ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງນຸ້າສາກົນ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້
ສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ເພີມ
ູ່ ຜນຜະລິດກະສິກໍາ ທີູ່ອີງໃສູ່ນໍົ້າຝນເປັນຫລັກ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໂດຍຜູ່ານການນໍາໃຊົ້ນໍົ້າໃຕົ້ດິນແບບຍືນຍງ
ໄລຍະເວລາ: ກໍລະກດ 2012 – ທັນວາ 2015
ເຂດສຶກສາ: : ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍມີຈຸດສຸມຢູ່ບົ້ານເປົ້າຫມາຍໃນແຂວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຈໍາປາສັກ
ຜຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ສນຄົ້ນຄົ້ວາກະສິກໍາສາກນແຫູ່ງປະເທດອດສະຕາລີ (ACIAR)
ຄູ່ຮູ່ວມວິໄຈ: ກມ ຊນລະປະທານ; ກມ ຊັບພະຍາກອນນໍົ້າ; ຄະນະ ວິທະຍາສາດສິູ່ງແວດລົ້ອມ-ມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ; ສນວິໄຈຄົ້ນ
ຄົ້ວານໍົ້າໃຕົ້ດິນ-ມະຫາວິທະຍາໄລແຂນແກູ່ນ; ສະຖາບັນ ຍຸດທະສາດສິູ່ງແວດລົ້ອມ; ສນພັດທະນາແມູ່ນໍົ້າຂອງ; ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິູ່ງແວດລົ້ອມ; ບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບນ ພາວເວີຈໍາກັດ; ພາກວິຊາ ວິສະວະກໍາແຫລູ່ງນໍົ້າ-ມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ

ຄວາມເປັນມາ:
ກະສິກໍາເປັນຂະແຫນງການຕົ້ນຕໍໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາກອນສູ່ວນໃຫຍູ່ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ. ແຕູ່ຊາວກະສິກອນສູ່ວນ
ໃຫຍູ່ສາມາດປກພືດໄດົ້ພຽງແຕູ່ຊະນິດດຽວພາຍໃນຫນູ່ງປີ

ໃນຕອນດິນທີູ່ອາດຈະໄດົ້ຮັບຜນກະທບຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາ

ກາດໄດົ້. ເນືົ້ອທີູ່ ທີູ່ໄດົ້ຮັບນໍົ້າຊນລະປະທານແມູ່ນຍັງຖືວູ່າຫນົ້ອຍຫລາຍ ແລະ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມູ່ນອີງໃສູ່ແຫລູ່ງນໍົ້າຈາກຫນົ້າດິນ. ການພັດທະ
ນານໍົ້າໃຕົ້ດິນສາມາດເປັນແຫລູ່ງສະຫນອງນໍົ້າເພືູ່ອເພີູ່ມຜນຜະລິດໃຫົ້ແກູ່ພືດ ແລະ ສັດຕູ່າງໆໄດົ້. ປະສບການນໍາໃຊົ້ ນໍົ້າໃຕົ້ດິນເຂົ້າໃນ
ການຊນລະປະທານແມູ່ນຍັງມີຈໍາກັດຢູ່ ແຕູ່ມັນອາດຈະໄດົ້ຜນດີ ຖົ້າຄວາມຈໍາກັດທາງດົ້ານວິຊາການ ແລະ ບັນຫາອືູ່ນໆ ໄດົ້ຮັບການແກົ້
ໄຂ ພົ້ອມທັງເຂົ້າໃຈຕໍູ່ກັບແຫລູ່ງຊັບພະຍາກອນທີູ່ມີຢູ່ ແລະ ໄດົ້ຮັບ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ວິທີການວິໄຈ:
ການຄົ້ນຄົ້ວານີົ້ແມູ່ນການສກສາແບບກົ້ວາງເຊິູ່ງພວພັນຫລາຍອງ
ປະກອບ ເຊັູ່ນ ຊີວະຟີຊິກວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ແລະ ລະ
ບຽບການຕູ່າງໆ ທາງດົ້ານການຄຸົ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນານໍົ້າໃຕົ້ດິນ.
ໂຄງການນີົ້ປະກອບດົ້ວຍ ຫກ ເປົ້າຫມາຍຫລັກ ຄື:
1. ການປະເມີນ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດພື້ນທີີ່ ທີີ່ເຫມາະສົມ:
ເປົ້າຫມາຍນີົ້ແມູ່ນເພືູ່ອຄັດເລືອກເອາພືົ້ນທີູ່ ທີູ່ເຫມາະສມ ໃນການ
ພັດທະນານໍົ້າໃຕົ້ດິນ ໂດຍການຄໍານງເອາຫລາຍປັດໃຈ ທີູ່ບໍູ່ພວພັນເຖິງ ທໍລະນີວິທະຍາສາດທາງນໍົ້າ ເຊິູ່ງໄດົ້ແກູ່ ດິນ, ການນໍາໃຊົ້ດິນ,
ຄວາມເປັນໄປໄດົ້ດົ້ານການຊນລະປະທານ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ ແລະ ອືູ່ນໆ. ໃນຂອບເຂດທູ່ວປະເທດ ເຕັກນິກດົ້ານ RS ແລະ GIS
ລວມທັງ ການລງພາກສະຫນາມ ຈະໄດົ້ຖືກນໍາໃຊົ້ເຂົ້າໃນການສົ້າງແຜນທີູ່ ທີູ່ເຫມາະສມ ໃນການພັດທະນານໍົ້າໃຕົ້ດິນ. ໃນຂັົ້ນທົ້ອງຖິູ່ ນ, ຂໍົ້
ມນທັງໃຫມູ່ ແລະ ທີູ່ມີຢູ່ແລົ້ວຈະໄດົ້ຮັບການເກັບກໍາ -ສັງລວມ ແລະ ຈັດເກັບໃຫົ້ເປັນລະບບຖານຂໍົ້ມນ ເປັນຢູ່າງດີ.

2. ການປະເມີນໂຄງການທົດລອງ:
ໂຄງການທດລອງການນໍາໃຊົ້ນໍົ້າໃຕົ້ດິນເຂົ້າໃນການ
ກະສິກໍາໃນສອງເຂດແມູ່ນໄດົ້ເລີູ່ມຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແລະ ຕິດຕາມທາງດົ້ານວິຊາການ ແລະ ເສດຖະກິດ
-ສັງຄມ. ເຂດສກສາແຫູ່ງຫນູ່ງແມູ່ນຢູ່ເຂດພືົ້ນທີູ່ຕໍູ່າ
ໃນແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ອີກແຫູ່ງຫນູ່ງແມູ່ນຢູ່ເຂດ
ພືົ້ນທີູ່ສງໃນແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ໂດຍມີ ຊຸມຊນເຂົ້າ
ຮູ່ວມໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕູ່າງໆ ພົ້ອມທັງ ການຄຸົ້ມຄອງນໍົ້າໃຕົ້ດິນ ໃຫົ້ມີປະສິດທິພາບດີຂົ້ນ.
3. ໂອກາດ ແລະ ຂໍື້ຫຍຸື້ງຍາກ ໃນການນໍາໃຊື້ນໍື້າໃຕື້ດິນເຂົື້າໃນການກະສິກໍາ:
ໂຄງການນີົ້ຍັງມີເປົ້າຫມາຍທີູ່ຈະສົ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເພີູ່ມຕືູ່ມທາງດົ້ານເສດຖະກິດ -ສັງຄມ ໃນການນໍາໃຊົ້ນໍົ້າໃຕົ້ດິນເຂົ້າໃນການກະສິກໍາ.
ໂຄງການນີົ້ຍັງມີເປົ້າຫມາຍທີູ່ຈະຊອກຮົ້ເຖິງບັນຫາຕູ່າງໆທີູ່ຖູ່ວງດງການພັດທະນານໍົ້າໃຕົ້ດິນ ຈນຮອດປະຈຸບັນ ໂດຍລະອຽດ. ກິດຈະກໍາ
ຫລັກລວມມີ ການວິເຄາະລະບບການກະສິກໍາໃນຂັົ້ນຄວເຮືອນ ແລະ ຂັົ້ນບົ້ານ, ການສກສາແນວຄວາມຄິດຂອງຫລາຍພາກສູ່ວນ ທີູ່ມຕ
ີ ໍູ່
ກັບນໍົ້າໃຕົ້ດິນ ແລະ ການຊມໃຊົ້ ເຂົ້າໃນການກະສິກໍາ ແລະ ຄວເຮືອນ, ແລະ ການຈັດກຸູ່ມສນທະນາບັນຫາ.
4. ການຄຸື້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍນໍື້າໃຕື້ດິນ:
ເປົ້າຫມາຍນີົ້ປະກອບມີການປະເມີນລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕູ່າງໆທີູ່ມີຢູ່ໂດຍລະອຽດ (ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກຂອບເຂດຂະ
ແຫນງການນໍົ້າ), ແລະ ຄວາມສອດຄູ່ອງຕໍູ່ກັບສະພາບທີູ່ມີການຊມໃຊົ້ນໍົ້າທີູ່ເພີູ່ມຂົ້ນໃນຂະແຫນງກະສິກໍາ ແລະ ຂະແຫນງການຍູ່ອຍ
ອືູ່ນໆ. ກິດຈະກໍາຫລັກລວມມີການສກສາວິໄຈບດ, ການສໍາພາດ, ການລງສະຫນາມ ແລະ ການຈັດສໍາມະນາຂັົ້ນທົ້ ອງຖິູ່ນ. ການສກສາ
ປຽບທຽບ ແລະ ແລກປູ່ຽນບດຮຽນຕູ່າງໆແມູ່ນຖອດຖອນຈາກພາກພືົ້ນອືູ່ນ (ເຊັູ່ນ ອາຊີໃຕົ້) ທີູ່ມີການນໍາໃຊົ້ນໍົ້າໃຕົ້ດິນຢູ່າງຫລວງຫລາຍ.
5. ການປະເມີນ ແລະ ແບບຈໍາລອງແບບຍນຍົງ:
ການປະເມີນຄວາມຍືນຍງຂອງຊັບພະຍາກອນນໍົ້າໃຕົ້ດິນກູ່ຽວກັບນໍົ້າໃນການເພີູ່ມລະບບຜນລະປກ ແມູ່ນໄດົ້ຄໍານງເຖິງອັ ດຕາການຄືນຕວ
ຂອງນໍົ້າໃຕົ້ດິນ ໂດຍທໍາມະຊາດ, ປະເພດຜນລະປກ, ເຂດທີູ່ຈະໄດົ້ຮັບຊນລະປະທານແບບຍືນຍງ, ຜົ້ນໍາໃຊົ້ນໍົ້າອືູ່ນໆ, ບັນຫາຄຸນນະພາບ
ນໍົ້າ ແລະ ຫມາກຜນທາງດົ້ານລະບບນິເວດວິທະຍາ/ສະພາບແວດລົ້ ອມ. ວິທີການວິເຄາະແບບປະຖມປະຖານເພືູ່ອປະເມີນການຄືນຕວ
ຂອງຊັບພະຍາກອນ ແມູ່ນໄດົ້ຮັບການທດສອບໄປຄຽງຄູ່ກັບວິທີການດົ້ານສະຖິຕິຕູ່າງໆ.
6. ການສື້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ເສີມສື້າງສະຖາບັນຕີ່າງໆ:
ຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂະແຫນງການຍູ່ອຍຂອງນໍົ້າໃຕົ້ດິນແມູ່ນຍັງຕໍູ່າຫລາຍ.

ໂຄງການໄດົ້ຈັດການເຝິກອບຮມສະເພາະດົ້ານໃຫົ້

ສະມາຊິກ ແລະ ຜົ້ໄດົ້ຮັບຜນປະໂຫຍດຫລັກອືູ່ນໆ ເຊິູ່ງກວມເອາດົ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ບໍູ່ວູ່າຈະເປັນດົ້ານຄວາມຮົ້ເບືົ້ອງຕົ້ນ
ຂອງແບບຈໍາລອງ ເຖິງ ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ຫວຂໍົ້ສະເພາະດົ້ານອືູ່ນໆ. ການລງພາກສະຫນາມເພືູ່ອສົ້າງການພວພັນ ແລະ ຖອດ
ຖອນບດຮຽນນໍາບັນດາໂຄງການອືູ່ນໃນປະເທດອົ້ອມຂົ້າງກໍູ່ໄດົ້ຮັບການຈັດຂົ້ນ. ໂຄງການນີົ້ຍັງໄດົ້ຊູ່ວຍສູ່ງເສີມສະມາຊິກຄນລາວໃຫົ້ເຂົ້າ
ເຖິງການສກສາຂັົ້ນສງ ແລະ ໂອກາດໃນການເຝິກງານຕູ່າງໆ, ພົ້ອມນັົ້ນຍັງໄດົ້ຮັບຄວາມສນໃຈຈາກນັກສກສາຕູ່າງປະເທດອີກດົ້ວຍ.

ຫມາກຜົນ:
ດົ້ານວິທະຍາສາດ, ການສກສາຄົ້ນຄົ້ວານີົ້ຈະສົ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ທາງດົ້ານລະບບທໍລະນີວິທະຍາທາງນໍົ້າ; ເຂົ້າໃຈແຈົ້ງເຖິງຄວາມຄິດຕໍູ່
ກັບນໍົ້າໃຕົ້ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊົ້ເຂົ້າໃນຫລາກຫລາຍສະຖານະການ; ໃຫົ້ຮົ້ເຖິງຜນດີ ແລະ ຜນເສຍຂອງຊນລະປະທານນໍົ້າໃຕົ້ດິນ; ບັນດາ
ອຸປະກອນເຄືູ່ອງມືທີູ່ໃຊົ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນວິທີການທີູ່ຈະບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ແລະ

ຫລີກລົ້ຽງຜນເສຍທາງດົ້ານສະພາບ

ແວດລົ້ອມ; ແລະ ເສີມສົ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດົ້ານວິຊາການ ແລະ ລະບຽບການຕູ່າງໆ ພາຍໃນລັດຖະບານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແລະ ຜົ້ທີູ່ໄດົ້ຮັບຜນປະໂຫຍດອືູ່ນໆ. ດົ້ານນະໂຍບາຍ, ຜນກະທບຫລັກແມູ່ນຄາດວູ່າຈະເກີດຂົ້ນທາງດົ້ານການຮັບຮົ້ ແລະ ການຄຸົ້ມຄອງ
ທີູ່ດີຂົ້ນ ທາງດົ້ານຊັບພະຍາກອນນໍົ້າໃຕົ້ດິນ. ພົ້ອມນີົ້ ຜນປະໂຫຍດຫລັກທີູ່ປະຊາຊນຄນທຸກຍາກຈະໄດົ້ຮັບແມູ່ນການຫລຸດຜູ່ອນຄວາມ
ທຸກຍາກ, ການຮັບປະກັນດົ້ານສະບຽງອາຫານ, ການດໍາລງຊີວິດທີູ່ດີຂົ້ນ, ແລະ ການທນຕໍູ່ກັບການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟົ້າອາກາດ.
ຖົ້າທູ່ານສນໃຈຂໍົ້ມນເພີູ່ມຕືູ່ມ, ເຊີນເຂົ້າໄປທີູ່ http://gw-laos.iwmi.org

ຮູບພາບໂດຍ: ຮູບທີ 1,2: Jim Holmes/IWMI; ຮູບທີ 3: ບຸນມີ ມື້າວຄໍາຜິວ/IWMI

