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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊ່ືງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມກືນັກບັ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບັບນ້ີຂ້ືນມາແມ�ນເພ່ືອ   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1 ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2 ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3 ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂ້ຶນຈາກການຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນທ່ີບ�ເ່ໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສ່ົງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສົມດູນຂອງພູມມີທັດເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ� ປ�າໄມ�ຖືກທ�າລາຍ, ການຜະລິດກະສິກ�າຫ�ດລົງ ແລະ ສູນເສຍຊີວະນານາພັນ, ລວມທັງຊີວິດ ການເປັນຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມຫຼີາຍນະໂຍບາຍທ່ີຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�ຊ່າວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ທັງໝົດນີ້ໄດ�ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ລວມທັງກົດໝາຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ, ແຜນແມ�ບົດຈັດສັນທີ່ດິນ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄ້ົນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນ້ີ ການພັດທະນາທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທ່ີກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມ ແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍ ເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງ ອອກສູ�ທາງກວ�າງ ຢູ� ສປປ ລາວ
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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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3 Cited by Ian Lloyd Thomas. 2015, Drivers of Forest Change in the Greater Mekong Sub-region - Laos Country Report 
4 Fidloczky, J. (2003) Final Report of Comparative Study on Forest/ Vegetation Cover and Land Use in Lao PDR. 1982 - 1992 
2002
5 Chapman, K.R. (2008). Agriculture and Natural Resource Sector Needs Assessment. ADB PPTA-4843 (LAO).
6 Cited by Ian Lloyd Thomas. 2015, Drivers of Forest Change in the Greater Mekong Sub-region - Laos Country Report   
7 UNCCD, 1994. A/AC.241/27 September 12, 1994. http:/www. unccd.int/Lists/Site Document Library
8 The Global Mechanism, United Nations Convention to Combat Desertification: Country Profile Lao PDR Investing in Land 
Degradation Neutrality; globalmechanism@unccd.int; www.unccd.int
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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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3 Cited by Ian Lloyd Thomas. 2015, Drivers of Forest Change in the Greater Mekong Sub-region - Laos Country Report 
4 Fidloczky, J. (2003) Final Report of Comparative Study on Forest/ Vegetation Cover and Land Use in Lao PDR. 1982 - 1992 
2002
5 Chapman, K.R. (2008). Agriculture and Natural Resource Sector Needs Assessment. ADB PPTA-4843 (LAO).
6 Cited by Ian Lloyd Thomas. 2015, Drivers of Forest Change in the Greater Mekong Sub-region - Laos Country Report   
7 UNCCD, 1994. A/AC.241/27 September 12, 1994. http:/www. unccd.int/Lists/Site Document Library
8 The Global Mechanism, United Nations Convention to Combat Desertification: Country Profile Lao PDR Investing in Land 
Degradation Neutrality; globalmechanism@unccd.int; www.unccd.int
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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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9 Hans Hurni ITC Journal 1997
10 Lao People’s Revolutionary Party, “Ekkasan kongpasum nyai khang thi kao phak pasason pativat lao 2006” [Documents 
of the 8th Congress of the Lao People’s Revolutionary Party 2006]
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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ

climate change and the decline of ecosystem services. It underpins food production,                  climate change and the decline of ecosystem services. It underpins food production,                  
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9 Hans Hurni ITC Journal 1997
10 Lao People’s Revolutionary Party, “Ekkasan kongpasum nyai khang thi kao phak pasason pativat lao 2006” [Documents 
of the 8th Congress of the Lao People’s Revolutionary Party 2006]
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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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POLICY BRIEF

01

ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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POLICY BRIEF

01

ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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11Details on Scorecard tool to assess applicability of incentive and market based mechanisms is available at
https://www.cbd.int/doc/meetings/im/rwim-wafr-01/other/rwim-wafr-01-annex1-en.pdf
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POLICY BRIEF

01

ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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ເອກກະສານນະໂຍບາຍ ສະບັບນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮັບການ
ສ�າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ� ໂຄງການ ຂະຫຍາຍເຕັກນີກ ການ
ຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ໃນສປປລາວ ຊື່ງໂຄງການ ໄດ�ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ,    
ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມືກັນກັບ ກອງເລຂາພາບລວມໃນ
ການປົກປັກຮັກສາສະຫງວນ ບັນດາເຕັກນີກ ແລະ 
ແນວທາງ (WOCAT) ທີ່ຂື້ນກັບສູນພັດທະນາ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ມະຫາວິທະຍາໄລ   
ເບີນ ແຫ�ງປະເທດສະວີດເຊີແລນ ຈຸດປະສົງ ໃນການ

ຄ�າຫຼວງ ແກ�ວກາ1, ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ2, Cornelia Hett3, Nicole Harari3

ສ�າງເອກກະສານນະໂຍບາຍສະບບັນີຂ້ືນ້ມາແມ�ນເພືອ່   
ສຶກສາຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ
ຍຸດທະສາດ, ຂະບວບການວາງແຜນ, ກອບທີ່ດຶງດູດ ຫຼື 
ກົນໄກທາງດ�ານການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ�ອງຖີ່ນ ທີ່
ສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ�ການຂະຫຍາຍ ວຽກງານການ 
ຈັດການ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍໃຫ�ສາມາດປັບຕົວໃນການເຮັດ
ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

1ທີ່ປຶກສາຫາລື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
2ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
3ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ�ອມ (CDE), ເບີນ, ປະເທດສະວິີດເຊີແລນ

ສັງລວມຫຍ�້

ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖີງການນ�າໃຊ� ແລະ ບ�ລິຫານຈັດການທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ນ�້າ, ສັດ ແລະ ພືດພັນຕ�າງໆ ເພື່ອ
ການຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການທີ່ປ�ຽນໄປຂອງຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກ�ຕ�ອງໄດ�ຄ�ານຶງເຖີງ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນ�າໃຊ�ທ�າແຮງ 
ຂອງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນອະນາຄົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນເກີດຂຶ້ນຈາກການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບ�່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ�ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບໃຫ�ແກ�ລະບົບຄວາມ
ສມົດນູຂອງພມູມທີດັເຊັນ່: ເຮດັໃຫ� ປ�າໄມ�ຖກືທ�າລາຍ, ການຜະລດິກະສກິ�າຫ�ດລງົ ແລະ ສນູເສຍຊວີະນານາພນັ, ລວມທງັຊວີດິ ການເປນັຢູ�ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ�ດລົງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊ�ວຍໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ   ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕ�່ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ�ອຍ ເຊັ່ນ: ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການສົ່ງເສີມ ຫຼື ການນ�າໃຊ�ກົນໄກການເງິນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂັນ້ຊມຸຊນົ. ທງັໝດົນີໄ້ດ�ສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາທີດ່ນິແບບຍນືຍງົ ລວມທງັກດົໝາຍທີດ່ນິ ສະບບັປບັປງຸ, ແຜນແມ�ບດົຈດັສນັທີດ່ນິ
ແຫ�ງຊາດ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ�ງຊາດ, ກົດໝາຍກະສິກ�າ, ກົດໝາຍປ�າໄມ� ແລະ ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ.

ເພື່ອສາມາດຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແມ�ນຕ�ອງໄດ� ມີການອອກແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການປະ 
ສານງານ. ຈ�າເປັນຕ�ອງມີກອບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຖານຄວາມຮູ�, ຄຸນຄ�າ ແລະ ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນຈາກຜູ�ທີ່ປະເຊີນ  
ກັບບັນຫາ ສົມທົບກັບນັກຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຜູ�ວາງນະໂຍບາຍໃນກ�ລະນີນີ້ ການພັດທະນາທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ�ນການຂ�າມຜ�ານຫາການພັດທະນາທີ່ກວ�າງ
ຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄດ�ໃນຮູບແບບການຜະລິດ ອຸດສາຫະກ�າ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກອບລວມແລະ
ຂະບວນການ  ເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັກນິກການພັດທະນາ
ທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງອອກສູ�ທາງກວ�າງຢູ�ສປປລາວ
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