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0v[dkooe.-hrNomuj fhkodkptrk[
APF c,jog7njv’,n .odko75h,7v’mujfyo le]a[vq’dkoxqd7v’mhv’ 
4yjoD g7njv’,noU 8v[ltsov’rk[];, c]tmyfmk’le]a[oe.-h 
.odko9aflao}9afc[j’-a[rtpkdvomujfyo [qorNo4kor6,umaf   
c]t 75o]adltotmk’fhkodkptrk[0v’mujfyoD  g7njv’,nfaj’djk; 
pa’gxaorNo4ko c]t[jvovu’mujle7ao le]a[dkooewxzao0tspkp 
c]tlhk’czorafmtok0v’0tcso’dko d=7np5fmtlkf.odko 
rafmtok0v’]af4t[koD  rhv,oU dv[dkooe.-hrNomuj fhko 
dkptrk[ pa’]t[5ltgrktg9kt9q’ g4y’dkog0Qkg4y’F de,tlyf.o 
dko75h,7v’ 7v[7v’ c]toe.-h mujfyooevudD

APF c,jog7njv’,n.odko9aflao 9afc[j’g0fdkooe.-hrNomuj 1jk’ 
gxao]t[q[ mujlq,gsflq,zqo c]tdko,ulj;oIj;,mujg0A,c0’0v’ 
-k;[hkoz6hwfhIa[zqoxt3spf 3fpdko;yg7ktltrk[r6,umaf c]t 
deoqfdkooe.-hmujgs,ktlq,mujl5fD ovd9kd-k;[hko pa’,us]kp 
rkdlj;odjP;0hv’ mujwfhg0QkIj;, .o0t[;odko deoqfxtgfao 
faj’8+wxoUG 
1. ການສ້າງແຜນທີ່ ກອບການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ ດ້ານກາຍະພາບ 

ທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດ  5 ຊັ້ນ (ເຂດ) ຂອງການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່
2. ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ ທີ່ກຳນົດ ວິທີການນຳໃຊ້ ແລະ 

ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບແຕ່ລະຊັ້ນການນຳໃຊ້, ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງ, 
ກຳມະສິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງລະອຽດ 

3. ການກຳນົດ ທ່າແຮງ, ແລະຄວາມເຫມາະສົມໃນການນຳໃຊ້ 
ໃນແຕ່ລະເຂດ

4. ການວິເຄາະ ປະເດັນທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ບັນຫາ 
ທາງດ້ານທີ່ດິນ ໃນແຕ່ລະເຂດສະເພາະ

5. ສ້າງຄຳແນະນຳລວມ ສຳລັບກາານຳໃຊ້ທາງຍຸດທະສາດ, 
ການພັດທະນາ ແລະອະນຸລັກພື້ນທີ່ ເພື່ອສົ່ງເສີມ 
ການຂະຫຍາຍຕົວສີຂຽວ ແລະ ການ ພັດທະນາ 
ແບບຫມັ້ນຄົງ

ແຜນທີ່ APF ຕອບສະຫນອງ ແຜນທີ່ດຽວ ທີ່ກວມເອົາ 
5 ເຂດ, ແຕ່ລະເຂດມີຄວາມເປັນກາງ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ຫຼື 
ສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການໃດນຶ່ງສະເພາະ ເຊິ່ງໝາຍ 
ຄວາມວ່າ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ໂດຍທຸກຂະແໜງການ 
ໃນການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກິດຈະກຳຂອງແຜນງານ.  

ການກຳນົດ 5 ຊັ້ນ ມີດັ່ງນີ້: 
1. ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ
2. ເຂດຈຳກັດການໃຊ້ 
3. ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້
4. ເຂດໃຊ້ຕາມປະເພນີ
5. ເຂດນຳໃຊ້ອະເນກປະສົງ

ແຜນທີ່ APF ຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫລືອອົງການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະນັກວາງແຜນ ໃນການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

1. ຈັດສັນທີ່ດິນ ສຳລັບເປົ້າໝາຍໃນການຜະລິດ 
ແລະການອະນຸລັກ

2. ກຳນົດພື້ນທີ່ ທີ່ມີທ່າແຮງສູງ ສຳລັບການ 
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ 
ໃນອະນາຄົດ

3. ກຳນົດ ແລະຈັດບຸລິມະສິດ ເນື້ອທີ່ທີ່ເໝາະສົມ 
ສຳລັບດຶງດູດການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ

4. ກຳນົດພື້ນທີ່ ທີ່ມີບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທີ່ດິນ 
ທີ່ຕ້ອງການການແກ້ໄຂ

5. ຕອບສະໜອງກອບ ຫຼື ພາບລວມ ແລະ 
ຍຸດທະສາດທີ່ເປັນວິໄສທັດ ສຳລັບການພັດທະນາ 
ພູມີທັດ ຂອງພື້ນທີ່ ໃນອະນາຄົດ

ແຜນທີ່ດຽວ ສຳລັບທຸກຂະແໜງການ

ພື້ນທີ່ສຳລັບການລົງທຶນເອກະຊົນ
ພື້ນທີ່ໃດທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ສຳລັບພັດທະນາ 
ແລະ ສົ່ງເສີມການ ລົງທຶນເອກະຊົນ ພາຍໃນ  

ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ພື້ນທີ່ ສຳລັບການຜະລິດກະສິກຳ
ພື້ນທີ່ໃດທີ່ເຮົາຄວນເພີ້ມທະວີການຜະລິດກະສິ
ກຳ, ການຜະລິດຊະນິດໃດ ທີ່ຄວນສົ່ງເສີມ?

ພື້ນທີ່ສຳລັບອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ
ພື້ນທີ່ໃດທີ່ເຮົາຄວນອະນຸລັກ, ບ່ອນທີ່ມີ 
ສັດປ່າ, ປ່າໄມ້ໜາແໜ້ນ, ແຫຼ່ງ ຊັບ 

ພະຍາກອນທຳມະຊາດອຸດົມສົມບູນ ທີ່ຄວນ 
ປ້ອງກັນໄວ້ ສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ໄປ?  

ພື້ນທີ່ສຳລັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີແລ້ວຢູ່ໃສ? 
ຈະພັດທະນາ ແລະສ້າງໃໝ່ຢູ່ໃສ 

ເພື່ອຮັບປະກັນ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ?

ພື້ນທີ່ ມີບັນຫາຂັດແຍ່ງດ້ານທີ່ດິນ
ເຂດທີ່ມີບັນຫາ & ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານ 

ທີ່ດິນຢູ່ໃສ? ຈະມີນະໂຍບາຍ & ວິທີການ 
ແກ້ໄຂແນວໃດ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ & 
ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ 

ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ພື້ນທີ່ໃດທີ່ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍ ແລະ 

ຈະສະໜັບສະໜູນແນວໃດ?

ແຜນເຊື່ອມສານ ຕົວເມືອງ-ຊົນນະບົດ
ຈຸດຂະຫຍາຍຕົວສູງຢູ່ໃສ? ແລະ 

ເຮົາຈະເຊື່ອມສານ ລະຫວ່າງຕົວເມືອງ 
ກັບຊົນນະບົດໄດ້ແນວໃດ?

ພື້ນທີ່ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ
ພື້ນທີ່ & ປະຊາກອນເຂດໃດ ທີ່ຄວນ 
ພິຈາລະນາ ສົ່ງເສີມ ສຳລັບການ 

ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກພາຍນອກ

ອະເນກປະສົງ

ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ & ສິ່ງແວດລ້ອມ • ກະສິກຳ & ປ່າໄມ້ • ອຸດສາຫະກຳ & ການຄ້າ • ໂຍທາທິການ & ຂົນສົ່ງ • ພະລັງງານ & ບໍ່ແຮ່ • ພັດທະນາຊົນນະບົດ 

ແຜນງານທີ່ດິນ ຂອງຈີໄອແຊັດ
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2. ການສ້າງແຜນທີ່ APF 
ໂດຍໃຊ້ GIS

1. ການກຳນດົທມິ & ວາງແຜນ 3. ກອງປະຊຸ
ມແບບມີສ່ວ

ນຮວ່ມດ້ານພື້ນທີ່ PABWS

4. ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງພາກສະໜ
າມ

5.
 ວິ

ເຄາະ
 & ທບົທ

ວນ

6. 
ກອ

ງປ
ະຊ
ມຸ 
ປຶກ
ສາ
ຫາ
ລື 
& 
ທົບ

ທວ
ນກ
ບັຫ
ລາຍ

ພາກ
ສວ່ນ

7. ສາ້ງສະບບັສົມບູນ APF, ຮບັຮອງ & ນຳໃຊ້
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5 -ahodkooe.-h.o APF
ຊັ້ນການນຳໃຊ້ ລາຍລະອຽດ ເງື່ອນໄຂ

ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ

ເປັນເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນ        
ເຂົ້າໄປລົບກວນ, ເປັນເຂດຍອດນໍ້າ, 
ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດທີ່ເປັນປ່າດົງດິບ, 
ປ່າທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກແຕະຕ້ອງ ທຳລາຍ             
ອັນເປັນແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດ ທີ່ມີໂອກາດ 
ຈະສູນພັນໄດ້ ແລະແຫລ່ງຍອດນໍ້າທີ່ສຳຄັນ

ລະດັບຄວາມສູງ ແຕ່ 1,000 ມ ຂຶ້ນໄປ.
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ > 35 ອົງສາ ຂຶ້ນໄປ.
ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ

ເຂດຈຳກັດການໃຊ້

ເຂດກັນຊົນ - ເປັນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ 
ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໄດ້ 
ແບບຈຳກັດ, ເຊັ່ນການເກັບຂອງບໍລິໂພກ. 
ເຂດນີ້ ເປັນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ ແລະ 
ແຫລ່ງຍອດນໍ້າທີ່ສຳຄັນ

ລະດັບຄວາມສູງ 700 – 1,000 ມ
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ 30 - 35 ອົງສາ
ມີປ່າປົກຫຸ້ມໜາແໜ້ນ, ເຂດແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ 
ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ

ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້

ອະນຸຸຍາດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ບາງສ່ວນ ເຊັ່ນການເກັບ 
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ແບບ 
ຍືນຍົງ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງ ທຳມະຊາດ          
ຂອງປ່າໄມ້, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້  ແລະບໍ່ແຮ່ແບບ           
ຄວບຄຸມເຂັ້ມ, ອະນຸຍາດໃຫ້ ຊຸມຊົນຕັ້ງຖິ່ນຖານ 
ຢູ່ພາຍໃນ ຫລືບໍລິເວນ ອ້ອມແອ້ມໃກ້ຄຽງໄດ້ 
ແຕ່ຕ້ອງມີການຈັດສັນ ແລະອະນຸຍາດສະເພາະ

ລະດັບຄວາມສູງ 500 - 700 ມ
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ 15 - 30 ອົງສາ
ມີປ່າປົກຫຸ້ມປານກາງ, ເປັນເຂດແຫຼ່ງນໍ້າ, 
ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ

ເຂດໃຊ້ຕາມປະເພນີ
ເຂດປ່າໄມ້ລຸ້ນທີສອງ (ປ່າອ່ອນ), ປ່າຟຸ່ມ, 
ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ການຜະລິດກະສິກຳ 
ຕາມປະເພນີ, ເຂດເຮັດໄຮ່ຄົງທີ່,                   
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນດິນລວມໝູ່

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ 5 - 15 ອົງສາ
ລະດັບຄວາມສູງ 350 - 500 ມ
ມີພືດປົກຄຸມໜ້ອຍ (ເຂດປ່າຜະລິດ)

ເຂດນຳໃຊ້ອະເນກປະສົງ
ເປັນເຂດທີ່ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ ແລະ ປ່ຽນແປງ 
ສຳລັບຫລາຍຮູບແບບຂອງການນຳໃຊ້ ເຊັ່ນ:       
ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ອຸດສາຫະກຳ, ທີ່ພັກ 
ອາໄສ, ການພັດທະນາໂຄງລ່າງ

ລະດັບຄວາມສູງ 350 ມ
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ 0 - 5 ອົງສາ
ບໍ່ມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ/ການຍົກເວັ້ນ

ການກຳນົດກອບການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນ APF ແມ່ນໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ແລະຄຳນຶງເຖິງສິດຂອງການ 
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນແຕ່ລະເຂດ ມາກ່ອນແລ້ວ.             
ປະຊາຊົນພື້ນຖານ ແລະກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດຳລົງຊີວິດມາກ່ອນ ການກຳນົດຊັ້ນການນຳໃຊ້່ນີ້  ແມ່ນຈະມີການ 
ຍົກເວັ້ນສະເພາະ ຈາກນະໂຍບາຍຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ກຳນົດຂຶ້ນມາໃໝ່, ໝາຍຄວາມວ່າ ສິດໃນການ 
ເຂົ້າເຖິງ, ຄອບຄອງ ແລະນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນກອບ APF

ເຂດກັນຊົນແຄມແມ່ນໍ້າ, ເສັ້ນທາງ ກໍຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະນຳໃຊ້ ອີງຕາມລະບຽບການ ແລະ 
ນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງ. 

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ກ່ອນການກຳນົດກອບການນຳໃຊ້ APF  ຈະໄດ້ຮັບການ 
ຍົກເວັ້ນ.  ສ່ວນການພິຈາລະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ຈະຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມກອບ 
ການນຳໃຊ້ ໃນ APF. ການຍົກເວັ້ນອື່ນໆ ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ 
ອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ມີ

ແຜນງານທີ່ດິນ ຂອງຈີໄອແຊັດ
ກໍລະກົດ 2017
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A cooperation project implemented by
the Ministry of Planning & Investment
and GIZ with support from German 
Development Cooperation
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ແຜນງານທີ່ດິນ ຂອງຈີໄອແຊັດ
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