັກກຸ່ມ) ເປັນ
ກອບວຽກທີ່ີດີ ສໍາລັບ ການດໍາເນີນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິທິພາບ ແລະ 
ປະສິທິຜົນສູງ. ທິມງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຈະລົງປະຕິບັດວຽກໃນແຕ່ລະບ້ານເປ້ົາໝາຍເປັນຫຼາຍຮອບໄລຍະ
ເວລາສ້ັນໆ ເພື່ອສາມາດສູມໃສ່ໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ ຫາຼຍກ່ວາທີ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດສໍາເລັດຂະບວນການວາງ
ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທັງໝົດໃນເທື່ອດຽວທີ່ລົງເຮັດວຽກໃນບ້ານໜື່ງໆ ໂດຍນໍາໃຊ ້ເວລາແກຍ່າວດົນນານ.  

ລະບົບການລົງເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມໄລຍະສ້ັນແຕ່ຫລາຍຄັ້ງແບບນ້ີ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນວາ່:  

1) ທິມງານສາມາດສູມໃສ່ການປະຕິບັດໜ້າວຽກຍ່ອຍແຕ່ລະວຽກຢ່າງລະອຽດ, ສາມາດນໍາໃຊ້ທັກສະ ຂອງ ຕົນ 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກອອກມາໄດ້ຮບັຄຸນນະພາບດີ; 

2) ທິມງານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບ ຄະນະບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄະນະບ້ານ ແລະ 

ປະຊາຊົນຈະເສຍເວລາປະມານ 3 ວັນ ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກບັທິມງານວິຊາການ ຕໍ່ການລົງກິດຈະກໍາໜື່ງຄັ້ງ; 



 

12 

3) ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ນເຄີຍກັບແຜນທີ່, ໃນເວລາທີເ່ຂົາ້ຮ່ວມພັດທະນາແຜນທີ່ແຕ່ລະບາດກ້າວ; 

4) ສາມາດມີເວລາທີ່ຈະກວດກາດັດແກ້ແຜນທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນ ເພື່ອນໍາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານ້ີລົງໄປວຽກບາດກ້າວຕໍ່ໄປ; 

5) ຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນທີ່ເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ແລະ ການປະເມີນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ 
ໄດ້ຜ່ານການກວດກາທົບທວນ ໂດຍ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ກ່ອນການດໍາເນີນບາດກ້າວສໍາຄັນຕໍ່ໄປ ນ້ັນກໍ່ຄືບາດ 
ກ້າວການສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ). 

ຮູບພາບ 2: ແຜນຜັງວຽກ ທ່ີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ PFALUPAM ທຸກບ�ານ ໃນໜື່ງກຸ�ມບ�ານ 

  

 ສະເລ�ຍໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ�ໃນ ຂະບວນການ PFALUPAM: 

ຕະລາງຂ້າງລຸ່ມສະແດງ ໄລະຍະເວລາສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະຂະບວນການຫຼັກ ຂອງ PFALUPAM 

ຂະບວນການ ໄລຍະເວລາທີ່ຈ�າເປັນ (ສົມມດຸວ�າກຸ�ມບ�ານມີ 8 ບ�ານ) 

ການກະກຽມ ກະກຽມພາກຫ້ອງການ, ເປັນໄປໄດ້ເຮັດໃນລະດູຝົນ 
ຮອບ  1 2-4 ວັນ/ບ້ານ = 1 ເດືອນສໍາລັບ 8 ບ້ານ 
ຮອບ  2 3-5 ວັນ/ບ້ານ = 1.5 ເດືອນສໍາລັບ 8 ບ້ານ 
ການທົບທວນ - ກອງປະຊຸມວາງແຜນ ກະກຽມ 2-3 ອາທິດ ຫັຼງຈາກນັ້ນປະຊຸມ 1 ວັນ 
ຮອບ  3 3-5 ວັນ/ບ້ານ = 1.5 ເດືອນສໍາລັບ 8 ບ້ານ 
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 ຂ້ັນຕອນ “ການສ�າງແຜນທີ່” ໃນ ຂະບວນການ PFALUPAM: 

ຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ການສ້າງແຜນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມກບັປະຊາຊົນ ແລະ ການ
ສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນ GIS, ແມນ່ຂະບວນການ ທີ່ເກາະກ່າຍ ແລະ ເພີ່ງພາກັນ ຊຶ່ງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ ຂອງ ຂະບວນ

ການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PFALUPAM). 

ຮູບພາບ 3: ແຜນວາດຄວາມສ�າພັນ ລະຫວ�າງ ການສ�າງແຜນແບບມີສ�ວນຮ�ວມກັບປະຊາຊົນ ແລະ ພາກຫ�ອງການ 
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 ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ3: ການກ�າໜົດສ�າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິ

ກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�: 
ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງທີ່ 3 ທີ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ ແມ່ນການລົງດໍາເນີນການກໍາໜົດສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ສຸດ ຂອງ ຂະບວນການ

ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PFALUPAM) ທັງໝົດ. 

1.8.1 ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 3: 

1) ແຕ້ມ ແລະ ກໍາໜົດເຂດຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍອິງຕາມ:  

(i) ຄວາມຊັບຊ້ອນ ຂອງ ລະບົບພູມສັນຖານ; ແລະ  

(ii) ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ສາມາດຕິດຕາມກວດກາໄດ້.  

2) ແຕ້ມ ແລະ ກໍາໜົດເຂດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນແນວທາງທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຍັງສາມາດປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຄຸນນະພາບດິນ; 

3) ສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ແທ້, ບໍ່ພຽງແຕເ່ປັນການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່ຍັງສາມາດເປັນ
ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນລວມໝູ່ ແລະ ອອກໃບຕາດິນລະດັບຄອບຄົວໄດ້ໃນອະນາຄົດ. 

1.8.2 ບັນດາຫຼັກການສ�າຄັນ ຂອງ ວິທີການກ�າໜົດເຂດດິນປ�າໄມ� 

1) ຮ່ວມເຮັດວຽກ ກບັ ປະຊາຊົນບ້ານເປ້ົາໝາຍ, ທົບທວນຄືນທີດິ່ນປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຖາງ; 

2) ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຊີ້ບອກ, ກໍາໜົດເຂດແດນ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຮັກສາໃຫ້ເປັນ 
ເຂດປ່າໄມ້ ເຊີ່ງລວມທັງເຂດທີດິ່ນປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ ແລະ ເຂດທີ່ ພວກເຂົາ ຕ້ອງການຢາກຟ້ືນຟູຄືນໃຫ້ເປັນປ່າ; 

3) ກໍາໜົດ/ແຕ້ມເຂດແດນ ຂອງ ເຂດຈັດສັນທີ່ດິນເຫຼົ່ານ້ີ ເທິງແຜນທີ່ (i) ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ CLUFC) 

ແລະ (ii) ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ; 

4) ນໍາໃຊ ້ແບບຟອມບັນທຶກຂໍ້ມນູເຂດຈັດສັນ ເພື່ອສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ແຕ່ລະເຂດຈັດສັນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຄື: (i) 

‘ເຫດຜົນ’ ທີ່ ປະຊາຊົນ ຕ້ອງການຢາກຮັກສາເຂດປ່າໄມ້ ຫຼື ມເີຈດຈໍານົງຕ້ອງການຟ້ືນຟູພື້ນທີ່ບາງເຂດໃຫ້ກັບ

ມາເປັນເຂດດິນປ່າໄມ້ ແລະ (ii) ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ປະຊາຊົນ. 

1.8.3 ບັນດາຫຼັກການສ�າຄັນ ຂອງ ວິທີການກ�າໜົດເຂດດິນກະສິກ�າ ໃນເຂດເນີນສູງ  

1) ຮ່ວມເຮັດວຽກກບັປະຊາຊົນບາ້ນເປ້ົາໝາຍ, ທົບທວນຄືນ ພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈຸດ
ທີ່ຕັ້ງຂອງໄຮ່ປະຊາຊົນໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ເຮັດການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ:  
(i) ປະຊາຊົນເຮັດການຜະລິດເປັນກຸ່ມ ຫຼື ລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍທົ່ວພື້ນທີ່ບາ້ນ? ແລະ  

(ii) ມີການຈັບຈອງ ຫຼື ກໍາມະສິດທີ່ດິນ ໃນເຂດເນີນສູງ ຫຼື ບໍ່?    

2) ຕົກລົງຈໍານວນຮອບວຽນ ຈໍໍານວນໄຮ່ເລ່ົາ) ຂອງເຂດທໍາການຜະລິດເນີນສູງ ໝູນວຽນ  ກັບ ປ່າເຫລ່ົາ ທີ່ມີ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໂດຍປະຊາຊົນ ໂດຍຄໍານືງເຖິງບັນດາເງື່ອນໄຂ ດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ:  

(i)  ເນ້ືອທີ່ດິນທັງໝົດ ຂອງ ບ້ານ, ປະລິມານເຂົ້າທ່ີຕ້ອງການຜະລິດໃນເຂດເນີນສູງ ແລະ ຈໍານວນຄອບຄົວ; 

(ii) ພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກໍາໜົດເປັນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້;  

(iii) ພື້ນທີ່ເຂດດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ; ແລະ 
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iv) ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງການກໍາໜົດຈໍານວນປີຮອບວຽນ ຢ່າງຕໍ່າແມ່ນ 3 ຫາ 5 ປີ, ຂື້ນຢູ່ກັບຄຸນນະພາບ
ຂອງດິນ ແລະ ຄວາມຄ້ອຍຊັນຂອງພື້ນທີ່ ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງດິນ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ. 

1.8.4  ການສົມທຽບ ເຂດຈັດສັນທີ່ດນິກະສກິ�າໝນູວຽນເນນີສູງ ແບບເປັນກຸ�ມ ຫຼື ເປັນຕອນກະແຈກ
ກະຈາຍ 

 ການປູກຝັງເນີນສູງ “ແບບກະແຈກກະຈາຍ: 
• ຂ�້ດີ: 

1) ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊາະເຈ່ືອນ ຂອງ ດິນໜ້ອຍ; 

2) ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຄອບຄົວສາມາດເກັບເຄື່ອງຂອງດົງ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ໄດ້ງ່າຍ; 
3) ອາດຈະງ່າຍ ສໍາລັບປະຊາຊົນ ທີ່ຈະ ຊື້-ຂາຍ ເຂດທ່ີດິນເນີນສູງ ແລະ ປ່າເລ່ົາ.  

• ຂ�້ເສຍ:  
1) ສ່ຽງຕໍ່ໄຟໃໝ້ລາມປ່າ/ປ່າເລ່ົາ ຊື່ງສ່ົງຜົນຕໍ່ ການເຊື່ອມຄຸນນະພາບດິນ ແລະ ລະບົບນິເວດ; 
2) ບໍ່ສາມາດກໍາໜົດເຂດແດນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ລະຫວ່າງ ເຂດປູກຝັງເນີນສູງ/ປ່າເລ່ົາ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້; 

3) ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຈາກສັດຕູພືດ ແລະ ສັດລ້ຽງ;  

4) ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມຕາ່ງໆ; 

5) ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເວລາຫາຼຍ ໃນການເຮັດຮົ້ວປ້ອງກັນ; 

6) ບໍ່ຄູ້ມຄ່າທີ່ຈະສ້າງເສ້ັນທາງ ໄປຍັງແຕ່ລະເຂດໄຮ່ນ້ອຍກະແຈກກະຈາຍ; ແລະ 

7) ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການອອກໃບຕາດິນ/ຂື້ນທະບຽນໄດ້. 
 ການປູກຝັງເນີນສູງ “ແບບເປັນກຸ�ມໃຫຍ�” 

• ຂ�້ດີ: 
1) ສາມາດປ້ອງກັນໄຟປ່າ/ປ່າເລ່ົາ ເພື່ອຮັກສາ ຫຼື ຟ້ືນຟູສະພາບພື້ນທີ່/ລະບົບນິເວດ; 
2) ສາມາດຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງໄດ້ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານໃນການເຮັດຮົ້ວ; 
3) ສາມາດສ້າງເຂົ້າເຖິງແຕ່ລະເຂດປູກຝັງລວມໝູ່ພາຍໃນບ້ານ ເພື່ອລໍາລຽງຜົນຜະລິດກັບມາບ້ານ; 
4) ສາມາດກໍາໜົດ/ຈໍາແນກ ແຕ່ລະເຂດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້, ສະນ້ັນ ສາມາດດໍາເນີນອອກ

ໃບຕາດິນ/ຂື້ນທະບຽນລວມໝູ່ໄດ້; 
5) ສ່ົງເສີມການເຮັດວຽກຮວ່ມມື ແລະ ການພົວພັນແບບເປັນທໍາກັບຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ. 

• ຂ�້ເສຍ: 
1) ຖ້າບໍ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ. ຄວນເຮັດພຽງ 1 ປີ ຕໍ່ໜື່ງເຂດ 

ຕອນ) ບໍ່ແມ່ນຫຼາຍປີຕິດຕໍ່ກັນໃນຕອນດິນດຽວ; 

2) ອາດມີການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ ກັບ ຜູ້ທີ່ມີດິນຫຼາຍ ແຕ່ອາດຊ່ວຍຜູ້ທີ່ບໍ່ມີດິນທໍາການຜະລິດພຽງພໍ. 

 ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ): 

ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ເປັນກອບວຽກທີ່ດີ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນ 
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສູງ ແລະ ສາມາດເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ກໍາໜົດ
ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມ ຊາວບ້ານ ປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ໄດ້ຮບັຜົນສູງ ໃນດ້ານ: 
1) ກິດຈະກໍາການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ແລະ  
2) ກິດຈະກໍາການພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ບ້ານ.  
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ພາກທ່ີ 2: ເນື້ອໃນລະບົບປະຕິບັດການນ�າໃຊ� ຄູ�ມື PFALUPAM: 

ບາດກ�າວທ່ີ 1: ການກະກຽມ:  
ບາດກ້າວກະກຽມ ແມ່ນວຽກຫ້ອງການ ຊຶ່ງລວມມີ 2 ຂັ້ນຕອນຄື:  

ຂ້ັນຕອນ 1: ແຜນວຽກ, ງ�ບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ່ືອງມືຮັບໃຊ�: 

ກ່ອນຈະເລ້ີມຕົ້ນ ວຽກງານການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນํາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກํາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມ PFALUPAM), ຕ້ອງມີການກະກຽມຫລາຍຢາ່ງລວມມີ: 1) ຈັດຕັ້ງທິມງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຖ້າ

ຈໍາເປັນ), ຄາດຄະເນຈໍານວນພະນັກງານທ້ອງຖ່ິນຂັ້ນເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ ລວມທັງປະຊາຊົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ, 2) 

ສັງລວມບັນດາຂໍ້ມູນບ້ານ, ກຸມ່ບ້ານ ແລະ ເມືອງເປ້ົາໝາຍ, 3) ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ, 4) ກໍາໜົດວຽກ ຫລື ກິດຈະກໍາ

ປະຈໍາວັນ, ແລະ 5) ກະກຽມວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກ. 
ລາຍການລະອຽດ ຂອງ ການກະກຽມ ແມ່ນສັງລວມ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

1) ການຈັດຕັ້ງທີມງານ: 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ທິມງານ PFALUPAM ທີ່ຈະລົງເຮັດວຽກຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ຈະປະກອບມີ ພະນັກງານສູນກາງ 2-3 
ຄົນ, ແຂວງ 2-3 ຄົນ ແລະ ເມືອງ 4-5 ຄົນ ລວມທັງໝົດ 8-11 ຄົນ. ສ່ວນຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນແລ້ວແຕ່ຂະໜາດ ແລະ 
ສະພາບໜ້າວຽກຕົວຈິງ ຂອງ ບ້ານ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຕ້ອງມີພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
• ຂ້ັນສູນກາງ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອາດມ ີ

ກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມນໍາ; 
• ຂ້ັນແຂວງ: ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຂອງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ 

ຂະແໜງ ທີ່ດິນ ຂອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມແຂວງ; 

• ຂ້ັນເມືອງ: ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການພາຍໃນ ຮອບທີ 1) , ຫ້ອງການຊບັພະຍາກອນ ທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ ຮອບທີ 3) , ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ; 

• ຂ້ັນບ�ານ: ອໍານາດການປົກຄອງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, 

ປະຊາຊົນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ-ນໍາພາທາງ, ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຈາກທຸກໆຄອບຄົວ. 

ຕາຕະລາງ 1: ການປະກອບຕ�າແໜ�ງງານ ໃນ ທິມງານ PFALUPAM 

ລດ ໜ�າວຽກ - ທິມງານຍ�ອຍ ຈ�ານວນຄົນ ໝາຍເຫດ 
1 ພະນັກງານ GIS 1 ຜູ້ເຮັດວຽກຂໍ້ທ່ີ 1 ແລະ ທ່ີ 2 ອາດເປັນຄົນດຽວ

ກັນ 2 ພະນັກງານແຜນທ່ີ ເຈ້ຍ) ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  1 
3 ພະນັກງານສໍາຫລວດພາກສະໜາມ GPS 1 - 3 ຜູ້ເຮັດວຽກຂໍ້ທ່ີ 3 ແລະ ທ່ີ 4 ອາດເປັນຄົນດຽວ

ກັນ 4 ພະນັກງານສໍາພາດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 2 - 3 
5 ພະນັກງານປະສານງານ 1 ຫົວໜ້າ ກຸ່ມ/ແນວລາວສ້າງຊາດ 
6 ພະນັກງານວິໄຈດິນ 2 ພ/ງ + ຊາວບ້ານ: ເກັບຕົວຢ່າງດິນ 
 ລວມ: 8 - 11  
ໝາຍເຫດ: ໜ່ືງໃນພະນັກງານຂ້າງເທິງ ຈະຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເປັນ “ຫົວໜ້າທິມ” ແລະ ຕ້ອງເປັນຜູ້ລາຍງານໃຫ້ກັບບາ້ນ 
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2) ການສ�າງແຜນງ�ບປະມານ: 

ງົບປະມານ ສໍາລັບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ແມ່ນອີງຕາມ ແຈ້ງການ ເລກທີ່ 2066/ກງ. ລົງວັນທີ ່
25/06/2015 ວ່າດ້ວຍ ການກໍາໜົດການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ່ 1). ໂດຍລວມ
ແລ້ວເອກະສານປະກອບດ້ານການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຈະປະກອບມີ: 1) ເງິນອັດຕາກິນ -ຄ່າພັກເຊົາ ບວກກັບ ໃບ
ບັນທຶກຢັ້ງຢືນວັນທີ່ເຮັດວຽກ ຂອງ ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນຈາກ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, 2) ເງິນອັດຕາ

ກິນ ຂອງ ຄະນະບ້ານ ລວມທັງ ປະຊາຊົນຜູ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ, 3) ຄ່ານ້ໍາມັນລົດຈັກແລ່ນວຽກ ຂອງ ທິ ມງານ ແລະ 

ປະຊາຊົນ, ແລະ 4) ຄ່າຈັດຊື້ວັດຖຸ , ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ໂດຍໃຫ້ເຮັດການຄິດໄລ່ແຕ່ລະຢ່າງ 

ແຍກຕາມແບບຟອມທີ່ເປັນ ຕາຕະລາງ ທີ່ 2, 4, ແລະ 5.  

ສໍາລັບ ການສະຫລຸບ ແມ່ນໃຫ້ແຍກໃບບິນ ສໍາລັບ ແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ໃບທີ່ 1 ສໍາລັບພະນັກພະງານຂັ້ນ
ສູນກາງ, ໃບທີ່ 2 ສໍາລັບພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ໃບທີ່ 3 ສໍາລັບພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ໃບທີ່ 4 ສໍາລັບກຸ່ມ
ບ້ານ, ບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ. 

ຕາຕະລາງ 2: ຄິດໄລ�ເບີກຈ�າຍຄ�າອັດຕາກນິ ແລະ ຄ�າພັກເຊົາ 

ລ/
ດ ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ 

ອັດຕາກິນ ຄ�າພັກເຊົາ ລວມເປັນ
ເງິນ ຈ/ນ 

 
ຈ/ນ 

 
ອັດຕາ ລວມ

 
 

ຈ/ນ 
 

ອັດຕາ ລວມ
  1          

2          
  ລວມ:            

ໝ າຍເຫ ດ: ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນຈາກ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ທີໄ່ປເຮັດວຽກ PFALUPAM ຢູ່ບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃບ
ບັນທຶກວັນເຮັດວຽກ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ ່2)  ຄັດຕິດກັບ ຕາຕະລາງທີ ່2 ເພ້ີມອີກຄື ຕາຕະລາງທີ່ 3 ລຸມ່ນ້ີ:  

ຕາຕະລາງ 3: ໃບບັນທກຶວນັເຮັດວຽກ 
ໃບບັນທຶກວັນເຮັດວຽກ ຮອບທີ:່..............ປະຈໍາເດືອນ:. . . . ວັນທີ.....................ຫາວັນທ…ີ……...............) 

ຊ່ຶຫ້ອງການ ……………….....................................................................................................…… 

ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ:...........................................,ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:.................................................... 
ຈ�ານວນມື້ ແຕ�ວັນທີ ່ຫາ 

ວັນທີ ່ ກິດຈະກ�າທີ່ເຮັດ ສະຖານ/ບ�ານທີ່ເຮັດວຽກ ລາຍເຊັນ ແລະ ກາຈ�້າ 
ນາຍບ�ານ 

............. ຫາ ...................       

............. ຫາ ...................    

ຊ່ື ເຈ້ົາຂອງ ໃບບັນທຶກ ................................. ຊ່ື ຜູ້ຢ້ັງຢືນ ຫົວໜ້າ)  ....................................... 
ລາຍເຊັນ ................................. ລາຍເຊັນ ....................................... 

ວັນທ່ີ ................................. ວັນທ່ີ ....................................... 
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ຕາຕະລາງ 4: ຄິດໄລ�ຄ�ານ�ໍ້າມັນລົດ 

ລ/ດ ພາກສວ�ນດ�າເນີນການ ຈ/ນ ມື ້ ຈ/ນ ບ�ານ ຈ/ນ ຖ�ຽວ ອັດຕານ�້າມັນ ລວມເງິນ 

1       

ລວມ:      

ຕາຕະລາງ 5: ຄິດໄລ�ຄ�າຈດັຊ້ືວັດຖ,ຸ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ່ືອງມ ື

ໃຫ້ເຮັດເປັນໃບດຽວ ແຕ່ໃຫ້ແຍກຈັດເປັນແຕ່ລະກຸ່ມປະເພດ ຂອງ ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ ທຸກຢ່າງ: 

ລ/ດ ລາຍການ ຈ/ນ ລາຄາ/ຫົວໜ�ວຍ ລວມເງິນ 
1     
ລວມ:    

3) ການວາງແຜນກິດຈະກ�າປະຈ�າວັນ ປະຕິທິນການເຮັດວຽກ) : 

ການຂຶ້ນແຜນກໍາໜົດວັນເຮັດວຽກຕົວຈິງທັງໝົດ ຢູ່ ຫ້ອງການ ແລະ ຢູ່ພາກສະໜາມ ມີວິທີການຄາດຄະເນ ເຮັດ
ເປັນປະຕິທິນກໍາໜົດກິດຈະກໍາ/ໜ້າວຽກ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນແຕ່ລະວັນ ດ່ັງຕາຕະລາງທີ່ 6 ລຸ່ມນ້ີ:  

ຕາຕະລາງ 6: ຕວົຢ�າງ ການລົງປະຕິບັດກດິຈະກ�າ/ໜ�າວຽກ ຮອບທີ່ 1 ຢູ�ກຸ�ມບ�ານໜ່ືງ ທີ່ປະກອບມີ 6 ບ�ານ 

 ເດືອນ  11 ເດືອນ  12 
ລາຍລະອຽດໜ�າວຽກ 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 ກອງປະຊຸມຢູ່ເມືອງ ແລະ ວາງແຜນຮອບ 1 
ແລະ ຝຶກອົບຮົມທິມງານທ້ອງຖິ່ນ 

X X X                       

ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານທ່ີ 1    X                      
 ເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານທີ 1     X X X X                  
 ເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານທີ 2         X X X               
 ເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານທີ 3            X X             
 ເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານທີ 4              X X X          
 ເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານທີ 5                 X X        
 ເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານທີ 6                   X X X X    

ສະຫຸຼບສັງລວມຂໍ້ມູນຢູ່ເມືອງ ຫລື ຢູ່ກຸ່ມບ້ານ                       X X  

ໝາຍເຫດ: ສ່ວນໃຫຍ່ ຕາຕະລາງນ້ີ ແມ່ນໃຫ້ເຮັດເປັນແນວເຈ້ຽທາງຂວາງ ເພາະມັນອາດມີຫລາຍມື້ ແລະ ຫລາຍເດືອນ. 

4) ອຸປະກອນເຄ່ືອງມື ຮັບໃຊ�ການລົງພາກສະໜາມ: 

ຕາຕະລາງ 7: ລາຍການວດັຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ່ືອງມືຮັບໃຊ�ວຽກ 

ລ/ດ ລາຍຊ່ືອຸບປະກອນ-ເຄ່ືອງມື ຈ/ນ ຫົວໜວ�ຍ ໝາຍເຫດ 

I ອຸປະກອນສ�ວນຕົວ    

 ເຄື່ອງນຸ່ງຫ່ົມ, ໝວກ, ເກີບ, ເສ້ືອກັນຝົນ, ກະເປົາໃສ່ເຄື່ອງ, ເຕັ້ນ, ຖົງນອນ    ຕາມຈໍານວນພະນັກງານ 

II ອຸປະກອນຮັບໃຊ�ທີມງານ ສ�າລັບ ເຮັດວຽກຢູ�ບ�ານ    

 ໂຕະຕັ່ງເຮັດວຽກຂະໜາດນ້ອຍ: ໃຊ້ສໍາລັບຮອງ ຄອມພິວເຕີ 2 ຊຸດ  

 ຈັກໄຟຟ້າ, ສາຍໄຟ, ດອກໄຟ, ປັກສຽບ ແລະ ໄຟສາຍ 1 ຊຸດ ໃນກໍລະນີຢູ່ບ້ານທ່ີບໍ່ມີໄຟຟ້າ 

 ລໍາໂພງເຄື່ອນທ່ີ 1 ຊຸດ  
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ລ/ດ ລາຍຊ່ືອຸບປະກອນ-ເຄ່ືອງມື ຈ/ນ ຫົວໜວ�ຍ ໝາຍເຫດ 
III ເຄ່ືອງມືວິຊາການ    

 ຄອມພີວເຕີ ສໍາລັບ ສ້າງແຜນທ່ີ ພ້ອມດ້ວຍ ກ່ອງບັນທຶກຄວາມຈໍາ 1 ຊຸດ ພ້ອມສາຍໂຫລດຂໍ້ມູນ 

 ຄອມພີວເຕີ ສໍາລັບ ຂໍ້ມູນທ່ົວໄປ ພ້ອມດ້ວຍ ກ່ອງບັນທຶກຄວາມຈໍາ 1 ຊຸດ  

 ເຄື່ອງສາຍ LCD ແລະ ຈໍ 1 ຊຸດ  

 ເຄື່ອງຟິມເອກະສານ Printer) 1 ເຄື່ອງ  

 ເຄື່ອງ GPS ພ້ອມຖ່ານ ແລະ ເຄື່ອງສາກ 2 ຊຸດ  

 ກ້ອງຖ່າຍຮູບນ້ອຍ 2 ໜ່ວຍ  

IV ອຸປະກອນ ສ�າລັບ ການສ�າງແຜນທ່ີຂ້ັນບ�ານ ພາກສະໜາມ    

 ບິກແຕ້ມແຜນທ່ີຂະໜາດນ້ອຍ 14 ສີ) ແລະ ຂະໜາດກາງ 4 ສີ).     

 ບິກແຕ້ມແຜ່ນໃສ ທ່ີວາງເທິງແຜນທ່ີ ໃນກໍລະນີທ່ີໃຊ້ແຜ່ນໃສ)     

 ແຜ່ນຢາງໃສ ສໍາລັບ ແປພາບຖ່າຍດາວທຽມ-ທາງອາກາດ    

 ເຈ້ຍຕິດສີ ຂະໜາດ 1.5 ຫາ 2.5 ຊມ ເພື່ອຂຽນຊ່ືຕ່າງໆໃສ່.     

 ບັນທັດຍາວ 60 ຊມ ເຫລັກ ຫລື ຢາງ)     

 ສະກ໋ອດໃສຂະໜາດກວ້າງ 1-2 ຊມ ເພື່ອຕິດເຈ້ຍ ແລະ ແຜນທ່ີ     

 ບັ້ງໃສ່ແຜນທ່ີ ຊະນິດກັນນໍ້າໄດ້)     

 ເຂັມມຸດສີ ແລະ ເສ້ັນດ້າຍຝ້າຍສີ ເພື່ອປັກແຜນທ່ີ ແລະ ເຈ້ຍ.    

V ອຸປະກອນອ່ືນໆ    

 ເຈ້ຍຂາວແຜ່ນໃຫ່ຍ ຂະໜາດ A0 ແລະ ເຈ້ຽ A4    

 
ປ້ືມບັນທຶກ, ບິກ, ສໍ, ນໍ້າລຶບ, ກາລາເຟີ ແລະ ລູກກາລາເຟີ, ເຄື່ອງເຮັດຮູ, 
ເຫັຼກນີບ, ຊອງໃສ່ເອກະສານ, ມີດຄັດເຕີ ແລະ ມີດຕັດ 

   

VI ອຸປະກອນ ສ�າລັບ ເກັບຕົວຢ�າງດິນ ທາງເລືອກ)     

 
ຈົກຊ້ວນ, ມີດຈິມດິນ, ພ້າ, ເຫລັກເຈາະ ດິນ, ໄມ້ແມັດ (2-3ມ), ຖົງໃສ່

ຕົວຢ່າງດິນ, ກັບດິນ, ປ້ືມທຽບສີ 
   

 ສານເຄມີ HCl 10%    

 ເຄື່ອງມື Soil Test Kit    

ຂ້ັນຕອນ 2: ການກະກຽມ ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແລະ ຮ�າງເອກະສານ: 

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດວຽກ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄ້ອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ ຕ້ອງໄດ້ມີການກະກຽມຮ່າງແບບຟອມເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມນູທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້, 
ແລະ ຍັງປະກອບມີ ບົດບັນທຶກການຕົກລົງຕ່າງໆ ຊື່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
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ຕາຕະລາງ 8: ສັງລວມບັນດາແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ 

PFALUPAM 

ຟອມທ່ີ ຊ່ືແບບຟອມ ແລະ ຮ�າງເອກະສານ ໝາຍເຫດ 

 ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ  

I ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ ຮອບ 1  

1 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທ່ົວໄປ ຂອງ ບ້ານ ເບື້ອງຕົ້ນ)  ລະດັບບ້ານ 

2 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ຂອງ ບ້ານ ລະດັບບ້ານ 

3 ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທິນການປູກພືດເສດຖະກິດຫັຼກ ຂອງ ບ້ານ ລະດັບບ້ານ 
4 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການເກັບກູ້, ສະພາບ ແລະ ບຸລິມະສິດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ລະດັບບ້ານ 
5 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເກັບກູ້, ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄມ້ບຸລິມະສິດ  ລະດັບບ້ານ 

6 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສັດປ່າ  ລະດັບບ້ານ 

7 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສັດນໍ້າ ລະດັບບ້ານ 

8 ສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ລະດັບບ້ານ 

9 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາ ຂອງ ບ້ານ ລະດັບບ້ານ 

10 ບັນທຶກຜົນການສໍາຫຼວດຈຸດທ່ີຕັ້ງສໍາຄັນທາງພູມີສາດ ລະດັບບ້ານ 

11 ບັນທຶກການສໍາຫຼວດຈຸດອ້າງອິງເຂດຄຸ້ມຄອງ ຂອງບ ້ານ ບ້ານ ຕໍ່ ບ້ານ 

II ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ ຮອບ 2  

12 ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນ ແລະ ສັດລ້ຽງ ຂອງ ຄອບຄົວ ລະດັບຄອບຄົວ 

13 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຍຮັບ ຂອງ ຄອບຄົວ ລະດັບຄອບຄົວ 

14 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຂັ້ນຄອບຄົວ ລະດັບຄອບຄົວ 

15 ບັນທຶກຕົວຢ່າງດິນ ລະດັບບ້ານ 

16 ບັນທຶກຜົນການສໍາຫຼວດພື້ນທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນປັດຈຸບັນ ລະດັບບ້ານ 

III ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ ຮອບ 3  

17 ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຂດຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ລະດັບບ້ານ 

18 ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຂດຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນປ່າໄມ້ ລະດັບບ້ານ 

19 ບັນທຶກຈຸດພິກັດ ຂອງ ຂອບເຂດຈັດສັນຕາມແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລະດັບບ້ານ 

20 ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ບ້ານ ລະດັບບ້ານ 

IV ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ ຮອບ 4  

21 ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ PFALUPAM ລະດັບບ້ານ 

 ຮ�າງເອກະສານ  

 ຮ�າງເອກະສານ ຮອບ 1  

1 ຮ່າງໃບສະເໜີ ຂອງ ບ້ານເພື່ອຂໍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ລະດັບບ້ານ 

2 ຮ່າງໃບສະເໜີ ຂອງ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ເພື່ອຂໍແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ຫ້ອງການກະສິກໍາ 

3 ຮ່າງບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ບ້ານ ຫ້ອງການພາຍໃນ 

4 ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ  ່ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ 

 ຮ�າງເອກະສານ ຮອບ 3  

5 
ຮ່າງໃບສະເໜີ ຂອງ ບ້ານ ເພື່ອຂໍຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ FLUMZ) ຂັ້ນບ້ານ 

ບ້ານ ສະເໜີ 

6 ຮ່າງໃບສະເໜີ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປ ເມືອງ ເພື່ອຂໍຮັບຮອງເອົາແຜນ FLUMZ ຂັ້ນບ້ານ ຫ້ອງການ ກປ ສະເໜີ 
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ຟອມທ່ີ ຊ່ືແບບຟອມ ແລະ ຮ�າງເອກະສານ ໝາຍເຫດ 

 ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ  
7 ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນ FLUMZ ຂອງ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ 

 ຮ�າງເອກະສານ ຮອບ 4  

8 ຮ່າງການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດຕາມແຜນ FLUMZ ຂັ້ນບ້ານ ລະດັບບ້ານ 

9 ຮ່າງບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ຕາມແຜນ FLUMZ ຫ້ອງການ ກປ 

ການນ�າໃຊ� ແບບຟອມ 1 -21) ແມ�ນ ເພ່ືອຈູຸດປະສົງ ເປ້ົາໝາຍ ດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:  

ແບບຟອມທີ 1.  ເກັບກ�າຂ�້ມູນທົ່ວໄປຂອງບ�ານ ເບ້ືອງຕົ້ນ) : ເກັບກາํເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຫັວດຄວາມເປັນມາ
ຂອງບ້ານ,ພົນລະເມືອງ, ອາຊບີ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ສະພາບການລ້ຽງສັດ, ສະພາບການຜະລິດ, ເຄື່ອງມ,ື 
ສະພາບການນໍາໃຊ້ດິນຜ່ານມາ ມອບດິນ -ມອບປ່າ), ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານ ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງ ປະຈຸບັນ ແລະ ອ່ືນໆ. ຈາກການສໍາພາດຂໍ້ມູນໂດຍກົງກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງບ້ານ. 

ແບບຟອມທີ 2.  ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສກິ�າ: ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊວີະນາໆພັນກະສິກํາຂອງບ້ານ ເຊັ່ນ: ຊື່ແນວ
ພັນເຂົ້າ, ແນວພັນພຶດ, ໄລຍະຂອງຮອບໝູນວຽນເຮັດໄຮ່, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປ່າໄມ້. 

ແບບຟອມທີ 3. ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທນິການປູກພືດເສດຖະກດິຫຼກັຂອງບ�ານ: ເກັບກາໍຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບລະດູການປູກພືດຂອງແຕ່ລະຊະນິດໃນພື້ນທີ່ນ້ັນໆ ແລະ ສະພາບການຜະລິດເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ
, ຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການຜະລິດແຕ່ລະຊະນິດພືດຫລັກ. 

ແບບຟອມທີ 4. ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ ການເກັບກູ�, ສະພາບ ແລະ ບຸລິມະສິດ ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ 

ແບບຟອມ 4. 1. ເກັບກ�າຂ�້ມູນການເກັບກູ�, ຂາຍ ແລະ ສະພາບເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທຸກຊະນິດ:  ເກບັກํາ
ເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກບັສະພາບທາງດ້ານຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ບົດບາດຄວາມສໍາຄນັຂອງ
ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ທີ່ມີຕໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເຊັ່ນ ດ້ານເສດຖະກິດ, 
ອາຫານ, ຢາ ແລະ ໃຊ້ສອຍ. ຂໍ້ມູນການຊື້-ລາຍຮັບຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ລະດັບບ້ານ ແລະ 
ສະພາບແຕ່ລະຊະນິດ. 

ແບບຟອມ 4. 2. ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ: ເກັບກํາເອົາຂໍ້ມູນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 
ຊະນິດທີ່ ກໍາລັງຈະສູນພັນ ຫຼື ໄດ້ສູນພັນໄປແລ້ວ, ຊະນິດທີ່ ປະຊາຊົນຕ້ອງການຢາກຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຟ້ືນຟູຄືນໃນປ່າ , ແລະ ຊະນິດທີ່ ປະຊາຊົນຕ້ອງການຢາກປູກໃນດິນສວນ ຫຼື ປູກເປັນສວນ
ເສດຖະກິດ.  

ແບບຟອມທີ 5. ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບການເກັບກູ�, ນ�າໃຊ� ແລະ ໄມ�ບຸລິມະສດິ  

ແບບຟອມ 5. 1. ເກັບກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການເກັບກູ� ແລະ ນ�າໃຊ�ໄມ�:  ເກັບກํາເອົາຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບສະພາບ
ທາງດ້ານຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຜົນຜະລິດໄມ້ ຕໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເຊັ່ນ: 
ການຂາຍ ແລະ ລາຍຮັບຈາກໄມ້ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະຊະນິດໄມ້ 

ແບບຟອມ 5. 2. ເກັບກ�າຂ�້ມູນໄມ�ທີເ່ປັນບຸລມິະສິດ:  ເກັບກํາເອົາຂໍ້ມູນ ຊະນິດໄມ້ທີ່ກໍາລັງຈະສູນພັນ ຫຼື ໄດ້
ສູນພັນໄປແລ້ວ, ຊະນິດໄມ້ທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການຢາກຟ້ືນຟູຄືນໃນປ່າ, ແລະ ຊະນິດໄມ້ທີ່
ປະຊາຊົນຕ້ອງການຢາກປູກໃນດິນສວນ ຫຼື ປູກເປັນສວນເສດຖະກິດ.  

ແບບຟອມທີ່ 6.  ເກັບກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ ສັດປ�າ: ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາລົງ
ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຖາມສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະຊະນິດສັດປ່າ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ. 
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ແບບຟອມທ ີ7. ເກັບກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ ສດັນ�້າ:  ເກບັກໍາຂໍ້ມູນຊະນິດພັນສັດນ້ໍາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ
ຂອງປະຊາຊົນ. ແລະ ສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະຊະນິດສັດນ້ໍາ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ. 

ແບບຟອມທ ີ8. ສ�າມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ�ໄຂ: ເກັບກາํຂໍມູ້ນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ ແລະ ຕົ້ນປາຍ
ສາເຫດຂອງບນັຫາ ພ້ອມທັງ ຜົນກະທົບ ແລະ ແນວຄວາມຄດິ/ວິທີການຈະແກ້ໄຂ ບັນຫາຂອງບ້ານ/ຊຸມ
ຊົນ. 

ແບບຟອມທີ 9. ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ເງ່ືອນໄຂທ�າແຮງ ການພັດທະນາຂອງບ�ານ: ເກັບກາํຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາ ຂອງບ້ານເຊັ່ນ: ດ້ານກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ດ້ານອ່ືນໆ.  

ແບບຟອມທີ 10. ບັນທືກການສ�າຫລວດຈດຸທີ່ຕັ້ງສ�າຄັນທາງພູມສາດ: ບັນທືກຂໍ້ມູນ ຈາກການສํາຫຼວດພື້ນທີ່
ຕົວຈີງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງ GPS ແລະ ນໍາໃຊ້ແບບຟອມ ເພື່ອບັນທືກຂໍ້ມູນ ບັນດາສາຍຫ້ວຍ, ຈຸດ
ພູ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຈຸດສໍາຄັນຂອງບ້ານເທົ່ານ້ັນ. 

ແບບຟອມທ ີ11. ບັນທືກການສ�າຫລວດຈດຸອ�າງອິງຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ: ບັນທືກຂໍ້ມູນ ຈາກການສํາຫຼວດພື້ນ
ທີ່ຕົວຈີງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງ GPS ແລະ ເພື່ອບັນທືກຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານເທົ່ານ້ັນ. 

ແບບຟອມທີ 12. ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ພົນລະເມອືງ, ຄວາມຕ�ອງການເຂ້ົາກນິ ແລະ ສັດລ�ຽງລະດັບຄອບຄົວ: ເກັບ
ກໍາຂໍ້ມູນ ດ້ານພົນລະເມືອງ, ແຮງງານ, ການປະກອບອາຊີບ ແລະ ປະເພດສັດລ້ຽງ ຂອງປະຊາຊົນ. 

ແບບຟອມທ ີ13. ເກັບກ�າຂ�້ມູນລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ: ເກັບກາํຂໍ້ມູນລະດັບຄອບຄົວກຽ່ວກັບ ລາຍຮັບ ແລະ ແຫລ່ງ
ລາຍຮັບພື້ນຖານ ຂອງປະຊາຊນົແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍໃນບາ້ນ. 

ແບບຟອມທ ີ14. ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ການຄອບຄອງ, ຈັບຈອງ ແລະ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ຂອງຄອບຄົວ: ເກັບກํາຂໍ້ມູນ
ການຄອບຄອງ, ຈັບຈອງ ແລະ ລັກສະນະການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ  ຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ.  

ແບບຟອມທ ີ15. ບັນທຶກຕວົຢ�າງດິນ: ເກບັກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກບັສະພາບ ແລະ ຄຸນລັກສະນາທາງຟີຊີກຂອງດິນ ເຊີ່ງຖືກ
ວິເຄາະວິໄຈ ໃນຊ່ວງດໍາເນີນການເກັບຕົວຢ່າງດິນ ປະກອບມີ 3 ຈຸດຫລັກໆ ຄື: 1) ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສະພາບ
ແວດລ້ອມຂອງຂຸມດິນ, 2) ລັກສະນະທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ຄວາມເລິກ, ເນ້ືອດິນ ແລະ ສີດິນ, 3) ຮູບປະພັນຂອງ 
ແຕ່ລະຊັ້ນດິນ ພີມແບບຟອມ A4). 

ແບບຟອມທີ 16. ບັນທຶກການສ�າຫລວດພ້ືນທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃນ ປະຈຸບັນ: ບັນທືກຂໍມູ້ນ ຈາກການ
ສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈີງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງ GPS. ສໍາລັບແບບຟອມນ້ີ ແມ່ນເພື່ອບັນທືກຂໍ້ມູນ ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນອ່ືນໆ ທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນບ້ານ ໃນປະຈຸບັນ. 

ແບບຟອມທ ີ17. ເຂດຈັດສັນຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ: ບັນທກືຂໍ້ມູນເຂດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແຕ່ລະ
ຕອນ ຕາມ ແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂອງບ້ານ ຊື່ງລວມມີ 7 ຈຸດຫລັກ ຄື: 1) ຊື່ເຂດພື້ນທີ່ຕາມພາສາ
ທ້ອງຖ່ິນ, 2) ຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ລັກສະນະທາງພູມສາດຂອງເຂດດ່ັງກ່າວ, 3) ເຫດຜົນ ແລະ ຈຸດປະສົງ 
ການນໍາໃຊ້, 4) ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ພື້ນທີ່ ຜ່ານມາ ຫາ ປະຈຸບັນ, 5) ລາຍຊື່ ຄອບຄົວ ທີ່
ທໍາການຜະລິດໃນເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາຕອນດ່ັງກ່າວ, 6) ແຜນປ້ອງກັນການເກີດໄຟໄໝ້ລາມປ່າຂອງບ້ານ 
ຄອບຄົວທີ່ທํາການຜະລິດໃນເຂດດ່ັງກ່າວ) ; ແລະ 7) ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຂດດິນ
ກະສິກໍາ ດ່ັງກ່າວ. 

ແບບຟອມທີ 18. ເຂດຈດັສັນຄຸ�ມຄອງນ�າໃຊ�ທີດ່ິນປ�າໄມ�:  ບັນທືກຂໍ້ມູນ ເຂດຈັດສັນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປ່າໄມ້ ອິງ
ຕາມ ແຜນຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ) ຂອງບ້ານ ລວມ
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ມີ 8 ຈຸດຫລັກ ຄື: 1) ຊື່ເຂດພື້ນທີ່ຕາມພາສາທ້ອງຖ່ິນ, 2) ຂໍ້ມູນທີຕັ້ງ ແລະ ລັກສະນະທາງພູມສາດຂອງ
ເຂດດ່ັງກ່າວ, 3) ເຫດຜົນ ແລະ ຈຸດປະສົງ ການນໍາໃຊ,້ 4) ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ພື້ນທີ ່
ຜ່ານມາຫາປະຈຸບັນ, 5) ລາຍຊື່ ຄອບຄົວ ທີ່ທໍາການຜະລິດໃນເຂດທີ່ດິນດ່ັງກ່າວ, 6) ທິດທາງ/ແຜນການ
ຂອງບ້ານໃນການຟ້ືນຟູທີ່ດິນປ່າໄມ້, 7) ແຜນການຄຸ້ມຄອງ/ປ້ອງກັນການເກີດໄຟໄໝ້ລາມປ່າຂອງບ້ານ, 
ແລະ 8) ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ສະເພາະເຂດທີ່ດິນໄປໄມ້ ດ່ັງກ່າວ. 

ແບບຟອມທີ 19.ບັນທຶກຈຸດພິກດັຂອງຂອບເຂດຈັດສັນຕາມແຜນນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ�: 
ບັນທຶກຈຸດພິກັດຂອງຂອບເຂດຕາມແຜນຈັດສັນ ຈາກການສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈີງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງ 
GPS. ສໍາລັບແບບຟອມນ້ີ ແມ່ນເພື່ອບັນທືກຂໍ້ມູນ ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນອ່ືນໆ ທີ່ສໍາຄັນ
ພາຍໃນບ້ານ. 

ແບບຟອມທີ 20. ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຄຸ�ມຄອງ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂອງ
ບ�ານ: ມີຄວາມ ຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄວາມສາມາດປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜ່ົາ ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ເນ້ືອທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ 

ແບບຟອມທີ 21.ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຜົນໄດ�ຮັບຈາກການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ PFALUPAM: ເປັນການ
ການສຶກສາ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ໂດຍສົມທຽບກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ກັບ ຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກການ
ສໍາພາດ, ຈາກປຶກສາຫາລື ແລະ ຈາກການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ/ຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັບ

ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກວຽກ PFALUPAM 

ການນ�າໃຊ� ຮ�າງເອກະສານ (1-9) ເພ່ືອຈຸດປະສົງເປ້ົາໝາຍດັ່ງຕ�່ໄປນີ:້ 

ຂັ້ນຕອນທີ່ 3 ຂອງ ບາດກ້າວທີ່ 2 ແມ່ນນໍາໃຊ້ 4 ຮ່າງເອກະສານ 1- 4) ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ຂອງບາດກ້າວທີ່ 5 

ແມ່ນນໍາໃຊ້ 5 ຮ່າງເອກະສານ (5-9) ເນ້ືອໃນລວມຂອງຮ່າງເອກະສານມີຄື:  

ຮ�າງເອກະສານ 1. ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງບ�ານເພ່ືອຂ�ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂ້ັນບ�ານ: 
ເປັນຮ່າງໃບສະເໜີທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານຂໍສະເໜີໃຫ້ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືອ່ອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ. ໃບສະເໜີ
ດ່ັງກ່າວ ປະກອບມີລາຍຊື່ ແລະ ໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຄະນະດ່ັງກ່າວ. 

ຮ�າງເອກະສານ 2. ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງ ຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ ເພ່ືອຂ�ແຕ�ງຕັງ້ ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂ້ັນບ�ານ: ຫ້ອງການກະສິກํາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ສະເໜີຂໍໃຫ ້

ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ຮັບຮອງເອົາຜົນການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂອງບ້ານ ອີງ
ຕາມຕາມການສະເໜີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ. 

ຮ�າງເອກະສານ 3. ຮ�າງຂ�້ຕົກລົງຂອງທ�ານເຈົາ້ເມືອງວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ 
PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ: ແມ່ນ ເອກະສານຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ສະເໜຂີໍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄະນະ

ຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ຈາກ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ. 
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ຮ�າງເອກະສານ 4. ຮ�າງບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງບ�ານ: ບົດບັນທກຶຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະ
ພາບກ່ຽວກັບເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບາ້ນ ອີງໃສ່ຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ 
ຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ພາຍໃນບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ. 

ຮ�າງເອກະສານ 5. ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງບ�ານເພ່ືອຂ�ຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ) ຂ້ັນບ�ານ: ໃບສະເໜີ ຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຫາ ທ່ານ

ເຈ້ົາເມືອງ ເພືື່ອຂໍອະນຸມັດ ນໍາໃຊ້ແຜນ FLUMZ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງການກະສິກํາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ 
ຫ້ອງການອ່ືນກ່ຽວຂ້ອງ.  

ຮ�າງເອກະສານ 6. ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ ເພ່ືອຂ�ຮັບຮອງເອົາແຜນ 
FLUMZ ຂ້ັນບ�ານ: ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຫາ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ເພືື່ອຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ 

ແຜນ FLUMZ. 

ຮ�າງເອກະສານ 7. ຮ�າງຂ�້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ແຜນ FLUMZ ຂອງ ທ�ານເຈົ້າເມອືງ: ເອກະສານ ຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ

ເອົາ ແຜນ FLUMZ ຂອງ ບ້ານ ໂດຍ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ຕາມການສະເໜີຂອງບ້ານ. 

ຮ�າງເອກະສານ 8. ຮ�າງການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດຕາມ ແຜນ FLUMZ ຂ້ັນບ�ານ: ຕອນດິນ

ກະສິກໍາທີ່ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ຜະລິດກະສິກໍາແບບຄົງທີ່ ຫຼື ບ່ອນຢູ່/ສະນໍາລ້ຽງສັດ ຄົງທີ່), ຕອນດິນທີ່ຜູ້ນໍາ
ໃຊ້ມີຈຸດປະສົງຢາກພັດທະນາແບບຄົງທີ່  

ຮ�າງເອກະສານ 9. ຮ�າງບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິ ຕາມແຜນ FLUMZ: ວິທີແກ້ໄຂ, 

ດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງແຜນ ແລະ ແຜນທ່ີ FLUMZ  ທີ່ບ້ານ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ 

ໝ າຍເຫ ດ: ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາແບບຟອມ, ບົດບັນທືກ ແລະ ໃບສະເໜີຕ່າງໆ ດ່ັງກາ່ວເທີງນ້ີ ມີຢູ່ໃນພາກເອກະສານຕິດຄັດ 
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ບາດກ�າວທີ່2:ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແລະ ສ�າງແຜນທີພ້ື່ນຖານຂອງບ�ານວຽກພາກສະ ໜາມຮອບ 1): 

ຂ້ັນຕອນ 1: ຈດັຕັ້ງທີມງານ ແລະ ແບ�ງກຸ�ມເຮັດວຽກ: 

ທີມງານວິຊາການ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄື: 1) ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບດ້ານການສ້າງແຜນທີ່ພື້ນຖານພູມສາດ, ສ້າງບົດເລ່ົາ

ຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານ, ປະເມີນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ, 2) ກຸ່ມເກັບກํາຂໍ້ມູນ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼື ຊີວະ

ນາໆພັນກະສິກໍາ, ອິງຕາມແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 1 ຫາ 12, 3) ກຸ່ມລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ຈັບຈຸດ GPS, 
4) ກຸ່ມລົງສໍາຫຼວດຈັບຈຸດດິນ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນກະສິກໍາພາຍໃນບ້ານ. ແຕ່ລະກຸ່ມ ປະກອບມີທີມງານວິຊາການ 1-
2 ຄົນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ  ແຕ່ລະກຸ່ມ ນໍາໃຊ້ແບບຟອມເອກະສານ ທີ່ໄດ້ກະກຽມມາ 
ເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. 

ຕາຕະລາງ 9: ສະມະຊກິ ທີມງານວິຊາການພາກສະໝາມ 

ຊ່ືທີມງານ ຈ�ານວນຄົນ ພ/ງ)  ຈ�ານວນຄົນ 
ົ  

ໝາຍເຫດ 
ທີມງານດ້ານ ແຜນທ່ີ  1–2 5–10 ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທ່ີຮູ້ພຶ້ນທ່ີດີ 

ທີມງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແບບເປັນກຸ່ມ 2 15–30 ປະຊາຊົນ ຍິງ -ຊາຍ) 

ທີມງານສໍາຫລວດພາກສະໜາມ 1–2 2–3 ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທ່ີຮູ້ພຶ້ນທ່ີດີ 

ທິມທີ່ 1 ແລະ ທມິທີ່ 3: ວຽກແຜນທີ່ ແລະ ສ�າຫວຼດພາກສະໜາມ: 
1) ສ້າງແຜນທີ່ພື້ນຖານພູມສາດຂອງບ້ານ ເຊີ່ງຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນສາຍນ້ໍາ ແລະ ຫ້ວຍ, ເສ້ັນທາງ, ພູ ແລະ ສັນພູ, ຫົວ

ງານນ້ໍາລິນຂອງບ້ານ, ຊົນລະປະທານ, ການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນ, ໂຮງຮຽນ, ວັດ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນຕ່າງໆ; 
2) ປຶກສາຫາລື, ສໍາຫວຼດ ແລະ ອະທິບາຍຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ:  
 ເລ້ີມການກໍາໜົດເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ໂດຍອິງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ມີມາກ່ອນແລ້ວຂອງ

ບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ຂອບເຂດບ້ານອ້ອມຂ້າງ; 
 ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາບາ້ນອ້ອມຂ້າງ ທີ່ມີຂອບເຂດບາ້ນຕິດຈອດ ໃຫ້ມາເຂົາ້ຮ່ວມທີ່ບາ້ນເຈ້ົາພາບ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ 

ເອກະພາບຂອງເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານ; 
 ເປີດກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ເອກະພາບຂອງເຂດຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ບາ້ນເຈ້ົາພາບ ກັບ ບາ້ນທີ່ມີເຂດ

ບ້ານຕິດກັນ. ສ້າງບົດບັນທຶກພອ້ມລົງລາຍເຊັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະບ້ານທີ່ສາມາດຕົກລົງເອກະພາບໄດ້. 
3) ປະເມີນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ດິນປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖາງ, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ດິນກະສິກໍາໝູນວຽນ, ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ 

ແລະ ດິນປະເພດອ່ືນໆ) ຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ພາບ

ຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼື ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ; 
4) ລະບຸພື້ນທີ່ ທີ່ຈະເປັນຕ້ອງລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມໃນຈຸດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ທີ່ບໍ່ສາມາດຕົກລົງເອກະພາບໄດ້, 

ປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຖາງ, ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່, ດິນປະເພດອ່ືນໆ ແລະ ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນ. 
ທິມທີ່ 2: ວຽກເກັບກ�າ ແລະ ສັງລວມຂ�້ມນູ: 

1) ສະພາບລວມຂອງບ້ານ; 

2) ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງບ້ານ; 

3) ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທິນການປູກພືດເສດຖະກິດຫຼັກຂອງບ້ານ; 

4) ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ NTFP) ທຸກຊະນິດ ແລະ ສະຖານະພາບປະຈຸບັນ; 
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5) ການເກັບກູ້ ແລະ ສະພາບການນໍາໃຊ້ໄມ້; 

6) ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບສັັດປ່າ; 

7) ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບສັດນ້ໍາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ; 

8) ສໍາມະໂນບັນຫາຂອງບ້ານ; 

9) ເງື່ອນໄຂ, ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ເພື່ອການພັດທະນາ; 

10)  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ, ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນ, ສະພາບການລ້ຽງສັດຂອງຄອບຄົວ; 

11)  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ; 

12)  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄອບຄອງ, ຈັບຈອງ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ.  

ຂ້ັນຕອນ 2: ການຈັດກອງປະຊຸມຂ້ັນບ�ານ ເພ່ືອ ແຈ�ງຈຸດປະສົງ, ອະທິບາຍຂ້ັນຕອນ ແລະ ແຜນວຽກ: 

ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້ານ ນໍາໃຊ້ ເວລາປະມານ 1 ຫາ 2 ຊົວ່ໂມງ ໃຫ້ ຫົວໜາ້ທິມລາຍງານ ຫຼື ຕາງໜ້າທີມງານ: 1) 
ສະເໜຈຸີດປະສົງ ຂອງແຕ່ລະຮອບກິດຈະກໍາ PFALUPAM, 2) ແນະນໍາຄະນະທີມງານວິຊາການ  ແລະ 3) ແຈ້ງໜາ້
ວຽກ ລະອຽດທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນບ້ານ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນປະກອບມີ 3 ຮອບກິດຈະກໍາ). ອະທິບາຍໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍລະອຽດແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງວຽກ PFALUPAM ດ່ັງຕາຕະລາງ ລຸ່ມນ້ີ: 

ຕາຕະລາງ 10: ວາລະການດ�າເນີນງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ�າວຽກ PFALUPAM ຢູ�ຂັ້ນບ�ານ.  

ລ/ດ ກິດຈະກ�າ ກ�າໜົດເວລາ 

 ຮອບທີ 1 

 ຄັດເລືອກເປ້ົາໝາຍເພື່ອນໍາສະເໜີ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ 
 ການສ້າງແຜນທ່ີ ພື້ນຖານຂອງບ້ານ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
 ປືກສາຫາລື ກັບ ບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງທ່ີມີເຂດຄຸ້ມຄອງຕິດຈອດ, ຫັຼງຈາກຮ່ວມກັນ ສໍາ

ຫລວດ ແລະ ກໍາໜົດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ 
 ສ້າງບົດບັນທືກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ລະຫວ່າງ ບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ 
 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບສະພາບທ່ົວໄປຂອງບ້ານ ຈາກການສໍາພາດອໍານາດການປົກ ຄອງບ້ານ ຂໍ້

ມູນລະດັບບ້ານບ້ານ ແບບຟອມ 1-2)  
 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊີວະນາໆ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ປ່າໄມ້, ສັດປ່າ, ສັດນໍ້າ, ສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ເງື່ອນໄຂທ່າແຮງ

ໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານ ໂດຍການສໍາພາດກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ. 

ປະມານ 4-5ວັນ 

 ຮອບທີ 2 

 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະດັບຄອບຄົວ ກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນ, ສະພາບການລ້ຽງສັດ, ລາຍຮັບ ແລະ ການຄອບ
ຄອງນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຂອງປະຊາຊົນ ຫືຼ ການປະກອບອາຊີບ 
 ປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນທ່ີ ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນປັດຈຸບັນ 
 ສໍາຫລວດການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນປະຈຸບັນ ຢູ່ພາກສະໜາມເພື່ອເປັນການກວດກາ 
 ສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນ ເປັນກໍລະນີທາງເລືອກ)  
 ກັບຄືນຫ້ອງການ, ພະນັກງານສັງລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ສ້າງແຜນທ່ີການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ. 

ປະມານ 4-5 ວັນ 
 

ຮອບທີ 3 

 ເປີດກອງປະຊຸຸມຂັ້ນເມືອງ, ໂດຍການເຊີນເອົາບັນດາຕົວແທນຂອງບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ, ເພື່ອລາຍງານຜົນໄດ້
ຮັບຈາກການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາດກ້າວທ່ີ 1 ແລະ 2 ແລະ ປຶກສາຫາລືເພື່ອກໍາໜົດການສ້າງ ແຜນຈັດ
ສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ບ້ານ ແລະ ກົດລະບຽບການປະຕິບັດ. 

1 ວັນ 

 ກັບຄືນຫ້ອງການ, ສັງລວມລາຍງານຂໍ້ມູນທັງໝົດ ລວມທັງແຜນການ ແລະ ແຜນທ່ີ ເປັນ “ປ້ືມແຜນຈັດ

ສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້” 

 

 ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອຂໍຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ. 
 ເປີດກອງປະຊຸມພາຍໃນບ້ານ ແລະ ອະທິບາຍແຜນຈັດສັນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ອີກຄັ້ງໜື່ງ)  

1 ວັນ 
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ລ/ດ ກິດຈະກ�າ ກ�າໜົດເວລາ 

ຮອບທີ 4 
ສ່ົງເສີມ ແລະ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ອິງຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) 

 

ຂ້ັນຕອນ 3: ສ�າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂ້ັນບ�ານ: 

ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ ແລະ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກຂອງການວາງແຜນ, ຈັດສັນ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PFALUPAM) ໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ 
ແລະ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຊາບແລ້ວ. ຫົວໜາ້ທິມ ສືບຕໍ່ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງ
ແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PFALUPAM) ຂັ້ນບ້ານ ເພີ້ມໃນ

ດ້ານ:  1) ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຈໍາເປັນ, 2) ພາລະບົດບາດ, ແລະ 3) ໜາ້ທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນ,ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
PFALUPAM) ຂັ້ນບ້ານ. 

ຫລັງຈາກນ້ັນ ຫົວທິມ ສະເໜຕີໍ່ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ເພື່ອເປີດກອງປະຊຸມສະເພາະ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນ
ຂອງບ້ານໂດຍເໜັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະເປັນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນ, 
ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PFALUPAM) ຂັ້ນບ້ານ (ຫຼື ອາດໃຫ້ 

ພະນັກງານລັດ ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອເປັນສັກຂີພີຍານ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ).  

ໝ າຍເຫ ດ: ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ PFALUPAM) ຂັ້ນບ້ານ ຄວນໃຫ້ເວລາແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລ້ວຈ່ຶງເຕົ້າໂຮມຈັດ
ກອງປະຊຸມບ້ານ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນ ຜູ້ທ່ີມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມສະໝັກໃຈ ເຂົ້າມາເປັນຄະນະດ່ັງກ່າວ. ສໍາ
ເລັດແລ້ວ ກໍຂຽນໃບສະເໜີຫາ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອອອກ ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ. 

ວາລະດ�າເນນີກອງປະຊຸມເພ່ືອຄັດເລືອກເອົາຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂ້ັນບ�ານປະກອບມດີັ່ງ
ລຸ�ມນີ:້ 
1) ນາຍບ້ານ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແຈ້ງທິມງານ , ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ

ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ). 
2) ຫົວໜ້າທີມງານ ອະທິບາຍພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນ, ຈັດສັນ 

ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ ລາຍລະອຽດຕາມ ເອກະສານຄັດຕິດ ທີ 1 ແລ ະ 2. 
3) ກອງປະຊຸມ ສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮັບຄັດເລືອກ ເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ໂດຍ

ຂຽນລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກລົງໃສ່ກະດານ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນເບື້ອງຕົ້ນ: 
 ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຂຶ້ນສະເໜີຕົວ, ແລ້ວໃຫ້ປະຊາຊົນລົງຄະແນນສຽງຄັດເລືອກເອົາແບບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍໃຊ້ວິທີ

ການປ່ອນບັດ ຫຼື ລົງປະຊາມະຕິແບບຍົກມືເຫັນດີເອົາກໍໄດ້ ໂດຍໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາເປັນແຕ່ລະບຸກຄົນໃຫ້ຄົບ
ຕາມຈໍານວນທີ່ຕ້ອງການ ຂຶ້ນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະບ້ານ) ; 

 ສ້າງບົດບັນທຶກສະຫຼຸບລາຍງານຜົນ ຂອງ ກອງປະຊຸມການຄັດເລືອກເອົາ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM 
ຂັ້ນບ້ານ ພາຍຫລັງ ການຄັດເລືອກແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ່ັງກ່າວສໍາເລັດແລ້ວ. 

ຫລັງຈາກ ກອງປະຊຸມຄັດເລືອກ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານສໍາເລັດແລ້ວ ທິມງານຕ້ອງ ຊ່ວຍອົງ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ກະກຽມເອກະສານ ເຊັ່ນ:  ບົດທຶກກອງປະຊຸມ  ແລະ ໃບສະເໜີຂອງບ້ານ ຫາ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ 
ພິຈາລະນາອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ່ັງກ່າວ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ. ໂຄງຮ່າງ
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ໃບສະເໜີ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ແມ່ນ ຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ ທ່ີ 1 ແລະ 2. ພາຍຫລັງ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ 
ຮັບຮອງເອົາ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ 
ແລ້ວ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຕ້ອງ ນໍາສ່ົງ ຂໍ້ຕົກລົງ ດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ນາຍບາ້ນ)  ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອເປັນຫລັກຖານ 
ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ກ່ອນທີ່ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ດ່ັງກ່າວ ຈະ
ເລ້ີມລົົງມືປະຕິບັດຕາມພາລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ. 

1. ເ ງ ື່ອນໄຂ ຂອງ ຜ ູ_ທ ີ່ຈະ ເປ ັນ ຄະ ນະ ຮ ັບຜ ິດຊອບວຽກ PFALUPAM) ຂັ້ນບ້ານ: 
ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາສະໝັກເປັນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບາ້ນ ແມ່ນຕ້ອງເປັນຜູ້ທີມ່າຈາກ ອງົການຈັດ ຕ້ັງ
ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນພາຍໃນບາ້ນ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຊົນເຜ່ົາ, ເພດໄວ, ການເຊ່ືອຖື, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຄື: 
ຄະນະບ້ານ, ເຖ້ົາແກ່ແນວໂຮມ, ຊາວໜຸ່ມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ວິຊາການກະສິກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ້ບາ້ນ, ປກສ-ປກຊ, ພາສີທີດິນ 
ແລະ ບຸກຄົນອື່ນຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບາ້ນ. 
ຄວນປະກອບມປີະມານ 7 - 9 ຄົນ ມີ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ສະມາຊິກ) ຊ່ຶງມີເງືອ່ນໄຂ ຫລື ມາດຕະຖານ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
1) ຕ້ອງມາຈາກຄອບຄົວທີມ່ທີະບຽນສໍາມະໂນຄົວຕົນເອງຂຶ້ນກັບບາ້ນແລ້ວ 5 ປີຂຶ້ນໄປ; 
2) ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມອີາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງສົມບູນດີ; 
3) ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມອີາຊີບເປັນຫລັກແຫລ່ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ; 
4) ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີພ້ືນຖານຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກບັ ສະພາບພ້ືນທີ່ພູມສັນຖານຂອງບ້ານ; 
5) ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີພ້ືນຖານທາງດ້ານວິຊາການໃນການພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ;້ 
6) ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີພ້ືນຖານມະນຸດສໍາພັນ ແລະ ມຄີວາມສາມກັຄີດີ; 
7) ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ມີລະບຽບວິໄນ, ດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນ; 
8) ຕ້ອງຕ່ືນຕົວ ແລະ ສະໝັກໃຈ  ແລະ ຊຸມຊົນນັບຖື. 

2. ຄວາມຮັບຜ ິດຊອບ ຂອງ ຄະ ນະ ຮ ັບຜ ິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັນ້ບ້ານ: 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ປະກອບມ:ີ  
1) ຫົວໜ້າ ເປັນຜູ້ຊ້ີນໍາລວມ ຂະບວນການວຽກງານວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບາ້ນ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ; 
2) ຮອງຫົວໜ້າ ເປັນເສນາທິການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກຽ່ວກບັ ການປະຕິບັດຂະບວນການວຽກງານ

ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບາ້ນ; 
3) ຄະນະ ເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສະເພາະດ້ານ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານໃນຂະບວນການ

ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບາ້ນ. 
3. ພ າລະ ບົດບາດ ຂອງ ຄະ ນະ ຮ ັບຜ ິດຊອບວຽກ PFALUPAM) ຂັ້ນບ້ານ: 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບາ້ນ ແມ່ນການອົງການຈັດຕ້ັງໜ່ຶງ ຂອງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງລວມ ຂອງບ້ານ 
ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາພາຍໃນບ້ານເພ່ືອ: 
1) ປົກປອ້ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍ ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ;້ 
2) ໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການ

ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ;້ 
3) ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 

4. ສິດ ຂອງ ຄະ ນະ ຮ ັບຜ ິດຊອບວຽກ PFALUPAM) ຂັນ້ບ້ານ: 
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ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ບາ້ນ ເຄ່ືອນໄຫວພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາ ຂອງ ອາໍນາດການປົກຄອງຂັ້ນບາ້ນ ຕາມ
ຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເປັນເຈ້ົາການປະຕິບັດຂະບວນການວາງແຜນການ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊ່ັນ: 
1) ນໍາພາຂະບວນການພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາພາຍໃນບ້ານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນ

ໄປຕາມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ;້ 
2) ປະສານສົມທບົກັບພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ຈາກ

ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງຂອງລັດ, ແລະໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ເພ່ືອຊຸກຍູ້ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານ
ກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ພາຍໃນບາ້ນ; 

3) ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນສະພາບການປະຕິບັດແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້. 
5. ໜ ້າທ ີ ່ຂອງ ຄະ ນະ ຮ ັບຜ ິດຊອບວຽກ PFALUPAM) ຂັນ້ບ້າ ນ: 

1) ປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ຂອງ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ
ປະຕິບັດຕາມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້; 

2) ຊຸກຍູ້ ແລະ ນໍາສະເໜີບັນດາ ອງົການຈັດຕ້ັງ ຂອງ ລັດ, ໂຄງການລງົທຶນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ໃຫ້ຈັດຕ້ັງການຝຶກ
ອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການສະເພາະດ້ານ ແລະ ວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພ່ືອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາພາຍໃນບາ້ນ; 

3) ໃຫ້ຄໍາປກຶສາ, ແນະນໍາ ແລະ ແກໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງດ້ານແຮງງານ, ດ້ານເນ້ືອທີ່ດິນການຜະລິດ ແລະ ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ 
ລະຫວ່າງ ປະຊາຊັນບັນດາເຜ່ົາພາຍໃນບ້ານ; 

4) ປະສານສົມທບົ ແລະ ພົວພັນກັບອໍານາດການປກົຄອງບ້ານ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ ຂອງ ບັນດາບ້ານອື່ນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. 

6. ແ ບບແ ຜນວິທ ເີຮ ັດວຽກ ຂອງ ຄະ ນະ ຮ ັບຜ ິດຊອບວຽກ PFALUPAM) ຂັ້ນບາ້ນ: 
1) ປະຕິບັດຫັຼກການເຮັດວຽກແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນໍາພາເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ; 
2) ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ມີກິດຈະກໍາລະອຽດ, ມີຈຸດສຸມ, ມີເປົາ້ໝາຍ ແລະ ມຄີາດໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
3) ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ ບົນພ້ືນຖານການປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃນ; 
4) ທຸກໜ້າວຽກຕ້ອງມີການກວດກາ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍ ລວມທງັ ສະຫູຼບຖອດຖອນບົດຮຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ, ປະຕິບັດລະບົບການລາຍງານ ແລະະ ຂໍຄໍາເຫັນຊ້ີນໍາຈາກຂັ້ນເທງິເປັນປະຈໍາ. 

ຂ້ັນຕອນ 4: ເກັບກ�າຂ�້ມນູ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ, ຊີວະນາໆພັນກະສກິ�າ ແລະ ທ�າແຮງບ່ົມຊ�ອນ 

ຂອງ ບ�ານ: 

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງລະອຽດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນວຽກງານ ການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  ູໃນຂັ້ນບ້ານ, ທັ້ງນ້ີ ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ ການວາງ
ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງທາງດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຫລື ແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ລັດຖະບານ ຕິດພັນກັບ ການຜະລິດຕົວຈິງໃຫ້ມີຄວາມຮບັປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ 

ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍງົ.  
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1. ການກະກຽມ: 

ກ່ອນລົງໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ, ທິມງານ ຄວນສຶກສາ ແລະ ເກັບກໍາບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເຊັ່ນ: ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຈາກບັນດາຫອ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນສະຖິຕິກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ, 

ແລະ ອ່ືນໆ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃນຊ່ວງດໍາເນີນວຽກ PFALUPAM ຕ້ອງພິຈາລະນາແຊກຊ້ອນບັນດາແຜນພັດທະນາ 

ດ່ັງກ່າວ. ການເກັບກາໍຂໍ້ມູນນ້ີ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບ ຄື: 

1) ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຫຼື ຄະນະຮັດຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ: ແມ່ນການ

ສໍາພາດ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານສະພາບທົ່ວໄປຂອງບ້ານ; 
2) ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຈາກ ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ລວມກັນ ຫຼື ແຍກຍງິ - ຊາຍ ອີງຕາມຈຸດພິເສດ 

ຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ທ້ອງຖ່ິນ): ແມ່ນການສໍາພາດເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ, ສໍາມະໂນ 
ບັນຫາ/ວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ທ່າແຮງເພື່ອການພັດທະນາຂອງບ້ານ. 

ເພື່ອເຮັດໃຫວ້ຽກງານ ມີຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ ຕ້ອງໄດ້ສັງລວມບັນດາ 
ໜ້າວຽກ ດ່ັງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

ຕາຕະລາງ 11: ສັງລວມບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ແລະ ໃຊ້ເວລາໂດຍປະມານ  

ກິດຈະກ�າ ແລະ ແບບຟອມ ຂະໜ
າດ ຮອບ ເວລາ 

ກຸ�ມເປ້ົາໝ
າຍ 

ຂ�້ມູນຊຸດທ່ີ 1: ສ�າພາດ ອົງການຈັດຕ້ັງບ�ານ     

ຟອມ 1: ສະພາບທ່ົວໄປຂອງບ້ານ ເຈ້ຍ A4 1 30 ນາທີ ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກ 
PFALUPA

M ຂັ້ນບ້ານ 

ຟອມ 2: ຊີວະນາໆ ພັນທາງດ້ານກະສິກໍາຂອງບ້ານ ເຈ້ຍ A4 1 45 ນາທີ 

ຟອມ 3: ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທິນການປູກພືດເສດຖະກິດຫັຼກ ເຈ້ຍ A4 1 45 ນາທີ 

ຂ�້ມູນຊຸດທ່ີ 2: ສ�າພາດ ກຸ�ມຜູ�ຊົມໃຊ�ທ່ີສາມາດໃຫ�ຂ�້ມູນ    ຖ້າໃຫ້ດີ ແມ່ນ
ໃຫ້ໄດ້ 20 ຫາ 

30 ຄົນໃນກຸ່ມ 
ຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີ
ສາມາດໃຫ້ຂໍ້
ມູນ ແລະ ຍິງ 
50% ແລະ 

ຊາຍ 50%. 

ຟອມ 4: ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການເກັບກູ້, ສະພາບ ແລະ ບຸລິມະສິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເຈ້ຍ A4 1 1.5-2 ຊມ 

ຟອມ 5: ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເກັບກູ້, ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄມ້ບຸລິມະສິດ ເຈ້ຍ A4 1 1.5-2 ຊມ 

ຟອມ 6: ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັດປ່າ ເຈ້ຍ A4 1 1-2 ຊມ 

ຟອມ 7: ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັດນໍ້າ ເຈ້ຍ A4 1 1-2 ຊມ 

ຟອມ 8: ສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ເຈ້ຍ A4 1 1-2 ຊມ 

ຟອມ 9: ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານ ເຈ້ຍ A4 1 1-2  ຊມ 

ກ່ອນການລົງໄປບ້ານເປ້ົາໝາຍ, ທິມງານຕ້ອງກະກຽມ ແບບຟອມທັງໝົດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ 
ເພື່ອດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ລວມມີ: 1) ແບບຟອມເປົ່່າເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, 2) ພິມຟອມ 4 ເຖິງ ຟອມ 9 ໃສ່
ເຈ້ຍຂະໜາດ A0 ເພື່ອນໍາໃຊໃ້ນການສໍາພາດຂໍ້ມູນກັບກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ເຈ້ັຍຂາວ A0, ບີກເຟີດ, ບີກ, ສໍດໍາ, ສະ
ກອດຕິດ, ປ້ືມບັນທືກ, ແຟ້ມໃສ່ເອກະສານ ແລະ 3) ຄອມພີວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງພິມ. 
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2. ການເກັບກ�າຂ�້ມູນທົວ່ໄປຂອງບ�ານ ຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງບ�ານ: 

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທົວ່ໄປຂອງບ້ານ ນໍາອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຫຼ ືຈາກ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ 
ຫຼື ຄະນະເສດຖະກິດບ້ານ ເປັນບາດກ້າວທາໍອິດ ຂອງ ວຽກ ຮອບທີ່ 1 ຢູ່ບ້ານ. ແບບຟອມສໍາພາດມີ: 

ແບບຟອມ 1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງບ້ານ: ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງບ້ານ, ພນົລະເມືອງ, ອາຊີບ, ສະພາບການ
ຜະລິດ, ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພື້ນຖານອ່ືນໆ; 

ແບບຟອມ 2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊວີະນາໆພັນກະສິກໍາ: ລາຍຊື່ ຂອງ ແນວພັນເຂົ້າ, ແນວພັນພຶດ ແລະ ຜັກທີ່ປູກ, 
ລະບົບນິເວດທີ່ປູກແຕ່ລະຊະນິດພືດ, ໄລຍະຂອງຮອບໝູນວຽນເຮັດໄຮ,່ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ຂໍ້
ມູນພື້ນຖານດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ; 

ແບບຟອມ 3. ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທິນການປູກພືດເສດຖະກິດຫຼັກຂອງບ້ານ: ລະດູການປູກພືດທີ່
ເປັນເສດຖະກິດຫຼັກຂອງບ້ານ, ສະພາບການຜະລິດເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ຜົນຜະລິດ ແລະ 
ລາຍຮັບຈາກການຜະລິດ ສະເລ່ຍແຕ່ລະຄອບຄົວ. 

3. ຂ້ັນຕອນ ແລະ ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ຈາກກຸ�ມຜູ�ຊົມໃຊ�ທີ່ສາມາດໃຫ�ຂ�້ມນູ (ຍິງ-ຊາຍ): 

1) ຜູ້ເກັບຂໍ້ມູຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ຕາຕະລາງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຕ່ລະປະເພດໃນຄັ້ງນ້ີໃຫ້ຊັດເຈນ; 

2) ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄັດເລືອກປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ ຍິງ 50 % ແລະ ຊາຍ 

50%)  ຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ໃຫຫ້ຼຸດ 20 % ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດຂອງບ້ານ, ຫຼືຢ່າງນ້ອຍ 15 ຫາ 20 ຄົນ, 
ກວມເອົາທຸກຊັ້ນຄົນ ແລະ ທຸກຊົນເຜ່ົາ. ໂດຍປະຕບິັດຕາມຫລັກການດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ: 
 ກະກຽມສະຖານທີ່ໃຫ້ເໝາະສົມ ໃນການສໍາພາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ; 

 ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນກຸ່ມເປ້ົາໝາຍທີ່ຖືກຄັດເລືອກໄວ້, ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກະກຽມໄວ້; 

 ຜູ້ສໍາພາດຄວນແນະນໍາຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ; 
 ຜູ້ສໍາພາດຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ໃນການເກບັກາໍຂໍ້ມູນ ເພື່ອວາງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼື ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນອະນາຄົດ, ບໍ່ແມ່ນມາສືບສວນ
ຈັບຜິດແຕ່ຢ່າງໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນບອກຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກັງວົນຕໍ່ການໃຫຂ້ໍ້ມູນຄັງ້ນ້ີ; 

 ຜູ້ສໍາພາດຄວນໃຊ້ “ຄໍາຖາມເຈາະຈ້ີມ ແບບເປີດ” ເຊັ່ນ: ມີອັນໃດແດ່, ຄິດແນວໃດແດ່, ມີຫຍັງແດ່ ແລະ 

ບໍ່ຄວນຖາມ ຄໍາຖາມແບບປິດ ເຊັ່ນ: ແມ່ນບໍ່, ເປັນແນວນ້ີເນາະ, ດີແລ້ວເນາະ ເປັນຕົ້ນ; 
 ຜູ້ສໍາພາຕ້ອງພະຍາຍາມຕັງ້ຄໍາຖາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຍິງ ເປັນຜູ້ອອກຄໍາຄິດເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້

ຊາຍ ເພີ່ມຕື່ມ, ສ້າງບັນຍາກາດແບບຜ່ອນຄາຍ, ເປັນກັນເອງ ແລະ ບາງເທື່ອອາດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກໍ່
ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນການຖົກຖຽງກັນແບບສຽດສີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບທີ່ເປັນເອກະພາບກັນທີສຸ່ດ; 

 ຖ້າຫາກມີກໍລະນີທີ່ກອງປະຊຸມຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຍິງ ຫຼ ືຊາຍ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນສະໜັບ 
ສະໜູນອີກກຸ່ມໃຫ້ອອກຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ. ໃນກໍລະນີ ກຸ່ມຊາຍເປັນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນ ແມ່ນ
ຄວນກວດສອບ ກັບກຸ່ມແມ່ຍງິ ເພື່ອອອກຄໍາເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ; 

 ກໍລະນີຄ້າຍຄືກັນ, ຖ້າຫາກກອງປະຊຸມຖືກຄວບຄຸມໂດຍ 1 ຫຼື 2 ຄົນ ທີ່ເປັນຜູ້ມີອິດທິພົນພາຍໃນ, ຜູ້

ສໍາພາດຄວນສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອ່ືນໆ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ; 
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 ຜູ້ສໍາພາດ ບໍ່ຄວນກົດດັນ ແລະ ສຸມໃສ່ ແຕ່ຈະຖາມຄໍາຖາມປະຊາຊົນພຽງຢ່າງດຽວ, ຄວນຈະມີການ
ປຶກສາຫາລືກັນທາງດ້ານອ່ືນ, ເລ່ົາເລ້ືອງສ້ັນ ຫຼື ເລ້ືອງຕະລົກເຮຮາ, ທັງໝົດນ້ີກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສໍາພາດ
ເປັນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດມ່ວນຊືນຟົດຟ້ືນ; 

 ຜູ້ສໍາພາດບໍ່ຄວນຟ້າວສະຫຼຸບເມືອ່ໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ດຽວ ແຕ່ຄວນໂຍນຄໍາຖາມດຽວກັນໄປໃຫຜູ້້ອ່ືນໆ ອີກ 
(ຜູ້ຍິງກໍ່ໄດ້ ຜູ້ຊາຍກໍ່ດີ) ເພື່ອຊ່ວຍກັນຄິດວ່າມີຫຍັງອີກແດ່…? ກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼຸບ ແລະ ບອກໃຫ້

ພະນັກງານບັນທຶກຂໍ້ມູນຂຽນ ຄໍາຕອບ/ຂໍ້ມູນ ໃສ່ເຈ້ຍ A0; 
 ຜູ້ສໍາພາດຄວນຕັ້ງໃຈຟັງ ແລະ ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ຂໍມູ້ນເວົ້າຈົນຈົບເລ່ືອງສາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ຄວນ

ຟ້າວສະຫຼູບແທນ ຫຼື ຕັດບົດ ແລະ ຖາມເຈາະຈ້ີມໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນສ່ິງທີ່ລາວກໍາລັງເວົາ້ຢູ່; 
 ຜູ້ສໍາພາດຄວນກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນໝົດຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕື່ມແລ້ວ ຈ່ືງດໍາເນີນຫົວຂໍອ່ື້ນ ຫຼື ຂໍ້ມູນ 

ໃນແບບຟອມອ່ືນໆ ຕໍ່ໄປ. 

 ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມນູ ຈາກ ກຸ�ມຜູ�ຊົມໃຊ�: 
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕາມແບບຟອມ 4 ເຖິງ 9 ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຈາກການສໍາພາດກຸ່ມຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້
ໂດຍກົງ. ໃນການສໍາພາດ ແມ່ນນໍາໃຊ້ແບບຟອມບັນທຶກໃນການສອບຖາມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບ
ປະຊາຊົນຢ່າງເປີດກ້ວາງ ໂດຍໃຫ້ມີພະນັກງານວາງແຜນຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ທ່ານ ສໍາພາດຢ່າງຕົງປະເດັນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່
ຈະເຮັດໄດ້, ບັນດາແບບຟອມທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ມີດ່ັງນ້ີ:  

ແບບຟອມ 4. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກູ້, ສະພາບ ແລະ ບຸລິມະສິດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ; 

ແບບຟອມ 5. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກູ້, ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄມ້ບຸລິມະສິດ; 

ແບບຟອມ 6. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ; 

ແບບຟອມ 7. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສັດນ້ໍາ; 

ແບບຟອມ 8. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ; 

ແບບຟອມ 9. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານ. 

4. ການກວດຂ�້ມູນ, ບັນທຶກຂ�ມູ້ນເຂ້ົາຄອມພີວເຕີ ແລະ ສະຫ�ບສັງລວມ ໃຫ� ອົງການຈັດຕັ້ງບ�ານ: 

ໃນແຕ່ລະມື້, ຫລັງຈາກສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແບບເປັນກຸມ່ ແລະ ແຕ່ລະຄອບຄົວແລ້ວ ຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ້ອງໄດ້ 
ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ, ໝາຍບ່ອນທີ່ມີຂໍ້ມູນບໍ່ຄບົຖ້ວນ ຫຼື ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສໍາພາດໄວ້ສໍາພາດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມນູ
ໃນມື້ຕໍ່ໄປ. ຖ້າຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ສໍາພາດຕ້ອງພິມຂໍ້ມູນລົງ ຄອມພິວເຕີ ຕາມໂຄງຮ່າງຂອງ
ແບບຟອມ. ກ່ອນທີ່ຈະອອກຈາກບ້ານ, ພະນັກງານຕ້ອງສັງລວມ ແລະ ຈັດລຽງບັນດາຂໍ້ມນູຕ່າງໆແລ້ວຂຽນບົດ
ລາຍງານ ແລະ ພິມຂໍ້ມູນອອກມາໃຫ້ບາ້ນ, ຫ້ອງການພັກກຸ່ມ, ເມືອງ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານເກັບມ້ຽນ. 

ໝາຍເຫດ: ການເກັບກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ພະນັກງານແຕ່ລະທມິ. 

ໜ�າວຽກ ຂອງ ສະມາຊິກທິມງານ ດ�ານການບັນທກຶ ແລະ ວິເຄາະຂ�້ມູນ computer) ມດີັ່ງນີ້: 

ໜ້າວຽກ 1. ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຕາມ Format ຂອງແຕລ່ະແບບຟອມ; 

ໜ້າວຽກ 2. ກວດການຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນແບບຟອມທີ່ສໍາພາດມານ້ັນ (ຟອມເຈ້ັຍ A4); 

ໜ້າວຽກ 3. ອະທິບາຍ ແລະ ແນະນໍາພະນັກງານພາຍໃນທິມງານ ກ່ຽວກັບ ວິທີການໃຊ້ແບບຟອມ; 

ໜ້າວຽກ 4. ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນສາຍໃສ່ເຄື່ອງ LCD ເພື່ອກວດສອບ ແລະ ດັດແກ້ຂໍ້ມູນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ; 



 

33 

ໜ້າວຽກ 5. ລວບລວມຟອມຕ່າງໆ ນໍາແຕລ່ະທິມງານຜູ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນ; 

ໜ້າວຽກ 6. ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ແຕລ່ະປະເພດເຂົ້າໃນ Computer ໃນຕາຕະລາງ Excel); 

ໜ້າວຽກ 7. ກວດສອບຂໍ້ມູນ ແລະໝາຍສັນຍາລັກໃສ່ບ່ອນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສ່ົງເອກະສານຄືນໃຫ້ທິມ
ງານ ເພື່ອທໍາການສໍາພາດຕໍ່; 

ໜ້າວຽກ 8. ສັງລວມຂໍ້ມູນແຕ່ລະປະເພດ; 

ໜ້າວຽກ 9. ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຕີລາຄາໃຫເ້ຫັນໄດ້ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆ ຕາມຂໍ້ມູນ; 

ໜ້າວຽກ 10. ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານຮັບຊາບ; 

ໜ້າວຽກ 11. ຈັດລຽງບຸລິມະສິດຕ່າງໆ. 

ຂ້ັນຕອນ 5: ການສ�າງແຜນທີ່ພູມີສາດພ້ືນຖານຂອງບ�ານ ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ: 

ໜ້າວຽກແຜນທີ່ ທໍາອິດທີ່ເຮດັວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ແມ່ນເລ້ີມການສ້າງແຜນທີ່ພູມີສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ ທີ່ສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດພິເສດທີ່ສໍາຄນັດ້ານພູມີສາດໃນພື້ນທີ່ດ່ັງກ່າວທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍປະຊາຊົນ ເຊີ່ງຂໍ້ມູນ ພູມີສາດ ໄດ້ແກ່: 
1) ສາຍນ້ໍາ ແລະ ຫ້ວຍ, 2) ສັນພູ ແລະ ໜ້າຜາ 3) ເສ້ັນທາງ, 4) ຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຖ້ໍາ, ນ້ໍາຕົກຕາດ, 

ສະຖານທີ່ທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ, 5) ຫົວງານຊົນລະປະທານ, ຫົວງານນ້ໍາລິນ, ແລະ 6) ດິນປຸກສ້າງ ແລະ 
ອ່ືນໆ. ແຜນທີ່ພູມີສາດພື້ນຖານທີ່ຈະສ້າງຂື້ນມານ້ີ ຈະເປັນແຜນທີ່ພື້ນຖານເພື່ອອໍານວຍຕໍ່ການສ້າງແຜນທີ່ໃນຂັ້ນຕອນ
ຕໍ່ໄປ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ການປຶກສາຫາລືເພື່ອເອກະພາບເຂດແດນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບາ້ນຕໍ່ບ້ານ.  

1. ເຄ່ືອງມືອຸປະກອນວິຊາການ” ທີ່ຈ�າເປັນຕ�່ການສ�າງແຜນທີ່ພູມີສາດພ້ືນຖານ: 

ເຄື່ອງມື ອຸປະກອນ” ທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການສ້າງແຜນທີ່ພູມີສາດພື້ນຖານ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະປະກອບມີ:  

1) ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼືພາບຖ່າຍທາງອາກາດ  (ເບິ່ງຮບູ ທີ່ 1 ແລະ ທີ່ 2); 

2) ແຜນທີ່ໂຕໂປ; 

3) ແຜ່ນໃສ ສໍາລັບ ປົກເທິງແຜນທີ່ ແລະ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ເພື່ອແຕ້ມຂໍ້ມູນ); 

4) ບິກ, ສໍແຕ້ມແຜນທີ່ ຂະໜາດ  0.5-0.7 mm); 

5) ເຈ້ຍຕິດນ້ອຍ ໃຊ້ຕິດເພື່ອຂຽນຈຸດທີ່ຕັ້ງພູມີສາດຕ່າງໆ; 

6) ເຄື່ອງສາຍ ແອວຊີດີ LCD) ; 

7) ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ ແລະ ອ່ືນໆ. 

2. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ: 

1) ພະນັກງານວິຊາການ: ຈະດໍາເນີນການສ້າງແຜນທີ່ພູມີສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ 
ສາມາດແປ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທີ່ໂຕໂປ,  ເຊັນ: ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫລື 
ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້, ສາຍນ້ໍາ, ເສ້ັນທາງ, ສັນພູ, ແລະ ສັນຍາລັກຕ່າໆໆ. ພະນັກງານທີເຮັດວຽກດ້ານນ້ີ
ຄວນມີ 2-3 ຄົນ ແລະ ໜື່ງໃນນ້ັນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຼແກມ GIS ເພືອ່ສ້າງແຜນທີ່; 

2) ປະຊາຊົນ: ຈະເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທິມງານສ້າງແຜນທີ່ນ້ີ ຄວນມີເງື່ອນໄຂດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ:  

 ເປັນບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈສະພາບພືນ້ທີ່ ຫລື ຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຊື່ຂອງຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນພາຍໃນບາ້ນ; 
 ເປັນບຸກຄົນທີ່ສາມາດເບີງ່ ແລະ  ເຂົ້າໃຈ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ພ້ອມທັງ

ສາມາດອະທິບາຍຂໍ້ມູນ ທີ່ປະກົດໃນພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄດ້. 
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ໝ າຍເຫ ດ: ຕົວແທນປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ເຂົ້ົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກຄວນມ ີຢ່າງນ້ອຍ 5 ຄົນ ຂື້ນ
ໄປ, ຕັ້ງແຕ່ມື້ເລ່ີມຕົ້ນສໍາເລັດ ແລະ ບໍ່ຄວນຂາດ ຫຼື  ປ່ຽນໃຫຄ້ົນອ່ືນມາ ແທນ. 

3. ກິດຈະກ�າການໃນການສ�າງແຜນທີ່ພູມີສາດພ້ືນຖານ ຂອງບ�ານ: 

ວິທີການສ້າງແຜນທີ່ພູມີສາດພືນ້ຖານ ມີຄໍາອະທິບາຍລະອຽດໃນພາກຕໍ່ໄປຂອງຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ແລະ ມີກິດຈະກໍາ
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດທີ່ສັງລວມໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີ:  

ຕາຕະລາງ 12: ສັງລວມບນັດາກິດຈະກ�າການໃນການສ�າງແຜນທ່ີພູມີສາດພ້ືນຖານ ຂອງບ�ານ 

ກິດຈະກ�າ ເວລາ ໝາຍເຫດ 

ກິດຈະກ�າ ທ່ີ 1: ການອະທິບາຍແຜນທ່ີພາບຖ�າຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທ່ີໂຕໂປ ໃຫ�ກັບ
ປະຊາຊົນ 
ນໍາສະເໜີ ແຜນທ່ີພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ່ີໂຕໂປ, ພ້ອມ ທັງອະທິບາຍ ແຜນທ່ີ 2 
ປະເພດນີ້ ເນື່ອງຈາກ ປະຊາຊົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.   

30ນາທີ +  

ກິດຈະກ�າ ທ່ີ 2: ການຄັດເລືອກເອົາປະຊາຊົນ ຜູ�ທ່ີມີເງື່ອນໄຂ ມາເປັນ ບຸກຄົນທ່ີສາມາດໃຫ�ຂ�້
ມູນດ�ານແຜນທ່ີ: 
ເປັນບຸກຄົນທ່ີ ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານແຜນທ່ີ ຄວນມີເງ່ືອນໄຂ ດ່ັງນີ້: 
 ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບພື້ນທ່ີຂອງບ້ານໄດ້ດີ 
 ສາມາດອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ແຜນທ່ີ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ອາກາດ ແລະ ແຜນທ່ີໂຕໂປໄດ້)  

30 ນາທີ + 

ປົກກະຕິວຽກນີ້ແມ່ນ 
ຈະເຮັດໃນມື້ທ່ີທໍາອິດ
ຂອງການລົງເຮັດວຽກ
ຢູ່ບ້ານ 

ກິດຈະກ�າ ທ່ີ 3: ເລ່ີມຕ້ົນແຕ�ມເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ ກັບປະຊາຊົນ 
ພະນັກງານສາມາດເລ່ີມແຕ້ມ ເສ້ັນທາງ, ສາຍນໍ້າ, ສາຍພູ ແລະ ຈຸດສໍາຄັນອື່ນໆ ລົງໃສ່ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ 
ແລະ ແຜນທ່ີໂຕໂປ.  ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຖາມ ບຸກຄົນທ່ີສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານແຜນທ່ີ: 

 ຊ່ືຂອງແຕ່ລະສາຍນໍ້າ, ຫ້ວຍ, ຈຸດພູ, ສັນພູ, ໜ້າຜາ, ເສ້ັນທາງ ແລະ ຈຸດທ່ີຕັ້ງສໍາຄັນອື່ນໆ. 
 ຊ່ື ແລະ ຈຸດທ່ີຕັ້ງຂອງສະນໍາ ຫືຼ ສວນປູກຝັງຕ່າງໆ. 
ພາຍຫັຼງທ່ີສາມາດລະບຸຊ່ື ແລະ ຈຸດທ່ີຕັ້ງທາງພູມີສາດ, ພະນັກງານຂຽນຊ່ືລົງໃສ່ແຜນທ່ີເຈ້ຍອີກແຜ່ນໜຶ່ງ 

ເຄີ່ງມື້  

ກິດຈະກ�າ ທ່ີ 4: ລົງສ�າຫຼວດພາກສະໜາມ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ປັບປຸງຂ�້ມູນພູມີສາດ  

 ທິມງານພ້ອມທັງປະຊາຊົນ ລົງສໍາຫລວດພາກສະໜາມ, ເພື່ອກວດກາເບີ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງ ບັນດາຂໍ້
ມູນທີໄດ້ຈາກແຜນທ່ີ ແລະ ສອບຖາມຈາກປະຊາຊົນ.   

 ເວລາລົງພາກສະໜາມ ອາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ຫລື ກວດສອບຂໍ້ມູນທ່ີຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ໂດຍການ 
ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ GPS ເພື່ອຈັບຈຸດພິກັດ. 

ໝາຍເຫດ: ກິດຈະກໍານີ້ ສາມາດເຮັດຄຽງຄູ່ກັບ ເວລາລົງສໍາຫຼວດເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ 

1 - 2 ມື້  

ກິດຈະກ�າ ທ່ີ 5: ການສັງລວມຂ�້ມູນຈາກກອງປະຊຸມ ແລະ ພາກສະໜາມ ເພ່ືອປັບປຸງ 
ແຜນທ່ີພູມີສາດ  
 ທິມງານວິຊາການ ລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນທັງໝົດ ທ່ີໄດ້ຈາກການ ສໍາຫລວດພາກສະໜາມ ມາປັບປຸງເປັນ

ແຜນທ່ີພູມີສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ ປັບປຸງຢູ່ຫ້ອງການ ຫືຼ ຢູ່ຫ້ອງການບ້ານ)    

ເຄີ່ງມື້  

ກິດຈະກ�າ ທ່ີ 6: ປະຊຸມຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ  ນํາສະເໜີຜົນຂອງການສ້າງ ແຜນທ່ີ
ພື້ນຖານຂອງ ບ້ານ ເບື້ອງຕົ້ນ. 

1 ຊ່ົວໂມງ  

ລວມ: 2+ ມື້  
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ກິດຈະກ�າທີ່ 1: ການສະເໜີໃຫ�ປະຊາຊົນຮູ�ຈັກກັບ ພາບຖ�າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທີ່ໂຕ
ໂປ: 

ທິມງານແຜນທີ່ ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເລືອກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ. ຕິດແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມ ຫຼື ແຜນທີ່ທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ່ີໂຕໂປ ຂະໜາດ A0 ຫຼື A1) ໃສ່ບ່ອນທີເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ຖືກກັບ
ທິດທາງຂອງບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຖືກຕ້ອງ. ກ່ອນລົງມືເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໃນການສ້າງແຜນທີ່
ພູມີສາດພື້ນຖານ, ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແຜນທີພ່າບຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼື ທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທີ່ໂຕ
ໂປ ເສຽກ່ອນ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນ ແນະນໍາແຕ່ລະແຜນທີ່ ແມ່ນມີດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ:  

1) ຖາມປະຊາຊົນວ່າ “ພາບຖ່າຍດາວທຽມແມ່ນຫຍັງ?” ແລະ “ເຮົາໄດ້ມັນມາໄດ້ແນວໃດ?”  ຫຼັງຈາກນ້ີ ພະນັກ 
ງານ ອະທິບາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ພ້ອມທັງແຈ້ງວັນທີ່, ເດືອນ, ປີ 
ຂອງພາບ ເຊີ່ງ ໄດ້ລະບຸໃນແຜນດ່ັງກ່າວ). 

2) ອະທິບາຍຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ ແລະ ປະເພດສີຢູ່ໃນພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼື ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທີ່ບົ່ງບອກ
ເຖິງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ດິນປ່າໄມ້, ທົ່ງຫຍ້າ, ສາຍຫ້ວຍ, ເສ້ັນທາງ, ຫຼັງຄາເຮືອນ, ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ອ່ືນໆ.  

ຮູບພາບ 1. ການຕິດແຜນທີ່ ເພ່ືອອະທິບາຍໃຫ�ປະຊາຊົນ - ເລີ່ມການສ�າງແຜນທີ່ພູມສີາດຂອງບ�ານ 
  

ການຕິດແຜນທີ່ພູມີສາດ ແລະ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ກອ່ນການເຮັດວຽກກັບປະຊາຊົນ. 

  
ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນໃນພາບຖ່າຍດາວທຽມ ໃຫ້ກຸມ່ປະຊາຊົນທີ່ຮ່ວມເຮັດວຽກ. 

ຮູບພາບ 4: ຕົວຢ�າງແຜນທີ່ພາບຖ�າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ທີ່ຍັງບ�່ມຂີ�້ມູນ) ນ�າໃຊ�ມາສ�າງເປັນ
ແຜນທີ່ພູມີສາດຂອງບ�ານ 
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ພາບຖ່າຍດາວທຽມ: ພາບຖ່າຍ ALOS, ຄວາມລະອຽດ: ? ແມດັ ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ: RE, ຄວາມລະອຽດ: ? ແມັດ 

  
ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ Spot6, ຄວາມລະອຽດ:1.5 ແມັດ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ, ຄວາມລະອຽດ 0.5 ແມັດ 

ຮູບພາບ 5: ຕົວຢ�າງຂອງແຜນທີ່ໂຕໂປ ທີຍ່ັງບ�່ມີຂ�້ມູນ) ທີ່ນ�າໃຊ�ມາສ�າງເປັນແຜນທີ່ພູມີສາດຂອງບ�ານ 

  
ແຜນທີ່ໂຕໂປກົມແຜນທີ່ 1980 ແຜນທີ່ໂຕໂປ SRTM 

ກິດຈະກ�າທີ ່ 2: ຄັດເລືອກເອົາປະຊາຊົນຜູ�ທີ່ມີເງ່ືອນໄຂ ມາເປັນບຸກຄົນທີສາມາດໃຫ�ຂ�້ມນູດ�ານ 
ແຜນທີ:່ 

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານ ຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮວ່ມເຮັດວຽກກັບທີມງານ ຕ້ອງຄັດເລືອກເອົາຊາວບາ້ນຜູ້ໃດທີມີ
ຄວາມສົນໃຈ, ມີຄວາມເຂົາ້ໃຈ, ຮູ້ສະພາບພື້ນທີ່ຂອງບ້ານໃນແຜນທີ່ ໄດ້ດີເຊັ່ນ: ຊື່ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງຈຸດພູ, 
ສັນພູ, ສາຍນ້ໍາ, ທາງ, ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນພາຍໃນບ້ານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນຂື້ນໄປ. ຫຼັງຈາກຄັດເລືອກເອົາ
ຊາວບາ້ນໄດ້ແລ້ວ ທີມງານຕ້ອງນໍາສະເໜີ, ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຂອງ ແຜນທີ່ພູມສາດ ແລະ ແຜນທີ່ພາບ
ຖ່າຍດ່າວທຽມ ຫຼື ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ໃຫ້ຊາວບາ້ນຈໍານວນດ່ັງກາວເພີ້ມຕື່ມອີກ. 
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ກິດຈະກ�າທີ 3: ເລີ່ມຂ້ັນຕອນການສ�າງແຜນທີ່ພູມີສາດພ້ືນຖານ ຂອງບ�ານ ຮ�ວມກັບ ປະຊາຊົນ: 
ທິມງານວິຊາການ ເຮັດວຽກຮວ່ມກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອໝາຍ ແລະ ໃສ່ຊື່ຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງ ບ້ານ ລົງໃສ່ 
ແຜນທີ່ ເຊີ່ງປະກອບມີຂັ້ນຕອນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
1) ໝາຍຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເຂດດິນປຸກສ້າງຂອງບ້ານ, ຄຸ້ມ, ແລະ ຂຽນຊື່ຄຸ້ມລົງໃສ່ເຈ້ຍຕິດ;  
2) ແຕ້ມເສ້ັນທາງ ແລະ ທາງຍ່າງພາຍໃນບ້ານ ແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນລະບຸຊື່ແຕ່ລະເສ້ັນທາງ), ຄວນແຕມ້ບ່ອນທີ່ເຫັນຊັດ

ເຈນດີ ໄປບ່ອນທີບໍ່ຈະແຈ້ງ; 
3) ລະບຸ ແລະ ໃສ່ຊື່ ບັນດາສາຍນ້ໍາ ແລະ ຫ້ວຍທັງໝົດ, ຖ້າກໍລະນີທີ່ ສາຍນ້ໍາ ແລະ ຫ້ວຍ ໄດ້ຖືກດີຈີໄຕສ ກ່ອນ

ການລົງພາກສະໜາມ ຫຼື ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດເທື່ອ ແມ່ນພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ແຕ້ມ ສາຍນ້ໍາ ໂດຍນໍາໃຊ້ບິກເຟິດ 
ສີຟ້າ), ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດການແຕ້ມສາຍນ້ໍາແຕ່ລະເສ້ັນ, ປະຊາຊົນຈະເປັນຄົນບອກຊື່ຂອງແຕ່ລະສາຍນ້ໍາ ຫຼ ື
ຫ້ວຍ ໂດຍການຂຽນຊື່ສາຍນ້ໍາ ລົງ ໃສ່ເຈ້ຍຕິດ ແລ້ວຕິດລົງໃສ່ແຜນທີ່; 

4) ລະບຸ ແລະ ໃສ່ຊື່ ສັນພູ ແລະ ຈອມພູ ພ້ອມທັງຂຽນລົງໃສ່ແຜນທີ່ ຫຼັງຈາກນ້ັນ ກໍຈະໄດ້ແຜນທີ່ ທີ່ເລ່ີມມີຂໍ້ມູນ 
ພູມີສາດ ດ່ັງທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ, ປະຊາຊົນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ແລະ ໃສ່ຊື່ຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນພູມີສາດອ່ືນໆ ອີກ ຫຼື 
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່: ຖ້ໍາ, ນ້ໍາຕົກຕາດ ແລະ ສະຖານທີ່ໆເປັນເອກະລັກ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີຂອງ
ປະຊາຊົນ, ຫົວງານນ້ໍາລິນ, ຫວົງານຊົນລະປະທານ ຫຼື ອາດມີ ເສ້ັນສາຍສ່ົງໄຟຟ້າແຮງສູງ ແລະ ອ່ືນໆ  

ໝ າຍເຫ ດ: 
 ການສ້າງຂໍ້ມູນພ້ືນຖານພູມີສາດ ເຊ່ັນ: ສາຍຫ້ວຍ, ພູ, ຈຸດທີ່ຕ້ັງສໍາຄັນ ຕ່າງໆ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ທງັ “ພາບຖ່າຍດາວທຽມ” ແລະ 

“ແຜນທີ່ໂຕໂປ” ຄຽງຄູ່ກັນ ເພາະບາງຄ້ັງບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແຕ່ສາມາດ ເຫັນໄດ້ຢູ່ເທິງແຜນທີ່ໂຕ
ໂປ ຫືຼ ປະຊາຊົນອາດເຂົາ້ໃຈ ຫືຼ ລື້ງເຄີຍກບັແຜນທີ່ໂຕໂປຫຼາຍກ່ວາ; 

 ການສໍາພາດເອາົຂໍມູ້ນຈຸດທີ່ຕ້ັງພູມີສາດ ຄວນເລີມ່ຈາກ ບັນດາຈຸດທີ່ຕ້ັງທີ່ ໃກກ້ັບບາ້ນທີ່ສຸດ ໄປຍັງ ຈຸດທີ່ຕ້ັງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງ
ໄກອອກໄປທີ່ສຸດ  ຫືຼ ຈາກບັນດາຈຸດທີ່ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ ຂອງປະຊາຊົນ ຫືຼ ຈາກຊ້າຍ ໄປຂວາ ຫືຼຈາກເທິງລົງລຸ່ມ; 

 ພາຍຫັຼງທີ່ແຕ້ມສາຍນ້ໍາ, ຖາມປະຊາຊົນ ແຕ່ລະປະເພດຂອງສາຍນ້ໍາ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຖາມວ່າ ແຕ່ລະຫ້ວຍນ້ອຍ
ນ້ັນ ເປັນຫ້ວຍຂາດນ້ໍາໃນຍາມແລ້ງ ຫືຼ ໄຫຼຕະລອດປີ. ເພ່ືອທີພ່ະນັກງານຈະໃສ່ລະຫັດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຖ້າຫາກ 
ປະຊາຊົນບໍ່ຮູ້ຊ່ືສາຍນ້ໍາ ຫືຼຫ້ວຍ, ໃນກໍລະນີດ່ັງກາ່ວນ້ີ ໃຫ້ປກືສາກບັປະຊາຊົນ ແລະ ອາດຕ້ັງຊ່ື ຫລ ືໃນກໍລະນີຍັງບໍ່ຮູ້ຊ່ື 
ສາມາດລະບຸຫ້ວຍ ດ່ັງກ່າວ “ຫ້ວຍບໍ່ມືຊ່ື”; 

 ຖ້າຫາກມີບຶງ ຫລ ືໜອງ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ, ໃຫ້ຖາມປະຊາຊົນເພ່ືອລະບຸເທິງແຜນທີ່ດ່ັງກ່າວ, ແລະ ໃສ່ພ້ອມໃສ່ຊ່ື; 
 ໃນກໍລະນີ ທີປ່ະຊາຊົນຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸຈຸດໃດໜ່ືງ ຫືຼ ບໍ່ຮູ້ສະຖານທີ່ຕ້ັງ ຂອງຈຸດຕ່າງໆ ເທິງພາບຖ່າຍ ດາວທຽມ ຫືຼ

ແຜນທີ່ໂຕໂປ, ພະນັກງານຕ້ອງບນັທຶກຈຸດດ່ັງກ່າວໄວ້ຢ່າງລະອຽດ ເພ່ືອວາງແຜນ ລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມຕົວຈິງ. 
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ຮູບພາບ 6: ການແຕ�ມ ແລະ ໃສ�ຊ່ືບັນຫາສາຍຫ�ວຍ ລົງໃສ�ແຜນທີ່ພາບຖ�າຍດາວທຽມ ແລະ ໂຕໂປ 
ແຜນທີ່ເຈ�ຍ)  

 

 

ເລີ້ມແຕ້ມບັນດາສາຍຫ້ວຍ ແລະ ຕິດເຈ້ຍເທິງແຕ່ລະສາຍຫ້ວຍ ກໍາໜົດ ແລະ ຂຽນຊ່ືໃສ່ລງົໃສ່ແຕ່ລະສາຍຫ້ວຍ 

  

ເລີ້ມແຕ້ມບັນດາສາຍຫ້ວຍ ແລະ ຕິດເຈ້ຍເທິງແຕ່ລະສາຍຫ້ວຍ ຂຽນຊ່ືໃສ່ລງົໃສ່ແຕ່ລະສາຍຫ້ວຍ ແລະ ຈຸດອາ້ງອິງ)  

ກິດຈະກ�າທີ 4: ການລົງສ�າຫລວດພ້ືນທີຕ່ົວຈິງພາກສະໜາມ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ປັບປຸງຂ�້ມູນຈຸດທີ່
ຕັ້ງພູມີສາດ: 

ຫລັງຈາກໄດ້ສືກສາ ແລະ ບັນທືກບັນດາເສ້ັນທາງ, ແມ່ນ້ໍາ, ສາຍຫ້ວຍ, ສັນພູ, ຈອມພູ ແລະ ຂໍ້ມູນ ອ່ືນໆ ທີ່ມີ
ລັກສະນະພິເສດທີ່ປະຊາຊົນເຄີຍຮູ້ ແລະ ເຫັນມາກ່ອນ ລົງໃສ່ໃນແຜນທີ່ພູມີສາດ ແລະ ໃນແຜນທີ່ພາບຖ່າຍ ຢູ່
ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານ, ກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປແມ່ນ ການລົງສໍາຫລວດພື້ນທີ່ຕົວຈີງ ພາກສະໜາມ. 

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ຂອງ ການລົງສ�າຫລວດພາກສະໜາມ ແມ�ນ: 
1) ເພື່ອກວດກາຄືນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼື ພາບຖ່າຍໂຕໂປ ແລ້ວ 

ສົມທຽບກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ, ຖ້າເກີດມີຄວາມແຕກຕາ່ງ ແມນ່ໃຫ້ດັດແກ້ ເທິງ
ແຜນທີ່ໂຕໂປ ຫລື ພາບຖ່າຍດາວທຽມ; 

2) ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ທີ່ຍັງບໍ່ຄົບຖວ້ນ ຫລື ບໍ່ທັນຊັດເຈນ ດ້ວຍ ການລົງສໍາຫລວດພາກສະໜາມ. ທີມງານຕ້ອງວາງ
ແຜນການ ແລະ ກະກຽມລົງສໍາຫຼວດຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ: 
 ກໍາໜົດຈຸດທີ່ຈະລົງສໍາຫຼວດລົງໃສ່ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼື ໂຕໂປ ຂະໜາດ A2,A3); 
 ກະກຽມແບບຟອມບັນທຶກ ຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ; 
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 ກະກຽມອຸປະກອນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ GPS, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຖ້າມ)ີ , ຖ່ານສໍາຮອງ (ແບັດເຕີລີ); 
 ກະກຽມທິມງານ: ຕ້ອງປະກອບມີ 3 ຫາ 4 ຄົນ ໃນທິມ. ໃນນ້ີຈະມີ ພະນັກງານວິຊາການ 1-2 ຄົນ ແລະ 

ມີ ປະຊາຊົນນໍາພາທາງ 1-2 ຄນົ. 

ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກການສັງເກດພາກສະໜາມ ໂດຍ: 1) ຂຽນໂດຍກົງລົງໃສ່ແຜນທີ່ລົງສະໜາມ ແລະ 
2) ບັນທືກຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມ 17.1: ການສໍາຫລວດຈຸດທີຕ່ັ້ງສໍາຄັນທາງພູມີສາດ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ.  

ຕາຕະລາງ 13: ຕາຕະລາງບັນທຶກບັນດາຈຸດທ່ີບ່ໍສາມາດລະບຸໄດ້ເທິງແຜນທ່ີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມຄືນ   

ຈຸດ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ ່
ຕ�ອງໄດ�ລົງສ�າຫຼວດ ການສັງເກດການພາກສະໜາມ ເສ້ັນຂະໜານ X) ເສ້ັນແວງ Y) 

    

    

    

ໝ າຍເຫ ດ: ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ຢືນຢັນຈຸດທີ່ຕ້ັງທາງພູມີສາດຕ່າງໆ ສາມາດດໍາເນີນ ຄຽງຄູ່ກັບການສໍາ
ຫຼວດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ - ເນ່ືອງຈາກການສ້າງແຜນທີ່ພູມີສາດ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນ
ບາດກ້າວຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນ ຮອບທີ່ 1 .   

ຮູບພາບ 7: ຮູບພາບແຜນທີ່ໂຕໂປ ທີ່ໄດ�ນ�າໄປລົງສ�າຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະໄດ�ດັດແກ�ຂ�້ມູນຈາກການ
ລົງສະໜາມຕົວຈິງ 

 
ຕາຕະລາງ 14: ບັນທືກການສ າຫລວດຈຸດທີຕ່ັ້ງສ�າຄັນທາງພູມີສາດ 

ບ�ານ   ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າ:   

ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ:   

ລ/
ດ 

ຊ່ືຈຸດ/
ສະຖານທີ ່

ເສ້ັນຂະໜ
ານ X) 

ເສ້ັນ
ແວງ 

Y) 

ລະດັບ
ສູງ 

ຄວາມ
ຄາດເຄ່ືອນ 

ເລກທີ່ຮູບ
ພາບ 

ອະທິບາຍສະພາບຈຸດ
ພິເສດ 
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ກິດຈະກ�າທີ 5: ສັງລວມບັນດາຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ຈາກກອງປະຊຸມ ແລະ ການສ�າຫລວດພາກສະໜາມ ແລະ 
ນ�າມາປັບປຸງແຜນທີ່ພູມີສາດພ້ືນຖານ 

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການສໍາຫລວດພື້ນທີ່ພາກສະໜາມແລ້ວ, ຂໍ້ມນູໃໝ່ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກດັດແກ້ ລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້
ຈາກເຄື່ອງ GPS ຈະຖືກນໍາມາປັບປຸງແຜນທີ່ເຈ້ຍ ແລະ ປ້ອນເຂົ້າໄວ້ໃນລະບົບຄອມພີວເຕີ ນໍາໃຊ້ໂປຼແກມ 
ArcMap ຫຼື QGIS ແລ້ວນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເຫລ່ົານ່ີ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງແຜນທີ່ພູມີສາດ ແລະ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼ ື

ແຜນທີ່ໂຕໂປພື້ນຖານ ແລະ ດາວໂຫລດຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງ GPS ລົງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນ GIS. 

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການເອົາຂໍ້ມູນພູມີສາດ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄນັທາງພູມີສາດ ລົງໃສ່ແຜນທີ່, ເຮົາເອ້ີນແຜນທີ່ ນ້ີວ່າ 
GeoMap, ຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາດກ້າວນ້ີແມ່ນ ການສ້າງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼື ພາບ

ຖ່າຍທາງອາກາດ GeoSIM) ແລະ ແຜນທີ່ໂຕໂປ  ທີ່ມີຂໍ້ມູນພູມີສາດຄົບຖ້ວນແລ້ວ GeoTopoNGD ຫຼ ື

GeoTopoSRTM).  

ກິດຈະກ�າທີ 6: ນ�າສະເໜີ “ແຜນທີ່ພູມີສາດພ້ືນຖານ ຂອງ ບ�ານ ໃຫ� ປະຊາຊົນ”  

ນໍາສະເໜີ “ແຜນທີ່ພູມີສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ” ໃໝ່ສະບັບນ້ີ ເປັນສະບັບຮ່າງທີ່ 1) ໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ 
ແລະ ປະຊາຊົນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຊື່ງຖ້າຍັງມີຄວາມຜິດພາດ ຫລື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີມງານ
ວິຊາການ PFALUPAM ຕອ້ງໄດ້ກວດກາຄືນຂໍ້ມູນໃນແຜນທີ່ ແລະ ດັດແກ້ຂໍ້ມູນເທິງແຜນທີ່, ຖ້າເຫັນວ່າຈໍາ
ເປັນ ແມ່ນຕ້ອງລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມຕົວຈິງຕື່ມອີກ ໂດຍທົ່ວໄ ປແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນເວລາລົງສໍາຫວຼດຂອບ
ເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນຢູ່ແລ້ວ. 

ຮູບພາບ 8: ຕົວ ຢ�າງແຜນທ່ີໂຕໂປ ກົມແຜນທ່ີ 1980.) ທ່ີກ�າລັງຈະ
ເພີ່ມຂ�້ມູນພູມີສາດເຂ້ົາໄປ. 

ຮູບພາບ 9: ຕົວຢ�າງແຜນທ່ີໂຕໂປ ນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນ SRTM ຈາກ

ອົງການນາຊາ) ທ່ີໄດ�ເພີ່ມຂ�້ມູນພູມີສາດ ເຂ້ົາໄປແລ�ວ ຜ�ານໂປ

ແກຼມ GIS. 

  

ຮູບພາບ 10: ຕົວຢ�າງແຜນທີ່ພາບຖ�າຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທີ່ໂຕໂປ ທີ່ໄດ�ເພີ່ມຂ�້ມນູພູມີສາດເຂ້ົາໄປ 
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ຂ້ັນຕອນ 6: ສ�າງແຜນທີ່ເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງບ�ານ: 

ການກໍາໜົດ ແລະ ແຕ້ມເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ຊາຍແດນບ້ານ) ຈະປະຕິບັດພາຍຫຼັງສໍາເລັດວຽກການສ້າງ
ແຜນທີ່ພູມສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ. ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທາງວິຊາການ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໜາ້ວຽກນ້ີ ແມ່ນຊຸດດຽວກັນກັບ
ໜ້າວຽກການສ້າງແຜນທີ່ພູມສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ.  

1. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ: 
1) ປະຊາຊົນ: ເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນເຊີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກບ້ານເປ້ົາໝາຍ ຫຼື ບ້ານເຈ້ົາພາບ, ຫຼັງຈາກນ້ັນ

ຈ່ືງເຊີນຕົວແທນຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງ. ຕົວແທນທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມຄວນມີເງື່ອນໄຂ ດ່ັງນ້ີ:  
 ເປັນຄະນະດຽວກັນທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັບທິມງານວິຊາການໃນການສ້າງແຜນທີ່ພູມສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ; 
 ເປັນອໍໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ຄະນະ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານທີ່ສາມາດຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນບ້ານໄດ້; 
 ເປັນຄົນທີ່ສາມາດຊີ້ບອກເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ຫຼື ຊາຍແດນບ້ານ ແລະ ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານບ້ານຕົນເອງ; 
 ສາມາດນໍາພາພະນັກງານໄປຮອດສະຖານທີ່ ແລະ ຕາມແລວເຂດຄຸ້ມຄອງ/ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ບ້ານຕໍ່ບ້ານ. 
2) ພະນັກງານວິຊາການ:  ແມ່ນທີມງານດຽວກັນ ທີ່ສ້າງແຜນທີພູ່ມສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານກ່ອນໜ້ານ້ັນ.  

2. ສັງລວມກດິຈະກ�າທີຕ່�ອງດ�າເນີນການ: 

ຕາຕະລາງ 15:  ສັງລວມກດິຈະກ�າ ແລະ ກ�າໜົດເວລາທີ່ຕ�ອງເຮັດ 

ລດ ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກ�າ ເວລາ 

1.  ອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ແຜນທ່ີພູມສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ 20 ນາທີ 

2.  ການກໍາໜົດເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານເບື້ອງຕົ້ນ 2-3 ຊ່ົວໂມງ 

3.  ປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ບັນດາບ້ານອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອຫາຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ສ້າງບົດບັນທຶກ 1 > ຊ່ົວໂມງ 

4.  ການກະກຽມ ບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ບ້ານຕໍ່ບ້ານ 1 > ຊ່ົວໂມງ 

5.  ການວາງແຜນລົງສໍາຫລວດເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ໃນບາງຈຸດ/ບາງເຂດ 1 ຊ່ົວໂມງ 

6  ການລົງສໍາຫລວດ ເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານຕໍ່ບ້ານຕົວຈິງພາກສະໜາມຮ່ວມກັນ 1 - 2 ວັນ 

7  ການປັກປ້າຍໝາຍບອກເຂດຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ບ້ານຕໍ່ບ້ານ ຊ່ົວຄາວ  

8  ປັບປຸງແຜນທ່ີ ແລະ ບົດເລ່ົາຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ 2-3 ຊ່ົວໂມງ 

9  ຮ່າງ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ 1 ຊ່ົວໂມງ 

10  ສະເໜີຂໍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ  
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ກິດຈະກ�າທີ ່1: ອະທິບາຍໃຫ�ປະຊາຊົນເຂ້ົາໃຈ ກ�ຽວກັບ ແຜນທີ່ພູມສາດພ້ືນຖານຂອງບ�ານ: 

ເພື່ອກໍາໜົດເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ຫາກບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຮ່ວມສ້າງແຜນທີ່ພູມສາດພືນ້ຖານຂອງບ້ານ ຫຼື ມີ
ປະຊາຊົນຜູ້ໃໝ່ມາເພີ້ມ, ທີມງານຕ້ອງອະທິບາຍຄືນແຜນທີພູ່ມສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ  ຫຼັງຈາກນ້ັນ ຈ່ືງເຂົ້າສູ່
ຂະບວນການເຮັດວຽກກໍາໜົດເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ. 

ກິດຈະກ�າທີ່ 2: ການກ�າໜົດເສັ້ນຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານເບ້ືອງຕົ້ນ:  

ການກໍາໜົດເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ເບື້ອງຕົ້ນມີຄື:  

1) ສັງລວມ/ລວບລວມບົດບັນທືກເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ສະບັບທີ່ປະຊາຊົນມີ/ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ອາດເປັນບົດເລ່ົາ ຫຼື ບົດບນັທຶກຕົກລົງຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ)  ແລະ ໃຫ້ເຮັດສໍາເນົາເກບັໄວ້; 

2) ຖ້າໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ມີບົດບັນທືກ ຫຼື ແຜນທີ່ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ປະຊາຊົນ ອະທິບາຍ
ລະອຽດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານທີ່ຕິດຈອດ ກັບແຕ່ລະບ້ານອ້ອມຂ້າງ ອິງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮັບຮູ້ຂອງເຂາົເຈ້ົາ 
ໂດຍຂຽນເປັນບົດເລ່ົາຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂື້ນມາໃໝ່; 

3) ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງບ້ານ ອາດອິງຕາມບົດເລ່ົາ ຫຼື ບົດບັນທຶກຕົກລົງ
ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານທີ່ມີຢູ່) ທິມງານວິຊາການຕ້ອງ: 
 ບັນທືກຂໍ້ມູນ ບົດເລ່ົາຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານລົງໃສ່ເຈ້ຍ ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບາ້ນ) ; 
 ລະບຸຕໍາແໜ່ງແຕ່ລະຈຸດທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດລົງໃສ່ແຜນທີ່ ຕາມທີ່ປະຊາຊົນບອກເລ່ົາ; ແລ້ວຫຼັງຈາກນ້ັນ  
 ເລ່ີມແຕ້ມເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ຈາກຈຸດໜື່ງໄປຫາອີກຈຸດໜື່ງ ຕາມການບອກເລ່ົາຂອງປະຊາຊົນ. 

ໝ າຍເຫ ດ: ໃນກລໍະນີ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ຫາກມີແຜນທີ່ເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມີບົດບັນທືກທີ່ໄດ້ເຊັນຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ
ແລ້ວ ທິມງານຕ້ອງໄດ້ສໍາເນົາເກບັໄວ້ເປັນຫັຼກຖານ ແລະ ຕ້ອງກວດກາເຂດຄຸ້ມຄອງໃນແຜນທີ່ຄືນຢ່າງລະອຽດ 
ຊ່ືງຖ້າຫາກສັງເຫດເຫັນບ່ອນໃດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດັດແປງຄືນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ໃນກໍລະນີ ມີຈຸດທີຍັງບໍ່ຮູ້ຂອບເຂດແນ່ນອນເທື່ອກໍ່ໃຫ້ທມີງານ ໝາຍຈຸດໄວ້ເທິງແຜນທີ່ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື
ຕົກລົງກັບບາ້ນອ້ອມຂາ້ງ. 

ກິດຈະກ�າ ທີ ່3:  ປຶກສາຫາລື ຮ�ວມກັບ ບັນດາບ�ານອ�ອມຂ�າງ ເພ່ືອຫາຂ�້ຕົກລົງ ແລະ ສ�າງບົດບັນທຶກ: 

ພາຍຫຼັງທີບ່້ານເຈ້ົາພາບ ສໍາເລັດການບອກເລ່ົາເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ອິງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂາົ, 
ທິມງານວິຊາການ ແລະ ບ້ານເຈ້ົາພາບ ເຊີນເອົາບັນດາ ບາ້ນອ້ອມຂ້າງ ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຫາ
ຂໍ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ເຂດຄຸມ້ຄອງລະຫວ່າງບາ້ນ ຕໍ່ ບ້ານ. ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການດໍາເນີນການປຶກສາ
ຫາລື ມີດ່ັງນ້ີ: 

1) ທີມງານຂັ້ນເມືອງ ຮ່ວມກັບບາ້ນເຈ້ົາພາບ ເຮັດໜງັສືແຈ້ງເຊີນໃຫ້ບັນດາບ້ານອ້ອມຂ້າງ ມາຮວ່ມການປະຊຸມ; 
2) ພາຍຫຼັງ ທີ່ຕົວແທນຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງມາຮອດບ້ານເຈ້ົາພາບແລ້ວ ກໍດໍາເນີນກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວ

ກັບ ການກໍາໜົດຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງບ້ານ ນໍາພາໂດຍ ຫົວໜ້າ ຫລື ຮອງຫົວໜາ້ຫ້ອງການພັກກຸ່ມ ຫຼື ບາງ
ກໍລະນີ ແມ່ນພະນັກງານ ຈາກ ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ; 

3) ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັກກຸ່ມ ສະເໜີຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ ແລ້ວ ບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ທີມງານ PFALUPAM 
ສະເໜີແຜນທີ່ ແລະ ບົດເລ່ົາ ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ທີ່ບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ທີມງານໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງຂື້ນມາ; 

4) ເປີດໂອກາດໃຫ້ຕົວແທນໝົດທຸກທ່ານ ລວມທັງບ້ານອ້ອມຂ້າງ ທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ລາຍລະອຽດ
ຂອງເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ແລະ ບົດເລ່ົາເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວາ່ງບາ້ນຕໍ່ບ້ານ ເທື່ອລະບ້ານຢ່າງລະອຽດຖ່ີຖ້ວນ; 

5) ຖ້າໃນກໍລະນີທີ່ ບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ 1 ຫຼື ຫຼາຍບ້ານອ້ອມຂ້າງ ສາມາດຕົກລົງເອກະພາບ ເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມ
ຄອງບ້ານ ທີ່ສະເໜີໂດຍບ້ານເຈ້ົາພາບ ແມ່ນສາມາດຮາ່ງບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ຂື້ນມາໄດ້ເລີຍ, 
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6) ໃນກໍລະນີທີ່ ບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ 1 ຫຼື ຫຼາຍບ້ານອ້ອມຂ້າງ  ມີການສະເໜີໃຫ້ມີການດັດແກ້ ຫລື ປ່ຽນແປງ
ລາຍລະອຽດບາງຈຸດ ທີມງານຕ້ອງດັດແປງ ເສ້ັນຂອບເຂດຄຸມ້ຄອງບ້ານເທິງແຜນທີ່ ແລະ ບົດເລ່ົາຂອບເຂດ
ຄຸ້ມຄອງບ້ານຕໍ່ບາ້ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງບ້ານເຈ້ົາພາບ ກັບ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ, 

7) ຖ້າຫາກຍັງມີຈຸດເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ບາງຈຸດ ຫຼື ບາງເຂດ ທີຍ່ັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ພາຍຫຼັງການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ ກ.) ຈຸດດ່ັງກ່າວບໍ່ຈະແຈ້ງເທິງແຜນທີ່, ຫຼື ຂ.) ຈຸດດ່ັງກ່າວມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, 
ແມ່ນຕ້ອງບັນທຶກ ແລະ ໝາຍໃສ່ໃນແຜນທີ່ໄວ້ ເພື່ອການລົງໄປສໍາຫລວດພາກສະໜາມເພີມ່ເຕີມ.  

ໝ າຍເຫ ດ: ໃນກໍລະນີ ທັງສອງບ້ານຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງ ກັນເລ່ືອງເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຜ່ານ ການ
ລົງໄປສໍາຫລວດຕົວຈິງແລ້ວກຕໍາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັກກຸ່ມ ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ຈະຕ້ອງໄດ້
ພະຍາຍາມນໍາສະເໜີທາງເລືອກ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕົກລົງຮ່ວມກັນຂອງບ້ານ
ທັງສອງ. ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ອີກ ແມ່ນໃຫ້ທີມງານປືກສາຫາລືກັນ ແລະ ລາຍງານຫາ ທ່ານ
ເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອພິຈາລະນາຫາທາງແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ. ຫາກ ທັງສອງບ້ານ ຄູ່ກໍລະນີ) ນອນໃນເຂດຄຸມ້ຄອງຂອງ
ສອງເມືອງຕ່າງກັນ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຈະເປັນຜູ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ.  

ກິດຈະກ�າ ທີ ່4:  ການກະກຽມ ບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງ ລະຫວ�າງ ບ�ານຕ�່ບ�ານ: 
ໃນກໍລະນີທີ່ບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງສາມາດຕົກລົງເປັນເອກະພາບ 100% ຕໍ່ກັບເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານຕໍ່ບ້ານ, ແມ່ນໃຫ້ກະກຽມ “ບົດບັນທຶກເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບາ້ນ” ຕາມຮ່າງແບບຟອມ.  

ກິດຈະກ�າ ທີ ່5: ການວາງແຜນລົງສ�າຫລວດເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ ໃນບາງຈຸດ/ບາງເຂດ: 
ການລົງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ແມ່ນວຽກທີ່ຈໍາຕ້ອງປະຕິບັດ ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກຝ່າຍຈະເຫັນ
ດີເອກະພາບກັບຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມແລ້ວກໍຕາມ ເພື່ອກວດກາຄືນວ່າ ແຜນທີ່ ທີ່ເຮົາກະກຽມ
ໄປນ້ັນຖືກຕ້ອງບໍ່ ແລະ ສາມາດເກັບກໍາໄດ້ບາງຈຸດພິກັດອ້າງອິງເພີ່ມເຕີມເພື່ອນໍາມາສະແດງເທິງແຜນທີ່ ເຊັ່ນວາ່ 
ຈຸດທີບໍ່ມີພາບພູມສັນຖານທີ່ສາມາດເປັນສີ່ິງອ້າງອີງທາງທໍາມະຊາດໄດ້. ການວາງແຜນການລົງສໍາຫຼວດຂອບເຂດ
ຄຸ້ມຄອງບ້ານ ມີໜ້າວຽກດ່ັງຕໍໄ່ປນ້ີ: 
1) ການກະກຽມແຜນທີ່ ແລະ ວາງແຜນເສ້ັນທາງສໍາຫຼວດ: 
 ກ່ອນການລົງສໍາຫລວດພາກສະໜາມ, ທິມງານແຜນທີ່ ຕ້ອງໄດ້ກໍາໜົດ ແລະ ບັນທຶກຈຸດ ຂອບເຂດຄຸ້ມ

ຄອງບ້ານ ທີ່ຕ້ອງການສໍາຫວຼດລົງໃສ່ແຜນທີ່ ແລະ ປ້ືມບັນທຶກ; 
 ຫຼັງຈາກນ້ັນ ກະກຽມແຜນທີ່ເພື່ອລົງສໍາຫຼວດ ມີ: ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ (GeoSim) ແລະ ແຜນທີ່

ໂຕໂປ (GeoTopo) ຂະໜາດເຈ້ຍ A2 ຫຼື A3; ແລະ  
 ພະນັກງານຜູ້ວາງແຜນລົງສໍາຫລວດນ້ັນ ຕ້ອງໄດ້ເຕົ້າໂຮມ ທີມງານລົງສໍາຫລວດທັງໝົດ ພະນັກງານ 

ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ນໍາພາທາງ) ແລະ ແນະນໍາ/ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບແຜນທີ່ ແລະ ຈຸດບ່ອນຈະລົງ
ສໍາຫລວດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ວິທີການເກັບກໍາຈຸດ GPS ເຂົ້າແບບຟອມ. 
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2) ກະກຽມອຸປະກອນ: 

ຕາຕະລາງ 16: ອຸປະກອນທ່ີຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ກະກຽມເພ່ືອລົງສ�າຫຼວດພາກສະໜາມ 
ຊ່ືອຸປະກອນສ�າຫຼວດ ຈ�ານວນ ຫົວໜ�

ວຍ 
ໝາຍເຫດ 

ເຄື່ອງ GPS/ແບບຟອມຄົບຊຸດ 1 ເຄື່ອງ ທ່ີມີຄ່າຜິດດ່ຽງ 3 ແມັດລົງມາ 

ແຜນທ່ີພື້ນຖານທ່ີມີພາບຖ່າຍດາວທຽມຮອງພື້ນ ຂະໜາດA3 1 ແຜ່ນ/ທີມ ແຕ້ມ/ໝາຍຈຸດສໍາຫຼວດໃສ່ໄວ້ 

ອຸປະກອນຂີດຂຽນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້    

3) ຈັດແບ່ງທີມລົງສໍາຫລວດ: ສະມາຊິກທິມງານລົງສໍາຫລວດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ພາກສະໜາມ ປະກອບມີ: 
 ຕົວແທນຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ບາ້ນເຈ້ົາພາບ ແລະ ຂອງບັນດາບ້ານອ້ອມຂ້າງ; 
 ຄະນະ ຫຼື ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການພກັກຸ່ມ; 
 ພະນັກງານ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ຜູ້ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ GPS); 
 ພະນັກງານ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ; 
 ພະນັກງານ ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ. 

ແບ່ງທີມງານ ອອກເປັນ 2-3 ທີມຍ່ອຍ ແລະ ແນະນໍາວິທີ່ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັບຈຸດພິກັດ ກ່ອນລົງສໍາ
ຫຼວດພາກສະໜາມຕົວຈິງ. ການເດີນສໍາຫລວດເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 1 -3 ວັນ ແຕ່ອາດ
ແກ່ຍາວອອກໄປ ໂດຍຂຶ້ນກັບຈໍານວນບ້ານອ້ອມຂ້າງ, ຈໍານວນຈຸດເຂດຂອງຄຸ້ມຄອງບາ້ນທີ່ຈະໄດ້ລົງສໍາ
ຫລວດ, ສະພາບການເຂົາ້ເຖີງ ຍາກ, ງ່າຍ, ໄກ້ ຫຼື ໄກ ແລະ ຂະໜາດພື້ນທີຂອງບ້ານ ໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍ). 

ກິດຈະກ�າ ທີ ່6: ການລົງສ�າຫລວດ ເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານຕ�່ບ�ານຕົວຈິງພາກສະໜາມຮ�ວມກນັ: 

1) ການນ�າໃຊ�ແຜນທີ່ພາກສະໜາມ: ເມື່ອໄປເຖິງຈຸດສໍາຫຼວດ, ທິມງານ ແລະ ປະຊາຊນົສັງເກດການ ແລະ 
ກວດກາຄືນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ແລ້ວ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ GPS ຈັບຈຸດພິກັດ ແລ້ວໝາຍຕໍາແໜ່ງລົງໃສ່ແຜນທີ່

ພາກສະໜາມ. ນອກນ້ັນ ຍັງໝາຍຈຸດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ທີ່ປະຊາຊົນຜູ້ລົງສໍາຫຼວດ ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້, ຄັ້ງທໍາ
ອິດ ບໍ່ຄວນໃຊ້ບິກ ແຕ້ມ ຫຼື ຂີດຂຽນລົງໃສ່ແຜນທີ່ເລີຍ ຄວນໃຊ້ສໍທີ່ສາມາດລຶບໄດ້ ຂີດຂຽນກ່ອນ ແລ້ວຫຼັງ
ຈາກນ້ັນ ຈ່ືງໃຊ້ບິກຂຽນ ພາຍຫຼັງທີ່ທຸກຝ່າຍຕົກລົງກັນໄດ້;   

2) ການນ�າໃຊ�ແບບຟອມທກຶຂ�້ມູນ GPS: ທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ບນັທຶກຈຸດພິກັດໃດໜື່ງ ໃຫ້ ບັນທຶກຂໍ້ມູນລາຍ
ລະອຽດຕ່າງໆ ລົງໃສ່ແບບຟອມ 16.2 ແບບຟອມ ບັນທຶກການສໍາຫລວດຈຸດອ້າງອິງຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານ);   

3) ເນ່ືອງຈາກຮ່າງບັນທຶກດ່ັງກ່າວ ຈະໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງສໍາຄັນ ແລະ ໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ, ການບັນທຶກຂໍ້
ມູນຄວນຂຽນໃຫ້ລະອຽດ, ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍ ບໍ່ຂີດຂາ້/ຊໍ້າຫລາຍເທື່ອ ແລະ ບັນທຶກໃຫ້ຄົບຖ້ວນທຸກໆຫ້ອງ; 

4) ຫລັງຈາກກັບຈາກການເດີນສໍາຫລວດພາກສະໜາມແລ້ວ, ທມີງານສໍາຫລວດແຕ່ລະທີມກວດເບິ່ງແບບຟອມ
ບັນທືກ ຂອງຕົນອີກເທື່ອໜຶ່ງກ່ອນສ່ົງມອບໃຫ້ ທີມງານ/ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານ GIS ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງ GPS. 
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ກິດຈະກ�າທີ່ 7: ການປັກປ�າຍໝາຍບອກເຂດຄຸ�ມຄອງ ລະຫວ�າງ ບ�ານຕ�່ບ�ານ ຊ່ົວຄາວ: 

ຖ້າກໍລະນີທີ່ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານຕໍ່ບ້ານ ສາມາດຕົກລົງເອກະພາບໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ໃນເວລາທີ່ລົງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່
ຕົວຈິງ, ຖ້າສາມາດເຫັນ ຈຸດເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານລະຫວາ່ງບາ້ນຕໍ່ບ້ານ ທີ່ມີລັກສະນະໂດດເດ່ັນ ແລະ ສໍາຄັນ, ສາມາດ
ຕິດປ້າຍຈຸດເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນຊົ່ວຄາວໄວ້ ເພື່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະ
ຕິດ ຢູ່ຈຸດເສ້ັນທາງຄຸ້ມຄອງບ້ານ ລະຫວ່າງ ບ້ານຕິດຈອດກັນ.  

ກິດຈະກ�າທີ ່8: ປັບປຸງແຜນທີ່ ແລະ ບົດເລົ່າຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ: 

1) ພາຍຫລັງກັບຄືນມາຈາກການລົງສໍາຫລວດຕົວຈິງແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ນໍາເອົາຂໍ້ມູນ ທັງໝົດເຊັ່ນ: ຈຸດພິກັດ, ບົດ
ເລ່ົາເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ, ເສ້ັນຂອບເຂດ, ການສັງເກດການຕ່າງໆ ແລະ ສ່ີງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ສອງບ້ານ 
ມາປັບປຸງ ແລະ ດັດແກ້ເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ; 

2) ໃນກໍລະນີ ທີ່ທິມງານລົງພາກສະໜາມເຫັນວ່າບັນດາຈຸດທີ່ຕັ້ງພູມສາດເທິງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ບໍ່ຖືກ 
ຕ້ອງ ຫຼື ຍັງບໍ່ຄົບ, ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາເພີ່ມເຕີມ ແລ້ວນໍາມາດັດແກ້ ປັບປຸງໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ; 

3) ເຊັ່ນດຽວກັນ ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງບົດເລ່ົາຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານໃຫຄ້ົບຖ້ວນ ອິງຕາມ
ຜົນການລົງສໍາຫຼວດຕົວຈິງ; ແລະ  

4) ຫຼັງຈາກນ້ັນ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກພາກສະໜາມ ຕ້ອງນໍາໄປມອບໃຫ້ ທິມງານ GIS ເພື່ອເກັບຮັກສາໃນ 

ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ ແລະ ແຕ້ມແຜນທີ່ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນໂດຍການນໍາໃຊ້ໂປແກຼມ ArcGIS ຫຼື QGIS. 

ໝ າຍເຫ ດ: ການສ້າງຂໍມູ້ນແຜນທີ່ GIS ໃນເວລາຢູ່ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ແມ່ນເລີມ່ແຕ້ມແຜນທີ່ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ເທງິ
ລະບົບ GIS ເຂົ້າເຄ່ືອງພີວເຕີ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຢູ່ໃນບາ້ນເປົ້າໝາຍ ເຫດຜົນກໍ່ເພາະວ່າ ຖ້າພະນັກງານ GIS ພົບບັນຫາ ຫືຼ ສ່ີງ
ທີ່ບໍ່ເຂົາ້ໃຈ ໃນຂະນະທີ່ແຕ້ມຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ແມ່ນສາມາດຖາມ ຫືຼ ກວດກາຄືນກັບ ປະຊາຊົນ ຫືຼ ພະນັກງານທ້ອງ
ຖ່ີນໄດ້ເລີຍ. ນອກນ້ີ, ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ຍັງສາມາດນໍາສະເໜີໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນຜ່ານເຄ່ືອງສາຍ
ແອວຊີດີ ໃນກອງປະຊຸມ ເພ່ືອເປນັການສະຫລຸບວຽກງານສ້າງແຜນທີ່ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ. 

ການໃສ່ຊ່ືແຜນທີ່ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ: ເວລາທີ່ເຮົາໄດ້ເພ່ີມຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ເຂົ້າໃນແຜນທີ່ພູມີສາດ ແລະ ໂຕໂປ, 
ແຜນທີ່ເຫ່ົຼານ້ີຈະກາຍເປັນແຜນທີຂ່ອງເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ:  1) ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ທີ່ມຂີໍມູ້ນ
ພູມີສາດ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ GeoSIMVB) ແລະ 2) ແຜນທີ່ໂຕໂປ ທີມ່ີຂໍມູ້ນພູມສີາດ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ້ມ
ຄອງບາ້ນ GeoTopoVB). 

ກິດຈະກ�າທີ່ 9 : ຮ�າງ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ: 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ເປັນເອກະສານ ຖືກຮັບຮອງດ້ານນິຕິກໍາ, ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຮ່າງ “ບົດ

ບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ບ້ານຕໍ່ບາ້ນ” ໂດຍມີ ຮ່າງບົດເລ່ົາ ຄັດຕິດ ແລ້ວອ່ານເນ້ືອໃນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ທັງສອງບ້ານ ບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ) ຮັບຮູ້ ເພື່ອ ທົບທວນຄືນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ດັດແກ້ຄໍາເວົ້າໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ຫຼື ເປັນ ພາສາທ້ອງຖ່ີນ ກ່ອນທີ່ຈະສ່ົງໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ເພື່ອຂໍຮັບຮອງ ແລະ ອານຸ
ມັດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.  ຖ້າຍັງຍັງມີຂໍ້ສະເໜີ ຫຼື ມີຈຸດບໍຖື່ກຕ້ອງ ກໍໃຫ້ດັດແກໃ້ຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການສະເໜີ
ຂອງທ້ອງຖ່ີນ ຫຼັງຈາກນ້ັນ ນາຍບ້ານຂອງທັງສອງບ້ານ ກໍລົງລາຍເຊັນຮັບຮອງບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງ
ໜ້ອຍຕ້ອງມີ 6 ສະບັບ ເພື່ອສ່ົງໃຫ້ ແຕ່ລະບ້ານ 1 ສະບັບ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບ່ອນລະ 1 ສະບັບ).  
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ກິດຈະກ�າທີ່ 10: ສະເໜີຂ�ພາກສ�ວນທີກ່�ຽວຂ�ອງ ຮບັຮອງບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ: 

ພາຍຫຼັງທີ່ ບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ໄດ້ຖືກຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງລົງລາຍເຊັນ ຈາກທັງສອງບ້ານ, ທິມ
ງານ PFALUPAM ຕ້ອງໄດ້ນໍາຮ່າງບົດບັນທຶກສະບັບດ່ັງກ່າວ ສະເໜີຍັງໄປ ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ລວມມີ:  ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມ , ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ 
ຫ້ອງການພາຍໃນ ເພື່ອໃຫ້ ບນັດາຫ້ອງການຂ້າງເທິງໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ຢັ້ງຢືນ ຮັບຮູ້ ເອົາການກໍາໜົດຂອບເຂດຄຸ້ມ
ຄອງບ້ານ ດ່ັງກ່າວ, ແລ້ວ ແມນ່ໃຫ້ສະເໜີໄປຍັງ ທ່ານເຈ້ົາເມອືງ ຜ່ານ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ) ເພື່ອ ອານຸມັດ
ຮັບຮອງ ແລ້ວ ແຈກຍາຍ ບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ຕົ້ນສະບັບ  ໃຫ້ ບ້ານເປ້ົາໝາຍ 1 ສະບັບ, ບ້ານອ້ອມ
ຂ້າງ 1 ສະບັບ ແລະ ເກັບຮກັສາ ໄວ້ຢູ່ ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ. 
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ບາດກ�າວທີ່ 3: ສ�າງແຜນທີ່ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ແລະ ປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ຂອງດິນ ວຽກພາກສະໜາມ ຮອບ 2) : 
ຂ້ັນຕອນ 1: ສ�າງແຜນທີ່ການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິກະສກິ�າ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ�ມຂອງປ�າໄມ� ໃນປະຈຸບັນ 
CLUFC): 

ການສຶກສາ, ສໍາຫລວດ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີດິ່ນກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມປົກຫຸມ້ປ່າໄມ້ປັດຈຸບັນ  ແມ່ນໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນຮອບທີ 2 ໃນບ້ານເປ້ົາໝາຍ ຫຼື ທຸກໆບາ້ນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານ).  ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນການຄອບຄອງທີ່
ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ CLUFC ເປັນພື້ນຖານໃນການເຮັດວຽກດ່ັງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພື້ນທີ່
ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນປັດຈຸບັນ. 

1. ການກະກຽມ: 

 ການກະກຽມເຄ່ືອງມື ແລະ ອຸປະກອນ: 

ກ່ອນທີມງານຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສຶກສາ, ສໍາຫລວດ ແລະ ການເຮັດແຜນທີ່ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນປັດຈຸບັນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ການກະກຽມເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ 
ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຫລາຍ, ລາຍລະອຽດຂອງເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃຫເ້ບິ່ງຢູ່ເຄື່ອງມືພາກ
ຫ້ອງການ ທີ່ 1 ໂດຍສະເພາະ ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນສໍາລັບການສຶກສາ, ສໍາຫລວດ ແລະ ການເຮັດແຜນທີ່ 
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ປັດຈຸບັນ ຄື: ບິກ ແລະ ສໍ ສໍາລັບແຕ້ມແຜນທີ່ ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາ ວທຽມ ແລະ 
ໂຕໂປ), ເຂັມມຸດ ສໍາລັບປັກໝາຍຈຸດເຮັດໄຮ່ ແລະ ໝາຍເຂດແດນພື້ນທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ປ່າໄມ້, ເສ້ັນ

ດ້າຍ ສໍາລັບມັດໝາຍຂອບເຂດິດກັບເຂັມມຸດ, ສະຕິກເກີ stickers) ສໍາລັບໝາຍຊື່ຈຸດເຮັດໄຮ່, ເຄື່ອງ

ຄອມພິວເຕີ / GPS ສํາລັບສํາຫຼວດ ແລະ ແຕ້ມແຜນ 

 ການກະກຽມແຜນທີ:່ 

ປະກອບມີແຜນທີ່ 2 ປະເພດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມໃນການລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອກໍາໜົດພື້ນທີ່
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ CLUFC) ຄື: 

 ແຜນທີພ່າບຖ�າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ  ທີ່ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ຈາກການລົງດໍາເນີນຮອບ 1 
ໂດຍສະແດງຂໍ້ມູນພູມສາດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ສະແດງຊື່ ພ້ອມຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ: ຊຶ່ງເອ້ີນແຜນທີ່ນ້ີ
ວ່າ: ແຜນທີ່ພູມສາດພື້ນຖານທີ່ມີຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ “GeoSimVB”; 

 ແຜນທີ່ພູມສັນຖານ ທີ່ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ຈາກການລົງດໍາເນີນຮອບ 1 ໂດຍສະແດງຂໍ້ມູນພູມສາດ
ປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ສະແດງຊື່ ພ້ອມຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ. 

ໂດຍທົ່ວໄປ ມາດຕາສ່ວນຂອງແຜນທີ່ຄວນຢູ່ລະຫວ່າງ 1:5,000 ຫາ 1:15,000 ຂຶ້ນກັບເນ້ືອທີ່ຂອງບ້ານ, ຖ້າ
ເນ້ືອທີ່ຫລາຍ ມາດຕາສ່ວນຂອງແຜນທີ່ກໍ່ຈະນ້ອຍລົງຕາມລໍາດັບ) ໃຊ້ເຈ້ັຍຂະໜາດ A0 ຫລື A1 ຕາມຄວາມ   

ເໝາະສົມ ຂອງພື້ນທີ່. ພ້ອມທັງສ້າງແຜນທີ່ດ່ັງກ່າວເປັນເຈ້ັຍຂະໜາດ A3 ຫຼື A2  

 ການຈ�າແນກພ້ືນທີ່ນິ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ກ�ອນການລົງພາກສະໜາມ: 

ພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບບ້ານເປ້ົາໝາຍ ແມ່ນພາບຖ່າຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ 
ຢ່າງຕໍ່າແມ່ນ 1.5 ແມັດ , ເຊັ່ນພາບຖ່າຍ SPOT ຫຼື ດີກວ່າ) ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສາມາດຈໍາແນກ ບາງ
ປະເພດທີ່ດິນ ທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ເຊັ່ນ: ທົ່ງນາ, ສວນຢາງພາລາ, ສ່ິງປຸກສ້າງ, ໜອງນ້ໍາ ເປັນຕົ້ນ, ທີມງານ
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ແຜນທີ່ ອາດຈະແຕ້ມຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນດ່ັງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນ ເພື່ອປະຫຍັດເວລາໃນການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ.  

ນອກຈາກນ້ັນ, ທີມງານແຜນທີ່ ຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນ ການຈໍາແນກພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ແລະ ການກໍາໜົດຂອບເຂດ
ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ລວມທັງກວດກາຄືນທຸກໆພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ດີຈີໄຕສກ່ອນໜ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ.  

 ຄວນລະບຸ “ວນັທີ”່ ຂອງ ພາບຖ�າຍດາວທຽມ ແລະ ພາບຖ�າຍທາງອາກາດ: 

ວັນທີຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ ເພາະວ່າ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດທີ່ກະກຽມໄປ ອາດຈະເປັນພາບໃໝ່ 
ຫຼື ເກົ່າແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງອາດເກີດຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ປະຊະຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວລາການແຕ້ມແຜນທີ່ຮ່ວມ
ກັນກັບທີມງານ. ສະນ້ັນ ທີມງານ PFALUPAM ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມາຮ່ວມເຮດັວຽກຮັບຮູ້ວັນທີ່
ຂອງພາບຖ່າຍ ເພື່ອສາມາດແປພາບຖ່າຍ/ສ້າງແຜນທີ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງອາດລະບຸໄວ້ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງເທິງ
ແຜນທີ່ ຫລື ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມກັບບໍລິສັດຂາຍພາບຖ່າຍ ຫຼື ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ. 

ຖ້າຫາກຮູ້ວັນທີ່ຂອງພາບຖ່າຍ ແລະ ເດືອນ, ປີ) ກໍຈະສາມາດຮູ້ລັກສະນະທາງພື້ນທີ່ ຕາມລະດູການຜະລິດ
ກະສິກໍາເຂດເນີນສູງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ):  

 ການກະກຽມທີມງານ PFALUPAM ແລະ ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຈາກບ�ານ: 

1) ທີມງານວິຊາການສ�າງແຜນທີ ່ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບນັ ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ຕ້ອງ ເປັນບຸກຄົນ
ສາມາດ:  
 “ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈ” ກ)  ແຜນທີ່ພູມສັນຖານ ແລະ ຂ) ພາບຖ່າຍດາວທຽມ /ທາງອາກາດ; 

 ຈໍາແນກປະເພດການນໍາໃຊທ້ີ່ດິນຕ່າງໆ, ສາຍນ້ໍາ, ເສ້ັນທາງ, ສັນພູ, ຈອມພູ, ລະບົບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ສັນຍາລັກຕ່າງໆ ທີ່ປະກົດໃນພາບຖ່າຍ ຫລື ແຜນທີ່ພູມສັນຖານ ແລະ ຕ້ອງ
ສາມາດອະທິບາຍເຄື່ອງໝາຍເທິງແຜນທີ່ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫລື ແຜນທີ່ໂຕໂປ; 

 “ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນໍາພາ” ປະຊາຊົນເຮັດວຽກໄດ້ດີ ມີທັກສະດ້ານການສ່ືສານ, ການ

ອະທິບາຍ ກ) ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທີ່ໂຕໂປ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ , ແລະ ຂ) 
ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດອ່ານເຂົາ້ໃຈ ແລະ ແປແຜນທີ່.  

ທີມງານຄວນມີຈໍານວນ ລະຫວ່າງ 2 ຫາ 3 ຄົນ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ ຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນເຮັດວຽກດ້ານແຜນທີ່ ມີ
ຄວາມສາມາດ GIS) ສ່ວນທີ່ເຫລືອເຮັດວຽກດ້ານການລົງສໍາຫຼວດ ແລະ GPS. 

2) ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກດ່ັງກ່າວ ກັບທິມງານຄວນມີເງື່ອນໄຂ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 ຕ້ອງເຂົ້າໃຈສະພາບພື້ນທີ່ຂອງບ້ານເຊັ່ນ: ຊື່ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງບນັດາສາຍນ້ໍາ, ສາຍຫວ້ຍ ແລະ ໂນນພູ, 

ສະພາບການນໍາໃຊທ້ີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດທີ່ສໍາຄັນອ່ືນໆ; 
 ສາມາດອະທິບາຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຫລື ອ່ານພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ແລະ  ສະພາບພູມສັນຖານ

ຂອງບ້ານໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະບົບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້.  

ໝ າຍເຫ ດ: 

 ໃນເບື້ອງຕ້ົນ ປະຊາຊົນອາດບໍ່ສາມາດອາ່ນ ຫືຼ ເຂົ້າໃຈແຜນທີ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນທີ່ພາບຖ່າຍ
ດາວທຽມ/ທາງອາກາດ, ດ່ັງນ້ັນ ວິຊາການຈ່ຶງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາໄລຍະໜ່ຶງໃນການອະທິບາຍ, ຫລັງຈາກ
ປະຊາຊົນເລີມ່ເຂົ້າໃຈແລວ້ ຈ່ຶງເລີມ່ສ້າງແຜນທີ່ຮ່ວມກັນພາຍຫລັງ. 
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 ປະຊາຊົນອາດຄຸ້ນເຄີຍກັບແຜນທີພູ່ມສັນຖານຈາກ ກົມແຜນທີ ່ ຫຼາຍກວ່າແຜນທີ່ພູມສັນຖານສະໄໝ    
ໃໝ່ ທີ່ສ້າງມາຈາກຂໍ້ມູນລະດັບຄວາມສູງຈາກດາວທຽມ ), ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແຜນທີ່ພູມ
ສັນຖານຈາກ ກົມແຜນທີ ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກົ່າ ແລະ ບໍມ່ີຄວາມລະອຽດກໍ່ຕາມ; 

 ຈໍານວນປະຊາຊົນທີ່ເຂົ້ົາ້ຮ່ວມເຮັດວຽກດ່ັງກາ່ວ ຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ຄົນຂື້ນໄປ ແລະ ອີກ 3-5 ຄົນ
ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ, ປະຊາຊົນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທິມງານ ຄວນປະກອບມີ
ເຖ້ົາແກ່ແນວໂຮມຂອງບ້ານ ແລະ ແມ່ຍິງ ຢູ່ນໍາ. 

3) ການແນະນ�າແຜນວຽກ ແລະ ວິທກີານເຮດັວຽກໃຫ�ແກ�ທມີງານ: 

ກ່ອນເລ່ີມຕົ້ນເຮັດວຽກຮ່ວມກບັປະຊາຊົນ, ຫົວໜ້າທີມງານ PFALUPAM ຕ້ອງອະທິບາຍນໍາສະເໜີ
ແຜນການເຮັດວຽກ ແລະ ວິທກີານເຮັດວຽກ  ພ້ອມທັງການຈັດແບ່ງວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງ
ແຕ່ລະຄົນພາຍໃນທີມງານໄດ້ຮັບຊາບເສຍກ່ອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ເວລາຈັດຕັງ້ປະຕິບັດຕົວ
ຈິງຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ. 

2.  ການກ�າໜົດໜ�າວຽກ: 

ໜ�າວຽກທີ່ 1 ການເລີມ່ຕົນ້ເຮັດວຽກຮ�ວມກັບປະຊາຊົນ: 

1) ການແນະນໍາທີມງານ ແລະ ແຜນທີ່ພື້ນຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ: 

ກ່ອນຈະເລ່ີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫົວໜ້າທີມງານ PFALUPAM ຕ້ອງອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງໜ້າວຽກ ແລະ 
ກິດຈະກໍາຫຼັກ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ
ປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ອະທິບາຍແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 3  ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ).  

ຫົວໜ້າທີມ ຫຼື ວິຊາການແຜນທີ່ ຕ້ອງອະທິບາຍແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທີ່ພູມ
ສັນຖານພູມສາດຂອງບ້ານ ທີໄ່ດ້ຈາກການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບທີ 1. ຈາກນ້ັນ ຄວນເປີດໂອກາດ ໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ສອບຖາມຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ຫລື ຂໍ້ມູນທີ່ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. 

2) ການອະທິບາຍວຽກລວມ ສໍາລັບ ການເຮັດແຜນທ່ີ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປັດຈຸບັນ: 

ຫລັງຈາກນ້ັນ ຫົວໜ້າທີມງານຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ ຂະບວນການ ແລະ ວິທີການ ໃນການສຶກສາ 
ແລະ ປະເມີນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປັດຈຸບັນ ທີມງານ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບວ່າ 
ປະຊາຊົນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກໍາໜົດ/ແຕ້ມພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້
ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຸບັນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ. 

ໜ�າວຽກທີ່ 2 ສືກສາ ປະເມີນ ແລະ ກ�າໜົດພ້ືນທີ່ດນິ ແລະ ປະເພດທີ່ດິນປ�າໄມ�: 

ການລະບຸ ແລະ ການກໍາໜົດ ສ້າງແຜນທີ່ “ທີ່ດິນປ່າໄມ້” ແມ່ນມີຄວາມລໍາບາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ
ເນີນສູງ. ເນ່ືອງຈາກທີ່ດິນປ່າໄມ້ທີ່ປະກົດຢູ່ໃນແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ແມ່ນໃກ້ຄຽງຫາຼຍກັບ
ພື້ນທີ່ປ່າເລ່ົາ. ເພື່ອຫຼີີກລ້ຽງຄວາມຜິດພາດດ່ັງກ່າວ ມີວິທີການພິຈາລະນາ ໂດຍ:  

1) ອີງຕາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນທີ່ພູມສັນຖານຂອງປະຊາຊົນເອງ; 
2) ອີງຕາມຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈ ແລະ ແປແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທີ່ພູມສັນຖານ

ຂອງປະຊາຊົນ; 
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3) ບໍ່ຄວນພະຍາຍາມເລ່ີມຕົ້ນດ້ວຍການກໍາໜົດ/ແຕ້ມ “ພື້ນທີ່ດິນປ່າເລ່ົາ” ໂດຍກົງ ເພາະອາດເກີດມີຄວາມ
ຜິດພາດຫຼາຍ, ທີມງານຄວນແນະນໍາປະຊາຊົນໃຫ້ເລ່ີມຕົ້ນກໍາໜົດ/ແຕ້ມຂອບເຂດພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່
ເຄີຍຖືກຖາງ ສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນໄລຍະ 15-20 ປີຫຼັງເສຽກ່ອນ.  

ໜ�າວຽກທີ່ 3 ການປະເມນີປະເພດພ້ືນທີ່ດິນປ�າໄມ� ເບ້ືອງຕົ້ນ ພາຍໃນບ�ານ: 

ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຄວນວາງລົງເທງິໂຕະໃຫຍ່, ໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ຫຼື ອາດຈະວາງຢູ່
ຂ້າງນອກອາຄານ ຈາກນ້ັນ ພະນັກງານຄວນແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ວັນທີ ເດືອນ ປີ ແລະ ລະດູ
ການທີ່ສະແດງໃນພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົາ້ໃຈ ແລະ ແປພາບຖ່າຍ
ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ປະເພດ ຊະນິດ)  ຂອງ ປ່າໄມ້.  

1) ຖ້າໃນກໍລະນີ ທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມໄດ້ຖືກຖ່າຍໃນໄລຍະລະດູຝົນ ຫຼື ຕົ້ນລະດູແລ້ງ ປ່າໄມ້ທຸກໆປະເພດ
ຊະນິດ) ຈະເປັນສີຂຽວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈໍາແນກດ່ັງກ່າວມີຄວາມລໍາບາກຍິ່ງຂຶ້ນ; 

2) ຖ້າໃນກໍລະນີ ທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມໄດ້ຖືກຖ່າຍ ໃນ ລະຫວ່າງ ກາງ ເຖິງ ທ້າຍລະດູແລ້ງ, ຕົ້ນໄມ້ບາງ
ຊະນິດ ຈະເລ່ີມລ່ົນໃບ ສະນ້ັນ ເຮັດໃຫ້ “ປ່າໄມ້ພັດໃບ” ຈະບໍ່ປະກົດເປັນສີຂຽວ; 

3) ຖ້າໃນກໍລະນີ ທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມຖືກຖ່າຍລະຫວ່າງ ເດືອນກຸມພາ ຫາ ເມສາ, ໄລຍະນ້ີເປັນໄລຍະທີ່
ປະຊາຊົນກະກຽມພື້ນທີ່ເພື່ອທໍາການຜະລິດ, ສະນ້ັນ ພື້ນທີ່ຈະປະກົດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນພາບຖ່າຍ
ດາວທຽມ ຊຶ່ງມີປະໂຫຍດຕໍ່ວຊິາການຫຼາຍ ໃນການຕັດສິນໃຈກໍາໜົດເຂດປ່າໄມ້ບໍ່ເຄີຍຖືກຖາງມາກ່ອນ. 

ຈາກນ້ັນ ພະນັກງານສອບຖາມປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ ແຕ່ລະປະເພດດິນປ່າໄມ້ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ຫຼື ທົ່ວເຂດ
ພູມສັນຖານຂອງບ້ານ. ຄວນເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນເອງ. ບາງກໍລະນີ 
ປະຊາຊົນອາດຕ້ອງການເບີ່ງ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອະທິບາຍແຕ່ລະເຂດພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ 
ສາມາດບອກເລ່ົາແຕ່ລະປະເພດທີ່ດິນປ່າໄມ້ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ໃຫ້ກັບທີມງານໄດ້. 

ພາຍຫຼັງທີມງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ສາມາດເອກະພາບດ້ານປະເພດພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້, ທີມງານຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກຂໍ້
ມູນດ່ັງກ່າວ. ພ້ອມນ້ັນ ຄວນໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍກ່ຽວກບັເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເພດປ່າໄມ້.  

ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນກໍາລັງອະທິບາຍກຽ່ວກັບປະເພດປ່າໄມທ້ີ່ມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານ, ທີມງານຄວນບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່
ປະຊາຊົນກໍາລັງອະທິບາຍໃນທັນທີ, ທີມງານສາມາດສົມທຽບກັບປະເພດມາດຕະຖານປ່າໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບ
ການຈໍາແນກຄ່າສີ. ຕາຕະລາງຈໍາແນກແຕ່ລະປະເພດພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ສາມາດດັດແກ້ປັບປຸງໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່
ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າໃຈແຕ່ລະປະເພດປ່າໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານຢ່າງເລິກຊຶ່ງ. 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກໍາໜົດ/ແຕມ້ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ທີມງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ສັງເກດ ແລະ ແປພາບຖ່າຍຢ່າງລະມັດລະວັງ ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນເລ່ີມຈາກດ້ານເທິງເບື້ອງຊ້າຍ ໄປຫາດ້ານ
ລຸ່ມເບື້ອງຂວາຂອງແຜນທີ່ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກແໍຕ້ມພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ພົບເຫັນລົງໃນແຜນທີ່. 

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກໍາໜົດແຕ້ມພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ທົ່ວບ້ານ ເທິງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມແລ້ວ, ທີມງານຄວນ
ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນກວດກາຄືນ ການກໍາໜົດແຕ່ລະພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຈາກນ້ັນ ສອບຖາມແຕ່ລະປະເພດ
ປ່າໄມ້ ຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນ. 

ໜ�າວຽກທີ 4: ການສຶກສາ, ປະເມີນ ແລະ ກ�າໜົດ ພ້ືນທີ່ດິນກະສິກ�າຄົງທີ່: 

1) ກ່ອນອ່ືນໝົດພະນັກງານ ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈວິທີການອ່ານ ຫຼື ແປແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈໍາແນກພື້ນທີ່ໂດຍລວມໄດ້ ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້, ທົ່ງນາ, ໄຮ່ເນີນສູງ, ສວນ, ພືດອຸດ
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ສາຫະກໍາ ຍັງຕ້ອງໄດ້ແນະນໍາປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວັນທີ່ຂອງພາບຖ່າຍ ເນ່ືອງລັກສະນະການນໍາໃຊ້ທີເຫັນເທິງ
ພາບຖ່າຍ ແມ່ນຂື້ນກັບຊວ່ງລະດູການ ຂອງພາບທີ່ຖືກຖ່າຍ; 

2) ຈາກນ້ັນ ສອບຖາມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ ຂອງແຕ່ລະປະເພດພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ແລະ ມີຈັກ
ປະເພດທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຫນັໄດ້ເທິງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ຈາກນ້ັນເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂາົເຈ້ົາໄດ້
ສົນທະນາກັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສາມາດອະທິບາຍ ແລະ ລະບຸ ທຸກປະເພດພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ພາຍໃນບາ້ນ 
ຕາຕະລາງປະເພດການນํາໃຊ້ທີ່ດິນ ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ) 

 ຈາກນ້ັນ ວິຊາການ ແລະ ປະຊາຊົນ ຮ່ວມກັນແຕ້ມ/ກໍາໜົດພືນ້ທີ່ຕອນດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ເທື່ອລະຕອນ ທີ່
ສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ເທິງພາບຖ່າຍດາວທຽມ ໂດຍນໍາໃຊບ້ິກແຕ້ມແຜນທີ່ ຫຼື ເຂັມມຸດ ແລະ ເສ້ັນດ້າຍ; 

 ໃນຂະນະດຽວກັນ, ວິຊາການຄວນຂຽນຊື່ແຕ່ລະ “ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ” ລົງໃສ່ສະຕິກເກີແລ້ວຕິດໃສ່
ແຜນທີ່ ການຂຽນຊື່ແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນສາມາດນໍາໃຊ້ຊື່ທ້ອງຖ່ີນ ຫຼື ຊື່ທາງການຈາກ
ຕາຕະລາງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ) 

 ປະຊາຊົນໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທີມງານ, ສືບຕໍ່ສຶກສາແຜນທີ່ ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັນ, ຈາກນ້ັນກໍາ
ໜົດພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ຕອນອ່ືນໆຈົນສໍາເລັດ. 

 ການສົມທຽບແຜນທີ ່ໃສ�ກັບ ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມນູ 2 ແລະ ແບບຟອມ 14:  

ໃນໄລຍະການດໍາເນີນຂະບວນການດັງກ່າວ, ທີມງານວິຊາການ ອາດນໍາເອົາຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກແບບ 
ຟອມ 2 ແລະ 14 ມາປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອເປັນການກວດກາຄືນຂໍ້ມູນຈາກການສໍາພາດ ດ່ັງນ້ີ: 

1) ແບບຟອມ 2: ຄະນະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ລາຍງານຊະນິດພືດທັງໝົດທີ່ປູກພາຍໃນບ້ານ, ສະນ້ັນ
ຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບີ່ງໃນແຜນທີ ່ ວ່າສາມາດເຫັນພື້ນທີ່ປູກພືດຊະນະຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ີ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າເປັນໄປໄດ້
ແມ່ນຕ້ອງເຫັນພື້ນທີ່ປູກພືດທັງໝົດ; 

2) ແບບຟອມ 14: ແຕ່ລະຄອບຄວົ ໄດ້ລາຍງານຊະນິດພືດຫຼັກທີ່ປູກໃນພື້ນທີ່ດິນທີ່ພວກເຂົານໍາໃຊ້ ຫຼື ຄອບ

ຄອງ, ສະນ້ັນ ຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນກັບບັນດາຂໍ້ມູນເຫຼົາ່ນ້ີ ກັບແຜນທີ່ CLUFC ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ. 

 ຄວາມສາມາດໃນການຈ�າແນກແຕ�ລະປະເພດພ້ືນທີ່ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນອິງຕາມຄວາມລະອຽດ
ຂອງພາບຖ�າຍ: 

“ຄວາມລະອຽດ” ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼື ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການລະບ ຸ
ແລະ ການກໍາໜົດພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ເຊີ່ງຄວາມລະອຽດ ແຕ່ລະປະເພດພາບຖ່າຍໄດ້ແກ່:  

1) ຖ້າຄວາມລະອຽດ ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ 5 ແມັດ ຫຼື ສູງກ່ວາ ເຊັ່ນພາບ sentinel ຫຼື 

Landsat), ແມ່ນບໍ່ສາມາດຈໍາແນກ i) ປະເພດຂອງທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ແລະ ii) ຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງດິນປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າເລ່ົາ; 

2) ຖ້າຄວາມລະອຽດ ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ລະຫວ່າງ 2.5 - 5 ແມັດ Rapid Eye),  
ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດຈໍາແນກລະອຽດ ປະເພດຂອງທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ດິນປ່າເຫລ່ົາ ໄດ້; 

3) ຖ້າຄວາມລະອຽດ ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ລະຫວ່າງ 1.5 - 2.5 ແມັດ ແມ່ນຈະສາມາດ 
ລະບຸທຸກປະເພດຂອງທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດລະບຸທີ່ດິນປ່າໄມ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ; 
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4) ຖ້າຄວາມລະອຽດ ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ລະຫວ່າງ 0.4 – 1 ແມັດ ແມ່ນຈະສາມາດ 
ລະບຸທຸກປະເພດຂອງທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນສູງ ແລະ ຍັງສາມາດລະບຸທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ລະດັບບຸກຄົນ/ຄອບຄົວ ໄດ້. 

ໜ�າວຽກທີ່ 5: ການສຶກສາ ປະເມີນ ແລະ ກ�າໜົດ ພ້ືນທີ່ດິນປູກໄມ�ອຸດສາຫະກ�າ: 

ຖ້າພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ພາບຖ່າຍທາງອາກາດມີຄວາມລະອຽດສູງພຽງພໍ ແລະ ຖ້າປະຊາຊົນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບເຂດປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ, ປະຊາຊົນຮ່ວມກັບທີມງານສາມາດນໍາໃຊ້ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ເພື່ອລະບຸປະເພດ 
ແລະ ແຕ້ມເຂດປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ ພາຍໃນບ້ານລົງແຜນທີ ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ).  

ເມື່ອໄດ້ລະບຸພື້ນທີ່ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາໃນແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມແລ້ວ, ຈາກນ້ັນໃຊ້ເຂມັມຸດ ແລະ ດ້າຍ
ເພື່ອປັກໝາຍເຂດແດນ ພ້ອມທັງລະບຸປະເພດພືດອຸດສາຫະກໍາ, ຊື່ເຈ້ົາຂອງ, ຂໍ້ມູນອ່ືນໆ ລົງໃນແຜນທີ່.   

ຈາກນ້ັນ, ຂໍ້ມູນແຕ່ລະເຂດປູກພືດອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນບ້ານ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖືກບັນທຶກຢ່າງລະອຽດ
ລົງໃສ່ຕາຕະລາງບັນທຶກຂໍ້ມູນ  

ໜ�າວຽກທີ່ 6: ສືກສາ, ປະເມີນ ແລະ ກ�າໜົດ ພ້ືນທີ່ດິນປູກຝັງເນນີສູງ: 

ທີມງານຄວນອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ກຽ່ວກັບ ເຫດຜົນໃນການກໍາໜົດ/ແຕ້ມພື້ນທີ່ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້
ເຮັດໄຮ່ຜ່ານມາລົງໃນແຜນທີ່. ເຫດຜົນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາເນີນສູງ ແລະ ເພື່ອ
ສ້າງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງທັງສອງມີລັກສະນະສອດຄ່ອງ ກັບ ແນວທາງຍະໂຍບາຍຂອງລັດ 
ແລະ ທັງສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນເອງ. ດ່ັງນ້ັນ ທີມງານຄວນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວາ່: 

1) ປະຊາຊົນ ເຮັດໄຮ່ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ກຸ່ມດຽວ ຫຼື ເປັນຫຼາຍກຸ່ມ ຫຼ ືບໍ່? ຫຼື; 

2) ປະຊາຊົນ ຕ້ອງການທໍາການຜະລິດເປັນແບບແຕ່ລະຄອບຄົວ ກະແຈກກະຈາຍຕາມພື້ນທີ່ຂອງບ້ານ ຫຼື ບໍ?່  

ບັ້ງຄັ້ງອາດປະຕິບັດ 2 ໜ້າວຽກ ດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ ພ້ອມກັນ:  1) ລະບຸ ແລະ ກໍາໜົດພື້ນທີ່ປູກຝັງເນີນສູງລົງໃນ
ແຜນທີ່ ຕາມລະດູການທີ່ເຫັນໄດ້ໃນພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ 2) ຊີ້ບອກຈຸດໄຮ່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ໝ
າຍຊື່ເຈ້ົາຂອງ ຂອງແຕ່ລະຈຸດໄຮ່ລົງໃສ່ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ. 

 ການລະບຸ ແລະ ກ�າໜົດພ້ືນທີ່ປູກຝັງເນີນສູງ ເທິງແຜນທີ່ພາບຖ�າຍດາວທຽມ: 

ທີມງານ PFALUPAM ແລະ ປະຊາຊົນ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ/ເບິ່ງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ລະບຸພື້ນທີ່
ປູກຝັງເນີນສູງ ທີ່ປະກົດເທິງແຜນທີ່ ແລະ ຈໍາແນກພື້ນທີ່ປູກຝັງດ່ັງກ່າວວ່າເປັນຂອງປີ/ລະດູການຜະລິດໃດ. 
ເດືອນ ແລະ ປີ ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ/ທາງອາກາດ ເປັນຂໍມູ້ນໜຶ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການຈໍາແນກ.  

ຈາກນ້ັນ ທີມງານ PFALUPAM ຕ້ອງໄດ້ສອບຖາມປະຊາຊົນ ວ່າພືດຊະນິດໃດທີ່ເຂົາເຈ້ົາປູກເທິງພື້ນທີ່
ດ່ັງກ່າວ. ສ່ວນຫຼາຍຊະນິດພືດທີ່ປູກແມ່ນ ເຂົ້າ, ສາລີ ຫຼື ໝາກເດືອຍ, ໝາກງາ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ອ່ືນໆ.  

ຈາກນ້ັນ ພະນັກງານສອບຖາມຈໍານວນຮອບວຽນຂອງເຫລ່ົາໄຮ່ ທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການໝູນວຽນ ຫຼື ອາຍຸ
ຂອງຫເລ່ົາທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການປະໄວ້ ກ່ອນຈະກັບມາຜະລິດອີກຄັ້ງ ເຊີ່ງຂໍ້ມູນນ້ີ ຈະຕ້ອງໄດ້ສົມທຽບກັບຂໍ້
ມູນສໍາພາດ ຟອມ 2). ນອກຈາກນ້ັນ, ຄວນສອບຖາມວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປ ປະຊາຊົນທํາການຜະລິດຢູ່ພື້ນທີ່ເດີມ
ຈັກປີ ກ່ອນຈະຍ້າຍໄປພື້ນທີ່ອ່ືນ.  

ພາຍຫຼັງທີ່ ທີມງານ PFALUPAM  ແລະ ປະຊາຊົນ ເຫັນ ແລະ ຮູ້ຊັດເຈນພື້ນທີ່ປູກຝັງເນີນສູງຢູ່ໃນແຜນທີ່
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ກໍຄວນແຕ້ມພື້ນທີ່ດ່ັງກ່າວທັງໝົດລົງໃສ່ໃນແຜນທີ່ເຈ້ັຍ ດ້ວຍບິກແຕມ້ແຜນທີ່. 
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 ການໝາຍຈດຸໄຮ�ແຕ�ລະຄອບຄົວ ເທິງແຜນທີ່ພາບຖ�າຍດາວທຽມ: 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ການປູກຝັງເຂດເນີນສູງມີຄວາມລະອຽດຂຶ້ນຕື່ມ ທີມງານຄວນລະບສຸະຖານທີ່ ແລະ ຊື່
ເຈ້ົາຂອງທີ່ດິນ ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃສ່ທີ່ດິນແຕ່ລະຕອນ. ການປະຕິບັດບາດກ້າວນ້ີ ແມ່ນຄວນເຮັດຄຽງຄູ່ກບັທີມງານ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ພາຍຫຼັງຕົວແທນຂອງຄອບຄົວໄດ້ຖືກສໍາພາດຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄອບຄອງທີ່ດິນໂດຍ
ທີມງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຈາກນ້ັນຕົວແທນຂອງຄອບຄົວດ່ັງກາ່ວ ຄວນສືບຕໍ່ຮ່ວມເຮັດວຽກກບັທີມງານແຜນທີ ່
ເພື່ອຊອກຫາ, ລະບຸ ຈຸດໄຮ່ຂອງຄອບຄົວໃຜລາວເທິງແຜນທີ່ເຈ້ັຍ. 

ສໍາລັບພື້ນທີ່ໄຮ່ປີປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ເທິງພາບຖ່າຍດາວທຽມ. ແຕ່ນອກນ້ັນ ຍັງສາມາດເຫັນຈຸດ
ໄຮ່ປີຜ່ານມາໄດ້ ເຊີ່ງມັນຈະປະກົດເປັນ ພື້ນທີ່ປ່າເລ່ົາອ່ອນ ເທິງພາບຖ່າຍດາວທຽມ.   

1) ສໍາລັບໄຮ່ປີປະຈຸບັນ ທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ເທິງພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ໃຫ້ສອບຖາມປະຊາຊົນ/ຄອບຄົວ ເພື່ອ
ລະບຸຈຸດໄຮ່ຂອງຕົນ, ໃຫ້ປັກໝາຍດ້ວຍ ‘ເຂັມມຸດ’ ຫຼື ‘ສະຕິກເກີ’ ເທິງຈຸດໄຮ່ດ່ັງກ່າວ ແລ້ວຂຽນ:  ຊື່ເຈ້ົາ
ຂອງໄຮ່ດ່ັງກ່າວ ແລະ ເລກທີ່ຄອບຄົວ/ລະຫັດ ຈາກແບບຟອມ 14;  

2) ຖ້າກໍລະນີ ທີ່ຈຸດໄຮ່ບໍ່ປະກົດເທິງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ແຕ່ປະຊາຊົນສາມາດລະບຸໄດ້ ເນ່ືອງຈາກ
ພວກເຂົາສາມາດອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈແຜນທີ່, ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ເຂັມມຸດສີທີ່ແຕກຕ່າງກນັ: ເຂັມມຸດ
ສີເຫຼືອງ ສໍາລັບຈຸດໄຮ່ປີປະຈຸບັນ ທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ເທິງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍ) , ເຂັມມຸດສີແດງ ສໍາລັບຈຸດໄຮ່
ປີ/ລະດູ ກ່ອນພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ເຂັມມຸດສີຟ້າ  ສໍາລັບຈຸດໄຮ່ ວາງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ) ສໍາລັບລະດູ
ການ ພາຍຫຼັງ ພາບຖ່າຍ; 

3) ຖ້າກໍລະນີ ທີ່ມີການປູກພືດຫລາຍຊະນິດ ໃນພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາເນີນສູງພາຍໃນບາ້ນ ເປັນຕົ້ນ ປູກເຂົ້າ, 
ສາລີ ຫຼື ໝາກເດືອຍ ແມ່ນມີຄວາມຍາກລໍາບາກຫຼາຍໃນການກໍາໜົດ ແລະ ປັກໝາຍຈຸດໄຮ່ຂອງຫຼາຍປີ 
ແລະ ໝາຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພືດຫຼາຍຊະນິດ. ດ່ັງນ້ັນ ຄວນປັກໝາຍພຽງແຕ່ຈຸດໄຮ່ຂອງປີດຽວ ປີ
ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ) ແຕສ່າມາດນໍາໃຊ້ເຂັມມຸດສີແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຈໍາແນກພືດແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັ່ນ: 
ເຂັມມຸດສີເຫຼືອງສໍາລັບໄຮ່, ເຂມັມຸດສີແດງສໍາລັບສາລີ ແລະ ເຂັມມຸດສີຟ້າສໍາລັບໝາກເດືອຍ.  

ໝາຍເຫດ:  

 ກິດຈະກໍາ “ການປກັໝາຍຈຸດໄຮ່ນ້ີ” ແມ່ນເຮັດຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ປະກອບມີການເຮັດໄຮ່ເນີນສູງເປັນຫັຼກ, 
ເນ່ືອງຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະເພດນ້ີ ແມ່ນມີຄວາມຍາກລາໍບາກທີສຸ່ດ ທີ່ຈະກໍາໜົດ ແລະ ວາງແຜນຈັດສັນ
ເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ ໃນຕ່ໍໜ້າ. ແຕ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົາ້ໃນການລະບປຸັກໝາຍ
ເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່  ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຖ້າຫາກຕ້ອງການຢາກພັດທະນາ ເປັນແຜນຈັດສັນລະອຽດລະດັບ
ຄອບຄົວ ເຊ່ີງຈະກ້າວໄປສູ່ຂະບວນການສ້າງ ສໍາມະໂນທີ່ດິນກະສິກໍາ ຫືຼ ອອກໃບຕາດິນ; 

 ກິດຈະກໍານ້ີ ອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນ ຖ້າກໍລະນີທີ່ບາ້ນ ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຜະລິດກະສິກໍາເນີນສູງ 
ແບບເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໄຮ່ແບບກະແຈກກະຈາຍທົ່ວເຂດພູມສັນຖານຂອງບາ້ນ. ແຕ່ກໍ
ສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າຫາກບາ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທີມງານຊ່ວຍລະບຸຈຸດໄຮ່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ໃນເຂດປກູຝັງເນີນ
ສູງທີ່ເຮັດເປັນກຸ່ມໃຫຍ່.  

 ວຽກທາງເລືອກເພ້ີມ: ການກ�າໜົດ ແລະ ສ�າງແຜນທີ່ດິນກະສິກ�າລະດັບຄອບຄົວ ທີ່ມີຄວາມ
ຊັດເຈນສູງ: 

ເນ້ັນໃສ່ການສຶກສາ, ກໍາໜົດ, ສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີດິ່ນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ລະດັບບ້ານ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກໍາໜົດແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ລະດັບຄອບຄົວ ໃຫ້ມີ
ຄວາມລະອຽດຊັດເຈນ ຖ້າ: ມີພາບຖ່າຍດາວທຽມ ຫຼື ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ 0.5 
ແມັດ ຫຼື ດີກວ່າ. ການກໍາໜດົ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ລະດັບຄອບຄົວ ສາມາດເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ ການຂຶ້ນສໍາ
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ມະໂນທີ່ດິນກະສິກໍາ ຊຶ່ງເປັນ ເງື່ອນໃຫ້ແກ່ການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບາດິນ ຕາມພາຍຫຼັງ. ວຽກ
ທາງເລືອກເພີ້ມ ຈະປະກອບມີຄືລຸ່ມນ້ີ: 

 ການສົມທຽບຄວາມຖືກຕ�ອງ ແລະ ກວດກາຄືນຂ�້ມູນການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິຂອງແຕ�ລະ
ຄອບຄົວ: 

ທີມງານ ຕ້ອງໄດ້ສໍາພາດແຕ່ລະຕົວແທນຂອງຄອບຄົວ ຫຼື ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເທື່ອລະຄົນ ແລ້ວສອບຖາມຂໍ້
ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລ້ວບັນທຶກລົງແບບຟອມ 14 ຂໍມູ້ນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄອບຄອງທີ່ດິນລະດັບ
ຄອບຄົວ) ແລະ ບັນທຶກເຂົ້າເຄືອ່ງຄອມພີວເຕີ, ຈາກນ້ັນ ພິມຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ິດິນແຕ່ລະຕອນ ຂອງເຈ້ົາ
ຂອງດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ກັບຜູ້ກຽ່ວ ແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວນໍາໄປຫາທີມງານແຜນທີ່.  

 ກວດກາຄືນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຂ�້ມູນການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຂອງແຕ�ລະຄອບຄົວ: 

ເຈ້ົາຂອງ/ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ລະບຸຕອນດິນຂອງຕົນ ເທິງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມຄວາມລະອຽດສູງ, ເມື່ອ
ສາມາດລະບຸໄດ້ ແລ້ວ, ພະນັກງານ ໝາຍ ແລະ ແຕ້ມເນ່້ືອທີ່ແຕ່ລະຕອນດິນດ່ັງກ່າວໃສ່ເທິງແຜນທີ່ເຈ້ຍ 
ຈາກນ້ັນ ຈ່ິງໃສ່ລະຫັດ ຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກແບບຟອມ 14 ຊຶ່ງປະກອບມີ: ເລກທີ່ໜ່ວຍ, ເລກທີ່ເຮືອນ, ເລກ
ທີ່ຕອນດິນ, ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພືດທີ່ປູກ)  ແລະ ເອກະສານສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. 

 ລົງພາກສະໜາມ ເພ່ືອກວດກາຄວາມຖືກຕ�ອງ ແລະ ປັບປຸງເຂດການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຂອງ
ແຕ�ລະຄອບຄົວ: 

ການລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫາຼຍໃນການປັບປຸງຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ສົມທຽບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕອນດິນ ຂອງ ແຕ່ລະຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ແຕ້ມລົງແຜນທີ່ເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ໃນພາກຫ້ອງການ. 
ເນ່ືອງຈາກວ່າ, ການເກັບກາໍຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນລະດັບຄອບຄົວຕ້ອງການຄວາມລະອຽດຊັດເຈນ
ຫຼາຍ, ດ່ັງນ້ັນ ແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການລົງກວດກາພາກສະໜາມ ຄວນເປັນແຜນທ່ີ ມາດຕາສ່ວນໃຫຍ ່
(large scale map) ທີ່ສາມາດສະແດງຄວາມລະອຽດຂອງພາບຖ່າຍໄດ້ດີ. ນອກຈາກນ້ີ ທີມງານຕ້ອງ
ໄດ້ກະກຽມແຜນທີ່ສໍາຫລວດທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມ ແລະ ສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ. ໃນລະຫວ່າງ
ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ວຊິາການ ແລະ ປະຊາຊົນຄວນ: 1) ກວດກາການກໍານົົດຂອບເຂດຕອນດິນ
ແຕ່ລະຕອນຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ແຕ້ມເທິງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ດັດແກ້ ຖ້າວ່າຈໍາເປັນ, 
ແລະ 2) ຈັບຈຸດຈີພີເອັດ ຂອບເຂດຕອນດິນ ທີ່ບໍ່ສາມາດແຕ້ມ ໃນແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມໄດ້. 

 ກວດແກ�ແຜນທີ່ ແລະ ແບບຟອມ 14 ໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ເປັນຖານຂ�້ມູນສະບັບສຸດທ�າຍ 

ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດການລົງສໍາຫວຼດພາກສະໜາມ ແລະ ກັບມາຫ້ອງການບາ້ນໃນແຕ່ລະມື້ ພະນັກງານທີ່
ຮັບຜິດຊອບຄວນຕ້ອງ: 1) ດັດແກ້ຂອບເຂດແຕ່ລະຕອນດິນ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສໍາຫຼວດພາກ
ສະໜາມ) ເທິງແຜນທີ່ເຈ້ຍສະບັບແທ້,  2) ດັດແກ້ ປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ດິນໃນແບບຟອມ 14  ແລະ 3) ນໍາ
ເອົາຂໍ້ມູນ ຈີພີເອັດ GPS) ທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫລວດ ໃຫ້ກບັພະນັກງານຮັບຜິດຊອບແຜນທີ່. 

ຈາກນ້ັນ ພະນັກງານແຕ້ມແຜນທີ່ ຄວນດັດແກ້ປັບປຸງຂອບເຂດຕອນດິນຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ທີ່ຢູ່ໃນ
ຄອມພິວເຕີ້ ລະບົບຈີໄອເອັດ /GIS) ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຂືນ້, ຈາກນ້ັນ ທີມງານສາມາດນໍາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານ້ີ 
ມາສ້າງເປັນແຜນທີ່ສະບັບສົມບູນ ທີ່ສະແດງຂອບເຂດຕອນດິນຂອງຄອບຄົວໃນລະດັບບ້ານ ແຕ່ຍັງບໍ່
ທັນສໍາເລັດຂະບວນການຂື້ນສໍາມະໂນທີ່ດິນ).  
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ໜ�າວຽກທີ 7: ສົມທຽບ ຂ�້ມູນການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ກັບ “ປ້ືມສ�າມະໂນການຄອບຄອງ ແລະ 

ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ”:  

ຖ້າໃນກໍລະນີທີ່ບ້ານ ຫຼື ຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ ໄດ້ມີເອກະສານບັນທຶກ ຫຼື ປ້ືມສໍາມະໂນ, ທີ່ອອກໂດຍ 
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມເມືອງ (DoNRE) ຫຼື ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ

ທີ່ດິນກະສິກໍາ (DALaM), ທີມງານ PFALUPAM ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາສົມທຽບລະຫວ່າງ 2 ແຫຼ່ງຂໍ້ມນູ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນສົມທຽບ ຈໍານວນຕອນດິນ ແລະ ເນ້ືອທີ່ ທີ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ມູນແຜນທີ່, ແບບຟອມສໍາພາດ 14  ແລະ 
ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກປ້ືມສໍາມະໂນທີ່ດິນ. 

ຖ້າໃນກໍລະນີ ທີ່ເກີດມີຄວາມແຕກຕ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເນ້ືອທີ່, ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ 
ປຶກສາຫາລືກັນ ລະຫວ່າງ ທີມງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ເພື່ອປະເມີນຕີລາຄາວ່າ ແຫຼງ່ຂໍ້ມູນໃດມີຄວາມຊັດເຈນ
ກວ່າ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ. ແຕ່ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ວາງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນດ້ວຍວິທີການ PFALUPAM ແມ່ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນສູງ. ຍີ່ງໄປກ່ວານ້ັນ, ຂະບວນ

ການ PFALUPAM ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ການກວດແກສํ້າມະໂນທີ່ດິນຂອງບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນດີຂຶ້ນ. 

ໜ�າວຽກທີ 8: ສືກສາ ປະເມີນ ແລະ ກ�າໜົດພ້ືນທີດ່ິນປະເພດອື່ນໆ: 

ພາຍຫຼັງກາໍໜົດ ແລະ ແຕ້ມແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຊຶ່ງລວມມີ: 1) ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຖາງ, 2) ພື້ນທີ່
ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່, 3) ຕອນດິນກະສິກໍາເນີນສູງ ໄຮ່) ແລະ  4) ພື້ນທີ່ປູກພືດ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 5) 
ພື້ນທີ່ເຂດລ້ຽງສັດ ແລ້ວ ທີມງານ PFALUPAM  ສືບຕໍ່ສອບຖາມປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ ພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່
ດິນປະເພດອ່ືນໆ ທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ເທິງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ແຕຍ່ັງບໍ່ແຕ້ມລົງແຜນທີ່ເທື່ອ. ເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນ, ພ້ອມດ້ວຍນໍາພາເຂາົເຈ້ົາເບີ່ງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວ
ທຽມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຊີ້ບອກ ພື້ນທີ່ການນໍາໃຊທ້ີ່ດິນປະເພດອ່ືນໆ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານ. 

ລະຫັດຄ່າສີ ສໍາລັບ ພື້ນທີ່ດິນປະເພດອ່ືນໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບຄ່າສີໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນໃນເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ ໝາຍເຫດ: ຖ້າໃນກໍລະນີ ທີ່ພົບເຫັນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃໝ່ ຫຼື ບໍ່ມິຢູ່ໃນຕາຕະລາງການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນ, ທີມງານຜູ້ພົບເຫັນສາມາດແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານຈີໄອເອັດ/GIS ເພື່ອເພີ່ມເຂົ້າໃນ
ຕາຕະລາງປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ຕາຕະລາງລະບົບຄ່າສີ).  

ເມື່ອປະຊາຊົນ ເລ່ີມລະບຸ/ຈໍາແນກພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະເພດອ່ືນໆ, ພະນັກງານຄວນເລ່ີມລົງມືກໍາໜົດ/
ແຕ້ມພື້ນທີ່ດ່ັງກ່າວລົງໃສ່ແຜນທີ່ເຈ້ັຍທີ່ໄປພ້ອມໆກັນ, ພ້ອມທັງລະບຸຊື່/ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເປັນຕົວໜງັ
ສື ຫຼື ລະຫັດຄ່າສີ ຫຼື ລະຫັດປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່.  ເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວ, ທີມງານ 
ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ພື້ນທີ່ດິນປະເພດຕ່າງໆ
ທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ເພືອ່ກວດກາຄືນອີກຄັ້ງໜື່ງ ແລະ ປັບປຸງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

ໜ�າວຽກທ ີ 9: ການເກັບຂ�້ມູນ “ຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�າຄັນຕ�າງໆ” ເພ່ີມຕື່ມ: 

ຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຖືກເກັບກໍາມາແລ້ວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບທີ 1 ການ
ສ້າງແຜນທີ່ພື້ນຖານ ແລະ ກໍາໜົດແບ່ງຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ) ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຈຸດຈອມພູ, ຮ່ອມພູ, ຜາ 
ແລະ ອ່ືນໆ. ສໍາລັບຮອບທີ 2 ທີມງານ ຄວນສືບຕໍ່ເກບັກໍາຂໍມູ້ນຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາຄັນທີ່ຍັງເຫຼືອ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ປະກົດເຫັນໃນເວລາກໍາໜົດ/ແຕ້ມພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃນ
ປັດຈຸບັນ. 
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ໜ�າວຽກທ ີ10: ການລົງສ�າຫຼວດພາກສະໜາມ: 

ການລົງສໍາຫວດພາກສະໜາມ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດຄຽງຄູ ່ ຫຼື ພາຍຫຼັງການກໍາໜົດ/ແຕມ້ແຜນທີ່ຮ່ວມກບັ
ປະຊາຊົນ. ທີມງານ PFALUPAM ແລະ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນການລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ເພື່ອ
ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຖານທີ່ ຫຼື ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນກະສິ
ກໍາຕ່າງໆ ທີ່ທີມງານ ແລະ ປະຊາຊົນບໍ່ໝ້ັນໃຈ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຈໍາແນກໄດ້ຢູ່ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ. 

1) ທີມງານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມບັນດາພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ຍັງບໍຈ່ະແຈ້ງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດກໍາໜດົ/ແຕ້ມໄດ້ຢູ່
ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ; 

2) ແລ້ວ ປັກໝາຍເຂດທີ່ຕ້ອງການລົງສໍາຫລວດ, ກ່ອນອ່ືນໝົດກໍາໜົດລົງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ A0, 
ຈາກນ້ັນປັກໝາຍລົງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທີ່ພູມສັນຖານສໍາລັບການລົງສໍາຫລວດ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຂະໜາດ A3 ຫຼື A2; 

3) ຈາກນ້ັນ ທີມງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຮ່ວມກັນສ້າງແຜນລົງສໍາຫຼວດ ສ່ວນໃຫຍເ່ປັນແຜນປະຈໍາວັນ ເຊີ່ງ
ປະກອບມີການວາງແຜນ 1) ພື້ນທີ່ລົງສໍາຫຼ ວດ 2) ທີມງານລົງສໍາຫຼວດ 3) ການເດີນທາງໄປຫາຈຸດ
ເປ້ົາໝາຍ - ໄປດ້ວຍພາຫະນະ ຫຼື ດ້ວຍການຍ່າງ; 

4) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທີມລົງສໍາຫຼວດຈະປະກອບ 1 ຫຼື 2 ທີມ ແລະ ແຕ່ລະທີມປະກອບມີວິຊາການ 1 -2 ຄົນ 
ແລະ ປະຊາຊົນ 2-3 ຄົນ; 

5) ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ຕ້ອງປະກອບມີ: ຖົງເປ້ ທີ່ໃຊ້ເກັບສໍາພາລະຕ່າງໆ ເຊັ່ນນ້ໍາດ່ືມ ແຟ້ມຮອງ 
ແຕ້ມແຜນທີ່, ເຄື່ອງ GPS ຕັ້ງຄ່າ , ໃສ່ຖ່ານ, ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງ), ແບບຟອມ ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ 

GPS ພາກສະໜາມ, ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທີ່ພູມສັນຖານເພື່ອລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜ

າມຂະໜາດ A3 ຫຼື A2, ອຸປະກອນເຄື່ອງຂຽນ, ກ້ອງຖ່າຍຮບູ ຫຼື ໂທລະສັບມືຖືທີ່ສາມາດຖ່າຍພາບໄດ້. 
ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ມີເຂັມທິດຊີ້ບອກ. 

ເວລາລົງສໍາຫວຼດພາກສະໜາມ, ພະນັກງານຄວນ 1) ບັນທຶກຈຸດ GPS ແລ້ວບັນທຶກລົງໃນແບບຟອມ, 2) 

ບັນທຶກຈຸດສັງເກດການຕ່າງໆ, ເພື່ອອະທິບາຍເພິ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຈຸດ GPS ພ້ອມທັງບັນທຶກລົງແບບຟອມ 
ແລະ ໝາຍໃສ່ແຜນທີ່ສໍາຫລວດ ແລະ 3) ຖ່າຍ ແລະ ບັນທຶກ ຮູບພາບໃນຈຸດທີ່ສໍາຄັນ. 

ໜ�າວຽກທ ີ11: ການດັດແກ� ແລະ ປັບປຸງແຜນທີກ່ານນ�າໃຊ�ທີ່ດນິ ແລະ ປ�າໄມ�ປະຈຸບັນ CLUFC): 

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການລົງສໍາຫລວດພາກສະໜາມ, ທີມງານສໍາຫລວດຈະຕ້ອງ: 1) ອະທິບາຍສ່ິງທີ່ພວກເຂົາພບົ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງແຜນທີ່ຈາກການລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ໃຫ້ກັບທີມງານ ແລະ ປະຊາຊົນ, ແລະ 2) 
ນໍາເອົາຂໍ້ມູນ GPS ພ້ອມລະບຸຕໍາແໜ່ງລົງໃສ່ແຜນທີ່ເຈ້ຍຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 

ແລະ ປ່າໄມ້ປັດຈຸບັນ ໃຫ້ມີຄວາມຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ. 

ໜ�າວຽກທ ີ12: ນ�າຂ�ມູ້ນ GPS ແລະ ຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ແຕ�ມໃສ�ແຜນທີ່ເຈ�ຍເຂ້ົາໃສ�ລະບົບຖານຂ�້ມູນ GIS: 

ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດການກໍາໜົດ ແລະ ແຕ້ມພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ CLUFC ໃສ່ແຜນທີ່ເຈ້ຍ, ວິຊາ

ການຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈີໄອເອັດ GIS ສາມາດເລ່ີມຕົ້ນບັນທຶກ ພື້ນທີ່ດ່ັງກ່າວ ລົງໃສ່ລະບົບຈີໄອເອັດ GIS ໂດຍ

ອີງໃສ່ເສ້ັນຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ ລາຍລະອຽດເບີ່ງຄູ່ມື PFALUPAM GIS) ເພື່ອນໍາເອົາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານ້ີໄປ
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ສະແດງຜົນເທິງລະບົບ GIS. ການສະແດງຜົນເທິງລະບົບ GIS ສາມາດນໍາຂໍ້ມູນທີ່ຫາກເໍກັບກํາໄດ້ມາສົບ
ທຽບກັບພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ຂໍ້ມູນພູມສາດຕ່າງໆທີ່ມີ. 

ນອກຈາກນ້ີ, ວິຊາການຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈີໄອເອັດ/GIS ຄວນບັນທຶກຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຈํາເປັນລົງໃສ່ໃນລະບົບ ເປັນ 

ຕົ້ນແມ່ນ ພື້ນທີ່ປູກຝັງເນີນສູງ ຄວນບັນທຶກຊື່ເຈ້ົາຂອງ ຖ້າມີ) , ຊະນິດພືດ ແລະ ປີທີ່ປູກ, ສํາລັບຈຸດທີ່ຕັ້ງສํາຄັນ
ຕ່າງໆ ຄວນບັນທຶກຊື່ຂອງຈຸດຕ່າງໆ ແລະ ອ່ືນໆ 

ໜ້າວຽກການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງລະບົບຈີໄອເອັດ ຄວນເລ່ີມປະຕິບັດໃນຂະນະທີ່ຍັງຢູ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍເລີຍ ເນ່ືອງ
ຈາກວ່າ ຖ້າເກີດມີກໍລະນີທີ່ພົບເຫັນຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈ່ຶງຈະມີໂອກາດແກ້ໄຂ.ສຸດ

ທ້າຍ, ວິຊາການຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈີໄອເອັດ/GIS ກວດກາຄນືຂໍ້ມູນທັງໝົດອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຂໍ້ຜິດພາດ 

ຂອງຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ CLUFC. ຈາກນ້ັນ ຄິດໄລ່ເນ້ືອທີ່ເບື້ອງຕົ້ນ 
ເພື່ອສາມາດກວດສອບເບີ່ງວ່າຂໍ້ມູນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່. ສາມາດສະແດງຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນທີ່ນ້ີ ໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ເບີ່ງອີກຄັ້ງໜື່ງ ແລ້ວຈ່ືງອອກຈາກບ້ານເປ້ົາໝາຍ.  

ຂ້ັນຕອນ 2: ເກັບກ�າຂ�້ມູນ ລະດັບຄອບຄົວ: 

1) ພະນັກງານເກັບກໍໍາລາຍຊື່ສະມາຊິກຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ຫຼື ແຕ່ໜ່ວຍຂອງບາ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ
ບ້ານ, ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຈັດລະບຽບຄອບຄວົໃນແຕ່ລະໜ່ວຍ/ກຸ່ມ; 

2) ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ປ່າວປະກາດ ຫຼື ນັດໝາຍສະຖານທີ່ປະຊຸມໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ຮັບຊາບເພື່ອການສໍາພາດ; 
3) ທີມງານແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ເປ້ົາໝາຍ ຂອງການການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂດຍສັງເຂບ ໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ໃຫຂ້ໍ້ມູນ

ຮັບຊາບ ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ໃນຕໍ່ໜ້າ. 

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ�: 

 ເປີດໃຫ້ໂອກາດປະຊາຊົນ ຖາມ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ທີມງານຄວນອະທິບາຍ ຂໍ້ມູນໃຫ້ ລະອຽດຊັດເຈນ; 
 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ສຶກສະບາຍ, ປອດໄປ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນທີ່ຈະເວົ້າຄວາມຈິງ; 
 ບໍ່ຖາມສະເພາະຜູ້ໃດຜູ່ໜຶ່ງ ແຕ່ ຄວນພະຍາຍາມ ໃຫ້ທຸກຄົນມີສວນຮ່ວມໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ; 
 ໃຊ້ ພາສາ ຫຼື ຄໍາສັບ ທີ່ງ່າຍ ຫຼື ບໍ່ເປັນຄໍາສັບ ເຕັກນິກວິຊາການຫລາຍເກີນໄປ ໃຊ້ຜູ້ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກດ້ານພາສາທ້ອງຖ່ິນ, ຖ້າຈໍາເປັນ); 
 ຕາງໜ້າທີມງານສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຫລັງຈາກ ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. 

ໃນການລົງ ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ ລະດັບຄອບຄົວ, ຖ�າຖືກຊ�ວງໄລຍະເວລາທ�າການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, 
ພະນັກງານ ຕ�ອງໄດ�ສ�າພາດເກັບກ�າຂ�້ມນູ ໃນຕອນຄ�່າ ຫຼື ຂ້ືນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ�ລະ
ຄອບຄົວ. 

 ແບບຟອມທີ່ໄດ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ ຄອບຄົວ: 

ທີມງານ ປະກອບມີພະນັກງານວາງແຜນຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ທ່ານ ເພື່ອ ສໍາພາດ ແລະ ບັນທຶກຜົນຂອງການສໍາ
ພາດ ລະດັບຄອບຄວົ ໂດຍມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ັບປະຊາຊົນຢ່າງເປີດກ້ວາງ, ໃຊ້ຄໍາຖາມໃຫ້ກົງ
ກັບປະເດັນ. ແບບຟອມທີ່ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ມີ:  

ແບບຟອມ 12. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ພົນລະເມືອງ, ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກນິ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງຄອບຄົວ; 

ແບບຟອມ 13. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ລາຍຮບັຂອງຄອບຄົວ; ແລະ  
ແບບຟອມ 14. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການຄອບຄອງ, ຈັບຈອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ຂອງຄອບຄົວ.  
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ຂ້ັນຕອນ 3: ການສ�າຫວຼດ ແລະ ເກັບຕົວຢ�າງດິນໃນເຂດການຜະລິດກະສິກ�າຂອງບ�ານ 

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢາ່ງດິນ ຢູ່ພາກສະໜາມ ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ມຄີວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນ ຕໍ່ການປະເມີນ
ຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນຕໍ່ພືດປູກ ຊຶ່ງ ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົາ້ໃນການວາງແຜນ
ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ່ຄື ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຖືກກັບທ່າແຮງທາງດ້ານກາຍຍະ
ພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງດິນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແນໃສ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແບບຍືນຍົງ. ການ
ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນພາກສະໜາມມີຄື: 1) ການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນແບບລະອຽດ ແລະ 2) ການ
ສໍາຫຼວດ ແລະ ວິໄຈດິນໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມື Soil Test Kit ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

1. ການສ�າຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ�າງດິນແບບລະອຽດ:  

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຕວົຢ່າງດິນແບບລະອຽດມີ 2 ລັກສະນະຄື: 1) ຂຸມດິນພື້ນຖານ (Profile) ຂະໜາດຂອງ

ຂຸມກ້ວາງປະມານ 80 ຊມ, ຍາວ 150 ຊມ, ເລິກ 120-150 ຊມ ແຕ່ລະຂຸມທີ່ຂຸດຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກຮູບປະພັນຂອງ

ໜ້າຕັດດິນ, ຂີດແບ່ງຊັ້ນດິນ, ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກປະກົດການຕ່າງໆທີ່ພົບເຫັນໃນດິນ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນ 
ຂອງແຕ່ລະຊັ້ນດິນທີ່ພົບເຫັນໃນຂຸມດິນຢູ່ລະຫວ່າງ 2-5 ຕົວຢ່າງຕໍ່ຂຸມ ອີງຕາມພື້ນທີ່ ແລະ ລັກສະນະຂອງຂຸມ
ດິນ) ມາວິໄຈ ແລະ 2) ຂຸມດິນກວດກາ (Auger) ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຈາະເອົາດິນເລິກປະມານ 120-150 ຊມ 

ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 4-5 ຂຸມດິນກວດກາ ຕໍ່ 1 ຂຸມດິນພື້ນຖານ ເພື່ອຊອກຫາຂອບເຂດການກະຈາຍຂອງດິນແຕ່
ລະປະເພດທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍມີການບັນທຶກຮູບປະພັນຂອງດິນ ແລະ ປະກົດການຕ່າງໆ ທີ່ພົບເຫັນໃນ
ຂຸມດິນຄືກັນກັບຂຸມດິນພື້ນຖານ ແລະ ຄວນເກັບເອົາຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ດິນຕົວຢ່າງຈາກຄວາມເລິກລະຫ່ວາງ 0-50 

ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອການວິໄຈ ແບ່ງຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ.  

2. ການສ�າຫຼວດ ແລະ ວິໄຈດິນໂດຍການນ�າໃຊ� ເຄ່ືອງມື Soil Test Kit 

ການກໍາໜົດ ຫຼື ເກັບຕົວຢ່າງດິນແບບກະຈາຍທົ່ວພື້ນທີ່ ຊຶ່ງການສຸ່ມເກັບຕົວຢ່າງດິນຖ່ີເທົ່າໃດກໍ່ຈະໄດ້ຕົວຢ່າງດິນ
ທີ່ເປັນຕົວແທນດີຂຶ້ນເທົ່ານ້ັນ ລາຍລະອຽດ ແມ່ນມີເອກະສານສະເພາະ) 

ຂ້ັນຕອນ 4: ການສັງລວມ, ວິເຄາະຂ�້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນທີ ່

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ທີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່
ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ CLUFC) ຈາກການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ ທີ່ 1 ແລະ 2, ໜາ້ວຽກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປ ກໍ່ແມ່ນ
ການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເຫຼົາ່ນ້ັນ ສໍາລັບ ການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດ
ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (FLUMZ) ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ. 

1. ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ຂ�້ມູນ GIS: 

ເປ້ົາໝາຍຂອງການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແມ່ນເພື່ອ: 1) ຮັບປະກັນວ່າ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກໃນ 
ແບບຟອມ 1 – 14 ໄດ້ຖືກປ້ອນລົງຖານຂໍ້ມູນຄອມພີວເຕີຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ຖ້າຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຈະແຈ້ງ 
ແມ່ນຍັງສາມາດກວດກາຄືນດ້ວຍການນໍາໄປເບີ່ງໃນແບບຟອມ ທີ່ເກັບໄດ້ຈາກພາກສະໜາມ, 2) ສັງລວມ ແລະ 
ວິເຄາະ ຂໍ້ມູນແຕ່ລະຊຸດໃຫສ້ອດຄ່ອງຖຶກຕາມຄວາມເປັນຈິງທີ່ສຸດ, ແລະ 3) ສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ດິນ, ໃຫ້ສົມທຽບຂໍ້
ມູນຈາກແບບຟອມ 14 ແລະ ຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ CLUFC. 
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2. ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ຂ�້ມູນທົວ່ໄປຂອງບ�ານ: 

ຂໍ້ມູນນ້ີ ແມ່ນໄດ້ຈາກການສໍາພາດ ຄະນະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຖ້ົາແກ່ແນວໂຮມບ້ານ ເຈ້ົາກົກເຈ້ົາ
ເຫຼົ່າ) ປ້ອນເຂົ້າໄປໃນແບບຟອມທີ່ 1: ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງບ້ານ. ເວລາ ດໍາເນີນຂະບວນການ PFALUPAM ຖ້າ

ເຫັນວ່າຍງັບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນໃຫ້ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອ ປ້ອນເຂົ້າ ແບບຟອມ 1. 

3. ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ “ການວາງແຜນນ�າໃຊ�ທີດ່ິນໃນໄລຍະຜ�ານມາ”: 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໃນແບບຟອມຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງບ້ານ, 
ແມ່ນສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ເຊັນ: 1)  ໄລຍະທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນເມື່ອໃດ?, 2) ພາກ 
ສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ແຜນທີ່ ບໍ່? 3) ແຜນຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ສໍາເລັດໄປນ້ັ ນ ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ບໍ?່ 
ສາເຫດ?, 4) ກໍລະນີທີ່ບ້ານມີ ແລະ ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ ແຜນຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ນໍາມາ ປຶກສາຫາລືໃນ
ເວລາດໍາເນີນການສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊທ້ີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ). 

4. ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ “ໂຄງການພັດທະນາຕ�າງໆ ພາຍໃນບ�ານ”: 

ສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະກໍາການພັດທະນາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫຼື ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ ່
ໂດຍການສອບຖາມ ຕາມບັນດາຄໍາຖາມຂາ້ງລຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: 1) ຊື່ໂຄງການ, ໄລຍະຂອງໂຄງການ 
(ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫຼື ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່), 2) ປະເພດຂອງໂຄງການ: ລະດັບບ້ານ ຫຼື  ໂຄງການສ່ົງເສີມການ
ຜະລິດລະດັບຄອບຄົວ, 3) ກິດຈະກໍາຫຼັກຂອງໂຄງການ, 4) ປະເພດຂອງແຫຼ່ງທຶນ ທຶນກູ້ຢືມ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼ ື
ທຶນຂອງບ້ານເອງ), 5) ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ, 6) ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່
ປະຊາຊົນ ຫຼື ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບ  

5. ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ຊີວະນາໆພັນກະສິກ�າ ແລະ ການປູກພືດເສດຖະກິດຫຼັກ: 

1) ຊື່ຂອງແນວພັນເຂົ້າທີ່ປູກ: ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ປ້ອນຂໍ້ມູນແນວພັນເຂົ້າ ຕາມການລາຍງານຂອງ ຄະນະບ້ານ, ຂໍ້
ມູນນ້ີສາມາດໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າ ປະຊາຊົນກໍາລັງນໍາໃຊ້ແນວພັນທອ້ງຖ່ີນ ຫຼື ແນວພັນປັບປຸງ ແລະ ຈະເປັນຂໍ້ມູນ
ພື້ນຖານທີ່ດີ ເພື່ອການວາງແຜນສ່ົງເສີມໃນຕໍ່ໜ້າໄດ້. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ເຫດຜົນການນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າຊະນິດ
ໃດໜື່ງ ສາມາດຊ່ວຍປະຈິບັດວຽກຈັດສັນແບ່ງເຂດດິນກະສິກໍາໝູນວຽນເນີນສູງໄດ້; 

2) ຊະນິດພືດທີ່ປູກຢູ່ 4 ເຂດລະບົບນິເວດກະສິກໍາ: ແບບຟອມ 2 ແມ່ນຕ້ອງສອບຖາມຂໍ້ມູນແຕ່ລະຊະນິດພືດທີ່
ປູກຢູ່ພາຍໃນບ້ານ, ສະນ້ັນ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຖາມຄໍາຖາມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນແຕ່ລະຊະນິດພືດ ທີ່ປູກຢູ່ໃນ 4 
ເຂດລະບົບນິເວດກະສິກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: 1) ຊື່ພືດທີ່ປູກຢູ່ໃນໄຮ່ເຂົ້າ, ປູກເພື່ອຂາຍ ຫຼື ບໍລິໂພກ, 2)
ຊື່ພືດທີ່ປູກຢູ່ໃນໄຮ່ເນີນສູງທີ່ບໍ່ແມ່ນປູກກັບເຂົ້າໄຮ່, ປູກເພື່ອຂາຍ ຫຼື ບໍລິໂພກ, 3) ຊືພ່ືດທີ່ປູກຢູ່ທົ່ງນາ 
ສ່ວນໃຫຍ່ປູກໃນລະດູ.....), ປູກເພື່ອຂາຍ ຫຼື ບໍລິໂພກ, 4) ຊື່ພືດທີ່ປູກຢູ່ສວນ ຫຼື ທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່, ປູກ
ເພື່ອຂາຍ ຫຼື ບໍລິໂພກ. ຖ້າໃນກໍລະນີ ທີ່ພະນັກງານພົບເຫັນວ່າຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ຫຼື ບໍແ່ນ່ໃຈ, ພວກເຂົາ
ຄວນກັບມາເບີ່ງແບບຟອມເກບັກໍາຂໍ້ມູນ ຫຼື ຖາມຄືນນໍາ ຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອກວດກາຄືນ. 

 ບັນຫາຫຼັກທີ່ພົບ ໃນການຜະລິດກະສິກ�າ: 

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຈາກຫວົຂໍ້ນ້ີ ຕາມແບບຟອມ 2 ແມ່ນການວເິຄາະບັນຫາຫຼັກທີ່ພົບ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາຂອງ
ບ້ານ, ເຊີ່ງອິງໃສ່ 4 ປະເດັນເຊັ່ນ: 1) ບັນຫາກ່ຽວກບັແນວພັນພືດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ, 2) ບັນຫາກ່ຽວ
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ກັບການປູກພືດ, ການຄຸ້ມຄອງຜົນລະປູກ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ, 3) ບັນຫາກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບດິນ ທີ່ເປັນ
ບັນຫາສໍາຄັນຕໍ່ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ແລະ 4) ບັນຫາກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ ແລະ ໂລກລະບາດ.  

 ການຜະລິດກະສິກ�າເນີນສູງ: 

1) ໄລຍະຮອບໝູນວຽນການເຮັດໄຮ່/ໄຮ່ເຫລ່ົາ: ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີ ແມ່ນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດສັນແບ່ງເຂດ
ປູກຝັງໝູນວຽນເນີນສູງ, ຕັ້ງຄໍາຖາມດ່ັງລຸ່ມນ້ີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນອາຍຸຂອງໄລຍະໄຮ່ໝູນວຽນໃນໄລຍະ 20 - 

30 ປີຜ່ານມາ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ, ແລະ ທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນ ຄິດວ່າ ຮອບໝູນວຽນຂອງການເຮັດໄຮ່ 
ຄວນຈະເປັນຈັກປີ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້; 

2) ລະບົບການໄຮ່ເນີນສູງ: ແມ່ນໃຫພ້ະຍາຍາມສອບຖາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນວິທີການ ແລະ ແນວທາງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ຂອງ ປະຊາຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງການເຮັດໄຮ່ເນີນສູງຄືແນວໃດ. ແບບປ່ອຍປະກະແຈກກະຈາຍເປັນ
ຄອບຄົວໃຜລາວ, ຫຼື ຈັດເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ຫຼາຍຄອບຄວົນໍາກັນ ຫຼື ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ທຸກຄອບຄົວທີ່ເຮັດໄຮ່ໝົດບ້ານ
ເພາະວ່າ ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີ ສໍາຄັນຕໍ່ການວາງແຜນແບ່ງເຂດທໍາການຜະລິດໝູນວຽນເນີນສູງ ແລະ ໄຮ່ເຫລ່ົາ. 

 ການກະກຽມຖາງໄຮ�ໃນແຕ�ລະປີ ລະດູ) : 

ພະຍາຍາມສອບຖາມ ປະຊາຊນົເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການກະກຽມການຖາງໄຮ່ໃນແຕ່ລະ ລະດູ, ການຄັດເລືອກ
ສະຖານທີ່ ບ່ອນຈະຖາງເຮັດໄຮ່ໃນແຕ່ລະ ລະດູ ແມ່ນປະຊາຊົນຄໍານຶງເຖິງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະຖານະພາບ ອັນໃດແດ່.
ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີ ສໍາຄັນຕໍ່ການວາງແຜນແບ່ງເຂດທໍາການຜະລິດໝູນວຽນເນີນສູງ ແລະ ໄຮ່ເລ່ົາ. 

6. ການລ�ຽງສັດ: 

ແບບຟອມ 2 ແມ່ນສອບຖາມເພື່ອຮັບຮູ້ ”ສະຖານທີ່” ລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ 
ພ້ອມທັງສຶກສາວ່າ ປະຊາຊົນມີວິທີການ ຫຼື ຫຼັກການອັນໃດບໍ່ ໃນການລ້ຽງສັດແຕ່ລະຊະນິດ ໃນແຕ່ລະລະດູ.         
ຕ້ອງພະຍາຍາມປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ ໃນແບບຟອມມາດຕະຖານ ໂດຍທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງເນ້ືອໃນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່
ປະຊາຊົນໄດ້ໃຫ້ ຂໍ້ມູນການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ. ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.  

7. ຂ�້ມູນເບ້ືອງຕົ້ນກ�ຽວກັບປ�າໄມ�: 

 ພ້ືນທີ່ປ�າໄມ�ທີ່ບ�່ເຄີຍໄດ�ຖກືຖາງ ຫຼື ນ�າໃຊ�ປູກຝັງມາກ�ອນ: 

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຖາງສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາມາກ່ອນ, ເປັນໜື່ງໃນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່
ສຸດ ສໍາລັບ ການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີດິ່ນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ສະນ້ັນຕ້ອງ
ສອບຖາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນດ່ັງນ້ີ: 

1) ຊື່ຂອງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ປະເພດປ່າໄມ້ດ່ັງກ່າວ ເຊັ່ນ: ປ່າດົງດິບ, ປ່າເຊື່ອມໂຊມໜ້ອຍ ຫຼື ເຊື່ອມ
ໂຊມຫຼາຍ; 

2) ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຈ່ືງຮັກສາພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ດ່ັງກ່າວ, ຫຼື ບໍ່ເຄີຍຖືກຖາງ ສໍາລັບ ການຜະລິດກະສິ
ກໍາມາກ່ອນ, ຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກຢ່າງລະອຽດໃນແບບຟອມ ໄຟຣເວີດ) ເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອ ນອິງໃນການສ້າງ ແຜນ
ຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ໃນຮອບ 3 ຕໍ່ໄປ. 

 ແຕ�ລະປະເພດຂອງປ�າໄມ�ຢູ�ໃນບ�ານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ�ທີ່ສ�າຄັນ: 

ສອບຖາມລັກສະນະທົ່ວໄປກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ພາຍໃນບ້ານ ໂດຍນໍາໃຊ້ແບບຟອມ 
4 ແລະ 5 ເພື່ອສອບຖາມ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໄມ້ ຢ່າງລະອຽດ.  
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 ປ�າໄມ�ປ�ອງ: 

ຂໍ້ມູນນ້ີ ຈະຊ່ວຍໃນການວິເຄາະ ແລະ ຈໍາແນກພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃນແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ CLUFC, 

ບາງຄັ້ງກໍ່ມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈໍາແນກ ລະຫວ່າງ ກ) ດິນປ່າໄມ້ແທ້, ຂ) ປ່າໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຄ) ປ່າເ ຫລ່ົາ. 

ຂໍ້ມູນນ້ີ ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການວິເຄາະ ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນທ່ີການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ CLUFC. 

 ສວນປູກໄມ� ຫຼື ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ: 

ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການກໍາໜົດປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ CLUFC, ແລ້ວ ຫຼັງຈາກນ້ັນ ກໍນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາ

ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ). 

8. ການເກັບກູ� ແລະ ນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ NTFP) ແລະ ສະຖານະພາບ: 

 ການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະ ການເກັບກູ� ແລະ ນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ NTFP) ແລະ ສະຖານະພາບ: 

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ, ຈະຕ້ອງໄດ້ປ້ອນເຂົ້າໄປໃນແບບຟອມ 4 ແລະ 4.1. ຫຼັງຈາກ

ນ້ັນ ຕ້ອງໄດ້ກວດກາວ່າຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ສົມທຽບກັບຄວາມເປັນຈິງ. ຖ້າເຫັນວ່າຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ 
ຫຼື ບໍ່ສົມຈິງ, ຕ້ອງກວດກາຄືນກັບພະນັກງານຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດ. 

ກວດກາຄືນ ການຄິດໄລ່ຜົນລວມທັງໝົດ (ການຄາດຄະເນ) ຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ໃນນ້ີ ປະກອບມີ 3 ຜົນລວມ
ການຄິດໄລ່ ທີ່ຢູ່ໃນ ແບບຟອມ 4:  

1) ຜົນລວມປະລິມານການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ທັງໝົດພາຍໃນບ້ານ (ຖັນທີ່ 9 ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ) ຫຼື;   

2) ຜົນລວມ (ການຄາດຄະເນ) ລາຍຮັບທັງໝົດຂອງບາ້ນ, ຕໍແ່ຕ່ລະຊະນິດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (ຖັນ 11 ໃນ

ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ); ແລະ  

3) ຜົນລວມ (ການຄາດຄະເນ) ລາຍຮັບລວມທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ພາຍໃນບ້ານ.  

ໝາຍເຫດ: 
 ຖ້າໃນກໍລະນີ ທີ່ຂໍມູ້ນເຄ່ືອງປາ່ຂອງດົງ ທີໄ່ດ້ຈາກແບບຟອມ 4 ຂາດຄວາມຊັດເຈນ - ຢ່າງໃດກໍຕ່າມເຮົາຍັງສາມາດ

ວິເຄາະຄວາມສໍາຄັນ ຂອງແຕ່ລະຊະນິດເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ, ສາມາດສົມທຽບກັບເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ
ຊະນິດອື່ນໆ ພາຍໃນບ້ານໄດ້. ສະນ້ັນ ລາຍຮັບຈາກເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ອາດບໍ່ບົງ່ບອກເຖິງລາຍຮັບຕົວຈິງ ແຕ່ສາມາດ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງແຕ່ລະຊະນິດໄດ້.  

 ເນ່ືອງຈາກ ລາຍຮັບຈາກເຄ່ືອງປາ່ຂອງດົງ ອາດບໍ່ຊັດເຈນ, ພະນັກງານຄວນພະຍາຍາມສ້າງການສົນທະນາ ສອບຖາມຂໍ້
ມູນກັບກຸ່ມ ແບບ PRA ໃຫ້ຍາວຂື້ນໄປອີກ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ການຄາດຄະເນຕົວເລກທີ່ໃກ້ກບັຄວາມເປນັຈິງທີ່ສຸດ.  

ພາຍຫຼັງທີ່ທິມງານສໍາເລັດການເກັບກໍາ, ກວດແກ້, ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຕາມແບບຟອມ 4 
ຈາກທຸກໆບ້ານ ໃນກຸ່ມບ້ານໜື່ງແລ້ວ, ກໍສັງລວມບັນດາຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ສໍາຄັນ ໃຫ້ເປັນລະດັບກຸ່ມບ້ານ
ຄື: 1) ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ສໍາຄັນ ອິງຕາມການຊົມໃຊ້; 2) ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ອິງຕາມລາຍຮັບ; 3) ເຄື່ອງປ່າຂອງ
ດົງ ອິງຕາມລາຍຮັບຂອງແຕ່ລະຊະນິດ, ຂອງທຸກໆບ້ານ ໃນກຸ່ມບ້ານໜື່ງ. 
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ຕາຕະລາງ 17: ສັງລວມຂ�ມູ້ນເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ 

ລ/ດ ຊ່ື: ຊະນິດທີ່ນ�າໃຊ�ຫຼາຍ ຊ່ື: ຊະນິດທີ່ສ�າງລາຍຮັບຫຼາຍ ມູນຄ�າ ຈ/ນ ບ�ານ 

1     
     
     
     

 ການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ຊະນິດເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ທີ່ກ�າລັງຈະສູນພັນ, ແລະ ຊະນິດທີ່
ປະຊາຊົນສະເໜີຟ້ືນຟູຄືນ ແລະ ປູກເສມີ: 

ພະນັກງານ ຕ້ອງໄດ້ປ້ອນຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມ 4.2 ເຂົ້າຖານຂໍມູ້ນເອັກເຊວ - ຂໍ້ມູນຊະນິດນ້ີ ແມ່ນເກັບກໍາຕອນລົງ
ພາກສະໜາມ ທີ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍຄືຫົວຂໍ້ດ່ັງນ້ີ: 

1) ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ກໍາລັງຈະສູນພັນ: ຊື່/ຊະນິດ, ຈໍານວນປີທີ່ສູນພັນ, ສາເຫດ; 

2) ບຸລິມະສິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ຕ້ອງການຢາກພັດທະນາຜ່ານການປູກເສີມ, ການຄຸ້ມຄອງໃນປ່າ: ຈໍານວນ
ຄອບຄົວ, ວທິີການ, ສາເຫດ; 

3) ຈັດບຸລິມະສິດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຜ່ານການປູກເສີມໃນສວນ: ຈໍານວນຄອບຄົວ, ວິທີການ, ສາເຫດ. 

ຂໍ້ມູນນ້ີ ຈະຊ່ວຍເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ກັບທິມງານ PFALUPAM ໃນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 3 - ການສ້າງ

ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ໃນອະນາຄົດ. ນໍາຂໍ້ມູນຂອງທຸກໆ
ບ້ານ ມາສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ແລ້ວສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເປັນລະດັບກຸ່ມບ້ານ ດ່ັງທີ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ ຂ້າງລຸ່ມ 
ເພາະມັນສາມາດຊ່ວຍ ໃນຂະບວນການວາງແຜນຟ້ືນຟູ ແລະ ສ່ົງເສີມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 
ເນ່ືອງຈາກສາມາດເຫັນແຕ່ລະບ້ານທັງໝົດ ໃນກຸ່ມບ້ານໜື່ງໆ. 

ຕາຕະລາງ 18: ສັງລວມຊະນິດເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ທີ່ບ�ານສະເໜີ ປູກຟ້ືນຟູ/ສົ່ງເສີມ ໃນປ�າຂອງກຸ�ມບ�ານ 

 ຊື: ຊະນິດເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທີບ່�ານສະເໜີປູກຟືນ້ຟູ/ສ່ົງເສີມໃນປ�າ 

ຊ່ືບ�ານ ໝາກແໜ�ງ
ແດງ 

ໝາກແໜ�ງຂາວ ດອກເອ້ືອງ ເປືອກເໝືອກ ຫວາຍ ໜ�່ໄມ� ຊາ  

         

 

 

 

ຕາຕະລາງ 19: ສັງລວມຊະນິດເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ທີ່ບ�ານສະເໜີ ປູກຟ້ືນຟູໃນສວນ ຂອງກຸ�ມບ�ານ 

 ຊື: ຊະນິດເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທີບ່�ານສະເໜີປູກຟືນ້ຟໃູນສວນ 
ຊ່ືບ�ານ ຂ�າ ໃບຫອມ ໝາກແໜ�ງ ແຂມ ປ�ສາ ຍານ ເປືອກເໝືອກ ໝາກໃບ ຫວາຍ ຊາ 
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9. ການເກັບກູ�, ນ�າໃຊ�ໄມ� ແລະ ສະຖານະພາບ: 

 ການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະ ຊະນິດໄມ� ແລະ ການຊົມໃຊ�ຊັບພະຍາກອນໄມ�: 

ຂໍ້ມູນຊະນິດໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໄມ້ ໃນແຕ່ລະບ້ານ ຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າແບບຟອມ 5.1 ແລະ 5.2.  ຈາກ
ນ້ັນ ຕ້ອງກວດກາຄືນຂໍ້ມູນວ່າ ສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງບໍ່ ຖ້າເຫັນວ່າຂໍ້ມູນບໍຖື່ກຕ້ອງ, ຈະຕ້ອງໄດ້
ກວດກາຄືນກັບພະນັກງານຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ.  

ຫຼັງຈາກນ້ັນ ກວດກາຄືນ ການຄິດໄລ່ ຜົນລວມທັງໝົດ (ການຄາດຄະເນ) ຈາກການຊົມໃຊ້ໄມ້. ໃນນ້ີ ປະກອບ
ມີ 3 ຜົນລວມການຄິດໄລ່ ທີ່ຢູ່ໃນແບບຟອມ 5:  

1) ຜົນລວມ ປະລິມານການເກັບກູ້ໄມ້ໄດ້ທັງໝົດ ພາຍໃນບ້ານ (ຖັນທີ່ 9 ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ);   

2) ຜົນລວມ (ການຄາດຄະເນ) ລາຍຮັບທັງໝົດ ຂອງບາ້ນ, ຕໍ່ແຕ່ລະຊະນິດໄມ້(ຖັນ 11 ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ); 

3) ຜົນລວມ (ການຄາດຄະເນ) ລາຍຮັບລວມທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບກູ້ໄມ້ ພາຍໃນບ້ານ.  

ໝາຍເຫດ: 
 ເຊ່ັນດຽວກັນ ຖ້າຂໍມູ້ນການຊົມໃຊ້ໄມ ້ທີໄ່ດ້ຈາກແບບຟອມ 5.1 ຂາດຄວາມຊັດເຈນ - ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຮົາຍັງສາມາດ

ວິເຄາະຄວາມສໍາຄັນ ຂອງແຕ່ລະຊະນິດໄມ້ ທີ່ມຄີວາມກ່ຽວພັນກັນ. ສະນ້ັນ ລາຍຮັບຈາກການເກັັບກູໄ້ມ້ ອາດບໍບ່ົ່ງບອກ
ເຖິງລາຍຮັບຕົວຈິງ ແຕ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງແຕ່ລະຊະນິດໄດ້. 

 ເໝືອນກັນ, ພະນັກງານຄວນສ້າງການສົນທະນາ ສອບຖາມຂໍມູ້ນກບັກຸ່ມ ແບບ PRA ໃຫ້ຍາວຂື້ນໄປອີກ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້
ການຄາດຄະເນຕົວເລກທີ່ໃກ້ກບັຄວາມເປັນຈິງທີ່ສຸດ.  

ພາຍຫຼັງທີ່ທິມງານສໍາເລັດການເກັບກໍາ, ກວດແກ້, ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນການເກັບກູ້ໄມ້ ຕາມແບບຟອມ 5 ຈາກ
ທຸກໆບ້ານ ໃນກຸ່ມບ້ານໜື່ງແລ້ວ, ກໍສັງລວມບັນດາຊະນິດໄມ້ທີ່ສໍາຄັນ ໃຫ້ເປັນລະດັບກຸ່ມບ້ານຄື: 1) ຊະນິດໄມ້ທີ່ສໍາ
ຄັນຕາມການຊົມໃຊ້; 2) ຊະນິດໄມ້ຕາມລາຍຮັບຂອງແຕ່ລະຊະນິດຂອງທຸກໆບ້ານ ໃນກຸ່ມບ້ານໜື່ງ.  

ຕາຕະລາງ 20:  ສັງລວມຂ�ມູ້ນການເກັບກູ�ໄມ�ກຸ�ມບ�ານ 

ລ/ດ ຊື: ຊະນິດທີ່ນ�າໃຊ�ຫຼາຍ ຊ່ື: ຊະນິດທີ່ສ�າງລາຍຮັບຫຼາຍ ມູນຄ�າ ຈ/ນ ບ�ານ 
     

 ການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ຊະນິດໄມ� ທີກ່�າລັງຈະສນູພັນ ແລະ ປະຊາຊົນສະເໜີຢາກຟ້ືນຟູຄືນ 
ແລະ ປູກເສີມ: 

ພະນັກງານ ຕ້ອງໄດ້ປ້ອນຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມ 5.2 ເຂົ້າຖານຂໍມູ້ນເອັກເຊວ - ຂໍ້ມູນຊະນິດນ້ີ ແມ່ນເກັບກໍາຕອນລົງ
ພາກສະໜາມ ທີ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍຄືດ່ັງນ້ີ: 

1) ຊະນິດໄມ້ທີ່ກໍາລັງຈະສູນພັນ: ຊື່/ຊະນິດ, ຈໍານວນປີທີ່ສູນພັນ, ສາເຫດ; 

2) ບຸລິມະສິດໄມ້ທີ່ຢາກພັດທະນາການປູກເສີມ, ຄຸ້ມຄອງໃນປ່າ, ຈໍານວນຄອບຄົວ, ວິທີການ, ສາເຫດ; 
3) ບຸລິມະສິດໄມ້ທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາ ດ້ວຍຮູບການປູກໃນສວນ: ຈໍານວນຄອບຄົວ, ວິທີການ, ສາເຫດ. 

ຂໍ້ມູນນ້ີໃຊ້ເປັນບ່ອນອິງ ຫຼື ພື້ນຖານໃຫ້ ທີມງານ PFALUPAM ໃນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 3 - ການສ້າງ

ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ໃນອະນາຄົດ. ນໍາຂໍ້ມູນຂອງທຸກໆ
ບ້ານ ມາສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ໃຫ້ເປັນລະດັບກຸ່ມບ້ານ ດ່ັງທີສ່ະແດງໃນຕາຕະລາງ ຂ້າງລຸ່ມ ເພາະມັນສາມາດຊ່ວຍ 
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ໃນຂະບວນການວາງແຜນຟ້ືນຟູ ແລະ ສ່ົງເສີມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເນ່ືອງຈາກສາມາດເຫັນ
ແຕ່ລະບ້ານທັງໝົດ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານໃດໜື່ງ. 

ຕາຕະລາງ 21: ສັງລວມແຕ�ລະຊະນິດໄມ� ທີ່ບ�ານສະເໜີຟ້ືນຟູ/ປູກເສີມ ໃນປ�າຂອງກຸ�ມບ�ານ 

 ຊື: ຊະນິດໄມ� ທີ່ບ�ານສະເໜປູີກຟື້ນຟູ/ສ່ົງເສີມໃນປ�າ 

ຊ່ືບ�ານ 
ໄມ�ດູ ໄມ�ຊ�້ ໄມ�ຊາຍ ໄມ�ຂ�າ 

ໄມ�
ສັກ ໄມ�ເກດ ໄມ�ເຕນ 

ໄມ�ຕອງ
ບວງ 

ໄມ�ກວາງ
ແດງ 

ໄມ�ຕອງ
ບົງ 

ໄມ�ຫາງ
ເຍືອງ 

            

ຕາຕະລາງ 22: ສັງລວມຊະນິດໄມ� ທີ່ບ�ານສະເໜີຟ້ືນຟູ/ປູກເສີມ ໃນສວນຂອງກຸ�ມບ�ານ 

 ຊື: ຊະນິດໄມ� ທີ່ບ�ານສະເໜ ີນ�າເອົາມາປູກຢູ�ໃນສວນ 

ຊ່ືບ�ານ ໄມ�ດູ� ໄມ�ຊ�້ ໄມ�ຂ�າ ໄມ�ສັກ ໄມ�ຊາຍ 
      

10. ການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະ ສັດປ�າ: 

ຂໍ້ມູນ ການຊົມໃຊ້ສັດປ່າ ໃນແຕ່ລະບ້ານ ຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າແບບຟອມ 6. ຈາກນ້ັນ ຕ້ອງກວດກາຄືນຂໍ້ມູນ ວ່າ
ສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງບໍ່. ຖ້າເຫັນວາ່ຂໍມູ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສົມຈິງ, ຕ້ອງກວດກາຄືນກັບ
ພະນັກງານຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພືອ່ຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ຂໍ້ມນູທີ່ຜິດພາດ. ນອກຈາກຂໍ້ມູນນ້ີ, ຈະບໍ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບສັດປ່າເພີ່ມເຕີມອີກ, ເພາະການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີ ພຽງແຕ່ສໍາລັບ:    

1) ໃຫ້ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈແບ່ງເຂດຈັດສັນປ່າໄມ້ ເພື່ອການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າແຕ່ລະຊະນິດ; 
2) ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນສ້າງກົດລະບຽບຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; 
3) ນໍາໃຊ້ເປັນບັນທັດຖານ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາໃນອະນາຄົດ. 

11. ການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະ ສັດນ�້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງນ�້າ: 

ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຂໍ້ມູນ ການຊົມໃຊ້ສັດນ້ໍາ ໃນແຕ່ລະບ້ານ ຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າແບບຟອມ 7, ຈາກນ້ັນ ຕ້ອງກວດກາ
ຄືນຂໍ້ມູນ ວ່າສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງບໍ່. ຖ້າເຫັນວ່າຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສົມຈິງ, ກໍຕ້ອງໄດ້
ກວດກາຄືນກັບພະນັກງານຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ. ນອກຈາກຂໍ້ມູນນ້ີ, ຈະບໍ່
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັດປ່າເພີ່ມເຕີມອີກ, ເພາະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີ ພຽງແຕ່ສໍາລັບ:    
1) ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈແບ່ງເຂດຈັດສັນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາ/ປ່າປ້ອງກັນແຄມນ້ໍາ.  
2) ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ສ້າງເປັນເຂດວັງສະຫງວນສັດນ້ໍາ FCZs); 

3) ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນສ້າງກົດລະບຽບຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; 
4) ນໍາໃຊ້ເປັນບັນທັດຖານ, ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາໃນອະນາຄົດ. 

ຫຼັງຈາກນ້ັນ ສັງລວມຈຸດປະສົງ ແລະ ບາງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ຂອງສັດປ່າ ແລະ ສັດນ້ໍາ ໃສ່ຕາຕະລາງອັນດຽວກັນຂອງ
ທຸກບ້ານໃນກຸ່ມບ້ານ ດ່ັງຕາຕະລາງ 15 ຂ້າງລຸ່ມ. 
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ຕາຕະລາງ 23: ສັງລວມບັນດາຊະນິດສດັປ�າ ແລະ ສັດນ�້າ, ຂອງທກຸບ�ານໃນກຸ�ມບ�ານ 

ສັດນ�້າ ສັດປ�າ 
 ນໍາໃຊ້ຫຼາຍ ເກືອບສູນພັນ ຍ້ອນຫຍັງ  ນໍາໃຊ້ຫຼາຍ ເກືອບສູນພັນ ຍ້ອນຫຍັງ 

        

12. ການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະ ສ�າມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ�ໄຂ: 

ນໍາໃຊ້ ແບບຟອມ 8 ເພື່ອສໍາພາດສອບຖາມຂໍ້ມູນ ກັບກຸ່ມ ແບບ PRA: 

1) ເພື່ອສັງລວມ ສໍາມະໂນບັນຫາທັງໝົດ ອິງຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ ທີ່ປະຊາຊົນກໍາລັງປະສົບ (ຕາມລາຍການ

ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ), ໂດຍບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. 
ແຕ່ກໍ່ມີບາງຂະແໜງການ ອ່ືນໆ; 

2) ອະທິບາຍເຖິງສາເຫດຂອງບັນຫາໂດຍຫຍໍ້ (ອິງຕາມຄວາມຮບັຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ); 

3) ຜົນສະທ້ອນ ຫຼື ຜົນກະທົບຂອງບັນຫາ ຕໍ່ປະຊາຊົນ; ແລະ 
4) ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ເຫຼົ່ານ້ັນ.  

ເພື່ອເປັນການສອບຖາມໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນດ້ານສໍາມະໂນບັນຫາ, ແບບຟອມ 8 ປະກອບມີບັນດາ
ຄໍາຖາມຂ້າງລຸ່ມ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນປະສົບຕາມຂະແໜງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ: 1) ການ
ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ດິນປ່າໄມ້, 2) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄມ້, 3) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ສັດນ້ໍາ
, 4) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ສັດປ່າ, 5) ການເຮັດນາ, 6)  ການເຮັດໄຮເ່ຂົ້າ, 7) ການປູກພືດ , 8) ການປູກ
ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດອຸດສາຫະກໍາ, 9) ການລ້ຽງສັດ, 10) ການຕະຫຼາດ/ການຈໍາໜາ່ຍຜົນຜະລິດ, 11) 
ນ້ໍາກິນແລະນ້ໍາໃຊ້, 12) ສຸຂະພາບ ແລະ ບັນຫາອ່ືນໆ  

ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຄອມພີວເຕີ ໄຟຣເວີດ) ຈາກແບບຟອມສໍາພາດ
ທີ່ໄດ້ຈາກພາກສະໜາມ. ຈາກນ້ັນ ຕ້ອງກວດກາຄືນຂໍ້ມູນ ວ່າສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງບໍ່. ຖ້າເຫັນ
ວ່າຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສົມຈິງ, ກໍຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນກັບພະນັກງານຜູ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ 
ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ. 

ຈາກນ້ັນ ພິມຂໍ້ມູນສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີາການແກ້ໄຂອອກມາແຈກຢາຍໃຫ້ກັບແຕ່ລະບ້ານ. ນອກນ້ັນ ຍັງນໍາ
ໃຊ້ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີເພື່ອ: 1) ປະກອບເຂົ້າໃນ ຂະບວນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຮອບ 3 ແລະ 2) ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນສ້າງກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ແລະ ວາງແຜນ
ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ.  

ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີ ສາມາດນໍາມາວິເຄາະໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ ຫຼາຍກ່ວາເປັນບ້ານດຽວ ທີ່ເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິ 
ພາບກ່ວາ. ສະນ້ັນ ຈ່ືງໄດ້ຍົກບາງຕົວຢ່າງການວິເຄາະຂໍ້ມູນສໍາມະໂນບັນຫາລະດັບກຸ່ມບ້ານ ດ່ັງຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີ.  

ຕາຕະລາງ 24: ຕາຕະລາງສັງລວມສ�າມະໂນບັນຫາ ໃນທຸກບ�ານ ຂອງກຸ�ມບ�ານໂຮມ ເມອືງສາມກັຄີໄຊ, 
ແຂວງອັດຕະປື 

ບັນຫາ ສາເຫດ ຜົນກະທົບ ວິທີການແກ�ໄຂ 

ປ�າໄມ� ແລະ ເຄ່ືອງ
ປ�າຂອງດົງຫ�ດລົງ 

ປະຊາກອນເພີ້ມຂື້ນ, ໄມ້ມີລາຄາ, 

ການຄຸ້ມຄອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ມີຂຸດຄົ້ນ 
ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນ. 

ຈໍານວນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໄມ້ລຸດ
ລົງ ແລະ ສູນພັນ, ສະພາບອາກາດ
ປ່ຽນແປງ 

ຈັດສັນ ແບ່ງເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບ່ງເຂດ
ການນໍາໃຊ້, ປູກທົດແທນ ຮັກສາປ່າທີມີຢູ່ 

ແລະ ຟ້ືນຟູ, ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ສ້າງລະ 
ບຽບຄຸ້ມຄອງ. 
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ບັນຫາ ສາເຫດ ຜົນກະທົບ ວິທີການແກ�ໄຂ 

ສັດນ�້າ, ສັດປ�າລຸດ
ລົງ 

ປະຊາຊົນເພີ້ມຂື້ນ, ການຫາປປາຫຼາຍ

ຂື້ນ, ຫາແບບດັບສູນ, ສັດນໍ້າ/ສັດປ່າ
ມີລາຄາສູງເປັນທ່ີຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫຼາດ, ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງສັດປ່າ. 

ສັດປ່າ/ສັດນໍ້າ ລຸດລົງ ແລະ ບາງຊະນິດ
ກ່ໍສູນພັນ, ຊອກຫາກິນມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຕ້ອງໄປຊອກຫາກິນ
ໃນເຂດອື່ນ. 

ເພີ່ມມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ ດໍາເນີນ
ລະບຽບກົດໝາຍຕໍ່ກັບຜູ້ລ່າເນື້ອ ແລະ ຜູ້ເກັບ
ຊ້ື, ສ້າງວັງສະຫງວນ. 

 

ຜົນຜະລິດຕົກຕ�່າ ບໍ່ມີຊົນລະປະທານ, ດິນບໍ່ງາມ, ຝົນບໍ່

ຕົກຕາມລະດູການ, ຂາດຄວາມຮູ້

ເຕັກນິກວິຊາການ, ສັດຕູພືດທํາລາຍ. 

ຂາດເຂົ້າກິນ, ຂາດຕົ້ນທຶນໃນການ
ຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບ. 

ປັບປຸງດິນ, ໃຊ້ເຂົ້າແນວພັນໃໝ່ປູກພືດຫຼາຍ

ຊະນິດໝູນວຽນ, ມີເງື່ອນໄຂສ້າງ
ຊົນລະປະທານ ຫືຼ ເຈາະນໍ້າບາດານ. 

ການລ�ຽງສັດໃຫ�ຍ 
ເກີດມີພະຍາດ
ລະບາດ 

ຂາດເຕັກນິກວິຊາການ, ປ່ອຍສັດ

ຕາມທໍາມະຊາດ, ບໍ່ມີທ່ົງຫຍ້າລ້ຽງ 
ສັດ. 

ຈໍານວນສັດລຸດລົງ, ຂາດລາຍຮັບຈາກ
ສັດ. 

ຈັດສັນເຂດລ້ຽງສັດ, ສ້າງທ່ົງຫຍ້າ, ສ່ົງເສີມ

ຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ສັກຢາກັນ
ພະຍາດ.  

13. ການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະ ການສະເໜີ ແລະ ເງ່ືອນໄຂໃນການພັດທະນາ 

ແບບຟອມ 9 ຜ່ານການສໍາພາດສອບຖາມຂໍ້ມູນ ກັບກຸ່ມ ແບບ PRA, ແມ່ນເພື່ອສັງລວມການສະເໜີ ຂໍພັດທະນາ
ບັນດາຂະແໜງການຕາ່ງໆ ຂອງບ້ານ, ພ້ອມທັງສອບຖາມບນັດາເງື່ອນໄຂທ່າແຮງຂອງບາ້ນ ທີ່ປະຊາຊົນຄິດວ່າມີ
ຄວາມເໝາະສົມເພື່ອການຂໍສະເໜີພັດທະນາ, ໂດຍສັງລວມລົງໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ ດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ: 

ຕາຕະລາງ 25: ຕາຕະລາງສັງລວມບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ເພື່ອການພດັທະນາບ້ານ 
 ຂະແໜງການ/ກິດຈະກ�າການ

ພັດທະນາ 
ສະຖານທີ ່ ເງ່ືອນໄຂ/ທ�າແຮງພເິສດ 

1 ຂະແໜງການປ່າໄມ ້     
2 ຂະແໜງການກະສິກາໍ     
3 ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ສຸຂະອານາໄມ     
4 ຂະແໜງການໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ     
5 ແລະ ຂະແໜງການ ອື່ນໆ     

ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຄອມພີວເຕີ ໄຟຣເວີດ) ຈາກແບບຟອມສໍາພາດ
ທີ່ໄດ້ຈາກພາກສະໜາມ. ຈາກນ້ັນ ຕ້ອງກວດກາຄືນຂໍ້ມູນ ວ່າສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງບໍ່. ຖ້າເຫັນ
ວ່າຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສົມຈິງ, ກໍຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ. 

ຈາກນ້ັນ ພິມຂໍ້ມູນສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂອອກມາແຈກຢາຍໃຫ້ກບັແຕ່ລະບາ້ນ. ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ 
ນ້ີໃນ ການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຮອບ 3.  

ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີ ສາມາດນໍາມາສະແດງ ວິເຄາະໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ, ບາງຄັ້ງ ກິດຈະກໍາການພັດທະນາໃນລະດັບກຸ່ມ
ບ້ານ ອາດມີປະສິດຕິພາບກວ່າທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນບ້ານດຽວ ຕົວຢ່າງ ກິດຈະກໍາສ່ົງເສີມຂອງໂຄງການຕາບີ). 
ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງ ທີ່ໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນສໍາມະໂນບັນຫາ ເປັນລະດັບກຸ່ມ ດ່ັງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ.  

ຕາຕະລາງ 26: ສັງລວມການສະເໜີ ແລະ ເງ່ືອນໄຂການພັດທະນາລະດັບກຸ�ມບ�ານ 

ລ/ດ ບ�ານຮົມ ບ�ານຕະມ�ເລີຍ ບ�ານແຄມຊັງ ບ�ານຈ�າປາວ 
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14. ການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະ ການດ�າລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ 

 ຂ�້ມູນພົນລະເມອືງ, ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ 

ລາຍຊື່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ຊືຜົ່ວ -ເມຍ) ຕ້ອງປ້ອນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນເອັກເຊວຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນ. ໃຫ້ດີ
ທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ຖືກຕາມຊື່ທີ່ແຈ້ງໃນ ”ປ້ືມສໍາມະໂນຄົວ” ຫຼື ເອກະສານແຈ້ງລາຍຊື່ພົນລະເມືອງທີ່ເປັນທາງການ. 
ຜົນລວມຂອງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງຕ້ອງເທົ່າກັບ ສະມາຊິກທັງໝົດໃນຄອບຄົວໜືງ່ໆ. ຜົນລວມຂອງ
ພົນລະເມືອງທັງໝົດ ແມ່ນສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ @sum(O10:O29) ຕອນລຸ່ມຂອງ
ຕາຕະລາງເອັກເຊວ. ລາຍຊື່ຜົວ ແລະ ເມຍ ຍັງຕ້ອງລະບຸຊົນເຜ່ົາໃສ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນຊື່ຊົນເຜ່ົາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 
- ບັນທຶກໝົດທຸກຄອບຄົວ - ສາມາດສະຫຼຸບ ໂດຍການນໍາໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ 
=COUNTIFS(MXX:MYY,"EthGrp") 

ຕົວຢ່າງ: 

ຈໍານວນຄອບຄົວຊົນເຜ່ົາມົງ້ =COUNTIFS(M10:M29,"hmongາ") 
ຈໍານວນຄອບຄົວຊົນຂະມ ຸ =COUNTIFS(M10:M29,"khamu") 
ຈໍານວນຄອບຄົວຊົນເຜ່ົາພວນ =COUNTIFS(M10:M29,"phouan") 

ການປະກອບອາຊີບຫຼັກຂອງຜູ້ເປັນຜົວ ແລະ ເມຍ ຕ້ອງປ້ອນເຂົ້າໃນຖັນຂໍ້ມູນເອັກເຊວຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນ 
ແລະ ຂຽນຫົວຂໍ້ອາຊີບ ແລະ ຈໍານວນຄົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ - ບັນທຶກໝົດທຸກຄອບຄົວ - ສາມາດສະຫຼຸບແຕ່ລະອາຊີບ
ທັງໝົດບ້ານ ໂດຍການໃຊ້ສູດຄິດໄລ່: =COUNTIFS(MXX:MYY,"occup”) 

ຕົວຢ່າງ: 

ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ເຮັດນາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ =COUNTIFS(M10:M29,"ເຮັດນາ") 
ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ເຮັດໄຮ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ =COUNTIFS(M10:M29,"ເຮັດໄຮ່") 
ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ເຮັດອາຊີບຄ້າຂາຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ =COUNTIFS(M10:M29,"ຄ້າຂາຍ") 
ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ເຮັດອາຊີບລ້ຽງສັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ =COUNTIFS(M10:M29,"ລ້ຽງສັດ”) 

 ຄວາມຕ�ອງການເຂ້ົາກິນຂອງແຕ�ລະຄອບຄົວ: 

ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນ ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ແມ່ນອິງຕາມມາດຕະຖານ 350 ກລ ເຂົ້າເປືອກຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ 
ໂດຍມີສູດການຄິດໄລ່ດ່ັງນ້ີ:  
1) ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນ ຂອງຄອບຄົວ = ຈໍານວນຄົນໃນຄອບຄົວ ຄູນ X 350 ກລ 

2)  “ຄາດຄະເນ” ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ປະຈໍາປີຂອງຄອບຄົວ – ເປັນ ກລ/ປີ 

3)  “ຄາດຄະເນ” ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປະຈໍາປີຂອງຄອບຄົວ – ເປັນ ກລ/ປີ 

4) ຈາກນ້ັນ: ເຮົາໄດ້ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດເຂົ້າທັງໝົດຕໍ່ປີຂອງຄອບຄົວ  = B + C 

5) ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນຕົວຈິງ = A – D. 
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ຕາຕະລາງ 27: ທ່ີກ�ຽວກບັປະລິມານຄວາມຕ�ອງການເຂົ້າ 

ຄວາມຕ�ອງການເຂ້ົາກນິ/ປີ ຜົນຜະລິດເຂ້ົາ/ປີ ນາ)  
ຜົນຜະລິດ
ເຂ້ົາ/ປີ (ໄຮ�) 

ປະລິມານຄວາມຕ�ອງການເຂ້ົາກິນຕົວຈິງ 

ກລ/ປີ ກລ/ປີ ກລ/ປີ ກລ/ປີ 
    
    

ຈາກນ້ັນ, ສາມາດຄິດໄລ່ປະລິມານເຂົ້າບໍ່ພໍກິນ ຫຼື ເຫຼືອກິນ ຂອງໝົດບ້ານ ພາຍຫຼັງທີ່ເຮາົໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນເຂົົ້າກິນ ຂອງ
ແຕ່ລະຄອບຄົວເຂົາ້ຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ 16 ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ຜົນລວມທາງຕອນລຸ່ມຂອງຕາຕະລາງໄດ້. 

ໝ າຍເຫ ດ: ຂໍ້ມູນການຜະລິດເຂົ້າກິນ ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ: ຟອມ 12: ຖາມແຕ່ລະຄອບຄົວປະເມີນປະລມິານການຜະລິດ
ເຂົ້າກິນ. ໃນແບບຟອມ 14: ຖາມປະລິມານຜົນຜະລິດເຂົ້າທີໄ່ດ້ຈາກແຕ່ລະຕອນດິນ ເຊ່ີງຈະມີຄວາມແນ່ນອນກ່
ວາ. ສະນ້ັນ ຖ້າຕົວເລກນ້ີແນ່ນອນກ່ວາ, ສາມາດນໍາເອາົຂໍມູ້ນນ້ີ ມາປອ້ນເຂົາແບບຟອມ 12 ຄືນ ໃນຊ່ວງເວລາ
ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍມູ້ນ. 

 ຈ�ານວນສັດລ�ຽງ ຂອງແຕ�ລະຄອບຄົວ: 

ຂໍ້ມູນຈໍານວນແຕ່ລະຊະນິດສັດລ້ຽງ ທີ່ແຕ່ລະຄອບຄົວມີ, ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປ້ອນເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນ ຢ່າງລະອຽດ

ຖືກຕ້ອງ. ຈາກນ້ັນ ທໍາການຄິດໄລ່ສັດລ້ຽງທັງໝົດຂອງບ້ານ: 

1) ການຄິດໄລ່ຈໍານວນສັດລ້ຽງທັງໝົດບ້ານ ໂດຍການນໍາໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ @sum(O10:O29) ແລ້ວວາງໄວ້

ຂ້າງລຸ່ມຂອງຕາຕະລາງ. 

2) ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄິດໄລ່ຈໍານວນຄອບຄົວໃນບ້ານ ທີ່ມີສັດລ້ຽງແຕ່ລະຊະນິດສັດລ້ຽງ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ 

=CONTA(X??:Y??) 

ຫຼັງຈາກນ້ັນ ສາມາດຄິດໄລ່: 1) ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍຈໍານວນສັດລ້ຽງ ຕໍ່ຄອບຄົວ ທີ່ລ້ຽງສັດຕວົຈິງ = A/B ແລະ 2) 

ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍຈໍານວນສັດລ້ຽງ ຕໍ່ ຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດບາ້ນ = A/Nr. HH in village 

15. ການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະ ລາຍຮັບ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ: 

ແບບຟອມ 11 ສອບຖາມຂໍ້ມນູແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈາກຫາຼຍ

ແຫຼ່ງລາຍຮບັ, ແບບຟອມປະກອບມີ ຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວກັບຫາຼຍຂໍ້ມູນລາຍຮັບ. ສໍາລັບບາງປະເພດລາຍຮັບ, ຈະສອບ
ຖາມພຽງລາຍຮບັປະຈໍາປີ, ແຕ່ສໍາລັບບາງຢາ່ງ ແມ່ນສອບຖາມຫຼາຍປະເພດລາຍຮບັ ດ່ັງລະບຸໄວ້ລຸ່ມນ້ີ: 

1) ລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຂົ້າ: ລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຂົາ້ນາປີ ແລະ ເຂົ້າໄຮ່; 
2) ລາຍຮັບຈາກການຂາຍພືດອ່ືນໆ: ລາຍຮັບຈາກການຂາຍພືດແຕ່ລະຊະນິດ; 
3) ລາຍຮັບຈາກການຂາຍສັດລ້ຽງ: ຈາກການຂາຍສັດລ້ຽງທັງໝົດ ຫຼື ອາດຈະແຍກອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດ; 

4) ລາຍຮັບຈາກການຂາຍປາ: ລາຍຮັບຈາກການຂາຍປາທງັໝົດເທົ່ານ້ັນ; 
5) ລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ: ຊື່ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກແຕ່ລະຊະນິດ; 

6) ລາຍຮັບຈາກ ການຂາຍຖ່ານ: ລາຍຮັບຈາກການຂາຍຖ່ານທັງໝົດເທົ່ານ້ັນ ຖ່ານເຜົາ) ; 
7) ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້: ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້ທັງໝົດເທົ່ານ້ັນ; 
8) ລາຍຮັບຈາກການຂາຍຫັດຖະກໍາ: ລາຍຮັບຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາທັງໝົດເທົ່ານ້ັນ; 
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9) ລາຍຮັບຈາກການເຮັດທຸລະກິດ: ແຕ່ລະປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກບັນດາຂະແໜງການດ່ັງກ່າວ; 
10) ລາຍຮັບຈາກການຮັບຈ້າງ: ລາຍຮັບຈາກການຮບັຈ້າງ ແລະ ລາຍຮັບທັງໝົດ. 

ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ສາມາດທໍາການຄິດໄລ່ລາຍຮັບທັງໝົດບ້ານໄດ້ 2 ແບບຄື: 

1) ຄິດໄລ່ລາຍຮັບທັງໝົດ ຈາກທຸກແຫຼ່ງລາຍຮບັ ໂດຍການນໍາໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ @sum(K8:K84) (ຕົວຢ່າງ) 
ແລ້ວວາງໄວຄ້້າງລຸ່ມຂອງຕາຕະລາງ. 

2) ຄິດໄລ່ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບ ທີ່ມາໃຫ້ສໍາພາດ) ທັງໝົດບ້ານ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ສູດຄິດໄລ່  
=COUNTA(K8:K84) 

ຈາກນ້ັນ ສາມາດຄິດໄລ່: 1)  ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງແຕ່ລະແຫຼງ່ລາຍຮັບ = A/B ແລະ 2) ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງແຕ່

ລະຄອບຄົວ= A/ຈນ ຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ. 
ຂໍ້ມູນປະເພດນ້ີ ສາມາດນໍາມາສະແດງວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານລະດັບບ້ານ ຫຼື ລາຍງານເປັນລະດັບກຸ່ມບ້ານ ເພາະຈະ
ສາມາດສົມທຽມຕົວເລກລະຫວ່າງບາ້ນຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ສາມາດເຫັນໄດ້ພາບລວມຂອງລາຍຮັບລະດັບກຸ່ມບ້ານໄດ້. 

16. ການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ຂ�້ມູນທີ່ດິນ ຈາກການສ�າພາດລະດັບຄອບຄົວ - ສົມທຽບກັບຂ�້ມູນ
ການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິປະຈຸບັນທີ່ໄດ�ຈາກແຜນທີ:່ 

 ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ຂ�້ມູນທີ່ດນິ ຈາກການສ�າພາດລະດັບຄອບຄົວ: 
ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາພາດລະດັບຄອບຄົວ ແລະ ບັນທຶກລົງແບບຟອມ 14 ຈໍາຕ້ອງໄດ້ປ້ອນເຂົ້າໃນຖານ
ຂໍ້ມູນ excel ໃນຄອມພີວເຕຢີ່າງລະມັດລະວັງ, ແລະ ປະກອບມີບັນດາຫົວຂໍ້ຂອງຖັນດ່ັງນ້ີ: 

1) ຕອນ: ສ່ວນໃຫຍ່ຄອບຄົວຈະນໍາໃຊ້/ຈັບຈອງດິນຫຼາຍຕອນ ສະນ້ັນຕ້ອງຈັດລໍາດັບ 1, 2, 3, 4 ຕາມລໍາດັບ; 

2) ສະຖານທີ່: ສະຖານທີ່ຂອງຕອນດິນແຕ່ລະຕອນ; 

3) ເນ້ືອທີ່: ເນ້ືອທີ່ຂອງຕອນດິນແຕ່ລະຕອນ ເປັນຫົວໜ່ວຍເຮັກຕາ; 

4) ນໍາໃຊ້ (ພືດທີ່ປູກ): ພືດທີ່ປູກ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຕອນດິນ, ຄວນລະມັດລະວັງ ນໍາໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີເ່ປັນ
ມາດຕະຖານດຽວກັນ ເພື່ອສາມາດວິເຄາະໃນພາຍຫຼັງໄດ້; 

5) ຜົນຜະລິດ: ນ້ີແມ່ນຂໍ້ມູນການຄາດຄະເນຜົນຜະລິດຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ຂອງຕອນດິນດ່ັງກ່າວທີ່ໄດ້ຈາກລະດູ
ການຜະລິດທີ່ຜ່ານມາ; 

6) ເປ້ົາໝາຍ: ເປ້ົາໝາຍການນໍາໃຊ້ໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຂໍ້ມູນສໍາຄັນໃນການວາງແຜນ, ຈັດສັນເຂດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ; 

7) ດິນຄົງທີ່ ຫຼື ໝູນວຽນ: ລັກສະນະການນໍາໃຊ້ເປັນຄົງທີ່ ຫຼື ໝູນວຽນ ສໍາຄັນຕໍ່ໃນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ: 
 ທີ່ມາຂອງດິນ: ເຊັ່ນດຽວກັນ ນໍາໃຊ້ຄໍາສັບທີເ່ປັນມາດຕະຖານ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການບຸກເບີກ ແລະ ພັດທະນາ

ທີ່ດິນເອງ, ການຈັບຈອງທີ່ດິນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້, ໄດ້ຈາກການຊື້ມາ, ໄດ້ຮັບມໍລະດົກ ຫຼື ມີຄນົມອບໃຫ້, ລັດ 
ຖະບານມອບໃຫ້, ທີ່ດິນລວມໝູ່, ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ເປັນລາຍປີ, ເຊົ່າທີ່ດິນມາ ຫຼື ຢືມມາ ແລະ ອ່ືນໆ? 
 ເອກະສານທີ່ດິນ: ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຂຽນຕາມລາຍຊື່ມາດຕະຖານລຸ່ມນ້ີ, ຕົວຢ່າງເຊັນ: ບໍ່ມີເອກະສານ

ທີ່ດິນ, ໃບແຈ້ງເສຍພາສີ, ປ້ືມສໍາມະໂນທີ່ດິນ, ໃບຕາດິນ ແລະ ອ່ືນໆ? 

ສະຫຼຸບສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະບ້ານດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ: 1) ສະແດງລາຍຊື່ຊະນິດພືດ ຫຼື ປະເພດທີ່ດິນ ຈາກແບບຟອມ 

14) ນັບຈໍານວນຕອນດິນ ແຕ່ລະປະເພດ ຫຼື ຊະນິດພືດ, 2) ນັບຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ປູກແຕລ່ະຊະນິດພືດ ຫຼື ຄອບ

ຄອງແຕ່ລະປະເພດທີ່ດິນ, ແລະ ຄິດໄລ່ເນ້ືອທີ່ທັງໝົດທີ່ປູກແຕ່ລະຊະນິດພືດ ຫຼື ປະເພດທີ່ດິນ  

  



 

70 

 ການສັງລວມ ແລະ ວເິຄາະ ຂ�້ມູນທີ່ດິນ ຈາກການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນປະຈຸບັນທີ່ໄດ�ຈາກແຜນທີ່: 
ທິມງານ GIS ຈະຕ້ອງສັງລວມສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ດິນ ທີ່ປະກອບມີເນ້ືອທີ່ຂອງແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸ

ບັນ ໃຫ້ກັບທິມງານຂໍ້ມູນ ດ່ັງທີ່ໄດ້ກໍາໜົດ ແລະ ແຕ້ມໃນ “ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ້ມ

ປ່າໄມ້” (ການສ້າງແຜນທີ່ CLUFC). 

ຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ຈາກການສ້າງແຜນທີ່ GIS ຈະມີຄວາມລະອຽດສູງ ແຕ່ກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະ
ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປະເພດອ່ືນໆ ໃນແຕ່ລະບ້ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາ
ສາມາດລວບລວມເອົາແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຍ່ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ ຫຼ ື
ປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົມທຽບກັບ ຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາພາດລະດັບຄອບຄົວ. 
ໜ້າວຽກນ້ີ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທິມງານຂໍ້ມູນ, ຕົວຢ່າງຂອງການສັງລວມສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນແລະ 
ຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 21. 

 ການສົມທຽບລະຫວ�າງຂ�້ມູນການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິປະຈຸບັນ ທີ່ໄດ�ຈາກການສ�າງແຜນທີ່ ແລະ ການ
ສ�າພາດລະດັບຄອບຄົວ: 
ທິມງານຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງສ້າງຕາຕະລາງຂື້ນມາ ເພື່ອສົມທຽບແຕ່ລະປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາຫຼັກ ທີ່ໄດ້ຈາກ
ການສ້າງແຜນທີ່ GIS ແລະ ການສໍາພາດລະດັບຄອບຄົວ ແບບຟອມ 1 4) ນໍາມາສົມທຽບກັນ, ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງ

ສົມທຽບ ແມ່ນສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ ຂ້າງລຸ່ມ. 
ຈຸດປະສົງຂອງການສົມທຽບລະຫວ່າງສອງຂໍ້ມູນ ແມ່ນເພື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງລະຫວາ່ງສອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ຖ້າ
ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ, ເຮົາຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃດ ທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຈິງທີ່ສຸດ
ໂດຍຄໍານືງ ຕາມບາດກ້າວໃນການສົມທຽບປະກອບມີ: 1) ສັງເກດເບີ່ງຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ  ສອງແຫຼ່ງຂໍ້
ມູນ, 2) ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ອະທິບາຍ ຍ້ອນຫຍັງຈ່ືງມຄີວາມແຕກຕາ່ງ ; 3) ພະຍາຍາມຕັດສິນໃຈວ່າ ຂໍ້ມູນ
ແຫຼ່ງໃດຈະມີຄວາມໃກ້ຄຽງກບັຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ຖ້າໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ເປັນດ່ັງ ສາມຂໍ້ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງ
ເທິງ, ຕ້ອງບັນທຶກປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ສາມາດສົມທຽບໄດ້, ແລ້ວນໍາໄປສຶກສາ ແລະ ກວດສອບເພີ່ມເຕີມ
ເວລາລົງບາ້ນເປ້ົາໝາຍ ຮອບທີ 3.  

ຕາຕະລາງ 28:ຕາຕະລາງການສົມທຽມເນື້ອທີດ່ິນ,ລະຫວ�າງຂ�້ມູນຈາກແຜນທີ່ CLUFC ແລະການສ�າ
ພາດລະດັບຄອບຄົວ: 

ຂ�້ມູນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ ທ່ີໄດ�ຈາກແຜນທ່ີການນ�າໃຊ�ດິນປະຈຸ
ບັນ ຂ�້ມູນທ່ີໄດ�ຈາກການສ�າພາດຄອບຄົວ 

ປະເພດທ່ີດິນ ເນື້ອທ່ີ/ຮຕ ປະເພດທ່ີດິນ ເນື້ອທ່ີ/ຮຕ ຈນ ຕອນ 

     

 
ຜົນການວເິຄາະ:ເຂ້ົານາ:  

1) ເນ້ືອທີ່ເຂົ້ານາ ທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາພາດຄອບຄົວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນ້ອຍກ່ວາເນ້ືອທີ່ຕົວຈິງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຈ່າຍພາສີທີ່
ດິນ ເຕັມອັດຕາ;  

2) ການກໍາໜົດ ແຕ້ມພື້ນທີ່ນາ ດ້ວຍວິທີບການ GIS ຈະມີເນ້ືອທີ່ເພີ່ມຂື້ນມາປະມານ 10-20% ເນ່ືອງຈາກການ
ແຕ້ມຈະລວມເອົາຄັນນາ, ທາງຍ່າງ ແລະ ພື້ນທີ່ນາເຮື້ອ. 

ຜົນການວເິຄາະ: ພ້ືນທີ່ປູກຝັງເນີນສູງ ເຂ້ົາໄຮ� ປີ  2016): 

1) ເນ້ືອທີ່ປູກຝັງເນີນສູງ ຫຼື ໄຮ່, ທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາພາດຄອບຄວົ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນ້ອຍກ່ວາເນ້ືອທີ່ຕົວຈິງ; 
2) ບາງປະເພດທີ່ປະຊາຊົນເອ້ີນວ່າເປັນ “ພືນທີ່ປູກຝັງຄົງທີ່” ອາດຖືກກໍາໜົດໃນແຜນທີ່ເປັນພື້ນທີ່ “ປູກຝັງເນີນສູງ”; 
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3) ແຕ່ວ່າ, ເນ້ືອທີ່ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນ, ອາດເກີດຍ້ອນຄວາມຜິດພາດໃນຂະບວນ
ການສ້າງແຜນທີ່ ບາງກໍລະນີພື້ນທີ່ປູກຝັງອາດກວມເອົາ 2 ລະດູທໍາການຜະລິດ ເປັນຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພົບເຫັນປະຈໍາ. 

ຜົນການວເິຄາະ ສວນໄມ�ສັກ: ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຂໍມູ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາພາດແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ວິຊາການ GIS 

ຈໍາຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາພື້ນທີ່ສວນໄມ້ສັກ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກແຕ້ມລົງແຜນທີ່. 

ຜົນການວເິຄາະ ສວນຢາງພາລາ: ພື້ນທີ່ສວນປູກຢາງພາລາສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ກາໍໜົດອອກເທິງແຜນທີ່ ແມ່ນສວນ
ປູກຢາງພາລາສໍາປະທານ, ແຕວ່່າຂໍ້ມູນຍັງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ມີພື້ນທີ່ປູກຢາງພາລາ ຈໍານວນໜື່ງທີ່ເປັນຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ທິມງານວິຊາການ ຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມກວດກາຄືນກັບປະຊາຊົນ ແລະ ກໍາໜົດອອກເທິງແຜນທີ່ເວລາລົງຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຮອບ 3. 

ຂ້ັນຕອນ 5: ວໄິຈດິນ ແລະ ປະເມີນຄວາມອຸດມົສົມບູນຂອງດິນ: 
ລາຍລະອຽດດ້ານເນ້ືອໃນຂອງຂັ້ນຕອນນ້ີມີຢູ່ເອກະສານຕ່າງຫາກ)  
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ບາດກ�າວທ່ີ 4: ການກ�າໜົດແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນກະສິກ�າ ແລະ 
ປ�າໄມ� (FLUMZ) ວຽກພາກສະໝາມ ຮອບ 3): 

ຂ້ັນຕອນ 1: ສະເໜີແນວທາງສ�າງ ແຜນຈດັສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
(FLUMZ) ຂອງ ບ�ານ: 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກໍາໜົດສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ມີ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ແລະ ສອດຄອງກັບແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ລັດຖະບານກໍ່ ຄືທ້ອງຖ່ິນໃນແຕ່ລະລະດັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ
ທ່າແຮງທີ່ມີໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິນ ແລະ ເພື່ອເປ້ົາໝາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ 
ຮັກສາຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍາວນານຕະຫລອດໄປ.  

ດ່ັງນ້ັນ, ກ່ອນດໍາເນີນສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ
ຂອງບ້ານຫລືກຸ່ມບາ້ນເປ້ົາໝາຍຕ້ອງໄດ້ມີການສະຫລູບສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະບັນດາຂໍ້ມນູໃນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກ
ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຮອບທີ່ 1 ແລະ ຮອບທີ່ 2 ເພື່ອສຶກສາທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງແຜນ
ຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ໃຫ້ສອດຄອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ
ທ່າແຮງທີ່ມີ ແລະ ແຜນພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເຂດພື້ນທີ່ເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ. ແລ້ວ ເປີດກອງປະຊຸມ
ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຮອບທີ່ 1, ຮອບທີ່ 2 ແລະ ນໍາສະເໜີແນວທາງໃນການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດ
ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຊຶ່ງມີຄວາມຈํາເປັນ ແລະ ສํາຄັນຫລາຍ ເພື່ອເປັນການທົບ
ທວນ ແລະ ລາຍງານໂດຍຫຍໍກ້່ຽວກັບ ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PFALUPAM), ແຜນທີ່ພື້ນຖານຂອງບ້ານ, ແຜນທີ່ຂອບ
ເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ, ການນໍາໃຊທ້ີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຸບັນ, ສະພາບຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແບບເປັນກຸ່ມ 
ແລະ ແບບຄອບຄົວ), ຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນປະເພດອ່ືນໆ. ພ້ອມທັງນໍາສະເໜີແນວທາງໃນການສ້າງ 
ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການນํາຂັ້ນ
ຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນ້ີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ແລະ 
ກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນທີ່ເປັນເອກະພາບ ໃນການກໍາໜດົສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມ
ຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຢູ່ພື້ນທີ່ເປ້ົາໝາຍໄດ້ຮັບຜົນສํາເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍທີວ່າງໄວ້.   

1. ການກະກຽມເປີດກອງປະຊຸມ: 

ສະຫຼູບ ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບທີ່ 1 ແລະ ຮອບທີ່ 2 ເພື່ອ
ໃຊ້ໃນການນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມ
ຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຢູ່ພື້ນທີ່ເປ້ົາໝາຍ ເຊັ່ນ: 

1) ແຜນທີ່ພູມມີສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ; 
2) ແຜນທີ່ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ; 
3) ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຸບັນ; 
4) ສະພາບຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແບບເປັນກຸ່ມ ແລະ ແບບຄອບຄົວ) ; 
5) ຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນປະເພດອ່ືນໆ; 
6) ບົດສະຫຼຸບສັງລວມ i) ສໍາມະໂນບັນຫາ, ແລະ ii) ຂໍ້ສະເໜີຂອງບ້ານທີ່ຢາກພັດທະນາໃນດ້ານຕ່າງໆ; 
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ພາຍຫລັງສໍາເລັດການສະຫຼູບ ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບທີ່ 1 
ແລະ ຮອບທີ່ 2 ແລ້ວ ທີມງານຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອກໍາໜົດແນວທາງໃນການສ້າງແຜນຈັດສັນ
ເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງບັນດາບ້ານເປ້ົາໝາຍ 

ການກະກຽມບົດນໍາສະເໜີແມນ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ທີມງານຮັບຜິດຊອບຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງ ເພາະວ່າເປັນການສະເໜີຕໍ່ຄະນະການນໍາຂອງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ດ່ັງນ້ັນ, 
ຂໍ້ມູນທີ່ນໍາສະເໜີຈະຕ້ອງ 1) ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, 2) ອ່ານໄດ້ງ່າຍ, ແລະ 3) ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ສາມາດວິເຄາະໄດ້
ງ່າຍ ດ່ັງລາຍລະອຽດລຸ່ມນ້ີ: 

ບົດສະເໜີທີ ່1. ຂະບວນການ PFALUPAM: 

ນໍາສະເໜີພາບລວມ ຂອງ ຂະບວນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີດິ່ນກະສິກໍາ ແລະ 

ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PFALUPAM) ກ່ຽວກບັວິໄສທັດຂອງ PFALUPAM,  ບາງຫຼັກການ ແລະ 

ແງ່ມູນທີ່ສໍາຄັນຂອງ PFALUPAM ແລະ ບາດກ້າວຂອງ PFALUPAM ໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຈํານວນຮອບ
ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກຫລັກໃນແຕ່ລະຮອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກອງ
ປະຊຸມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈລະອຽດຈະແຈ້ງຕື່ມອີກ. 

ບົດສະເໜີທີ ່2. ນ�າສະເໜີ ຂະບວນການສ�າງແຜນທີ່ພ້ືນຖານ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ  
ພ�ອມທັງສະແດງແຜນທີຕ່�າງໆ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ: 

ອະທິບາຍຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ພູມີສາດພື້ນຖານ ແລະ ການກໍາໜົດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຊຶ່ງບົດສະເໜີຈະປະກອບມີ 3 ຫົວຂໍຫ້ລັກຄື: ເຫດຜົນ, ຈຸດປະສົງເປ້ົາໝາຍ ແລະ ວິທີການ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ. ພ້ອມທັງສະແດງຮູບພາບ, ຕົວຢາ່ງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຜ່ານມາ, ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ບົດບັນທຶກເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບາ້ນຕໍ່ບ້ານ.  

ບົດສະເໜີທີ ່3. ສະພາບຂ�້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນກະສິກ�າ: 

ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນ້ີ ປະກອບມີ: ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງບ້ານ, ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ແລະ 
ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ສະຖານະພາບ, ຂໍ້ມູນອາຊີບຕົ້ນຕໍ, ຂໍ້ມູນການປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ການລ້ຽງສັດ, ປະຕິທິນ
ປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດ, ຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ພາຍໃນບ້ານ - ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຕ່ລະຊະນິດ, ຂໍ້ມູນ
ການຜະລິດເຂົ້ານາ, ເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ພືດຕົ້ນຕໍ, ຂໍ້ມູນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ໄມ້, ຂໍ້ມູນສັດນ້ໍາ, ຂໍ້ມູນ
ສັດປ່າ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບ ລະດັບຄອບຄົວ 

ບົດສະເໜີທີ ່4. ສະພາບການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ  ປ�າໄມ�ປະຈຸບັນ ແລະ  ສົມທຽບເນືອ້ທີ່
ການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິທີ່ໄດ�ຈາກການສ�າງແຜນທີ່ ແລະ ຈາກການສ�າພາດລະດັບ
ຄອບຄົວ: 

ອະທິບາຍຂະບວນການ ແລະ ຜົນຂອງການສ້າງ ແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຸບັນ, ພ້ອມທັງ
ສົມທຽບເນ້ືອທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຈາກການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ຈາກການສໍາພາດລະດັບຄອບຄົວ, ຊຶ່ງ
ປະກອບມີ 3 ໜ້າວຽກຫລັກທີ່ຈະຕ້ອງນํາສະເໜີ: 1) ຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ດິນປະຈຸບັນ 

CLUFC, 2) ສະເໜີສະຖິຕິເນ້ືອທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ຈາກການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ 3) ສົມທຽບເນ້ືອທີ່
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຈາກການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ຈາກການສໍາພາດລະດັບຄອບຄົວ. 
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ອະທິບາຍຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກໍາ ແລະ  ປ່າໄມ້ ປະຈຸບັນ CLUFC ໂດຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນອິງຕາມ ບັນດາໜາ້ວຽກລຸ່ມນ້ີ: 

1) ວິທີການສຶກສາ ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ໂຕໂປ; 
2) ການປະເມີນ ແລະ ກໍາໜົດ ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຖາງ ຫຼື ເຄີຍຖືກຖາງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ປະຈຸບັນ

ໄດ້ຄຸ້ມຄອງເປັນປ່າໄມ້ແລ້ວ; 
3) ການປະເມີນ ແລະ ກໍາໜົດ ພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ຫຼາຍຊະນິດພືດ; 
4) ການປະເມີນ ແລະ ກໍາໜົດ ພື້ນທີ່ດິນການຜະລິດກະສິກໍາເນີນສູງ; 
5) ການປະເມີນ ແລະ ກໍາໜົດ ພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະເພດອ່ືນໆ; 
6) ການລົງກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນພາກສະໜາມຕົວຈິງ; 
7) ການທົບທວນຄືນ ດັດແກ້ ປັບປຸງ ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຸບັນ ອິງຕາມຜົນ

ການລົງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ. 

ຫຼັງຈາກນ້ັນ ສະແດງແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຸບັນ ເປັນສະບັບຮ່າງ) ສໍາລັບກອງ
ປະຊຸມນໍາສະເໜີການສົມທຽບລະຫວ່າງສະຖິຕິຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກແຜນທີ່ ແລະ ການສໍາພາດລະດັບຄອບຄົວ ຊຶ່ງ
ຜູ້ສະເໜີຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊີ້ແຈງບາງບັນຫາ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

1) ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍແ້ຕກຕ່າງລະຫວາ່ງ 2 ສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ຈາກ 2 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ; 
2) ສະເໜີເຫດຜົນ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງຄວາມແຕກຕາ່ງດ້ານສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຈາກ 2 ແຫຼງ່ຂໍ້ມູນ; 
3) ສອບຖາມຕົວແທນບ້ານເປ້ົາໝາຍ ຫຼື ຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມພາກສ່ວນອ່ືນໆ ວ່າ ຍ້ອນຫຍັງຈ່ືງມີຄວາມແຕກຕ່າງ

ດ້ານສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ລະຫວ່າງ 2 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ. 

ຕາຕະລາງ 29: ການສມົທຽບຂ�້ມູນການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິ ລະຫວ�າງ ຂ�້ມູນແຜນທີ່ ແລະ ຂ�້ມູນຈາກການສ�າ
ພາດລະດັບຄອບຄົວ 

ຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ຈາກການສ�າງແຜນທີ່ແບບມີສ�ວນ
ຮ�ວມ 

ຂ�້ມູນການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ�ຈາກການສ�າພາດລະດັບ
ຄອບຄົວ 

ປະເພດທ່ີດິນ ເນື້ອທ່ີ ປະເພດທ່ີດິນ ເນື້ອທ່ີ ຈນ ຄອບຄົວ 

ດິນນາ 35.97 ດິນນາ 20.85 36 

ດິນໄຮ່ ປີ 2016) 251.06 ດິນໄຮ່ ປີ 2016) 60.04 68 

ດິນກະສິກໍາຄົງທ່ີ 5.48 ດິນກະສິກໍາຄົງທ່ີ 55.07 45 

ໄມ້ສັກ 2.85 ໄມ້ສັກ 6.6 8 

ຢາງພາລາ 82.06  0 1 

ບົດສະເໜີທີ່ 5. ສ�າມະໂນບັນຫາ, ແລະ ຂ�້ສະເໜີຂອງບ�ານ ເພ່ືອພັດທະນາໃນຂະແໜງການ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ: 

ອະທິບາຍກ່ຽວກບັສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ເງື່ອນໄຂທ່າແຮງເພື່ອການພັດທະນາຂອງບ້ານເປ້ົາໝາຍ ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ເພື່ອຫາທາງອອກແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ ແລະ ກໍາ
ໜົດແຜນພັດທະນາທີ່ເໝາະສົມຂອງບ້ານເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ.  
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ຕາຕະລາງ 30: ການສັງລວມສ�າມະໂນບັນຫາແບບຫຼາຍບ�ານ ເປັນກຸ�ມບ�ານ: ກຸ�ມນ�້າດ�ວນ)  

ສາຍເຫດ ຜົນກະທົບ ວິທີແກ້ໄຂ 

ລາ
ນກ

າງ
 

ນເ
ທິງ

 

ຂັນ
ລຸ່ມ

 

ປາ
ກຂ

ັນ 

ດວ
ກໃ

ຕ້ 

ຂິງ
ກາ

ງ 

ຜາ
ທອ

ງ 

ຫວ້
ຍເ

ສື່ອ
 

I.ກຽ່ວກັບ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໄມ�                 

ບັນຫາ: ການນ�າໃຊ�ໄມ�ປ�າໄມ�ຫ�ດລົງ)                  

ຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່, ຕັດໄມ້

ຂາຍ, ບໍ່ໄດ້ກໍາໜົດພື້ນ
ທ່ີປ່າໄມ້ສໍາລັບການ
ອານຸລັກແລະປ່າໄມ້
ສໍາລັບການຊົມໃຊ້ 

ເກີດມີໄພແຫ້ງແລ້ງ
ຝົນຕົກບໍ່ຖືກລະດູການ, 
ໄມ້ປູກສ້າງບໍ່ພຽງພໍ 

ໃຫ້ມີການກໍາໜົດເຂດ
ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, 
ປະຕິບັດລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ 

1 1  1 1  1  1  1  1 

II: ກຽ່ວກັບ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ                 

ບັນຫາ: ການນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງຫ�ດລົງ)                  
ການເກັບ ແມ່ນມີ
ລັກສະນະດັບສູນເອົາ
ທັງຮາກ,ເງົ້າ ຫືຼ ຕັດປ້ໍາ) 
ບໍ່ໄດ້ກໍາເຂດຄຸ້ມຄອງ
ອານຸລັກ 

ການຊົມໃຊ້ບໍ້ພຽ້ງພໍ
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍ
ເຄືອງປ່າຂອງດົງຫຸຼດລົງ 

ໃຫ້ມີການກໍາໜົດເຂດ
ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, 
ສ້າງລະບຽບໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທໍາການ
ຟ້ືນຟູປູກທົດແທນ 

1 1  1 1  1  1  1  1 

ຕາຕະລາງ 31: ເພ່ືອການພັດທະນາ ອີງຕາມທ�າແຮງຂອງບ�ານ ກຸ�ມນ�້າດ�ວນ)  

ລ/ດ ບ. ລານກາງ ບ. ຂັນເທິງ ບ. ຂັນລຸ�ມ ບ. ປາກຂັນ 

ຕົ້ນໄມ້ 
ໄມ້ສະພຸງ  
ໄມ້ຍົມຫີນ  
ໄມ້ຍົມຫອມ 

ໄມ້ຄ່າດາງ  
ໄມ້ເຕັ່ນ    
ໄມ້ກວາງແດງ 

ໄມ້ຊາຍ    
ໄມ້ຕອງບ້ວງ  
ໄມ້ຄ່າດາງ 

ໄມ້ຄ່າດາງ  
ໄມ້ກວງແດງ 
ໄມ້ຕອງບ້ວງ 

ພືດ 
ປູກເຂົ້າ   
 ໝາກເດືອຍ 

ປູກເຂົ້ານາ  
ໝາກແໜ່ງ  

ປູກເຂົ້ານາ    
ໝາກງາ      

ປູກເຂົ້ານາ    
ໝາກເດືອຍ  

ເຄື່ອງປ່າ 

ໝາກແໜ່ງ  
ໝາກຄ່າ 
ແຂມ     
ໂປງເປ່ງ  

ແຂມ 
ໝາກແໜ່ງ  
ເຄືອແດງ   
ໂປ່ງເປງ    

ແຂມ      
ເປືອກເມືອກ   
ໝາກແໜ່ງ     
 ປໍສາ 

ແຂມ         
ໝາກຫວາຍ  
ໝາກແໜ່ງ  
ເປືອກເມືອກ  

ສັດ ງົວ,ແບ້,ໜູ,ສັດປີກ ງົວ,ແບ້,ໜູ ສັດປີກ,ງົວ,ຄວາຍ,ໜູ ງົວ,ຄວາຍ,ໜູ,ແບ້,ສັດປີກ 

ບົດສະເໜີທີ່ 6. ແນວຄວາມຄິດ   ຫຼື ແນວທາງ ໃນການສ�າງ ແຜນຈດັສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�
ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ): 

ນໍາສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ແນວທາງໃນການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຢູ່ໃນບັນດາບ້ານເປ້ົາໝາຍ. ເຖິງຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຕ້ອງຂື້ນກັບ ເງື່ອນ ໄຂທ່າແຮງໃນ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ໃນບ້ານດ່ັງກ່າວ. ຖ້າມີເຂດປູກຝັງເນີນສູງຫຼາຍ, ອາດຈະສະເໜີທາງເລືອກເຊັ່ນ: ການ
ປູກຝັງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ດິນແບບເປັນກຸ່ມ ຫຼື ເປັນກຸ່ມກະແຈກກະຈາຍ ຫຼື ຖ້າບ້ານໄດ້ປູກຝັງສາລີເນີນສູງ
ແບບເລ່ືອນລອຍຫຼາຍ ເຊີ່ງເຮດັໃຫ້ທໍາລາຍພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຕ້ອງສະເໜີວິທີທາງເລືອກ ເພືອ່ເຮັດແນວໃດຈ່ືງ
ສາມາດສ່ົງເສີມການປູກຝັງສາລີແບບຄົງທີ່. ນອນນ້ັນ ທີມງານຍັງຕ້ອງໄດ້ ສະເໜີ ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ເຂດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ອີກດ້ວຍ.  
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2. ສັງລວມ ແລະ ພິມຂ�້ມູນເອກະສານ: 

ສັງລວມບັນດາແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບທີ່ 1 ແລະ ຮອບທີ່ 2 ເພື່ອ
ຈັດພິມ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານດ່ັງກ່າວໃສ່ແຟ້ມເອກະສານ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ແທນເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ໃຊ້ສຶກສາ
ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນການດໍາເນີນການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຮອບທີ່ 3 ອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

ຕາຕະລາງ 32: ແບບຟອມ ແລະເອກະສານຕ�າງໆ 

ຟອມ
ທີ ່

ຊ່ືແບບຟອມ ແລະ ຮ�າງເອກະສານ ໝາຍເຫດ 

 ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ  

I ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ ຮອບ 1  

1 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທ່ົວໄປຂອງບ້ານ ເບື້ອງຕົ້ນ)  ລະດັບບ້ານ 

2 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງບ້ານ ລະດັບບ້ານ 

3 ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທິນການປູກພືດເສດຖະກິດຫັຼກຂອງບ້ານ ລະດັບບ້ານ 
4 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການເກັບກູ້, ສະພາບ ແລະ ບຸລິມະສິດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ລະດັບບ້ານ 
5 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກູ້, ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄມ້ບຸລິມະສິດ  ລະດັບບ້ານ 
6 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ  ລະດັບບ້ານ 

7 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສັດນໍ້າ ລະດັບບ້ານ 

8 ສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ລະດັບບ້ານ 

9 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານ ລະດັບບ້ານ 

10 ບັນທຶກຜົນການສໍາຫຼວດຈຸດທ່ີຕັ້ງອັນສໍາຄັນທາງພູມີສາດ ລະດັບບ້ານ 
11 ບັນທຶກການສໍາຫຼວດຈຸດອ້າງອິງເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ບ້ານ ຕໍ່ ບ້ານ 
II ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ ຮອບ 2  
12 ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງຄອບຄົວ ລະດັບຄອບຄົວ 
13 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ລະດັບຄອບຄົວ 
14 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຂັ້ນຄອບຄົວ ລະດັບຄອບຄົວ 
15 ບັນທຶກຕົວຢ່າງດິນ ລະດັບບ້ານ 
16 ບັນທຶກຜົນການສໍາຫຼວດພື້ນທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນປັດຈຸບັນ ລະດັບບ້ານ 
 ຮ�າງເອກະສານ  

 ຮ�າງເອກະສານ ຮອບ 1  

1 ຮ່າງໃບສະເໜີຂອງບ້ານເພື່ອຂໍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ລະດັບບ້ານ 

2 ຮ່າງໃບສະເໜີຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ເພື່ອຂໍແຕ່ງຕັ້ງ “ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ຫ້ອງການກະສິກໍາ 

3 ຮ່າງບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ຫ້ອງການພາຍໃນ 
4 ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ  ່ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ 

3. ການຈັດພິມແຜນທີ:່ 

ການຈັດພິມແຜນທີ່ ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ ສະແດງໃນມື້ເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ໃຫ້ທີມງານສໍາລັບການດໍາເນີນ ການວາງ
ແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຮອບທີ່ 3 ຢູ່ບັນດາບ້ານ
ເປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
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ຕາຕະລາງ 33: ຊ່ືແຜນທີ່ ແລະ   ຂະໜາດຂອງແຜນທີ່   ສ�າລັບກອງປະຊຸມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ�
ບ�ານເປ້ົາໝາຍ 

ລ/ດ ຊ່ືແຜນທີ ່ ສ�າລັບກອງປະຊຸມ 
ສ�າລັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພາກສະໜ

າມ 
1 ແຜນທ່ີ ໂຕໂປ  A3 A3 ຫລື (A2, A1, A0) 
2 ແຜນທ່ີ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ A3  
3 ແຜນທ່ີ ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນປະຈຸບັນ CLUFC A3 ຫລື (A2, A1, A0) A2 ຫລື (A1, A0) 
4 ແຜນທ່ີ SIMCLU ບໍ່ມີສັນຍະລັກ A3   
5 ແຜນທ່ີ SIMCLU ມີສັນຍະລັກ A3 A2 ຫລື (A1, A0) 

4. ຜູ�ແທນກອງປະຊຸມ: 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມ ມີເນ້ືອໃນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ຂະບວນການວຽກງານວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮວ່ມ ຈ່ຶງໄດ້ກໍາໜົດຜູ້ແທນເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຈາກ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ປະກອບມີດ່ັງນ້ີ: 

1) ການນໍາເມືອງ (ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ຫຼື ຮອງເຈ້ົາເມືອງ); 

2) ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ; 
3) ຫົວໜ້າຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແຂວງ; 
4) ຫົວໜ້າຂະແໜງທີ່ດິນແຂວງ; 
5) ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ; 
6) ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ີງແວດລ້ອມເມືອງ; 
7) ທິມງານວິຊາການ PFALUPAM; 

8) ຕົວແທນບ້ານ 3 ທ່ານ ຈາກແຕ່ລະບ້ານເປ້ົາໝາຍ ຂອງຫ້ອງການພັກກຸ່ມບ້ານໜື່ງ; 
9) ຕົວແທນພະນັກງານໂຄງການ, ບໍລິສັດ ຫຼື ພາກສ່ວນອ່ືນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

5. ວາລະກອງປະຊຸມ: 

ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງໄດ້ສ້າງວາລະກອງປະຊຸມເພື່ອ
ສະດວກໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຮອບທີ່ 1, ຮອບທີ່ 2 ແລະ ການສະເໜີ
ແນວທາງໃນການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີດິ່ນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

ຕາຕະລາງ 3: ວາລະດ າເນີນກອງປະຊຸມ 

ເວລາ ລາຍການ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
8:30-9:00 ລົງທະບຽນ ທິມງານ 

 9:00-9:10 ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ   ຄະນະຈັດຕັ້ງ 
  9:10-9:30 ທ່ານປະທານ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານ 

9:30-9:45 ບົດສະເໜີທ່ີ 1:  ນํາສະເໜີ ຂະບວນການ PFALUPAM   ທິມງານ 
 

9:45-10:15 
ບົດສະເໜີທ່ີ 2: ນໍາສະເໜີ ການສ້າງແຜນທ່ີ ພື້ນຖານ ແລະ ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ ພ້ອມທັງ 

ສະແດງແຜນທ່ີຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 

ທິມງານ 
PFALUPAM 

10:15-10:30 ພັກຜ່ອນດ່ືມກາເຟ  
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ເວລາ ລາຍການ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
10:30-11:15 ບົດສະເໜີທ່ີ 3: ນໍາສະເໜີສະພາບຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ   ທິມງານ 

 
11:15-12:00 

ບົດສະເໜີທ່ີ 4: ນໍາສະເໜີ ສະພາບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ກະສິກໍາ ແລະ  ປ່າໄມ້ ປະຈຸບັນ ແລະ  ສົມ
ທຽບເນື້ອທ່ີການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີໄດ້ຈາກການສ້າງແຜນທ່ີ ແລະ ຈາກການສໍາພາດຄອບຄົວ 

ທິມງານ 
PFALUPAM 

12:00-13:15 ພັກຜ�ອນ ຮັບປະທານອາຫານ ທ�ຽງ  

13:15-13:45 
ບົດສະເໜີທ່ີ 5: ນໍາສະເໜີ: i) ສໍາມະໂນບັນຫາ, ແລະ ii) ສັງລວມຂໍ້ສະເໜີຂອງບ້ານ ເພື່ອ

ພັດທະນາ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ.  

ທິມງານ 
PFALUPAM 

13:45-14:00 
ບົດສະເໜີທ່ີ 6: ນໍາສະເໜີ ແນວຄວາມຄິດ   ຫືຼ ແນວທາງ ໃນການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມ

ຄອງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ)   

ທິມງານ 
PFALUPAM 

14:00-15:00 ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເພື່ອປັບປຸງ ດັດແກ້ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບ້ານ  
 ບ້ານທ່ີ 1 ຕົວແທນຂອງບ້ານ 

 ບ້ານທ່ີ 2 ຕົວແທນຂອງບ້ານ 

 ບ້ານທ່ີ 3 ຕົວແທນຂອງບ້ານ 

 ບ້ານທ່ີ 7 ຕົວແທນຂອງບ້ານ 

15:00-15:10 ພັກຜ່ອນດ່ືມກາເຟ  
15:10-16:00 ສືບຕໍ່ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເພື່ອປັບປຸງ ດັດແກ້ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ານອື່ນໆ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ 
16:0-16:30 ສະຫຸຼບສັງລວມຈາກການສົນທະນາ, ຄໍາເຫັນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ  ທິມງານ 

 16:30-16:45 ທິມງານ PFALUPAM ແຈ້ງບັນດາບ້ານເປ້ົາໝາຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບທ່ີ 3  ທິມງານ 
 

 
16:30-16:45  ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານ 

6. ການດ�າເນີນກອງປະຊຸມ: 

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຮອບທີ່ 1, ຮອບທີ່ 2 ແລະ ການນໍາສະເໜີແນວທາງ
ໃນການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ), ຊຶ່ງຄະນະຈັດຕັ້ງຈະກ່າວ
ຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ຫລັງຈາກນ້ັນ  ທ່ານປະທານຈະກ່າວເປີດກອງ
ປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ. ຈາກນ້ັນ ທີມງານຮັບຜິດຊອບ ຈະ ຂຶ້ນລາຍງານ ແລະ ນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາສະເໜີແນວທາງໃນການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ ້ FLUMZ) ໂດຍປະຕິບັດຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ.   

ຫລັງຈາກການນໍາສະເໜີແຕ່ລະບົດສໍາເລັດແລ້ວ,  ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມໄດ້ມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຄໍາຖາມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ໃນບາງປະເດ່ັນທີ່ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ຄໍາສະເໜີ ແນະນໍາ
ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ແທນຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນຕາ່ງໆ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ ຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ຮອບທີ່ 1, ຮອບທີ່ 2 ແລະ ແນວທາງ ໃນການວາງແຜນຈັດສັນ
ເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (FLUMZ) ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້
ມູນໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນກອງປະຊຸມ. ຫລັງຈາກນ້ັນ, ທີມງານຈະແຈ້ງ
ແຜນວຽກ ແລະ ໄລຍະເວລາທີຈ່ະດໍາເນີນການສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
FLUMZ) ຢູ່ບັນດາບ້ານເປ້ົາໝາຍ ໃຫ້ທີ່ປະຊຸມ ແລະ ອํານາດການປົກຄອງບ້ານຮັບຊາບ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມ 

ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮັບຊາບຕໍ່ໄປ. ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ປິດລົງໃນມື້ດຽວກັນ. 
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ຂ້ັນຕອນ 2: ການສ�າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ): 

ການກໍາໜົດສ້າງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນ 

ຂອງຂະບວນການ PFALUPAM. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 3 ນ້ີແມ່ນເພື່ອ ສະເໜ ີ

ແລະ ອະທິບາຍທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ແນວທາງອ່ືນໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງ ແຜນ FLUMZ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງ

ເຖິງຜົນການສຶກສາຂໍ້ມູນ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ, ເນ້ືອທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ, 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທ້ອງຖ່ິນ.   

ການກໍາໜົດສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງປັດໃຈທີ່
ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ:  

 ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຈັດສັນເອົາບັນດາພື້ນທີ່ດີນກະສິກໍາເນີນສູງແບບກະແຈກກະຈາຍ ເຂົ້າເປັນພື້ນທີ ່  
ກ້ວາງ ແລະ  ມີຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ສາມາດຈັດຮອບວຽນການນໍາໃຊ້ໃນແຕລ່ະປີ ແລະ ສາມາດ
ກວດກາຕິດຕາມໄດ້; 

 ການກໍາໜົດເຂດດິນກະສິກໍາຄງົທີ່ເຊັ່ນ: ດິນນາ, ສວນປູກຜັກ ໆລໆ ແມ່ນບໍ່ມາສາມາດລວມເຂົ້າເປັນພື້ນທີ່
ດິນກະສິກໍາຜືນໃຫຍ່ຕິດຈອດກັນໄດ້ ໂດຍອີງຕາມຄວາມລະອຽດຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ) ; 

 ການຮັກເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາບໍ່ໃຫ້
ມີການບຸກລຸກທໍາລາຍ ແມ່ນຍງັມີຄວາມທາ້ທາຍ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການກວດກາຕິດຕາມ ແຕ່ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍ່
ຄວນຮັກສາໄວ້ໃນ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ). 

1. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ: 

ຜຸ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກາໍໜົດ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ແມ່ນ
ອີງໃສ່ ການຈັດຕັ້ງທີມງານ ແລະ ການແບ່ງກຸ່ມເຮັດວຽກ. ສໍາລັບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ອາດມີບາງຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົາ້
ຮ່ວມກິດຈະກໍາໃນຮອບ 3 ນ້ີ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເນ່ືອງຈາກເປັນຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ຫຼື ຂັດກັບແນວທາງ/ຍຸດທະສາດຂອງ
ບ້ານ ແລະ ກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ: 1. ຄອບຄົວ ທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາເນີນສູງ ເຊື່ງຈະໄດ້ຖືກກໍາໜົດໃຫ້
ຫັນປ່ຽນ ໄປເປັນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້າຍພຶ້ນທີ່ການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໄປຢູ່ໃນພຶ້ນທີ່ ຫຼື ເຂດ
ຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ກໍາໜົດໄວ້, 2. ຄອບຄົວ ທີ່ມີພຶ້ນທີ່ທໍາການຜະລິດເນີນສູງຫຼາຍບ່ອນ ຫຼື ຈັບຈອງເນ້ືອທີ່ດິນກະສິ
ກໍາເນີນສູງ/ຄົງທີ່ ຫຼື ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ສ່ົງຄືນເນ້ືອທີ່ດິນ “ຈັບຈອງ” ຈໍານວນໜື່ງ. ຫຼັງຈາກທີ່ດໍາເນີນ
ກິດຈະກໍາໄປໄດ້ໄລຍະໜື່ງ ຈ່ຶງເຊີນຄອບຄົວດ່ັງກ່າວເຂົາ້ຮ່ວມ ເພື່ອຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ແລະ ປືກສາຫາລື ເພື່ອຊອກຫາວິທແີກ້ໄຂບັນຫາຮວ່ມກັນ. 

2. ກິດຈະກ�າຫຼັກ: 

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງ ການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 3 ເປັນບາດກາ້ວ ໃນການສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຊຶ່ງປະກອບມີ 11 ກິດຈະກໍາໜ້າວຽກຫຼັກ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຂະບວນການດ່ັງກ່າວນ້ີ
ຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາ 3 ຫາ 4 ວນັ ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບ້ານເປ້ົາໝາຍ. 
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ກິດຈະກ�າ 1: ສະເໜີຜົນໄດ�ຮັບຈາກການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 1 ແລະ ຮອບ 2: 

ຫລັງຈາກແນະນໍາແຜນວຽກ ແລະ ທີມງານໃຫ້ບ້ານຮັບຮູ້ແລ້ວ ຕາງໜ້າທີມງານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອໍານາດການ
ປົກຄອງບ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ເຂົ້າປະຊຸມຮັບຮູ້ຄືນ ກ່ຽວກບັ ການເຮັດວຽກ ແລະ ຜົນ
ການໄດ້ຮັບຂອງການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບທີ 1 ແລະ ຮອບທີ 2 ຜ່ານມາ ໂດຍການນໍາສະເໜີ ຜົນການ
ວິເຄາະຂໍ້ມູນແຕ່ລະດ້ານເຊັ່ນ: 

 ຂ�້ມູນລວມຂອງບ�ານ: 

ຂໍ້ມູນ ລວມລະດັບບ້ານ ລວມມີ ສະພາບບັນຫາຂອງບ້ານ, ສະພາບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂອງບາ້ນ, ສະພາບ

ການນໍາໃຊ້ໄມ້, ສະພາບສັດນ້ໍາ - ສັດປ່າ ແລະ ການສະເໜີທ່າແຮງພັດທະນາຂອງບາ້ນ ແລະ ລະດັບ

ຄອບຄົວ ລວມມີ ການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນ, ສະພາບການລ້ຽງສັດ, ແຫລ່ງ

ລາຍຮັບ ຂອງຄອບຄົວ, ການຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກບັຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ. ຖ້າຫາກພບົວ່າມຂີໍ້ມູນໃດຫາກຍັງບໍ່
ທັນຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈີງ ທີມງານຕ້ອງແກ້ໄຂຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວຕາມທີ່ປະຊາຊົນ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ. 

 ການປຶກສາຫາລື ແຜນທີ່ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃນປະຈຸບັນ: 

ອະທິບາຍກ່ຽວກບັ ແຜນທີ່ພູມສາດພື້ນຖານຂອງບ້ານ ແລະ ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ປັດຈຸບັນ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຂອງບ້ານ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

1) ຕາໜ່າງບັນດາເສ້ັນທາງ, ແມ່ນ້ໍາພາຍໃນບາ້ນ ພ້ອມທັງຊື່ສາຍນ້ໍາຕ່າງໆ) ; 

2) ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງຄຸ້ມບ້ານ ຫຼື ສະນໍາ; 
3) ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ສໍາຄັນພາຍໃນບາ້ນ; 
4) ພື້ນທີ່ເຮັດໄຮ່ໃນພາບຖ່າຍດາວທຽມ - ລະບຸວັນທີ່ຂອງພາບຖ່າຍ, ປີເຮັດໄຮ່ກ່ອນໜ້ານ້ີຮອດປະຈຸ

ບັນ, ຈຸດເຮັດໄຮ່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວໃສ່ເທິງພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ລັກສະນະທໍາການຜະລິດ

ເນີນສູງ, ລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍທີ່ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ມີການຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບໜື່ງ; 

5) ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຖາງ ຫຼື ເຄີຍຖືກຖາງມາກ່ອນແຕ່ຖືກຟ້ືນຟູໃຫ້ກາຍເປັນປ່າໄມ້ຄືນ; 
6) ທີ່ດິນອ່ືນໆພາຍໃນບ້ານເຊັ່ນ: ດິນສໍາປະທານ, ດິນລັດ, ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ດິນປອກໂລ້ນ. 

ກິດຈະກ�າ 2: ສະເໜີທາງເລືອກໃນການກ�າໜົດສ�າງ ແຜນຈັດສນັເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�: 

ເພື່ອໃຫ້ ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈດີຂຶນ້ຕື່ມ ຕໍ່ກັບທາງເລືອກດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ສະແດງຕົວຢ່າງ ແຜນທີ່ ເຂດການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງບ້ານໃດບ້ານໜຶງ່ ທີໄ່ດ້ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ໃນການກໍາໜົດເຂດການນໍາໃຊ້ທີດິ່ນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ຊື່ງເນ້ຶອໃນ
ຫລັກຂອງການນໍາສະເໜີນ້ັນປະກອບດ້ວຍ: 

1) ແຜນທີ່ ຂອງ ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ມີຈຸດໄຮ່ແບບກະແຈກກະຈາຍ ແຕ່ປະຈຸບັນໄດ້
ມີການຈັດສັນເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາປູກຝັງເຂດເນີນສູງອອກເປັນເຂດໆ ສໍາລັບ ການປູກຝັງໝູນວຽນ
ທໍາການຜະລິດໃນແຕ່ລະປີຕາມຄວາມເໝາະສົມ; 
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2) ແຜນທີ່ ຂອງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ Map). 

ຫລັງຈາກສໍາເລັດການສະເໜີ ແລະ ທາງເລືອກ ຂອງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊທ້ີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຂ້າງເທິງແລ້ວ, ທີມງານຕ້ອງເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນປຶກສາຫາລືນໍາກນັ ທີມງານເປັນ
ຜູ້ນໍາພາການປືກສາຫາລື) ຊື່ງໃຫ້ເລ້ີມຕົ້ນຈາກ: ການຢືນຢັນກັບປະຊາຊົນ ຕໍ່ກັບຄວາມຖືກຕອ້ງ ຊັດເຈນຂອງ
ຂໍ້ມູນໃນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ທີມງານໄດ້ນໍາສະເໜີ, ການອະທິບາຍ ແນວທາງ/ວິໃສທັດ ຂອງການພັດທະນາຂອງ
ບ້ານ, ແລະ ການເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ກັບທາງເລືອກ ຂອງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ ້ FLUMZ). 

ເພື່ອຮັບປະກັບການຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກໍາ ສໍາລັບ ການຊົມໃຊ້/ທໍາການຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງ ການ 
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບາ້ນ. ດ່ັງນ້ັນ ທີມງານຜູ້ນໍາພາການຄົ້ນຄວ້າ-ປືກສາຫາລື ຕ້ອງນໍາມາພິຈາລະນາ 
ບັນດາປັດໃຈພາຍໃນ-ພາຍນອກອ່ືນໆ ຕື່ມຊຶ່ງປະກອບມີດ່ັງນ້ີ: 

 ການພັດທະນາ ເນ້ືອທີ່ດິນນາ ຄົງທີ່; 
 ການພັດທະນາ ສວນ ຫຼື ບ່ອນປູກພືດກະສິກໍາຄົງທີ່; 
 ການພັດທະນາ ການປູກໄມ້/ພືດອຸດສາຫະກໍາແບບປະສົມປະສານ; 
 ການພັດທະນາ ພຶ້ນທີ່ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ງົວ , ຄວາຍ, ແບ.້..); 
 ຄວາມຕ້ອງການເນ້ືອທີ່ດິນປູກຝັງເນີນສູງ ຫຼື ພືດເນີນສູງອ່ືນໆ; 
 ຄວາມຕ້ອງການພຶ້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ສໍາຫຼັບເກບັກູ້ໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເປັນອາຫານ, ຫັດຖະກໍາ, 

ລາຍຮັບ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ); 
 ການເຕີບໂຕຂອງພົນລະເມືອງ; 
 ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງລະບົບການປູກຝັງກະສິກໍາ; 
 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ. 

ກໍລະນີ ບ້ານທີ່ມີເນ້ຶອທີ່ປູກຝັງເນີນສູງຫຼາຍ, ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຈໍານວນຮອບວຽນຂອງການເຮັດໄຮ ່

ແລະ ພືດເນີນສູງອ່ືນໆ, ເພື່ອກໍາໜົດຈໍານວນຮອບວຽນເນີນສູງ ໃຫ້ເໝາະສົມໃນບ້ານນ້ັນໆ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ

ປັດໃຈຂອງຄຸນນະພາບດິນ, ຄວາມຄ້ອຍຊັນ ແລະ ອ່ືນໆ. ບາງຄັ້ງກໍ່ປ່ຽນແປງຕາມຄວາມຕອ້ງການນໍາໃຊ້ດິນ
ເພື່ອປະໂຫຍດອ່ືນໆ.ການລຽງລໍາດັບການກໍາໜົດເຂດ ຄວນເລ່ີມຈາກປະເພດທີ່ດິນ ທີ່ງ່າຍໃນການຈໍາແນກ
ກ່ອນເຊັ່ນ: ທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ເພາະດິນປະເພດນ້ີໄດ້ກໍາໜົດອອກແລ້ວໃນແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ, 

ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃສ່ໄວ້ໃນ ແຜນທີ່ FLUMZ. ແຕ່ບາງຄັ້ງ ທາງບ້ານອາດສະເໜີ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຂດທີ່ດິນ

ດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ກວດກາຄວາມເໝາະສົມ. ຖ້າເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ຕ້ອງໄດ້ກໍາໜົດເຂດ

ຂະຫຍາຍດ່ັງກາ່ວເຂົ້າໃນ ແຜນທີ່ FLUMZ. 

ກິດຈະກ�າ 3:  ການກ�າໜົດເຂດ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ: 

ກິດຈະກໍານ້ີ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະນໍາໃຊ້ 2 ປະເພດແຜນທີ່ໃນຂະບວນການກໍາໜົດເຂດຈັດສັນ ໄດ້ແກ່: 

1) SIM-CLU: ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈູບັນ ໂດຍມີພາບຖ່າຍດາວທຽມຮອງພື້ນ;  

2) CLUFC: ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ ທີ່ມີພື້ນທີ່ເປັນສີ ແລະ ສັນຍະລັກ. 
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 ການຈັດສນັເຂດການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ. 

ຄວນຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເພດເຂດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຍ່ອຍ ຕາມການຈໍາແນກລະຫັດຄ່າສີແຕ່ລະປະເພດ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຄື: 

1) ການກ�າໜົດເຂດດິນນາ: ຮ່ວມກັນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການບຸກເບີກຂະຫຍາຍດິນນາ 
ແລະ ຈັດເຂົ້າໃນແຜນທີ່ FLUMZ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາທ່າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ
ການພັດທະນາເປັນດິນນາ. ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ກໍາໜົດເປັນເຂດດິນແຮ ເພື່ອ
ຂະຫຍາຍເປັນເນ້ືອທີ່ນາ ແລະ ພ້ອມກັນກໍາໜົດລົງແຜນທີ່ຈັດສັນ; 

2) ການກ�າໜົດເຂດດິນກະສກິ�າຄົງທ:ີ ແມ່ນການກໍາໜົດສວນປູກພືດອາຍຸສ້ັນ, ສວນປູກພືດອາ

ອຸຍາວ, ສວນປູກພືດກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ປະສົມປະສານ ແລະ ສວນປູກພືດ ແລະ ໄມ້ອຸດສະຫະກໍາເປັນ

ສິນຄ້າ) ຈາກນ້ັນ, ຮ່ວມກັນທວນຄືນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງດິນ ທີ່ຈະທໍາການບຸກເບີກເພື່ອພດັທະນາ

ທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່, ແລ້ວຈັດເຂົ້າໃນແຜນທີ່ເຂດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງ 
ກວດກາພາກສະໜາມ ເພື່ອຢນືຢັນຕື່ມອີກ; 

3) ເຂດກ�່ສ�າງໂຄງລ�າງຊົນລະປະທານ: ຖ້າຫາກແຜນທີ່ CLUFC ບໍ່ປະກົດເຫັນລະບົບໂຄງລ່າງ

ດ່ັງກ່າວ ຫຼື ຖ້າຫາກລະບົບໂຄງລ່າງຫາກປະກົດມີຫຼັງຈາກເຮັດແຜນທີ່ CLUFC ແລ້ວ) ແມ່ນໃຫ້

ຕື່ມໃສ່ ແຜ່ນທີ່ FLUMZ ເລີຍ, ຖ້າບາ້ນ ໄດ້ມີແຜນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານໃຫມ່, ແມ່ນ
ໃຫ້ຈັດເຂົ້າໃນປະເພດ ‘ເນ້ືອທີ່ດິນຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ’; 

4) ການກ�າໜົດເຂດທົ່ງຫຍ�າລ�ຽງສັດ ແລະ ເຂດປູກຫຍ�າລ�ຽງສັດ: ການລະບຸ ແລະ ແຕ້ມ
ຂອບເຂດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ສັດລ້ຽງແຕ່ລະປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ເຂດທົ່ງປູກ
ຫຍ້າລ້ຽງສັດລະດັບຄອບຄົວ ຂະໜາດນ້ອຍ/ກາງ, ເຂດທົ່ງປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດຂະໜາດໃຫຍຂ່ອງບ້ານ, 

ເຂດທົ່ງຫຍາ້ທໍາມະຊາດຂະໜາດໃຫຍ່, ເຂດລ້ຽງສັດໃນເຂດດິນປ່າໄມ້, ເຂດທີ່ດິນປ່ອຍສັດລ້ຽງໃສ່
ພາຍຫຼັງທາໍການຜະລິດ; 

5) ການກ�າໜົດເຂດດິນສ�າປະທານ: ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລະບຸເຂດສໍາປະທານໄວ້ຄືເກົ່າ ໃນ ແຜນທີ່ 
FLUMZ ແລະ ທີມງານຄວນໃຊ້ເວລາປັປປຸງໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກຕອ້ງ ແລະ ຊັດເຈນກ່ວາເກົ່າ; 

6) ການກ�າໜົດເຂດດິນປູກໄມ�ອຸດສາຫະກ�າ: ການກໍາໜົດເຂດດິນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ລະບຸພື້ນທີ່ດິນເຫຼົ່ານ້ີໃຫ້ຢູ່ໃນ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຄືເກົ່າ. ຈາກນ້ັນຮ່ວມກັນປະເມີນ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ
ແຜນສ້າງເຂດປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງໃໝ່ ຫຼື ເພີ່ມເນ້ືອທີ່ສວນປູກ. ຖ້າມີເຂດດ່ັງກ່າວແທ້ ແມ່ນຈະ
ຕ້ອງໄດ້ລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມຕົວຈິງ ພ້ອມທັງສໍາພາດກບັບັນດາຄອບຄວົ ທີ່ຕ້ອງການຢາກປູກ
ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານ້ີ ເບິ່ງຕືມ່ຕາຕະລາງ 3).  

ໝ າຍເຫ ດ: ການປກູໄມອຸ້ດສາຫະກໍາໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະປະກອບມີ 3 ຈຸດປະສົງຄື: ປູກເພ່ືອເອົາໄມ້, ເພ່ືອຂາຍ
ໄມ້ ແລະ ເພ່ືອເອາົຖ່ານ ຫືຼ ເຊ້ືອເພິງ. ຂະບວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ: 

 ທົບພວນຄືນພື້ນທ່ີສວນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ພາຍໃນບ້ານ, ມີຈັກຄອບຄົບທ່ີປູກ ແລະ ມີເນື້ອທ່ີເທ່ົາໃດ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ແນວພັນຊະນິດໃດ ໂດຍການເບີ່ງຂໍ້ມູນຈາກແບບຟອມ 12; 
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 ຖາມປະຊາຊົນ ຖ້າພວກເຂົາເຈ້ົາມີແຜນທ່ີຈະເລ່ີມປູກ ຫືຼ ຂະຫຍາຍ ພື້ນທ່ີປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ພາຍໃນບ້ານ 
ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີຈະປູກ ເຂົາເຈ້ົາມີແລ້ວບໍ່; 

 ທິມງານ PFALUPAM ໝາຍເຂດ ແລະ ກໍາໜົດເນື້ອທ່ີ ທ່ີວາງແຜນສໍາລັບການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາຂອງ
ປະຊາຊົນ ດ່ັງກ່າວ, ເພື່ອເຂົ້າໃຈການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນປະຈຸບັນ ເທິງແຜນທ່ີ CLUFC; 

 ຈາກນັ້ນ ທິມງານ PFALUPAM ສອບຖາມບາງຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ:  ເຫດຜົນທ່ີປະຊາຊົນ ໄດ້ເລືອກເຂດ
ດ່ັງກ່າວເພື່ອປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ, ເຫດຜົນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ແຮງງານທ່ີປະຊາຊົນຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະ ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຊອກຫາ ບໍລິສັດ ທ່ີຈະເຂົ້າມາລົງທຶນຮ່ວມທຸລະກິດ ປູກໄມ້ອຸດ
ສາຫະກໍາດ່ັງກາວ ຫືຼ ບໍ່? 
 ທິມງານຕ້ອງໄດ້ສໍາພາດແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນເຂົ້າໃນແບບຟອມ 12 

ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອບັນທຶກສວນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ເບິ່ງຕື່ມຕາຕະລາງ 4) ; 
 ຈາກນັ້ນ ເຂດທ່ີດິນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາເຫ່ົຼານັ້ນ ໄດ້ຖືກແຕ້ມ ແລະ ກໍາໜົດຂື້ນເທິງແຜນທ່ີ ແລະ ທິມ

ງານ ແລະ ປະຊາຊົນກວດສອບຄືນ ສະຖານທ່ີຕັ້ງຂອງເຂດດ່ັງກ່າວ; 
 ຈາກນັ້ນ ສ້າງແຜນລົງກວດກາພາກສະໜາມ ເຂດປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາເຫ່ົຼານີ້. 

 ການກ�າໜົດເຂດຜະລດິກະສິກ�າເນນີສູງໝູນວຽນ: 

ທວນຄືນລະບົບການຜະລິດໝູນວຽນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຊັ່ນ: ເນ້ືອທີ່ ແລະ ຈໍາ
ນວນຄອບຄົວທີ່ປູກຝັງເນີນສູງ, ໄລຍະຮອບວຽນຂອງເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງເຂດປູກຝັງ

ເນີນສູງຈາກແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ CLUFC  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດການ, ກະກຽມ
ເຂດຜະລິດກະສິກໍາເນີນເນີນສູງໝູນວຽນ ແລະ ການເສຍຄ່າທໍານຽມນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. 

ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ 
ປະຊາຊົນ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂດຜະລິດກະສິກໍາເນີນສູງເຊັ່ນ: ວິທ ີ
ເປັນລະບົບ) , ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດ ເປັນກຸ່ມ) ພ້ອມທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ. ການຕັດສິນໃຈເລືອກຮອບ
ວຽນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ພືດທີ່ຈະຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆ ລວມທັງ ຄຸນນະພາບຂອງ
ດິນ, ຄວາມຄ້ອຍຊັນ ແລະ ຫຍ້າ.  

ການຄິດໄລ່ ຄາດຄະເນ) ເ ນ້ືອທີ່ເຂດທໍາການຜະລິດກະສິກໍາເນີນສູງໝູນວຽນເພື່ອຮັບປະກັນເຂົ້າກູ້ມກິນ
ໂດຍອີງໃສ່ ລັກສະນະທາງສ່ິງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ ແມ່ນໃຫ້ອີງຕາມສູດລຸ່ມນ້ີ: 

1) ຄິດໄລ່ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນຂອງບາ້ນ: 

ອັດຕາການບໍລິໂພກເຂົ້າ/ຄົນ/ປີ X ຈໍານວນພົນລະເມືອງໃນບ້ານ1000 ກິໂລ 

2) ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການເນ້ືອທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງບ້ານສໍາລັບ1ປີ:  

ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນຂອງບ້ານ 

  ສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ/ເຮັກຕາ 

3) ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການເນ້ືອທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງຄອບຄົວ/ປີ: 

ຄວາມຕ້ອງການເນ້ືອທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງບ້ານ 

   ຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດພາຍໃນບ້ານ 

ການແຕ້ມ/ກໍາໜົດ ເຂດປູກຝັງເນີນສູງໝູນວຽນແຕ່ລະປີ ຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນເຂດປີທີ່ 1 ກ່ອນໝູ່ - ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງ ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ມີເນ້ືອທີ່ດິນເລ່ົາໄຮ່ຫຼາຍປີກ່ອນໝູ່. ຈາກນ້ັນ ຈັດສັນເຂດປູກຝັງປີທີ່ 2 ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່ລົງ
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ມາ ແລະ ປີຕໍ່ໄປ ຕາມລໍາດັບ,ປັດໃຈອ່ືນໆ ທ່ີຄວນພິຈາລະນາ ໃນຂະບວນການນົດຈັດສັນເຂດດິນປູກຝັງ

ເນີນສູງ: 1) ພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ທີ່ຍັງຄົງເຫຼືອ ແຕ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍເຂດປູກຝັງເນີນສູງ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຄວນ
ຮັກສາ ໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ຄືເກົ່າ ໃນ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ FLUMZ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດປ່າລຽບແຄມນ້ໍາ ແລະ 2) ພື້ນທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນດິນຊຸມຊົນ ຫຼື 

ລວມໝູ່, ເຊັ່ນເຂດທົ່ງປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ຫຼື ຟາມ, ທີ່ອາດຈະຢູ່ໃນເຂດປູກຝັງເນີນສູງ. 

 ບັນທຶກຂ�້ມນູເຂດຈັດສັນທີດ່ິນກະສກິ�າ: 

ພາຍຫຼັງທີ່ແຕ່ລະເຂດຈັດສັນທີດິ່ນກະສິກໍາ ສາມາດຕົກລົງ ແລະ ເປັນເອກະພາບຈະແຈ້ງແລ້ວ, ທິມງານ

ຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງ ລົງໃນ “ແບບຟອມ 17: ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຂດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິ

ກໍາ” ບ້ານໜື່ງໆ ຈະປະກອບຫຼາຍເຂດຈັດສັນທີ່ດິນ, ແຕ່ທີມງານ GIS ໄດ້ສັງລວມໄວໃ້ນຕາຕະລາງ 

‘ສັງລວມແຕ່ລະເຂດຂອງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນํາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກํາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ)’. 

ເນ້ືອທີ່ຂອງແຕ່ລະເຂດເຫຼົ່ານ້ີ ແມ່ນມາຈາກການຄິດໄລ່ເທິງລະບົບ GIS. 

ກິດຈະກ�າ 4: ການກ�າໜົດຈັດສັນເຂດທີ່ດນິປ�າໄມ�: 

ບາດກ້າວທາໍອິດແມ່ນກວດກາຄືນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການລົງຕັ້ງປະຕິບັດຮອບ 1 ແລະ 2 ແລະ ຂໍ້ມູນແຜນທີ່
ການນໍາໃຊ້ທີ່ິດິນປະຈຸບັນ CLUFC ແລະ ໃຫ້ທົບທວນເຖີງລັກສະນະການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ 
ສະພາບປ່າໄມ້ຂອງບ້ານເພື່ອເປັນການວາງແຜນກ່ຽວກບັຄວາມຕ້ອງການທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິດເວດໃນ
ອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ການນໍາໃຊ້ໄມ້, ສັດປ່າ ແລະ ພີ້ນທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມໃນປະຈຸບັນ.   

 ການກ�າໜົດເຂດທີ່ດິນປ�າໄມ�: 

ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງ ແມ່ນໃຫ້ເປັນຄາໍຕອບ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນ. ຖ້າຕົກໃນກໍລະນີຈໍາເປັນແມ່ນ
ໃຫ້ພະນັກງານຄິດທາງເລືອກໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອເລືອກ ແລະ ຕັດສິນໃຈ. ເພື່ອຫຼີກຫລ່ຽງການສ້າງຄວາມ
ສັບສົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເວລາກໍາໜົດຢູ່ໃນເຂດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແມ່ນຄວນໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຊີ
ບອກດ້ວຍຕົນເອງວ່າແມ່ນປ່າປະເພດໃດ 3 ປະເພດປ່າຂອງລັດ ແລະ ປະເພດປ່າໄມ້ຂອງທ້ອງຖ່ິນ).   

 ລະຫັດຄ�າສີໃນການຈັດປະເພດເຂດຈັດສັນທີ່ດິນປ�າໄມ�: 

ລະຫັດຄ່າສີຂອງວຽກງານນ້ີແມ່ນມີລາຍລະອຽດຢູ່ ຕາຕະລາງ ຄັດຕິດມາພ້ອມນ້ີ).  

 ການຮັກສາເນືອ້ທີ່ດນິປ�າໄມ�ປະຈຸບັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທີ່ດນິປ�າໄມ� ໃນ ຂະບວນ
ການວາງແຜນ, ຈັດສນັ ແລະ ຄຸຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປປ�າໄມ�ແບບມີ
ສ�ວນຮ�ວມ: 

ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ປ່າລຽບແຄມນ້ໍາໃນແຕ່ສາຍຫ້ວຍສໍາຄັນຕາ່ງໆ ພາຍໃນບາ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກຮັກສາດ້ວຍ
ຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ດີ ແມ່ນຄວນຮັກສາປ່າລຽບແຄມນ້ໍາເຫຼົາ່ນ້ີໄວ້ ແລະ ຈັດສັນເປັນເຂດຄຸ້ມຄອງດິນປ່າໄມ້
ໃນ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າໃນ

ກໍລະນີທີ່ບ້ານທີ່ມີລະບົບຊົນລະປະທານ, ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ປົກປັກຮັກສາປ່າແຫຼ່ງນ້ໍາ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້

ຮັກສາໄວ້ເປັນປ່າໃນ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີດິ່ນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ). 
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ບາງກໍລະນີຄວນຮັກສາ ‘ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ເຄີຍຖືກຖາງມາກ່ອນຂອງບ້ານ’ ໃຫ້ເປັນປ່າໃນ ແຜນຈັດສັນເຂດ
ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃຫ້ຮັກສາເປັນເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້ຕໍ່ໄປ ແລະ ບ້ານອາດສະເໜີຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ດິນ
ປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ, ຫຼື ຟ້ືນຟູດິນປະຈຸບັນບໍ່ແມ່ນດິນປ່າໄມ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບ້ານສາມາດມີພື້ນທີປົ່ກຫຸ່ມປ່າໄມ້ 
ແລະ ຜະລິດຕະຜົນຈາກປ່າໄມ້ເພີ່ມຂື້ນ ນ້ີເປັນສ່ີງທີ່ດີ ແຕ່ບ້ານຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາບາງປະການດ່ັງນ້ີ:  

1) ທວນຄືນວ່າ ການສະເໜີຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ດິນປ່າໄມ້ຂອງບ້ານນ້ີ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ແທ້ບໍ່? ເຂດ

ດ່ັງກ່າວບໍ່ມີກິດຈະກໍາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແທ້ບໍ່? 

2) ສັງລວມລາຍຊື່ຄອບຄວົ ທີ່ປະຈຸບັນກໍາລັງນໍາໃຊ້ເຂດທີ່ດິນດ່ັງກ່າວ ເບີ່ງແບບຟອມ  18 ຂໍມູ້ນເຂດ
ຈັດສັນທີ່ດິນປ່າໄມ້) ແລ້ວຫຼັງຈາກນ້ັນ ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຄອບຄົວເຫຼົ່ານ້ີ ແລະ ຕ້ອງມີແຜນຊົດ
ເຊີຍທີ່ດິນໃຫ້ກັບຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພາະວ່າ ທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາດຽວນ້ີໄດ້ກໍາໜົດເປັນ
ເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສົນທະນາ, ເອກະພາບ ແລະ ກໍາໜົດແຕ່ລະເຂດຈັດສັນທີ່

ດິນປ່າໄມ້ແລ້ວ, ຖ້າເຫັນວ່າເຂດຈັດສັນທີ່ດິນປ່າໄມ້ບ່ອນໃດທີ່ຍັງບໍ່ແຈ້ງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລົງກວດກາ
ພາກສະໜາມຕົວຈິງຕື່ມອີກ. 

 ບັນທຶກຂ�້ມນູເຂດຈັດສັນທີດ່ິນປ�າໄມ�: 

ພາຍຫຼັງທີ່ແຕ່ລະເຂດຈັດສັນທີດິ່ນປ່າໄມ້ ສາມາດຕົກລົງເອກະພາບ ແລະ ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວ, ທິມງານ
ຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງລົງໃນ “ແບບຟອມ 18: ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຂດຈັດສັນທີ່ດິນ
ປ່າໄມ້” ເບິ່ງ ຕື່ມຕາຕະລາງ 12). ແບບຟອມເຫຼົ່ານ້ີຈະປະກອບມີບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມື
ໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງເຂດຈັດສັນທີ່ດິນປ່າໄມ້. 

ກິດຈະກ�າທີ່ 5: ການກ�າໜົດເຂດທີ່ດິນປະເພດອືນ່ໆ: 

ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດການກໍາໜົດເຂດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແລ້ວ, ທີມງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ສືບຕໍ່ກໍາ
ໜົດເຂດທີ່ດິນປະເພດອ່ືນໆຕາມ ‘ເຂດການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ປະເພດທີ່ດິນຍ່ອຍ’ ຂອງຕາຕະລາງ ‘ການຈັດແບ່ງ
ປະເພດ ເຂດການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້’. ບັນດາລາຍຊື່ ‘ເຂດການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ປະເພດທີ່ດິນຍ່ອຍ’ 
ທຸກຕອນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບັນທຶກໃສ່ໃນແບບຟອມການນໍາໃຊ້ທິດິ່ນ ເພາະທຸກໆຕອນດິນແມ່ນໄດ້ແຕ້ມ/ດີຈີໄຕ/
ບັນທຶກ ເປັນລະຫັດຄ່າສີລົງໃນແຜນທີ່ GeoSIM ຫຼື Geo2.5D Topo ໃນຄອມພິວເຕແີລ້ວ. 

ກິດຈະກ�າທີ່ 6: ປຶກສາຫາລືກັບຄອບຄົວທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ ຖ�າມີ): 

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການກໍາໜົດເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແລ້ວ, ກໍລະນີຖ້າແຜນຈັດສັນຫາກໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຜົນກະທົບ ຕ້ອງໄດ້ປະຊຸມກັບບັນດາຄອບຄົວທີ່ຖືກຮັບຜົນກະທົບ. ຕົວຢ�າງ ກ:  ກໍລະນີທີ່ຄອບຄົວ ທີ່ອ້າງ
ສິດນໍາໃຊ້ ຄອບຄອງທີ່ດິນເນີນສູງ ຫຼື ດິນໄຮ່ເຫຼົ່າ ເປັນຂອງບຸກຄົນ ທີ່ອາດໄດ້ມາຈາກ 1) ທີ່ດິນມໍລະດົກ , 

(2) ຊື້້ທີ່ດິນ, (3) ບຸກເບີກເອງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ທີ່ດິນຂອງຕົນຖືກຈັດສັນ ເປັນດິນລວມໝູ່ ຕາມກໍລະນີ
ທີ່ບ້ານໄດ້ຕົກລົງນໍາໃຊ້ລະບົບ “ການຜະລິດແບບເປັນກຸ່ມໃຫຍ່/ປະຊາຊົນໝົດບ້ານ ໃນເຂດດຽວກັນແບບໝູ
ນວຽນ”, ເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນບຸກຄນົປະເພດນ້ີ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເພາະພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄດ້ ສະລະ
ສິດນໍາໃຊ້ຕອນດິນດ່ັງກ່າວ ແລ້ວໄປທໍາການຜະລິດໝູນວຽນລວມໝູ່ກັບຄົນອ່ືນໆພາຍໃນບ້ານ. ແລະ  
ຕົວຢ�າງ ຂ:  ກໍລະນີ ທີ່ຄອບຄົວ ທີ່ອ້າງສິດນໍາໃຊ້ ຄອບຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ທີ່ປະຈຸບັນໄດ້ກໍາໜົດ ຈັດສັນເປັນ
ເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຂອງຊຸມຊົນ. ສະນ້ັນຈະບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດດ່ັງກ່າວ. 
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ກິດຈະກ�າທີ່ 7: ການສ�າຫວຼດຂອບເຂດພ້ືນທີ່ຈດັສັນ: 

ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທິມງານປຶກສາຫາລື, ສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ກໍາໜົດພື້ນທີ່ ຢູ່ໃນພາກຫ້ອງການ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນ

ບັນຫາ, ມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ ໃນພື້ນທີ່/ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຈຸດທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຂອບເຂດຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ເຂດຈັດສັນທີ່ດິນ ທີ່ສະແດງເທິງແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແມ່ນໃຫ້ພະນັກງານບັນທຶກ ບັນດາ
ຈຸດທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງດ່ັງກ່າວ ແລ້ວປຶກສາກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ. ຈາກນ້ັນລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມເຖິງ
ພື້ນທີ່ໆ ມີບັນຫາເຫຼົາ່ນ້ັນກັບປະຊາຊົນ. 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ ຈະລົງໄປໃນວັນທີ່ 2, 3 ຫຼື 4 ຂອງການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຮອບ 3 ໃນບ້ານເປ້ົາໝາຍ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ການລົງສໍາຫຼວດໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ເຂົ້າໃຈທາງດ້ານພື້ນທີ່ ແລະ ຊ່ວຍໃນຂະບວນການກາໍໜົດ ຫຼື ສ້າງແຜນທີ່ ເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ ຕ້ອງຈໍາເປັນໄດ້ລົງສໍາຫຼວດຢ່າງລະອຽດ ຕາມບາດກາ້ວດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

1) ກ່ອນອ່ືນໝົດ, ທີມງານນໍາພາສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

FLUMZ) ຕ້ອງໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາພື້ນທີ່ຂອບເຂດທີໄ່ດ້ເປັນເອກະພາບເຂົ້າໃນແຜນຈັດສັນແລ້ວ 

ລວມທັງເຂດທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຂດທີ່ດິນຕ່າງໆ, ຈາກນ້ັນລົງກວດກາພາກສະໜາມເພື່ອຢັ້ງຢືນເພີ່ມເຕີມ
ໃນພາກສະໜາມ; 

2) ພະນັກງານໝາຍຈຸດຕ່າງໆເຫຼົາ່ນ້ີ ລົງໃສ່ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ທີ່ມີພາບຖ່າຍດາວທຽມຮອງ
ພື້ນ SIM-CLUFC) ແລະ ຈາກນ້ັນໝາຍລົງໃສ່ແຜນທີ່ສໍາຫຼວດ. 

ກິດຈະກ�າທີ່ 8: ການນ�າເອົາຂ�້ມູນສ�າຫວຼດພາກສະໜາມ ມາປັບປຸງແຜນທີ່ ແລະ ແຜນຈດັສັນ: 

ພາຍຫຼັງທີ່ ທີມສໍາຫລວດພາກສະໜາມກັບຈາກການກວດກາພາກສະໜາມແລ້ວ, ທີມງານຄວນຮ່ວມເຮັດ

ວຽກກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ, 
ໂດຍອິງໃສ່ແຜນທີ່ພາກສະໜາມທີ່ໄດ້ບັນທຶກມາ: 1) ອະທິບາຍໃຫ້ກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ່ີງທີ່ໄດ້ສັງເກດ
ເຫັນຈາກພາກສະໜາມ, ແລ້ວ ຊີ້ບອກຈຸດດ່ັງກ່າວເທິງແຜນທີພ່າບຖ່າຍດາວທຽມພູມສາດ ຫຼື ແຜນທີ່ການນໍາ

ໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນທີ່ມີພາບຖ່າຍດາວທຽມຮອງພື້ນ ແລະ 2) ນໍາເອົນຈຸດ GPS ມາລົງໃສ່ແຜນທີ່ເຈ້ຍ. 

ກິດຈະກ�າທີ່ 9: ສະເໜີ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
FLUMZ): 

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ເຂດຈັດສັນ ສະບັບຮ່າງ) ແລ້ວ , ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບ້ານ
ເປ້ົາ   ໝາຍຕ້ອງເປີດກອງປະຊຸມເພື່ອນໍາສະເໜີ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີດິ່ນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ FLUMZ) ໂດຍຕົວແທນຈາກແຕ່ລະຄອບຄົວຕ້ອງມີໜ້າເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບ

ຮູ້, ເຂົ້າໃຈ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຖ້າຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ແລ້ວສະເໜີຂໍຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມ

ຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ດ່ັງກ່າວ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນແຜນໄປອີກ

ໄລຍະເວລາ 1-3 ປີ ເບີ່ງຕື່ມເຄື່ອງມື 4.1) , ແລະ ຖ້າຈໍາເປັນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ດັດແກ້ປັບປຸງ. 
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ກິດຈະກ�າທີ່ 10: ຮ�າງໜັງສືຮັບຮອງ ເອົາ ແຜນຈດັສນັເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ 
ປ�າໄມ� FLUMZ) ຂອງ ບ�ານ: 

ຫລັງຈາກ ສໍາເລັດການປະຊຸມນໍາສະເໜີ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
FLUMZ) ຂອງບ້ານ ແລ້ວໃຫ້ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ກະກຽມໜັງສືສະເໜີຂອງບ້ານ ເພື່ອຂໍຮັບຮອງ

ຈາກ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ໃນຂັ້ນຕໍໄ່ປ ຫຼື:  

1) ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານສາມາດລໍຖ້າໄປກ່ອນ ໃຫ້ທິມງານວິຊາການນໍາເອົາແຜນທີ ່

ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດ ກັບຄືນຫ້ອງການເພື່ອກວດແກ້, ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ. ຈາກນ້ັນຈະໄດ້ ແຜນທີ່ ແລະ 
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ໃຫ້ຄະນະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ກວດກາຄືນອີກເທື່ອໜື່ງ ກ່ອນຮັບຮອງເອົາ 
ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ດ່ັງກ່າວ ແລະ ສະເໜີ ຫາ

ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນລໍາດັບຕໍ່ໄປ, ຫຼື  

2) ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ສາມາດລໍຖ້າໄປອີກ ຈົນກ່ວາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຈະຖືກທົດລອງນໍາໃຊ້ ເປັນໄລຍະ 1-3 ປີ, ພາຍຫຼັງ
ທີ່ສາມາດທອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) 

ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ໝ້ັນໃຈ ນໍາ
ສະເໜີຂໍຮັບຮອງຈາກ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ. 

ຂ້ັນຕອນ 3: ການປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ແຜນຈັດສນັເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີດ່ິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
FLUMZ): 

ໃນປະຈຸບັນ, ຈໍານວນພົນລະເມືອງ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາ ທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

ແມ່ນເຕີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ, ດ່ັງນ້ັນ ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ເນ້ືອທີ່ດ່ັງກ່າວກໍເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ວາ່ 
ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນດ່ັງກ່າວຢູ່ໃນຫລາຍບາ້ນ ແມ່ນຍງັຂາດລະບຽບການທີ່ມີປະສິດທິພາບເຂົາ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ດ້ວຍເຫດຜົນ

ນ້ີ, ຈ່ຶງພິຈາລະນາວ່າ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງ
ບ້ານ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສູງ ແລະ ສໍາຄັນຫລາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນ ຕໍ່ກັບ ການພັດທະນາຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງ 
ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຮັ່ງມີຂຶ້ນ ຈາກການນໍາໃຊ້ເນ້ືອທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ.  

ສະນ້ັນ, ໃນຂັ້ນຕອນນ້ີ ຈ່ຶງໄດ້ກໍາໜົດວິທີການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ຂຶ້ນມາໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມື ຫລື ອົງປະກອບສໍາຄັນອັນໜຶ່ງ ຢູ່ໃນ ຄູມ່ ື
ການວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PFALUPAM).  

ຈຸດປະສົງ: 

 ເພື່ອຍົກລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈ້ົາການ ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ໃຫ້ສູງຂຶນ້ 

ຕໍ່ກັັບການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ;  
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 ເພື່ອປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງ
ບ້ານ ໃຫ້ເປັນນິຕິກໍາ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິພາດ ແລະ ເດັດຂາດສູງຂຶ້ນ.  

1. ວິທີການທີ່ສ�າຄັນ: 

ວິທີການທີ່ 1: ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມບ້ານ, ກ່ອນອ່ືນໝົດ ພະນັກງານ ຕ້ອງໄດ້ສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ລາຍລະອຽດຂອງ
ເອກະສານກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖ່ີນຕໍ່ກັບລະບຽບ
ການດ່ັງກ່າວ.  

ວິທີການທີ່ 2: ຈາກນ້ັນ ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືເນ້ືອໃນຮອບດ້ານ ເພື່ອປັບປຸງລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ນ້ັນ 
ໂດຍປະສົມປະສານເອົາເນ້ືອໃນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນກົດລະບຽບດ່ັງກ່າວ ບວກເຂົາ້ກັບ ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖ່ິນ 
ປະກອບເຂົ້າໃສ່ກັນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງ
ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນປະຈຸບັນ. 

ວິທີການທີ່ 3: ພາຍຫລັງທີໄ່ດ້ເຮັດການປັບປຸງດ້ານເອກະສານລະບຽບການດ່ັງກ່າວສໍາເລັດແລ້ວ ພະນັກງານ ກໍ
ຕ້ອງໄດ້ອ່ານ ແລະ ອະທິບາຍຄືນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບກັນໃນແຕ່ລະເນ້ືອໃນ ຂອງ ແຕ່ລະມາດຕາ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.  

ວິທີການທີ່ 4: ພະນັກງານ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ເພື່ອນໍາສະເໜີ ກົດລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ 
ດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ເພື່ອພິຈາລະນາຂໍຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບດ່ັງກ່າວ 
ຈາກ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ. 

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ນໍາສະເໜີຂໍຮັບຮອງເອາົລະບຽບດ່ັງກ່າວ ພ້ອມກັນກັບ ການສະເໜີ ຂໍຮັບຮອງເອາົ ແຜນຈັດ
ສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ FLUMZ), ເນ່ືອງຈາກ ກົດລະບຽບນ້ີ ແມນ່ເປັນ
ເອກະສານອົງປະກອບໜ່ຶງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນຊຸດ ຂອງ ແຜນຈັດສັນ ດ່ັງກ່າວ. 

ວິທີການທີ່  5: ພາຍຫຼັງທີ່ແຜນຈັດສັນ ແລະ ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ອໍານາດ
ການປົກຄອງເມືອງແລ້ວ, ພະນັກງານ ກໍຕ້ອງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມບ້ານຂຶ້ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ແຜນຈັດສັນ 
ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບດ່ັງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ. 

2. ຄ�າຖາມເພ່ືອປັບປຸງລະບຽບການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ນ�າໃຊ�ດິນກະສິກ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ�ຂອງບ�ານ: 

ຈະມີລາຍລະອຽດ ໄວ້ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ ສະບັບທີ່ 1: ຊຶ່ງໄດ້ຈັດໄວ້ສະເພາະເປັນແຕ່ລະດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍ
ອິງຕາມຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນແລ້ວ ຈະລວມມີທັງໝົດ 10 ໝວດຄໍາຖາມ ຕາມການສັງລວມໃນລຸ່ມນ້ີ: 

ຄ�າຖາມ ໝວດທີ່ 1) : ກຽ່ວກັບ ຫລັກການ ແລະ ວິທີການສ້າງ/ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງບ້ານ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ: ໃນ
ກຸ່ມຄໍາຖາມນ້ີ ຈະເປັນຄໍາຖາມເປີດ ແລະ ມີລັກສະນະລວມ ກ່ຽວກັັບ ຫລັກການ ແລະ ວິທີການກໍາໜົດ
ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົດລະບຽບ ລວມທັງ ລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຜ່ານ
ມາຈົນຮອດປະຈຸບັນ. ນອກນ້ັນກໍຈະມີຄໍາມຖາມເພີ້ມອີກ ກ່ຽວກັບ ແຮງຈູງໃຈສ່ົງເສີມ, ບັນຫາ, ວິທີການ
ແກ້ໄຂ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ຂອງ ປະຊາຊົນບັັນດາເຜ່ົາພາຍໃນບ້ານ; 
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ຄ�າຖາມ ໝວດທີ່ 2) : ລົງເລິກດ້ານ ທີ່ດິນກະສິກໍາເນີນສູງ ແລະ ການຫັນປ່ຽນຈາກດິນປ່າໄມ້ເປັນດິນກະສິກໍາ:
ໝວດຄໍາຖາມນ້ີ ຈະກວມເອົາຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ປະຕິບັດ ຕໍ່ກັບ ເນ້ືອທີ່ດິນກະສິກໍາເນີນສູງ ລວມທັງ ເນ້ືອທີ່
ເລ່ົາໄຮ່ ແລະ ເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ); 

ຄ�າຖາມ ໝວດທີ່ 3) : ລົງເລິກດ້ານ ທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ໍາ: ໝວດນ້ີ ແມ່ນກ່ຽວກັບ ມາດຕະການການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ໍາ ທັງຢູ່ໃນເຂດປ່າຍອດນ້ໍາ ແລະ ຕາມແຄມສາຍນ້ໍາທັງສອງຝາກ ລວມທັງ 
ສ່ິງກີດຂວາງທາງໄຫຼຂອງນ້ໍາ ການຕັ ນນ້ໍາເຮັດຕ້ອນ-ລ່ີ ຕ່າງໆ); 

ຄ�າຖາມ ໝວດທີ່ 4) : ລົງເລິກດ້ານ ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ: ໝວດນ້ີແມ່ນເໜັ້ນໃສ່ການບູລະນະ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາ ເສ້ັນທາງຄົມມະນາຄົມທຸກປະເພດທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນອານາເຂດການປົກຄອງຂອງບ້ານ; 

ຄ�າຖາມ ໝວດທີ ່ 5) : ລົງເລິກດ້ານ ທີ່ດິນວັດທະນະທໍາ: ໝວດນ້ີລວມມີ ເຂດດິນວັດທະນະທໍາ, ເຂດທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ປ່າສັກສິດຂອງບ້ານ; 

ຄ�າຖາມ ໝວດທີ່ 6) : ລົງເລິກດ້ານ ທີ່ດິນປຸກສ້າງ: ໝວດນ້ີລວມມີ ທີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ແຜນຜັງເມືອງຂອງ
ບ້ານ; 

ຄ�າຖາມ ໝວດທີ່ 7) : ລົງເລິກດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄມ:້ ໃນໝວດນ້ີ ຈະລວມມີ ກ່ຽວກັບ ເຂດຈັດ

ສັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄມ້, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ແລະ ການຄວບຄຸມ-
ປ້ອງກັນໄຟປ່າ; 

ຄ�າຖາມ ໝວດທີ່ 8) : ລົງເລິກດ້ານ ການປົກປັກຮັກສາສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ: ໃນໝວດນ້ີ ແມ່ນເໜັ້ນໃສ່ ການ

ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ, ລວມທັງ ວັງສະຫງວນ ແລະ ການລ່າສັດປ່າ; 

ຄ�າຖາມ ໝວດທີ່ 9) : ລົງເລິກດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ: ໃນໝວດນ້ີ ຈະລວມມີການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງທັງ

ໝົດ ສັດປີກ , ສັດນ້ອຍ, ສັດໃຫຍ່) ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາເຂດລ້ຽງສັດ, ການລ້ຽງສັດ, ການປ້ອງກັນ
ພະຍາດສັດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ; 

ຄ�າຖາມ ໝວດທີ່ 10) : ລົງເລິກດ້ານ ການປ້ອງກັນຢາເຄມີ ເພື່ອປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຂ້າຫຍາ້: ໃນໝວດນ້ີ 
ແມ່ນຈະເໜັ້ນໃສ່ ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢາເຄມີ ເພື່ອປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຂ້າຫຍາ້ໂດຍສະເພາະ. 

ຂ້ັນຕອນ 4: ແນະນ�າ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ): 

ແນະນໍາ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ແລະ ນໍາເອົາ ເນ້ືອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃນ ແຜນຈັດສັນດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ ພາກສ່ວນການຈັດຕັ້ງ
ອ່ືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການສະໜັບສະໜູນ-ຊ່ວຍເຫລືອ ໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມສາມາດດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທ່າແຮງຕົວຈິງຕາມທິດຍືນຍົງ.   
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ບາດກ�າວທ່ີ 5: ຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນຈັດສັນ FLUMZ ວຽກພາກສະໜາມຮອບ  4): 

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ FLUMZ), ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ຕໍ່ກັບ ຄວາມຍືນຍົງ ຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງ ການ
ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ປະຊາຊົນທັງໝົດຢູ່ພາຍໃນບ້ານ. ໄລຍະການດໍາເນີນວຽກ
ງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 2 ຄັງ້ ພາຍຫຼງັທີ່ໄດ້ມີການສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ປະຕິບັດແລ້ວ ຄື: ຄັ້ງທີ່ 1 ແມ່ນພາຍຫຼັງທີ່ ປະຊາຊົນ
ໄດ້ປະຕິບັດແຜນຈັດສັນ ແລ້ວເປັນເວລາ 1 ປີ, ແລະ ຄັ້ງທີສອງ ແມ່ນອີກ 2-3 ປີ ຕໍ່ມາ. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະ
ເມີນ ແມ່ນຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 2 - 3 ວັນ ຕໍ່ 1 ບ້ານ. 

ການລົງກວດຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ເປັນການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເປັນ ຮອບທີ່ 4 ຢູ່ ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເມືອງ ຈະລວມມີທັງໝົດ 
4 ຂັ້ນຕອນ ທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ດ່ັງມີລາຍລະອຽດ ຄື: 

ຂ້ັນຕອນ 1: ກະກຽມທມີງານ, ຂ�້ມູນ, ແຜນທີ່ ແລະ ອຸປະກອນ: 

1. ກຽມທິມງານ:  

ທີມງານທີ່ຈະດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງການປະຕິບັດຕາມແຜນຈັດສັນ ຮ່ວມກັບ ອໍານາດການ
ປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານ ລວມມີພະນັກງານວິຊາການທີເ່ຄີຍໄດ້ເຮັດວຽກ PFALUPAM ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

ລດ ຕ�າແໜ�ງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ  
1 ຫົວໜ້າທີມງານ ຮັບຜິດຊອບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຕິດຕາມ ໂດຍລວມ ໂດຍສະເພາະ ການເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັບຄະນະ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກ PFALUPAM  
2 ພະນັກງານ GIS  ຊ່ວຍປະຊາຊົນໃຫ້ສາມາດ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາໃຊ້  ແຜນທ່ີ ແລະ ສໍາຫຼວດພື້ນທ່ີຕົວຈິງ  

3 ພະນັກງານສໍາຫຼວດ ແລະ 
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ  GPS   

ຊ່ວຍປະຊາຊົນອ່ານແຜນທ່ີ ແລະ ສໍາຫຼວດພື້ນທ່ີຕົວຈິງ 

4 ພະນັກງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ 

ເກັບກໍາ ແລະ ປະເມີນ ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ  

2. ກຽມແຜນທີ່: 

ກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕິດຕາມປະເມີນຢູ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ, ທີມງານຕ້ອງກະກຽມ ແລະ ສຶກສາບັນດາແຜນທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາຕະລາງ 1)  ເພືອ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ອນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາຕິດຕາມກວດກາ, ປະ
ເມີນ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນຈັດສັນ  ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງບ້ານ.  

ຕາຕະລາງ 1. ລາຍການ ລາຍລະອຽດຂອງ ແຜນທີ່ ແລະ ຂອບເຂດນ�າໃຊ�  

 ແຜນທີ ່ແລະ ຂ�້ມູນ GIS  ຂອບເຂດນ�າໃຊ� 

1.  Geo-Topo-VB ພູມສັນຖານຂອງບ້ານ 

2.  Geo-SIM-VB ສະພາບຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງພືດ 

3.  CLUFC  ສະພາບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ ຫລັງຈາກ PFALUPAM ຮອບ 2  

4.  Sim-CLUFC ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນປະຈຸບັນ ສົມທຽບກັບພາບຖ່າຍດາວທຽມ ໃນເວລາດໍາເນີນວຽກ ຮອບ 2) 

5.  ແຜນທ່ີ FLUMZ ຕົ້ນສະບັບ  ແຜນ  ແລະ ແຜນທີ FLUMZ  ຕົ້ນສະບັບ 
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6.  ແຜນທ່ີ FLUMZ ສະບັບ ປັບປຸງ  ແຜນທີ FLUMZ ສະບັບ ປັບປຸງ ສະບັບປະຈຸບັນ)  

7.  
ແຜນທ່ີ SIM-FLUMZ-ພາບຖ່າຍ 

Landsat ຫືຼ Sentinel 
ເຂດທໍາການຜະລິດພືດກະສິກໍາຢູ່ເຂດເນີນສູງ ຄັ້ງຫລ້າສຸດ  

8.  
SIM-FLUMZ_SPOT ຫືຼ ພາບ
ຖ່າຍມີຄວາມຊັດເຈນ ສູງ 

ປະເພດທ່ີດິນຕ່າງໆ ເຊ່ັນ ດິນປ່າໄມ້, ດິນກະສິກໍາ ລວມທັງ ດິນປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ  

3. ກຽມແບບຟອມ: 

ແບບຟອມທີ່ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນ
ເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ລວມມີແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃໝ່) ເພື່ອສົມ
ທຽບກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີແລ້ວເຊັ່ນ: 1) ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄອບຄອງທີ່ດິນຂອງຄອບຄົວ; 2) ເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາໂດຍ
ສະເພາະກະສິກໍາເນີນສູງ; 3) ເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້; 4) ບັນທຶກການສໍາຫຼວດທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; ແລະ 5) ຂໍ້
ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ຂອງບຸກຄົນ) ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ດິນລວມໝູ່ ຫຼື ດິນຂອງບ້ານ.  

4. ກຽມອຸປະກອນ: 

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກ ຢູ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍລວມມີ ເຂັມໝຸດໝາຍແຜ່ນທີ່/
ຝ້າຍສີ ແລະ ເຈ້ຍສະຕິກເກີ, ປ້ືມບັນທຶກ, ບິກ, ກະລັບເຟີ, ຊອງເອກະສານ, ເຈ້ຍ A0, ສະກ໋ອດ, ເຄື່ອງພິມ

ເອກະສານ printer), ນ້ໍາມຶກ ແລະ ເຄື່ອງສາຍ (LCD), ເຄື່ອງ GPS, ຖ່ານໄຟ, ປັກສຽບໄຟ ແລະ ອ່ືນໆ.  

ຂ້ັນຕອນ 2: ການຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ປັບປຸງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ

ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ): 

1. ເງ່ືອນໄຂເລອືກບ�ານ: 
ຕ້ອງເປັນບ້ານທີ່ໄດ້ສໍາເລັດວຽກ PFALUPAM ຮອບທີ່ 3 ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ໄດ້ປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນ

ເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ)  ເປັນໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ.  

2. ໄລຍະເວລາ ເຮັດວຽກຢູ�ບ�ານ: 
ເວລາທີ່ເໜາະສົມ ສໍາລັບ ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຢູ່ບ້ານແມ່ນ ລະຫ່ວາງ ເດືອນຕຸລາ ຫາ ເດືອນກຸມພາ ກ່ອນລະດູການ

ຜະລິດພືດກະສິກໍາ ເຂົ້າ) ຢູ່ເຂດເນີນສູງ ຫຼືເຂັດໄຮ່ເຂົ້າ ຊຶ່ງ ໃຊ້ເວລາ 2-3 ວັນ/ບ້ານ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼາຍລັກສະນະ
ຂອງບ້ານ ເຊັ່ນ: ລະບົບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຂະໜາດຂອງເນ້ືອທີດິນ, ລະດັບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການປະຕິບັດ 
ຕາມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ. 

3. ການສຶກສາ ແລະ ປະເມນີ ຂ�້ມູນເບ້ືອງຕົ້ນ: 
1) ສຶກສາຂໍ້ມູນດ້ານການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ ເຂດດິນກະສິກໍາໝູນວຽນເນີນສູງ ຂອງ

ບ້ານເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍສົມທຽບຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
FLUMZ) ກັບ ພາບຖ່າຍດາວທຽມລ້າສຸດ ເພື່ອ: 1) ກວດເບິ່ງເຂດ ແລະ ຮອບວຽນ ປີ) ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 

ຜະລິດພືດກະສິກໍາ,  2) ປະເມີນ ເຂດເນ້ືອທີ່ດິນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດິນທໍາການຜະລິດ ຂອງ

ປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງ ສາເຫດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍເຂດດິນກະສິກໍາເຂົ້າໃນເຂດດິນປະເພດອ່ືນ, 

ແລະ 3) ປະເມີນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງ ສໍາລັບ ການຜະລິດກະສິກໍາ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມຜະລິດ, ເຂດທີ່ດິນນໍາໃຊ້ທີ່
ດິນ ແລະ ຮອບວຽນ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ; 
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2) ໃຊ້ພາບຖ່າຍທີ່ມຄີວາມລະອຽດສູງ ກວດເບິ່ງ ການດໍາເນີນກດິຈະກໍາການຜະລິດກະສິກໍາ,  ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ກິດ
ຈະກໍາອ່ືນ ທີ່ເກີດຂື້ນ ຢູ່ນອກເຂດແຜນຈັດສັນ ຫລັງຈາກການສ້າງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ); ແລະ 

3) ລະບຸ ຫຼື ບັນທຶກ ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ໃສ່ແຜນທີ່ ເພື່ອ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ ປຶກສາຫາລື ແລະ 
ລົງສໍາຫຼວດຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ. 

4. ກິດຈະກ�າ ການເຮັດວຽກຢູ�ບ�ານ: 
1) ປະຊຸມຮ�ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂ້ັນບ�ານເພ່ືອ:  

ກ) ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; 
ຂ) ນໍາສະເໜີໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານຮັບຮູ້ຜົນການສຶກສາແຜນທີ່ພາບຖ່າຍ

ດາວທຽມລ້າສຸດ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເຂດເນີນສູງໃນປີຜ່ານມາ ໂດຍເນ້ັນໜັກຈຸດທີ່ບໍ່ນອນ
ຢູ່ໃນ ເຂດ ຕາມຈັດສັນ FLUMZ; 

ຄ)  ລາຍງານຊື່ ຂອງບັນດາຄອບຄົວທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນຈັດສັນ ນໍາໃຊ້ດິນຢູ່ນອກເຂດຈັດສັນໃຫ້
ເປັນດິນກະສິກໍາ) ແລະ ລະບຸຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວ ໃສ່ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ.   

2) ປະຊຸມຮ�ວມກັບກັບປະຊາຊົນພາຍໃນບ�ານ: 
- ນໍາສະເໜີຜົນຂອງກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດປະກອບຄໍາເຫັນຕາມຄວາມຈິງ; 
- ຖ້າມີຄອບຄົວຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ເຂດເນີນສູງນອກເຂດຈັດສັນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ແຜນ FLUMZ) ໃນປີ

ທີ່ຜ່ານມາ, ໃຫ້ຄອບຄວົດ່ັງກ່າວລະບຸພື້ນທີ່ຕົນໄດ້ນໍາໃຊ້ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເຫດຜົນ, ສະເໜີແຜນນໍາໃຊ້
ຕອນດິນ ແລະ ຊະນິດພືດກະສິກໍາທີ່ຈະປູກຢູ່ເຂດເນີນສູງໃນປີຕໍ່ໄປ;   

- ໝາຍລະຫັດຄອບຄົວ ຫຼື ຂຽນຊື່ຄອບຄົວໃສ່ເຈ້ຍ ຫຼື ສະຕິກເກີ້ ເພື່ອໝາຍໃສ່ແຜນທີ່ ແລະ ແບບຟອມ
ບັນທຶກຂໍ້ມູນຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມນູຂອງປະຊາຊົນ.  

3) ສ�າຫຼວດພ້ືນທີຕ່ົວຈິງ: 
ທີມງານວິຊາການສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ໃນນໍລະນີທີ່ມີ ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່
ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ຂໍ້ມູນສົມທຽບລະຫ່ວາງ
ຜົນການປະເມີນ ແລະ ພາບຖ່າຍດາວທຽມທີຍ່ັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ. 

4) ສັງລວມ ແລະ ສະຫ�ບຂ�້ມູນ: 
ສັງລວມ, ສະຫຼຸບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກການປຶກສາຫາລື ແລະ ສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງເພື່ອ ປັບປຸງແຜນ/ແຜນທີ່ 

FLUMZ ກ່ອນບັນທຶກຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວໄວ້ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມນູ. 

5) ຢັ້ງຢືນຂ�້ມູນ: 
ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນດ້ວຍການ 1) ຈັດກອງປະຊຸມບ້ານເພື່ອນໍາສະເໜີການປ່ຽນແປງ, ປັບປຸງ ຫຼ ື ດັດແກ້ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ
ແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນທີ່ FLUMZ ແລະ ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອທໍາການຜະລິດກະສິກໍາເນີນສູງ, 2) 

ລະບຸລາຍຊື່ຂອງຄອບຄວົດ່ັງກ່າວໃສ່ແຜນທີ່ FLUMZ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄວົດ່ັງກ່າວ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍ
ໃນບ້ານ ຮັບຮູ້ ໃນກອງປະຊຸມບ້ານ, ກໍລະນີບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບອ່ືນເຫັນດີເປັນເອກະພາບ 
ອະນຸຍາດ) ໃຫ້ຄອບຄົວສືບຕໍຮ່ັ ກສາສະນໍາ ຢູ່ພາຍໃນເຂດດິນກະສິກໍາລວມໝູ່ ຂອງບ້ານ ); 3) ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜ່ົາຖາມຄໍາຖາມເພື່ອຄວາມຈະແຈ້ງດ້ານຂໍ້ມູນ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີ ຫຼື ຄວາມຄິດ
ເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 4) ບັນທຶກ ແລະ ນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມ ລວມທັງແຜນຈັດສັນໃນຕໍ່ໜ້າ) 



 

93 

ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກ່ອນອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເຊນັຢັ້ງຢືນ; ແລະ 5) 
ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫນັດີເຫັນພ້ອມ ຢ່າງເປັນເອະພາບຈາກປະຊາຊົນປະກອບເປັນ ແຜນຈັດສັນ ແລະ 
ແຜນທີ່ FLUMZ (ສະບັບສຸດທ້າຍ) ກ່ອນຈັດພິມເປັນປ້ືມ ແລະ ຜະລິດເປັນປ້າຍແຜນທີ່.  

ຂ້ັນຕອນ 3: ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງ ແຜນຈດັສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຢູ�
ຂ້ັນເມືອງ: 

ການນໍາສະເໜ ີແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຂອງ ບ້ານ ໃຫ້ກຸ່ມບ້ານ 
ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບຮູ້, ຮບັຮອງ ແລະ ອານຸມັດ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜ່ົາ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ໂດຍຜ່ານ ກອງປະຊຸມຢູ່ຂັ້ນເມືືອງ ມີລາຍລະອຽດໜ້າວຽກດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

1. ການກະກຽມ: 

1) ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ: 

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
FLUMZ) ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ລວມມີ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ, ນາຍບາ້ນ/ຮອງນາຍບາ້ນ, 

ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ, ທີມງານ PFALUPAM (ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ), ຫົວໜ້າ/ຮອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ, ຫົວໜາ້/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ, ຫົວໜາ້/ຮອງຫວົໜ້າຫ້ອງການຍຸດຕິທາໍ 
ເມືອງ, ຫົວໜ້າ/ຮອງຫວົໜາ້ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ເຈ້ົາເມືອງ/ຮອງເຈ້ົາເມືອງ ອາດມີຄະນະ
ປະທານຮ່ວມ ທີ່ເປັນ ຫົວໜ້າ/ຮອງກົມ ແລະ ຫົວໜ້າ/ຮອງຫວົໜ້າ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ). 

2) ສະຖານທີ່: 

ຈັດກອງປະຊຸມ ຢູ່ສະຖານທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ສະດວກຕໍ່ການເດີນທາງເຂົ້າຮວ່ມກິດຈະກໍາຂອງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ 
ຊຶ່ງອາດເປັນຫ້ອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມບ້ານ ຫຼື ຫ້ອງປະຊຸມຂອງບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງແຕ່ລະບ້ານທີ່ຈະມາຮ່ວມ. 

3) ວາລະກອງປະຊຸມ: 

ວາລະຂອງກອງປະຊຸມຮັບຮອງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) 

ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍລວມແມ່ນມີ ຄະນະທີມງານວິຊາການຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຫຼື ຫ້ອງການກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເປັນຜູ້ກະກຽມໃຫ້ ແລະ ເປັນຄະນະຈັດຕັ້ງໂດຍໃຫ ້ ແແລະ ມີ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ/ຮອງ
ເຈ້ົາເມືອງ ເປັນປະທານ. ກໍລະນີມີປະທານຮ່ວມຈາກສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ແມ່ນ  ຫົວໜ້າກມົ/ຮອງກົມ ແລະ 
ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫວົໜ້າພະແນກ) 

4) ເຄ່ືອງມື ແລະ ອຸປະກອນ: 

ບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ ສໍາລັບກອງປະຊຸມປະກອບມີ: 

- ປ້ືມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ); 

- ແຜນທີ່ FLUMZ; 

- ແຜນທີ່ລວມ ຂະໜາດ A0 ສໍາລັບ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມ); 
- ບົດນໍາສະເໜີ ທີ່ປະກອບມີການວິເຄາະການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ອິງຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້

ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ). ພິມອອກເປັນຄົບຊຸດເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ກບັຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ
ເມືອງ ແລະ ພິມອອກສະເພາະເປັນແຕ່ລະບ້ານເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ບ້ານໃຜລາວ. 
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5) ບົດສະເໜີ: 

ບົດສະເໜີ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານທີ່ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເພື່ອນໍາສະເໜີ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມປະກອບມີຫົວຂໍ້ຄື: 

ກ) ສະພາບລວມຂອງກຸ່ມບ້ານ ລວມມີຈໍານວນບ້ານທັງໝົດຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານ, ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງກຸ່ມ

ບ້ານ, ຈໍານວນບ້ານທີ່ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນຈັດສັນ FLUMZ),  

ຂ) ສັງລວມແຜນທີ່ຂອງທຸກບ້ານຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານເຊັ່ນ:  

- ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມພູມສີາດ GeoSIM ກ່ອນການຈັດສັນ) ; 

- ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ດິນປະຈຸບັນ CLUFC ກ່ອນການຈັດສັນ) ; 

- ແຜນທີ່ຈັດສັນ FLUMZ (ສະບັບປັບປຸງ); 

- ແຜນທີ່ຈັດສັນ SIM-FLUMZ ມີພາບຖ່າຍຫຼ້າສຸດທີ່ສາມາດສົມທຽບກັບແຜນຈັດສັນ) ; 

- ພາບຖ່າຍລ້າສຸດທີ່ໄດ້ກະກຽມເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;  
ຄ) ສັງລວມ ຜົນການສັງເກດ, ວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ທີມງານວິຊາການ 

ຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ PFALUPAM ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ. 

2. ການດ�າເນີນກອງປະຊຸມ 

ພາຍຫຼັງເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ຕາງໜາ້ທີມງານວິຊາການ PFALUPAM ຂຶ້ນສະເໜີ
ໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບ ຜົນວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ໂດຍອີງຕາມຜົນການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່

ມີການສົມທຽບ ໃສ່ກັບ ຂໍ້ມູນການແປພາບຖ່າຍປະຈຸບັນ.  

ສໍາລັບພາກສົນທະນາ, ແມ່ນແບ່ງເປັນກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ 2 ບ້ານຕໍ່ກຸ່ມ) ເພື່ອທົບທວນຄືນແຜນທີ່, ຜົນຂອງການປະ
ເມີນ, ວິເຄາະ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ:  

- ວິທີການນໍາໃຊ້  ແລະ ເວລາທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້;  
- ຈຸດດີ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ເຂດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາຍຫຼັງມີ ແຜນ

ຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; 
- ບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; 
- ທິດທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ການປັບປຸງແຜນຈັດສັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບການໃໝ່. 

3. ປະເມີນຜົນໄດ�ຮັບຈາກກອງປະຊຸມ: 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນອິງຕາມຜົນທີ່ໄດ້ມາຈາກການທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະສະພາບການປະຕິບັດຕາມ 
ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ), ຈາກການສົມທຽບກັບພາບຖ່າຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈາກການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂອງ ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ບັນດາການຈັດຕັ້ງຕາມ
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸຸມ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດເຂົ້າໃນການ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຈຸດດີ, ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) 
ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ແລະ ໝ້ັນຄົງຍືນນານ. 



 

95 

ຂ້ັນຕອນ 4: ມອບແຜນຈດັສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແລະ ຕັ້ງປ�າຍແຜນທີ ່
FLUMZ: 

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການປັບປຸງແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຫຼື ແຜນທີ່ 

FLUMZ ຂອງບ້ານ ຕາມຂໍ້ສະເໜ ີ ຫລື ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງເປັນເອກະພາບ ຈາກກອງປະຊຸມ
ຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ຂັ້ນຕອນທີ່ 3) ຂອງບາດກ້າວນ້ີ,  ແລ້ວໃຫ້ ຈັດພິມປ້ຶມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ແລະ ປ້າຍແຜນທີ່ FLUMZ ຕາມຈໍານວນທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອສາມາດຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງ 

ແລະ ນໍາໃຊ້ໂດຍ ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນບາ້ນ/ກຸ່ມບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ.  

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ເຈ້ົາເມືອງ) ເປັນຜູ້ມອບປ້ືມ  ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ FLUMZ) ແລະ ປ້າຍແຜນທີ່ FLUMZ ໃຫ້ບ້ານ ຖືວ່າ  ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກ PFALUPAM 

ຢ່າງເປັນທາງການ). ໃນເວລາມອບ-ຮັບ ປ້ືມແຜນຈັດສັນ/ປ້າຍແຜນທີ່ FLUMZ ໃຫ້ບ້ານເປ້ົາໝາຍ, ທີມງານວິຊາ

ການອະທິບາຍຄືນ ກ່ຽວກັບ ວທິີນໍາໃຊ້ປ້ືມແຜນ/ປ້າຍແຜນທີ່ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາຢູບ່້ານເຂົາ້ໃຈດ້ານເນ້ືອໃນດີ

ຂື້ນຕື່ມ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນອີງໃສ່ ປ້ືມແຜນຈັດສັນ/ແຜນທ່ີ FLUMZ ດ່ັງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດ
ຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາໃຫ້
ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ແລະ ໝ້ັນຄົງຍືນນານ.  

ຖ້າປະຊາຊົນສາມາດປະຕິບັດ ຕາມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ໄດ້
ຢ່າງຖືກຕ້ອງດີ, ມີຜົນໄດ້ຮັບສຸງ, ມີຄວາມສະຫງົບດີ ແລະ ສາມັກຄີພາຍໃນ-ພາຍນອກແໜນ້ແກ່ນ ແລ້ວກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ ່ ອົງການຈັດຕັ້ງຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາອານຸມັດອອກ
ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ເຊັ່ນ: ດິນລວມໝູ່ຂອງບ້ານ ແລະ ດິນສ່ວນຄອບຄົວ) 
ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກກ່ານອອກໃບ ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນຖາວອນ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.  
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ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມ ໃນເອກະສານແນບທ�າຍ: 

- ຊຸດທີ່ I:    ແບບຟອມເກບັກ�າຂ�້ມູນ 

- ຊຸດທີ່ II:   ວິທນີ�າໃຊ�ບາງແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມນູ 

- ຊຸດທີ່ III:  ຮ�າງເອກະສານ 

- ຊຸດທີ່ IV:  ການສ�າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມອຸດມົສົມບູນຂອງດິນ 

- ຊຸດທີ່ V:   ລະບົບການຈ�າແນກປະເພດ ແລະ ລະຫດັຄ�າສີການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ 
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ລາຍການເອກະສານແນບທ�າຍ 

 
ເອກະສານແນບທ�າຍ I. ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ 

 

ເອກະສານແນບທ�າຍ II.  ວິທີນ�າໃຊ�ບາງແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນ 

 

ເອກະສານແນບທ�າຍ III. ຮ�າງເອກະສານ 

 

ເອກະສານແນບທ�າຍ IV. ການສ�າຫວຼດ ແລະ ປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ
ດິນ 
 

ເອກະສານແນບທ�າຍ V. ລະບົບການຈ�າແນກປະເພດ ແລະ ລະຫັດຄ�າ
ສີການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ 
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ເອກະສານແນບທ�າຍ I: ແບບຟອມເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ 

 
ລາຍການແບບຟອມເກັບກ�າຂ�້ມູນໃນຂະບວນການ ວາງແຜນ, ຈັດສນັ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິກະສິ

ກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ຢູ� ບ�ານເປ້້ົາໝາຍ ຮອບ 1 - 4) 

ຟອມທີ ່ ຊ່ືແບບຟອມ ລະດັບ 

I ແບບຟອມເກບັກ�າຂ�້ມນູ ຮອບ 1  

1 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ທົ່ວໄປຂອງບາ້ນ ເບືອ້ງຕ້ົນ) ບ້ານ 

2 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງບ້ານ ບ້ານ 

3 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທິນການປກູພືດເສດຖະກິດຫັຼກຂອງບ້ານ ບ້ານ 
4 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ການເກັບກູ້, ສະພາບ ແລະ ບລູມິະສິດ ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ບ້ານ 

5 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ການເກັບກູ້, ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄມບ້ລູມິະສິດ  ບ້ານ 

6 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ສັດປ່າ  ບ້ານ 

7 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ສັດນ້ໍາ ບ້ານ 

8 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ສໍາມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີແກໄ້ຂ ບ້ານ 

9 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທາ່ແຮງ ໃນການພັດທະນາຂອງບ້ານ ບ້ານ 

10 ບັນທກຶການສໍາຫຼວດຈຸດທີ່ຕ້ັງສໍາຄັນທາງພູມສາດ  

11 ບັນທກຶການສໍາຫຼວດຈຸດອ້າງອງີຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບາ້ນ  

II ແບບຟອມເກບັກ�າຂ�້ມນູ ຮອບ 2  

12 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ພົນລະເມອືງ, ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າກິນ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງຄອບຄົວ ຄອບຄົວ 

13 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ຄອບຄົວ 

14 ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງຄອບຄົວ ຄອບຄົວ 

15 ບັນທຶກສໍາຫຼວດຕົວຢ່າງດິນ  

16 ບັນທຶກການສໍາຫຼວດພ້ືນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້ໃນ ປະຈຸບັນ  

III ແບບຟອມເກບັກ�າຂ�້ມນູເຂດການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນແຕ�ລະເຂດ ຮອບ 3  

17 ບັນທຶກຂໍມູ້ນ ເຂດຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ  

18 ບັນທຶກຂໍມູ້ນ ເຂດຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ ້  

19 ບັນທຶກຈຸດພິກັດ ຂອງ ຂອບເຂດຈັດສັນຕາມແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້  

20 
ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ປາ່ໄມ້ຂອງບາ້ນ. 

 

IV ແບບຟອມເກບັກ�າຂ�້ມນູເຂດການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນແຕ�ລະເຂດ ຮອບ 4  

21 
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດການນໍາໃຊ້
ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້

ບ້ານ 
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ແບບຟອມ 1: ເກັບກ�າຂ�້ມນູເບ້ືອງຕົ້ນທົ່ວໄປຂອງບ�ານ  
ຂ�້ມູນທົ່ວໄປ ໂດຍຫຍ�້ ຂອງບ�ານ 
1. ຊ່ືບ�ານ  ກຸ�ມບ�ານ  ເມືອງ  
ຊ່ືຜູ�ສ�າພາດ  ຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ  ວັນທ ີ  
2. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ  

 

3.1 ພົນລະເມືອງ, ຄວາມຕ�ອງການເຂ້ົາກິນ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ອາຊີບ 

3.1 ຈ/ນ ຄ/ຄ  
ຈ/ນ ຫຼັງຄາ
ເຮືອນ 

 ຈ�ານວນຄົນ  

3.2 ກຸ�ມກິນ-ຄ/ຄ  ຂາດກິນ-ຄ/ຄ  ເດືອນທີ່ຂາດກິນສະ
ເລ�ຍ 

 

3.3 ເຜົ່າ: ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: ເຜົ່າ: ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: ເຜົ່າ:  ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: 

 ເຜົ່າ: ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: ເຜົ່າ: ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: ເຜົ່າ:  ຈ/ນ ຫຼັງຄາ: 

       

3.2 ການປ�ຽນແປງພົນລະເມືອງ ໃນໄລຍະ 10-20 ປີຜ�ານມາ. 

ປີ>>        
ຈ/ນ ຄອບຄົວ        
ຈ/ນ ພົນລະເມືອງ        

3.3 ອາຊີບ ຈ�ານວນຄອບຄົວ)  
ເຮັດໄຮ�  ເຮັດສວນ  ຄ�າຂາຍ  ຈັກສານ  ພະນັກງານ  
ເຮັດນາ  ລ�ຽງສັດ  ຮັບຈ�າງ  ແຕັກຊີ/

ໂດຍສານ 
 ທະຫານ  

4. ພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ ຈ�ານວນຄອບຄົວ) 
ໄຟຟ�າລັດ ຄ/ຄ  
ມີ/ບ�່ມີ) 

 ນ�້າປະປາ ຄ/ຄ   ໂຮງຮຽນປະຖົມ  
ມີ/ບ�່ມີ) 

 ວັດ ແຫ�ງ)  

ໄຟຟ�າ ຊຸມຊົນ ມີ/ບ�່
ມີ) 

 ນ�້າລິນ ຄ/ຄ  ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ມີ/
ບ�່ມີ) 

 ສາດສະໜາອ່ືນໆ  

ໄຟຟ�ານ�້າລິນ:ຈ/ນ  ນ�້າສ�າງ ຄ/ຄ  ຫ�ອງປະຊຸມບ�ານ ມີ/ບ�່
ມີ) 

   

  ນ�້າຫ�ວຍ ຄ/ຄ  ວິດຖ�າຍ ຈ/ນ ຄ/ຄ    

5. ພາຫະນະ ຈ�ານວນທງັໝົດໃນບ�ານ)  
ລົດບັນທຸກ 6 ລ� ້  ລົດກະບະ  ລົດຄູໂບຕາ  ເຮືອພາຍ  ເຮືອໂດຍສານ  
ລົດບັນທຸກ 4 ລ� ້  ລົດເກງ  ລົດໄຖນາ  ເຮືອຈັກ    

6. ສະພາບການລ�ຽງສັດ ແລະ ຈ�ານວນສັດລ�ຽງ: 
ງ�ວ  ສັດປີກ  ແບ�  ໜອງປາ / ໜອງ  
ຄວາຍ  ໝູ  ມ�າ  ຈ/ນ ປາທີ່ປ�ອຍ  
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7. ສະພາບການຜະລິດ 

 ນາ ໄຮ�ເຂ້ົາ ໄຮ�ພືດ 
ສວນປູກພືດ 
ຄົງທີ່ 

ສວນໄມ� 
ກິນໝາກ 

ດິນປູກໄມ�
ອຸດສາຫະກ�າ 

ເນື້ອທີ່
ດິນອ່ືນໆ 

ເຮັກຕາ        
ຈ/ນ ຄອບຄົວ        
ປະເພດ ປະຈ�າປີ    ສວນໄມ�   
        
        

8. ພາສີທີ່ດນິ 

 ປະເພດທີ່ດິນ ອັດຕາພາສີ ເຫດຜົນ 

    

    

    

9. ການວາງແຜນນ�າໃຊ�ທີດ່ິນ ໃນໄລຍະຜ�ານມາ  

ໄດ�ຈັດຕ້ັງໃນປີໃດ?  
ໂດຍພາກສ�ວນ
ໃດ?   

ບ�ານມີຂ�້ມນູ ຫຼື ແຜນທີ່ບ�?່  

ບ�ານໄດ�ນ�າໃຊ� ແຜນຈັດສັນນ�າໃຊ�ທີ່ດິນດ່ັງກ�າວບ�່? 
ອະທິບາຍ 

 

  

  

10. ການຜະລິດກະສິກ�າແບບມີສັນຍາ, ສ�າປະທານທີ່ດິນ ແລະ ອື່ນໆ 

1 ມີການຜະລິດແບບມີສັນຍາບ�່?   

2 ມີສ�າປະທານທີ່ດິນບ�?່  

3 ກຸ�ມຜູ�ຜະລິດ  

4 ມີການກະກຽມດ�ານຕະຫຼາດ?  

   

11. ບັນດາໂຄງການຕ�າງໆ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບວຽກງານກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ພາຍໃນບ�ານໃນໄລຍະຜ�ານມາ 

ລ/ດ ຊ່ືໂຄງການ ກິດຈະກ�າ 
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ແບບຟອມ 2: ເກັບກ�າຂ�້ມນູຊີວະນາໆພັນກະສິກ�າຂອງບ�ານ 
1: ດ�ານກະສກິ�າ 

1.1: ຈ�ານວນຄອບຄົວທີເ່ຮັດນາ, ໄຮ�, ແລະ ເນືອ້ທີປູ່ກໂດຍປະມານ? 

 ສະເພາະ 
ເຂ້ົານາ 

ສະເພາະໄຮ�
ເຂ້ົາ 

ສະເພາະ 
ໄຮ�ພືດ 

ເຮັດທັງສອງ
ຢ�າງ 

ບ�່ເຮັດອັນໃດ
ເລີຍ 

ຈ�ານວນຄ/ຄຕ�່ຫຼັງຄາເຮືອນ      

      
1.2: ຊ່ື ແລະ ປະເພດແນວພັນເຂ້ົາທີ່ປູກ  

 ແນວພັນ 
ເຂ້ົານາ 

ພັນປັບປຸງ 
ຫຼື ພັນ
ພື້ນເມືອງ 

ເຂ້ົາໜຽວ 
ຫຼື ເຂ້ົາຈ�າວ 

ເຂ້ົາດ� ຫຼ ື
ເຂ້ົາປີ  ແນວພັນ

ເຂ້ົາໄຮ� 
ພັນປັບປຸງ ຫຼ ື
ພັນພືນ້ເມືອງ 

ເຂ້ົາໜຽວ 
ຫຼື 
ເຂ້ົາຈ�າວ 

ເຂ້ົາດ� 
ຫຼື ເຂ້ົາປີ 

          

1.3: ຊະນິດພືດອືນ່ໆ 

 ຊ່ື ພືດ ທີ່ປູກຢູ�ໃນໄຮ�ເຂ້ົາ ຂາຍ ກິນ  ຊ່ືພືດອ່ືນໆທີປູ່ກຢູ�ໃນພື້ນທີ່ໄຮ�ເທົ່ານັນ້ ຂາຍ ກິນ 

        
        

 ຊ່ື ພືດອ່ືນໆທີ່ປູກຢູ�ໃນທົ່ງນາ 
  

 ຊ່ືພືດທີ່ປູກຢູ�ໃນສວນ ຫຼ ື ທີ່ດິນກະສິກ�າ
ຄົງທີ່ 

  

        
        

1.4 ບັນຫາທີ່ພົບ ໃນການຜະລິດກະສກິ�າ:  

1.4.1: ແນວພັນພືດ: ບັນຫາ ແລະ ທ�າແຮງ 
ແນວພັນພືດ ບັນຫາ ທ�າແຮງ 
   
   
1.4.2: ບັນຫາທີ່ພົບ ໃນການປູກພືດ, ການຄຸ�ມຄອງຜົນລະປູກ ແລະ ການເກບັກ�ຽວ 
ບັນຫາໃນການປູກ ບັນຫາໃນການຄຸ�ມຄອງ ບັນຫາໃນການເກັບກ�ຽວ 
   
   
1.4.3: ປະເພດ ແລະ ຄຸນລັກສະນາຂອງດນິ ໃນບ�ານ 
ປະເພດດິນ ສະຖານທີ ່ບ�ອນໃດ ເໝາະສົມປູກພືດຫຍັງ ບັນຫາ 
    
1.4.4: ບັນຫາສດັຕູພືດ ແລະ ໂລກລະບາດ 
ສັດຕູພືດ ຫຼ ືໂລກລະບາດ ບັນຫາທີ່ພບົ ຜົນກະທົບ 
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1.5 ການປູກຝ່ັງເນີນສູງ 

1.5.1 ໄລຍະ   ການເຮດັໄຮ�ໝນູວຽນ  

 ຄ�າຖາມ ຄ�າຕອບ 
1  ໄລຍະ ໝູນວຽນຂອງໄຮ�ໃນໄລຍະຜ�ານມາ 20-30 ປີ) ມອີາຍຸຈັກປີ?  
2  ໄລຍະ ໝູນວຽນຂອງໄຮ�ໃນປະຈຸບັນມີອາຍຸ ຈັກປີ?  
3  ປະຊາຊົນຄິດວ�າໄລຍະ ໝູນວຽນຂອງ ໄຮ�ໃນຕ�່ໜ�າຄວນຈະເປັນຈັກ

 
 

1.5.2: ຄວາມເໝາະສມົຂອງປ�າເຫຼົ່າ 

 ປະເພດ ຈ�ານວນປີເໝາະສົມໃຫ� ຖາງເພື່ອນ�າໃຊ� ເໝາະສົມສ�າລັບປູກພືດຫຍັງ 
    
    
1.5.3: ເງ່ືອນໄຂ ຫຼື ປັດໄຈໃນການເລອືກເຮັດໄຮ�ໃນແຕ�ລະປີ 

ເງ່ືອນໄຂ ຫຼ ືປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ�ຄອບຄົວ ຫຼື ບ�ານ ຕັດສິນໃຈເລືອກບ�ອນເຮັດໄຮ�ໃນແຕ�ລະປີມີຫຍັງແດ�? 

 ປັດໄຈໃນການເລືອກເຮັດໄຮ� ຄ�າອະທບິາຍ ຫຼ ືເຫດຜນົ 

1 ອາຍຸຂອງປ�າເຫຼົາ່  
2 ປະເພດຂອງປ�າເຫຼົາ່  
3 ຄຸນນະພາບຂອງດິນ ຖ�າເປັນປັດໄຈ)  
4 ສິດ ນ�າໃຊ�   
5 ການຂ�ອະນຸຍາດ ກ�ອນການຖາງ  
6 ປັດໄຈອ່ືນໆ   
1.5.4: ລະບົບການເຮັດໄຮ� ປູກເຂ້ົາ) 
ຄວນມີການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຄຸ�ມຄອງລະບົບການເຮັດໄຮ�ເຂ້ົາແນວໃດ? ເຮັດໄຮ�ປູກເຂ້ົາເປັນຄອບຄົວໃຜລາວແບບກະແຈກ

ກະຈາຍຫຼ ືເປັນກຸ�ມ ຫາຼຍຄອບຄົວ ຫຼ ືໝົດບ�ານປູກເຂ້ົາຢູ�ເຂດດຽວກັນເປັນກຸ�ມໃຫຍ�?) 

 
 

2: ການລ�ຽງສັດ 
2.1: ສະຖານທີລ່�ຽງສັດ 

 ລະດູຝົນ ລະດູແລ�ງ 
ສະຖານທີ ່ ລະບຽບການ ສະຖານທີ ່ ລະບຽບການ 

ງົວ     
ຄວາຍ     
ແບ້     
ອື່ນໆ     
2.2: ພ້ືນທີ່ປູກຫຍ�າລ�ຽງສັດ 

  ສວນປູກຫຍ�າ ລ�ຽງສັດ ເຂດຫຍ�າ ທ�າມະຊາດ 

  ຈ/ນ ຄ/
 

ຊະນິດພືດ ຈ/ນ ຄ/ຄ ຊະນິດພືດ 
 ຈ/ນ ຄ/ຄ ທີ່ປູກຫຍ�າລ�ຽງສັດ     
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2.3: ພະຍາດສັດ ແລະ ການສັກຢາວັກຊິນ 

ລ/ດ ພະຍາດສັດ ລະດູ ເຫດຜົນ 
ຈ/ນ ຄ/ຄ ທີ່ໄດ�ສັກວັກ
ຊິນ 

ຈ/ນ ຄ/ຄ ທີ່ຍັງບ�່ໄດ�ສັກ 

      
      
      
3. ພ້ືນທີ່ປ�າໄມ�  
3.1:ພ້ືນທີ່ປ�າໄມ� ທີ່ບ�ເ່ຄີຍໄດ�ຖືກຖາງ ຫຼື ບ�ເ່ຄີຍຖືກນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການ ຜະລິດກະສິກ�າມາກ�ອນ 

ຊ່ືຂອງພື້ນທີ່ປ�າໄມ� ສະຖານທີ່ຕ້ັງ ປະເພດຂອງພືນ້ທີ່
ປ�າ 

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຮັກສາເປັນປ�າ  
ສະພາບປ�າໄມ� 
%) 

     
     
     
3.2: ປະເພດຂອງປ�າໄມ� ແລະ ຜະລດິຕະຜົນຈາກປ�າ ຢູ�ໃນເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງບ�ານ 
ປະເພດປ�າໄມ� ຊ່ືທ�ອງຖ່ີນ) ສະຖານທີ ່ ທີຕ້ັ່ງ) ຜະລິດຕະຜົນທີສ�າຄັນມີຫຍັງ ແດ� ? ໝາຍເຫດ 
    
    
    
3.3: ປ�າໄມ�ປ�ອງ 

ຊ່ື /ຊະນິດໄມ�ປ�ອງ ສະຖານທີ ່ ທີຕ້ັ່ງ) ຈຸດປະສົງການນ�າໃຊ� ປະຫັວດຄວາມເປັນມາ 
    
    
    

3.4: ສວນປູກໄມ� ຫຼ ືເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ 
ຊະນິດ ສະຖານທີ ່ ທີຕ້ັ່ງ) ຈ�ານວນຄອບຄົວ ຜູ�ປູກ) ກ�າມະສິດ ການຄອບຄອງ) 
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ແບບຟອມ 3: ສະພາບ ແລະ ປະຕິທິນການປູກພືດເສດຖະກິດຫຼກັຂອງບ�ານ 
1. ປະຕິທິນການປູກພືດເສດຖະກິດຫຼກັຂອງບ�ານ 

ຊະ
ນ

ິດພ
ືດ 

ກ
ານ

ກ
ຽມ

ດິນ
 

ເດື
ອນ

) 

ຊ�ວ
ງປູ

ກ
 ເ

ດືອ
ນ

) 

ແ
ຫ

ຼ່ງນ
�້າທ

ີນ່
�າໃ

ຊ� ການປູກພືດ ການໃສ�ຝຸ�ນ 
ການກ�າຈັດວັດ
ສະພືດ 

ການກ�າຈັດ
ພະຍາດ ແລະ 
ສັດຕູພືດ 

ການເກັບກ�ຽວ 

ວິທ ີ
ຈ/ນ ມື້
ເຮັດ
ວຽກ 

ຊະ
ນິດ 

ອັດຕາ ວິທ ີ ຈ/ນມື້
ເຮັວຽກ 

ວິທ ີ
ຈ/ນ ມື້
ເຮັດ
ວຽກ 

ຊ�ວງ
ເດືອນ 

ວິທີ
ການ 

              

              

              

              

 
2. ຕົ້ນທນຶໃນການຜະລິດພືດເສດຖະກິດຫຼກັຂອງບ�ານ ສະເລ�ຍຕ�່ເຮກັຕາ) 

ລາຍການ ຈ�ານວນ ລາຄາ ກີບ) ລວມເປັນເງິນ (ກີບ) ໝາຍເຫດ 

ຊະນີດພືດ: 
- ຄ�າແນວພັນ         

- ຄ�າກຽມດິນ         

- ຄ�າບົວລະບັດຮັກສາ         

- ຄ�າຝຸ�ນ ແລະ ປຸ�ຍ         

- ຄ�າເກັບກ�ຽວ         

- ຄ�າປ່ັນ/ແກະ/ສ ີ         

- ຄ�າຂົນສົ່ງ         

- ອື່ນໆ         

     

     

ຜົນຜະລີດສະເລ�ຍ:                ໂຕນ / ເຮັກຕາ. ລາຄາ:                  ກີບ / ກໂີລ 
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ແບບຟອມ 4: ເກັບກ�າຂ�້ມນູ ການເກັບກູ�, ສະພາບ ແລະ ບູລມິະສິດ ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ 
ແບບຟອມ 4.1: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນການເກັບກູ� ແລະ ສະພາບເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທຸກຊະນິດ ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຍິງ-ຊາຍ  >30% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວ 

 ບ�ານ:     ເມືອງ:    ວັນທີ່ເກບັກ�າ:    
 ຊົນເຜົ່າ 1:   ຄອບຄົວ 

 ກຸ�ມບ�ານ:     ແຂວງ:    ຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:    ຊົນເຜົ່າ 2:   ຄອບຄົວ 

                   ຊົນເຜົ່າ 3:   ຄອບຄົວ 

                   ລວມ  ຄອບຄົວ 

 
 ຈຸດປະສົງ/ເປ້ົາໝ

າຍ 
ປະເມີນຜົນຜະລິດຈາກປ�າ ທີ່ປະຊາຊົນເກັບກູ� ແລະ ລາຍຮັບ    

ລ/
ດ 

ຊະນິດ (ຊ່ື
ທ�ອງຖ່ິນ/ຊ່ື
ລາວ) 

ຂາ
ຍ 

ຊົມ
ໃຊ

� 

ອາ
ຫ

ານ
 

ຢາ
ປົວ

ພ
ະຍ

າດ
 ຈ/ນ 

ຄ/ຄ 
ເກັບກູ� 

ຫ/ໜ  

ຈ/ນ 
ເກັບໄດ� 
ຕ�່
ຄອບຄົວ 

ຈ/ນ  
ເກັບ ໝົ
ດບ�ານ  

ຈ/ນ 
ຄ/ຄ 
ຂາຍ 

ຈ/ນ 
ຂາຍ
ໄດ�ຕ�່ 
ຄ/ຄ 

ຈ/ນ 
ຂາຍ  
ໝົດ
ບ�ານ 

ມູນຄ�າ 
(ກີບ) 

ລາຍ
ຮັບລວມ 
ບ�ານ 
ກີບ) 

ຊ່ື
ສະຖານ
ທີ່/ພື້ນທີ່
ເກັບ 

ໄລຍະຫ�າງ
ຈາກບ�ານ 
(ນາທ)ີ 

ປະເພດ
ປ�າ 

ສະຖານະ
ພາບ 
ໜ�ອຍ, 

ກາງ, 
ຫຼາຍ) 

ການປ�ຽນ
ແປງໃນ5
ປີຜ�ານມາ 
%) 

ເຫດຜົນ
ການ
ປ�ຽນແປງ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6x8) 10 11 12(10x11) 13 14 (12x13) 15 16 17 18 19 20 

                                          

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 ໝ າຍເຫ ດ: ສ ໍາ ລ ັບ i) ເຫ ດັ ແ ລະ  ii) ໜ ໍ່ໄມ_ໃຫ _ຈາໍແ ນກ ແ ຕລ̂ະ ຊະ ນ ິດໃຫ _ລະ ອຽດ ບໍ່ໃຫ _ເວ ົ້າ ແ ບບລວມໆແ ລະ  ໃຫ _ຖາມຂໍມູ້ນກ ່ຽວກັບນ ໍ້າ ເຜ ີ້ງພ ້ອມ 
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ແບບຟອມ 4.2: ເກັບກ�າຂ�້ມູນເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທີກ່�າລັງຈະສູນພັນ ແລະຊະນິດທີ່ເປັນບູລມິະສິດຕ�່ການ
ພັດທະນາ 

ບ�ານ     

ກຸ�ມບ�ານ      

ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ   

ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ   

 

1: ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງທີ່ກ�າລງັຈະສູນພັນ 

ຊະນິດ (ຊ່ືທ�ອງຖ່ິນ)  ການສູນພນັ ຊ�ວງປີທີບ່�ພ່ົບ
ເຫນັ) 

ເຫດຜົນການສູນພັນ 

      

      

   

      

   

 

2. ຊະນດິເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ທີ່ເປັນບູລິມະສດິ ຕ�່ການ ຈະພັດທະນາ 
2.1 ຊະນິດເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ທີ່ຕ�ອງການປູກເສີມ ໃນປ�າ) ແລະຄຸ�ມຄອງ  

ຊະນິດ (ຊ່ືທ�ອງຖ່ິນ) ຈ/ນ ຄອບຄົວ ເຫດຜົນ ວິທ ີ

        

        

    

        

        

    

 
2.2 ຊະນິດເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ທີ່ຕ�ອງການ ປູກໃນສວນ 

ຊະນິດ (ຊ່ືທ�ອງຖ່ິນ) ຈ/ນ ຄອບຄົວ ເຫດຜົນ ວິທ ີ
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ແບບຟອມ 5: ເກບັກ�າຂ�້ມນູກ�ຽວກັບການເກບັກູ�ໄມ�, ນ�າໃຊ�ໄມ� ແລະ ໄມ�ບູລິມະສິດ 
ແບບຟອມ 5.1: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບການເກັບກູ� ແລະ ນ�າໃຊ�ໄມ� ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີສາມາດໃຫ້ຂ້ໍມູນ ຍິງ-ຊາຍ >30% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວ 

 ບ�ານ:   ເມືອງ:   ວັນທີ່ເກບັກ�າ:     ຊົນເຜົ່າທີ ່1:   ຄອບຄົວ  
 ກຸ�ມບ�ານ:   ແຂວງ:   ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:    ຊົນເຜົ່າທີ ່2:   ຄອບຄົວ  

         ຊົນເຜົ່າທີ ່3:  ຄອບຄົວ 

         ລວມ  ຄອບຄົວ 

  ຈຸດປະສົງ/ 
ເປ້ົາໝາຍ 

 ປະເມີນຜົນຜະລິດທີເ່ກັບກູ� ແລະ ລາຍຮັບ       

ລ/
ດ ຊະນິດ  

ຂາ
ຍ 

ຊົມ
ໃຊ

� 
ອາ

ຫ
ານ

 
ຢາ

ປົວ
ພ

ະຍ
າດ

 ຈ/ນ 
ຄ/ຄ 
ເກັບ
ກູ� 

ຫ/
ໜ  

ຈ/ນ 
ເກັບໄດ�
ຕ�່
ຄອບຄົວ 

ຈ/ນ ເກັບ
ໝົດບ�ານ  

ຈ/ນ 
ຄ/ຄ 
ຂາຍ 

ຈ/ນ 
ຂາຍໄດ�
ຕ� ່ຄ/ຄ 

ຈ/ນ ຂາຍ 
ໝົດບ�ານ 

ມູນ
ຄ�າ 
ກີບ) 

ລາຍຮັບລວມ 
ບ�ານ (ກີບ) 

ຊ່ືສະຖານທີ່/
ພື້ນທີເ່ກັບ 

ໄລຍະ
ຫ�າງ 
ຈາກບ�ານ 
(ນາທ)ີ 

ປະເພດ
ປ�າທີ່
ອາໄສຢູ� 

ສະຖານະ
ພາບ 
ໜ�ອຍ, 

ກາງ, 
ຫຼາຍ) 

ການ
ປ�ຽນ
ແປງໃນ5
ປີຜ�ານ
ມາ %) 

ເຫດຜົນ
ການ
ປ�ຽນແປງ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6x8) 10 11 12(11x12) 13 14 (12x13) 15 16 17 18 19 20 

                                          

                     

                     

                     

                     

                     

          ລວມລາຍຮັບທັງໝົດບ�ານ        
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ແບບຟອມ 5.2: ເກັບກ�າຂ�ມ້ນູໄມ� ບູລມິະສິດ 
ບ�ານ      

ກຸ�ມບ�ານ       

ເມືອງ    ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ   

ແຂວງ    ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ   

1: ໄມ�ທີກ່�າລັງຈະສູນພັນ 

ຊະນິດ (ຊ່ືທ�ອງຖ່ິນ/ຊ່ືລາວ) 
ການສູນພນັ 
ຊ�ວງປີທີ່ບ�່ພົບ

ເຫນັ) 
ເຫດຜົນການສູນພັນ 

      

   

   

   

   

   

2. ຊະນດິໄມ� ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຕ�່ການ ພັດທະນາ 
2.1 ຊະນິດໄມ� ທີ່ຕ�ອງການຢາກປູກເສີມໃນປ�າ ແລະຄຸ�ມຄອງ 

ຊະນິດ (ຊ່ືທ�ອງຖ່ິນ)  
ຈ/ນ 
ຄອບຄົວ ເຫດຜົນ ວິທ ີ

    
        

    

    

    

    

    

2.2 ຊະນິດໄມ� ທີ່ຕ�ອງການຢາກປູກໃສ�ດິນສວນ 

ຊະນິດ (ຊ່ືທ�ອງຖ່ິນ)  
ຈ/ນ 
ຄອບຄົວ ເຫດຜົນ ວິທ ີ
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ແບບຟອມ 6: ເກັບກ�າຂ�້ມນູກ�ຽວກັບສດັປ�າ 
ກຸ�ມຜູ�ຊົມໃຊ�ທີ່ສາມາດໃຫ�ຂ�້ມູນ ຍິງ-ຊາຍ >30% ຂອງຈ�ານວນຄອບຄົວ 

 ບ�ານ   ເມືອງ    ວັນທີ່ເກບັກ�າ    

 ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ   

ລ/ດ ຊ່ືສັດປ�າ ຊ່ືສະຖານທີ່
ພົບເຫັນ 

ປ�າໄມ�/ປະເພດທີ່
ດິນ ມັກອາໄສຢູ�) 

ໄລຍະເວລາ
ຈາກບ�ານ 

ຈ/ນຄ/ຄ 
ທີ່ນ�າໃຊ� 

ສະຖານະ
ພາບ 

ການປ�ຽນ
ແປງໃນ5ປີ

ຜ�ານມາ %) 

ສາເຫດການ
ປ�ຽນແປງ 

  1 2 3  4 5 6  7 8 

                   

          

          

ຊ່ືສັດປ�າທີ່ກ�າລັງຈະສນູພັນໃນໄລຍະ 20 ປີ ຜ�ານມາ 

ລ/ດ ຊະນິດ ຈ�ານວນປີທີ່ສູນພັນ ເຫດຜົນການສູນພັນ  ຊ່ືພາສາອັງກິດ ຊ່ືວິທະຍາສາດ 

             

       

       

 

ແບບຟອມ 7: ເກັບກ�າຂ�້ມນູກ�ຽວກັບສດັນ�າ້ 
 ບ�ານ   ເມືອງ    ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້

ມູນ 
  

 ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ   

ເຄ່ືອງໝາຍຈ�ານວນທີ່ເກັບ 3(ຫຼາຍ), 2 (ປານກາງ), 1 (ໜ�ອຍ) 

   ຊ່ືແມ�ນ�້າ ຫຼື ຫ�ວຍທີ່ສ�າຄັນ, ຈ�ານວນທີເ່ກັບໄດ� 3, 2, 1 

) 
ສະຖານະ
ພາບ 

ການປ�ຽນແປງ
ໃນ5ປີຜ�ານມາ 

%) 

ສາເຫດ
ການ
ປ�ຽນແປງ ລ/ດ ຊ່ືສັດທີເ່ກັບ ຊ່ື: ຊ່ື: ຊ່ື: ຊ່ື: ຊ່ື: 

                   

          

          

ການສູນພັນຂອງສັດນ�້າ ໃນໄລຍະ 20 ປີ ຜ�ານມາ     

ລ/ດ -ຊ່ື ຊະນິດ ຈ�ານວນປີ ທີ່
ສູນພັນ ເຫດຜົນທີ່ສູນພນັ  ຊ່ືພາສາອັງກິດ ຊ່ືວິທະຍາສາດ 
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ແບບຟອມ 8: ສ�າມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ�ໄຂ 
ກຸ�ມຜູ�ຊົມໃຊ�ທີ່ສາມາດໃຫ�ຂ�້ມູນ ຍິງ-ຊາຍ  >30% ຂອງຈ�ານວນຄອບຄົວ 

ບ�ານ:    ເມືອງ: ວັນ/ເດືອນ/ປີ: ຈ�ານວນຜູ�ໃຫ�ຂ�ມູ້ນ ເພດຍິງ): 
ກຸ�ມ
ບ�ານ:    ແຂວງ: ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:  ຈ�ານວນຜູ�ໃຫ�ຂ�ມູ້ນ ເພດຊາຍ): 

ລ/ດ ຂະແໜງການ ແລະ ປະເດັນບັນຫາ ສາຍເຫດ ຜົນກະທົບ ວິທີແກ�ໄຂ (ທີເ່ປັນໄປໄດ�) 

1 ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໄມ�       

2 ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ       

3 ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ສັດປ�າ       

4 ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ສັດນ�້າ       

5 ການເຮັດນາ (ນາປີ ແລະ ນາແຊງ)        

6 ການເຮັດໄຮ� (ປູກ ແລະ ເກັບກ�ຽວເຂ້ົາ)       

7 ການປູກພືດອ່ືນໆ (ນອກຈາກເຂ້ົາ)       

8 ການເຮັດສວນ/ປູກພືດຍາວນານ       

9 ການລ�ຽງສັດ       

10 ການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນ ກະສິກ�າ-ປ�າໄມ�       

11 ການຕະຫາຼດ/ການຈ�າໜ�າຍຜົນຜະລິດ       

12 ນ�້າກິນ ແລະ ນ�້າໃຊ�       

13 ສຸຂະພາບ       

14 ບັນຫາອ່ືນໆ       
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ແບບຟອມ 9: ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ�າແຮງໃນການພັດທະນາບ�ານ  
ກຸ�ມຜູ�ຊົມໃຊ�ທີ່ສາມາດໃຫ�ຂ�້ມູນ ຍິງ-ຊາຍ  >30% ຂອງຈ�ານວນຄອບຄົວ 

  ບ�ານ:  ເມືອງ: ວັນ/ເດືອນ/ປີ: 

 ກຸ�ມບ�ານ:  ແຂວງ: ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:  

ລ/ດ ຂະແໜງ/ປະເພດ ສະຖານທີ ່ ເງ່ືອນໄຂ/ທ�າແຮງພເິສດ 

1 ປ�າໄມ�     

2 ປູກຝັງ     

3 ລ�ຽງສັດ     

4 ສາທາລະນະສຸກ     

5 ພື້ນຖານໂຄງລ�າງ     

6 ອ່ືນໆ     

 
ແບບຟອມ 10: ບັນທຶກການສ�າຫວຼດຈຸດທ່ີຕ້ັງສ�າຄັນທາງພູມີສາດຂອງບ�ານ 
ບ�ານ   ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ:   

ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:   

ລດ ຊ່ືຈຸດ/
ສະຖານທີ ່

ເສ້ັນຂະ  
ໜານ X) 

ເສ້ັນ
ແວງ 
Y) 

ລະດັບສູງ ຄວາມ
ຄາດເຄ່ືອນ 

ເລກທີ່
ຮູບພາບ 

ອະທິບາຍສະພາບຈຸດພເິສດ 

 1 2 3 4 5 6 7 
        

        

        

 
ແບບຟອມ 11: ບັນທຶກການສ�າຫວຼດຈຸດອ�າງອີງຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ 
ບ�ານ   ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ   

ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ   

ລດ ຊ່ືຈຸດ/
ສະຖານທີ ່

ເສ້ັນຂະໜ
ານ X) 

ເສ້ັນແວງ 
Y) 

ລະດັບ
ສູງ 

ຄວາມ
ຄາດເຄ່ືອນ 

ເລກທີ່ຮູບ
ພາບ 

ຕິດກັບເຂດ
ດິນບ�ານ 
(ໃກ�ຄຽງ) 

ອະທິບາຍສະພາບພື້ນທີ ່

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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ແບບຟອມ 12: ຂ�ມູ້ນພົນລະເມອືງ, ຄວາມຕ�ອງການເຂົາ້ກນິ ແລະ ສັດລ�ຽງ-ສ�າພາດລະດັບຄອບຄົວ 

ບ�ານ     
ເມືອງ      ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້

ມູນ: 
             

ກຸ�ມບ�ານ     ແຂວງ    ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:        ຕ ້ອງພ ິມໃສເ̂ຈ_ຍ F14 
                           

 ຄວາມ
ຕ�ອງການ
ເຂ້ົາກິນ/ປີ  

 ຜົນ
ຜະລິດ
ເຂ້ົາ/ປີ 
ນາ)  

ຜົນ
ຜະລິດ
ເຂ້ົາ/ປີ 
(ໄຮ�)  

 
ປະລິມາ
ນເຂ້ົາບ�່
ພ�ກິນ/ປີ  

                

ໜ
�ວຍ

 

ເຮື
ອນ

 

ລ/
ດ 

ຊ່ືຫົວໜ�າຄອບຄົວ  
(ແ ລະ ຜ ູ_ທ ີ່ໄດ_ສ ໍາ
ພ າດ)  

ເລ
ກ

ທ
ີ່ສ�າ

ມ
ະໂ

ນ
ຄົວ

 

ຊົນເຜົ່າ ອາຊີບ 
ຈ/ນ ຄົນໃນ 

ຄ/ຄ 
ແຮງງານ 

ຖ
ານ

ະຄ
ອບ

ຄົວ
 ຈ�ານວນສັດລ�ຽງທີມ່ີຢູ�ໃນປະຈຸ

ບັນ 
ໜອງປາ 

ຜົວ ເມຍ 
 

ຜ
ົວ 

ເມ
ຍ 

ຕົ້ນ
ຕ� 

ອື່ນ
ໆ 

ລວ
ມ

 

ຍິງ
 

ຕົ້ນ
ຕ� 

ສ�າ
ຮອ

ງ 

 ກລ   ກລ  ກລ  ກລ  

ຄວ
າຍ

 

ງ�ວ
 

ແ
ບ� 

ໝູ
 

ສັດ
ປີກ

 

ມ
�າ ຈນ ເນື້ອ

ທີ ່

   1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(8x350) 14 15 16=14+15-13 17 18 19 20 21 22 23 24 
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ແບບຟອມ 13:  ຂ�້ມນູລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ກີບ) ຕ�່ປີ 
 ບ�ານ    ເມືອງ    ວັນທີເກັບກ�າ          
 ກຸ�ມບ�ານ    ແຂວງ    ຊ່ືຜູ�ເກັບຂ�້ມູນ   ຂ�້ມູນຊ�ວງ ເດືອນ ຫາ ເດືອນ 

ຕ ້ອງພ ິມໃສເ̂ຈ_ຍ F14 
   ຊ່ືຫົວໜ�າ ຄ/ຄ        

             

ລ/
ດ 

ໜ
�ວຍ

 ຜົວ ເມຍ 
 ຂາຍເຂ້ົາ   ຜົນຜະລິດອ່ືນໆ   

ຂາຍ
ສັດ  

 ຂາຍ
ປາ  

ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ເຜົາ
ຖ�ານ
ຂາຍ 

ເລ່ືອຍ
ໄມ�ຂາຍ  

 ຫັດຖະກ�າ   
ທຸລະ
ກີດ 

 ຮັບຈ�າງ  
ເງີນ
ເດືອນ  

 ອ່ືນໆ  
ລວມ/
ປີ  ນາ   ໄຮ�  ຊະນິດພືດ   ລາຍຮັບ  ຊະນິດ ຄປດ   ລາຍຮັບ  ປະເພດ   ລາຍ

ຮັບ  
ເຮັດ
ຫຍັງ  

 ລາຍ
ຮັບ  ປະເພດ   ລາຍຮັບ  

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

                      

                      

                      

                      

                      

   ລວມ                    

ລາຍຮັບລວມ %)                    

ຈ�ານວນ ຄ/ຄ ທີ່ມີລາຍຮັບ                    

 ສະເລ�ຍລາຍຮັບຕ� ່ຄ/ຄ                    

ສະເລ�ຍລາຍຮັບຕ�ຄ່/ຄຕ�່ບ�ານ                    
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ແບບຟອມ 14: ເກັບກ�າຂ�້ມນູ ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນຂອງຄອບຄົວ 
 ບ�ານ   ກຸ�ມບ�ານ   ເມືອງ    ແຂວງ    ຊ່ືຜູ�ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ    

             ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້
ມູນ 

   

ໜ
�ວຍ

 

ເຮື
ອນ

 

ລ/
ດ ຊ່ືຜົວ ຊ່ືເມຍ ຕອນດິນ 

ທີ່ຕ້ັງຂອງ
ຕອນດິນ 

ເນື້ອທີ ່
ຮຕ) 

ການນ�າໃຊ� 
(ຊະນິດພືດປູກ) ປີ 

ຜົນຜະລິດ 
ກລ/ປີ 

ແຜນໃນ
ຕ�່ໜ�າ 

ດິນຄົງທີ່ ຫຼ ື ໝູ
ນວຽນ ທີ່ມາຂອງທີ່ດິນ ປະເພດເອກະສານທີ່ດິນ ໝາຍເຫດ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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ແບບຟອມ 15: ບັນທຶກການສ�າຫວຼດຕົວຢ�າງດິນ 
I. ລກັສະນະທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສິງ່ແວດລ�ອມຂອງຂຸມດນິ 

ຂຸມດິນນ�້າເບີ......................; ວັນ, ເດືອນ, ປີ......................; ສະພາບອາກາດ.................................. 

ທີ່ຕັ້ງຂຸມດິນ................................................................................................................................ 

ບ�ານ........................, ກຸ�ມ.........................., ເມອືງ............................., ແຂວງ............................. 

ເສັ້ນຂະໜານເໜືອ...........................................; ເສັ້ນແວງຕາເວນັອອກ............................................ 

ສະພາບພ້ືນທີ່ ແລະ ຄວາມຄ�ອຍຊັນ:  ຮາບພຽງຫືຼຂ�ອນຂ�າງຮາບພຽງ 0-2%(a),  ຫ�ບໂນນ 2-8%(b),  ເປັນຄ້ືນ  8-

16%(c),  ຄ�ອຍຊັນ 16-30%(d),   ຄ�ອຍຊັນແຮງ 30-55%(e),   ພູສູງຄ�ອຍຊັນແຮງ >55% (f)   
ທິດທາງຂອງຄວາມຄ�ອຍຊັນ............................; ລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ�ານ�້າທະເລ

..................... 

ການລະບາຍນ�້າ:  ບ�ໄ່ດ�,  ໜ�ອຍ,  ປານກາງ,  ດ,ີ  ດຫີຼາຍ;    ການກັດເຊາະຂອງດິນ:   ໜ�ອຍ,   ປານກາງ,  

ຫຼາຍ/ແຮງ 

ສະພາບໜ�າດິນ: ຮອຍແຕກເຫີບ.........................; ຫີນ.............................; ອື່ນໆ............................ 

.................................................................................................................................... 
               ຮູບໜ�າຕັດດິນ                    ແຕ�ມເສັ້ນລະດັບ 

                                 

                                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

ພືດພັນທ�າມະຊາດ..............................................................ພືດປູກ.........................................; 

ສະພາບເງ່ືອນໄຂໃນການປູກ .....................  ການປະເມີນຄວາມເໝາະສມົ, ສະພາບການນ�າໃຊ�ທີດ່ິນ, 

ບັນຫາຕ�າງໆຂອງດິນ ........ລະດັບນ�້າໃຕ�ດນິ.................;ຖິ່ນກ�າເນດີ/ວັດຖຸຕົນ້ກ�າເນີດ 

............................................  ຊ່ືດິນທ�ອງຖິ່ນ.....................................ຊ່ືດິນຕາມການຈ�າແນກຢູ�ພາກ

ສະໜາມ........... 

ຜູ�ບັນທຶກ.....................................................  



116 

II. ຮູບປະພັນຂອງແຕ�ລະຊ້ັນດິນ 
ຊ້ັນດິນ       
ຄວາມເລິກຂອງຊ້ັນດິນ       
ບ�ອນແບ�ງຊ້ັນດິນ       

ສີ ເວລາແຫ�ງ       
ເວລາຊຸ�ມ       

ເນື້ອດິນ       
ຄວາມຊຸ�ມຂອງດິນ       
ປະລິມານອິນຊີວັດຖຸ       

ໂຄງສ�າງ 
ຮູບຮ�າງ       
ລະດັບຄວາມທົນທານ       
ຂະໜາດ       

ຄວາມໜຽວແໜ�ນ 
ເວລາແຫ�ງ       
ເວລາຊຸ�ມ       
ເວລາປຽກ       

ຈຸດປ�າມ 
ຈ�ານວນ       
ຂະໜາດ       
ສີ       

ຫີນ Fe, Mn  
ຈ�ານວນ       
ຂະໜາດ       
ຮູບຮ�າງ       

ຫີນເຈືອປົນ ຈ�ານວນ       
ຂະໜາດ       

ປູນ (CaCo3)       
ເກືອ       

ຮອຍແຕກເຫີບ ທາງກ�ວາງ       
ທາງເລິກ       

ຮາກໄມ�/ຫຍ�າ/ 
ພືດອ່ືນໆ 

ຈ�ານວນ       
ຂະໜາດ       
ລັກສະນະ       

ຊ�ອງຫ�ວາງ 
ຈ�ານວນ       
ຂະໜາດ       
ຮູບຮ�າງ       

ຊີວະສາດ ຈ�ານວນ       
ຊະນິດ       

pHH2O       
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ແບບຟອມ 16: ບັນທຶກການສ�າຫວຼດພືນ້ທ່ີດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໃນປະຈຸບັນ 
ບ�ານ   ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ:   

ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:   

 

ລ/ດ ຊ່ືຈຸດ/ສະຖານທີ ່ ເສ້ັນຂະໜານ X) ເສ້ັນແວງ Y) ລະດັບສູງ ຄວາມຄາດເຄ່ືອນ ເລກທີ່ຮູບ
ພາບ 

ປະເພດການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ 
ຫຼ ືປະເພດປ�າ ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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ແບບຟອມ 17: ບັນທຶກຂ�ມູ້ນ ເຂດຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນກະສິກ�າ 
ລາຍຊ່ືເຂດຈັດສັນການນ�າໃຊ�ຕອນ ດິນກະສິກ�າ ຢູ�ໃນເຂດດິນ ຈັດສັນຂອງບ�ານ 
ລະຫັດເຂດດິນ
(SubCatZ_ID) 

ຊ່ືຂອງເຂດດິນ ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຮັກສາໄວ�ທ�າການ
ຜະລິດກະສິກ�າໃນແຕ�ລະປີ ສະຖານທີ່ຕ້ັງ 

ເນື້ອທີ ່
(ເຮັກຕາ) 

ການຄອບ
ຄອງນ�າໃຊ� 

     

 
 

   

      

ບັນທຶກຂ�້ມນູເຂດຈັດສັນການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ຕາມເຂດຄຸ�ມຄອງ 
ລະຫັດເຂດ  ບ�ານ:  ກຸ�ມບ�ານ:  ເມືອງ:  ວັນທີ່:  

1: ຊ່ືເຂດດິນກະສິກ�າ: (ຕາມພາສາທ�ອງຖ່ີນ)  

2: ສະຖານທີ່ຕ້ັງຂອງເຂດດິນ:  
ໝ າຍເຫ ດ: ທ ມີງານຕ ້ອງບນັທ ຶກສະ ຖານທ ີ່ຕ ັ້ງຂອງເຂດຈັດສ ັນດ ິນກະ ສ ິກ ໍາ ຕອນດັ່ງກ ່າ ວໃຫ _ລະ ອຽດເຊັ່ນ : ທ ີ່ຕ ັ້ງຢ ູ^
ໃສ, ຢ ູໃ̂ກ_ກັບພ ໃູດ, ຫ ້ວຍນ ໍ້າ  ຫ ຼ ືຈ ຸດທ ີ່ຕ ັ້ງທ າ ງພ ມູສາດໃດ? 

3: ລັກສະນະລະອຽດ ຂອງເຂດແດນ, ເຂດຈັດສັນ ແລະ ຕອນດິນກະສິກ�າ ອະທິບາຍ
ຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປ ຫາ ຈຸດໜຶ່ງ) 

 

4: ເຫດຜົນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຊາວບ�ານຕັດສິນໃຈກ�ານົດເປັນເຂດຜະລິດກະສິກ�າ  

5: ສະພາບການນ�າໃຊ�ເຂດທີ່ດິນກະສິກ�າ ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ຈົນເຖິງ ປະຈຸບັນ) 

 ລັກສະນະສະພາບການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ (ເລືອກຕອບ 1- 2 ຂ�)້ ແມ�ນ/ບ� ່ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ 

1 ເປັນເຂດດິນປ�າເຫຼົາ່, ກ�ອນໜ�ານີ້ປະຊາຊົນໄດ�ຖາງເພື່ອທ�າການ

ຜະລິດກະສິກ�າເນີນສູງ, ສ�ວນຫຼາຍເປັນປ�າເຫຼົ່າແກ�ໃນປະຈຸບັນ 

  

2 ເປັນເຂດດິນປ�າເຫຼົາ່, ກ�ອນໜ�ານີ້ປະຊາຊົນໄດ�ຖາງເພື່ອທ�າການ

ຜະລິດກະສິກ�າເນີນສູງ, ສ�ວນຫຼາຍຍັງເປັນປ�າເຫຼົາ່ອ�ອນ ໃນປະຈບັຸນ  

  

3 ປະຈຸບັນ ເປັນເຂດດິນປ�າເຫຼົາ່, ແຕ�ມກີານເຮັດໄຮ�ຢູ�ບາງຕອນ    

4 ເປັນພືນ້ທີ່ປ�າຊຸດໂຊມ   

5 ອ່ືນໆ (ອະທບິາຍ)   

6: ຄຸນລັກສະນະຂອງດິນ ແລະ ພູມສັນຖານ ຂອງເຂດດິນດ່ັງກ�າວ 

 ລາຍລະອຽດ ເພີ່່່ມເຕີມ 

1 ສະເລ�ຍຄວາມຄ�ອຍຊັນ  

2 ປະເພດດິນ (ຕາມພາສາ ຫຼ ືຊ່ືເອ້ີນຢູ�ທ�ອງຖ່ີນ)  

3 ປະເພດດິນ ຕາມການຕີລາຄາຂອງພະນັກງານ ຫຼ ືຜນົວິໄຈດິນ)  

4 ການຈັດປະເພດສີຂອງດິນ   

5 ມີດິນບ�ອນບ�່ງາມບ�?່ ດິນບ�ອນທີ່ບ�່ສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ�   

6 ສາມາດເຂ້ົາໄປຫາເຂດດິນດ່ັງກ�າວໄດ�ບ�່?  

7 ອ່ືນໆ    
7: ຜນົການວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະຄຸນນະພາບດິນ 
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ຄວາມເລິກ  P  N  

ຊ້ັນດິນ  K  
ອິນຊີ 
%) 

 

8: ແຜນການຜະລິດກະສິກ�າ/ປູກພືດ ຢູ�ເຂດດິນດ່ັງທີ່ໄດ�ລະບຸຢູ�ຂ�້ເທິງ 
 ພືດທີຈ່ະປູກຢູ�ໃນຕອນດິນເຂດນີ້  ໝາຍເຫດ 

1    

2    

3    

4    

9: ລາຍຊ່ືຄອບຄົວ ທີ່ໄດ�ຈັບຈອງ, ກ�າລັງຄຸ�ມຄອງ ຫຼື ອ�າງສິດນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ 
 ຊ່ືເຕັມ ປະເພດດິນ ເນື້ອທ່ີ ປະຫວັດຄວາມເປັນ

ມາ 
  ຊ່ືເຕັມ ປະເພດ

ດິນ 
ເນື້ອທ່ີ ປະຫວັດຄວາມເປັນ

ມາ 

           

           

           

           

           

           

           

           

10:  ບ�ານ ມີທິດທາງແຜນການ ໃນການແບ�ງຕອນດິນພາຍໃນເຂດ ໃຫ�ແຕ�ລະຄອບຄົວ ແນວໃດ? 

 

 

11:  ບ�ານ ມີແຜນການຄວບຄຸມ, ປ�ອງກນັໄຟໄໝ�ລາມປ�າ ໃນແຕ�ລະເຂດ ຄືແນວໃດ? 

 

 

12: ຄວນມກີົດລະບຽບສະເພາະ ເຂດນີ້ຕ່ືມອີກບ�?່  
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ແບບຟອມ 18: ບັນທຶກຂ�ມູ້ນ ເຂດຈັດສນັນ າໃຊ�ທ່ີດິນປ�າໄມ� 
ລາຍຊ່ືເຂດຈັດສັນນ�າໃຊ�ທີດ່ິນປ�າໄມ�ແຕ�ລະຕອນ ໃນແຜນຈັດສນັຂອງບ�ານ FLUMZ) 
ລະຫັດເຂດ
(SubCatZ_ID) 

ຊ່ືຂອງເຂດດິນທີ່ປະຊາຊົນຈະຄຸ�ມຄອງ ແລະ 
ຮັກສາໄວ�ໃຫ�ເປັນເຂດທີ່ດິນປ�າໄມ� 

ສະຖານທີ່ຕ້ັງ 
ເນື້ອທີ ່
(ເຮັກຕາ) 

ການຄອບ
ຄອງນ�າໃຊ� 

     

     

     

     

ບັນທຶກຂ�້ມນູເຂດຈັດສັນນ�າໃຊ�ທີ່ດິນປ�າໄມ� ທີ່ປະຊາຊົນກ�ານົດເປັນແຕ�ລະເຂດຄຸ�ມຄອງ 
ລະດັບພື້ນ
ທີ ່  ບ�ານ:  ກຸ�ມ

:  ວັນເດືອນປີ  ຊ່ືຜູ�ບັນທືກ:  

1:  ຊ່ືເຂດດິນປ�າໄມ�: (ຕາມພາສາທ�ອງຖ່ີນ)  
ໝ າຍເຫ ດ: ໃຫ _ຂຽນຊື່ຂອງເຂດທ ີ່ດ ິນປາ̂ ໄມ_ ຕາມທ ີ່ປະ ຊາຊົນ ເອ ີ້ນ  ເຊີ່ງຊື່ເຂດທ ີ່ດ ິນປາ̂ ໄມ_ ອາດໄດ_ມາຈາກ ການປະ ສ ົມປະ ສານ
ລະ ຫ ວ່າ ງ ກ) ຊື່ທ ີ່ຕ ັ້ງທ າ ງພ ູມສາດຂອງເຂດດັ່ງກ ່າວ ແ ລະ  ຂ) ຈ ຸດປະ ສ ົງ ເປ ົ້າໝ າຍການນ ໍາ ໃຊ_ ເຂດດັ່ງກ ່າວ 

2: ທີ່ຕ້ັງຂອງພືນ້ທີ່ຂອງ ເຂດດິນ /ລັກສະນະທາງດ�ານພູມສາດ:  
ໝ າຍເຫ ດ: ທ ີມງານຕ ້ອງບັນທ ຶກສະ ຖານທ ີ່ຕ ັ້ງຂອງເຂດຈັດສ ັນທ ີ່ດ ິນປາ̂ ໄມ_ຕອນດັ່ງກ ່າ ວ ເຖ ິງວ ່າ ຊື່ເຂດປາ̂ ໄມ_ອາດຈະ ລະ ບຸ
ສະ ຖານທ ີ່ຕ ັ້ງແ ລ_ວ) ວ ່າ ຕ ັ້ງຢ ູບ̂ ່ອນໃດ, ຢ ູໃ̂ກ_ກັບພ ູຫ ຍ ັງ ຫ ຼື ໜ ່ວຍໃດ, ຫ ້ວຍນ ໍ້າ  ຫ ຼື ຈ ຸດທ ີ່ຕ ັ້ງທ າ ງພ ູມສາດອ ັນໃດ ຫ ຼື ຕ ັ້ງຢ ູບ̂ ່ອນ
ໃດຕາມແ ຜນທ ີ່ພ າບຖ ່າ ຍພ ູມສາດ.     
3: ລັກສະນະລາຍລະອຽດ ດ�ານເຂດແດນ ຂອງ ເຂດຈັດສັນດິນປ�າໄມ�ແຕ�ລະເຂດ  

4: ເຫດຜົນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຊາວບ�ານຕັດສິນໃຈກ�ານົດເປັນເຂດທີ່ດິນປ�າໄມ�  

5:  ສະພາບການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນແຕ�ລະເຂດ ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ຈົນ ເຖິງປະຈຸບັນ) 

5.1 ລັກສະນະການຄຸ�ມ 2, 3 ຫຼື 4 ຄອງ ຫຼ ືນ າໃຊ�ດິນປ�າໄມ�ໃນປະຈຸບັນ ແມ�ນ/ບ� ່ ລາຍລະອຽດ 
1 ປະຈຸບັນ ເປັນດິນປ�າໄມ� ທີ່ປະຊາຊົນໄດ�ຮັກສາເປັນດິນປ�າໄມ� ຢູ�ແລ�ວ ແລະ ຍັງຈະ

ສືບຕ�່ຮັກສາເປັນ“ດິນປ�າໄມ�”  
  

2 ປະຈຸບັນເປັນດິນປ�າໄມ�, ແຕ�ມີບາງເຂດເປັນດິນເຮັດໄຮ�ເນນີສູງ ແລະ ດິນປ�າເລ່ົາ.     
3 ສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນເຂດດິນເຮັດໄຮ�ເນີນສູງ ແລະ ດິນປ�າເລ່ົາ    
4 ສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນເຂດດິນກະສິກ�າຄົງທີ່     
5 ບ�່ແມ�ນເຂດທີ່ດິນກະສິກ�າຫຼ ືປ�າໄມ� - ໃຫ�ອະທບິາຍ   

5.2: ໃນກ�ລະນີຕອບຂ� ້1 ແລະ 2 ຂ�າງເທິງ, ໃຫ�ຂຽນລາຍລະອຽດຂອງເຂດ ແລະປະເພດຂອງປ�າໄມ� 

ຕ ົວຢາ̂ ງ: ປາ̂ ແ ປກ, ປາ̂ ໄມ_ພ ັດໃບ, ປາ̂ ໄມ_ປອ̂ງ, ປາ̂ແ ຄມນ ໍ້າ , ປາ̂ ດ ົງດ ິບຂຽວຕະ ຫ ລອດປ ີແ ລະ  ອ ື່ນໆ 

5.3: ໃນກ�ລະນີຕອບຂ�້ ຂ�າງເທິງ, ຖ�າໃນກ�ລະນີທີປ່ະຊາຊົນຢາກຈະຫນັປ�ຽນດິນກະສິກ�າເປັນດິນປ�າໄມ�? ປະຊາຊົນມີ

ແຜນແນວໃດ?  
ຟ ື້ນຟ ພູ ື້ນທ ີ່ດ ິນດ ັ່ງກ ່າ ວໃຫ _ ເປັນປາ̂ ໄມ_ທ ໍາມະ ຊາດ  
ເປ ັນເຂດສວນປູກໄມ_ອ ຸດສາຫ ະ ກໍາ   
ເປ ັນເຂດດິນອ ື່ນໆ   

6:  ຄຸນລັກສະນະແລະ ພມູສັນຖານ ຂອງດິນແຕ�ລະເຂດ 
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 ຊ່ືຜະລິດຕະພັນໄມ�ທີ່ໄດ�ຈາກເຂດນີ້ ຫຼ ື ກິດຈະກ�າການນ�າໃຊ�
ທີ່ດິນ 

ແມ�ນ/ບ� ່ ລາຍລະອຽດເພີມ່ເຕີມອີກ 

1 ໄມ�ປຸກສ�າງ   

2 ໄມ�ປ�ອງໃຊ�ປຸກສ�າງ ຫຼ ືຫັດຖະກ�າ   

3 ຟືນດັງໄຟ   

4 ໜ�່ໄມ�   

5 ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ສ�າລັບຂາຍ, ເປັນອາຫານ ຫຼື ອ່ືນໆ   

6 ສັດປ�າ   

7 ປາ ແລະ ສັດນ�້າ ອ່ືນໆ    

8 ການລ�ຽງສັດ   

9 ຜະລິດ ຫຼ ືນ�າໃຊ�ອ່ືນໆ    

7.1:  ຖ�າໃນກ�ລະນທີີ່ຕອບຄ�າຖາມ (1) ເຖິງ (5) ໃນຂ� ້5.1 ຂ�າງເທິງ (ເຂດທີ່ດິນ ທີ່ກ�ານົດ ໃຫ�ເປັນດິນປ�າໄມ� ແຕ�ປະຈຸ

ບັນຍັງເປັນດິນກະສິກ�າ) ໃຫ�ລະບຸລາຍຊ່ືແຕ�ລະຄອບຄົວທີນ່�າໃຊ� ເຂດດ່ັງກ�າວ ຜະລິດກະສິກ�າ ສົມທຽບກບັຟອມ12 
ຕ່ືມອີກ) 
 ຊ່ືເຕັມ ປະເພດດິນ ເນື້ອທີ ່ ປະຫວັດຄວາມເປັນ

ມາ 
  ຊ່ືເຕັມ ປະເພດດິນ ເນື້ອທີ ່ ປະຫວັດຄວາມເປັນ

ມາ 
           

           

           

           

7.2 ບ�ານມີແຜນແກ�ໄຂຄອບຄົວທີ່ບ�່ທ�າການຜະລິດກະສິກ�າຢູ�ໃນເຂດທີ່ດິນຕາມການຈັດສັນ ດິນປ�າໄມ�ໃນປະຈຸບັນ) 

ແນວໃດ? 

 

8:  ບ�ານ ມີແຜນຄວບຄຸມ, ປ�ອງກັນໄຟໄໝ�ລາມປ�າ ໃນແຕ�ລະເຂດຄືແນວໃດ? 

 

9:  ຄວນມີກົດລະບຽບຄຸ�ມຄອງ ສະເພາະດ�ານອ່ືນ ຢູ�ໃນເຂດນີ້ອີກບ�?່ 
ການຄຸ�ມຄອງໄມ�:  
ການຄຸ�ມຄອງເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ: 
ການຄຸ�ມຄອງສັດປ�າ: 
ການຄຸ�ມຄອງການລ�ຽງສັດ: 
ອ່ືນໆ: 
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ແບບຟອມ 19: ບັນທຶກ ຈຸດພກິັດ ຂອບເຂດຈັດສັນ ຕາມ ແຜນນ�າໃຊ�ທ່ີດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
ບ�ານ   ເມືອງ   ວັນທີ່ເກບັກ�າຂ�້ມນູ:   

ກຸ�ມບ�ານ   ແຂວງ   ຊ່ືຜູ�ບັນທຶກຂ�້ມນູ:   

 

ລດ ຊ່ືຈຸດ/ສະຖານທີ ່ ເສ້ັນຂະໜານ X) ເສ້ັນແວງ Y) ລະດັບສູງ ຄວາມຄາດເຄ່ືອນ 
ເລກທີ່ຮູບ
ພາບ 

ປະເພດການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ຫຼ ື ປະເພດ
ປ�າ ອະທິບາຍເພີ່ມ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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ແບບຟອມ 20: ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ�ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
ແລະ ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂອງບ�ານ 
ຄ�າຖາມ ທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ຂອງບ�ານ ໄດ�ຈດັໄວ�ເປັນໜວດແຕ�ລະໝວດມີຄ�າຖາມຍ�ອຍດັ່ງນີ:້ 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່1. ຫຼັກການ ແລະ ວິທີສ�າງ/ປະຕິບັດກົດລະບຽບ ທີ່ມີຢູ�ບ�ານ 

1) ຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນບ້ານມີວິທີຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານແນວໃດ? 

2) ບ້ານມີແຜນ ຫຼື ວິທີຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນບໍ່? ຖ້າມີ, ປະຊາຊົນໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນ ຫຼື ວິທີດ່ັງກ່າວບໍ?່  

3) ບ້ານມີກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍ່? ຖ້າມີ, 
ເອົາໃຫ້ພະນັກງານເບິ່ງ ແລະ ອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮ່ວມຟັງນໍາກນັ. 

4) ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ 

 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ ກ່ຽວກບັກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການນໍາໃຊ້

ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານບໍ່? 

 ຖ້າໄດ້ສ້າງຕັ້ງ, ມີໃຜແດ່ຢູ່ໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບດ່ັງກ່າວ? ສ້າງຕັ້ງເດືອນ ແລະ ປີໃດ? ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ

ພາກສ່ວນໃດ?  

 ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ່ັງກ່າວມີຄວາມຫ້າວຫັນປະຕິບັດວຽກງານບໍ່? ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຫຍາກຫຍັງແດ່, ອະທິບາຍ? 

 ພາລະບົດບາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈອັນສໍາຄັນຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບມີ ຫຍັງແດ່?  

5) ແຮງຈຸງໃຈ ຫຼື ສ່ິງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບ້ານ 

 ແຮງຈຸງໃຈ ຫຼື ສ່ິງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບມີຫຍັງແດ່? 

 ບ້ານມີວິທີເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແນວໃດຖ້າຂາດແຮງຈຸງໃຈ ຫຼື ສ່ິງຊຸກຍູ້? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່2. ທີ່ດິນກະສິກ�າເນີນສູງ ແລະ ການຫັນປ�ຽນດິນປ�າໄມ�ເປັນດິນກະສິກ�າ 
1) ຖ້າມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງລະເມີດຖາງພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ປ່າເລ່ົາຫຼື ຖາງອອກນອກຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໃຫ້ ເພື່ອທໍາການ

ຜະລິດກະສິກໍາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ ທ່ານມີລະບຽບການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້
ລະເມີດແນວໃດ? 

2) ຖ້າມີປະຊາຊົນຖາງເນ້ືອທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ປ່າເລ່ົາແຕ່ບໍ່ຈູດ, ບໍປູ່ກພືດຊະນິດໃດໃສ່ພື້ນທີ່ດ່ັງກ່າວ ປະຖ້ິມ) ທ່ານມີ

ລະບຽບການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດແນວໃດ? 

3) ບ້ານຈັດແບ່ງດິນທໍາການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ ຄອບຄົວຍົກຍາ້ຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນບ້ານ ແນວໃດ, ຖ້າມີ? 
4) ຖ້າມີບຸກຄົນລົງເຮືອນໃໝ່ ສ້າງຄອບຄວົໃໝ່) ທ່ານມີການຈັດແບ່ງດິນເພື່ອທໍາການຜະລິດ ກະສິກໍາໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາທາໍ 

ແນວໃດ? 
5) ຖ້າມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຂາຍດິນຜະລິດກະສິກໍາ ດິນໄຮ່ເລ່ົາ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະຮັບຜິດ ຊອບຂັ້ນບ້ານ

ທ່ານມີມາດຕະການແນວໃດ? 
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6) ບ້ານມີມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ບຸກລຸກ ຈາກບ້ານອ່ືນ) ທີ່ໄດ້ລະເມີດຖາງພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາ ຫຼື ດິນປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ 
ແນວໃດ? 

7) ໃນກໍລະນີມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງມາລະເມີດ ຖາງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບາ້ນ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າຜະລິດ 

ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ) ບ້ານມີວິທີຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວແນວໃດ? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່3. ລົງເລິກດ�ານ ທີ່ດິນບ�ລິເວນນ�້າ 
1) ບ້ານມີວິທີ ຄຸ້ມຄອງດິນບໍລິເວນນ້ໍາ ແນວໃດ? 

 ມີການກໍານົດຂອບເຂດປ່າຍອດນ້ໍາ, ເຂດປ່າແຄມນ້ໍາທັງສອງຟາກຝັ່່ງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈ່ືອນ, ຮັກສາ 

ແຫຼ່ງນ້ໍາກິນ ແລະ ນ້ໍາໃຊ້ ແນວໃດ? 

 ກໍລະນີມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງສ້າງສ່ິງເປິະເປືອນ ຖ້ິມຂີ້ເຫຍື້ອ, ຊາກສັດຕາຍ ແລະ ອ່ືນໆ) ໃສ່ຍອດແຫຼ່ງນ້ໍາ ຫຼ ືແຄມນ້ໍາ

ກິນນ້ໍາໃຊ້ ທ່ານມີມາດຕະການແນວໃດ? 

2) ບ້ານມີມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ໍາແນວໃດ? 

 ບຸກຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂດດິນແຄມນ້ໍາເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ມີວິທີປ້ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນແນວໃດ? 

 ຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສ້າງສ່ິງກີດຂວາງທາງໄຫຼຂອງນ້ໍາ ຕັນນ້ໍາເຮັດຕອ້ນ-ລ່ີ ຕ່າງໆ)ມີ ຫຍັງແດ່? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່4. ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ 
1) ບ້ານມີວິທີ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ-ເສ້ັນທາງລົດ ແລະ ທາງຍ່າງແນວໃດ? 

  ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນ, ໄດ້ກໍານົດເຂດການຜະລິດຫ່າງຈາກທາງຫວຼງຂອງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ແຫ່ງຊາດ

ຈັກແມັດ? 

 ມາດຕະການ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມລ້ຽງສັດ ຕາມທາງຫຼວງມຫີຍັງແດ່? 

 ມາດຕະການ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມຖ້ິມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍຕາມເສ້ັນທາງຕ່າງໆມີຫຍັງແດ່? 

 ມາດຕະການ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມປຸກສ້າງ, ກອງໄມ້, ຕາກຜົນຜະລິດຕາມທາງຫຼວງ ມຫີຍັງແດ່? 

 ມາດຕະການຕໍ່ ບຸກຄົນລະເມີດກົດລະບຽບ ທີ່ກ່າວມາແລ້ວນ້ັນມີຫຍັງແດ່?  

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່5. ລົງເລິກດ�ານ ທີ່ດິນວັດທະນະທ�າ 
1) ບ້ານມີລະບຽບ ແລະ ວິທີຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນວັດທະນະທໍາ ຂອງຊຸມຊົນຄືແນວໃດ? 

 ບ້ານມີວິທີຄຸ້ມຄອງ ປ່າສັກສິດຂອງບ້ານ ແລະ ປ່າຊ້າ ມີຫຍັງແດ່?  

 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ, ລ່ວງລ້ໍາ ແລະ ຖາງ ເຂດທີ່ດິນວັດທະນະທໍາ ມີຫຍັງແດ່ ? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່6.  ທີ່ດິນປຸກສ�າງ 
1) ລະບຽບ ແລະ ວິທີຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປຸກສ້າງຢູ່ບ້ານມີຫຍັງແດ່? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່7. ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ໄມ� 
1) ການຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໄມ້ 
 ບ້ານບ້ານມີວິທຄີຸ້ມຄອງເຂດດິນປ່າໄມ້ທີ່ ອະນຸລັກ ແລະສະຫງວນໄວ້ເພື່ອປົກປັກຮັກສາພັນພືດຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ

ພືດເປັນຢາ ຫຼື ອ່ືນໆ ບໍ່? ຖ້າມີ, ກະລຸນາອະທິບາຍລະອຽດ. 
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 ບ້ານບ້ານມີວິທີ ຄຸ້ມຄອງເຂດດິນປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ສະຫງວນໄວ້ເປັນເຂດຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາ ຫຼື ປ່າຮັກສາແຫຼ່ງນ້ໍາຫົວ
ງານນ້ໍາລິນ, ຊົນລະປະທານບໍ? ຖ້າມີ, ກະລຸນາອະທິບາຍລະອຽດ. 

 ບ້ານບ້ານມີວິທຄີຸ້ມຄອງເຂດດິນປ່າໄມ້ ທີ່ ສະຫງວນໄວ້ເປັນເຂດປົກປັກຮັກສາສັດປ່າບໍ? ຖ້າມີ, ກະລຸນາ
ອະທິບາຍລະອຽດ.ບ້ານໄດ້ກໍານົດເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ພື້ນທີ່ທໍາມະຊາດ ທີ່ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອ
ຈຸດປະສົງອ່ືນໆອີກບໍ່? ຖ້າມີ, ມີຈຸດປະສົງໃດແດ່? 

2) ການຂຸດຄ້ົນໄມ�   

 ບ້ານມີວິທີຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົນ້ໄມ້ ແລະ ເກັບກູ້ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຄືແນວໃດ? 

 ຊະນິດໄມ້ທີ່ຂັ້ນບ້ານອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດ ແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດມີຫຍັງແດ່? 

 ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ປຸກສ້າງ, ລ້ອມຮົ້ວ, ເຮັດຟືນດັງໄຟ, ຖ່ານ, ຊົມໃຊ້ອ່ືນໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດຈາກປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ນາຍບ້ານບໍ?່ ຫຼື ປະຊາຊົນສາມາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ ໂດຍບໍ່

ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ? 

 ມາດຕະຖານ ຫຼື ເງື່ອນໄຂ ໃນການອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ມີຫຍັງແດ່? 

 ມີແຜນການປູກໄມ້ແທນຄືນ ພາຍຫຼັງ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນເຂດປ່າຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຂອງບ້ານບໍ, ? 

 ກໍລະນີມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້  ບ້ານມີວິທີປະຕບິັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດແນວໃດ? ມີການປັບໃໝໃນແຕ່ລະ

ກໍລະນີແນວໃດ? ກໍລະນີຕັດໄມ້ໃຫຍ່ໃນເຂດປະສະຫງວນຂອງບ້ານ,ມີມາດຕະການ ຫຼື ປະຕິບັດລະບຽບວິໃນ

ແນວໃດ?  

3) ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ   

 ມີລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຢູ່ໃນປ່າທໍາມະຊາດແນວໃດ? 

 ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກບ້ານກ່ອນ ເຂົ້າປ່າເພື່ອເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ ບໍ່?  

 ມີຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫວງຫ້າມບໍ່ໃຫເ້ກັບກູ້ບໍ?່ ຖ້າມີ, ມີປະເພດໃດແດ່? 

 ມີວິທີເກັບກູ້ ສະເພາະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງບາງຊະນິດບໍ? ຊະນິດໃດແດ່? ຍ້ອນຫຍັງ? 

 ມີການກໍານົດປະລິມານ ໂກຕາ) ຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງບາງຊະນິດທີ່ສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ ບໍ່? 

 ມີຄອບຄົວອ້າງກາໍມະສິດຊົມໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຢູ່ເຂດປ່າໄມ້ບໍ່? ຢູ່ໃສ? ອະທິບາຍ (ຖ້າມີ) 

 ມີການຜະລິດແນວພັນພືດ, ເບ້ຍໄມ້ ຫຼື ເບ້ຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກເສີມ ຫຼື ຟ້ືນຟູປ່າໄມ້ບໍ? 

ມີການຜະລິດແນວໃດ? ຊະນິດໃດແດ່? 
4) ການຄຸ�ມຄອງໄຟປ�າ 
 ບ້ານມີລະບຽບ ແລະ ວິທີ ຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄຟລາມປ່າ ຄືແນວໃດ?  

 ມີວິທີປະກາດ ແລະ ກ່າວເຕືອນປະຊາຊົນບໍ່ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກໄຟປ່າ? 

 ມີກົດລະບຽບແນວໃດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈູດໄຮ່? 

 ມີການສ້າງແລວກັນໄຟບໍ່? ຖ້າມີ ວິທີສ້າງແລວນ້ັນ ເຮັດຄືແນວໃດ? 

 ມີອາສາສະໝັກຮັບຜິດຊອບການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໄຟປ່າຂັ້ນບ້ານບໍ?່ 

 ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ບ້ານໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບ້ານອ້ອມຂ້າງກ່ອນຈູດໄຮ່ບໍ່? 
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 ກໍລະນີມີການລັກຈູດປ່າ ຫຼື ເຮັດໄຟໄໝ້ລາມປ່າໂດຍບໍ່ມີການລະມັດລະວັງ ບໍ່ສ້າງແລວກັນໄຟ) ຜູ້ລະເມີດຈະຖືກ
ປະຕິບັດວິໃນຕາມກົດລະບຽບຄືແນວໃດ? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່8. ການປົກປັກຮກັສາສດັນ�້າ ແລະ ສັດປ�າ 
ບ້ານມີວິທີ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ຄືແນວໃດ? 

1) ສັດນ້ໍາ 

 ບ້ານໄດ້ມີການສ້າງເຂດວງັສະຫງວນປາ ພາຍໃນບ້ານບໍ?່ 

 ບ້ານມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເຂດວັງສະຫງວນເຂດດ່ັງກ່າວແນວໃດ? ຖ້າມີ ກະລຸນາອະທິບາຍ  

 ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຄຸ້ມຄອງເຂດວັງສະຫງວນບໍ່? ປັບໃໝຜູ້ລະເມີດແນວໃດ, ຖ້າມີ? 

 ບ້ານໄດ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ໃຊມ້າດຕະການຄວບຄຸມການຫາປາຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ ແລະ ເຂດວັງສະຫງວນ? 

 ບ້ານມີມາດຕະການຄວບຄຸມ ໄລຍະເວລາຫາປາ ຫຼື ອຸປະກອນຫາປາແນວໃດແດ? 

 ບ້ານມີການປັບໃໝໃສ່ໂທດແນວໃດ ຖ້າມີການລະເມີດກົດລະບຽບ? 

 ບ້ານຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫາປາ ຫຼື ສັດນ້ໍາຊະນິດໃດບໍ່? 

 ປະຊາຊົນສາມາດຂາຍປາ ຫຼື ສັດນ້ໍາ ທີ່ຕົນຫາ ໄດ້ບໍ່? 
2) ສັດປ�າ 
 ບ້ານໄດ້ກໍານົດເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ເຂດໃດໜຶງ່ ເປັນເຂດສະຫງວນສັດປ່າ, ເຂດປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ແລະ ເຂດ

ຫ້າມລ່າສັດປ່າຢ່າງເດັດຂາດ ບໍ?່ 

 ບ້ານມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການລ່າສັດປ່າແນວໃດ? ຖ້າມີ, ມີລະບຽບຫຍັງແດ? 

 ບ້ານມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໄລຍະເວລາ ແລະ ອາວຸດນໍາໃຊ້ ລ່າສັດປ່າບໍ່? 

 ບ້ານຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລ່າສັດປ່າຊະນິດໃດແດ່? 

 ປະຊາຊົນສາມາດຂາຍສັດປ່າທີຕ່ົນລ່າມາໄດ້ບໍ່? 

 ມາດຕະການລົງໂທດຜູ້ ລະເມີດລະບຽບມີຫຍັງແດ່? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່9. ການຄຸ�ມຄອງສັດລ�ຽງ 
 ບ້ານມີລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງແນວໃດ? 

 ບ້ານໄດ້ຈັດແບ່ງເຂດລ້ຽງສັດແບບ “ຄົງທີ່” ຫຼື “ຖາວອນ” ບໍ່? 

 ບ້ານມີວິທີຕັກເຕືອນ/ປະຕິບັດລະບຽບຕໍ່ຜູ້ລ້ຽງສັດແບບປ່ອຍຊະຊາຍ ແນວໃດ? 

 ມີການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ ສັດລ້ຽງບໍ່? 

 ບ້ານມີວິທີແກ້ໄຂກໍລະນີ ສັດລ້ຽງຂອງບຸກຄົນໜຶ່ງທໍາລາຍຜົນລະປູກຂອງບຸກຄົນອ່ືນ ແນວໃດ? 

 ບ້ານມີລະບົບ ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ກໍລະນີເກີດພະຍາດລະບາດ ແນວໃດ? 

 ກ່ອນເອົາແນວພັນສັດເຂົ້າມາລ້ຽງໃນບ້ານຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດບໍ່ ແລະ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດແນວໃດ? 

 ບ້ານມີວິທີປະຕິບັດຕໍ່ກໍລະນີສັດລ້ຽງຕາຍຍ້ອນພະຍາດແນວໃດ? ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມວິທີດັ່ງກ່າວນ້ັນບໍ່? 

 ບ້ານມີວິທີປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ທີ່ນໍາເອົາສັດລ້ຽງທີ່ຕາຍຍ້ອນພະຍາດມາ ເປັນອາຫານ), ຂາຍ) ຫຼ ື ບໍ່ທໍາລາຍຊາກສັດ ບໍ່

ມ້ຽນຊາກສົບ ແລະ ປ້ອງກັນ) ການເກີດພະຍາດ  ແນວໃດ? 
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 ກໍລະນີມີການປະກາດໃຫ້ສັກຢາສັດລ້ຽງ ແຕ່ເຈ້ົາຂອງສັດບໍເ່ອົາສັດລ້ຽງຂອງຕົນມາສັກຢາ ຫຼ ື ເມີນເສີຍ ແລະ ຖືເບາົ 
ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື) ບ້ານມີວທີິປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວແນວໃດ? 

ຄ�າຖາມໝວດທີ ່10. ການປ�ອງກັນຢາເຄມ ີເພ່ືອປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຂ�າຫຍ�າ  
 ບ້ານມີວິທີ ຫຼື ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ປ້ອງກັນການນໍາໃຊ ້ ຫຼື ອັນຕະລາຍຈາກຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ 

ແລະ ຢາເຄມີຂ້າຫຍ້າບ?ໍ ແລະ ມີຫຍັງແດ່? 

 ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບດ່ັງກ່າວບ?ໍ ໄດ້ຂຽນແລະ ອະທິບາຍຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນບໍ່? 

 ປະຊາຊົນໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບບໍ່? 

 ບ້ານຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊ ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາເຄມີຂາ້ຫຍາ້ ຊະນິດໃດແດ່? 

 ກໍລະນີມີຜູ້ລັກນໍາໃຊ້ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ຢາເຄມີຂ້າຫຍ້າ ຊະນິດຫວງຫ້າມ, ບ້ານມີມາດຕະການ ຫຼື ລົງໂທດຜູ່

ກ່ຽວຄືແນວໃດ? 
 ມີລະບຽບການ ຫຼື ວິທີກໍາຈັດ 1) ຖັງຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ຢາເຄມີຂາ້ຫຍາ້ ແລະ 2) ຢາເຄມີປາບສັດຕູພືດ ຫຼ ື

ຢາເຄມີຂາ້ຫຍາ້ທີ່ບໍ່ໃຊ້ແລ້ວຄແືນວໃດ? 

 ບ້ານມີລະບົບກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຄືແນວໃດ? 

 
ແບບຟອມ 21: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຜົນໄດ�ຮັບຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຈັດສນັ 
FLUMZ 

ປະເມີນ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຕາມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
FLUMZ) ເພື່ອການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ຊີວະ

ນາໆພັນກະສິກໍາ ເພື່ອ ຄໍ້າປະກັນສະບ່ຽງອາຫານ ຂອງຄອບຄວົ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມ ດ້ວຍການ 
ປຶກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນຢູ່ກອງປະຊຸມບ້ານ, ສໍາພາດກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ ຫຼື ສຸ່ມຖາມບຸກຄົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນຈາກ ປ້ຶມແຜນຈັດສັນ FLUMZ ກ່ອນ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ມີແລ້ວໃສ່

ຕາລະລາງ ຢູ່ລຸ່ມ) ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນ້ີໄວ້ສົມທຽບ ກັບ ຂໍ້ມນູ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກປະຊາຊົນ ຂໍ້ມູນໃໝ່, ຖ້າມີ) ເພື່ອ ຊ່ວຍໃນ

ການສັງເກດຄໍາຕອບ/ຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອຖືດ້ານຂໍ້ມູນ. 

ຜູ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ດ່ັງທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນແບບຟອມສະບັບນ້ີ ລວມມີ: ຄະນະການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ 

PFALUPAM ແລະ ກຸ່ມຄົນອ່ືນ ລວມມີ ທຸກຊົນເຜ່ົາ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ຍິງ, ຊາຍ, ເຖ້ົາແກ່ແນວໂຮມ ຫຼື ຜູ້ຊົງຄຸນນະວັດທິ/
ອາວຸໂສ) ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປພາຍໃນບ້ານ.  
ບັນທຶກຄໍາຕອບ ຫຼ ືຂໍ້ມູນທີ່ເກບັກໍາໄດ້ ດ້ວຍການນໍາໃຊ ້ເຄື່ອງໝາຍ √) ເປັນຄໍາຕອບ: ຈະແຈ້ງ, ມີ/ ແມ່ນ ຫຼ ືຫຼຸດລົງ, ແລະ 

ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງໝາຍ ) ເປັນຄາໍຕອບ: ບໍ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ມ/ີບໍ່ແມນ່ ຫຼື ບໍ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ບັນທຶກ ຄໍາຕອບ ລະອຽດ) ຂອງປະຊາຊົນ 

ເພື່ອອະທິບາຍສາເຫດ ຫຼື ເຫດຜົນຕ່າງໆໃສ່ຫ້ອງ: ອະທິບາຍ. 
ໝາຍເຫດ: ຜູ້ນໍາໃຊ້ ຕາລະລາງລຸ່ມນ້ີ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງ ຂອງ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແຕ່ລະຂໍ້ ແລະ ສາມາດ ສ້າງຄໍາຖາມໄດ້
ດ້ວຍຕົນເອງ ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ 2 ຂອງຂໍ ້I ຖາມເຖິງ ຄວາມຈະແຈ້ງດ້ານເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ຜູ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນຄວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ 
ລະບຸເຂດພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍສົມທຽບ ກັບແຜນທີ່ ການຈັດສັນ ເຊິ່ງ ຄໍາຖາມລວມມີ: ທ່ານ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ເຂດ
ໃດ ເພື່ອຜະລິດເຂົ້າ? ຜູ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນຕ້ອງສົມທຽບ ຄາໍຕອບ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃນແຜນ ເພື່ອ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການບັນທຶກ ໃສ່
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ຕາຕະລາງວ່າ ປະຊາຊົນ ຮູ້ເຂດ ທີ່ຈັດສັນເປັນເຂດ ພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ບໍ. ໃນກໍລະນີໄດ້ສໍາພາດປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ 
ໂດຍ ມີປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ເຂົາ້ໃຈ ເຂດທີ່ຈັດສັນເປັນເຂດພືນ້ທີ່ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ຄວນ 
ຂຽນລາຍລະອຽດ ໃສ່ຫ້ອງ ອະທິບາຍ   
 

ຊ່ືຜູ�ຮັບຜິດຊອບການປະເມນີ:  ............................ວັນທີປະເມນີ:............................................. 

ຊ່ີື ແຂວງ ເມືອງ, ກຸ�ມບ�ານ, ບ�ານ: ...................................................................................... 

ຈ�ານວນຄອບຄົວທັງໝົດຢູ�ໃນບ�ານ ປະຈຸບັນ): .....ຈ�ານວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ:  .... ຍິງ).............. 

ຊົນເຜ່ົາ: .......................................................................................................................... 

ເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ PFALUPAM ເດືອນ/ປີ): ຮອບ 1:  ......... ຮອບ2: ............. ຮອບ3: ........... 
I. ຄວາມຈະແຈ�ງດ�ານ ເຂດຄຸ�ມຄອງ ຂອງບ�ານ ຈະແຈ�ງ ບ�່ຈະແຈ�ງ ອະທິບາຍ  
1. ເຂດຄຸ�ມຄອງ ຊາຍແດນ) ລະຫ�ວາງບ�ານຕ�່ບ�ານ    
2. ເຂດພ້ືນທີ່ທ�າການຜະລິດກະສິກ�າ    
3. ເຂດພ້ືນທີ່ດິນປ�າໄມ�    

II. ການຈັດຕັ້ງ, ສດິ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 
ມ/ີແມ�ນ 

ບ�່ມ/ີບ�່
ແມ�ນ 

ອະທິບາຍ 

4. ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ຂອງບ�ານ    
5. ມີຕົວແທນແມ�ຍິງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາຢູ�ພາຍໃນບ�ານບັນຈຢຸູ�ໃນຄະນະ

ຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM 
   

6. ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ບ�ານ ເຂ້ົາໃຈ ພາລະ
ບົດບາດຂອງຕົນ 

   

7. ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ບ�ານໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

   

8. ຄວາມຮູ� ຄວາມສາມາດດ�ານການຄຸ�ມຄອງນ�າໃຊ� ທີດ່ິນກະສກິ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ� ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ�ານ ເພ່ີມຂ້ຶນ 

   

9. ປະຊາຊົນພາຍໃນບ�ານສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບຄຸ�ມຄອງ 
ແລະ ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ໄດ�ດ ີ

   

III. ການປົກປັກຮກັສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊ� ປ�າໄມ� ແລະ ທີ່ດນິ
ກະສິກ�າ ເນນີສູງ   

ແມ�ນ ບ�່ແມ�ນ ອະທິບາຍ 

10. ເນື້ອທີດ່ິນກະສິກ�າ ທັງໝດົຂອງບ�ານຫ�ດລົງ ສົມທຽບກັບຂ�້ມູນ
ຈາກ CLUFC)  

  
 

11. ເນື້ອທີດ່ິນກະສິກ�າພຽງພ�ກັບຄວາມຕ�ອງການຕົວຈິງຂອງ
ປະຊາຊົນ   

   

12. ປະຊາຊົນນ�າໃຊ�ເນື້ອທີ່ທ�າການຜະລິດກະສິກ�າເນິີນສູງຢູ�ພາຍ
ໃນເຂດຈັດສນັເປັນດນິກະສິກ�າ   

   

13. ປະຊາຊົນຜະລິດກະສິກ�າຢູ�ເຂດເນີນສູງຕາມຮອບວຽນຕາມ
ແຜນ FLUMZ 
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14. ປະຊາຊົນຜະລິດກະສິກ�າຢູ�ເຂດເນີນສູງ ເປັນກຸ�ມ     
15. ປະຊາຊົນປູກພືດປະເພດອື່ນແທນເຂ້ົາໃສ�ດນິກະສກິ�າເນີນສູງ     

16. ປະຊາຊົນປູກໄມ�ເສີມ ຖ�າປູກ, ປູກໄມ�ຊະນິດໃດ ແລະ ປູກໃສ�ດິນ

ປະເພດໃດ: ດິນປ�າໄມ�, ດນິກະສິກ�າເນີນສູງ)? 
 

IV. ສະຖານະທາງດ�ານ ລະບົບນິເວດກະສິກ�າ  ແມ�ນ ບ�່ແມ�ນ ອະທິບາຍ 
17. ຈ�ານວນເນື້ອທີ່ປ�າໄມ�ເພ່ີມຂ້ຶນ    
18. ປະລິມານນ�້າຫ�ວຍເພ່ີມຂ້ຶນ    
19. ຈ�ານວນສັດປ�າເພ່ີມຂ້ຶນ    
20. ຈ�ານວນສັດນ�້າເພ່ີມຂ້ຶນ    
21. ຈ�ານວນເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ຢູ�ເຂດດິນປ�າໄມ�) ເພ່ີມຂ້ຶນ    
22. ຈ�ານວນເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ຢູ�ເຂດດິນປ�າເຫຼົ່າ)ເພ່ີມຂ້ຶນ    
23. ສະເລ�ຍສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດເຂ້ົາເນນີສູງ (ໄຮ�ໝູນວຽນ) 

ຂອງບ�ານເພ່ີມຂ້ຶນ1  

 
  

24. ສະເລ�ຍສະມັດຕະພາບເຂ້ົາ (ນາ) ລວມຂອງບ�ານ ເພ່ີມຂ້ຶນ2     

25. ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ�ານເສດຖະກດິລວມຂອງບ�ານດີຂ້ຶນ     
V. ການມີສ�ວນຮ�ວມ   ແມ�ນ ບ�່ແມ�ນ ອະທິບາຍ 
26. ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ PFALUPAM ລວມມແີມ�ຍິງ ແລະ 

ຊົນເຜ່ົາ ກ�ລະນີບ�ານມີຫາຼຍກ�ວາໜ່ຶງຊົນເຜ່ົາ)  
  

 

27. ປະຊາຊົນ ທຸກເພດ, ຊົນເຜ່ົາ, ເຈົ້າກກົເຈົ້າເຫຼົ່າ ຫຼື ເຖົ້າແກ�
ແນວໂຮມ) ໄດ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ກິດຈະກ�າ PFALUPAM ຢູ�ໃນບ�ານ 

  
 

28. ປະຊາຊົນ (ຊົນເຜ່ົາ, ເພດ3 ແລະ ຊ້ັນຄົນ) ໄດ�ສະເໜີຄ�າຄິດເຫັນ 
ແລະ ຖາມຂ�້ຂ�ອງໃຈໃນລະຫວ�າງດ�າເນີນກດິຈະກ�າ PFALUPAM  

  
 

29. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າ PFALUPAM ມີການແຍກກຸ�ມ 
ຕຢ. ຍິງ-ຊາຍ ຫຼື ຊົນເຜ່ົາ) ປຶກສາຫາລື ຫຼື ເກັບກ�າຂ�້ມູນ  

  
 

30. ບັນຫາ, ຂ�້ຂ�ອງໃຈ ແລະ ຄ�າຖາມ ທີ່ປະຊາຊົນ ຍົກຂ້ຶນ ໄດ�ຮັບ
ການເອົາໃຈໃສ� ຫຼື ຖກືແກ�ໄຂ4 ຫຼື ຖືກນ�າສະເໜີຕ� ່ ພາກສ�ວນ
ຮັບຜິດຊອບຢູ�ຂ້ັນເທິງ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ) 

  
 

VI. ບັນຫາ ແລະ ຂ�້ຂັດແຍ�ງ ຫ�ດລົງ ບ�່ຫ�ດລົງ ອະທິບາຍ  
31. ບັນຫາໄຟໃໝ�ລາມປ�າຫ�ດລົງ    
32. ບັນຫາສັດຕູພືດຫ�ດລົງ    

 
1 ສົມທຽບຜົນຜະລິດເຂົ້າ (ເນີນສູງ) ຂອງບ້ານກ່ອນ ແລະ ຫລັງມີແຜນຈັດສັນ FLUMZ ໂດຍຄາດຄະເນເປັນໂຕນ/ຮກ/ປີ 
2 ສົມທຽບຜົນຜະລິດເຂົ້າ (ນາ) ຂອງບ້ານກ່ອນ ແລະ ຫລັງມີແຜນຈັດສັນ FLUMZ ໂດຍຄາດຄະເນເປັນໂຕນ/ຮກ/ປີ 
3  ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງທ່ີໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ 
4 ບັນຫາທ່ີປະຊາຊົນນາມາສະເໜີໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ? 
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33. ຂ�້ຂັດແຍ�ງເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງບ�ານຫ�ດລົງ    
34. ຂ�້ຂັດແຍ�ງກ�່ຽວກັບການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຫ�ດລົງ    
35. ຂ�້ຂັດແຍ�ງກ�ຽວກັບການຈບັຈອງທີ່ດິນຫ�ດລົງ    
36. ຂ�້ຂັດແຍ�ງກ�ຽວກັບການເກບັເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງຫ�ດລົງ    
37. ຂ�້ຂັດແຍ�ງກ�່ຽວກັບການລຽ້ງສັດຫ�ດລົງ    
38. ຂ�້ຂັດແຍ�ງ ຫຼື ອື່ນໆ ຖ�າມ)ີ ຫ�ດລົງ    

ລາຍເຊັນຜູ� ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນ 
ໝາຍເຫດ: ສາມາດນໍາໃຊ້ແບບຟອມນ້ີ ເຂົ້າໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃນເວລາ ເກັບກໍາ ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂັ້ນບ້ານ 
ແລະ ຂັ້ນຄອບຄົວ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກ ວຽກພາກສະໝາມຮອບທີ່ 1 ແລະ ຮອບທີ່ 2  ເພື່ອ ເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້
ແກ່ການສົມທຽບ ຜົນກະທົບ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຈາກ ວຽກ PFALUPAM 
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ເອກະສານແນບທ�າຍ II: ອະທິບາຍການນ�າໃຊ�ແບບຟອມ 
ແບບຟອມທີ 1: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນເບ້ືອງຕົ້ນໂດຍທົວ່ໄປຂອງບ�ານ  

ເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບ້ານ, ພົນລະເມືອງ, ອາຊີບ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ສະພາບການ

ລ້ຽງສັດ, ສະພາບການຜະລິດ, ເຄື່ອງມື, ສະພາບການນໍາໃຊ້ດິນ ມອບດິນມອບປ່າ), ໂຄງການ, ກິດຈະກໍາການພັດທະນາ 
ແລະ ອ່ືນໆພາຍໃນບ້ານໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງ ປະຈຸບັນ. ສໍາພາດເອົາຂໍ້ມູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານໂດຍກົງ ເບິ່ງ
ເອກະສານແນບທ້າຍ III ແບບຟອມທີ່ 1). 

ແບບຟອມທີ 2: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກ�າ 
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຂອງບ້ານ ເຊັນ່: ຊື່ແນວພັນເຂົ້າ, ແນວພັນພດຶ, ໄລຍະຂອງ ໝູນວຽນເຮັດ

ໄຮ່, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປ່າໄມ້ ເບິ່ງເອກະສານແນບທ້າຍ III ແບບຟອມທີ່ 2). 

ແບບຟອມທີ 3: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະຕິທິນ ການປູກພືດເສດຖະກິດ ຫຼັກຂອງບ�ານ 
ເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະດູ ແລະ ສະພາບການປູກພືດ ແຕ່ລະຊະນິດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສະເພາະ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, 
ຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການຜະລິດແຕ່ລະຊະນິດພືດຫຼັກ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ສອບຖາມຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 
ປູກພືດຊະນິດອ່ືນອີກດ້ວຍ. ວິທີການສອບຖາມ ແມ່ນໃຫສໍ້າເລັດການສອບຖາມກ່ຽວກບັພືດເສດຖະກິດຫຼັກຂອງບ້ານ
ຊະນິດໜຶ່ງ ແລ້ວຈ່ຶງເລ່ີມຖາມພືດຊະນິດອ່ືນ ສືບຕໍ່ການຖາມດ້ວຍວິທີນ້ີຈົນສໍາເລັດ ເບິງ່ເອກະສານແນບທ້າຍ III 
ແບບຟອມທີ່ 3). 

ແບບຟອມທີ 4: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ ການເກັບກູ�, ສະພາບ ແລະ ບຸລິມະສິດ ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ 

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເກບັກູ້, ສະພາບ ແລະ ບຸລິມະສິດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຄວນປະຕິບັດຕາມແຕລ່ະບາດກ້າວດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ່ 1 
ຖາມກ່ຽວກັບບັນດາຊື່ຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຫຼັກ ທີ່ປະຊາຊົນເກັບເພື່ອຂາຍແລ້ວຈ່ຶງຖາມກ່ຽວກັບ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຊະນິດຫຼັກ ທີ່ ປະຊາຊົນ ເກັບມາ ບໍລິໂພກ ຫຼື ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງ ອ່ືນ ເອົາໃຈໃສ່
ເປັນພິເສດກ່ຽວກັບ ເຫັດ ແລະ ດອກເຜ້ີງ ໂດຍ ໃຫ້ລະບຸແຕ່ລະປະເພດ) 

ຫ້ອງທີ່ 2, 3, 

4, 5 

ຖາມເຖິງຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້, ປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ເກັບມານ້ັນແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງ

ຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ ເຊັ່ນ: ຂາຍ, ຊົມໃຊ້, ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ 

ຫ້ອງທີ່ 6 
ຖາມເຖິງຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ອາດມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຄາດຄະເນ
ຄາດຄະເນຈໍານວນຄອບຄວົທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ກໍລະນີນ້ີພະນັກງານຕ້ອງຄາດຄະເນໄດ້ຄາດຄະເນປະລິມານ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກຈໍານວນຄອບຄົວແມ່ນໃຫຄ້າດຄະເນເປັນເປີເຊັນ  

ຫ້ອງທີ່ 7 ບັນທຶກຫົວໜ່ວຍປະລິມານການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນິດ ເປັນກິໂລກຼາມ 

ຫ້ອງທີ່ 8 
ປະລິມານ ຫຼື ຈໍານວນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແຕ່ລະຄອບຄົວ ນໍາໃຊ້ ຫຼ ືການເກັບມີ ທໍ່ໃດ. ບັນທຶກເປັນ 
ກິໂລກຼາມ. ຫາກປະຊາຊົນລາຍງານເປັນຫົວໜ່ວຍອ່ືນ ໃຫບ້ນັທຶກຕາມຂໍ້ມູນຕົວຈິງກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງ
ໃຫ້ພະນັກງານຄິດໄລ່ເປັນກິໂລກຼາມຕາມພາຍຫຼັງ 

ຫ້ອງທີ່ 9 
ປະລິມານ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ບ້ານໄດ້ເກັບກູ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຕົວເລກຢູ່ຫ້ອງທີ່ 6 ຄູນກັບຕົວເລກຢູ່
ຫ້ອງທີ່ 8 

ຫ້ອງທີ່ 10 ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ເກບັເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພື່ອຈໍາໜາ່ຍ 
ຫ້ອງທີ່ 11 ປະລິມານ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ຈໍາໜ່າຍ ຕໍ່ ຄອບຄົວ 
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ຫ້ອງທີ່ 12 
ປະລິມານການຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທັງໝົດຂອງບ້ານ ໄດ້ມາຈາກຕົວເລກຢູ ່ ຫ້ອງທີ່ 10 ຄູນ 
ກັບຕົວເລກຢູ່ຫ້ອງທີ ່11 

ຫ້ອງທີ່ 13 
ມູນຄ່າຈໍາໜ່າຍຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຕໍ່ກິໂລກຼາມ ລາຄາຂອງ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນີດອີງ
ຕາມຄໍາຕອບຂອງປະຊາຊນົ) 

ຫ້ອງທີ່ 14 
ລາຍຮັບທັງໝົດ ຈາກການຈໍາໜ່າຍ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ມາຈາກຕົວເລກ ຢູ່ງຫ້ອງທີ່ 12 ຄູນ ກັບ
ຕົວເລກຢູ່ຫ້ອງທີ ່13 

ຫ້ອງທີ່ 15 
ສະຖານທີ່ ເກັບກູ້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນິດຕົວຢ່າງ:  ຢູ່ເຂດໃດ, ພູໜ່ວຍໃດ, ໃກ້ກັບແມ່ນ້ໍາໃດ 
ແລະ ອ່ືນໆ 

ຫ້ອງທີ່ 16 ໄລຍະຫ່າງ, ໃຊ້ເວລາຈາກບ້ານໄປຫາສະຖານທີ່ ເກັບກູ້ເຄືອ່ງປ່າຂອງດົງ ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ) 

ຫ້ອງທີ່ 17 
ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍປະເພດປ່າລະອຽດເຊັ່ນ: ປ່າໂຄກ, ປ່າປະສົມໄມ້ປ່ອງ, ປ່າປະສົມໄມ້ໃບເຂັມ, 

ປ່າດົງດິບເຂດເນີນສູງ, ປ່າດົງດິບ ຕໍ່ເຂດປ່າໄມ້ປ່ອງ, ປ່າເລ່ົາ ແລະ ປະເພດປ່າອ່ືນໆ  

ຫ້ອງທີ່ 18 
ສະຖານະພາບຂອງຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເມື່ອທຽບໃສ່ ອະດີດ 5 ປີຜ່ານມາ) ເຊັ່ນ: ມີໜອ້ຍ, ມີ
ປານກາງ ຫຼື ມີຫຼາຍ  

ຫ້ອງທີ່ 19 
ເປີເຊັນ ການປ່ຽນແປງຂອງຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ) ໂດຍອີງຕາມການ
ສັງເກດຂອງປະຊາຊົນ  

ຫ້ອງທີ່ 20 
ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງຂອງ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນທີ່
ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເພື່ອນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາວທິີແກ້ໄຂໃນອະນາຄົດ ເບິ່ງເອກສານ
ຄັດຕິດ ພາກທີ່ 3 ແບບຟອມທີ ່4) 

ແບບຟອມທີ 5: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບ ການເກັບກູ�, ນ�າໃຊ� ແລະ ໄມ�ບູລິມະສດິ 

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມເພື່ອເກັບກາໍຂໍມູ້ນດ້ານການເກັບກູ້, ນໍາໃຊ້ ແລະ ໄມ້ບູລິມະສິດຕາມລະບາດກ້າວດ່ັງນ້ີ: 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ່ 1 
ຖາມຫາ ຊື່ຊະນິດໄມ້ຫຼັກທີ່ປະຊາຊົນຂຸດຄົ້ນເພື່ອຂາຍ ແລ້ວຈ່ຶງຖາມຫາໄມ້ຊະນິດຫຼັກທີ່ເຂາົເຈ້ົາຂຸດຄົ້ນ
ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ຫຼື ໃຊເ້ພື່ອຈັດປະສົງ ອ່ືນ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ກ່ຽວກັບໄມ້ປ່ອງ ໂດຍໃຫ້ລະບຸ
ແຕ່ລະປະເພດຢ່າງລະອຽດ) 

ຫ້ອງທີ ່
2,3,4,5 

ຈຸດປະສົງຂອງການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຸດຄົ້ນເຊັ່ນ: ຂາຍ, ຊົມໃຊ,້ 
ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ 

ຫ້ອງທີ່ 6 
ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ນໍາໃຊໄ້ມ້ອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄາດຄະເນຈໍານວນຄອບຄວົທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້
ໄມ້,   ໃນກໍລະນີນ້ີພະນັກງານຕ້ອງຄາດຄະເນຈໍານວນປະລິມານ ໄມ້ຈາກຈํານວນຄອບຄົວທີ່ນໍາໃຊ້ໄມ ້
ແມ່ນໃຫ້ຄາດຄະເນ ເປັນເປີເຊນັ 

ຫ້ອງທີ່ 7 ບັນທຶກ ຫົວໜ່ວຍຂອງປະລິມານການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແຕ່ລະຊະນິດເປັນແມັດກ້ອນ (M3)  

ຫ້ອງທີ່ 8 
ຈໍານວນປະລິມານການຂຸດຄົ້ນໄມຂ້ອງແຕ່ລະຄອບຄົວທີໄ່ດ້ນໍາໃຊ້ໄມ ້ມີ ທໍໃ່ດ. ບັນທຶກເປັນແມັດກ້ອນ. 
ຫາກປະຊາຊົນລາຍງານເປັນຫວົໜ່ວຍອ່ືນ ໃຫບ້ັນທຶກຕາມການລາຍງານ ກ່ອນ ແລ້ວ ຈ່ຶງໃຫ້ພະນັກງານ
ຄິດໄລ່ເປັນແມັດກ້ອນຕາມພາຍຫຼັງ 

ຫ້ອງທີ ່9 ປະລິມານການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທັງໝົດຂອງບ້ານໄດ້ມາຈາກຕົວເລກຢູ່ຫ້ອງທີ່ 6 ຄູນ ກັບຕົວເລກຢູຫ່້ອງທີ່ 8 
ຫ້ອງທີ ່10 ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ 
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ຫ້ອງທີ ່11  ປະລິມານໄມ້ທີ່ໄດ້ຈํາໜ່າຍຕໍຄ່ອບຄົວ 

ຫ້ອງທີ່ 12 
ປະລິມານໄມ້ທີ່ໄດ້ ຈໍາໜ່າຍທງັໝົດຂອງບ້ານ ທີ່ໄດ້ຈາກ ຕົວເລກຢູ່ຫ້ອງທີ່ 10 ຄູນກັບຕວົເລກຢູ່ຫ້ອງ
ທີ່ 11 

ຫ້ອງທີ ່13 ມູນຄ່າຂອງໄມ້ ທີໄ່ດ້ຈໍາໜ່າຍ ຕໍ່ແມັດກ້ອນ ລາຄາໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດອີງຕາມຂໍ້ມນູຈາກປະຊາຊົນ) 
ຫ້ອງທີ ່14 ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ໄດ້ຈາກຕົວເລກຢູ ່ຫ້ອງທີ່ 12 ຄູນ ກັບຕົວເລກຢູຫ່້ອງທີ່ 13 
ຫ້ອງທີ່ 15 ສະຖານທີ່ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ເຂດໃດ, ພູໜ່ວຍໃດ, ໃກ້ກບັແມ່ນ້ໍາສາຍໃດ 

ຫ້ອງທີ່ 16 ໄລຍະຫ່າງ, ໃຊ້ເວລາຈາກບ້ານ ຫາສະຖານທີ່ ຂຸດຄົ້ນ ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ) 

ຫ້ອງທີ່ 17 
ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍປະເພດປ່າລະອຽດເຊັ່ນ: ປ່າໂຄກ, ປ່າປະສົມໄມ້ປ່ອງ, ປ່າປະສົມໄມ້, ປ່າດົງດິບ

ເຂດເນີນສູງ, ປ່າດົງດິບເຂດຕໍປ່່າໄມ້ປ່ອງ, ປ່າເລ່ົາ ແລະ ອ່ືນໆ  

ຫ້ອງທີ່ 18 ສະຖານະພາບຂອງຊະນິດໄມ້ ທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນ 5 ປີຜ່ານມາ): ມີໜ້ອຍ, ປານກາງ ຫຼື ຫຼາຍ  
ຫ້ອງທີ ່19 ເປີເຊັນການປ່ຽນແປງຂອງຊະນິດໄມ ້ ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ) ຕາມການສັງເກດຂອງປະຊາຊົນ  

ຫ້ອງທີ່ 20 
ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງຂອງຊະນິດໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ໂດຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນຂອງການ
ປ່ຽນແປງ ເພື່ອນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃນອະນາຄົດ ເບິ່ງເອກະສານຄັດຕິດ ພາກທີ່ 3 
ແບບຟອມທີ ່5) 

ແບບຟອມທີ 6: ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບສັດປ�າ 
ທີມງານຕ້ອງອະທິບາຍຈຸດປະສົງແລະເປົາ ໝາຍຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ ບໍ່ເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນມີຄວາມຢ້ານຄວາມຜິດຈາກການຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການ ລ່າສັດ ຫຼື ປັດໃຈອ່ືນສ້າງຄວາມເຊື່ອໝ້ັນໃຫ້
ປະຊາຊົນ ຕອບຄໍາຖາມຕາມຄວາມຈິງ ຕາມລະບາດກ້າວ ລຸ່ມນ້ີ: 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ່ 1 
ບັນດາຊື່ຊະນິດພັນສັດປ່າທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານ ບໍ່ເວົ້າຊືແ່ບບລວມ) ໃຫເ້ວົ້າຊື່ສະເພາະ ຕົວຢ່າງ: ງູມີຫາຼຍ
ຊະນິດເຊັ່ນ: ງູຂຽວ, ງູກ່ານປ້ອງ, ງູຈົງອາງ, ງູສິງດົງ, ງູເຫົ່າປວກ, ອ່ືນໆ. ສັດປ່າປະເພດນົກແມ່ນກໍລະນີ
ຍົກເວັ້ນເພາະໃຊ້ເວລາດົນໃນການບັນທຶກ. 

ຫ້ອງທີ່ 2 
ສະຖານທີ່ພົບເຫັນຊະນິດສັດປ່າໄມ້ເຊັ່ນ ຕົວຢ່າງ:  ຢູ່ເຂດໃດ, ພູໜ່ວຍໃດ, ໃກ້ກບັແມ່ນ້ໍາສາຍໃດ ແລະ 
ອ່ືນໆ. 

ຫ້ອງທີ່ 3 
ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍລະອຽດປະເພດປ່າທີ່ສັດປ່າມັກອາໄສຢູ່  ເຊັ່ນ: ປ່າໂຄກ, ປ່າປະສົມໄມ້ປ່ອງ, ປ່າ

ປະສົມໄມ້ໃບເຂັມ, ປ່າດົງດິບເຂດເນີນສູງ, ປ່າດົງດິບເຂດຕໍ່ປ່າໄມ້ປ່ອງ, ປ່າເລ່ົາ ແລະ ປະເພດປ່າອ່ືນໆ. 
ຫ້ອງທີ່ 4 ໄລຍະຫ່າງ ຈາກບ້ານໄປຫາສະຖານທີ່ ທີ່ພົບສັດປ່າ ຄິດໄລ່ເປັນ ນາທີ). 
ຫ້ອງທີ່ 5 ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ເປັນອາຫານ, ຂາຍ ແລະ ອ່ືນໆ) ບັນທຶກເປັນຈໍານວນຄອບຄົວ. 

ຫ້ອງທີ່ 6 ສະຖານະພາບຂອງສັດປ່າທຽບໃສ່ໄລຍະ 5 ປີ) ຜ່ານມາ: ໜ້ອຍ, ປານກາງ ຫຼື ຫຼາຍ   

ຫ້ອງທີ່ 7 
ການປ່ຽນແປງຂອງສັດປ່າ ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ) ຕາມການສັງເກດຂອງປະຊາຊົນ ບັນທຶກເປັນເປີເຊັນ 
%)  

ຫ້ອງທີ່ 8 
ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງຂອງສັດປ່າແຕ່ລະຊະນິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນການປ່ຽນແປງ ເພື່ອນໍາ
ໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາວິທແີກ້ໄຂໃນອານາຄົດ. 
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ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ສຸດທ້າຍ,  ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ສັດປ່າທີ່ສູນພັນ ບໍ່ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍ, ຊາກ ແລະ ອ່ືນໆ ພາຍໃນ 20 ປີຜ່ານມາ) ມີຈັກຊະນິດທີ່

ສູນພັນແລ້ວ, ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສູນພັນ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນໃສ່ ແບບຟອມ ເບິ່ງເອກສານຄັດຕິດ ພາກທີ່ 3 
ແບບຟອມທີ່ 6). 

ແບບຟອມທີ 7: ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ສັດນ�້າ-ຜະລດິຕະພັນທາງນ�້າ 
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ ຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຢາ່ງລະອຽດ  ແລະ ດໍາເນີນການເກັບກໍາ
ຂໍ້ມູນ ຕາມ ບາດກ້າວລຸ່ມນ້ີ: 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ ່1 ຊະນິດສັດນ້ໍາ, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ํາ, ພືດ, ໄຄ ແລະ ອ່ືນໆ ທີ່ປະຊາຊົນຫາໄດ້ຈາກແມ່ນ້ํາຫຼກັ, ແມ່ນ້ໍາຍ່ອຍ 
ແລະ ພື້ນທີ່ບໍລິເວນນ້ໍາ. 

ຫ້ອງທີ ່2 ຖາມເຖິງຊື່ຂອງສາຍນ້ໍາແຕ່ລະສາຍ, ສາຍຫວ້ຍຫຼັກທີ່ປະຊາຊົນໄປຊອກຫາກິນຫຼັງຈາກນ້ີ ຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້

ມູນສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ ອີງໃສ່ຂ້ມູນຈາກຫ້ອງທີ່1) ທີ່ປະຊາຊົນພົບເຫັນ ແລະ ຫາໄດ້ຈາກສາຍນ້ໍາ

ໃດ. ນອກຈາກນ້ີ, ຖາມເຖິງລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ດ້ານສັດນ້ໍາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ ໃຫ້ຄະແນນ
ແຕ ່1 ຫາ 3). 

ຫ້ອງທີ ່3 ສະຖານະພາບ ຂອງສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ ທຽບໃສ່ໄລຍະ5 ປີຜ່ານມາ): ມີໜ້ອຍ, ປານກາງ ຫຼື ຫຼາຍ  
ຫ້ອງທີ ່4 ການປ່ຽນແປງ ຂອງສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາ)ຕາມການສັງເກດຂອງປະຊາຊົນ 

ເປີເຊັນ %)  
ຫ້ອງທີ ່5 ໃຫ້ປະຊາຊົນອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ ຂອງສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາແຕ່ລະຊະນິດ

ເຫດຜົນດ່ັງກ່າວຈະນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນອະນາຄົດ.   
ສຸດທ້າຍ, ເກັບກາໍຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ຂໍ້ມູນສັດນ້ໍາ-ຜະລິດຕະພັນທາງນ້ໍາ ທີ່ສູນພັນ ທີ່ບໍ່ພົບເຫນັຮ່ອງຮອຍ, ຊາກ ແລະ ອ່ືນໆ 

ພາຍໃນ 20 ປີຜ່ານມາ) ຊະນິດສູນພັນແລ້ວ, ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສູນພັນ? ເບິ່ງເອກະສານແນບທ້າຍ 

III ແບບຟອມທີ່ 7). 

ແບບຟອມທີ 8: ສ�າມະໂນບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ�ໄຂ  

ຈຸດປະສົງແມ່ນເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ ຕ້ອງໄດ້ສໍາພາດ ກ່ຽວກັບບັນຫານ້ໍາ
ລິນ, ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ບັນຫາດ້ານການສຶກສາ. ນອກຈາກສໍາມະໂນບັນຫາ, ຕ້ອງຖາມເຖິງເຫດຜົນຂອງບັນຫາ
ແລະ ຜົນກະທົບຂອງບັນຫາຕໍ່ປະຊາຊົນໃນບ້ານ ພ້ອມທັງ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ. 
ເພື່ອ ຈໍາແນກ ແລະ ລະບຸບັນຫາໃຫ້ເຫັນແຈ້ງ, ໃຫ້ປະຊາຊນົສະເໜີບັນຫາດ່ັງມີຕົວຢ່າງ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ ເບິ່ງເອກະສານແນບ

ທ້າຍ III ແບບຟອມທີ່ 8). 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ ່1 ປະເດັນບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນບ້ານ, ແບບຟອມນ້ີ ປະກອບມີ 13 ປະເດັນບັນຫາ ສ່ວນຂໍ້ທີ່ 14 
ແມ່ນບັນຫາອ່ືນໆທີ່ບໍ່ນອນຢູໃ່ນ 13 ຂໍ້ທໍາອິດ 

ຫ້ອງທີ ່2 ສາເຫດຂອງ ບັນດາປະເດັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶນ້ຢູ່ພາຍໃນບ້ານເປ້ົາໝາຍ 
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ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ ່3 ຜົນກະທົບຂອງ ບັນປະເດັນບັນຫາຕໍ່ບ້ານເປ້ົາໝາຍ  
ຫ້ອງທີ ່4 ວິທີແກ້ໄຂ ທາງເລືອກ) ທີ່ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສະເໜ ີ

ແບບຟອມທີ 9: ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ທ�າແຮງບ່ົມຊ�ອນ ດ�ານການພັດທະນາ 
ແບບຟອມນ້ີ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະເປັນການລະບຸຈຸດເດ່ັນຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງບ້ານເຊັ່ນ: ກະສິກໍາ, 

ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອ່ືນໆ ສະນ້ັນ ທີມງານຕ້ອງອະທິບາຍ ຈຸດປະສົງແລະ ເປ້ົາໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ອໍານາດ

ການປົກຄອງບ້ານ ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ.ວິທີ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແມ່ນ ຄືກັນກັບວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມນູຕາມແບບຟອມອ່ືນ ເບິ່ງ

ເອກະສານແນບທ້າຍ III ແບບຟອມທີ່ 9). 

ຄ�າຖາມ ເນື້ອໃນ 

ຫ້ອງທີ ່1 ປະເພດເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານການພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານ ມ ີ5 ປະເພດ ແລະ ຂໍ້ ທີ່ 6 ແມ່ນດ້ານອ່ືນ
ທີ່ບໍ່ນອນໃນ 5 ຂໍ້ທໍາອິດ 

ຫ້ອງທີ ່2 ສະຖານທີ່ ຂອງປະເພດເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານການພັດທະນາຂອງ ບ້ານ 
ຫ້ອງທີ ່3 ປະເພດ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງພິເສດ ໃນການພັດທະນາ ຂອງບ້ານ 

 

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີເກັບກ�າຂ�້ມູນລະດັບຄອບຄົວ ຕາມແບບຟອມ 12, 13 ແລະ 
14 

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະດັບຄອບຄົວ ຕາມແບບຟອມ 12, 13 ແລະ 14 ແມ່ນການສອບຖາມ ແລະ ອํານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ ແຕ່ລະຄອບຄົວຢ່າງເປີດກວ້າງ. ພະນັກງານຂອງທີມງານວາງແຜນຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ທ່ານ ດໍາເນີນການສໍາພາດໃຫ້ກົງ
ປະເດັນຕາມຂັ້ນຕອນຄື: 1) ທີມງານເກັບກໍໍາລາຍຊື່ ສໍາມະຊິກຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວຢູ່ແຕ່ລະກຸ່ມ ຫຼື ແຕ່ໜ່ວຍຂອງບ້ານ
ຕາມລໍາດັບ; 2) ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານຊ່ວຍ ປະກາດ ຫຼ ື ນັດສํາພາດແຕ່ລະຄອບຄົວ; ແລະ 3) ແນະນํາທີມງານ, 

ຈຸດປະສົງ, ເປ້ົາໝາຍ, ຂອບເຂດ ແລະ ຂະບວນການ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ຄອບຄົວທີທ່ີມງານຈະສໍາພາດໄດ້ຮັບຮູ້ໂດຍຫຍໍ້. 
ຄໍາແນະນໍາ 
 ເປີດໃຫ້ໂອກາດປະຊາຊົນຖາມຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຄໍາຖາມຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
 ທີມງານຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊນົບໍ່ກັງວັນ ຫຼື ຢ້ານຜິດທີ່ໃຫ້ຂໍມູ້ນຕົວຈິງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ໂດຍ ຊີ້ແຈງ

ວ່າຈະບໍ່ນໍາເອົາຂໍ້ມູນດ່ັງກາ່ວໄປນໍາໃຊໃ້ນທາງທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານບໍ່ດີຕໍ່ເຂົາເຈ້ົາ. 
 ບໍ່ຄວນຖາມແຕ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ, ຄວນຖາມທັງຜົວ ແລະ ເມຍສັງເກດ ຫຼື ກວດຄືນໃຫ້ແນ່ໃຈວາ່ທັງສອງ (ຜົວ ແລະ ເມຍ) 

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານຂໍມູ້ນ. ມີຜູ້ອໍານວນຄວາມສະດວກດ້ານພາສາ, ຖ້າຈໍາເປັນ. 
 ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນນ້ີປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຄໍາຖາມຍ່ອຍ, ທີມງານຄວນໃຊ້ພາສາ ຫຼື ຄໍາສັບທ້ອງຖ່ິນ ທີ່ປະຊາຊົນ

ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ໃຊຄ້າສັບທີຍ່າກ ຫຼື ວິຊາການ ເກີນໄປ) 
 ດໍາເນີນການສໍາພາດ ເພື່ອ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕາມແບບຟອມທີ່ໄດ້ກຽມມາເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວຕາງໜ້າທີມງານສະແດງ

ຄວາມ  ຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ 
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ໃນການລົງສະໜາມ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ປະຊາຊົນທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ, ອາດເກັບ
ກໍາຂໍ້ມູນໃນຕອນຄໍ່າ ຫຼື ຂຶ້ນກັບຄວາມເໝາະສົມດ້ານເວລາ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. 

ຫົວຂ�້-ຄ�າຖາມທີ່ໃຊ�ຖາມແຕ�ລະຄອບຄົວອີງຕາມແບບຟອມ 12, 13 ແລະ 14 

ລ/ດ 
ແບບຟອມ 12: ພົນລະເມືອງ, ຄວາມ
ຕ�ອງ ການເຂ້ົາກິນ ແລະ ສັດລ�ຽງຂອງ
ຄອບຄົວ 

ແບບຟອມ 13: ລາຍຮັບ
ຂອງຄອບຄົວ 

ແບບຟອມ 14: ການນ�າໃຊ�
ທີ່ດິນ ຂອງຄອບຄົວ 

 ໜ�ວຍ ໜ�ວຍ ໜ�ວຍ 
 ບ�ານເລກທ ີ ບ�ານເລກທ ີ ບ�ານເລກທ ີ
1 ຊ່ືຜົວ ຊ່ືຜົວ ຊ່ືຜົວ 
2  ຊ່ືເມຍ ຊ່ືເມຍ ຊ່ືເມຍ 
3 ສ�າມະໂນຄົວເລກທ ີ ເຂ້ົາ ຕອນ 
4 ຊົນເຜ່ົາ ຜົວ) ຜົນຜະລິດອື່ນໆ ສະຖານທີ ່
5 ຊົນເຜ່ົາ ເມຍ) ສັດລ�ຽງ ເນື້ອທີ ່ຮຕ 
6 ອາຊີບຕົ້ນຕ� ປາ ການນ�າໃຊ� ຊະນິດພືດ) 
7 ອາຊີບຕົ້ນສ�າຮອງ ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ ປີ 
8 ຈ�ານວນຄົນໃນຄອບຄົວ ເຮັດຖ�ານຂາຍ ຜົນຜະລິດ 
9 ຈ�ານວນເພດຍີງໃນຄອບຄົວ ເລື່ອຍໄມ�ຂາຍ ເປ້ົາໝາຍຕ�່ໜ�າ  
10 ແຮງງານ ຕົ້ນຕ� ່ ເຄ່ືອງຫັດຖະກ�າ ຄົງທີ ່ຫຼື ໝູນວຽນ 
11 ແຮງງານ ສ�າຮອງ ທຸລະກິດສ�ວນຕົວ ທີ່ມາຂອງດິນ 
12 ສະຖານະຄອບຄົວ ຮັບຈ�າງ ປະເພດເອກະສານທີ່ດິນ 
13 ຄວາມຕ�ອງການເຂ້ົາກິນຕ�ປີ່ ເງິນເດືອນ ໝາຍເຫດ:   
14 ຜົນຜະລິດເຂ້ົານາຕ�່ປີ ອື່ນໆ  
15 ຜົນຜະລິດເຂ້ົາໄຮ�ຕ�່ປີ   
16 ປະລິມານເຂ້ົາບ�່ພ�ກິນຕ�່ປີ   
17 ຈ�ານວນສັດລ�ຽງທີ່ມຢີູ�, ງ�ວ, ຄວາຍ ແລະ 
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ເອກະສານແນບທ�າຍ III: ຮ�າງເອກະສານ 

 
ລດ ຊ່ື ຮ�າງເອກະສານ ໝາຍເຫດ 

I. ຮ�າງເອກະສານ ນ�າໃຊ�ໃນບາດກ�າວທີ່ 2 ຂ້ັນຕອນທີ ່3 
1.  ຮ່າງໃບສະເໜີຂອງບ້ານ ວ່າດ້ວຍການຂໍແຕງ່ຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ 

ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ 

ບ້ານເປັນຜູ້ສະເໜ ີ

2.  ຮ່າງໃບສະເໜີ ຂອງ ຫ້ອງການກະສິກໍາເມືອງວ່າດ້ວຍການ ຂໍແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂັ້ນບ້ານ 

ຫ້ອງການ ກປ ເປັນຜູ້
ສະເໜີ 

3.  ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ທ່ານເຈ້ົາເມອືງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກວາງແຜນ, 
ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ 

ຂໍ້ຕົກລົງທ່ານ
ເຈ້ົາເມືອງ 

4.  ຮ່າງບົດບັນທຶກເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ລະຫວ່າງ ບ້ານ ຕໍ່ ບາ້ນ) ບ້ານ ຕໍ່ ບ້ານ 

II. ຮ�າງເອກະສານ ນ�າໃຊ�ໃນບາດກ�າວທີ່ 5 ຂ້ັນຕອນທີ ່2 
5.  ຮ່າງບົດລາຍງານຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມ

ຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັ້ນບ້ານ 
 

6.  ຮ່າງບົດລາຍງານການຕິດຕາມ ກວດກາ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັ້ນບ້ານ 

 

7.  ຮ່າງໃບສະເໜີຂອງບ້ານ ເຖິງ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ເພື່ອຂໍຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມ
ຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັ້ນບ້ານ  

ບ້ານເປັນຜູ້ສະເໜ ີ

8.  ຮ່າງໃບສະເໜີຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ເພື່ອ ຂໍຮັບຮອງ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້
ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ   

ຫ້ອງການ ກປ ເປັນຜູ້ 
ສະເໜີ 

9.  ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທາ່ນເຈ້ົາເມືອງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັ້ນບ້ານ 

ຂໍ້ຕົກລົງທ່ານ
ເຈ້ົາເມືອງ 
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1 ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງບ�ານ ເພ່ືອຂ�ແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈດັສັນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການ
ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ຂ້ັນບ�ານ 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ເມືອງ…………….           

ບ�ານ.....................             ເລກທ…ີ../............ 
ລົງວັນທີ ..................... 

ໃບສະເໜ ີ
 ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ................. ທີ່ນັບຖື 

ເລ່ືອງ: ຂໍອອກຂໍ້ຕົກລົງຈາກທ່ານເຈ້ົາເມືອງແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ

ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບາ້ນ ຂອງບ້ານ....,ເມືອງ....ແຂວງ.......... 

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດວຍການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນແຫ່ງ ສປປລາວ ສະບັບເລກທີ ......., ລົງວັນທີ ......... ໝວດທີ 
.....ມາດຕາ ....... ວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເຈ້ົາເມືອງ. 

- ອີງຕາມການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນພາຍໃນບ້ານຄັ້ງວັນທີ.................. 
ນາຍບ້ານ ບ້ານ...........  ຂໍຖືເປັນກຽດ ຮຽນສະເໜີມາຍັງ ທ່ານຫົວໜາ້ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ເພື່ອຂໍ

ອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ຂອງບາ້ນ.........ເມືອງ..........ແຂວງ.................. ດ່ັງມີລາຍຊື່ ລຸ່ມນ້ີ: 
 ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນບ້ານ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄະນະ 
1 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຫົວໜ້າ 
2 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
3 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
4 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 
5 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 

ຄະນະດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ,ໜ້າທີ່ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ

ຮັບຊາບ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະເປັນປົກກະຕິ. 

ດ່ັງນ້ັນ,ຈ່ິງຮຽນສະເໜີມາຍັງ ທ່ານເພື່ອພິຈາລະນາຕາມເຫັນຄວນດ້ວຍ. 
        ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມນັບຖື 
 

ນາຍບ້ານ....................  
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2 ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງ ຫ�ອງການກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ ເພ່ືອຂ�ແຕ�ງຕັ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງ
ແຜນ, ຈັດສນັ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນ າໃຊ�ທີ່ດນິກະສກິ າ ແລະ ປ�າໄມ� ແບບມີສ�ວນຮ�ວມຂ້ັນບ�ານ  

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ………………           

ຫ�ອງການ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ............     ເລກທ…ີ../ຫກປມ
          ວັນທ.ີ................ 

ໃບສະເໜ ີ
 ຮຽນ:  ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ......................... ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື. 

ເລ່ືອງ:  ຂໍອອກຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ບ້ານ....ເມືອງ.....ແຂວງ....... 
- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່

ດິນກະສິກໍາປະຈໍາເມືອງ, ສະບັບເລກທີ 1931/ ກປ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2013. 

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ....., ເມືອງ...., ແຂວງ.... ຄັ້ງວັນທີ........ 

ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ….. ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີ ມາຍງັ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອ ຂໍອອກຂໍ້ຕົກລົງ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂັ້ນບ້ານ;  ບ້ານ.......ເມືອງ.......ແຂວງ..................... ດ່ັງມີລາຍຊື່ ລຸ່ມນ້ີ: 

 ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນບາ້ນ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄະນະ 
1 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຫົວໜ້າ 
2 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
3 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
4 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 
5 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 

ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງຂໍຮຽນສະເໜີມາຍງັທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອ ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມດ້ວຍ. 

      ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ, 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ  
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3 ຮ�າງຂ�້ຕົກລົງຂອງ ທ�ານເຈົ້າເມືອງ ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ 
ແລະ ຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ແບບມີສ�ວນຮ�ວມຂ້ັນບ�ານ 

 

 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ………………               

ເຈົ້າເມືອງ..................        ເລກທ…ີ……../ຈມ                                      
           ລົງວັນທີ ................... 

ຂ�້ຕົກລງົ 
ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ້  ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ຂອງບ້ານ .............. ເມືອງ.................. ແຂວງ ....... 

- ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 03/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 21/10/2013, 

ໝວດທີ III ມາດຕາ 27 ວາ່ດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເຈ້ົາເມືອງ. 

- ອີງຕາມການສະເໜີຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງສະບັບເລກທີ../ຫກປມ, ລົງວັນທີ... 
ເຈ້ົາເມືອງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ 

ມາດຕາ 1. ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ບ້ານ.....ເມືອງ....ແຂວງ......ຄ:ື  
 ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນບາ້ນ ໜ້າທີ່ໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
1 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຫົວໜ້າ 
2 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
3 ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຮອງ 
... ທ່ານ/ນາງ:  ເປັນຄະນະ 

ມາດຕາ 2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ເອກະສານແນບທ້າຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ມອບໝາຍໃຫຄ້ະນະຂອງຕົນ.ລາຍ
ງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ຮັບຊາບເປັນໄລຍະຢ່າງປົ
ກະຕິ.  

ມາດຕາ 3. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈ່ົງຮັບຮູ ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ຄະນະທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງນ້ີປະຕິບັດວຽກງານທີ່
ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົ ດີ. 

ມາດຕາ 4. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນ້ີມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນນ້ີເປັນຕົ້ນໄປ. 
                                                               

                                                          ເຈ້ົາເມືອງ………… 
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4 ຮ�າງບົດບັນທຶກຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ ລະຫວ�າງບ�ານ ຕ�່ ບ�ານ) 
 
 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ: ........................ 
ເມືອງ: ........................ 
ກຸ�ມບ�ານ: .....................         
ບ�ານ: .........................      ເລກທ.ີ............../  

        ລົງວັນທີ ....................  

ບົດບັນທຶກ 
ເຂດຄຸ�ມຄອງລະຫ�ວາງ ບ�ານ...................ແລະ ບ�ານ.......................... 

- ອີງຕາມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການກໍານົດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານ.............................ຮວ່ມກັບບ້ານອ້ອມຂ້າງຊຶ່ງໄດ້ຈັດ

ຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານ.........................ຄັ້ງວັນທີ່ .................... 

 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງແຕ່ລະບ້ານໃຫ້
ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ເປັນເອກະພາບໃນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ, ສະດວກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ, ນໍາໃຊ້ຕາມຮີດຄອງ

ປະເພນີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກໍານົດຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງລະ ຫ່ວາງບ້ານ ດ່ັງມີ
ລາຍລະອຽດລຸ່ມນ້ີ: 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

ຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງ ມີຄວາມຍາວ.........ແມດັ ແລະ ມີຈຸດພິກັດທາງພູູມສາດດັງ່ຕາຕະລາງ 01 ລຸ�ມນີ້: 
ຕາຕະລາງ 01: ຈຸດອ�າງອງີຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ ຂອງສອງບ�ານຕິດຈອດ 

ລະຫັດຈຸດ ຄວາມຊັດເຈນ m) ລະດັບສູງ ເສ້ັນຂະໜານ (X) ເສ້ັນແວງ (Y) ຊ່ືຈຸດ GPS 
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ແຜນວາດເຂດຄຸ�ມຄອງຂອງສອງບ�ານທີ່ຕິດຈອດກບັ 

 
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເຈ້ົາພາບ ແລະ ບ້ານທີ່ມີຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງບ້ານຕິດຈອດ ໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກສະບັບນ້ີຂຶ້ນ ເພືອ່ເປັນ
ເອກະສານຢັ້ງຢືນເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫ່ວາງສອງບ້ານ ຢ່າງເປັນທາງການ. 

ຕາຕະລາງ 02: ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກບັຂອບເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ານ 
ລ/ດ ບ�ານ/ກຸ�ມບ�ານ ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເບີໂທ ລາຍເຊັນ 

1      

2      

3      

8      

 
ນາຍບ້ານ:   ນາຍບ້ານ:  
ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ:   ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ:  

ຊ່ືເຕັມ:  ວັນທີ ່ ຊ່ືເຕັມ:  ວັນທີ ່

ຮັບຮູ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນໂດຍ:  

ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ແລະສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ 

ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອືງ ຫ້ອງການພາຍໃນເມອືງ 

ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ:  ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ: ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ: 

ຊ່ືເຕັມ:  ຊ່ືເຕັມ: ຊ່ືເຕັມ:   

ຢັ້ງຢືນໂດຍ ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ….........….. 
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5 ຮ�າງບັນທຶກຜົນການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ� ທີ່
ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ) 

 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ເມືອງ .................................. 
ກຸ�ມບ�ານ................................     ເລກທີ.່............../……………. 

ບ�ານ....................................     ວັນທີ ່.............../…………….          

ບົດບັນທຶກຕອນດິນກະສິກ�າຂອງບຸກຄົນທ່ີນອນຢູ�ໃນເຂດດິນ ລວມໝູ�/ຊມຸຊົນ 
- ອີງຕາມການຄົ້ນຄວາ້ ແລະ ເຫັນດີຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ.....ຄັ້ງວັນທີ.......................... 
- ອີງຕາມ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດແຜນທີ່ .......................................ຄັ້ງວັນທີ ..../..../.... 

 ບົດບັນທຶກສະບັບນ້ີ ສ້າງຂຶ້ນເພືອ່ເປັນການຢັ້ງຢືນ ຕອນດິນທ່ີນາໃຊ້ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ສະນໍາລ້ຽງສັດແບບຄົງ
ທີ່ ເຊິ່ງເຈ້ົາຂອງຕອນດິນ ມີຈຸດປະສົງຢາກພັດທະນາຕອນດິນດ່ັງກ່າວ ແບບຖາວອນ ແລະ ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ. ດ່ັງນ້ັນ, ອໍານາດ
ການປົກຄອງບ້ານເຫັນວາ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານ/ນາງ:........................... ໄດ້ນໍາໃຊ້ຕອນດິນ ຂຶ້ນສໍາມະໂນຄົວເລກທີ່....ໜ່
ວຍທີ່...ບ້ານ....ເມືອງ.....ແຂວງ ເປັນເວລາ ຈໍານວນ) ປີ ຕອນດິນນ້ີີ ມີລາຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ: 
ທີຕ້ັ່ງ  ນອນຢູ່ໃນເຂດດິນລວມໝູ່ຕອນໃດ 
ຈຸດພິກັດ    
ເນ້ືອທີ ່ ຄາດຄະເນ)  ເຮັດຕາ  
ຈຸດປະສົງ/ກິດຈະກໍາ   
 ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ/ນາງ...........ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ລ້ຽງສັດແບບຄົງທີ່ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂດ່ັງນ້ີ: 1) ບໍ່
ໃຫ້ຂະຫຍາຍເຂົາ້ເຂດດິນລວມໝູ່ຕາມ ແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ), 2) ບໍ່
ໃຫ້ຖາງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເຂດດິນປ່າເລ່ົາອ່ືນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ ເປັນເຂດດິນກະສິກາໝູນວຽນແບບລວມໝູ່ຢູ່ເຂດເນີນສູງ ດ່ັງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ຢູ່ ແຜນຈັດສັນ FLUMZ, 3) ບໍ່ໃຫຂ້າຍ ຫຼື ໂອນກໍາມະສິດທີ່ດິນໃຫ້ຜູ້ອ່ືນ. 

 ສະນ້ັນ, ຈ່ືງໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກສະບັບນ້ີໄວ້ເພື່ອເປັນຫລັກຖານ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕມ່ື້ລົງລາຍເຊັນນ້ີເປັນຕົ້ນ
ໄປ. 

ທ່ານ/ນາງ:  ວັນທ ີ ທ່ານ/ນາງ:  ວັນທ ີ
ເຈ້ົາຂອງດິນກະສິກໍາຄົງທີ່ ສະ
ນໍາ) 

 ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ຂັ້ນບາ້ນ 

 

ລົງລາຍເຊັນ:  ລົງລາຍເຊັນ:  

ທ່ານ/ນາງ:  ວັນທ ີ ທ່ານ/ນາງ:  ວັນທ ີ
ນາຍບ້ານ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການສ່ີງແວດລ້ອມເມືອງ  
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6 ຮ�າງບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມການນ�າໃຊ�ທີດ່ິນຕາມ ແຜນຈດັສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ
ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຂ້ັນບ�ານ 

 

 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
ບ�ານ........................ 
ເມືອງ:...................               ວັນທີ່…….......... 

ບົດລາຍງານ 
ຜົນການຕດິຕາມ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ແຜນຈດັສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ຂ້ັນ

ບ�ານ.......... ກຸ�ມບ�ານ.......... ເມອືງ......................ແຂວງ........... 

- ອີງຕາມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຂອງບ້ານ..... ........... 

...................ທີ່ໄດ້ສໍາເລັດໃນຄັ້ງວັນທີ່: ....../...../........  

- ອີງຕາມ ຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຕົວຈິງສົມທຽບກັບ ແຜນຈັດສັນ FLUMZ ແລະ ເພື່ອສ່ົງເສີມ

ໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມແຜນດ່ັງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ ລະບົບນິເວດ
ກະສິກໍາ. 

- ອີງໃສ່ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນເພື່ອດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງແຜນຈັດສັນ FLUMZ ໃຫ້ແທດ  

ເໝາະກັບເງື່ອນໄຂ, ຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ປະຊາຊົນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ .  

ຜົນການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງບ້ານມີລາຍ
ລະອຽດລຸ່ມນ້ີ: 

1.1: ລາຍຊ່ືພະນັກງານວຊິາການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຕິດຕາມກວດກາການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຢູ�ບ�ານເປ້ົາໝາຍ 

ລດ ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ພາກສ�ວນ ເບີໂທ 

     
     
     
     

1.2: ລາຍຊ່ືຜູ�ຮັບຜິດຊອບວຽກ P-FALUPAM ແລະ ປະຊາຊົນຂ້ັນບ�ານທີ່ເຂ້ົາຮ�ວມການຕິດຕາມຮ�ວມກັບ
ທີມງານວິຊາການ  
ລດ ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  
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2: ຂ�້ມູນປະຊາກອນ  ບັນທຶກຄ້ັງວັນທີ.່...../......./...........) 

ປະຊາກອນທັງໝົ
 

  ປູກເຂ້ົາໄຮ� ປູກເຂ້ົາໄຮ� + ສາລີ ປູກສາລີ ປູກ
່  

ບ�່ປູກ
 

ລວມທັງໝົ
   ຈນ 

 
      

         
         
         ປະຊາກອນທັງໝົ

 
  ປູກ

້  
ປູກເຂ້ົານາ+ເຂ້ົາໄຮ� ບ�່ໄດ�ປູກເຂ້ົາ    

  ຈນ 
 
      

         
      ລວມ ຄຄ ທັງໝົດ  

3: ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ການນ�າໃຊ�ເຂດປູກຝັງເນີນສູງ ແບບໝູນວຽນ 

3.1: ເຂດປູກຝັງເນນີສູງແບບໝູນວຽນ - ອີງຕາມ ແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂອງບ�ານ 
ລະຫັດ ຊ່ືເຂດດິນຈັດສັນ ເຂດປູກຝັງສ�າລັບປີ ເນື້ອທີ ່
    

    

    

3.1: ເຂດປູກຝັງເນນີສູງແບບໝູນວຽນ - ແຜນຈັດສນັ FLUMZ ຂອງບ�ານ 
1 ຢູ�ໃນເຂດດິນຈັດສັນປູກຝັງ ປະຈ�າປີ…….. ຈນ ຄຄ ເຫດຜົນ ວິທີແກ�ໄຂ 

     

     

2 ຢູ�ນອກເຂດດິນຈັດສັນ ແຕ�ຢູ�ໃນເຂດດິນກະສິກ�າ ຈນ ຄຄ ເຫດຜົນ ວິທີແກ�ໄຂ 

     

     
3 ຢູ�ນອກເຂດດິນຈັດສັນ, ນອກໃນເຂດດິນປ�າໄມ� ຈນ ຄຄ ເຫດຜົນ ວິທີແກ�ໄຂ 

     

     
4 ຢູ�ນອກເຂດດິນຈັດສັນ ຢູ�ໃນເຂດດິນປະເພດອືນ ຈນ ຄຄ ເຫດຜົນ ວິທແີກ�ໄຂ 
     

     

4: ຜົນການຕິດຕາມການນ�າໃຊ�ເຂດດິນຈັດສັນປະເພດອື່ນ-/ທີ່ບ�່ສອດຄ�ອງຕາມແຜນຈດັສັນ FLUMZ 

ລະຫັດ ຊ່ືເຂດຈັດສັນທີ່ດິນ  ບັນຫາ ຂ ຫຼ ືດັດແກ� ສ�າລັບປີຕ�່ໆໄປ 
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5:  ສະຫ�ບຜົນການ  ດັດແກ� ແລະ ປັບປຸງ ແຜນຈດັສັນ FLUMZ 

 ຫຼັງຈາກ ພະນັກງານວິຊາການ, ຄະນະກໍາມະການ ຮັບຜິດຊອບວຽກວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິ

ກາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສໍາເລັດການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຕາມແຜນ, ຮັບຮູ້-

ເຂົ້າໃຈຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບ ວິທີແກ້ໄຂ, ດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງ ບາງເນ້ືອໃນຂອງແຜນ/ 
ແຜນທີ່ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນດ່ັງກ່າວ
ໄດ້ແທ້, ທີມງານຕ້ອງບັນທຶກ, ດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງ ເນ້ືອໃນຂອງ ແຜນ/ແຜນທ່ີຈັດສັນ FLUMZ ດ່ັງທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັບ ລະບຽບຫລັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບາ້ນປະກອບ ດ່ັງລາຍລະອຽດລຸ່ມນ້ີ:  
 
5.1 ເຂດປູກຝັງແບບໝູນວຽນ ຢູ�ເນນີສູງ ສະບັບປັບປຸງ)-ອີງຕາມເຂດປູກຝັງແບບໝູນວຽນ ເນີນສູງ XX ປີ 

ລະຫັດ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນຈັດສັນ ປີ ເນື້ອທີ ່ຮຕ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນຈັດສັນທີ່ໄດ�ດັດແກ� 

     
     

 5.2 ເຂດທີ່ດິນປ�າໄມ� ສະບັບປັບປຸງ) - ສະເພາະເຂດດິນປ�າໄມ�ທີ່ໄດ�ດັດແກ� 
ລະຫັດ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນຈັດສັນ ເນື້ອທີ ່ຮຕ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນ ຈັດສັນ ທີໄ່ດ�ດັດແກ� 
    
    

5.3 ເຂດທີ່ດິນປະເພດອ່ືນໆ ສະບັບປັບປຸງ) 
ລະຫັດ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນຈັດສັນ ເນື້ອທີ ່ຮຕ ຊ່ືເຂດທີ່ດິນ ຈັດສັນ ທີໄ່ດ�ດັດແກ� 
    
    

6: ຂ�້ສະເໜີອື່ນໆ  
 

 

7:  ການຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງ 
ທ�ານ/ນາງ:  ທ�ານ/ນາງ:  ທ�ານ/ນາງ:  
ຕ�າແໜ�ງ ຕ�າແໜ�ງ ຕ�າແໜ�ງ 
ລາຍເຊັນ 
ວັນທ.ີ................................... 

ລາຍເຊັນ 
ວັນທ.ີ.................................... 

ລາຍເຊັນ 
ວັນທ.ີ..................................... 

ທ�ານ/ນາງ:  ທ�ານ/ນາງ:  ທ�ານ/ນາງ:  
ຕ�າແໜ�ງ ຕ�າແໜ�ງ ຕ�າແໜ�ງ 
ລາຍເຊັນ 
ວັນທ.ີ................................... 

ລາຍເຊັນ 
ວັນທ.ີ.................................... 

ລາຍເຊັນ 
ວັນທ.ີ..................................... 
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7 ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງບ�ານ ເຖິງຫ�ອງການກະສກິ�າເພ່ືອຂ�ຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈດັສັນເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າ
ໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ) ຂອງບ�ານ  

 
 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ເມືອງ…………….           

ບ�ານ.....................            ເລກທີ…....../......... 
         ລົງວັນທີ ..................... 

ໃບສະເໜ ີ
 ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ................. ທີ່ນັບຖື 

ເລ່ືອງ:   ສະເໜີຂໃໍຫ້ທ່ານເຈ້ົາເມືອງຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອ ຮັບຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂອງບ້ານ..........ເມືອງ........ 
ແຂວງ....... 

- ອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ດິນ, ມາດຕາ 11 ວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດ,ຈັດສັນການແບ່ງເຂດ ແລະ ແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ. 

- ອີງຕາມນິຕິກໍາ ....ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ...) 
- ອີງຕາມຜົນສໍາເລັດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນ ຈັດສັນ FLUMZ ຂັ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ດໍາເນີນລະຫວ່າງວັນທີ

...........ຫາ............ຢູ່ບ້ານ...............ເມືອງ................ແຂວງ .................. 
- ອີງຕາມຜົນການຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂັ້ນບ້ານຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກດ່ັງກ່າວ 

ແລະ ປະຊາຊົນ ຄັ້ງວັນທີ..........ທີ....... 

ນາຍບ້ານ ບາ້ນ.....ຂໍຖືເປັນກຽດ ຮຽນສະເໜີມາຍັງ ທາ່ນຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ເພື່ອ ສະເໜີໃຫ້
ຂໍໃຫ້ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ຄົ້ນຄວາ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
FLUMZ) ຂອງບ້ານ..........ເມືອງ...........ແຂວງ.......ເຊິງ່ປະກອບມີລາຍລະອຽດຄື: 1) ປ້ຶມ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງ

ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຂອງບ້ານ ແລະ 2) ແຜນທີ່ພູມີສາດ ຂອງບ້ານ, ແຜນທ່ີ ເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງ

ບ້ານ, ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ແຜນທີ່ຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

FLUMZ) ຂອງບ້ານ. 

ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ິງຂໍຮຽນສະເໜີມາຍງັທ່ານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບເອົາແຜນ ແລະ ແຜນທີ່ດ່ັງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງເພື່ອເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນຕໍ່ໄປ. 

 
ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມນັບຖື 
ນາຍບ້ານ...................  
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8 ຮ�າງໃບສະເໜີຂອງຫ�ອງການກະສິກ�າເຖິງທ�ານເຈົ້າເມືອງ ເພ່ືອຂ�ຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສນັເຂດຄຸ�ມຄອງ
ການນ�າໃຊ�ທີ່ດນິກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� FLUMZ) ຂອງບ�ານ 

 
 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ…………………        

ຫ�ອງການ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�ເມືອງ          ເລກທີ……../ຫກປມ 
ວັນທ.ີ....................... 

ໃບສະເໜ ີ
 ຮຽນ: ທ່ານເຈ້ົາເມືອງ..................................... ທີ່ເຄາົລົບ ແລະ ນັບຖື 
 ເລ່ືອງ: ຄົ້ນຄວາພິຈາລະນາອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຂອງບ້ານ....... ເມືອງ.......ແຂວງ..... 

- ອີງຕາມ ກົດໜາຍວາ່ດ້ວຍທີ່ດິນ, ເລກທີ່ ...., ລົງວັນທີ່, .... ມາດຕາທີ່ 11 ວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດຈັດສັນການແບ່ງເຂດ 

ແລະ ແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ,  

- ອີງຕາມໃບສະເໜີຂອງ.... ຫາທ່ານເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາຮບັຮອງເອົາແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂັ້ນບ້ານ, ເລກທີ່........../
ບ້ານ................ 

- ອີງຕາມຜົນສໍາເລັດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ FLUMZ ຢູ່ບ້ານ......ເມືອງ.....ແຂວງ.... ລະຫວ່າງວັນທີ່.......ຫາ
...... ແລະ ການຕົກລົງຢ່າງເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບັວຽກດ່ັງກ່າວລະຫ່ວາງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ປະຊາຊົນ ການ ຄັ້ງວັນທີ......ທີ່.... 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ……… ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທາ່ນເຈ້ົາເມືອງ ເພື່ອ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ 

ຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຂອງບ້ານ .......ເມືອງ........ແຂວງ

.... ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຄື:1) ປ້ືມແຜນຈັດສັນ FLUMZ ຂອງບ້ານ ແລະ 2) ແຜນທີ່ພູມມີສາດຂອງບ້ານ, ແຜນທີ່ຂອບເຂດ

ຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ, ແຜນທີ ່CLUFC ແລະ ແຜນທີ່ FLUMZ. 

ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ິງໄດ້ຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານ ເພື່ອ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແຜນ ແລະ ແຜນທີ່ດ່ັງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້າງ
ເທິງ ເພື່ອ ສ່ົງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ປະສິດທິພາບດີ ເປັນບ່ອນອີງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົວຈິງໃຫ້ບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. 

      ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ  
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9 ຮ�າງຂ�້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອາົ ເອົາ ແຜນຈດັສນັເຂດຄຸ�ມຄອງການນ�າໃຊ�ທີດ່ນິກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
FLUMZ) ຂອງບ�ານ ຂອງທ�ານເຈົ້າເມືອງ 

 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ………………              

ເຈົ້າເມືອງ..................       ເລກທ…ີ……../ຈມ  
           ລົງວັນທີ .................... 

ຂ�້ຕົກລງົ 
ວ�າດ�ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຜນ FLUMZ ຂອງບ�ານ....ເມືອງ.......ແຂວງ.......... 

- ອີງຕາມ ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ມາດຕາ 11 ວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດ, ຈັດສັນການແບ່ງເຂດ ແລະ ແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ ເລກ
ທີ່ ...... 

- ອີງຕາມ ຜົນສໍາເລັດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນ FLUMZ, ການສະເໜີຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບ ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນ 
FLUMZ ຂອງບ້ານ..., ກຸ່ມບາ້ນ..., ເມືອງ....., ແຂວງ..., ສະບັບເລກທີ່.../ຫກປມ, ຊສມ, ລົງວັນທີ.. 

ເຈ້ົາເມືອງ ອອກຂໍ້ຕກົລົງ 
ມາດຕາ 01. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາ ເອົາ ແຜນຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) ຂອງບ້ານ

............, ກຸ່ມບ້ານ............, ເມືອງ..........., ແຂວງ............ 

ມາດຕາ 02. ມອບໃຫ້ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງ 

ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້, ຊີ້ນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນດ່ັງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນ ໂດຍສະເພາະ ການຮັບປະກັນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງ
ປະຊາຊົນ. 

ມາດຕາ 03. ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານ .... ຈ່ົງຮັບຮູ ້ແລະ ພ້ອມກັນຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນຕາມແຜນດ່ັງກ່າວໃຫຖື້ກຕ້ອງຕາມເປ້ົາໜາຍ ແລະ ຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ 
ແລະ ລະບົບນິເວດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຍືນຍົງ. 

 

ມາດຕາ 04. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນ້ີ ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນນ້ີເປັນຕົ້ນໄປ. 
 

ເຈ້ົາເມືອງ……………… 
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ເອກະສານແນບທ�າຍ IV: ການສ�າຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ 

1 ການແນະນ�າ 
ການເກັບຕົວຢ່າງດິນຄືການເກບັດິນຈາກພື້ນທີ່ໃດພື້ນທີ່ໜຶ່ງ ເພື່ອນໍາເອົາໄປວິໄຈເບິ່ງວ່າມີທາດອາຫານພຽງພໍ ສໍາລັບ ປູກ
ພືດຫລືບໍ່. ຖ້າຫາກເກັບຕວົຢາ່ງດິນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິຊາການຈະເຮັດໃຫ້ການປະເມີນລະດັບ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ 
ຂອງດິນນ້ັນຜິດພາດ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບຕົວຢາ່ງດິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົວຢ່າງດິນທີ່ເປັນ ຕົວແທນ ໃນພື້ນ
ທີ່ດ່ັງກ່າວຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຊິ່ງຕວົຢ່າງດິນທີ່ເກັບມານ້ັນຕ້ອງມີປະລິມານ ແລະ ຊະນິດທາດອາຫານພືດ ຕະຫລອດ ຮອດ
ຄຸນສົມບັດອ່ືນໆ. ດ່ັງນ້ັນໃນການເກັບຕົວຢ່າງດິນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມ ຫລັກວິຊາການເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ຕົວຢ່າງດິນທີ່ເປັນຕົວແທນທີ່ດີ ແລະ ມີປະລິມານພຽງພໍໍສໍາລັບໃຊ້ໃນການວິໄຈດິນ.  
ນອກຈາກນ້ັນ, ການສໍາຫຼວດ  ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນພາກສະໜາມ ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ມຄີວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນ ຕໍ່ການ
ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນຕໍ່ພືດປູກ. ເຊິ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ
ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ່ຄືການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທ່າແຮງທາງດ້ານກາຍ
ຍະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງດິນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດແນ ່ໃສ່ນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ ທີ່ດິນຢ່າງຍືນນານ. 

 ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ່ືອງມື: 

- ແຜນທີ່ ພູມສາດ ຫຼື ແຜນທີ່ ໂຕໂປ 
- ແຜນທີ່ ທໍລະນີສາດ 
- ແຜນທີ່ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນປັດຈຸບັນ   
- ແຜນທີ່ ດິນ ມາດຕາສ່ວນ 1:250,000 (ສູນສໍາຫວຼດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ) 

- ແຜນທີ່ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ 
- ບິກ, ສໍແຕ້ມແຜນທີ່ ຂະໜາດ  0.5-0.7 mm) 

- ຈົກ, ຊ້ວານ, ມີດ, ພ້າ, ໄມ້ແມັດ, ເຫຼັກເຈາະດິນ, ຖົງແພ ຫຼື ຖົງຢາງໃສ່ຕົວຢ່າງດິນ ແລະ ກັບໃສ່ຕົວຢ່າງດິນ 

- ປ້ຶມບັນທຶກ, ແບບຟອມບັນທກຶຂຸມດິນ, ເຟີດຂຽນຖົງດິນ, ບິກ, ສໍຂຽນ, ແຜ່ນຮອງຂຽນ ແລະ ປ້ຶມທຽບສີດິນ 

- ເຄື່ອງຈັບຈຸດພິກັດ (GPS) 

- ເຄື່ອງກວດສອບດິນພາກສະໜາມ Soil Test Kit 

 ຜູ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 

ທີມງານວິຊາການຜູ້ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກບັວຽກງານການ
ສໍາຫຼວດດິນ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນມາກ່ອນໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ຫລື ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແລ້ວ, ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ
ກໍ່ຕ້ອງສາມາດນໍາໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜນທີ່ ເພື່ອໃຊ້ໃນການກໍານົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນ ແລະ ສໍາຫລວດພື້ນທີ່ພາກ
ສະໜາມຕົວຈິງ, ເຊິ່ງຈໍານວນວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບໜາ້ວຽກນ້ີປະມານ 1 – 2ຄົນ ຕໍ່ ທີມ. 
ສໍາລັບຊາວບ້ານທີ່ຈະເຂົ້າຮວ່ມເຮັດວຽກດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດກໍາໄດ້ສະພາບພື້ນທີ່ຂອງບ້ານເຊັ່ນ: ຊື່ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ
ຂອງບັນດາສາຍນ້ໍາ, ສາຍຫ້ວຍ, ພູ ແລະ ໂນນພູທີ່ສໍາຄັນ, ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຈຸດອ່ືນໆ. ສາມາດນໍາພາທີມ
ງານລົງສໍາຫຼວດໃນເຂດພື້ນທີ່ຕ້ອງການສໍາຫລວດເກັບຕວົຢ່າງດິນ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍທີມງານໃນ ການ ເກັບຕົວຢ່າງດິນ 
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ແລະ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະເມີນລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຮ່ວມກັບທີມງານຢູ່ພາກສະໜາມ ອີກດ້ວຍ. ເຊິງ່
ຈໍານວນຊາວບາ້ນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບໜ້າວຽກນ້ີປະມານ 2 – 3ຄົນ ຕໍ່ ທີມ. 

2 ການກ�ານົດຈຸດເກັບຕົວຢ�າງດິນ: 

ການກໍານົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນ ເປັນອີກໜ້າວຽກໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນ ການ
ລົງສໍາຫລວດພາກສະໜາມຕົວຈິງ. ສໍາລັບການກໍານົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ຫລາຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ສະພາບພມູ
ສັນຖານຂອງພື້ນທີ່ (Topography), ແຜນທີ່ ທໍລະນີສາດ, ສະພາບຫລືປະຫວັດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊະນິດພືດທີ່ປູກ, 

ການ ຈະເລີນ ເຕີບໂຕຂອງພືດ, ການໃສ່ຝຸ່ນຫລືປຸ໋ຍເຄມີໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລະດັບຄວາມຄອ້ຍຊັນຂອງພື້ນທີ່ (Slope) 
ແລະ ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນແຜນ ທີ່ດິນ ມາດຕາສ່ວນ 1:250,000 ສູນສໍາຫລວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ) ເປັນບ່ອນ
ອີງໃນການກໍານົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນ ໂດຍການແບ່ງພື້ນທີ່ຫລືຂອບເຂດຂອງພື້ນທີ່ດິນອອກ ເປັນແຕ່ລະ ຕອນເຊັ່ນ: ພື້ນ
ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ພື້ນທີ່ດິນປຸກສ້າງຫລືພື້ນທີ່ດິນອ່ືນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ບໍ່ກໍານົດຈຸດ  ເກັບຕົວຢ່າງດິນ) 
ແລະ ແບ່ງພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາຫລືພື້ນທີ່ທີ່ຄາດວ່າຈະນໍາໃຊ້ໃນຜະລິດກະສິກໍາອອກ ເປັນແຕ່ລະຕອນ ໃສ່ໝາຍເລກລໍາດັບ) 
ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຢູຂ່້າງເທິງແລ້ວຈ່ຶງກໍານົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນ ໃນ ແຕ່ລະຕອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ດິນ
ທີ່ສາມາດເປັນຕົວແທນໃນເຂດພື້ນທີ່ດິນດ່ັງກ່າວ, ເຊິ່ງໃນເຄືອ່ງມືສະບັບນ້ີມີວິທີການກໍານົດ ຫລືເກັບຕົວຢ່າງດິນ 2 ວິທີ
ຄື: 

3 ການສ�າຫລວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ�າງດິນແບບລະອຽດ 

ການສໍາຫລວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນແບບລະອຽດ ມີ 2 ລັກສະນະຄື: ຂຸມດິນວໄິຈ (Profile) ແລະ ຂຸມດິນກວດກາ 

(Auger). ຂຸມດິນວິໄຈ 1 ຂມຸ ຈະກໍານົດຂຸມດິນກວດກາປະມານ 4-5 ຂຸມດິນກວດກາ ອ້ອມຂ້າງຂຸມດິນວິໄຈດ່ັງກ່າວ 
ເພື່ອສຶກສາລັກສະນະພູມສັນຖານ, ວັດຖຸຕົ້ນກํາເນີດຂອງດິນ, ຮູບປະພັນສັນຖານຂອງດິນ, ໂຄງສ້າງຂອງດິນ, ສີດິນ ແລະ 
ເນ້ືອດິນ ເປັນຕົ້ນ, ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການຈໍາແນກດິນ ແລະ ປະກອບສ້າງແຜນທີ່ ດິນ ຕາມລະບົບຂອງ FAO 

UNESCO 1990/ WRB ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ງົບປະມານຫລາຍ)  

ຕາຕະລາງ 1: ການກ�ານົດຈຸດ ຂຸດ, ເຈາະ ໃນການສ�າຫລວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ�າງດິນ 

ລ/ດ ມາດຕາ 
ສ�ວນແຜນທີ ່

ຄວາມລະອຽດ ຂອງ
ການສ�າຫຼວດ 

ພື້ນທີ່ (ha) / 

1 Cm2  ໃນ
ແຜນທີ ່

ຄວາມຖ່ີຂອງ 
ການຂຸດ, ເຈາະ
ສ�າ 
ຫຼວດດິນ 
(ha/ຈຸດ) 

 
ເປ້ົນໝາຍຂອງການສ�າຫຼວດ 

1 
1 / 5000 
ຫຼືໃຫຍ�ກ�ວາ 

ແບບລະອຽດທີ່ສຸດ 
(very detailed) 0.25 ha 1 - 2 ha 

ເພືອ່ທົດລອງການກະເສດ ແລະ ວາງ
ແຜນການນ�າໃຊ�ທີດິນໃນເຂດສູນ, ສະຖານີ

ທົດລອງ. 

2 1 / 10,000 

ແບບລະອຽດປານ
ກາງ 
(Moderately   

Detailed) 

1 ha 3 - 5 ha 
ເພື່ອວາງແຜນນ�າໃຊ�ທີ່ດິນສ�າລັບ
ພັດທະນາກະສິກ�າ-ປ�າໄມ�ຂະໜາດນ�ອຍ, 
ນາ ຫຼ ືສວນ  

3 1 / 25,000 
ແບບລະອຽດ 
( Detailed ) 6.25 ha 10-15 ha 

ເພື່ອວາງແຜນນ�າໃຊ�ທີດິນ, ປະເມີນຄຸນຄ�າ, 
ວາງແຜນໂຄງການຊົນລະປະທານ ແລະ 
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ລ/ດ ມາດຕາ 
ສ�ວນແຜນທີ ່

ຄວາມລະອຽດ ຂອງ
ການສ�າຫຼວດ 

ພື້ນທີ່ (ha) / 

1 Cm2  ໃນ
ແຜນທີ ່

ຄວາມຖ່ີຂອງ 
ການຂຸດ, ເຈາະ
ສ�າ 
ຫຼວດດິນ 
(ha/ຈຸດ) 

 
ເປ້ົນໝາຍຂອງການສ�າຫຼວດ 

ລະບາຍນ�າ້ໃນເຂດຈຸດສຸມຜະລິດ ກະສິກ�າ-
ປ�າໄມ� 

4 1 / 50,000 
ແບບຂ�ອນຂ�າງ
ລະອຽດ 
Semi-detailed 

25 ha 20-25 ha 

ເພືອ່ການວາງແຜນພັດທະນາລະດັບທ�ອງ
ຖ່ີນ,ປະເມີນຄຸນຄ�າໃນການວາງແຜນ
ໂຄງການຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍ
ນ�້າອອກຂະໜາດໃຫຍ�. 

5 1 / 100,000 

ແບບຫຍາບໆເບ້ືອງ
ຕ້ົນ 
(Reconnais  

Scanne) 

100 ha 100-200 ha 

ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາ ລະດັບ
ພາກພືນ້ ຫຼື ເຂດແຂວງຕ�າງໆ, ປະເມີນ

ຄຸນຄ�າສ�າລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ�. 

6 1 / 250,000 
ຫຼື ນ�ອຍກ�ວາ 

ແບບກວ�າງ ຫຼື
ແບບລວມໆ 
( Exploratory 

or general) 

625 ha 
1000-

2000ha 

ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາລະ ດັບ
ພາກພືນ້ ຫຼື ລະດັບປະເທດ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ຮູບ 1: ສະແດງຈຸດເກບັຕົວຢ�າງຂອງຂຸມດິນວິໄຈ ແລະ ຂຸມກວດກາ 

4 ການສ�າຫລວດ ແລະ ປະເມນີຄວາມອຸດົມສມົບູນຂອງດິນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ:  
ໝາຍເຖິງການກໍານົດຫລືເກັບຕົວຢ່າງດິນແບບກະຈາຍທົ່ວພືນ້ທີ່ ເຊິ່ງການສຸ່ມເກັບຕົວຢາ່ງດິນ ຖ່ີເທົ່າໃດກໍ່ຈະໄດ້ຕົວຢ່າງ
ດິນທີ່ເປັນຕົວແທນດີຂຶ້ນເທົ່ານ້ັນ ລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມເບິ່ງຢູ່ວິທີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື Soil Test Kit). 



153 

 ເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການເກັບຕົວຢ�າງດິນ: 

ການເກັບຕົວຢ່າງດິນສາມາດເກັບໄດ້ຕະຫລອດປີ ແຕ່ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນຫລັງຈາກເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ ຫລື
ປະມານ 2 ເດືອນກ່ອນການປູກພືດ ເນ່ືອງຈາກວ່າເວລານ້ັນດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນເໝາະສົມ ແລະ ສະດວກ ໃນການເກັບ
ຕົວຢ່າງດິນ ເຊິ່ງສາມາດທົດສອບໄດ້ວ່າດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນເໝາະສົມສໍາລັບເກັບຕົວຢ່າງດິນຫລືບໍ່ ໂດຍການ ໃຊ້ມືບີບ
ດິນໃຫ້ແໜ້ນແລ້ວແບມືອອກ ຖ້າດິນຍັງຈັບກັນເປັນກ້ອນຢູ່ສະແດງວ່າເໝາະສົມສໍາລັບເກັບຕົວຢ່າງດິນ. 

 ວິທີການເກັບຕວົຢ�າງດິນ: 

ການສໍາຫລວດ ແລະ ເກັບຕວົຢ່າງດິນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂອງການສໍາຫລວດໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່. ຫລັງຈາກ
ສໍາເລັດການກໍານົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນຮ່ວມກັບຊາວບ້ານແລ້ວເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ    ດໍາເນີນໄປ
ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເຮັດສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ. ທີມງານວິຊາການ ແລະ ຊາວບາ້ນຕ້ອງໄດ້ແບ່ງຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນ: ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບຕົວຢາ່ງດິນ, ເຄືອ່ງມືອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ນໍາທາງໃນການ ລົງສໍາ
ຫລວດພື້ນທີ່ພາກສະໜາມ ເປັນຕົ້ນ, ໃນການລົງສໍາຫລວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງຕາມຈຸດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຖ້າເຫັນວ່າຈຸດໃດບໍ່
ສອດຄ່ອງຫລືບໍ່ສາມາດເປັນຕວົແທນໄດ້ໃນເຂດພື້ນທີ່ດິນດ່ັງກ່າວ ທີມງານລົງສໍາຫລວດ ສາມາດດັດແກ້ ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ
ດິນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລ້ວຈ່ຶງທໍາການເກບັຕົວຢ່າງດິນ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການ ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນ ແລະ 
ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະອຽດຂອງ 2 ວິທີການດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

5 ການສ�າຫລວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ�າງດິນແບບລະອຽດ: 
ຫລັງຈາກທີມງານສາມາດຫາຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນທີ່ຫລືຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນທີ່ສາມາດເປັນຕົວແທນ
ໃນເຂດພື້ນທີ່ດິນດ່ັງກ່າວ ເຊິ່ງການຂຸດຂຸມດິນຈະຕ້ອງປ່ິນໜ້າຕັດຂອງຂຸມດິນໃສ່ແສງຕາເວນັທຸກໆ ຄັ້ງ (ສໍາລັບ ເຂດ 

ຮາບພຽງ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນເລັກໜ້ອຍ ຫຼື ຕາມຄວາມເໝາະສົມທີ່ຕັ້ງຂອງຂຸມດິນ) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສັງ

ເກດໜ້າຕັດຂຸມດິນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ສະດວກໃນການຈໍາແນກຂີດແບ່ງຊັ້ນດິນໃນແຕ່ລະຊັ້ນ ແລະ ສາມາດບັນທຶກ ປະກົດ
ການຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນຂຸມດິນນ້ັນໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິຊາການ ຊຶ່ງການຂຸດຂຸມດິນມີ 2 ລັກສະນະຄືື: 
ຂຸມດິນວິໄຈ (Profile) ຂະໜາດຂອງຂຸມກ້ວາງປະມານ 80 ຊມ, ຍາວ 150 ຊມ, ເລິກ 120-150 ຊມ. ແຕ່ລະຂຸມທີ່

ຂຸດຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກຮູບປະພັນຂອງໜ້າຕັດດິນ, ຂີດແບ່ງຊັ້ນດິນ, ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກປະກົດ ການຕ່າງໆ ທີ່ພົບເຫັນໃນ
ດິນ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນມາວໄິຈຂອງແຕ່ລະຊັ້ນດິນທີ່ພົບເຫັນໃນຂຸມດິນຢູ່ລະຫວ່າງ 2-5 ຕົວຢ່າງຕໍ່ຂຸມ ອີງຕາມພື້ນທີ ່
ແລະ ລັກສະນະຂອງຂຸມດິນ). ໃນກໍລະນີທີ່ມີຊັ້ນຫີນແຂງ ຫຼື ລະດັບນ້ໍາໃຕ້ດິນຢູ່ຕື້ນ ກໍ່ໃຫ້ຂຸດຮອດແຕ່ຊັ້ນດ່ັງກ່າວ ພ້ອມ
ທັງບັນທຶກລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຕາມແບບຟອມບັນທຶກຂຸມດິນ ແລະ ຂຸມດິນກວດກາ (Auger) ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື

ເຈາະເອົາດິນເລິກປະມານ 80 – 100 ຊມ ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 4 – 5 ຂຸມດິນກວດກາຕໍ່ 1 ຂຸມດິນວິໄຈ ເພື່ອຊອກຫາ
ຂອບເຂດການກະຈາຍຂອງດິນແຕ່ລະປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນຂຸມດິນດ່ັງກ່າວ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກຮູບປະພັນຂອງດິນ 
ແລະ ປະກົດການຕ່າງໆ ທີ່ພົບເຫັນໃນດິນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂຸມດິນວໄິຈ ແລະ ຄວນເອົາຕົວຢ່າງດິນຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 

ຕົວຢ່າງ, ໃນຄວາມເລິກແຕ່ 0-50 ຊມ ເພື່ອມາວິໄຈ ແລະ ຊ່ວຍໃນການແບ່ງຂອບເຂດດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ

ຂອງດິນໄດ້.  
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ຫລັງຈາກສໍາເລັດການຂຸດຂຸມດິນວິໄຈຫລືຂຸມດິນກວດກາ, ການແບ່ງຊັ້ນດິນແຕ່ລະຊັ້ນ, ນ້ໍາເບີຂຸມດິນ ແລະ ວັນທີເດືອນ
ປີເກັບ ຂຸມດິນວິໄຈ: NVK.P01; 07/10/2014 ແລະ ຂຸມດິນກວດກາ NVK.A01; 07/10/2014) ພ້ອມທັງ

ຖ່າຍຮູບເອົາໜາ້ຕັດຂອງຂຸມດິນ, ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງທີ່ຕັ້ງຂຸມດິນ ແລະ ປັດໃຈອ່ືນໆ ໄວ້ເພື່ອສັງເກດຄືນ, ເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຈໍາແນກດິນ ແລະ ປະກອບໃສ່ບົດລາຍງານ. 

ຮູບ 2:  ໜ�າຕັດດນິຂອງຂຸມດິນວໄິຈ (Profile) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 3:  ການແບ�ງຊ້ັນດິນ ແລະ ບັນທຶກຮູບປະພັນສັນຖານຂອງໜ�າຕັດດິນ 
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ຮູບ 4::  ການຂຸດຫລືເຈາະຂຸມດິນກວດກາ ແລະ ການແບ�ງຊ້ັນດິນຂອງຂຸມດນິກວດກາ (Auger)  
   
 

 

 

 
 
 

ຮູບ 5:  ຖົງໃສ�ຕົວຢ�າງດິນ ແລະ ກັບດິນ ພ�ອມທັງບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງຂຸມດິນ    

ສໍາລັບການສໍາຫລວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນໃນຮູບແບບນ້ີ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ບັນທຶກລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະ
ຊັ້ນດິນຢູ່ໃນພາກສະໜາມເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປັດໃຈຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນໃນການກໍາເນີດ ແລະ ປ່ຽນແປງຂອງດິນ ລັກສະນະພາຍ

ນອກ ແລະ ປະກົດການຕ່າງໆ ທີ່ພົບເຫັນຕາມໜາ້ຕັດຂອງຂມຸດິນເຊັ່ນ:  ຄວາມໜາຫລືຄວາມເລິກຂອງຊັ້ນດິນແຕ່ລະຊັ້ນ 

ຄວາມເລິກຂອງຊັ້ນດິນແຕ່ລະຊັ້ນທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ເກີນ 30-40 ຊມ), ສີສັນຂອງດິນ, ໂຄງສ້າງຂອງດິນ, ເນ້ືອດິນ, ຄວາມ

ໜຽວແໜ້ນຂອງດິນ, ຮາກໄມ,້ ຫີນເຈືອປົນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະຊັ້ນດິນ. ເຊິ່ງການເກັບຕວົຢ່າງດິນໃນ

ແຕ່ລະຊັ້ນດິນຂອງຂຸມດິນວິໄຈ ຈະຕ້ອງເກັບແຕ່ຊັ້ນດິນລຸ່ມສຸດຂຶ້ນມາຕາມລໍາດັບຈົນເຖີງຊັນ້ເທິງ (ຊັ້ນໜ້າ) ຕາມການ

ແບ່ງຊັ້ນດິນ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຈືອປົນຂອງດິນໃນແຕ່ລະຊັ້ນ ໃນປະລິມານດິນທີ່ເກັບ ໂດຍ ສະເລ່ຍປະມານ 0.5 – 1 ກິ

ໂລ ຕໍ່ 1 ຖົງໃສ່ຕົວຢ່າງດິນ ແລະ ເກັບເອົາດິນແຕ່ລະຊັ້ນ ໃສ່ກັບດິນ (ໂມໂນລິດນ້ອຍ) ເພື່ອສຶກສາຈໍາແນກດິນລະອຽດ
ຕື່ມໃນພາກຫ້ອງການ ແລະ ຕົວຢ່າງດິນທີ່ໄດ້ໃນແຕ່ລະຊັ້ນຫລືແຕ່ລະຂຸມດິນກວດກາ ແລະ ກັບໃສ່ດິນ ຕ້ອງຂຽນລະຫັດ
ຂຸມດິນ, ນ້ໍາເບີຂຸມດິນ, ຄວາມເລິກ, ວັນທີເດືອນປີເກັບ, ສະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນ ປັດຈຸບັນ ແລະ ມັດໃຫ້ດີ. 

6 ການສ�າຫລວດ ແລະ ປະເມນີຄວາມອຸດົມສມົບູນຂອງດິນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ: 
ເພື່ອເປັນການປະຫຍັດງົບປະມານ ແລະ ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການປະເມີນ ຄວາມອຸດົມສົມ ບູນຂອງດິນ 
ນອກຈາກເອົາຕົວຢ່າງດິນໄປວໄິຈຢູ່ຫ້ອງວິໄຈເພື່ອຫາຄຸນສົມບັດທາງດ້ານຟິຊິກ ແລະ ເຄມີຂອງດິນ ທີ່ເປັນ ຕົວເລກ
ຢັ້ງຢືນທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລ້ວ ຈ່ຶງນໍາເອົາຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວໄປທໍາການປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຕໍ່ໄປ. ເຊິ່ງ
ສາມາດປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນໃຫ້ສໍາເລັດຢູ່ພາກສະໜາມໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງອາໄສຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຂອງ
ວິຊາການສໍາຫລວດດິນເປັນຫລັກໃນການປະເມີນ ຊຶ່ງຜູ້ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໜ້າວຽກນ້ີຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການ ຝຶກອົບຮົມ ຫລື
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊໍານານງານມາກ່ອນ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດສອບຄນຸນະພາບຂອງດິນ (Soil Test 

Kit) ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານຫລືຄວາມເຄຍີຊິນໃນການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ຕົວຈິງປູກພືດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອ ເປັນຕົວ
ຊ່ວຍໃນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕັດສິນໃຈປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ວ່າມີຄວາມເໝາະສົມຢູ່ ໃນ
ລະດັບຕໍ່າ, ປານກາງ ຫລື ສູງ ສໍາລັບການປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດ.  

ເຊິ່ງປັດໃຈຫລືຄຸນສົມບັດທາງດ້ານຟິຊິກ ແລະ ເຄມີຂອງດິນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນປະກອບດ້ວຍ: ປະລິມານ ໄນ
ໂຕຣເຈນ (N) ປະລິມານຟົດສະຟໍຣັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ (P2O5) ປະລິມານໂປຕັດຊຽມ (K2O) ຄ່າຄວາມເປັນ ກົດ ເປັນ

ດ່າງຂອງດິນ (pH) ຄວາມເລິກຂອງດິນ (Soil Depth), ເນ້ືອດິນ (Soil Texture) ແລະ ລະດັບຄວາມ ຄ້ອຍຊັນຂອງ

ພື້ນທີ່ (Slope). 
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ສໍາລັບວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກນ້ີ ແມ່ນຫລັງຈາກສໍາເລັດການກໍານົດຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນລົງໃສ່ແຜນທີ່ແລ້ວ, ທີມງານ
ວິຊາການ ແລະ ຊາວບ້ານລົງໄປສໍາຫລວດຕາມຈຸດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຫລືສາມາດດັດປັບເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ດິນ ທີ່ເປັນ ຕົວແທນ 
ຈ່ຶງທໍາການເດີນສໍາຫລວດເກບັຕົວຢ່າງດິນຊັ້ນໜ້າແບບສຸ່ມເກບັທົ່ວພື້ນທີ່ແລ້ວເອົາດິນທີ່ເກັບໄດ້ມາ ປະສົມ ເຂົ້າກັນ ຈ່ຶງ
ເອົາເຄື່ອງມື Soil Test Kit ມາວິໄຈຫາປະລິມານໄນໂຕຣເຈນ (N) ປະລິມານຟົດສະຟໍຣັດທີ່ ເປັນ ປະໂຫຍດ (P2O5) 

ປະລິມານໂປຕັດຊຽມ (K2O) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງດິນ (pH).  

ສໍາລັບ ຄວາມເລິກຂອງດິນ (Soil Depth) ແມ່ນໃຊ້ວທິີການຂຸດຫລືເຄື່ອງມືເຈາະເພືອ່ກວດກາ, ເນ້ືອດິນ (Soil 

Texture) ໃຊ້ວິທີການສໍາພດັດ້ວຍມື ແລະ ລະດັບຄວາມຄ້ອຍຊັນຂອງພື້ນທີ່ (Slope) ດ້ວຍການສັງເກດຕີລາຄາ ຢູ່
ພາກສະໜາມ ຂອງນັກວິຊາການດ້ານດິນ ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດໍາເນີນງານລະອຽດແຕ່ລະປັດໄຈດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

7 ການນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງມ ືSoil Test Kit: 

ເປັນເຄື່ອງມືກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງດິນພາກສະໜາມ ໄດ້ແກ່ ປະລິມານໄນໂຕຣເຈນ (N) ປະລິມານ ຟົດສະຟໍຣັດທີ່

ເປັນປະໂຫຍດ (P2O5) ປະລິມານໂປຕັດຊຽມ (K2O) ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງດິນ (pH) ເຊິ່ງສູນອະນຸລັກ 

ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ (DALaM) ໄດ້ສ້າງປ້ືມຄູ່ມື ແນະນໍາວິທີການ
ນໍາໃຊ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ມີລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທກີານວເິຄາະທາດອາຫານ 

 ການກຽມຕົວຢ�າງດິນ  ການກວດສອບຄວາມ 
ເປັນກົດ-ເປັນດ�າງ pH) 

 ການລະລາຍສານ
ອາຫານ 

 

3.1 ກວດສອບ 
ແອມໂມນຽມ (NH4) 

(ໃນກ�ລະນີນ�້າແຊ�

3.2 ກວດສອບ 
ໄນເຕຣດ (NO 3) 

(ໃນກ�ລະນີດິນໄຮ�,ດນິ

3.3 ກວດສອບ 
ຟົດສຟ�ຣັດ 

(P ) 
 

3.4 ກວດສອບ 
ໂປຕາດຊຽມ 

(K) 
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 ອຸປະກອນສ�າລັບການກວດສອບທາດອາຫານພືດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 6: ອຸປະກອນ ທີ່ຈ� າເປັນສ�າລັບເຄ່ືອງວິໄຈດິນ Soil Test Kit) 
 

8 ການເກັບຕົວຢ�າງດິນ ແລະ ການກຽມດິນວໄິຈ  
 ການເກັບຕວົຢ�າງດິນ 
ການເກັບຕົວຢ່າງດິນໃນພື້ນທີ່ນາ ຫຼື ສວນ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການນໍາມາວິໄຈ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກວິຊາການ ຈ່ືງຈະໄດ້
ຂໍ້ມູນດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຊື່ງວິທີການປະຕິບັດແບບງ່າຍດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

 ອຸປະກອນເກັບຕົວຢ່າງດິນ. ຊື່ງປະກອບມີ ຖົງຜ້າໃສ່ຕົວຢ່າງດິນ, ເຫຼັກເຈາະເກັບຕົວຢ່າງດິນ, ຈົກ, ຊ້ວນ, ຄຸ, ເຟີດຂຽນ 
ແລະ ປ້ືມບັນທຶກຮູບ 2).  

 ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ສັງເກດເບິ່ງພື້ນທີ່ການນໍາໃຊດິ້ນໃຫ້ດີ ເພື່ອຈັດແບ່ງຈຸດເກັບຕົວຢ່າງດິນ ບ່ອນ ທີ່ຫຼຸບ, ໂນນ, ເນ້ືອດິນຊາຍ, ດິນໜຽວ), 
ຂະໜາດພື້ນທີ່ເກັບຕົວຢາ່ງປະມານ 2-3 ເຮັດຕາຕໍ່ 1 ຕົວຢ່າງດິນ ເກັບເອົາຫຼາຍໆ ຈຸດມາປະສົມກັນເປັນ 1 ຕົວຢ່າງ), 
ດິນໜຶ່ງຕອນເກັບເອົາ 15ຈຸດ ດ່ັ ງຮູບແຕ້ມຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມ), ໂດຍໃຊ້ວິທີການຍ່າງ ເກັບຕວົຢ່າງດິນແບບຊິກແຊກຕາມ
ຂອບເຂດເນ້ືອທີ່ທີ່ກໍານົດ. ຈາກການເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ 15ຈຸດ ແລ້ວນໍາຕົວຢ່າງດິນທີ່ເກັບໄດ້ໃນຄຸ ຖອກໃສ່ແຜ່ນຜ້າຢາງ 
ແລ້ວປະສົມເຂົ້າກັນໃຫ້ລະອຽດ, ແບ່ງດິນທີ່ປະສົມອອກເປັນສ່ີສ່ວນ, ເອົາສ່ວນໜຶ່ງຖ້ີມ ເຮັດປະມານ 3ຄັ້ງ) ປະໃຫ້ເຫຼືອ

ຫຼອດແກ�ວ 

ພ�ອມຢາງອັດ 

1 ມລ. 

ຖ�ວຍຢາງ 

ບ�ວງຕັກ

ບ�ວງຕັກຜົງ

ກະບອກ 
ສ�າລັບ 
ຕວງນ�າ

ຢາ 

3 
5 ມລ. 

ກ�ອງສະກັດກ�ອງຮອງ

ແຜນເຫັກ 

ຖາດຂຸມ

ຈວຍ ເຈ�ຍຕອງ 
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ດິນປະມານ 1ກໂິລກຣາມ ເພື່ອບັນຈຸໃສ່ຖົງຢາງ.  ຂ້າງນອກຂອງຖົງຕ້ອງຂຽນນ້ໍາເບີຖົງຕວົຢ່າງດິນ, ຄວາມເລິກ, ວັນທີ 
ທີ່ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ສະຖານທີ່ເກັບ. ນອກຈາກນ້ັນ ກໍ່ຕ້ອງບັນທຶກລາຍລະອຽດໃສ່ປ້ືມກ່ຽວກັບລັກຊະນະພື້ນທີ່, ພືດພັນ
ທໍາມະຊາດອ້ອມຂ້າງ, ປະເພດພືດທີ່ປູກ, ແລະ ປະລິມານຝຸ່ນທີ່ໃສ່ໃນແຕ່ລະປີ. 

 

 
 

ຮູບທີ 3: ການຍ�າງເກັບຕວົຢ�າງດິນ ແບບຊິກ
ແຊກໃນພ້ືນທີ່ 1 ແປງ  

ຮູບທີ 4. ລກັຊະນະການເຈາະເກັບຕົວຢ�າງຊ້ັນດນິປູກຝັງ 

 
ຮູບທ ີ5, 6. ການປະສົມຕວົຢ�າງດິນທີເ່ກັບ

ມາໄດ�ໃນໜ່ືງຄຸ 
 

  

  ການກຽມຕວົຢ�າງດິນເພ່ືອວໄິຈ 

- ຫຼັງຈາກເກັບຕວົຢ່າງດິນແລ້ວ ຄວນຕາກດິນໄວ້ໃນຮົ່ມ ບ່ອນອາກາດປອດໂປ້ງ ບໍ່ໃຫ້ມີສ່ິງປົ່່ນເປ້ືອນ ບໍ່ຄວນຕາກໄວ້
ແດດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຝົນຕົກໃສ່ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທາດອາຫານສູນເສຍໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະທາດໄນໂຕເຈນ N. 

- ບົດ ຫຼື ຕໍາດິນແລ້ວ ຜ່ານເຂິງຮ່ອນ 0,5 mm ຖ້າບໍ່ມີ ສາມາດໃສ່ຕານ່າງຂຽວແທນກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງ ນํາມາຊ້ອນກັນ 
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເມັດດິນມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ນໍາດິນທີ່ບົດແລ້ວໃສ່ໃນແກ້ວບັນຈຸດິນເພື່ອກຽມວິໄຈ. 

- ຈາກນ້ັນນໍາດິນປະມານ 0,5 kg ໄປວິເຄາະຫາທາດອາຫານໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດສອບ Soil Test Kit 

 

 

 

 

 

ຮູບທີ 7: ການກຽມຕົວຢ�າງດິນ ຕາກ ດນິກ�ອນການວິໄຈ) 

 
 

ປະສົມ ແລະ ແບ່ງດິນອອກ ເພື່ອເອົາຕົວຢ່າງດິນ 
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8.2.1 ຄ�າຄວາມເປັນກົດ ເປັນດ�າງຂອງດິນ pH) ແລະ ການກວດສອບ 

ຄ່າ pH ຂອງດິນ ແມ່ນຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ທີ່ມີຄ່າລະຫວ່າງ 1-14 ແຕ່ຄ່າຄວາມເປັນກາງ ມີຄ່າ pH ເທົ່າ 7,  ຖ້າຕໍ່າ

ກວ່າ 7 ສະແດງວ່າດິນເປັນກົດ ຫຼື ດິນນ້ັນສ້ົມ, ຖ້າຄ່າ pH ຂອງດິນສູງກວ່າ 7 ສະແດງວ່າດິນນ້ັນ ມີຄ່າເປັນດ່າງ ດິນ
ດ່າງ). ຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງດິນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບຄວາມເປັນປະໂຫຍດຂອງທາດອາຫານພືດໃນດິນເຊັ່ນ: ຄ່າ 
pH ຕໍ່າກວ່າ 5. ກຽ່ວພັນກັບການບັນຈຸທາດ Al ແລະ Fe ຫຼາຍ ຊື່ງຈະເປັນຕົວຍຶດເກາະທາດອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່

ພືດໄວ້ ໂດຍສະເພາະທາດພີ P) ພືດບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ທາດອາຫານໄດ້. 

 ວິທີການກວດສອບຄ�າ pH ຂອງດິນ 

- ນໍາດິນທີ່ຜ່ານການບົດແລ້ວໃສ່ດິນລົງໃນຂຸມປາລາສະຕິກເຄິ່ງຂຸມ ໂດຍໃຊ້ບ່ວງຕັກດິນ ຈາກນ້ັນຢອດນ້ໍາຢາເບີ 10 ລົງຈົນ
ກວ່າດິນຈະອ່ີມຕົວ ແລ້ວຕື່ມນ້ໍາຢາເບີ 10 ອີກ 2 ຢອດ 

 

 

 

ຮູບທີ 8: ການກວດສອບ pH 

- ຈາກນ້ັນອ່ຽງຂຸມປາລາສະຕິກໄປມາ ເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາຢາທໍາປະຕິກລິິຍາກັບດິນ ຖ້າເປັນດິນໜຽວຈະຈັບເກາະກັນ ເປັນກ້ອນ 
ຕ້ອງໃຊ້ປາຍບ່ວງເຄ່ຍໄປມາ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາຢາຂຸ້ນ ເພາະຈະບໍ່ສາມາດ ອ່ານຄ່າທີ່ສະແດງ ຜົນອອກມາໄດ້ຢ່າງຊັດ
ເຈນ. ຫຼັງຈາກນ້ັນປະໄວ້ປະມານ 1 ນາທີ ແລ້ວນໍາມາປຽບທຽບ ກັບເຈ້ັຍທຽບສີ ໂດຍສັງເກດນ້ໍາຢາຕາມບໍລິເວນຂອບຂຸມ
ກັບແຜ່ນທຽບສີມາດຖານ. 

 

 
 

 

 

 

 

ຮູບທີ 9, 10: ລັກຊະນະການຢອດນ�້າຢາການວັດແທກຄ�າ pH  ແລະ ການທຽບສີດ�ວຍເຈ�ຍ 

ການກວດສອບຄວາມເປັນກດົ-ດ�າງ (pH) ຂອງດິນ 
 

   1. ໃສດ່ິນລງົໃນຂມຸຢາງປະມານ
ເຄີ່ ງຂມຸໂດຍໃຊບ້ວ່ງຕກັດິນທ່ີ
ສະອາດ

    2. ຢອດນ ໍາ້ຢາເບ ີ 10 ລງົໄປ
ຈນົດິນ ອີ່ ມຕວົດວ້ຍນ ໍາ້ຢາແລວ້
ເພ້ີມນ ໍາ້ຢາອກີ 2 ຢອດ
  3. ເນີງ້ຖາດຢາງໄປມາ(ຖາ້ດິນ
ໜຽວດິນຈະເກາະກນັເປັນກອ້ນ
ໃຫ້ໃຊປ້າຍບວ່ງເຄຍ່ ຄອ່ຍໆ 
ລະວງັຢ່າໃຫ້ນ ໍາ້ຢາຂຸນ່)

    4. ປະໄວ ້1 ນາທີ ສມົທຽບສີ
ຂອງນ ໍາ້ຢາບໍລິເວນຂອບຂມຸກບັ
ແຜ່ນທຽບສມີາດຕະຖານ

ຖາດຂຸມຢາງ 

ແຜ�ນທຽບສີມາດຕະຖານ (pH) 

ນ�້າຢາ 
ເບີ 10 

1
2

ໃສ�ດິນເຄີ່ງຂຸມ
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8.2.2 ກຽມນ�້າສະກດັສານລະລາຍເພ່ືອກວດສອບທາດອາຫານພືດ ໄນໂຕເຈນ  (N), ຟົດສະຟ�ຣັດ P) ແລະ 

ໂປຕັດຊຽມ  K)) 
- ຕັກຕົວຢ່າງດິນດ້ວຍບວ່ງຢາງຄ່ອຍໆເຄາະກັບພື້ນໂຕະ 3 ຄັ້ງ ຈາກນ້ັນເອົາແຜ່ນເຫຼັກປາດສ່ວນທີ່ເຫຼືອອອກ ໃສ່ດິນລົງໃນ
ກະປ໋ອງປາລາສະຕິກແລ້ວຕື່ມ ນ້ໍາຢາເບີ 1 ລົງ 20 ມລ, ອັດຝາໃຫ້ແໜ້ນຄ່ອຍສ່ັນປະມານ 5 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ດິນທໍາ
ປະຕິກິລິຍາກັບນ້ໍາຢາ.  

- ຈາກນ້ັນນໍາໄປຕອງ ດ້ວຍເຈ້ັຍຕອງທີ່ກຽມໄວ້ ເພື່ອເອົານ້ໍາສະກັດດິນອອກມາ  
 

 
ຮູບ 11: ຂ້ັນຕອນການສະກັດນ�້າດນິ 
 

- ພັບເຈ້ຍຕອງໃຫ້ເປັນຮູບຈວຍ ໃສ່ເຈ້ຍທີ່ພັບວາງລົງໃນຈວຍ ຄ່ອຍຖອກນ້ໍາສະກັດດິນທີ່ທໍາປະຕິກິລິຍາແລ້ວ ໃສ່
ໃນກ່ອງຮອງຮັບລໍຖ້າຈົນກວ່ານ້ໍາດິນຈະຊືມລົງໝົດ ໃຊ້ເວລາປະມານ 5 ນາທີ ເພື່ອຕອງເອົານ້ໍາສະກັດດິນໄປ
ວິເຄາະຫາທາດອາຫານ N, P,K ຕໍ່ໄປ. 

 

 

ກະກຽມອຸປະກອນສ�າລັບການ
ຕອງເອົານ�້າສານລະລາຍດິນ 

 

 

ການສະກັດທາດອາຫານພືດອອກຈາກດິນ 

ຕັກຕົວຢາງດິນ 1 ບ�ວງ
ເຄາະເບົາໆ 3 ຄ້ັງແລ�ວປາດ 

ໃຫ�ສະເໝີພຽງບ�ວງ 

1

2

3
ກວດສະກັດດິນ 

ບ�ວງຕັກດິນ 

ໃສ�ນ�້າຢາສະກັດເບີ 1 
 20 ມລ. 

ປິດຝາແລວ້ຊ ັ່ນໃຫເ້ຂົາ້ກນັ
5 ນາທ່ີແລວ້ຈ ີ່ງຕອງ

ນ�້າຢາສະກັດເບີ 1 

ກະບອກຕວງ 

ຖ�ວຍຢາງ 

ການກຽມອຸປະກອນສ�າລັບການຕອງຂອງ
ແຫຼວທີ່ໄດ�ຈາກການສະກັດ 

ພັບເຄ່ີງ 

ພັບໃຫ�ເລື່ອມກັນ 
ປະມານ ½-1 
ຊມ. 

ເລື່ອມກັນ½-1 ຊມ. 

1

ພັບເຄ່ີງ 2

3
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ຮູບ 12: ການກຽມອຸປະກອນ ແລະ ການຕອງນ�້າສະກັດດິນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທີ 13: ການກະກຽມນ�າ້ສະກັດດນິ ເພ່ືອກວດສອບທາດອາຫານ 

 

 

 

ກວດສະກັດດິນ 

ກວດຮອງຮັບ 

    ຫຼັງຈາກນັ້ນຊ່ັນປະມານ 5 
ນາທີ ຖອກດິນ ແລະ ນ�້າຢາ
ສະກັດຜ�ານເທີງເຈ�ຍຕອງ 

  ຖ�າຈົນນ�້າຢາຊືມອອກ
ຈາກເຈ�ຍຕອງຈົນໝົດ

ໃຊ�ເວລາປະມານ 5 
ນາທີ 

2

1

2.5 ມລ. 0.8 ມລ. 

ກວດຮອງຮັບ ໄນເຕຼດ/ 
ແອມໂມເນຍ ໂປຕັດຊຽມ 

2.5 2.5 0.8

N P K

ດູດເອົາສານ
ລະລາຍດິນທີ່
ຜ�ານການຕອງ
ດ�ວຍສະແລງ 

ໃສ�ລົງໃນຫຼອດແກ�ວ 

1 2 3

ໝາຍເຫດ: 
ຕ�ອງລ�າງດວ�ຍ 

ນ�້າສະອາດທຸກຄັ້ງ 
ເມ່ືອດູດຕົວຢ�າງໃໝ� 

ລະວັງ! 
ດິນນາ-ແອມໂມເນຍ 

ດິນໄຮ�-ໄນເຕຼດ ຟົດສຟ�ຣັດ 

3 ມລ. 1 ມລ. 
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8.2.3 ການກວດສອບທາດ N  

ການວິເຄາະຫາທາດໄນໂຕເຈນ (N) ຈະມີ 2 ຮູບແບບຄື: ຮູບແບບແອມໂມນຽມ (NH4) ແມ່ນວິເຄາະຫາທາດອາຫານ

ໃນດິນນາ ດິນນ້ໍາແຊ່ຂັງ, ສ່ວນຮູບແບບໄນເຕຣດ (NO3) ແມ່ນໃຊ້ວິເຄາະຫາທາດອາຫານພືດສະເພາະດິນສວນ. ສະນ້ັນ, 
ການກວດສອບຫາທາດຫານພດື ໃຫ້ໄດ້ຄວາມຊັດເຈນຂຶ້ນ ເຮົາຕ້ອງກໍາໄດ້ວ່າ: ເປັນດິນນາ ຫຼື ດິນສວນ ເພື່ອເລືອກວິທີ
ການວິເຄາະແອມໂມນຽມ NH4  ຫຼື ໄນເຕຣດ NO3- 

ການກວດສອບຫາທາດ N ໃນຮູບຂອງແອມໂມນຽມ NH4) ໃນດິນນາ 

• ໃຊ້ຫຼອດດູດ 3 ມລ ດູດນ້ໍາສະກັດດິນ 2,5 ມລ ໃສ່ໃນແກ້ວ 

• ຕື່ມຜົງຢາເບີ 2 ລົງ 1 ບ່ວງເຫຼກັ  
• ຕື່ມນ້ໍາຢາເບີ 3 ລົງ 5 ຢອດ ປິດຝາສ່ັນໃຫ້ເຂົ້າກັນປະໄວ້ 5 ນາທີ ນໍາແຜ່ນທຽບສີແອມໂມນຽມມາອ່ານຄ່າ  
• ຖ້າເປັນສີຟ້າໃຫ້ໃສ່ຖຽບສີແຜ່ນ 1 ຖ້າເປັນສີຂຽວໃຫ້ໃສ່ແຖບສີແຜ່ນ 2  

 

  
ຮູບທີ 14-15: ການກວດສອບຫາ NH4 

ການວິເຄາະຫາທາດ N ໃນຮູບຂອງໄນເຕຣດ NO3)  

- ດູດນ້ໍາກະສັດດິນ 2,5 ມລ ໃສ່ໃນຫຼອດແກ້ວ 

- ຕື່ມນ້ໍາຢາເບີ 4 ລົງ 0,5 ມລ 

- ຕື່ມຜົງຢາເບີ 5 ລົງ 1 ບ່ວງເຫຼກັ 

- ປິດຝາຫຼອດແກ້ວສ່ັນປະໄວ້ 5 ນາທີ ແລ້ວອ່ານຄ່າ ດ້ວຍແຜ່ນທຽບສີມາດຖານ ໄນເຕຣດ  
 

 

 

 

 

 
 

 

ຮູບທີ 16-17: ວິທກີານກວດສອບທາດ NO3 
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ຮູບທີ 18: ການວດັຄ�າຂອງ NO3 ດ�ວຍແຜ�ນທຽບສ ີ

8.2.4 ການກວດສອບທາດພີ (P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທີ 19: ການກວດສອບທາດ P 

ການກວດສອບປະລິມານ ‘ໄນເຕດ’ (N) 

4

5

ຫຼອດທີ 1 
    N 

H M L VL 0

 

  1. ດູດນ�້າຈາກກວດຮອງຮັບ 
        2.5 ມລ. ໃສ�ລົງໃນຫຼອດ

ແກ�ວ 
 2. ເຕີມນ�້າຢາເບ ີ4, 0.5 ມລ. 

    3. ເຕີມຜົງເບ ີ5 ໜື່ງບ�ວງ
ນ�ອຍ 

    4. ປິດຝາຫຼອດແກ�ວດ�ວຍ
ດອນຢາງ 

    5. ເຊ່ັນໃຫ�ເຂ້ົາກັນປະໄວ� 5 
ນາທີ 

    6. ອ�ານຄ�າ ‘ໄນເຕຼດ’ ໂດຍ
ັ � ີ
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- ດູດນ້ໍາສະກັດດິນ 2,5 ມລ ໃສ່ໃນຫຼອດແກ້ວ  

- ຕື່ມນ້ໍາຢາເບີ 6 ລົງ 0,5 ມລ  

- ຕື່ມຜົງຢາເບີ 7 ລົງ ເຄິ່ງບ່ວງເຫຼັກ  

- ປິດຝາສ່ັນໃຫ້ເຂົ້າກັນປະໄວ້ 5 ນາທີແລ້ວນໍາມາອ່ານຄາ່ ໂດຍແຜ່ນທຽບສີ P 

7. ການກວດສອບທາດເຄ K)  

- ກ່ອນອ່ືນຈະກວດສອບທາດ K ຕ້ອງປະສົມນ້ໍາຢາເບີ 9 ກ່ອນ ໂດຍການດູດນ້ໍາກັ່ນ 3 ມລ ລົງໃສ່ກວດຢາເບີ 9 ແລ້ວສ່ັນ
ໃຫ້ເຂົ້າກັນປະມານ 5 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ຜົງເຄມີນ້ັນລະລາຍໝົດຈະເປັນສີສ້ົມ. ນ້ໍາຢາເບີ 9 ຖ້າໃຊ້ບໍ່ໝົດຄວນເກັບຮັກສາໄວ ້

- ໃນຕູ້ເຢັນອາຍຸການນໍາໃຊ້ໄດ້ 3 ເດືອນ ແຕ່ຖ້າເອົາໄວ້ຕາມປົກະຕິຈະໃຊ້ໄດ້ພຽງ 7 ວັນ ໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້. 
 

 

 

ຮູບທີ 20: ການປະສົມນ�້າຢາສະກັດ K 

 

ການກວດສອບປະລິມານ ‘ຟົດສຟ�ຣັດ’ (P) 
   

1. ດູດນ�າ້ຈາກກວດຮອງຮັບ 
        2.5 ມລ. ໃສ�ລົງໃນຫຼອດແກ�ວ 

2. ເຕີມນ�້າຢາເບີ 6, 0.5 ມລ. 
   3. ເຕີມຜົງເບີ 7 ເຄ່ີງບ�ວງນ�ອຍ 
   4. ປິດຝາຫຼອດແກ�ວດ�ວຍດອນ

ຢາງ 
   5. ເຊັ່ນໃຫ�ເຂົ້າກັນປະໄວ� 5 ນາທີ 
   6. ອ�ານຄ�າ ‘ຟົດສຟ�ຣັດ’ ໂດຍປຽບ 

ທຽບກັບແຜ�ນທຽບສີມາດຕະຖານ
‘ຟົດສຟ�ຣັດ’  

 
 
 
   

6

7

ຫຼອດທີ 2
P 

VH H M L VL

ການກວດສອບປະລິມານ ‘ໂປຕັດຊຽມ’ (K) 
 
 1. ດູດນ�້າກ�ອງ 3 ມລ. ໃສ�ລົງໃນ

ກວດເບີ 9 ຊ່ັນໃຫ�ເຂ້ົາກັນ 5 
ນາທີ 

   2. ດູດນ�້າຈາກກວດຮອງຮັບ 0.8 
ມລ. 

3. ເຕີມນ�້າຢາເບີ 8  2.0 
ມລ. ຫ�າມຊ່ັນ) 

   4. ເຕີມນ�້າຢາເບີ 9A ຈ�ານວນ 1 
ຢອດ ຫ�າມຊ່ັນ) 

   5. ເຕີມນ�້າຢາເບີ 9 ຈ�ານວນ 2 
ຢອດ ຫ�າມເກີນ)

6.ປິດຝາຫຼອດແກ�ວດ�ວຍດອນ
ຢາງ ຊ່ັນໃຫ�ເຂ້ົາກັນ ອ�ານຄ�າ 
‘ໂປຕັດຊຽມ’ ທັນທີ ຖ�າມີ ‘ຕະ
ກອນ’ ອ�ານຄ�າ K ສູງ, ຖ�າມີ 
‘ຟ�າຂາວ’ ອ�ານຄ�າ K ປານກາງ
  ຖ�າບ�່ມີຕະກອນໃຫ�ປຽບທຽບ

8

99A
ນ�້າ
ກັ່ນ 

3 ມລ.

H M L

ຫຼອດທີ 
3

K 
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ຮູບທີ 21: ຂ້ັນຕອນການກວດສອບທາດເຄ K) 

- ດູດນ້ໍາກະສັດດິນ 0,8 ມລ ລົງໃນຫຼອດແກ້ວ 

- ຕື່ມນ້ໍາຢາເບີ 8 ລົງ 2 ມລ  

- ຕື່ມນ້ໍາຢາເບີ 9 A ລົງ 1 ຢອດ 

- ຕື່ມນ້ໍາຢາເບີ 9 ລົງ 2 ຢອດ  

- ປິດຝາຫຼອດແກ້ວສ່ັນແລ້ວອ່ານຄ່າທັນທີ ຖ້າມີຕະກອນຖືວ່າຄ່າສູງ, ຖ້າມີຝາຂາວຄ່າເປັນກາງ, ຖ້າບໍ່ມີທັງຕະ ກອນ ແລະ 

ຝາຂາວຄາ່ k ຕໍ່າ ໃຫ້ທຽບກັບແຜ່ນທຽບສີ K. 

9 ການປະເມີນລະດັບທາດອາຫານປຽບທຽບຕາມຄ�າທ່ີອ�ານໄດ� 
ການປະເມີນລະດັບທາດອາຫານພືດຕາມຜົນການວິເຄາະແມ່ນເບິ່ງຕາມຕາຕາລາງການຈັດລະດັບທາດອາຫານ ຕາ
ຕາລາງ 1, 2) ການກໍານົດອັດຕາຝຸ່ນ 
 

 ຕາຕະລາງ1: ການຈດັລະດັບທາດອາໂມນີນຽມ(NH4
+) ແລະ ໄນເຕຣດ (NO3

-) 

ໃນດິນ ຈາກຜົນກວດສອບດ�ວຍ Soil test Kit 

ລະດັບ 
NH4 ສນີ�້າເງີນ 

(mg/kg) 

NH4
+
 ສີຂຽວ 

(mg/kg) 
NO3

- (mg/kg) 

0 -  0 

ຕ�່າສຸດ VL) 0 0 1-10 

ຕ�່າ (L) 1-5 1-10 - 

ປານກາງ M) 6-15 11-20 11-20 

ສູງ H) 16-30 21-30 21-30 

ສູງຫຼາຍ VH) 31-50 31-50 31-50 
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 ການແນະນ�າການໃສ�ຝຸ�ນວິທະຍາສາດ N, P, K) ກິໂລກາມ/ເຮັກຕາ 

ຊະນິດດິນ ທາດ 
ຕ�່າ
ຫຼາຍ 

ຕ�່າ 
ປານ
ກາງ 

ສູງ 
ຜົນຜະລິດ ຄາດ
ຄະເນ 

ດິນໜ�ຽວ, 
ຊ້ັນດິນເລກິ 
Clayey, Deep Soil 

ເອນ 8 4 2  ຖ�າໃສ� COF 
ປະສົມຈະສູງ
ກວ�ານີ ້

ພີ  5 4 2 

ເຄ  5 2  
ຕົມ, ແລບ, ເລກິ 
Silty, Deep soil 

ເອນ 8 4 2  ຖ�າໃສ� COF 
ປະສົມຈະສູງ
ກວ�ານີ ້

ພີ  4 3 2 
ເຄ  4 2 0 

ດິນ, ຕົມລະອຽດ 
Fine, loamy, 

Deep soil 

ເອນ 10 6 4  ຖ�າໃສ� COF 
ປະສົມຈະສູງ
ກວ�ານີ ້

ພີ  3 2 1 
ເຄ  2 3 0 

ດິນຕົມ ມສີ�ວນຫຍາບປະປົນ, 
ຊ້ັນດິນເລກິ 
Course loamy, Deep soil 

ເອນ 8 4 2  ຖ�າໃສ� COF 
ປະສົມຈະສູງ
ກວ�ານີ ້

ພີ  5 4 2 
ເຄ  4 3 1 

ດິນຊາຍ, ເລກິ 
Sandy, Deep soil 

ເອນ 10 6 2  ຖ�າໃສ� COF 
ປະສົມຈະສູງ
ກວ�ານີ ້

ພີ  3 2 1 

ເຄ  4 1 0 

ດິນຕື້ນ 
Shallow soil 

ເອນ 10 6 2  ຖ�າໃສ� COF 
ປະສົມຈະສູງ
ກວ�ານີ ້

ພີ  3 2 1 

ເຄ  3 1 0 

ດິນເຄັມ 
Saline soil 

ເອນ 10 6 2  ຖ�າໃສ� COF 
ປະສົມຈະສູງ
ກວ�ານີ ້

ພີ  3 2 1 

ເຄ  3 1 0 

ຕາຕະລາງ 2: ການຈັດລະດັບທາດພີ (P) ຈາກຜົນກວດສອບດ�ວຍ Soil test Kit 

ລະດັບ P Available (mg/kg) K Available (mg/kg) 

ຕ�່າ L) <3 0-40 

ປານກາງ M) 3.1-10 41-80 

ສູງ H) 10.1-25 81-120 

ສູງຫຼາຍ VH) >25 - 

ໝາຍເຫດ: P ແລະ K available ແມ�ນ K2O, P2O5 
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ຕົວຢ�າງ: ດິນຕົມແລບ ຊ້ັນດິນເລກິ: 

 ຄ່າ ເອນ (N) : ຕໍ່າຫຼາຍ 

      ພີ (P) : ຕໍ່າ 

      ເຄ (K) : ກາງ 

- ຄ່າທີ່ໄດ້  (N-P2O5-K2O) 

8-4-2 kg/ha /1 ha= 6.25 ໄລ່ 

8 x 6.25 – 4 x 6.25 – 2 x 6.25 kg/ha 
50-25-12.5 

ດ່ັງນ້ັນ: N= 50; P= 25; K=12.5 

ຕາຕະລາງ 6: ການຈັດລະດັບຄວາມເປັນກດົເປັນດ�າງຂອງດິນ pH) 

ຄ�າຄວາມເປັນກົດ-ດ�າງ ລະດັບ 
<4.5 

4.5 - 5.0 

5.1 - 5.5 

5.6 - 6.0 

6.1 – 6.5 

6.6 – 7.3 

7.4 – 7.8 

7.9 – 8.5 

8.6 – 9.0 

>9.1 

ກົດແຮງທີສຸ່ດ 
ກົດແຮງ 
ກົດ 
ກົດປານກາງ 
ກົດໜ້ອຍ 
ກາງ 
ດ່າງອ່ອນ 
ດ່າງປານກາງ 
ດ່າງແຮງ 
ດ່າງແຮງທີ່ສຸດ 

(ຄູ�ມືການວເິຄາະຕົວຢ�າງດນິ, ນ�້າ, ຝຸ�ນ, ພືດ; ໜ�າທີ 215) 

10 ການປະເມີນຄວາມຕ�ອງການປູນ 
ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຕ�ອງການປູນ ຕາມເນື້ອດິນແຕ�ລະປະເພດ 
ຄ�າ pH ນ�້າ ຫີນປູນບົດລະອຽດ CaCO3(T/ha) 

ເນື້ອ
ດິນຊາຍ 

ຕົມແກມ
ຊາຍ 

ດິນຕົມ ດິນໜຽວ 

5.00-5.49  1  2  2,5  3  

4.50-4.99  4  5  6  7  

4.00-4.49  7  8  11  13  

3.50-3.90  10  12  17  19  
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ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ອັດຕາການໃສ່ປູນ 
-   ປູນຂາວ Ca(OH)2 = ຫີນປູນ (CaCO)3 x 0.74 ຕ/ຮຕ 0.74 ຄ່າດັດແກ້) 

-   ຫີນປູນເຜົາ CaO ຫຼື ເປືອກຫອຍເຜົາ = ຫີນປູນ (CaCO)3 x 0.56 ຕ/ຮຕ  0.56 ຄາ່ດັດແກ້) 
 
ແປງທີ 1: ຕ້ອງການປັບປຸງດິນກົດໃນເນ້ືອດິນຊາຍແກມຕົມ pH(H2O) = 5 ໃຫ້ເປັນຄ່າກາງ pH = 7 ໂດຍຄິດໄລ່
ອັດຕາການໃສ່ປູນຂາວດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 ປູນຂາວ Ca(OH)2 = ຫີນປູນ (CaCO)3 x 0.74 ຕ/ຮຕ  

       = 2 x 0.74 ໂຕນ/ເຮັກຕາ 

       = 1.48 ໂຕນ/ເຮັກຕາ 

ຕາຕະລາງ 8: ຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ຂອງດິນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ແລະ ແນວທາງການແກ້ໄຂປັບປຸງດິນ 

(Peverill et al., 1999) 

ຄ�າ pH ສາເຫດການເກີດກົດ-ດ�າງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ�່ພືດ ແນວທາງການແກ�ໄຂປັບປຸງ 

<4.6 ດິນທີ່ມີຄ່າ pH ຕໍ່າກວ່າ 4 ສ່ວນຫຼາຍຈະພົບໃນດິນອິນຊີ ທີ່ມີການພຸພັງ

ຫຼາຍ, ດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຕໍ່າ, ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການປ່ຽນ

ແປງ pH ຕໍ່າ ແລະ ດິນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາຫຼາຍປີ ໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງບໍາລຸງດິນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທາດອາຫານສູນເສຍຈາກການ
ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ pH ຂອງດິນຫຼຸດລົງກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພິດຂອງບັນດາທາດ AL 

ແລະ Mn ການເປັນປະໂຫຍດຂອງ Mo ຫຼຸດລົງເກີດການຊະລ້າງ Ca, 

Mg, Na ແລະ K ຫຼາຍຂຶ້ນ ດິນເປັນກົດແຮງສ່ົງຜົນໃຫ້ກິດຈະກໍາຂອງຈຸ

ລິນຊໂີດຍສະເພາະຢ່າງຍິງແມ່ນ nitrifier ຫຼຸດລົງ  

ມີຄວາມຕ້ອງການໃສ່ປູນ ເພື່ອ
ປັບປຸງສະພາບກົດໃນດິນສາມາດ
ປູກພືດໄດ້ຜົນຜະລິດດີ ດ່ັງນ້ັນ ໃນ
ພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຫາປູນມາໃສ່ອີກ
ຢ່າງໜຶ່ງ ປູນກໍ່ມີລາຄາແພງ ຖ້າປະ
ເມີນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນຈະ
ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ອາດຈະເລືອກປູກພືດ
ປັບປຸງດິນທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນ
ກົດ  ເພື່ອເພີ່ມອິນຊີວັດຖຸ ແລະ 
ຊ່ວຍຫຼຸດດິນອະນິນຊທີີ່ເປັນກົດຢ່າງ
ຮຸນແຮງ 

11 ການກວດສອບເນືອ້ດິນ (Soil Texture): 
ເນ້ືອດິນເປັນຄຸນສົມບັດທາງດ້ານຟິຊິກທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດອ່ືນໆ ຂອງດິນເຊັ່ນ: ຄວາມແຂງ, ຄວາມຍາກງ່າຍໃນ
ການໄຖຄາດ, ຄວາມສາມາດໃນການເກັບນ້ໍາ ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີຄື: ຄວາມເປັນປະໂຫຍດຂອງທາດອາຫານພືດ. 
ດ່ັງນ້ັນ ການຮູ້ຊະນິດຂອງເນ້ືອດິນຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສັກກະຍະພາບ ແລະ ສາມາດຈັດການໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການກໍານົດປະເພດເນ້ືອດິນ ໂດຍອີງຕາມລະບົບ
ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ FAO)ມີທັງໝົດ 12 ປະເພດຄື: ເນ້ືອດິນຊາຍ (SA), ເນ້ືອດິນຊາຍແກມຕົມ 

(LS), ເນ້ືອດິນຕົມແກມຊາຍ (SL), ເນ້ືອດິນຕົມໜຽວແກມຊາຍ (SCL), ເນ້ືອດິນຕົມ (L), ເນ້ືອດິນຕົມແກມຊາຍ

ແປ້ງ (SiL), ເນ້ືອດິນຊາຍແປ້ງ (Si), ເນ້ືອດິນຕົມໜຽວແກມຊາຍແປ້ງ (SiCL), ເນ້ືອດິນຕົມໜຽວ (CL), ເນ້ືອດິນໜ

ຽວແກມຊາຍ (SC), ເນ້ືອດິນໜຽວແກມຊາຍແປ້ງ (SiC) ແລະ ເນ້ືອດິນໜຽວ (C). ນອກຈາກເອົາຕົວຢ່າງດິນໄປວິໄຈ
ຢູ່ຫ້ອງວິໄຈເພື່ອກວດສອບປະເພດຂອງເນ້ືອດິນແລ້ວ ຍັງສາມາດກວດສອບໄດ້ຢູ່ພາກສະໜາມໂດຍພື້ນຖານດ້ວຍວິທີ
ການໃຊ້ມືສໍາພັດ ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນປະຕິບັດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

  

 



169 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ເສ້ັນໂຄ້ງຮູບໂຕຢູມີຮອຍແຕກ 
 

ເອົາດິນປະສົມນ້ໍາແລ້ວນວດຈົນດິນໜຽວຕິດມື 

ປ້ັນດິນໃຫ້ເປັນກ້ອນກົມ 

ຊາຍແກມຕົມ ກ້ອນດິນແຕກງ່າຍ 

ສໍາພັດນຸ່ມຄືແປ້ງ 

ດິນຊາຍ 

ປ້ັນກ້ອນດິນໃຫ້ເປັນເສ້ັນໃຫຍ່ 

ປ້ັນກ້ອນດິນໃຫ້ເປັນເສ້ັນນ້ອຍໆ 

ໂຄ້ງເສ້ັນນ້ອຍໃຫ້ເປັນຮູບໂຕຢູ 

ສໍາພັດຊານ້ິວມ ື

ເສ້ັນໂຄ້ງເປັນວົງແຫວນ 

ວົງແຫວນມີຮອຍແຕກ 

ສໍາພັດຊາເປັນລັກສະນະເດ່ັນ 

ສໍາພັດນຸ່ມລ່ືນເປັນລັກສະນະເດ່ັນ 

ຕົມແກມຊາຍ 

ສໍາພັດນຸ່ມຄືແປ້ງຫລາຍ 

ຕົມແກມຊາຍແປ້ງ 

ຊາຍແປ້ງ 

ດິນຕົມ 
ສໍາພັດນຸ່ມລ່ືນ 

ເປັນລັກສະນະເດ່ັນ ສໍາພັດຊາເປັນ 
ລັກສະນະເດ່ັນ 

 

ຕົວໜຽວແກມຊາຍ 

ສໍາພັດນຸ່ມລ່ືນ 
ເປັນລັກສະນະເດ່ັນ 

ຕົວໜຽວແກມຊາຍແປ້ງ 

ຕົວໜຽວ 

ໜຽວແກມຊາຍ 

ໜຽວແກມຊາຍແປ້ງ 

ດິນໜຽວ 

ບໍ່ໄດ້ 

ໄດ້ 
ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 
ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 
ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 

ໄດ້ 

ບໍ່ໄດ້ 
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ຕາຕະລາງ 9: ສັງລວມປະເພດເນື້ອດນິ 
ລ/
ດ 

ປະເພດເນື້ອດິນ ລະຫັດ % ດິນຊາຍ % ດິນຊາຍ
ແປ�ງ 

% ດິນໜຽວ 

1 ເນ້ືອດິນຊາຍ SA 85-100 0-15 0-10 
2 ເນ້ືອດິນຂາຍແກມຕົມ LS 70-90 0-30 0-15 
3 ເນ້ືອດິນຕົມແກມຊາຍ SL 45-85 0-50 0-20 
4 ເນ້ືອດິນຕົມໜຽງແກມຊາຍ SCL 45-80 0-28 20-35 
5 ເນ້ືອດິນຕົມ L 22-52 28-50 8-28 
6 ເນ້ືອດິນຕົມແກມຊາຍແປ້ງ SiL 0-50 50-80 0-28 
7 ເນ້ືອດິນຊາຍແປ້ງ Si 0-20 80-100 0-12 
8 ເນ້ືອດິນຕົມໜຽວແກມຊາຍ

 
SiCL 0-20 40-72 28-40 

9 ເນ້ືອດິນຕົມໜຽວ CL 20-45 15-52 28-40 
10 ເນ້ືອດິນໜຽວແກມຊາຍ SC 45-65 0-20 35-55 
11 ເນ້ືອດິນໜຽວແກມຊາຍແປ້ງ SiC 0-20 40-60 40-60 
12 ເນ້ືອດິນໜຽວ C 0-45 0-40 40-100 
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ຕາຕະລາງ 10: ຂ້ັນມາດຖານຂອງປະຕິກິລິຍາດິນ Soil pHH2O) 
ລ/ດ pHH2O ການຕີລາຄາ ລາວ) ການຕີລາຄາ ອັງກດິ) ໝາຍເຫດ 

1 <4.0 ກົດແຮງສຸດຂີດທີ່ສຸດ Very extremely acid  
2 4.1 - 4.5 ກົດແຮງສຸດຂີດ Extremely acid  
3 4.6 - 5.0 ກົດແຮງທີ່ສຸດ Very strongly acid  
4 5.1 - 5.5 ກົດແຮງ Strongly acid  
5 5.6 - 6.0 ກົດປານກາງ Moderately acid  
6 6.1 - 6.5 ກົດອ່ອນ Slightly acid  
7 6.6 - 7.3 ເປັນກາງ Neutral  
8 7.4 - 7.9 ເປັນດ່າງອ່ອນ Slightly alkaline  
9 8.0 - 8.5 ເປັນດ່າງປານກາງ Moderately alkaline  
10 8.6 - 9.0 ເປັນດ່າງແຮງ Strongly alkaline  
11 >9.0 ເປັນດ່າງແຮງທີ່ສຸດ Very strongly alkaline  

12 ຄວາມເລິກຂອງຊັນ້ດິນ Soil depth): 

ຫມາຍເຖິງຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນດິນນັບຈາກຫນ້າດິນລົງເລິກເຖິງຊັ້ນຫີນແຂງ, ຊັ້ນຫີນດານ ຫຼື ລະດັບນ້ໍາໃຕ້ດິນຄວາມ
ເລິກຂອງດິນ ຈະມີສ່ວນສໍາພັນກັບຄວາມເລິກຂອງລະບົບຮາກພືດໃນການຢັ່່ງເພື່ອຫາອາຫານ ແລະ ຢຶດຕົ້ນໄວ້. ດິນທີ່ມີ
ຄວາມເລິກຫລາຍ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮາກພືດກໍ່ເປັນໄປໄດ້ງ່າຍ.  
ນອກຈາກນ້ີລະດັບນ້ໍາໃຕ້ດິນກໍ່ຈະເປັນຕົວຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮາກພືດດ້ວຍ, ຖ້າຫາກລະດັບນ້ໍາໃຕ້ດິນຕື້ນ 
ໃກ້ຫນ້າດິນ) ໂອກາດທີ່ຮາກພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໄປສູ່ເບື້ອງລ່າງ ກໍ່ເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນ່ືອງຈາກວ່າດິນຂ້າງລ່າງຈະຂາດອົກ

ຊີເຈັນ. ຄວາມເລິກຂອງຊັ້ນດິນແບ່ງອອກເປັນ 5 ຊັ້ນຄື: ຊັ້ນດິນຕື້ນທີ່ສຸດ R) ໜ້ອຍກວ່າ 30 ຊມ, ຊັ້ນດິນຕື້ນ S) ແຕ່ 

31-50 ຊມ, ຊັ້ນດິນບາງ T) ແຕ່ 51-75 ຊມ, ຊັ້ນດິນເລິກປານກາງ M) ແຕ່ 76-100 ຊມ ແລະ ຊັ້ນດິນເລິກ D) 

ຫລາຍກວາ່ 100 ຊມ. 

13 ຄວາມຄ�ອຍຊນັຂອງພືນ້ທ່ີ Slope): 
ສະແດງຂອບເຂດຄວາມຄ້ອຍຊັນ ແລະ ລັກສະນະຄວາມຄ້ອຍຊັນຂອງພື້ນທີ່ ໄດ້ຈັດຊັ້ນມາດຕະຖານອອກເປັນ 6 ຊັ້ນຄື: 
ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນແຕ່ 0 – 2% ຮາບພຽງຫລືຂ້ອນຂ້າງຮາບພຽງ), ຄວາມຄ້ອຍຊັນແຕ່ 2 – 8% ຫລຸບໂນນ), ຄວາມ

ຄ້ອຍຊັນແຕ່ 8 – 16% ເປັນລູກຄື້ນ), ຄວາມຄ້ອຍຊັນແຕ່ 16 – 30% ເປັນເນີນພູ), ຄວາມຄ້ອຍຊັນແຕ່ 30 – 
55% ເປັນພູສູງຊັນ) ແລະ ຄວາມຄ້ອຍຊັນຫລາຍກວ່າ 55% ເປັນພູສູງຊັນຫລາຍ).  
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 ການຄິດໄລ�ລະດັບຄວາມຄ�ອຍຊັນ: 

ຕາມສູດ: H/D x 100 = ເປີເຊັນຂອງລະດັບຄວາມຄ�ອຍຊັນ (slope in percent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ແຫລ�ງຂ�້ມູນ: Cowlitz County Building & Planning Department. 

 

D = distance measured 

String held level 

H = from string to the ground 
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14 ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ: 
ການປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບ, ໂດຍອີງຕາມຄຸນສົມບັດທາງເຄມີ ແລະ ຟີຊິກຂອງ
ດິນຄືດ່ັງຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີ: 

 
ຕາຕະລາງ 11: ການປະເມີນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແບບມີສ�ວນຮ�ວມ: 

ລະດັບຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນ 
ຂອງດິນ 

ຄ�າຄວາມເປັນ
ກົດ-ດ�າງຂອງ
ດິນ (pH) 

ໄນໂຕຣເຈນ 
(%N) 

ຟົດສະຟ�ຣັດທີ່
ເປັນປະໂຫຍດ 
(ppm) 

ໂປຕັດຊຽມທີ່
ເປັນປະໂຫຍດ 
(K2Omg/ 

100gດິນ) 

ເນື້ອດິນ 
(Soil Texture) 

ຄວາມຄິດ
ເຫນັຂອງ
ຊາວບ�ານ 

ຕ່ໍາ Low (L) <4.5 

 >7.3 

(1) 

< 0.15 

 

(1) 

<10 

 

(1) 

<4.0 

 

(1) 

- ຊາຍ - ຊາຍແກມຕົມ - ຕົມ
ແກມຊາຍ - ຊາຍແປງ້ 
(1) 

ດິນບໍ່ດີ 
 

(1) 

ປານກາງ 
Medium (M) 

4.6 – 5.5 

 

(2) 

0.16 – 0.25 

 

(2) 

10-18 

 

(2) 

4.0-12.0 

 

(2) 

- ຕົວໜຽວແກມຊາຍ - ຕົມ
ໜຽວ - ໜຽວແກມຊາຍ - ໜ
ຽວແກມຊາຍແປ້ງ - ໜຽວ 
(2) 

ປານກາງ 
 

 

2) 

ສູງ High (H) 5.6 – 7.3 

 

(3) 

> 0.25 

 

(3) 

>18 

 

(3) 

>12.0 

 

(3) 

- ຕົມ - ຕົມແກມຊາຍແປງ້ -
ຕົມໜຽວແກມຊາຍແປງ້ 
(3) 

ດິນດີ 
 

(3) 

  

ວິທີການຄໍານວນລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນໂດຍການໃຫ້ເປັນຄະແນນ, ດ້ວຍການສັງລວມເອົາຄະແນນໃນ

ວົງເລັບເຊັ່ນ: 1), (2) ແລະ (3) ຕາມແຕ່ລະປັດໃຈທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ ຖ້າຫາກຄະແນນລວມ: 

ຄະແນນແຕ່ 6 – 8 ມີລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຕໍ່າ L). 

ຄະແນນແຕ່ 9-13 ມີລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນປານກາງ M). 

ຄະແນນແຕ່ 14-18 ມີລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ H). 
ສໍາລັບຄວາມເລິກຂອງຊັ້ນດິນ ແລະ ລະດັບຄວາມຄ້ອຍຊັນຂອງພື້ນທີ່ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ການປະເມີນຈາກພື້ນທີ່ພາກສະໜ
າມຕົວຈິງເພື່ອປະກອບໃນການຕັດສິນໃຈກໍານົດຂອບເຂດຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ເພື່່ອສ້າງແຜນທີ່ ການປະເມີນ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
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ຮູບ 6: ແຜນທີ່ ປະເມີນຄວາມອຸດມົສົມບູນຂອງດິນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ 
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ເອກະສານແນບທ�າຍ V: ລະບົບການຈ�າແນກປະເພດ ແລະ ລະຫັດ
ຄ�າສີ ການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນ 

 
ລະບົບການຈ�າແນກປະເພດທ່ີດິນ ແລະ ລະຫັດຄ�າສ ີສ�າລັບ: 

• ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ CLUFC) 

• ການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ FLUMZ) 

• ຈຸດທີ່ຕັ້ງພູມີສາດສໍາຄັນ PoI) ແລະ ສັນຍະລັກສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 

ສັງລວມການຈ�າແນກປະເພດ ແລະ ລະຫັດຄ�າສີການນ�າໃຊ�ທີດ່ິນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ�ມ
ປ�າໄມ�(CLUFC) 

ໄດ້ພັດທະນາການຈໍາແນກປະເພດ ແລະ ລະຫັດຄ່າສີການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈັຸບັນ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ລະດັບ 3 ທີ່
ລຽງເປັນລໍາດັບ ແລະ ມີຄວາມລະອຽດ ສໍາລັບການສ້າງເປັນແຜນທີ່. ລະບົບນ້ີໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃຫ້

ສົມບູນໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາ ໄດ້ບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກການລົງຈັດຕັ້ງພາກສະໜາມ ເຮົາ

ໄດ້ດັດປັບ, ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ສົມບູນ. ອົງປະກອບຂອງລະບົບການຈັດປະເພດນ້ີແມ່ນຈະອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ

ໃນຫົວຂໍ້ນ້ີ. 
ລະດັບທີ່ 1 ຂອງລະບົບການຈໍາແນກທີ່ມີສາມລະດັບ ແມ່ນອີງຕາມ 8 ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຫຼັກ ດ່ັງທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ຂອງສປປລາວ, ໂດຍໄດ້ເພີ່ມພຽງບາງປະເພດເຂົ້າມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບສົມບູນຂຶ້ນ. 
ລະດັບທີ່ 2 ແລະ 3 ແມ່ນ ບັນດາໝວດໝູ່ ທີ່ເພີ່ມລາຍລະອຽດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຈໍາແນກ 
ສາມາດບົ່ງບອກເຖິງລັກສະນະການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ແທ້ຈິງໄດ້. 
 ລະດັບທີ່ 1: ປະ ເພ ດທ ີ່ດນິ : ຈັດເປັນປະເພດສູງສຸດ. ປະເພດທີ່ດິນ ອະທິບາຍການປົກຫຸ�ມໜ�າດນິ/

ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ແບບທົວ່ໄປ. ປະກອບມີ 9 ປະເພດທີດ່ນິ.  

 ປະເພດທີ່ດິນ ໝາຍເຫດ 
1 ດິນກະສິກໍາ  
2 ດິນປ່າໄມ ້ ປ່າໄມທ້ີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຖາງ 
3 ດິນເປັນນ້ໍາ  
4 ດິນປຸກສ້າງ ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ 
5 ດິນອຸດສາຫະກໍາ  
6 ດິນໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ  
7 ດິນວັດທະນາທາໍ ກວມເອາົທີ່ດິນສະຖານທີທ່ອ່ງທ່ຽວ 
8 ດິນປ້ອງກັນຊາດປອ້ງກັນຄວາມສະຫງົບ  
 ແລະ ປະກອບ 1 ປະເພດເພ່ີມເຕີມ  
9 ທີ່ດິນທໍາມະຊາດອື່ນໆ ທົ່ງຫຍ້າທໍາມະຊາດ, ພະລານຫີນ, ດິນປອກໂລ້ນ 

ການຈັດປະເພດດິນລະດັບ 1 ແມ່ນເໝາະສໍາລັບການສ້າງແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນລະດັບປະເທດ ຫຼື ແຂວງເທົ່ານ້ັນ.  
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 ລະດັບທີ່ 2: ພື້ນທີ່ການນໍາໃຊທ້ີ່ດິນ: ປະເພດນ້ີແມ່ນປະເພດທີ່ຮອງຈາກແຕ່ລະ ປະເພດທີ່ດິນ ຈາກລະດັບ 1 ແລະ ໃຫ້
ລາຍລະອຽດຫຼາຍກ່ວາ. ຕົວຢ່າງ  
 ປະເພດທີ່ດິນ ລະດັບ 1 "ປ່າໄມ້ປະຈຸບັນ" ປະກອບມີ 4 ພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ແກ່: “ປ່າປະສົມ”, “ປ່າດົງ

ດິບ, “ປ່າໄມ້ພັດໃບ” ແລະ “ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ”.  

 “ດິນກະສິກํາ“ ກໍ່ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 10 ປະເພດພື້ນທີ່ການນํາໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ແກ່ “ພື້ນທີ່ດິນນາ”, “ພື້ນທີ່ປູກຝັງ

ຄົງທີ່”, “ພື້ນທີ່ປູກພືດອາຍຸຍາວ”,“ພື້ນທີ່ລ້ຽງສັດ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າ” ແລະ ອ່ືນໆ.  
     ການຈັດປະເພດດິນລະດັບ 2 ແມ່ນເໝາະສໍາລັບ ການສ້າງແຜນທີ່ລະດັບແຂວງ ຫຼື ເມືອງ  

 
 ລະດັບທີ່ 3: “ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຍ່ອຍ”: ຂະຫຍາຍປະເພດທ່ີດິນລະດັບ 2 ຍີ່ງຂຶ້ນໄປອີກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ

ໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ລະອຽດຍິ່ງຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ພື້ນທີ່ດິນນາ ປະກອບມີ 18 ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຍ່ອຍ 
(ເບີ່ງຮູບພາບ 46 ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ). 

ການຈັດປະເພດດິນລະດັບ 3 ແມ່ນເໝາະສໍາລັບ ການສ້າງແຜນທີ່ລະດັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ  

 
ຮູບພາບ 1: 3-ລະດັບຂອງ ການຈໍາແນກປະເພດ ແລະ ລະຫັດຄ່າສີການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນປະຈຸບັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ (CLU/FC) 
ພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ ລວມທັງໝົດ ສະບັບ 17.3 ເດືອນກັນຍາ 2017) ປະກອບມີ:  
 9 ປະເພດທີ່ດິນ  Type_ID) 

 44 ພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ Cat_ID) 

 173 ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຍ່ອຍ SubCat_ID)  
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15 ປະເພດ ແລະ ລະຫັດຄ�າສີການນ�າໃຊ�ທ່ີດິນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມປົກຫຸ�ມປ�າໄມ� ສະບັບ 
17.3) 

 
 

TypeID Type_L CatID Cat_L Color/Sym SubCat_ID SubCat_L Color/Sym

¯½À²©ê†©ò ລະດັບ2: ພ້ືນທ່ີການນຳໃຊ້ທ່ີດິນໃນປະຈຸບັນ ສີສັນຍາລັກ ລະດັບ 3: ປະເພດນຳໃຊ້ທ່ີດິນຍ່ອຍ ສີສັນຍາລັກ

1 101 ປ່າປະສົມ 10101 ປ່າປະສົມ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

10102 ປ່າປະສົມ: ດົງດິບ-ໄມ້ພັດໃບ

10103 ປ່າປະສົມ: ປ່າດົງດີບ-ໄມ້ພັດໃບ-ໄມ້ປ່ອງ

10104 ປ່າປະສົມ: ໄມ້ພັດໃບ-ໄມ້ປ່ອງ

10105 ປ່າປະສົມ ໄມ້ໃບກວ້າງ-ໄມ້ໃບແຫລມ

10106 ປ່າລຽບແຄມນ້ຳ

10107 ປ່າປະສົມ ມີຫວາຍຫຼາຍ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

10108 ປ່າປະສົມ ມີໝາກແໜ່ງ CA   CA   CA   CA

10109 ປ່າປະສົມ ມີຂ້ີຊີ KS   KS   KS   KS

10110 ປ່າປະສົມ ມີຕ້ົນບົງ BB   BB   BB   BB

10111 ປ່າປະສົມ ມີພືດເປັນຢາພ້ືນເມືອງ MP   MP   MP   MP

10112 ປ່າປະສົມ ທ່ີມີການລ້ຽງສັດ

10113 ປ່າປະສົມ ທ່ີມີຊາປ່າ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

102 ປ່າດົງດິບ 10201 ປ່າດົງດິບ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

10202 ປ່າດົງດິບ ຕືບໜາ

10203 ປ່າດົງດິບ ບ່ໍຕືບໜາ

10204 ປ່າດົງດິບ ມີຫວາຍຫຼາຍ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

10205 ປ່າດົງດິບ ມີໝາກຈອງບານ MJ   MJ   MJ   

10206 ປ່າດົງດິບ ມີຊາປ່າ TEA   TEA   TEA

10207 ປ່າດົງດິບ ທ່ີມີການລ້ຽງສັດ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

103 ປ່າໄມ້ພັດໃບ (ປ່າໄມ້ລ່ົນໃບຍາມແລ້ງ) 10301 ປ່າໄມ້ພັດໃບ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

10302 ປ່າໂຄກ

10303 ປ່າໄມ້ປອ່ງ 

10304 ປ່າໂຄກປົນຫິນ

10305 ປ່າຄ່ັງ

10306 ປ່າໂຄກຫ່າງ

10307 ປ່າໂຄກມີຫີນແຮ່

10308 ປ່າໂຄກມີດິນຊາຍ

10309 ປ່າໂຄກມີຫີນດານ

10310 ປ່າໂຄກ ທ່ີມີການລ້ຽງສັດ

10311 ປ່າຄ່ັງ ທ່ີມີການລ້ຽງສັດ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

104 ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ (ໃບແຫລມ) 10401 ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

10402 ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ ຕືບໜາ

10403 ປ່າແປກຄັງ

10404 ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ ທ່ີມີການລ້ຽງສັດ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

109 ພ້ືນທ່ີປູກໄມ້ເພ່ືອໄມ້ 10901 ພ້ືນທ່ີປູກໄມ້ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

10902 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໄມ້ສັກ TE     TE     TE      TE     

10903 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໄມ້ເນ້ືອແຂງ HW     HW     HW

10904 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໄມ້ວິກ EC     EC     EC     EC     

10905 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໄມ້ເນ້ືອອ່ອນ SW     SW     SW      

10906 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໄມ້ກະຖິນນາລົງ/ ເທພາ AA     AA     AA     AA     

10907 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໄມ້ຕ້ີວ MD   MD   MD   MD  

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

ພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ທ່ີບ່ໍເຄີຍ

ຖືກຖາງມາກອ່ນ
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¯½À²©ê†©ò ລະດັບ2: ພ້ືນທ່ີການນຳໃຊ້ທ່ີດິນໃນປະຈຸບັນ ສີສັນຍາລັກ ລະດັບ 3: ປະເພດນຳໃຊ້ທ່ີດິນຍ່ອຍ ສີສັນຍາລັກ

2 ທ່ີດິນກະສິກຳ 201 ດິນນາ 20101 ພ້ືນທ່ີດິນນາ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

20102 ພ້ືນທ່ີນານ້ໍາຝົນ (ນາປີ)

20103 ພ້ືນທ່ີນາ (ນາປີ + ນາແຊງ)

20104 ພ້ືນທ່ີນາຊົນລະປະທານ (ນາແຊງ)

20105 ພ້ືນທ່ີນາຕ່າວ

20106 ພ້ືນທ່ີສະຫງວນໄວ້ເຮັດນາ

20107 ພ້ືນທ່ີນາເຮ້ືອ

20108 ພ້ືນທ່ີນາ (ນາປີ + ພືດລະດູແລ້ງ)

ສໍາລັບບ້ານບ່ໍເຮັດໄຮ່

20111 ພ້ືນທ່ີດິນນາ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

20112 ພ້ືນທ່ີນານ້ໍາຝົນ (ນາປີ)

20113 ພ້ືນທ່ີນາ (ນາປີ + ນາແຊງ)

20114 ພ້ືນທ່ີນາຊົນລະປະທານ (ນາແຊງ)

20115 ພ້ືນທ່ີນາຕ່າວ

20116 ພ້ືນທ່ີສະຫງວນໄວ້ເຮັດນາ

20117 ພ້ືນທ່ີນາເຮ້ືອ

20118 ພ້ືນທ່ີນາ (ນາປີ + ພືດລະດູແລ້ງ)

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

202 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງເນີນສູງໝູນວຽນກັບປ່າເຫລ່ົາ 20201 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງເນີນສູງ (ປີ ຂອງ ພາບຖ່າຍ) - ຈະບ່ໍ

20202 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງເນີນສູງ: ເຂ້ົາໄຮ່ (ປີ ຂອງ ພາບຖ່າຍ)  ເຂ້ົາໄຮ່    ເຂ້ົາໄຮ່  

20203 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງເນີນສູງ: ໄຮ່ສາລີ (ປີ ຂອງ ພາບຖ່າຍ)   ໄຮ່ສາລີ    ໄຮ່ສາລີ

20204 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງເນີນສູງ: ມັນຕ້ົນ (ປີ ຂອງ ພາບຖ່າຍ) ມັນຕ້ົນ   ມັນຕ້ົນ

20205 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງເນີນສູງ: ໝາກເດືອຍ (ປີ ຂອງ ພາບຖ່າຍ) ໝາກເດືອຍ

20206 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງເນີນສູງ: ໝາກງາ (ປີ ຂອງ ພາບຖ່າຍ) ໝາກງາ  ໝາກງາ   

20207 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງເນີນສູງ: ພືດອ່ືນໆ (ປີ ຂອງ ພາບຖ່າຍ) ພືດອ່ືນໆ     ພືດອ່ືນໆ     

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

20210 ພ້ືນທ່ີປ່າເລ່ົາ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

20211 ພ້ືນທ່ີປ່າເລ່ົາ 1 ປີ (ປີ ຂອງ ພາບຖ່າຍ -1) ປ່າເລ່ົາ 1ປີ

20212 ພ້ືນທ່ີປ່າເລ່ົາ >1 ປີ (ປີ ຂອງ ພາບຖ່າຍ ->1)

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

20221 ພ້ືນທ່ີປ່າເລ່ົາ ມີຍານ ປ່າເລ່ົາ ມີຍານ

20222 ພ້ືນທ່ີປ່າເລ່ົາ ໄມ້ປ່ອງ ປ່າເລ່ົາ ໄມ້ປ່ອງ

20223 ພ້ືນທ່ີປ່າເລ່ົາມີຊາ ປ່າເລ່ົາມີຊາ

20224 ພ້ືນທ່ີປ່າເລ່ົາມີຢາງບົງ ປ່າເລ່ົາມີຢາງບົງ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

204 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງປະຈຳປີ/ລ້ົມລຸກ ຄົງທ່ີ A   A   A   A   A   A 20401 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ A   A   A   A   A   A

20402 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ສາລີ AMZ   AMZ   AMZ   

20403 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ໝາກງາ ASS   ASS   ASS

20404 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ໝາກເດືອຍ AJT   AJT   AJT   

20405 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ມັນຝລ່ັງ APT   APT   APT

20406 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຖ່ົວເຫລືອງ ASB   ASB   ASB

20407 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຖ່ົວຂຽວ AMB   AMB   AMB

20408 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ພືດຜັກ AVT   AVT   AVT

20409 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ມັນດ້າງ ASP   ASP   ASP

20410 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຖ່ົວດິນ AGN   AGN   AGN

20411 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຢາສູບ ATB   ATB   ATB

20412 ພ້ືນທ່ີປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຝ້າຍ ACT   ACT   ACT

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..."  
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¯½À²©ê†©ò ລະດັບ2: ພ້ືນທ່ີການນຳໃຊ້ທ່ີດິນໃນປະຈຸບັນ ສີສັນຍາລັກ ລະດັບ 3: ປະເພດນຳໃຊ້ທ່ີດິນຍ່ອຍ ສີສັນຍາລັກ

2 205 ພ້ືນທ່ີປູກພືດ ຮອບວຽນ 2-3 ປີ ຄົງທ່ີ B    B   B   B   B 20501 ພ້ືນທ່ີປູກພືດ ຮອບວຽນ 2-3 ປີ ຄົງທ່ີ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະ B    B   B   B   B

20502 ພ້ືນທ່ີປູກ: ມັນຕ້ົນ BCV    BCV    BCV

20503 ພ້ືນທ່ີປູກ: ອ້ອຍ BSC   BSC   BSC

20504 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກຮຸ່ງ BPP   BPP   BPP

20505 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກກ້ວຍ BBN   BBN   BBN

20506 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກນັດ BPA   BPA   BPA

20507 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກກະຈຽບ BRS   BRS   BRS

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

206 ສວນປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດຢືນຕ້ົນ 20601 ພ້ືນທ່ີປູກ ສວນປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດຢືນຕ້ົນ - 

20602 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໄມ້ໃຫ້ໝາກທ່ົວໄປ FT   FT   FT   FT

20603 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກກ້ຽງ CT   CT   CT   CT

20604 ພ້ືນທ່ີປູກ: ຫມາກມ່ວງ MG    MG    MG     MG 

20605 ພ້ືນທ່ີປູກ: ຫມາກລ່ີນຈ່ີ LY   LY   LY   LY

20606 ພ້ືນທ່ີປູກ: ຫມາກລຳໄຍ LO   LO   LO   LO

20607 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກລະມຸດ SO   SO   SO   SO

20608 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກກ່ໍ CN   CN   CN   CN

20609 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກພ້າວ CC   CC   CC   CC

20610 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກມ່ວງຫິມະພານ CW   CW   CW   CW

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

20651 ພ້ືນທ່ີປູກ: ຫວາຍ  ~ ~ ~ ~ ~

20652 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໄມ້ປ່ອງ BB    BB    BB    BB

20653 ພ້ືນທ່ີປູກ: ກາເຟ CF   CF   CF   CF

20654 ພ້ືນທ່ີປູກ: ຊາ TEA    TEA     TEA

20655 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກເຍົາ JT   JT   JT    JT

20656 ພ້ືນທ່ີປູກ: ມອນ MB   MB   MB   MB

20657 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກນ້ໍາມັນເຄືອ IB   IB   IB   IB 

20658 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກແໜ່ງ CA   CA   CA   CA

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

207 ກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ 20701 ກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ - ທ່ີບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

20702 ກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ - ພ້ືນທ່ີປູກກາເຟກ້ອງປ່າ CF    CF    CF

20703 ກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ - ພ້ືນທ່ີປູກໝາກແໜ່ງກ້ອງປ່າ CA    CA   CA  CA

20704 ກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ - ພ້ືນທ່ີປູກຊາກ້ອງປ່າ ຊາ   ຊາ   ຊາ   ຊາ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

20751 ພ້ືນທ່ີປູກ: ຢາງພາລາ RB   RB   RB   RB

20752 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໄມ້ເກດສະໜາ AC   AC   AC   AC

20753 ພ້ືນທ່ີປູກ: ຕ້ົນບົງ BB   BB   BB   BB

20754 ພ້ືນທ່ີປູກ: ປາມນ້ໍາມັນ OP   OP   OP   OP

20755 ພ້ືນທ່ີປູກ: ໝາກນ້ໍາມັນ TO   TO   TO   TO

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

209 ພ້ືນທ່ີດິນປູກພືດກະສິກຳ ອ່ືນໆ 20901 ພ້ືນທ່ີປູກພືດກະສິກຳອ່ືນໆ

210 ພ້ືນທ່ີລ້ຽງສັດ ແລະ ທ່ົງຫຍ້າ 21001 ພ້ືນທ່ີລ້ຽງສັດ ແລະ ທ່ົງຫຍ້າ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

21002 ພ້ືນທ່ີປູກ ຫຍ້າລ້ຽງສັດ 

21003 ພ້ືນທ່ີທ່ົງຫຍ້າທໍາມະຊາດ (ຄັງ)

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

211 ພ້ືນທ່ີລ້ຽງສັດເປັນຄອກ/ ຟາມ 21101 ພ້ືນທ່ີລ້ຽງສັດ ເປັນຄອກ/ ຟາມ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

21102 ຟາມໝູ

21103 ຟາມໄກ່

21104 ຟາມໝູ ແລະ ໜອງປາ

21105 ຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 
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¯½À²©ê†©ò ລະດັບ2: ພ້ືນທ່ີການນຳໃຊ້ທ່ີດິນໃນປະຈຸບັນ ສີສັນຍາລັກ ລະດັບ 3: ປະເພດນຳໃຊ້ທ່ີດິນຍ່ອຍ ສີສັນຍາລັກ

212 ພ້ືນທ່ີໜອງລ້ຽງປາ, ເຂດໜອງລ້ຽງກຸ້ງ 21201 ພ້ືນທ່ີໜອງລ້ຽງປາ, ເຂດໜອງລ້ຽງກຸ້ງ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

21202 ພ້ືນທ່ີໜອງລ້ຽງປາ

21203 ພ້ືນທ່ີໜອງລ້ຽງກຸ້ງ

21204 ພ້ືນທ່ີໜອງປາປະສົມປະສານໄມ້ໃຫ້ໝາກ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

220 ທ່ີດິນກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ 22001 ທ່ີດິນກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

22002 ຝາຍ

22003 ຄອງເໝືອງ

22004 ຄອງຊອຍ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

3 ພ້ືນທ່ີເປັນນ້ ຳ 301 ເຂດບືງ ແລະ ໜອງ ທຳມະຊາດ 30101 ບືງ ແລະ ໜອງ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

30102 ໜອງ 

30103 ບຶງ

302 ແມ່ນ້ ຳ, ສາຍຫວ້ຍ 30201 ແມ່ນ້ຳ, ສາຍຫວ້ຍ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

30202 ແມ່ນ້ຳ

30203 ສາຍຫວ້ຍ

30204 ເຂດອະນຸລັກຮັກສາ ວັງສະຫງວນປາ

30205 ໜອງ / ບືງ ສັກສິດ SL  SL   SL   SL

303 ອ່າງເກັບນ້ ຳ 30301 ອ່າງເກັບນ້ຳ

304 ທ່ີດິນສະຫງວນແຄມນ້ຳ 30401 ທ່ີດິນສະຫງວນແຄມນ້ໍາ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

4 ທ່ີດິນປຸກສ້າງ 401 40101 ທ່ີດິນປຸກສ້າງ - ຈະບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

402 ທ່ີດິນປຸກສ້າງບຸກຄົນ 40201 ທ່ີດິນປຸກສ້າງບຸກຄົນ

403 ທ່ີດິນປຸກສ້າງຂອງລັດ 40301 ທ່ີດິນປຸກສ້າງຂອງລັດ

404 ທ່ີດິນປຸກສ້າງຂະຫຍາຍໃໝ່ RL   RL   RL  RL 40401 ທ່ີດິນແຮປຸກສ້າງ RL   RL   RL  RL

405 ຕຶກອາຄານ ໃນເຂດທ່ີພັກອາໃສ 40501 ຕຶກອາຄານ ໃນເຂດທ່ີພັກອາໃສ

40502 ພ້ືນທ່ີໂຮງຮຽນ

40503 ພ້ືນທ່ີຕະຫລາດ

40504 ພ້ືນທ່ີໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ

40505 ພ້ືນທ່ີເຂດການຄ້າ

40506 ພ້ືນທ່ີໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ GH   GH   GH

40507 ພ້ືນທ່ີຖ້ີມຂ້ີເຫຍ້ືອ

40508 ພ້ືນທ່ີຫ້ີຼນກິລາ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

5 ທ່ີດິນອຸດສະຫະກຳ 501 ເຂດບ່ໍແຮ່ ແລະ ບ່ໍຫີນ MQ 50101 ເຂດບ່ໍແຮ່ MQ   MQ   MQ

50102 ບ່ໍເກືອ SM   SM   SM

50103 ບ່ໍຫີນ SQ   SQ   SQ

50104 ບ່ໍດິນ   SY   SY   SY

502 ທ່ີດິນທ່ີຕ້ັງເຂດອຸດສະຫະກຳ FY 50201 ເຂດທ່ີດິນທ່ີຕ້ັງເຂດອຸດສະຫະກຳ FY   FY   FY

503 ເຂ່ືອນ ແລະ ດິນ ພະລັງງານໄຟຟ້າ HP 50301 ເຂ່ືອນພະລັງງານໄຟຟ້າ HP   HP   HP   

504 ທ່ີດິນໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ EG 50401 ທ່ີດິນໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ EG   EG   EG

50402 ທ່ີດິນພະລັງງານໄຟຟ້າແສງອາທິດ

50403 ທ່ີດິນພະລັງງານລົມ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

505 ແລວສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ/ສະຖານີໄຟຟ້າ TL 50501 ພ້ືນທ່ີແລວສາຍສ່ົງໄຟຟ້າແຮງສູງ HV  HV  HV

506 ທ່ີດິນຄົມມະນາຄົມ TL    TL    TL 50601 ທ່ີດິນຄົມມະນາຄົມ TL    TL    TL

 50602 ຫັຼກໂທລະຄົມມະນາຄົມ TA  TA  TA 

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 
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TypeID Type_L CatID Cat_L Color/Sym SubCat_ID SubCat_L Color/Sym

¯½À²©ê†©ò ລະດັບ2: ພ້ືນທ່ີການນຳໃຊ້ທ່ີດິນໃນປະຈຸບັນ ສີສັນຍາລັກ ລະດັບ 3: ປະເພດນຳໃຊ້ທ່ີດິນຍ່ອຍ ສີສັນຍາລັກ

6 ທ່ີດິນໂຍທາທິການ ແລ   601 ທາງ ປູກຢາງ / ເບຕົງ 60101 ທາງ ປູກຢາງ / ເບຕົງ

602 ຖະໜົນທາງດິນແດງ 60201 ທາງດິນ

603 ເຂດສະຫງວນທາງ 60301 ເຂດສະຫງວນທາງ

604 ທາງລົດໄຟ 60401 ທາງລົດໄຟ

605 ດິນສະຖານນີຂົນສ່ົງ 60501 ດິນສະຖານນີຂົນສ່ົງ

606 ບໍດິນ, ບ່ໍຫີນສຳລັບກ່ໍສ້າງທາງ 60601 ບໍດິນ,ບ່ໍຫີນສຳລັບກ່ໍສ້າງທາງ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

7 ທ່ີດິນວັດທະນະທຳ 701 ທ່ີດິນວັດ, ໂບດ ແລະ ອ່ືນໆ CR 70101 ຕືກອາຄານ ແລະ ຈຸດທ່ີຕ້ັງທາງວັດທະນະທຳ CR   CR   CR

702 ທ່ີດິນປ່າສັກສິດ ຫລື ຫໍມະເຫສັກ SF 70201 ປ່າ / ດິນ / ມະເຫສັກ SF   SF   SF

70202 ປ່າຊ້າ

703 ດິນວັດຖຸບູຮານແລະສະຖານທ່ີທອ່ງທ່ຽວ 70301 ສະຖານທ່ີທອ່ງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ຫລື ວັດຖຸບູຮານ

 70302 ສະຖານທ່ີທອ່ງທ່ຽວທຳມະຊາດ

70303 ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 
8 801 ເຂດປອ້ງກັນຊາດ,ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 80101 ຄ້າຍທະຫານ

802 ໂຮງຈັກໂຮງງານ ສະຖານທ່ີຜັກຜອ່ນຂອງ 80102 ຄ້າຍຕຳຫລວດ

9 ດິນທຳມະຊາດອ່ືນໆ 901 ພ້ືນທ່ີມີພືດທໍາມະຊາດປົກຫຸ້ມອ່ືນໆ 90101 ພ້ືນທ່ີປົກຫຸ້ມດ້ວຍພືດອ່ືນໆ

90102 ປ່າຫຍ້າ/ທ່ົງຫຍ້າທໍາມະຊາດ

90103 ປ່າພຸ່ມທໍາມະຊາດ

902 ພ້ືນທ່ີເປ່ົາຫວ່າງບ່ໍມີພືດປົກຫຸ້ມ 90201 ພ້ືນທ່ີເປ່ົາຫວ່າງບ່ໍມີພືດປົກຫຸ້ມ

 90202 ພ້ືນທ່ີດິນປອກໂລ້ນທຳມະຊາດ

90203 ພ້ືນທ່ີດິນປອກໂລ້ນຈາກການນຳໃຊ້

90204 ພ້ືນທ່ີພະລານຫີນ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

 

ທ່ີດິນປອ້ງກັນຊາດ

ປ້ອງກັນຄວາມ



182 

ການຈ�າແນກປະເພດທີ່ດນິ ແລະ ລະຫັດຄ�າສີ ເຂດຈັດສັນ ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສກິ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
(FLUMZ) 

ການຈໍາແນກປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ລະຫັດຄ່າສີ ເຂດຈັດສັນເຂດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ (FLUMZ) ແມ່ນຄ້າຍຄື

ກັນກັບ ການຈໍາແນກການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະຈຸບັນ/ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ (CLUFC) ຍົກເວັ້ນລະບົບການຈັດປະເພດເຂດ

ຈັດສັນເຂດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ ”ເຂດ” ເພື່ອສ້າງເປັນເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ອີງຕາມແຜນຈັດສັນ.  

ຄ້າຍຄືກັນກັບລະຫັດຄາ່ສີຂອງ  ແຜນທີ່ CLU/FC, ປະກອບມີ 3 ຖັນໃນແນວຕັ້ງເພື່ອຈັດປະເພດເຂດຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງ 
ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້: 
 ລະດັບທີ່ 1: ປະເພດທີ່ດິນ. ປະເພດທີ່ດິນ ອະທິບາຍການປົກຫຸ້ມໜ້າດິນ/ນํາໃຊ້ທີ່ດິນ ແບບທົ່ວໄປ. ປະກອບມີ 9 

ປະເພດທີ່ດິນ 8 ປະເພດທີ່ດິນແມ່ນອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ດິນ, ແລະ ມີ 1 ປະເພດເພີ່ມເຕີມເຂົ້າມາ) ເຊີ່ງໄດ້ແກ່:   

 ປະ ເພ ດທ ີ່ດນິ ສີ 
1 ດິນປ�າໄມ� 

 
2 ດິນກະສິກ�າ 

 
3 ດິນເປັນນ�າ້ 

 
4 ດິນປຸກສ�າງ 

 
5 ດິນອຸດສາຫະກ�າ 

 
6 ດິນວັດທະນາທ�າ 

 
7 ດິນປ�ອງກັນຊາດປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ 

 
8 ດິນໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ເສ້ັນທາງຄົມມະນາຄົມ 

 
 ແລະ ຍັງປະກອບມີ  
9 ດິນທ�າມະຊາດອ່ືນໆ 

 
 

 ລະດັບທີ່ 2: ເຂດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ: ປະເພດນ້ີຂະຫຍາຍຈາກ “ປະເພດທີ່ດິນ” ລະດັບທີ່ 1 ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະເຂດ
ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ໃຫ້ມີລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ລະອຽດຍີ່ງຂື້ນ. 

 

 ລະດັບທີ່ 3: ເຂດການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຍ່ອຍ: ປະເພດນ້ີຂະຫຍາຍຈາກ “ເຂດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ” ລະດັບທີ່ 2 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະເຂດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຍ່ອຍ ໃຫ້ມີລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ລະອຽດຍິ່ງຂຶ້ນອີກ. 
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ຮູບພາບ 2: 3-ລະດັບຂອງ ການຈໍາແນກປະເພດ ແລະ ລະຫດັຄ່າສີ ເຂດຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
 
ເຂດຈັດສັນຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ລວມທັງໝົດ ສະບັບ 17.3 ເດືອນກັນຍາ 2017) ປະກອບມີ:  
 9 ປະເພດທີ່ດິນ TypeZ_ID) 

 48 ພື້ນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ Cat_ID) 

 178 ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຍ່ອຍ subCat_ID) 
ລາຍລະອຽດຂອງ ການຈໍາແນກປະເພດ ແລະ ລະຫັດຄ່າສີ ເຂດຈັດສັນຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ ເອກະສານຄັດ
ຕິດ 2. 
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ປະເພດ ແລະ ລະຫັດຄ�າສີ ເຂດຈັດສັນ ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� (FLUMZ 17.3)

 

TypeZ_ID TypeZ_L colour CatZ_ID CatZ_L Color/Sym SubCatZ_ID SubCatZ_L Color/Symbol

Zone 
Type ID 

¯½À²©ê†©ò ສີ Zone 
Cat ID

ເຂດການຄຸ້ມຄອງຫລືປະເພດທ່ີດິນຍອ່ຍ ສີ ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຍ່ອຍ ສີສັນຍາລັກ

Z_1 ທ່ີດິນປ່າໄມ້ Z_101 ເຂດປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ປ່າຊົມໃຊ້ Z_10101 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ - ທ່ີບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

(ເຂດສະຫງວນປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້/ປ່າຜະລິດ) Z_10102 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ທ່ົວໄປ

Z_10103 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້-ສຳລັບໄມ້ປ່ອງ

Z_10104 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້-ສຳລັບໄມ້ຂອງບ້ານ

Z_10105 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້-ສຳລັບລ້ຽງສັດ

Z_10106 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້-ສຳລັບວາຍ  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Z_10107 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້-ສຳລັບໝາກແໜ່ງ CA  CA  CA  CA  CA  CA

Z_10108 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້-ສຳລັບຂ້ີຊີ KS  KS  KS  KS  KS  KS

Z_10109 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້-ສຳລັບຕ້ົນບົງ BB  BB  BB  BB  BB  BB

Z_10110 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້-ສຳລັບພືດເປັນຢາພ້ືນເມືອງ MP  MP  MP  MP  MP  

Z_10111 ປ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້-ທ່ີມີຊາປ່າ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_102 ເຂດປ່າສະຫງວນອະນຸລັກ/ປ່າສະຫງວນ Z_10201 ປ່າສະຫງວນອະນຸລັກຂອງບ້ານ

Z_10202 ປ່າສະຫງວນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ

Z_10203 ປ່າສະຫງວນ - ທ່ີມີຊາປ່າ ຊາ  ຊາ  ຊາ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_103 ເຂດປ່າຮັກສາ/ປ້ອງກັນແຫ່ງນ້ ຳ/ປ່າປອ້ງກັນ Z_10301 ປ່າຮັກສາແຫລ່ງນ້ຳ ຂອງບ້ານ

 Z_10302 ປ່າປອ້ງກັນແຄມນ້ຳ

Z_10303 ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ໃນປ່າປ້ອງກັນ

Z_10304 ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ໃນປ່າປ້ອງກັນ - ສວນໝາກແໜ່ງ

Z_10305 ປ່າປ້ອງກັນຂອງລັດ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_104 ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ອ່ືນໆ/ປ່າປອ້ງກັນ Z_10401 ປ່າປ້ອງກັນ ອ່ືນໆ - ທ່ີບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

Z_10402 ປ່າປອ້ງກັນ ຮັກສາ ເສ້ັນທາງ

Z_10403 ປ່າປອ້ງກັນ ຂອບເຂດຊາຍແດນ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

 Z_109 ເຂດທ່ີດິນປູກໄມ້ເພ່ືອໄມ້ Z_10901 ເຂດສວນປູກໄມ້ - ທ່ີບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

Z_10902 ເຂດສວນປູກໄມ້ສັກ TE     TE     TE      TE

 Z_10903 ເຂດສວນປູກໄມ້ເນ້ືອແຂງ HW     HW     HW

Z_10904 ເຂດສວນປູກໄມ້ວິກ EC     EC     EC      EC

Z_10905 ເຂດສວນປູກໄມ້ນ້ືອອ່ອນ SW     SW     SW 

Z_10906 ເຂດສວນປູກໄມ້ກະຖິນນາລົງ/ເທພາ AA     AA     AA      AA 

Z_10907 ເຂດສວນປູກໄມ້ຕ້ີວ MD       MD       MD       MD

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_2 ທ່ີດິນກະສິກຳ Z_201 ເຂດດິນນາ Z_20101 ເຂດທ່ີດິນນາ - ທ່ີບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ 250,100,250

Z_20102 ເຂດທ່ີດິນນານ້ໍາຝົນ (ນາປີ) 250,100,250

Z_20103 ເຂດທ່ີດິນນາແຊງ (ນາຊົນລະປະທານ)

Z_20104 ເຂດທ່ີດິນນາປີ + ນາແຊງ

Z_20105 ເຂດທ່ີດິນນາຕ່າວ

Z_20106 ເຂດທ່ີດິນນາປີ + ພືດລະດູແລ້ງ

Z_20107 ເຂດທ່ີດິນສຳລັບຂະຫຍາຍເນ້ືອທ່ີນາ

ສໍາລັບບ້ານບ່ໍເຮັດໄຮ່

Z_20111 ເຂດທ່ີດິນນາ - ທ່ີບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ

Z_20112 ເຂດທ່ີດິນນານ້ໍາຝົນ (ນາປີ)

Z_20113 ເຂດທ່ີດິນນາແຊງ (ນາຊົນລະປະທານ)

Z_20114 ເຂດທ່ີດິນນາປີ + ນາແຊງ

Z_20115 ເຂດທ່ີດິນນາຕ່າວ

Z_20116 ເຂດທ່ີດິນນາປີ + ພືດລະດູແລ້ງ

Z_20117 ເຂດທ່ີດິນສຳລັບຂະຫຍາຍເນ້ືອທ່ີນາ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 
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TypeZ_ID TypeZ_L colour CatZ_ID CatZ_L Color/Sym SubCatZ_ID SubCatZ_L

Zone 
Type ID 

¯½À²©ê†©ò ສີ Zone 
Cat ID

ເຂດການຄຸ້ມຄອງຫລືປະເພດທ່ີດິນຍອ່ຍ ສີ ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຍ່ອຍ ສີ

Z_202 ເຂດລ້ຽງສັດ ແລະ ທ່ົງຫຍ້າ Z_20201 ເຂດລ້ຽງສັດ ແລະ ທ່ົງຫຍ້າ

Z_20202 ເຂດທ່ົງປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ 

Z_20203 ເຂດທ່ົງຫຍ້າທໍາມະຊາດລ້ຽງສັດ (ຄັງ)

Z_20204 ເຂດລ້ຽງສັດອ່ືນໆ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_203 ເຂດກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ 220,220,0 Z_20301 ເຂດທ່ີດິນກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ 220,220,0

Z_204 ເຂດດິນປູກພືດກະສິກຳຕ່າງໆ Z_20401 ເຂດທ່ີດິນເນີນສູງປູກພືດລ້ົມລຸກປະສົມປະສານ ກັບໄຮ່ເຫ່ົຼາ

Z_20402 ເຂດທ່ີດິນທ່ົງພຽງປູກພືດລ້ົມລຸກປະສົມປະສານ

Z_20403 ເຂດທ່ີດິນປູກພືດລ້ົມລຸກແລະຮອບວຽນ 1-3ປີ

Z_20420 ເຂດທ່ີດິນປູກພືດລ້ົມລຸກ,ພືດຮອບວຽນ1-3ປີແລະພືດຍາວນານ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_205 Z_20501 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ 1 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 1

Z_20502 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ 2 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 2

Z_20503 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ 3 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 3

Z_20504 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ 4 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 4

Z_20505 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ 5 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 5

Z_20506 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ 6 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 6

Z_20507 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ 7 (ລາບຸ ປີ)  ປີທ່ີ 7

Z_20508 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ 8 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 8

Z_20509 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ 9 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 9

Z_206 Z_20601 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ1+ປີທ່ີ2 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 1 - ປີທ່ີ2

Z_20602 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ3+ປີທ່ີ4 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 3 - ປີທ່ີ 4

Z_20603 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ5+ປີທ່ີ6 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 5 - ປີທ່ີ 6

Z_20604 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ7+ປີທ່ີ8 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 7 - ປີທ່ີ 8

Z_20605 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ9+ປີທ່ີ10 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 9 - ປີທ່ີ 10

Z_20606 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ11+ປີທ່ີ12 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 11 - ປີທ່ີ 12

Z_215 Z_21501 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ1+ປີທ່ີ2 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 1 - ປີທ່ີ2

Z_21502 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ2+ປີທ່ີ3 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 2- ປີທ່ີ3

Z_21503 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ3+ປີທ່ີ4 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 3- ປີທ່ີ4

Z_21504 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ4+ປີທ່ີ5 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 4- ປີທ່ີ5

Z_21505 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ5+ປີທ່ີ6 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 5- ປີທ່ີ6

Z_21506 ເຂດປູກຝັງໝູນວຽນ ປີທ່ີ6+ປີທ່ີ7 (ລາບຸ ປີ) ປີທ່ີ 6- ປີທ່ີ7

Z_207 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ Z_20701 ເຂດປູກພືດ ຄົງທ່ີ:ພືດລ້ົມລຸກ/ປະຈຳປີ (ບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມ)

Z_20702 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ສາລີ AMZ   AMZ  AMZ  

Z_20703 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ໝາກງາ ASS   ASS   ASS

Z_20704 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ໝາກເດືອຍ AJT   AJT   AJT   

Z_20705 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ມັນຝລ່ັງ APT   APT   APT

Z_20706 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຖ່ົວເຫລືອງ ASB   ASB   ASB

Z_20707 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຖ່ົວຂຽວ AMB   AMB   AMB

Z_20708 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ພືດຜັກ AVT   AVT   AVT

Z_20709 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ມັນດ້າງ ASP   ASP   ASP

Z_20710 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຖ່ົວດິນ AGN   AGN   AGN

Z_20711 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຢາສູບ ATB   ATB   ATB

Z_20712 ເຂດປູກຝັງຄົງທ່ີ: ຝ້າຍ ACT  ACT   ACT

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_20751 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ

Z_20752 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ສາລີ AMZ   AMZ   AMZ   

Z_20753 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ໝາກງາ ASS   ASS   ASS

Z_20754 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ໝາກ AJT   AJT   AJT   

Z_20755 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ມັນຝລ່ັງ APT   APT   APT

Z_20756 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ASB   ASB   ASB

Z_20757 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ຖ່ົວຂຽວ AMB   AMB   AMB

Z_20758 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ພືດຜັກ AVT   AVT   AVT

Z_20759 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ມັນດ້າງ ASP   ASP   ASP

Z_20760 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ຖ່ົວດິນ AGN   AGN   AGN

Z_20761 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ຢາສູບ ATB   ATB   ATB

Z_20762 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ ທ່ີມີການຄຸ້ມຄອງດິນຄ້ອຍຊັນ: ຝ້າຍ ACT   ACT   ACT

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

ເຂດປູກຝັງເນີນສູງໝູນວຽນກັບປ່າເຫລ່ົາ/

ເລ່ົາໄຮ່ລະບົບປູກແຕ່ໄຮ່ເລ່ົາ

ເຂດປູກຝັງເນີນສູງໝູນວຽນກັບປ່າເຫລ່ົາ/

ໄຮ່ເລ່ົາລະບົບໄຮ່ເລ່ົາແລະໄຮ່ລົກ
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Z_208 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ: ຮອບວຽນ 1-3 ປີ     B   B   B   Z_20801 ເຂດປູກພືດຄົງທ່ີ: ຮອບວຽນ1-3 ປີ (ບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມ) B    B   B   B   B

Z_20802 ເຂດປູກມັນຕ້ົນ BCV  BCV  BCV

Z_20803 ເຂດປູກອ້ອຍ BSC BSC BSC

Z_20804 ເຂດປູກໝາກຮຸ່ງ BPP BPP BPP

Z_20805 ເຂດປູກໝາກກ້ວຍ BBN  BBN  BBN

Z_20806 ເຂດປູກໝາກນັດ BPA BPA BPA

Z_20807 ເຂດປູກໝາກກະຈຽບ BRS  BRS  BRS

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_209 ເຂດສວນປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດຢືນຕ້ົນ Z_20901 ເຂດປູກ ພືດອາຍຸຍາວ/ ຢືນຕ້ົນ (ບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ)

Z_20902 ເຂດປູກ: ໄມ້ໃຫ້ໝາກທ່ົວໄປ FT   FT   FT   FT

Z_20903 ເຂດປູກ: ໝາກກ້ຽງ CT   CT   CT   CT

Z_20904 ເຂດປູກ: ຫມາກມ່ວງ MG    MG    MG     MG 

Z_20905 ເຂດປູກ: ຫມາກລ່ີນຈ່ີ LY   LY   LY   LY

Z_20906 ເຂດປູກ: ຫມາກລຳໄຍ LO   LO   LO   LO

Z_20907 ເຂດປູກ: ໝາກລະມຸດ SO   SO   SO   SO

Z_20908 ເຂດປູກ: ໝາກກ່ໍ CN   CN   CN   CN

Z_20909 ເຂດປູກ: ໝາກພ້າວ CC   CC   CC   CC

Z_20910 ເຂດປູກ: ໝາກມ່ວງຫິມະພານ CW   CW   CW   CW

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_20951 ເຂດປູກ: ຫວາຍ  ~ ~ ~ ~ ~

Z_20952 ເຂດປູກ: ໄມ້ປ່ອງ BB    BB    BB    BB

Z_20953 ເຂດປູກ: ກາເຟ CF   CF   CF   CF

Z_20954 ເຂດປູກ: ຊາ TEA    TEA     TEA

Z_20955 ເຂດປູກ: ໝາກເຍົາ JT   JT   JT    JT

Z_20956 ເຂດປູກ: ມອນ MB   MB   MB   MB

Z_20957 ເຂດປູກ: ໝາກນ້ໍາມັນເຄືອ IB   IB   IB   IB 

Z_20958 ເຂດປູກ: ໝາກແໜ່ງ CA   CA   CA   CA

 "...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..."  

Z_211 ເຂດໜອງລ້ຽງປາ, ເຂດໜອງລ້ຽງກຸ້ງ Z_21101 ເຂດໜອງລ້ຽງປາ, ເຂດໜອງລ້ຽງກຸ້ງ

Z_21102 ເຂດໜອງລ້ຽງປາ

Z_21103 ເຂດໜອງລ້ຽງກຸ້ງ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_212 ເຂດແຮຂະຫຍາຍການຜະລິດ Z_21201 ເຂດທ່ີດິນແຮຂະຫຍາຍການຜະລິດ

Z_213 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ Z_21301 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ (ບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ)

Z_21302 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ - ພ້ືນທ່ີປູກກາເຟກ້ອງປ່າ CF    CF    CF

Z_21303 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ - ປູກໝາກແໜ່ງກ້ອງປ່າ CA    CA   CA  CA

Z_21304 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້ - ພ້ືນທ່ີປູກຊາກ້ອງປ່າ ຊາ   ຊາ   ຊາ   ຊາ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_21351 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້: ຢາງພາລາ RB   RB   RB   RB

Z_21352 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້: ໄມ້ເກດສະໜາ AC   AC   AC   AC

Z_21353 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້: ຕ້ົນບົງ BB   BB   BB   BB

Z_21354 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້: ປາມນ້ໍາມັນ OP   OP   OP   OP

Z_21355 ເຂດກະສິກຳປະສົມກັບປ່າໄມ້: ໝາກນ້ໍາມັນ TO   TO   TO   TO

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_214 ພ້ືນທ່ີລ້ຽງສັດເປັນຄອກ/ ຟາມ Z_21401 ພ້ືນທ່ີລ້ຽງສັດ ເປັນຄອກ/ ຟາມ (ບ່ໍກຳນົດລະອຽດຕ່ືມອີກ)

Z_21402 ຟາມໝູ

Z_21403 ຟາມໄກ່

Z_21404 ຟາມໝູ ແລະ ໜອງປາ

Z_21405 ຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່
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Z_3 ພ້ືນທ່ີເປັນນ້ ຳ Z_301 ແມ່ນ້ ຳ, ສາຍຫວ້ຍ Z_30101 ແມ່ນ້ຳ, ສາຍຫວ້ຍ

Z_30102 ແມ່ນ້ຳ 30,70,255

Z_30103 ສາຍຫວ້ຍ 30,70,255

Z_30104 ເຂດອະນຸລັກຮັກສາ ວັງສະຫງວນປາ

Z_302 ເຂດບືງ ແລະ ໜອງ ທຳມະຊາດ Z_30201 ບືງ ແລະ ໜອງ

Z_30202 ໜອງ

Z_30203 ບຶງ 

Z_30204 ໜອງ/ບືງ ສັກສິດ SL  SL   SL 

Z_303 ອ່າງເກັບນ້ ຳ Z_30301 ອ່າງເກັບນ້ຳ

Z_304 ທ່ີດິນສະຫງວນແຄມນ້ ຳ Z_30401 ທ່ີດິນສະຫງວນແຄມນ້ຳ

Z_4 ທ່ີດິນປຸກສ້າງ Z_401 ທ່ີດິນປຸກສ້າງບຸກຄົນ Z_40101 ທ່ີດິນປຸກສ້າງບຸກຄົນ

Z_402 ທ່ີດິນປຸກສ້າງຂອງລັດ Z_40201 ທ່ີດິນປຸກສ້າງຂອງລັດ

Z_403 ທ່ີດິນປຸກສ້າງຂະຫຍາຍໃໝ່    RL   Z_40301 ທ່ີດິນປຸກສ້າງຂະຫຍາຍໃໝ່ RL   RL   RL

Z_404 ຕຶກອາຄານ ໃນເຂດທ່ີພັກອາໃສ Z_40401 ຕຶກອາຄານ ໃນເຂດທ່ີພັກອາໃສ

Z_40402 ໂຮງຮຽນ

Z_40403 ຕະຫລາດ

Z_40404 ໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ

Z_40405 ເຂດການຄ້າ

Z_40406 ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ GH   GH   GH

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_405 ພ້ືນທ່ີຖ້ີມຂ້ີເຫຍ້ືອ Z_40501 ເຂດທ່ີດິນຖ້ີມຂ້ີເຫຍ້ືອ

Z_406 ພ້ືນທ່ີຫ້ີຼນກິລາ Z_40601 ເຂດທ່ີດິນກິລາ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_5 ທ່ີດິນອຸດ Z_501 ເຂດບ່ໍແຮ່ ແລະ ບ່ໍຫີນ    MQ   Z_50101 ເຂດບ່ໍແຮ່ ແລະ ບ່ໍຫີນ MQ   MQ   MQ

Z_50102 ເຂດບ່ໍເກືອ SM  SM  SM

Z_50103 ເຂດບ່ໍຫີນ SQ  SQ  SQ

Z_50104 ເຂດບ່ໍດິນ SY  SY  SY

Z_502 ເຂດທ່ີດິນທ່ີຕ້ັງເຂດອຸດສະຫະກຳ Y   FY   Z_50201 ເຂດທ່ີດິນທ່ີຕ້ັງເຂດອຸດສະຫະກຳ FY   FY   FY

Z_503 ເຂ່ືອນພະລັງງານໄຟຟ້າ    HP   H    Z_50301 ເຂ່ືອນພະລັງງານໄຟຟ້າ HP   HP   HP   

Z_504 ເຂດທ່ີດິນໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ G   EG  E Z_50401 ເຂດທ່ີດິນໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ EG   EG  EG

Z_50402 ເຂດທ່ີດິນພະລັງງານໄຟຟ້າແສງອາທິດ

Z_50403 ເຂດທ່ີດິນພະລັງງານລົມ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_505 ເຂດແລວສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ/ສະຖານີໄຟຟ້າ L   EL  E Z_50501 ແລວສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ/ຫັຼກເສົາສ່ົງ TL   TL  TL

Z_50502 ເຂດທ່ີດິນສະຖານີໄຟຟ້າ ES   ES   ES

Z_506 ເຂດທ່ີດິນຄົມມະນາຄົມ Z  TZ  T Z_50601 ເຂດທ່ີດິນຄົມມະນາຄົມ TZ  TZ  TZ

Z_50602 ເຂດຫັຼກໂທລະຄົມມະນາຄົມ TA  TA  TA

Z_520 ດິນແຮຂະຫຍາຍເຂດອຸດສາຫະກຳ Z_52001 ດິນແຮຂະຫຍາຍເຂດອຸດສາຫະກຳ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_6 ທ່ີດິນໂຍທາທິ Z_601 ທາງ ປູກຢາງ/ເບຕົງ R  PR  P Z_60101 ທາງ ປູກຢາງ/ເບຕົງ

Z_602 ຖະໜົນທາງດິນແດງ Z_60201 ຖະໜົນທາງດິນແດງ

Z_603 ເຂດສະຫງວນທາງ R  RR  R Z_60301 ເຂດສະຫງວນທາງ

Z_604 ທາງລົດໄຟ M  RM  R Z_60401 ທາງລົດໄຟ

Z_605 ດິນສະຖານນີຂົນສ່ົງ TL  TL  T Z_60501 ດິນສະຖານນີຂົນສ່ົງ

Z_606 ບໍດິນ,ບ່ໍຫີນສຳລັບກ່ໍສ້າງທາງ T  ST  S Z_60601 ບໍດິນ,ບ່ໍຫີນສຳລັບກ່ໍສ້າງທາງ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_7 ທ່ີດິນ Z_701 ທ່ີດິນວັດ, ໂບດ ແລະ ອ່ືນໆ CI  CI  C Z_70101 ຕືກອາຄານ ແລະ ຈຸດທ່ີຕ້ັງທາງວັດທະນະທຳ  

Z_702 ທ່ີດິນປ່າສັກສິດ ຫລື ຫໍມະເຫສັກ R  SR  S Z_70201 ປ່າ/ດິນ/ຫໍ ມະເຫສັກ

Z_70202 ປ່າຊ້າ CF  CF  CF

Z_703 ດິນວັດຖຸບູຮານ ແລະ ສະຖານທ່ີທອ່ງທ່ຽວ HI  HI  H Z_70301 ສະຖານທ່ີທອ່ງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ຫລື ວັດຖຸບູຮານ

Z_70302 ສະຖານທ່ີທອ່ງທ່ຽວທຳມະຊາດ

 "...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_8 ທ່ີດິນປອ້ງ Z_801 ເຂດປອ້ງກັນຊາດ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພ Z_80101 ຄ້າຍທະຫານ

Z_802 ໂຮງຈັກໂຮງງານ ສະຖານທ່ີຜັກຜອ່ນຂອງ Z_80201 ຄ້າຍຕຳຫລວດ

Z_9 Z_901 ພ້ືນທ່ີເປ່ົາຫວ່າງບ່ໍມີພືດປົກຫຸ້ມ Z_90101 ພ້ືນທ່ີເປ່ົາຫວ່າງບ່ໍມີພືດປົກຫຸ້ມ

Z_90102 ພ້ືນທ່ີດິນປອກໂລ້ນທຳມະຊາດ

Z_90103 ພ້ືນທ່ີດິນປອກໂລ້ນຈາກການນຳໃຊ້

Z_90104 ພ້ືນທ່ີພະລານຫີນ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

Z_902 ພ້ືນທ່ີມີພືດທໍາມະຊາດປົກຫຸ້ມອ່ືນໆ Z_90201 ພ້ືນທ່ີປົກຫຸ້ມດ້ວຍພືດອ່ືນໆ

Z_90202 ປ່າຫຍ້າ/ທ່ົງຫຍ້າທໍາມະຊາດ

Z_90203 ປ່າພຸ່ມທໍາມະຊາດ

"...ສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໄດ້..." 

ດິນທຳມະ

ຊາດອ່ືນໆ
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ຈຸດທ່ີຕ້ັງພມູີສາດສ�າຄັນ PoI) ແລະ ສັນຍະລັກສ�າລັບຂ�ມູ້ນເພີ່ມເຕີມ 

 

ຊ່ືເປັນພາສາລາວ ສັນຍາລັກ ຂະໜາດ ລະຫັດຄ່າສີ

1 ຈຸດປີປະຈຸບັນ (ປີຂອງພາບຖ່າຍ)

ຈຸດປູກຝັງເນີນສູງ: ເຂ້ົາໄຮ່ (ປີ B)   R 18

ຈຸດປູກຝັງເນີນສູງ: ເຂ້ົາໄຮ່ (ປີ C)
   R 18

ຈຸດປູກຝັງເນີນສູງ: ສາລີ (ປີ B)  M 18

ຈຸດປູກຝັງເນີນສູງ: ສາລີ (ປີ C)  M 18

ຈຸດປູກຝັງເນີນສູງ: ມັນຕ້ົນ (ປີ B)   C 18

ຈຸດປູກຝັງເນີນສູງ: ມັນຕ້ົນ (ປີ C)   C 18

ຈຸດປູກຝັງເນີນສູງ: ພືດອ່ືນໆ (ປີ B)   X 18

ຈຸດປູກຝັງເນີນສູງ: ພືດອ່ືນໆ (ປີ C)   X 18

2 ທ່ີຕ້ັງບ້ານ

ບ້ານ 22

3 ຈຸດທ່ີຕ້ັງສຳ ຄັນ

ພູ 20 1

ແກ່ວ 30 2

ສັນພູ 20 3

ຫ້ອງການແຂວງ 22 4

ຫ້ອງການເມືອງ 20 5

ຫ້ອງການກູ່ມບ້ານ 20 6

ໂຮງຮຽນ 20 7

ຕະຫຼາດ 20 8

ໂຮງໝໍ ແລະ ສູກສາລາ 20 9

ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ 20 10

ຫົວນ້ໍາລີນ 22 11

ນ້ໍາຕົກ 25 12

ຖ້ໍາ 30 13

ວັດ 20 14

ທາດ 20 15

ຂົວ 22 16

ທ່ໍ        = 20 17

ຝາຍຊົນລະປະທານ 22 18

ນ້ ຳອອກບໍ 22 19

ຄູ້ມ 22 20

ສະນຳ 22 21

ຜາ 22 22

ອ່ືນໆ              + 20 99
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4 ພືດ

ສວນສາລີ ພ້ອມຊ່ືເຈ້ົາຂອງ M 20 1

ສວນປູກຢາງພາລາ ພ້ອມຊ່ືເຈ້ົາຂອງ R 20 2

ສວນໝາກແໜ່ງ ພ້ອມຊ່ືເຈ້ົາຂອງ C 20 3

ນາ ພ້ອມຊ່ືເຈ້ົາຂອງ P 20 4

ສວນຖ່ົວຂຽວ ພ້ອມຊ່ືເຈ້ົາຂອງ MB 20 5

ສວນປູກໄມ້ສັກ ພ້ອມຊ່ືເຈ້ົາຂອງ T 20 6

ສວນປູກຫມາກກ້ວຍ ພ້ອມຊ່ືເຈ້ົາຂອງ B 20 7

ສວນປູກໝາກເດືອຍ ພ້ອມຊ່ືເຈ້ົາຂອງ J 20 8

99

5 ສັນຍະລັກເສ້ັນທາງ

ເສ້ັນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 100

ເສ້ັນທາງລະຫວ່າງແຂວງ/ເມືອງ 200

ເສ້ັນທາງທ້ອງຖ່ີນ/ຊົນນະບົດ 300

ເສ້ັນທາງເທດສະບານ/ເຂດທ່ີຢູ່ອາໃສ 400

ທາງບັກ ແລະ ເຮືອຂົນສ່ົງ/ໂດຍສານ 500

ເສ້ັນທາງຍ່າງ 600

ເສ້ັນທາງສໍາຫລວດ 700

6 ສັນຍະລັກສາຍນ້ໍາ

ແມ່ນ້ຳ 3 100

ນ້ຳ 2.3 200

ຫວ້ຍ 1.9 300
ຫວ້ຍ ຂາດນ້ຳໃນຍາມແລ້ງ 1.8 400
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