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່ ມງານຂອງ ອົງການ GIZ Laos

ປະຈໍາແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ກໍລະນີສກ
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ບົດລາຍງານໂດຍ ທີມງານໄລຟ໌:
ເລໂນ່ນ ບຸນເພັງ
ນຸດສະຫວັນ ເຟີ່ອງສະຫວັນ

ມີນາ 2022

ຜົນການຝຶກອົບຮົມຂອງ ໂຄງການ ໄລຟ໌ ໃນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົາົ້ ໃຈດ້ານກົດໝາຍທີີ່
ດິນ ໃຫ້ແກ່ຄຮ
່ ວ
່ ມງານຂອງ ອົງການ GIZ Laos ປະຈໍາແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ກໍລະນີສກ
ຶ ສາ ການນໍາໃຊ້ທີີ່
ດິນແບບລວມໝ່

ບົດລາຍງານຂຽນໂດຍ ຄຝຶກໂຄງການໄລຟ໌:
ເລໂນ່ນ ບຸນເພັງ
ນຸດສະຫວັນ ເຟີ່ອງສະຫວັນ
ກວດແກ້ທາງດ້ານເນອ
ົ້ ໃນ ໂດຍ:
ເລນ່າ ວິໄລເພັດ, ຫົວໜ້າບໍລິຫານໂຄງການໄລຟ໌
ເພັດດາວັນ ສີປະເສີດ, ຫົວໜ້າທີມໂຄງການໄລຟ໌

ໂຄງການ ສົີ່ງເສີມການຮຽນຮ້ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ເພີ່ອເພີີ່ມຄວາມໝັົ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ (ໂຄງການໄລຟ໌)
Land Learning Initiative for Food security Enhancement Project (LIFE project)
https://villagefocus.org/life-project/

ຄໍາຂອບໃຈ
ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ຈະບໍີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຫາກປາສະຈາກ ການຮ່ວມມ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ຈາກຊາວບ້ານ ບ້ານຊຽງ ແລະ
ບ້ານ ເດີຍ, ທີມງານເມອງ ວຽງໄຊ, ຫົວເມອງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ. ສະນັົ້ນ ພວກເຮົາຈຶີ່ງຂໍຂອບໃຈ ໃນການຮ່ວມມ ແລະ ການ
ຕ້ອນຮັບທີມງານເຮົາດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ.
ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ທີມງານຈາກ ອົງການ GIZ Laos ປະຈໍາແຂວງຫົວພັນ ທີີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປະສານງານ ກັບຄ່
ຮ່ວມງານທັງຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ ໃນການເກັບກໍາຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມກັບໂຄງການໄລຟ໌ ແລະ ການ
ເກັບກໍາຂໍົ້ມນ ກໍລະນີສຶກສາ ການນໍາໃຊ້ດິນລວມໝ່ ທີີ່ເມອງ ວຽງໄຊ.

ຂໍຂອບໃຈ ບັນດາທີມງານຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ ໃນການສະໜອງຂໍົ້ມນຢ່າງກົງໄປກົງມາໃຫ້ແກ່ທີມງານພວກເຮົາ ພ້ອມທັງຮ່ວມ
ກັນລົງເກັບກໍາຂໍົ້ມນໃນຂັົ້ນເມອງ ແລະ ບ້ານຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ທີີ່ສໍາຄັນພວກຂໍຂອບໃຈຢ່າງສງ ມາຍັງ ສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາລາວ ໃນການສະໜອງທຶນ ເກັບກໍາຂໍົ້ມນໃນຄັົ້ງນີົ້.

ສາລະບານ
ຄໍາຂອບໃຈ
ການຮ່ວມມຂອງ ໂຄງການໄລຟ໌ ແລະ ອົງການ GIZ Laos
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ
ວິທີການໃນການສຶກສາ
ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ ໄລຟ໌
1 ຂະບວນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັກສະທີີ່ໄດ້ຮຽນຮ້
2 ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະ ຂອງຜ້ທີີ່ໄດ້ຮັບເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ
3 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢ່ເມອງ ຫົວເມອງ

ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ລວມໝ່ ທີເີ່ ມອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ
1 ຂໍົ້ມນທົີ່ວໄປຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນລວມໝ່ໃນປະເທດລາວ
2 ການສຶກສາເອກະສານທີີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ
3 ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກໍລະນີສຶກສາ
3.1 ການຄຸ້ມຄອງດິນນາລວມຢ່ ແຂວງຫົວພັນ
3.2 ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນນາລວມໝ່ ຢ່ເມອງ ວຽງໄຊ
3.3 ຄວາມກັງວົນ ແລະ ຂໍົ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ໃນເມອງ ວຽງໄຊ
4 ສະຫຼຸບລວມກໍລະນີສຶກສາ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນລວມໝ່

ຂໍສ
ົ້ ະເໜີແນະ

ການຮ່ວມມຂອງ ໂຄງການໄລຟ໌ ແລະ ອົງການ GIZ Laos
ເພີ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂອງຄ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ຢ່ໃນແຂວງ ຫົວພັນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ, ວຽກ
ງານການປະຊາສໍາພັນ ການຮັບຮ້ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ການສ້າງຄວາມເທົີ່າທຽມກັນໃນການເຈລະຈາ ແລະ ການແກ້
ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ ສະນັົ້ນ ທາງອົງການ GIZ Laos ຈຶີ່ງໄດ້ມກ
ີ ານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບໂຄງການໄລຟ໌ ໂດຍໃຫ້ ໄລຟ໌ ເປັນຜ້ຝຶກອົບ
ຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕໍີ່ແບບເນີ່ອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຄ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ ຂອງອົງການ GIZ Laos ປະ
ຈໍາແຂວງຫົວພັນ ຕໍີ່ກັບຫົວຂໍົ້ທີີ່ມີການຝຶກອົບຮົມ.
ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ລະຫົວຂໍົ້ ແມ່ນໄດ້ມີການ ວາງແຜນຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະ ຫົວຂໍົ້ການຝຶກອົບຮົມ ທີີ່ມີລັກ ສະນະສະເພາະ

ເຈາະຈົງ ໂດຍອາໄສຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະ ຈາກຄ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງໂຄງການ GIZ Laos ເປັນຫັກ.
ພ້ອມນັົ້ນ ທີມຄຝຶກຈາກ ໄລຟ໌ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ກໍີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນຮ່ວມກັນ ໃນການລົງຈັດຕັົ້ງປະຕິ ບັດການເຜີຍແຜ່
ຂໍົ້ມນ ຢ່ໃນຂັົ້ນບ້ານ ຫັງຈາກມີການຝຶກອົບຮົມ ເພີ່ອປະເມີນເບິີ່ງວ່າ ບົດຮຽນທີີ່ຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນມານັົ້ນ ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດ
ຕົວຈິງໄດ້ບໍ

ແລະ

ຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງດ້ານໃດຕີ່ມອີກ

ເພີ່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ການນໍາໄປປະຕິບັດໃນວຽກງານຂອງແຕ່ລະ

ພາກສ່ວນ.
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຂອງອົງການ GIZ Laos ແລະ ໂຄງການໄລຟ໌ ແມ່ນເລັີ່ງໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການເຜີຍ
ແຜ່ກົດໝາຍທີີ່ພົວພັນກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີີ່ດິນ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທີີ່ດິນໃຫ້ກັບທີມງານຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ ເພີ່ອນໍາ
ເອົາຄວາມຮ້ດັີ່ງກ່າວໄປເຜີຍແຜ່ຢ່ຂັົ້ນບ້ານ ໂດຍສະເພາະວຽກງານປະຊາສໍາພັນ ການຂົ້ນທະບຽນທີີ່ດິນ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ

ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ.
ເພີ່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີຢ່ໃນຂັົ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ຈຶີ່ງໄດ້ເນັົ້ນໃສ່ 2
ຫົວຂໍົ້ຫັກຄ: 1) ຜົນຈາກການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການໄລຟ໌ ໃຫ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມງານຂອງ ອົງການ GIZ Laos ສໍາລັບພະນັກງານ ຂັົ້ນ
ແຂວງ ແລະ ເມອງ ຫົວເມອງ ແຂວງຫົວພັນ; ແລະ 2) ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບລວມໝ່ ໃນເມອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ.

ໄລຟ໌ (LIFE) ແມ່ນໂຄງການສໍາຄັນກ່ຽວກັບການເພີີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮ້ເຂົົ້າໃຈພາຍໃຕ້ LIWG ຊຶີ່ງເປັນເຈົົ້າພາບໂດຍ VFI ແລະ ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ບັນດາຄ່ຮ່ວມມຮຸນ
້ ສ່ວນບົນພົ້ນຖານຄວາມເທົີ່າທຽມກັນ. ປັດຈຸບັນ ໂຄງການ LIFE ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜນຈາກ
ສະຫະພາບເອີຣົບ. ບັນດາຄ່ຮ່ວມມ ລວມມີອົງການ CARE, CCL, CORD, FAO, GAPE, GIZ, Helvetas, JVC, MCC,
ອອກຟາມ, VFI ແລະ World Renew. ກົມຄຸມ
້ ຄອງທີີ່ດິນກະສິກໍາ (DALaM) ພາຍໃຕ້ກະຊວງ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ) ແມ່ນ ຄ່
ຮ່ວມມຕົົ້ນຕໍຂອງໂຄງການຈາກພາກລັດ. ໂຄງການ LIFE ແນໃສ່ ເພີ່ອ ‘ຍົກສງ‘ ບັນຫາທີີ່ດິນເຂົົ້າໃນບັນດາກິດຈະກໍາປົກກະຕິຂອງອົງ
ການຈັດຕັົ້ງທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜ້ຄອບຄອງທີີ່ດິນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວ
ຊາວກະສິກອນໃນດ້ານຄວາມໝັນ
ົ້ ຄົງຂອງການຄອບຄອງທີີ່ດິນໃນໄລຍະຍາວ. ສິີ່ງນີົ້ ແມ່ນດໍາເນີນການຜ່ານບັນດາກິດຈະກໍາ ການສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາໍ ຕ່າງໆ ທີີ່ສໍາຄັນ ຊຶີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລັດຖະບານ ແລະ ຜ້ມສ
ີ ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາກເອກະຊົນ.
ກະລຸນາ ເບິີ່ງວິດີໂອກ່ຽວກັບໂຄງການ LIFE ໄດ້ທີີ່: https://youtu.be/kcj1gI1ZKnw
ຂໍົ້ມນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການໄລຟ໌, ກະລຸນາເຂົົ້າເບິີ່ງໃນເວັບໄຊ້: https://villagefocus.org/life-project/

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ
ການເກັບກໍາຂໍົ້ມນຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນເພີ່ອຮຽນຮ້ເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ບົດຮຽນ ຈາກການຝຶກການຝຶກອົບ
ຮົມຂອງໂຄງການໄລຟ໌ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລວມທັງຕົນເອງ ແລະ ວຽກງານ ສໍາລັບ ພະນັກງານວິຊາການຂອງ ຂອງໂຄງການ GIZ
Laos ແລະ ຄ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມອງ ແລະ ການນໍາເອົາບົດຮຽນຈາກຮບແບບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນລວມໝ່ໃນ
ຂັົ້ນບ້ານ ເພີ່ອມາເປັນບ່ອນອີງໃນການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍົ້ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນບົດຮຽນຕໍີ່ກັບພົ້ນທີີ່ອີ່ນໆ ຕໍີ່ໄປ.
ຂໍົ້ມນທີີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາ ຈະເປັນບົດຮຽນອັນສໍາຄັນ ສໍາລັບທີມງານ ໂຄງການໄລຟ໌ ເພີ່ອເອົາໄປປັບປຸງວິທີການໃນການຝຶກອົມ
ໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນຕໍີ່ໜ້າ.

ວິທກ
ີ ານໃນການສຶກສາ
ໃນການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ ແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນຄ:

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການຝຶກອົບຮົມ

ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ລວມໝ່

ສໍາພາດທີມງານເມອງ ແລະ ທີມງານຂັົ້ນພະແນກ (ເມອງ ຫົວ

ສໍາພາດ ແລະ ສົນທະນາ ທີມງານເມອງ (ເມອງ ວຽງໄຊ) ກ່ຽວ

ເມອງ ແລະ ແຂວງ) ທີີ່ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເຊິີ່ງເປັນການ

ກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຢ່ພາຍໃນເມອງ, ສໍາພາດອໍາ

ເກັບກໍາຂໍົ້ມນແບບຄຸນນະພາບ, ເນັົ້ນການສົນທະນາ, ແຕ້ມຮບ

ນາດການປົກຄອງບ້ານ, ຊາວ ບ້ານ (ລວມທັງຍິງ, ຊາຍ, ໄວໜຸ່ມ

ພາບ ແລະ ການໃຊ້ສັນຍາລັກ ແບບມີມີສ່ວນຮ່ວມ ເພີ່ອຮັບປະ

ແລະ ຜ້ເຖົົ້າ) ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ ການເກັບກໍາຂໍົ້ມນແບບຄຸນນະພາບ

ກັນ ການໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍົ້ມນຈາກທຸກພາກສ່ວນທີີ່ມີຕໍີ່

ຜ່ານຮບແບບການສົນທະນາ, ແຕ້ມພາບ ແລະ ການໃຊ້ສັນຍາ

ຜົນຂອງການເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ

ລັກ ເພີ່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮັບປະກັນ ການຮັບຟັງ ແລະ ຂໍົ້
ມນທີີ່ມາຈາກທຸກຄົນ ຫ ທຸກພາກສ່ວນທີີ່ຮ່ວມສໍາພາດໃນຄັົ້ງນີົ້.
ພ້ອມນັົ້ນ ຍັງໄດ້ມີການສັງເກດພົ້ນທີີ່ຕົວຈິງໃນບ້ານທີີ່ມີການ
ເກັບກໍາຂໍົ້ມນ

ຈໍານວນຜ້ຮ່ວມສໍາພາດ1: ພະນັກງານເມອງ 6 ທ່ານ ເຊິີ່ງມີ
2

ແມ່ຍິງ2 ທ່ານ, ພະນັກງານຈາກຂັົ້ນພະແນກ 4 ທ່ານ ເຊິີ່ງມີ

ຈໍານວນຜ້ຮ່ວມສໍາພາດ: ພະນັກງານເມອງ6 ທ່ານ ເຊິີ່ງມີແມ່ຍິງ
2 ທ່ານ, ຂັົ້ນບ້ານ3 36 ທ່ານ ເຊິີ່ງມີແມ່ຍິງ13 ທ່ານ

ແມ່ຍິງ 1 ທ່ານ

1

ສໍາລັບຜ້ຮ່ວມສໍາພາດ: ພະນັກງານຈາກ ອົງການ GIZ Laos, ພະນັກງານເມອງ ຈາກເມອງ ຫົວເມອງ ແມ່ນມາຈາກ ຫ້ອງການຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການ ຍຸຕິທໍາ, ຫ້ອງການ ແນວລາວສ້າງ

ຊາດ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມອງ. ສ່ວນ ພະນັກງານ ຈາກ ຂັົ້ນພະແນກ ແມ່ນມາຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລ້ອມ, ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງ ແຂວງ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ
2

ຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ.

3

ບ້ານເດອຍ ເຂົົ້າຮ່ວມ 18 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ບ້ານ ຊຽງ ເຂົົ້າຮ່ວມ 18 ທ່ານ, ຍິງ 6ທ່ານ

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ ໄລຟ໌
ການຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຟ໌ ໃຫ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມງານ ອົງການ GIZ Laos ແມ່ນມາຈາກການສະເໜີຄວາມຕ້ອງການສະ ເພາະເຈາະຈົງ
ຂອງອົງການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຄັດເລອກຫົວຂໍົ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ ເພີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ໃນຂັົ້ນທ້ອງ
ຖິີ່ນ ຕໍີ່ກັບການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງອົງການ GIZ Laos ປະຈໍາແຂວງຫົວພັນ. ໃນການເກັບຂໍົ້ມນໃນຄັົ້ງນີົ້ ພວກເຮົາອີງໃສ່ຫົວ
ຂໍົ້ຝຶກອົບຮົມທີີ່ໄລຟ໌ ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ 3 ຫົວຂໍົ້ຫັກຄ:


ສິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ່ງ



ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ ການຮັບຮ້ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ການຂົ້ນທະບຽນທີີີ່ດິນລວມໝ່ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດ 3
ປະເພດປ່າ



ການສ້າງຄວາມເທົີ່າທຽມກັນໃນການເຈລະຈາ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ

ໃນແຕ່ລະຊ່ວງຂອງການຝຶກອົບຮົມນັົ້ນ ໄລຟ໌ໄດ້ມີຝຶກບາງທັກສະການຮຽນຮ້ທີີ່ຫາກຫາຍເພີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຝຶກ ເປັນຜ້ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ

ຂະບວນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັກສະທີໄີ່ ດ້ຮຽນຮ້
ການຝຶກອົບຮົມ ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍົ້ຂອງໄລຟ໌ ແມ່ນເນັົ້ນ ວິທິການທີີ່ຫາກຫາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ
ເຄີ່ອງມຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ການຍົກປະເດັນຕົວຈິງໃຫ້ຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມໄດ້ເຫັນພາບທີີ່ເຊີ່ອມໂຍງກັບ ບັນດາຕິ

ກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີີ່ດິນ ເຊັີ່ນ ສິດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ, ການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງຕາມປະເພນີ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ
ຕາມກົດໝາຍ. ໃນຂະບວນການຝຶກອົບຮົມ ຂອງໄລຟ໌ ຈຸດເດັນໜຶີ່ງທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນຄັດເລອກໃຊ້ເຄີ່ອງມ ແລະ ວິທີການ ທີີ່ແທດ
ເໝາະກັບຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ທັງໃນລະໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການນໍາໄປໃຊ້ໃນຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະຢ່ໃນຂັົ້ນບ້ານ.
ສໍາລັບຫົວຂໍົ້ທີີ່ມີການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ ບັນດານິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ການຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນເປັນ
ຫັກ ສະເພາະຄ່ຮ່ວມງານຂອງອົງການ GIZ Laos ປະຈໍາແຂວງຫົວພັນ ເຊິີ່ງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ວິທີການທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ ແມ່ນ
ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍົ້ ແຕ່ວິທີການ ແລະ ເນົ້ອໃນແມ່ນມີຄວາມເຊີ່ອມໂຍງກັນ ເຊິີ່ງມີລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີົ້:
ຫົວຂໍທ
ົ້ ມ
ີີ່ ກ
ີ ານຝຶກອົບຮົມ

ເນອ
ົ້ ໃນນິຕກ
ິ າໍ ຫກ
ັ

ວິທີການ ແລະ ເຄອ
ີ່ ງມ

ສິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ (2019): ມາດຕາ 126 ການ

ການຮຽນຮ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສົນທະນາໂພສເຕີ,

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ການ

ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງພົນ ລະເມອງລາວ, ມາດຕາ

ວິດີໂອ, ກໍລະນີສຶກສາ, ເກມຕ່າງໆ ທີີ່ເຊີ່ອມເຂົົ້າຫົວຂໍົ້

ແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ່ງ

130 ການໄດ້ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ, ມາດຕາ

ຫ ປະເດັນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ, ການວາງແຜນລົງສາທິດຕົວ

133 ສິດຂອງຜ້ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ມາດຕາ 141

ຈິງໃນຂັົ້ນບ້ານ

ພັນທະຂອງຜ້ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ມາດຕາ 162 ຮບ
ແບບການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (2016)
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ(2016)
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫອທາງດ້ານກົດໝາຍ
(2018)

ວຽກງານການປະຊາສໍາພັນ ການຮັບຮ້ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ (2019): ໂດຍສະເພາະ

ການຮຽນຮ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສົນທະນາ, ການນໍາ

ຕາມປະເພນີ ແລະ ການຂົ້ນທະບຽນທີີີ່ດິນ ລວມໝ່

ມາດຕາ 44 (ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປ່າໄມ້), ມາດຕາ 81

ໃຊ້ໂພສເຕີ, ວິດີໂອ, ເກມທີີ່ເຊີ່ອມຫົວຂໍົ້ ຫ ປະເດັນ

ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ ສາມ ປະເພດປ່າ

(ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ເພີ່ອເປົົ້າໝາຍລວມໝ່)

ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ

126, 130, 133, 141
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (2019): ມາດຕາ 22 ການ
ວາງແຜນຈັດສັນປ່າໄມ້, ມາດຕາ 39 ການວາງແຜນຄຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ, ມາດຕາ 69 ການປົກປັກຮັກ ສາ
ປ່າໄມ້, ມາດຕາ 71 ການປົກປັກຮັກ ສາທີີ່ດິນປ່າ
ສະຫງວນ
ການເສີມສ້າງຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານທັກສະ ໃນການ

ມະຕິ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການ

ການຮຽນຮ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສົນທະນາ, ການ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ພະ ນັກງານ

ເພີີ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນ ໃນ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ໂພສເຕີ, ວິດີໂອ, ການ ສະແດງ

ວິຊາການ ເພີ່ອເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ໄລຍະໃໝ່ (2017)

ບົດບາດສົມມຸດ, ເກມຕ່າງໆ ທີີ່ເຊີ່ອມເຂົົ້າກັບຫົວຂໍົ້ ຫ

ປະຊາຊົນໃນຂະແໜງການທີີ່ດິນ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ (2019): ບັນດາມາດຕາທີີ່

ປະເດັນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ ຂົ້ນທະບຽນອອກ
ໃບຕາທີີ່ດິນເຊັີ່ນ: ມາດຕາ 22, 24, 99, 101, 161,
162
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມການລົງທຶນ (2016):
ມາດຕາ 73 ພັນທະທາງສັງຄົມ, ມາດຕາ 74 ພັນທະ
ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (2016)
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການ
ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດ ທະນາ
(2016)
ຂໍົ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະ ກາດໃຊ້ບົດ
ແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນໃນ
ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນ (2013)
ສໍາລັບທັກສະ ການຮຽນຮ້ທີີ່ຫາກຫາຍເພີ່ອ ເປັນຜ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແມ່ນ ບໍີ່ໄດ້ມີການຝຶກສະເພາະ ແຕ່ໄດ້ມີການນໍາເອົາບາງບົດຮຽນ ເຂົົ້າໄປໃນ 3 ຫົວຂໍົ້ ຫັກ ເພີ່ອເປັນ
ການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈໂດຍພົ້ນຖານ ການເປັນຜ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕໍີ່ກັບວຽກງານທີີ່ພົວພັນ ທັງ 3 ຫົວຂໍົ້ດັາງກ່າວ ແລະ ແນະນໍາເຄີ່ອງມ ທີີ່ຊ່ວຍຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການເຮັດ
ໜ້າທີີ່ເປັນຜ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊັີ່ນ ເຄີ່ອງມວິເຄາະ PMI, ການວາງແຜນກິດຈະກໍາແບບ SMART, ເກມ ແລະ ທິດສະດີ ການເປັນຜ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັີ່ນ ທິດ
ສະດີການຮຽນຮ້ແບບຜ້ໃຫຍ່, ທິດສະດີ ກາດເນີົ້, ທິດສະດີບຼູມ ແລະ ອີ່ນໆ.

ຈາກການສໍາພາດຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ໃຫ້ຮ້ວ່າ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ ໄລຟ໌ ແມ່ນເປັນຮບແບບການຝຶກອົບຮົມທີີ່ມີຄວາມຫາກ
ຫາຍ ແລະ ມີຂັົ້ນຕອນລະອຽດ ບໍີ່ວ່າຈະເປັນດ້ານເນົ້ອໃນນິຕິກໍາ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາເຊິງີ່ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົົ້າໃຈເນົ້ອໃນຂອງນິຕິ
ກໍາໄດ້ດີຍິີ່ງຂົ້ນ ໂດຍສະເພາະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດມີວິທີການທີີ່ຫາກຫາຍ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໄດ້ດີຂົ້ນ.

ບັນດາເກມ

ຕ່າງໆທີີ່ມີການຄັດເລອກມາລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ເຊີ່ອມໂຍງກັບຫົວຂໍົ້ໃນການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ການເຂົາົ້ ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກັບໂຄງການໄລຟ໌ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົາົ້ ມີ

ຄວາມກ້າຫານ ແລະ ມີຄວາມໝັນ
ົ້ ໃຈຫາຍຂນ
ົ້ ໃນການອະທິບາຍຂໍມ
ົ້ ນ
ເວລາໄປ ປະຊາສໍາພັນກ່ຽວກັບວຽກງານທີດ
ີ່ ນ
ິ
ທ່ານນາງ ນາວອນ ຂຸ້ຍຄໍາຈັນ, ວິຊາການ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງຫົວພັນ

ພ້ອມນັົ້ນ ຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມການສໍາພາດ ໄດ້ໃຫ້ຮ້ອີກວ່າ ການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການໄລຟ໌ ແມ່ນມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ,

ມີຄວາມຊັດເຈນໃນການຄັດເລອກມາດຕາກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ເຊິີ່ງສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ເວລາລົງໄປ
ເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນ ແລະ ຮບແບບການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽໜບົດຮຽນ ຈາກຫາຍແນວຄວາມຄິດ ເຊິີ່ງເຮັດ
ໃຫ້ມີການສົນທະນາທີີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຈຸດພິເສດອີກຢ່າງໜຶີ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນ ຫັງຈາກທີີ່ມີການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ມີການ
ນໍາໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຂັົ້ນບ້ານ ເຊິີ່ງສິີ່ງນີົ້ ແມ່ນດີຫາຍ ເພີ່ອເປັນການປະເມີນວ່າ ຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນທີີ່ໄດ້
ຮຽນຮ້ຈາກ ການຝຶກອົບຮົມນໍາໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ຫບໍ.

ທີມຄຝຶກໄດ້ຊວ
່ ຍໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົາົ້ ມີຄວາມເຂົາົ້ ໃຈ ແລະ ໄດ້ຊແ
ີົ້ ຈງຢ່າງລະອຽດ
ຂອງມາດຕາກົດໝາຍທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງຢ່າງຊັດເຈນ ເຊິງີ່ ໄດ້ສາ້ ງຄວາມໝັນ
ົ້ ໃຈໃຫ້
ແກ່ຂາ້ ພະເຈົາົ້ ໃນເວລາລົງໄປເຜີຍແຜ່ຕໃໍີ່ ນຂັນ
ົ້ ບ້ານ
ທ່ານ ຈັນ ບຸນມີໄຊ, ວິຊາການ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ

ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະ ຂອງຜທ
້ ໄີີ່ ດ້ຮບ
ັ ເຂົາົ້ ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ
ຈາກການສົນທະນາຮ່ວມກັບຜທ
້ ີີ່ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ໃຫ້ຂໍົ້ມນວ່າ ການເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄັົ້ງ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງຄວາມ
ຮ້ ແລະ ທັກສະທີີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ໃນການພັດທະນາດ້ານຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະ ໃນການນໍາໄປໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງ. ມີ
ຫາຍທັກສະທີີ່ຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮ້ຈາກການເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົມ ເຊິີ່ງທັກສະເດັີ່ນໆທີີ່ຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮ້ ແລະ ນໍາໄປໃຊ້ຫາຍມີຄ:
ວິທີໃນການກະກຽມຂໍົ້ມນ, ວິທີການເຂົົ້າຫາຊຸມຊົນ, ການແນະນໍາຂັົ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ວິທີການອະທິບາຍຂໍົ້ມນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ໂດຍໃຊ້ ເຄີ່ອງມທີີ່ຫາກຫາຍ (ເຊັີ່ນ: ໂພສເຕີ), ວິທິການໃນການກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການສົນທະນາ ຖາມ-ຕອບ. ໃນການສໍາພາດ
ຜ້ເຂົົ້າຕ່າງກໍີ່ເວົົ້າວ່າ ບັນດາທັກສະເຫົີ່ານັົ້ນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າ ສາມາດນໍາໃຊ້ວິທີການທີີ່ຫາກຫາຍເຂົົ້າໃນວຽກງານການເຜີຍແຜ່ຂໍົ້
ມນຂອງເຂົາ ເຈົົ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິທີໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນ ຕໍີ່ກັບຫົວຂໍົ້ທີີ່ມີຝຶກອົບຮົມ, ວິທີການໃນ

ການອະ ທິບາຍ ເພີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະ ຊາຊົນເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍົ້ມນທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ຫາຍຂົ້ນ, ນໍາໃຊ້ເກມ ເຊີ່ອມເຂົົ້າຫົວຂໍົ້ ການ
ເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພີ່ອໃຫ້ເກີດມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ທັກສະໃນການ
ປາກເວົົ້າ ແລະ ການຮັບຟັງໄດ້ດີຂົ້ນ.

ຮບພາບ: ບັນຍາກາດ ການສໍາພາດ ແລະ ການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ເລໂນ່ນ

ຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະທີີ່ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຮຽນຮ້ຈາກການເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກັບໄລຟ໌ ທີີ່ສາມາດນໍາໄປປັບໃຊ້ ທັງການຍົກລະດັບຄວາມ

ຮ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ແລະ ການນໍາໄປໃຊ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກ ການໃຫ້ຂໍົ້ມນຂອງຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ດັີ່ງນີົ້:
ຄວາມຮໄ້ ດ້ຈາກການເຂົາົ້ ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ

ທັກສະ ແລະ ວິທກ
ີ ານ ທີໄີ່ ດ້ຮຽນຮຈ
້ າກ

ການນໍາໃຊ້ ຄວາມຮ້ ແລະ ທັດສະທີໄີ່ ດ້

ການເຂົາົ້ ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ

ຈາກການຝຶກອົບຮົມ

ການແກ້ໄຂທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນ ທັກສະຕ່າງໆ ໃນການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ ພ້ອມທັງວິເຄາະ

ສາມາດສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ ຫ ທາງອອກໃຫ້ປະຊາຊົນ

ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບທີມງານທີີ່ຢ່ໃນຂະ

ບັນຫາ ຜ່ານເຄີ່ອງມຕ່າງໆ ທີີ່ຄຝຶກໄດ້ແນະນໍາ

ໃນເວລາລົງໄປເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນ ທີີ່ຕິດພັນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນໄດ້

ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ (ຈາກ

ມີຄວາມໝັົ້ນໃຈ ແລະ ກ້າຫານຫາຍຂົ້ນໃນການ

ມີການນໍາເອົາຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີ

ນິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັີ່ນ: ມາດຕາ 130 ຂອງ ກົດໝາຍ

ອະທິບາຍຂໍົ້ມນ (ນິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ) ໃນຂັົ້ນຊຸມ

ສ່ວນຮ່ວມຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານປະຊາສໍາພັນ ການຂົ້ນ

ວ່າດ້ວຍ ທີີ່ດິນ 2019)

ຊົນ

ທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃນຂັົ້ນບ້ານ

ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ເພີ່ອສ້າງຄວາມພ້ອມເວລາລົງ

ເພີີ່ມຄວາມຮ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການກະກຽມຂໍົ້ມນ ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສົີ່ງຕໍີ່ຄວາມຮ້ກັບທີມ

ປະຕິບັດວຽກໃນພາກສະໜາມ ແລະ ເຂົົ້າໃນຂະບວນ

ໄດ້ດີຂົ້ນໃນທີມງານ

ແໜງການດຽວກັນ

ງານ ໃນຫ້ອງການ ກ່ຽວກັບສິີ່ງທີີ່ໄດ້ຮຽນຮ້ຈາກການຝຶກ

ການເຮັດວຽກຫາຍຂົ້ນວ່າຈະຕ້ອງກະກຽມ ແລະ ເຮັດ

ອົບຮົມ ເພີ່ອສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ແນະນໍາວິທີການ

ຫຍັງແດ່ ໃນເວລາລົງໄປເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນ

ເພີ່ອນໍາໄປປັບໃຊ້ໃນວຽກງານ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຍິງ-ຊາຍ ຕໍີ່ກັບ ມີການນໍາໃຊ້ເກມທີີ່ເຊີ່ອມກັບບົດຮຽນ, ໂພສເຕີ ແລະ

ມີການນໍາເອົາ ເກມ ເຂົົ້າໄປຊອດແຊກໃນການກິດຈະກໍາ

ສິດໃຊ້ ແລະ ສີິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຕໍີ່ກັບການນໍາໃຊ້

ວິດີໂອ ເຂົົ້າໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນໃນຂັົ້ນບ້ານ ແລະ ນໍາ

ການເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນ ເພີ່ອກະຕຸ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ຕາມປະເພນີ

ໃຊ້ວິທີການການຮຽນຮ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ໂດຍການ

ປະ ຊາຊົນຕໍີ່ຫົວຂໍົ້ທີີ່ມີການບັນຍາຍ ເຊັີ່ນ: ເພີ່ອ

ຖາມ-ຕອບ) ກັບປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍົ້ທີີ່ມີການ

ຜ່ອນຄາຍບັນຍາກາດ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜ້ບໍີ່ມັກເວົົ້າໄດ້ມີ

ເຜີຍແຜ່

ໂອກາດເວົົ້າ ໃນເວລາລົງໄປເຜີຍແຜ່. ພ້ອມນັົ້ນ ໃນການ
ບັນຍາ ກໍີ່ໃຊ້ໂພສເຕີ ແລະ ວິດີໂອປະກອບນໍາ ເພີ່ອໃຫ້
ປະຊາຊົນເຫັນພາບ ແລະ ປຽບທຽບກັບຕົວຈິງ

ຮບພາບ: ບັນຍາກາດການສໍາພາດ ແລະ ການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ເລໂນ່ນ

ໃນບັນດາຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະທີີ່ມີການຮຽນຮ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ທັກສະທີີ່ຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ນໍາໄປໃຊ້ຫາຍທີີ່ສຸດ ແມ່ນວິທີການກະ

ກຽມຂໍົ້ມນທີີ່ຈະນໍາໄປເຜີຍແຜ່, ວິທີການເຂົົ້າຫາຊຸມຊົນ, ການແນະນໍາຂັົ້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ,ວິທີການອະທິບາຍຂໍົ້ມນ ແລະ
ກົດໝາຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃນການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເຊັີ່ນ: ໂພສເຕີ, ວິດີໂອ ແລະ ວິທີການສົນທະນາແບບ
ຖາມ-ຕອບ ກັບຊຸມຊົນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຍັງມີຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມບາງທ່ານທີີ່ໄດ້ມາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ແຕ່ບໍີ່ໄດ້ມີການລົງໄປເຜີຍແຜ່ໃນຂັົ້ນຊຸມຊົນ
ຈັກເທີ່ອ ເນີ່ອງຈາກຜ້ກ່ຽວໄດຖກມອບໝາຍຫາຍວຽກງານໃນເວລາດຽວກັນ. ແຕ່ຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີີ່ບໍີ່ໄດ້ລົງໄປເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນ
ຕໍີ່ໃນຂັົ້ນບ້ານໄດ້ເວົົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະບໍີ່ໄດ້ລົງໄປເຜີຍແຜ່ຕໍີ່ຂັົ້ນບ້ານ ແຕ່ ບັນດາທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ້ຕ່າງໆທີີ່ໄດ້ຮຽນຮ້ມາ
ນັົ້ນ ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໄດ້ຫາຍ ແລະ ສາມາດນໍາມາປັບໃຊ້ກັນວຽກງານຂອງຕົນ
ເອງໄດ້.

ໃນການເກັບກໍາຂໍົ້ມນຄັົ້ງນີົ້ ພວກເຮົາກໍີ່ໄດ້ມີການບັນທຶກວິດີໂອ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ຕໍີ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກ
ອົບຮົມກັບໂຄງການໄລຟ໌. ເຊິີ່ງວິດີໂອນີົ້ ແມ່ນເປັນສໍາພາດສ່ວນໜຶີ່ງຂອງບັນດາ ຜ້ທີີ່ເຄີຍເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກັບໂຄງການໄລຟ໌
ຈາກພະນັກງານຂັົ້ນເມອງ ເມອງຫົວເມອງ ແລະ ພະແນກ ແຂວງຫົວພັນ.

ວິດີໂອສໍາພາດນີົ້ສາມາດເຂົົ້າເບິີ່ງໄດ້ທີີ່: https://1drv.ms/v/s!AtFj6XVWeGdLhAV1xOwfOOknimbY

ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢເ່ ມອງ ຫົວເມອງ
ອີງຕາມການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງຜ້ທີີ່ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈາກເມອງຫົວເມອງ ໄດ້ໃຫ້ຮ້ວ່າ ປະຊາຊົນໃນຫາຍບ້ານພາຍໃນເມອງ
ແມ່ນອາໄສການເຮັດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ເຊິີ່ງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນຍັງມີ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍກວມກວ່າ 90% ແລະ ສ່ວນຫາຍແມ່ນດິນກະສິກາໍ ໂດຍຜ່ານການຈັບຈ່ອງ ແລະ ບຸກເບີກເນອ
ົ້ ທີດ
ີ່ ນ
ິ ມາເປັນເວລາ
ຍາວນານ.
ຈຸດພິເສດຂອງການນໍໍໍາໃຊ້ດິນຕາມປະເພນີໃນເມອງນີົ້ ແມ່ນ ຮບແບບການນໍາໃຊ້ແບບດິນນາລວມ (ການນໍາໃຊ້ດິນຕາມປະເພນີ
ແບບ ລວມໝ່) ທີີ່ມີການປະຕິບັດມາຢ່າງດົນນານ ໂດຍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ ແຕ່ມີເງີ່ອນໄຂຄ ບໍີ່ສາມາດ
ຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໄດ້ (ເບິີ່ງລາຍລະອຽດໃນຕາລະລາງ).

ຂໍມ
ົ້ ນກ່ຽວກັບທີດ
ີ່ ນ
ິ

ຈໍານວນ

ປະເພດທີດ
ີ່ ນ
ິ

ການນໍາໃຊ້ດິນຕາມປະເພນີ (ເຊິີ່ງລວມມີທັງນາລວມ)

ກວມເອົາ 90%

ດິນກະສິກໍາ

ການນໍາໃຊ້ດິນກະສິກໍາ

ດິນນາ (ດິນບຸກເບີກ ຫ ດິນນາຕີີ໋ ໃໝ່)

900 ເຮັກຕາ

ດິນໄຮ່

2700 ເຮັກຕາ

ປກສາລີ

500 ເຮັກຕາ

ໝາກເດອຍ

1000 ເຮັກຕາ

ດິນກະສິກໍາ

ການອອກໃບຢັົ້ງຢນດິນກະສິກໍາ

59% (46 ບ້ານ)

ດິນບຸກເບີກ ຫ ດິນນາຕີີ໋ໃໝ່

ການຂົ້ນລະບຽນອອກໃບຕາດິນ

60% (47 ບ້ານ)

ດິນປຸກສ້າງ, ດິນສວນ, ດິນນາຕີີ໋ໃໝ່/
ສັບຊ່າວໃໝ່

ຕາລະລາງ: ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງເມອງ ຫົວເມອງ ແຂວງ ຫົວພັນ

ຈາກການສັງລວມຂໍົ້ມນຂອງທາງເມອງ ຫົວເມອງເຫັນວ່າ ຢ່ພາຍໃນເມອງແມ່ນ ຍັງມີການຈັບຈ່ອງທີີ່ດິນຫາຍແຕ່ຍັງບໍີ່ມີຄວາມຊັດ
ເຈນກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂໍົ້ມນນີົ້ເທີ່ອ ເນີ່ອງຈາກບໍີ່ມີການເກັບກໍາຂໍົ້ມນແບບລະອຽດ ແຕ່ເຫັນວ່າ ຍັງມີການຈັບຈ່ອງຢ່າງຊະຊາຍ
ເຊິີ່ງກໍີ່ເປັນບັນຫາໜຶີ່ງທີີ່ຕ້ອງການຢາກຈະແກ້ໄຂ. ນອກນັົ້ນ ສໍາລັບເອກະສານຢັົ້ງຢນສິດ ທາງທີມງານເມອງໃຫ້ຮ້ວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນ
ຫາຍມີ ໃບແຈ້ງເສຍພາສີທີີ່ດິນ ແຕ່ພັດມີການແຈ້ງ ຈໍານວນເນົ້ອທີີ່ດິນ ໜ້ອຍກວ່າຈໍານວນຕົວຈິງທີີ່ຕົນຄອບຄອງ; ມີບາງບ້ານມີການ
ຈັບຈ່ອງທີີ່ດິນໄວ້ ແຕ່ບໍີ່ມີເອກະສານຫຍັງ.

ທົີ່ງນາ ຕາມຮ່ອມພ ໃນບ້ານແຫ່ງໜຶີ່ງ ທີີ່ເມອງ ຫົວເມອງ, ແຂວງຫົວພັນ. © ນຸດສະຫວັນ

ສະພາບການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ຕາມປະເພນີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນເມອງ ຫົວເມອງ
ການນໍາໃຊ້ດນ
ິ ຕາມປະເພນີ ໃນຮບແບບນາລວມ

ການນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ຈາກການໃຫ້ຂໍົ້ມນຂອງທີມງານເມອງໃຫ້ຮ້ວ່າ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ

ໃນປັດຈຸບັນ ມີການແບ່ງ ຫ ຈັດສັນໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານຄຸ້ມຄອງ

ຕາມປະເພນີ ໃນຮບແບບການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ

ຂອງແຕ່ລະປະເພດປ່າໄມ້ (ຫາກມີກໍລະນີ ກາຍເຂດກັນກໍີ່ຈະມີ

(Collective Farming) ແມ່ນມີການປະຕິບັດມາດົນນານ

ການ ແກ້ໄຂກັນລະຫວ່າງ ບຸກຄົນ ກັບ ບຸກຄົນ ຫ ລະຫວ່າງ

ເຊິີ່ງ ລິເລີີ່ມມາຕັົ້ງແຕ່ປີ 1975. ລັກສະນະ ການນໍາໃຊ້ແມ່ນຍັງ

ບ້ານ ກັບ ບ້ານ). ໃນແຕ່ກ່ອນ ການນໍາໃຊ້ແມ່ນບໍີ່ໄດ້ມີການ

ຮັກສາຮບການເດີມກໍີ່ຄ ມີການໝນວຽນໃນໄລຍະຕາມທີກ
ີ່ ໍາ

ແບ່ງຂອບເຂດຊັບເຈນ ເຊິີ່ງມີການນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນຫາຍບ້ານ

ນົດ ເຊິີ່ງໃນບາງຊ່ວງ ແມ່ນ ກໍານົດໝນວຽນ 5 ປີ (ອີງຕາມອາ

ເຊິີ່ງໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີການນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດຂອງ

ຍຂອງຄະນະບ້ານ ໃນຊຸດໜຶີ່ງ) ແລະ ມີບາງຊ່ວງ ແມ່ນ ກໍານົດ

ບ້ານໃຜລາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຈັດສັນຂອບເຂດໃນແຕ່

ເປັນໄລຍະ 3 ປີ ຈຶີ່ງມີການໝນວຽນໃຊ້ ສໍາລັບປະຊາຊົນທີີ່ຢ່

ລະບ້ານໃຫ້ມກ
ີ ານນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງ ແຕ່ກໍີ່ເຫັນວ່າ ໃນຫາຍ

ພາຍໃນບ້ານ. ການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ແມ່ນມີການຈັດປະເພດ

ປີທີີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ຄວາມອຸດົມສົມບນຂອງປ່າ ແມ່ນຫຼຸດລົງ

ອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ: ປະເພດທີ 1 (ດີທີີ່ສຸດ), ປະເພດທີ 2

ແລະ ເຫັນໄດ້ວ່າ ບາງບ້ານ ແມ່ນເຫັນວ່າ ມີພດພັນຫາຍຊະນິດ
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(ປານກາງ), ປະເພດທີ 3 (ດິນບໍດ
ີ່ ີ). ໃນກໍລະນີ ຫາກຄອບ

ດັບສນ ເນີ່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ມີຫາຍຂົ້ນ

ຄົວໃດບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ດິນປະເພດທີີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ກໍີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ຜ້

ແຕ່ພັດບໍີ່ມີແນວທາງໃນການປົກປັກຮັກສາ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດສໍາ

ອີ່ນທີີ່ເຂົາເຈົົ້າຢາກເຮັດມາໃຊ້ດິນຕອນນັົ້ນ. ໂດຍລວມແລ້ວ

ໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.

ການຈັດສັນ ຫ ປັນສ່ວນກັນ ຂອງແຕ່ລະບ້ານກໍີ່ຈະແຕກຕ່າງ
ກັນ ແຕ່ຢ່ບົນພົ້ນຖານອັນດຽວກັນ ກໍີ່ຄ ບໍີ່ສາມາດ ຂົ້ນທະບຽນ
ອອກໃບຕາດິນໄດ້ ແລະ ບໍີ່ສາມາດຂາຍຕໍີ່ໄດ້.

ບັນຫາກ່ຽວກັບທີດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດນ
ິ ຢ່ເມອງຫົວເມອງ
ຕາມການໃຫ້ຂໍົ້ມນຂອງທີມງານເມອງ ກໍີ່ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍົ້ມນວ່າ ບັນຫາທີີ່ດິນສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ເກີດຂົ້ນຢ່ພາຍໃນເມອງ ແມ່ນກ່ຽວກັບ ການ
ສັບຊ່າວກາຍເອົາດິນຂອງຜ້ອີ່ນທີີ່ຢ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບຂອບເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງບ້ານ ຕໍີ່ ບ້ານ ເຊິີ່ງສ່ວນຫາຍແມ່ນ
ສາມາດແກ້ໄຂກັນໄດ້ຢ່ໃນຂັົ້ນບ້ານ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ເປັນບັນຫາໃຫຍ່.
ບັນຫາທີດ
ີ່ ນ
ິ ສ່ວນໃຫຍ່ທສ
ີີ່ າມາດແກ້ໄດ້ໃນຂັນ
ົ້ ບ້ານ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ບັນຫາກ່ຽວກັບດິນປຸກສ້າງ ແລະ ຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານຕໍີ່ບ້ານ, ມີການຊັບຊ່າວດິນນາໄປກາຍເອົາດິນບ້ານອີ່ນ
ຫ ຄອບຄົວອີ່ນ (ເຮັດໃຫ້ມີການທວງດິນກັນເກີດຂົ້ນ) ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ບັນຫາເຫົີ່ານີົ້ ແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ລະຫວ່າງບຸກຄົນ
ແລະ ໃນຂັົ້ນບ້ານ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫາກເປັນບັນຫາທີີ່ມີການສະເໜີຮອດເມອງ ແມ່ນ ທາງເມອງຈະອອກຂໍົ້ຕົກລົງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານັົ້ນໆ
ໂດຍອີງໃສ່ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນເຊັີ່ນ: ຫ້ອງການກະສິກໍາ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການພາຍໃນ, ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາ ເປັນຕົົ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ບາງກໍລະນີ ຫາກເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ທີີ່ບໍີ່ສາມາດ
ແກ້ໄຂໄດ້ ແມ່ນເນີ່ອງຈາກ ມີມີສ່ວນຂອງຜ້ທີີ່ມີອໍານາດ ເຊິີ່ງເປັນໂຕຖ່ວງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສຸດທ້າຍ ແມ່ນຫາຂໍົ້ສະຫຼຸບ
ບໍີ່ໄດ້.5
ບັນຫາທີດ
ີ່ ນ
ິ ທີຍ
ີ່ ງັ ຢໃ່ ນຂັນ
ົ້ ຕອນການແກ້ໄຂ
ຈາກການໃຫ້ຂໍົ້ມນຂອງທີມງານເມອງໄດ້ໃຫ້ຮ້ວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີົ້ ມີ 2 ປະເດັນໃຫຍ່ ທີີ່ກໍາລັງເປັນບັນຫາຢ່ໃນເມອງ ທີີ່ຍັງຢ່ໃນ
ຂັົ້ນການປຶກສາຫາລ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ:
4

ຮບແບບການນໍາໃຊ້ດິນ 3 ປະເພດ ແມ່ນອະທິບາຍລະອຽດຢ່ໃນພາກຂອງ ກໍລະນີສຶກສາ ການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ຢ່ບ້ານຊຽງ, ເມອງ ວຽງໄຊ
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ທີມງານເມອງ ທ່ານໜຶີ່ງ (ສະຫງວນຊີ່) ກ່າວ ໃນການສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມ ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022 ທີີ່ ແຂວງ ຫົວພັນ

ບັນຫາທີດ
ີ່ ນ
ິ ລະຫວ່າງ ເມອງ ຫ້ຽມ ແລະ ເມອງ ຫົວເມອງ
ເມອງຫ້ຽມ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດທໍາການປກຊາ ໃນເນົ້ອທີີ່ດິນຂອງເມອງ ຫົວເມອງ ໃນຈໍານວນ 19 ເຮັກຕາ ເຊິີ່ງຢາກໃຫ້
ການຄຸ້ມຄອງຕ້ອງມາຂົ້ນກັບເມອງຫົວເມອງ ບໍີ່ແມ່ນຂົ້ນກັບ ເມອງ ຫ້ຽມ ເພາະ ໂຄງການນີົ້ ຕັົ້ງຢ່ໃນຂອບເຂດດິນແດນຂອງ
ເມອງ ຫົວເມອງ (ກໍາລັງມີການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ). ໃນເຂດ 19 ເຮັກຕານີົ້ ແມ່ນເປັນດິນທີີ່ບໍີ່ເຄີຍມີໃຜຢ່ມາກ່ອນ ຫ ມີ
ການທໍາການຜະລິດມາກ່ອນ, ເຄີຍເປັນດິນເຂດຫວງຫ້າມຂອງເມອງ ຫົວເມອງ. ບັນຫາທີີ່ເກີດຂົ້ນ ແມ່ນມີການເອົາເນົ້ອທີີ່ດິນ
ດັີ່ງກ່າວນີົ້ ໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນໃນການປກຊາ; ປັດຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມກັງ ວົນຕໍີ່ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດໃນເຂດດັີ່ງກ່າວ ແລະ
ກັງວົນເລີ່ອງຂອງການບຸກລຸກເນົ້ອທີີ່ປ່າສະຫງວນ.
ຕໍີ່ກັບບັນຫາດັີ່ງກ່າວ ທາງເມອງ ຫົວເມອງ ກໍໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ ໂຄງການທີີ່ມີການດໍາເນີນ ປກຊານັົ້ນ ມາຂົ້ນກັບ ເມອງຫົວ
ເມອງ; ສ່ວນ 6 ຄອບຄົວທີີ່ຍ້າຍມາຢ່ກ່ອນໜ້ານັົ້ນ ແມ່ນສາມາດຢ່ຕໍີ່ໄດ້. ແຕ່ຄອບຄົວອີ່ນໆ ຈໍານວນ 37 ຄອບຄົວ ທີີ່ມາຈາກ
ຫາຍບ່ອນ ເຊັີ່ນ ຈາກ ແຂວງ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ເປັນຕົົ້ນ ແມ່ນຍ້າຍມາຢ່ຕາມຫັງ ເຊິີ່ງ ທາງເມອງ ຫົວ
ເມອງ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ຍ້າຍອອກໄປຢ່ບ່ອນອີ່ນ ເພາະບໍີ່ແມ່ນຄົນເດີມທີີ່ອາໄສຢ່ໃນພົ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວ. ຫັງຈາກບັນຫານີົ້ ໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂ ທາງເມອງ ຫົວເມອງ ຈະປ່ຽນພົ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວ ເປັນເຂດປ່າປ້ອງກັນ.
ບັນຫາດັີ່ງກ່າວ ເປັນບັນຫາທີີ່ເກີດຂົ້ນມາດົນນານ ແລະ ໄດ້ມີການປະຊຸມກັນຫາຍຄັົ້ງ ລະຫວ່າງ ເມອງ ຫົວເມອງ ແລະ
ເມອງຫ້ຽມ ເຊິີ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງຢ່ໃນຂັົ້ນການແກ້ໄຂບັນຫາ ເຊິີ່ງຍັງບໍີ່ທັນສາມາດສະຫຼຸບຜົນການແກ້ໄຂດັີ່ງກ່າວໄດ້ເທີ່ອ.6
ເມອງຫ້ຽມ ສະເໜີຂໍທດ
ີີ່ ນ
ິ ທໍາການຜະລິດ ກັບ ເມອງ ຫົວເມອງ
ເມອງຫ້ຽມ ໄດ້ມີການຂໍດິນທໍາການຜະລິດນໍາເມອງ ຫົວເມອງ ເນີ່ອງຈາກພາຍໃນເມອງ ມີເຂດທໍາການຜະລິດໜ້ອຍ (ເຊິີ່ງໃນ
ປັດຈຸບັນ ແມ່ນກໍາລັງຢ່ໃນຂັົ້ນຕອການປຶກສາຫາລ)
ທັງສອງບັນຫາທີີ່ຢ່ໃນຂັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ຫາແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫານັົ້ນ ແມ່ນ ມີການອອກເປັນຂໍົ້ຕົກລົງແລ້ວ ເຊິີ່ງເປັນຂໍົ້
ຕົກລົງ ຮອດຂັົ້ນແຂວງ (ຫ້ອງວ່າການແຂວງ).
ຈາກການສໍາພາດ ເຫັນວ່າຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນ ໄດ້ເຂົົ້າໄປມີບົດບາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່
ດິນທີີ່ເກີດຂົ້ນຢ່ພາຍໃນເມອງ ໂດຍສະເພາະ ໃນການເບິີ່ງບົດບັນທຶກຂອງບ້ານທີີ່ມີການສະເໜີມາ ແລະ ເຂົາເຈົົ້າ ກໍີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນ
ຄະນະຂັົ້ນເມອງ ໃນການປຶກສາຫາລ ແລະ ກວດຂໍົ້ມນ ເພີ່ອກ້າວໄປສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນໃນຂັົ້ນບ້ານ ໂດຍອີງໃສ່ລະບຽບການ
ແລະ ການຊີົ້ແຈງໃຫ້ຜ້ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮ້ ໂດຍເນັົ້ນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ໃນຂອດຂອງການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງຕາມທີີ່ມີການສະເໜີ.
ສໍາລັບກໍລະນີການແກ້ໄຂບັນຫາ ບ້ານຕໍີ່ ບ້ານ ແມ່ນອີງໃສ່ ຄົນທີີ່ຢ່ພາຍໃນບ້ານນັົ້ນໆ ເຊັີ່ນ ເຖົົ້າແກ່ແນວໂຮມ, ຄະນະບ້ານ ເປັນຕົົ້ນ
ເຊິງີ່ ສ່ວນຫາຍ ແມ່ນສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ໃນຂັນ
ົ້ ບ້ານ ບໍຮ
ີ່ ອດຂັນ
ົ້ ເມອງ.
ເພີ່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ເກີດຂົ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍີ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໃຫ້ເປັນວົງກວ້າງໃນໄລຍະຍາວ ທາງເມອງກໍີ່ໄດ້ສະເໜີວ່າ
ຢາກໃຫ້ມກ
ີ ານລົງໄປເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍົ້ ນກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍທີດ
ີ່ ິນ, ກົດໝາຍກະສິກາໍ ເພອ
ີ່ ສ້າງຄວາມເຂົາົ້ ໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນ
ກໍຢ
ີ່ າກເຂົາົ້ ໃຈກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານໃນການປຶກສາຫາລກັບຊຸມຊົນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເກີດຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕທ
ິ າໍ ແທ້ໆ.
ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ຜ້ເຂົົ້າຮ່ວມທີີ່ທາງທີມງານໄດ້ມີການສໍາພາດຕ່າງກໍີ່ໄດ້ເວົົ້າວ່າ ການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງ ການໄລຟ໌
ແມ່ນໄດ້ຊວ
່ ຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັມ
ົ້ ແຂງແກ່ພະນັກງານວິຊາການ

ທີໄີ່ ດ້ເຂົາົ້ ມາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ໂດຍສະ

ເພາະ ແມ່ນທັກສະການການສົງີ່ ຕໍຂ
ີ່ ມ
ໍົ້ ນ ແກ່ຊມ
ຸ ຊົນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບທີດ
ີ່ ນ
ິ . ພ້ອມທັງເນັນ
ົ້ ວ່າ ເນອ
ົ້ ໃນທີີ່
ທາງທີມຄຝຶກໄດ້ຄັກເລອກມາຝຶກ ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍົ້ນັົ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ແທດເໝາະ ກັບຊຸມຊົນ ເຊິີ່ງໄດ້
ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານທີີ່ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມນັົ້ນ ມີຄວາມໝັົ້ນໃຈ ໃນດ້ານເນົ້ອໃນຂອງນິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີີ່ດິນ ພ້ອມທັງ
ສ້າງຄວາມໝັົ້ນໃຈຕໍີ່ຕົນເອງຫາຍຂົ້ນ ໃນການນໍາເອົາຂໍົ້ມນ ແລະ ຄວາມຮ້ທີີ່ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມນັົ້ນ ໄປເຜີຍແຜ່ຕໍີ່ໃນ
ຂັົ້ນບ້ານ.
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ຂໍົ້ມນນີົ້ແມ່ນໄດ້ຈາກການສໍາພາດທີມງານເມອງ ເມອງຫົວເມອງ ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022 ທີີ່ແຂວງ ຫົວພັນ

ກໍລະນີສກ
ຶ ສາ: ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ລວມໝ່ ທີເີ່ ມອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ
ຂໍມ
ົ້ ນທົວ
ີ່ ໄປຂອງການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ລວມໝໃ່ ນປະເທດລາວ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນລວມໝ່ ແມ່ນຮບແບບການນໍາໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ມາດົນນານແລ້ວ. ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົີ່າ ມີ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດແບ່ງທີີ່ດິນເຫົີ່ານີົ້ ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການເຮັດເປັນດິນນາ ເພີ່ອຜະລິດເຂົົ້າໃນແຕ່ລະປີ ເຊິີ່ງ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຫັນວ່າເປັນການນໍາໃຊ້ດິນເຫົີ່ານັົ້ນເຂົົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ເປັນພດໃນໄລຍະສັົ້ນ (ບໍີ່ແມ່ນພດປກຖາວອນ ຫ
ໃນໄລຍະຍາວ). ນອກຈາກນັົ້ນ ການປກໄມ້ ແລະ ການເຮັດກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ, ຄັງລ້ຽງສັດ ຫ ການຜະລິດພດພັນຕາມ
ລະດການ ແມ່ນມັກຈະເຮັດຢໃ່ ນທີີ່ດິນລວມໝ່.7

ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນລວມໝຸ່ ແມ່ນຢ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງພາກລັດ ເຊິີ່ງສະແດງອອກໃນ ມາດຕາທີ 81 ຂອງ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ ສະບັບປີ 2019 ທີີ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ິນລັດ ເພີ່ອເປົົ້າໝາຍລວມໝ່ ແມ່ນການມອບສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນທີີ່ດິນ
ຂອງລັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຫ ຫາຍບ້ານໃຊ້ຮ່ວມກັນ ຕາມແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນຂັົ້ນບ້ານ ແລະ ກົດໝາຍ ເຊິີ່ງຊຸມຊົນ ແມ່ນມີ
ສິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊົມໃຊ້ ເພີ່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຫ ຫາຍບ້ານ ແຕ່ບໍີ່ມີສິດ ມອດ, ໂອນ, ຂາຍ,
ແລກປ່ຽນ, ໃຫ້ເຊົີ່າ, ໃຫ້ຊໍາປະທານ, ເອົາໄປເປັນຮຸ້ນ, ນໍາໄປຄໍົ້າປະກັນ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນລວມໝ່ຢ່ໃນປະເທດລາວ ມີຫາຍປະເພດ ເຊັີ່ນ ດິນກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້, ທົີ່ງຫຍ້າ, ປ່າສັກສິດ, ແລະ
ອີ່ນໆ. ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ນໍາໃຊ້ ດິນຊຸມຊົນ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາທີີ່ສໍາຄັນຫາຍຢ່າງ ເຊັີ່ນ ປກເຂົົ້າ ແລະ ພດຜັກ
ແບບໝນວຽນ, ເກັບເຄີ່ອງປ່າຂອງດົງທີີ່ກິນໄດ້ ແລະ ເປັນຢາ, ລ່າສັດ ແລະ ຫາປາ, ຫາຟນ, ຕັດໄມ້ເພີ່ອປຸກເຮອນ, ແລະ ດໍາເນີນ
ພິທີກໍາທາງສາສະໜາ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວເຫັນໄດ້ວ່າ ທີີ່ດິນລວມໝ່ ແມ່ນມີຂົ້ນ ເພີ່ອຈຸດປະສົງແບບສ່ວນຮ່ວມ ໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃດໜຶີ່ງ
ຮ່ວມກັນ ແລະ ບາງປະເພດແມ່ນເກີດຂົ້ນ ແມ່ນກໍານົດຂົ້ນຢ່າງຊັດເຈນຢ່ໃນນະໂຍບາຍ ຫ ແຜນພັດທະນາປະເທດ ເຊິີ່ງໜຶີ່ງໃນນັົ້ນ
ແມ່ນ ນະໂຍບາຍການຮວມດິນໃຫ້ຢ່ພາຍໃຕ້ ສະຫະກອນ ເພີ່ອຜະລິດກະສິກໍາແບບເປັນກຸມ
່ .
ພາຍຫັງປະກາດສ້າງຕັົ້ງ ສປປ ລາວ ລັດໄດ້ມີການປະຕິຮບດິນຢ່ພາຍໃນປະເທດທັງໝົດ ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງແບບ ລວມສນ ແລະ
ໄດ້ມີການລິເລີີ່ມ ການລວມກຸມ
່ ເປັນ ສະຫະກອນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພີ່ອຈັດລະບົບການເຂົົ້າເຖິງທີີ່ດິນກະສິກໍາ ໃໝ່ ເພີ່ອເລັີ່ງໃຫ້ມີ
ການເພີີ່ມຜົນຜະລິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຄວາມພະຍາຍາມດັີ່ງກ່າວແມ່ນ ບໍີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເທົີ່າທີີ່ຄວນ ເຊິີ່ງກາງຊຸມປີ 1980 ມີ
ພຽງ 40% ຂອງຊາວກະສິກອນທີີ່ເຂົົ້າຮ່ວມສະຫະກອນ ແລະ ໄດ້ຫຍຸບໃນເວລາຕໍີ່ມາ ຊາວກະສິກອນ ມີຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຢາກ
ຈະມີກໍາມະສິດສ່ວນບຸກຄົນຕໍກ
ີ່ ັບທີີ່ດິນ ແລະ ການຜະລິດໃນລະດັບຄອບຄົວ ຫາຍກວ່າ.8
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຫາຍເຂດທົີ່ວປະເທດລາວ ການນໍາໃຊ້ດິນໃນຮບແບບຂອງ ‘ສະຫະກອນ‘ ແມ່ນເກອບຈະບໍີ່ມີໃຫ້ເຫັນແລ້ວ ແຕ່ກໍີ່ຍັງ
ມີຫາຍຊຸມຊົນທີີ່ຢ່ໃນແຂວງຫົວພັນ ທີີ່ຍັງມີການປະຕິບັດຮບແບບດັີ່ງກ່າວຢ່ ແຕ່ມີການປັບປ່ຽນບາງເງີ່ອນໄຂ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ດິນນາ ທີີ່ແຕ່ລະບ້ານນໍາໃຊ້ລວມກັນ ເພີ່ອຜະລິດເຂົົ້າໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ. ຮບການນໍາໃຊ້ດິນໃນລັກສະນະນີົ້ ແມ່ນຮບແບບໜຶີ່ງ
ຂອງການນໍາໃຊ້ດິນລວມໝ່ ທີີ່ເຫັນວ່າມີລັກສະນະຍດຍຸ່ນ ແລະ ບໍີ່ມີຂັົ້ນຕອນທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ອາດຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງບາງ
ເງີ່ອນໄຂ ເພີ່ອໃຫ້ເຂົົ້າກັບສະພາບຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ. ເມີ່ອເປັນແບບນີົ້ແລ້ວ ການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ທີີ່ຍັງມີການປະຕິບັດຢ່ນີົ້ ກໍີ່
ອາດຈະເປັນກໍລະນີສຶກສາໜຶີ່ງ ທີີ່ສາມາດ ນໍາໄປສົນທະນາກ່ຽວກັບວ່າ ສິີ່ງໃດທີີ່ຄວນມີການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້
ດິນນາລວມ ກໍີ່ຄ ການນໍາໃຊ້ດິນລວມໝ່ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຮັດແນວໃດ ເພີ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມການຕັດສິນໃຈຂອງ
ຊຸມຊົນໃນການຄຸມ
້ ຄອງທີດ
ີ່ ນ
ິ ທີີ່ເຂົາເຈົາົ້ ນໍາໃຊ້ຮວ
່ ມກັນໃນແຕ່ລະບ້ານ ໂດຍຕ້ອງມຸງ້ ເນັນ
ົ້ ເຖິງ ຂັນ
ົ້ ຕອນທີີ່ບມ
ໍີ່ ຄ
ີ ວາມຫຍຸງ້ ຍາກ ແລະ
ສັບສົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີມ
ີ່ ກ
ີ ານນໍາໃຊ້ດນ
ິ ແບບລວໝໃ່ ນຂັນ
ົ້ ບ້ານນັນ
ົ້ .

ທົີ່ງນາຢ່ໃນໃຈກາງບ້ານຕາມຮ່ອມພ ທີີ່ ເມອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ. © ນຸດສະຫວັນ
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ການສຶກສາເອກະສານທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບນາລວມ
ການເຮັດນາລວມ ຫ ລວມໝ່ (Collective Farming ຫ Communal Farming) ໝາຍເຖິງ ການເຮັດກະສິກໍາທີີ່ ລວມ
ກຸ່ມໃນການຜະລິດໃນທີີ່ດິນຂອງພົ້ນທີີ່ໃດໜຶີ່ງ ຫ ແມ່ນຈາກລັດຈັດສ່ວນໃຫ້. ເຊິີ່ງອີງຕາມຮບແບບຂອງລະບົບນາລວມແມ່ນ
ຊາວກະສິກອນຈະໄດ້ຮັບການປັນສ່ວນຜົນຜະລິດຢ່າງເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ຕ້ອງມີການແບ່ງປັນຜົນຜະລິດຂອງກຸ່ມ ເພີ່ອຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງກຸ່ມຜະລິດອີ່ນໆນໍາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພີ່ອແກ້ໄຂປັນຫາການຄອບຄອງການຜະລິດໃນຮບແບບກໍາມະສິດສ່ວນບຸກ
ຄົນຢ່າງເຊັີ່ນ ທີີ່ດິນ ເພີ່ອບໍີ່ໃຫ້ຖກນໍາໄປໃຊ້ເພີ່ອເປັນການສ້າງຜົນຜະລິດໃຫ້ແຕ່ສ່ວນບຸກຄົນເທົີ່ານັົ້ນ.9
ການເຮັດນາລວມ ຫ ການເຮັດກະສິກໍາລວມໝ່ ແມ່ນມີ 2 ປະເພດຫັກຄ: ການເຮັດກະສິກໍາລວມໝ່ ໂດຍຊາວກະສິກອນ ມີ
ກໍາມະສິດຮ່ວມກັນ ໃນການຜະລິດ ແລະ ຮບແບບການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ລັດເປັນຜ້ຈັດສັນໃຫ້. ໃນນັົ້ນ ວິວັດທະນາການຂອງ
ການເຮັດນາລວມ ຫ ການເຮັດກະສິກໍາລວມໝ່ ແມ່ນໄດ້ມີ 3 ໄລຍະສໍາຄັນຄ: ໄລຍະກ່ອນ ສະຕະວັດທີ 20, ໄລຍະ ການ
ສ້າງຕັົ້ງກຸ່ມໃນຮບແບບສະຫະກອນ ຂອງລະບົບ ຄອມມນິດ ແລະ ຮບແບບການເຮັດກະສິກໍາລວມໝ່ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.

ນິຕກ
ິ າໍ ທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ ໃນ ສປປ ລາວ
ການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ ຫ ການຖຄອງຕາມປະເພນີ ແມ່ນຊຸດຂອງກົດລະບຽບ, ມາດຖານ,ການຄຸ້ມຄອງ, ການ
ປະຕິບັດ ແລະ ຂັົ້ນຕອນທີີ່ສ້າງຂົ້ນມາໂດຍຊຸມຊົນທີີ່ພັດທະນາໄປຕາມການເວລາ. ລະບຽບ ແລະ ມາດຖານເຫົີ່ານີົ້ ແມ່ນໃຊ້
ເພີ່ອ ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອີ່ນໆ ຢ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ ເຊິີ່ງສິີ່ງເຫົີ່ານີົ້ ແມ່ນຖກຮັບ
ຮ້ກັນໃນນາມ ລະບົບການຄອບຄອງຕາມປະເພນີ.10
ການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ຕາມປະເພນີ ແມ່ນໄດ້ມີການຮັບຮ້ໃນປະຊາຄົມສາກົນ ເຊິີ່ງສະແດງອອກ ຈາກບັນດາ ກົດໝາຍສາກົນ,
ສົນທິສັນຍາ, ກອບແນວຄິດ, ຖະແຫງການສາກົນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ທີີ່ພະຍາຍາມໃຫ້ມີການຮັບຮ້ ແລະ ເຄົາລົບ ສິດການ
ຄອບຄອງຕາມປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ ເຊິີ່ງກໍີ່ເຫັນວ່າ ເອກະສານເຫົີ່ານັົ້ນ ແມ່ນມີການກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ ສິດຄອບຄອງ
ຕາມປະເພນີ.
ໃນ ສປປ ລາວ ກໍີ່ໄດ້ມີການຮັບຮ້ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮ້ກຽ່ ວກັບ ກໍາມະສິດ ແລະ ການຄອບຄອງຕາມ
ປະເພນີ ໂດຍໄດ້ມີການ ລະບຸຢ່ໃນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບຂອງນິຕິກໍາ ເຊັີ່ນ:
ລັດຖະທໍາາມະນນ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ 2015)
ໄດ້ ປົກປ້ອງບສິດກ່ຽວກັບກໍາມະສິດ (ສິດຄອບຄອງ, ສິດນໍາໃຊ້, ສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ສິດຊີົ້ຂາດ ແລະ ສິດສບທອດ).
ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ ຍັງຮັບຮ້ກ່ຽວກັບ ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນເປັນກໍາມະສິດຂອງວົງຄະຍາດແຫ່ງຊາດ.
(ມາດຕາ 17)
ມາດຕາ 81, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີດ
ີ່ ນ
ິ (ສະບັບປັບປຸງ, 2019)
ໄດ້ລະບຸແນວຄວາມຄິດ ຂອງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແບບລວມໝ່ໄວ້ ໂດຍໄດ້ລະບຸວ່າ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງລັດເພີ່ອເປົົ້າ
ໝາຍລວມໝ່ ແມ່ນ ການມອບສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຫ ຫາຍບ້ານໃຊ້ຮ່ວມກັນ ຕາມແຜນ
ຈັດສັນທີີ່ດິນຂັົ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກົດໝາຍ; ພ້ອມທັງລະບຸວ່າ ສິດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນລວມໝ່ ແມ່ນ ເພີ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ
ລວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຫ ຫາຍບ້ານ ໂດຍບໍີ່ມີສິດມອບ, ໂອນ, ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ໃຫ້ເຊົີ່າ, ໃຫ້ສໍາປະທານ,
ເອົາໄປເປັນຮຸ້ນ ແລະ ນໍາໄປຄໍົ້າປະກັນ. ແຕ່ທັງສອງມາດຕາ ຍັງບໍີ່ທັນມີການກໍານົດທີີ່ຈະແຈ້ງ ສໍາລັບສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີີ່
ດິນແບບລວມໝ່ ເຊິີ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີີ່ອີງໃສ່ການເຮັດກະສິກໍາແບບ
ລວມໝ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບລວມໝ່ ເປັນຫັກ.
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https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Collective_farming&oldid=1083272179
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ເບິີ່ງຂໍົ້ 2.1

ມາດຕາ 130, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີດ
ີ່ ນ
ີ (ສະບັບປັບປຸງ, 2019)
ໄດ້ຮັບຮ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ ຂອງບຸກຄົນ ທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຢ່າງຍາວນານຫາຍກວ່າ 20 ປີຂົ້ນໄປ
ໂດຍບໍີ່ມີເອກະສານຢັົ້ງຢນໃດໆກ່ຽວກັບຕອນດິນ ແຕ່ຜ່ານການພິສດຫັກຖານ ເຫັນວ່າ ມີຫັກຖານຢັົ້ງຢນ ຈາກອໍານາດ
ການປົກຄອງ ແລະ ຜ້ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນອ້ອມຂ້າງກ່ຽວກັບ ການຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງຢ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງ
ແລະ ບໍີ່ມີບັນຫາ ຫ ຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ; ໃນກໍລະນີທີີ່ມີຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ ກໍີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ (ມາດຕາ 130).
ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຕໍີ່ກັບມາດຕານີົ້ ຍັງມີຫາຍພາກສ່ວນທີີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຊັດເຈນຫາຍຂົ້ນ ເມີ່ອທຽບກັບ ກົດໝາຍ ສະບັບ
ກ່ອນໜ້ານີົ້ ແຕ່ຍັງບໍີ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ໃນການຕີຄວາມໝາຍເຊິີ່ງຍັງເຫັນວ່າ ໃນມາດຕານີົ້ ແມ່ນໄດ້ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະ
ບວນການຂອງການໄດ້ມາ ສະເພາະສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ ຜ່ານການນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍບໍີ່ມີເອກະສານ
ການຄອບຄອບນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແທນທີີ່ຈະເປັນການ ກໍານົດວ່າ ເປັນສິດພົ້ນຖານຂອງພົນລະເມອງລາວ ເຊິີ່ງເຫັນ
ວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິີ່ງທີີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການລະບຸເພີີ່ມເຕີມ ຫ ມີນິຕິກໍາເພີີ່ມເຕີມ ເພີ່ອກໍານົດວິທີການ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິ
ບັດ ການຮັບຮ້ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດສໍາລັບທີີ່ດິນທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ ພາຍໃນຊຸມຊົນ.11
ມະຕິ ຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສນກາງພັກວ່າດ້ວຍ ການເພີມ
ີ່ ທະວີວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີດ
ີ່ ນ
ິ
12
ໃນໄລຍະໃໝ່ (ປີ 2017)
ໄດ້ມີທັດສະນະຊີົ້ນໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນໃນໄລຍະໃໝ່ ໂດຍລະບຸວ່າ ລັດ ໃນຖານະເປັນຕົວແທນ
ປະຕິບັດສິດເປັນເຈົົ້າກໍາມະສິດ ຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ ດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຢ່າງລວມສນ ເປັນເອກະພາບໃນ
ທົີ່ວປະເທດ, ໂດຍຕິດພັນກັບການ ດໍາເນີນການຈັດສັນ, ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ,ຄອບຄົວ, ລວມໝ່
ແລະ ການຈັດຕັົ້ງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຢ່າງຍາວນານ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມລັດຖະທໍາມະນນ ແລະ ກົດໝາຍ.13

ບົດສຶກສາ ແລະ ບົດຄົນ
ົ້ ຄວ້າທີຜ
ີ່ າ່ ນມາ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນຮບແບບຂອງສະຫະກອນແມ່ນຕິດພັນກັບ ຄວາມຕ້ອງການໃນການເລີີ່ມຜົນຜະລິດ ເຊິີ່ງສະແດງໃນ
ແຜນພັດທະນາປະເທດສະບັບທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງປີ 1978-1980 ໂດຍມີຈຸດສຸມຕົົ້ນຕໍໃນການພັດທະ
ນາກະສິກໍາ ເປັນພົ້ນຖານ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດປະເທດ. ໃນດັີ່ງກ່າວ ການຜະ ລິດກະສິກໍາແມ່ນຢ່ໃນຮບແບບ
ຂອງການຜະລິດແບບລວມໝ່ ຫ ສະຫະກອນ ໂດຍການເພີີ່ມພົ້ນທີີ່ການຜະລິດກະ ສິກາໍ ໃຫ້ຫາຍຂົ້ນ ພ້ອມທັງມີການລິ
ເລີີ່ມນໍາໃຊ້ເຄີ່ອງຈັກ ແລະ ຊົນລະປະທານ ເພີ່ອ ເພີີ່ມພນຜົນຜະລິດ ແລະ ບັນລຸເປົົ້າໝາຍການຜະລິດເຂົົ້າໃຫ້ພຽງພໍໃນ
ການສະໜອງແກ່ສັງຄົມ. ຕໍີ່ກັບແນວທາງດັີ່ງກ່າວ ຈໍານວນຂອງກຸ່ມສະຫະກອນ ໄດ້ເພີີ່ມຂົ້ນຢ່າງໄວວາ ເຊິີ່ງມີເຖິງ 3,976
ກຸ່ມສະຫະກອນ ໃນທົີ່ວປະເທດ ໃນປີ 1986. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ມີບົດສຶກສາ ຫາຍສະບັບທີີ່ ທີີ່ລາຍງານວ່າ ທີີ່ຈິງແລ້ວ
ສະຫະກອນທີີ່ມີລາຍຊີ່ສ່ວນຫາຍ ແມ່ນມີແຕ່ຢ່ໃນລາຍຊີ່ເທົີ່ານັົ້ນ ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ມີພຽງຈໍານວນໜ້ອຍດຽວເທົີ່ານັົ້ນ
ໃນຊ່ວງຕົົ້ນຊຸມປີ 1990. ໃນຊ່ວງເວລານັົ້ນ ການຜະລິດ ແບບລວມໝ່ (ສະຫະກອນ) ທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຮັບຜົນເທົີ່າທີີ່ຄວນ ແມ່ນ
ຍ້ອນ ການຄຸ້ມຄອງແບບລວມສນແຕ່ເທິງລົງລຸຸ່ມ, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຕໍີ່າ, ຂາດເຂີນປັດໄຈການຜະລິດ, ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວ
ຍັງບໍີ່ທັນມີປະສົບການ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະຫະກອນແມ່ນລະບຽບການຫາຍອັນທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງຊາວກະສິກອນ.14
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທີີ່ດິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄອບຄອງ ໂດຍ ຄົວເຮອນ ຢ່ແລ້ວກ່ອນທີີ່ຈະມີການລວມກຸ່ມ ແຕ່ກໍີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກຫາຍໃນການລະບຸ ຄວາມເປັນເຈົົ້າຂອງທີີ່ດິນໄດ້ຢ່າງຖກຕ້ອງ ເນີ່ອງຈາກເອກະສານ ຫ ສິີ່ງທີີ່ສາມາດ ຢັົ້ງຢນກໍາມະສິດ
ຕໍີ່ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ່ໃນສະໄໝ ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງນັົ້ນ ຖກທໍາລາຍ ເນີ່ອງຈາກສົງຄາມ. ສະນັົ້ນ ໃນກາງຊຸມປີ 1990 ເພີ່ອ
ເປັນການພິສດ ກໍາມະສິດຕໍີ່ຊັບສິນ, ສິດຄອບຄອງ ແລະ ປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນໃຫ້ທັນສະໄໝ ລັດຖະບານ ຈຶີ່ງໄດ້ມີ
ລິເລີີ່ມໂຄງການອອກໃບຕາດິນໃນເຂດຕົວເມອງ ແລະ ການຈັດສັນທີີ່ດິນ ຢ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ.15

11

ບົດສັງລວມໂດຍຫຍໍົ້, ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍົ້ມນເລີ່ອງທີີ່ດິນ, ທັນວາ 2021. ‘ສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຢ່ ສປປ ລາວ‘

12

ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສນກາງພັກ, ເລກທີ 026/ຄບສພ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 03 / 08 / 2017

13

ຂໍົ້ 2 ໃນພາກທີ II ທັດສະນະຊີົ້ນໍາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນ ໃນໄລຍະໃໝ່
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https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-15-0998-8_5.pdf

15

https://fateproject.wordpress.com/2016/09/22/chapchong-land-tenure-implication-for-commercialized-agriculture-in-southern-laos/

ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີີ່ນໍາໃຊ້ແບບລວມໝ່ ເປັນສ່ວນປະກອບທີີ່ສໍາຄັນຕໍີ່ຊີວິດການເປັນຢ່ ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົົ້າ ໂດຍສະເພາະ ເປັນແຫີ່ງສະບຽງອາຫານແລະ ແຫີ່ງຜະລິດເພີ່ອສ້າງ
ລາຍຮັບ. ຢ່ໃນບົດລາຍງານ ການທົບທວນກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງດິນລວມໝ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍທ່ານ Miles Kenney-Lazar16 ໄດ້ນໍາສະເໜີວ່າ ໃນປະເທດລາວ ມີດິນຫາຍປະເພດທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ແບບລວມໝ່ ເຊັີ່ນ: ດິນນາ, ໄຮ່
ໝນວຽນ, ທົີ່ງຫຍ້າ, ປ່າໄມ້ບ້ານ (ເພີ່ອເກັບເຄີ່ອງປ່າຂອງດົງ) ແລະ ພົ້ນທີີ່ ສໍາລັບພິທີກໍາທາງສາສະໜາ (ຍົກຕົວຢ່າງ: ປ່າ
ສັກສິດ).ເມີ່ອການນໍາໃຊ້ດິນລວມໝ່ຢ່ໃນປະເທດລາວມີຫາຍປະເພດ ຈຶີ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິີ່ງທີີ່ຕ້ອງຮັບຮ້ຄວາມແຕກ
ຕ່າງທາງດ້ານຄວາມໝາຍຂອງດິນລວມໝ່ ໃນຊຸມຊົນ ຫ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນບົດລາຍງານດັີ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສະເ
ໜີກ່ຽວກັບ ບົດສຶກສາຂອງ ບຸນມີໄຊ (Bounmixay, 2015) ກ່ຽວກັບ ການຄອບຄອງທີີ່ດິນແບບລວມໝ່ ຂອງຊົນ
ເຜົີ່າໄຕແດງ ແລະ ມົົ້ງ ຢ່ ແຂວງຫົວພັນ ທີີ່ພວກເຂົາໄດ້ມີການສ້າງກົດປະເພນີຂົ້ນມາ ໃນການຈັດການການນໍາໃຊ້ດນ
ິ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນແບບລວມໝ່ ໂດຍມີການປະຕິບັດມາຫາຍປີ ແລະ ໄດ້ມີການສົີ່ງຕໍີ່ລຸ້ນຕໍີ່ລຸ້ນເລົ້ອຍມາ. ພ້ອມນັົ້ນ ຢ່
ໃນບາງພົ້ນທີີ່ ກົດປະເພນີ (ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ) ທີີ່ສ້າງຂົ້ນມາໂດຍຊຸມຊົນນັົ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖກຮອງຮັບຈາກຂັົ້ນ
ເມອງ ຕາບໃດທີີ່ກົດເຫົີ່າ ນັົ້ນ ບໍີ່ລະເມີດກົດໝາຍທີີ່ດິນ ຫ ນິຕິກໍາອີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການຂຶົ້ນລະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ທົີ່ວປະເທດ ເປັນເປົົ້າໝາຍໜຶີ່ງທີີ່ສໍາຄັນ ຂອງລັດຖະບານລາວ ຕໍີ່ກັບປະເພດດິນທີີ່
ຢ່ໃນເງີ່ອນໄຂໃນການຂົ້ນທະບຽນທີີ່ດິນ ເຊິີ່ງດິນລວມໝ່ກໍີ່ແມ່ນໜຶີ່ງໃນນັົ້ນ. ໃນບົດລາຍງານຂອງ Miles KenneyLazar ປີ 201717 ໄດ້ລະບຸວ່າ ກວ່າເຄິີ່ງທົດສະວົດທີີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີເນັົ້ນການປັບປຸງຄນໃໝ່ກ່ຽວກັບ
ການຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ສໍາລັບທີີ່ດິນລວມໝ່ ໃນທົີ່ວປະເທດລາວ ເພີ່ອຮັບປະກັນການປັກປ້ອງທາງກົດໝາຍສໍາ
ລັບການຄອບຄອງທີີ່ດິນແບບລວມໝ່ ແຕ່ເຫັນວ່າບັນດານິຕິກໍາທີີ່ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໄດ້ນັົ້ນ ພັດບໍີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ເຊິີ່ງ
ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕໍີ່ກັບການຂົ້ນທະບຽນດິນລວມໝ່ ແມ່ນຍັງບໍີ່ໄດ້ມີການປະຕິບັດເປັນລະບົບ ເຮັດໃຫ້ການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນຍັງບໍີ່ປະກົດເຫັນຫາຍ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການສະໜັບສະໜນຈາກບັນດາອົງການໃນຮບ
ແບບຂອງໂຄງການ.
ພາກປະຊາສັງຄົມ ຕ່າງກໍີ່ເຫັນວ່າ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ (ລວມໝ່) ແມ່ນເປັນການສົີ່ງເສີມສິດທິົ້ການ ດໍາລົງຊີວິດ
ຂອງຊຸມຊົນ ເນີ່ອງຈາກໄດ້ກໍານົດຂົ້ນບົນພົ້ນຖານການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ຕາມປະເພນີທີີ່ມີການປະຕິບັດມາດົນນານ.18 ສິີ່ງນີົ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຈາກກໍລະນີສຶກສາ ບົດຮຽນການປະຕິບັດການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ທີີ່ບ້ານ ຕະຫາກນາຖິີ່ນ, ເມອງ
ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ (Stuart Ling ແລະ Natalia Scurrah 2017) ທີີ່ໄດ້ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ສໍາລັບ
ເນົ້ອທີີ່ດິນກະສິກໍາຈໍານວນ 41.6 ເຮັກຕາ ເຊິີ່ງເປັນດິນທີີ່ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ຕາມປະເພນີ ເຊິີ່ງກ່ອນໜ້ານີົ້ ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ
ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງທີີ່ຮັບປະກັນວ່າ ຊາວບ້ານໄດ້ມີຄວາມເຂົົ້າ
ໃຈ ຫາກປະຊາຊົນ ແລະ ລັດຖະບານມີຄວາມພ້ອມພຽງກັນຕໍີ່ກັບແນວທາງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນລວມໝ່ ແມ່ນມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົົນ ສໍາລັບຕອນດິນກະສິກໍາຢ່ ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ກອບນິຕິກໍາຈະຍັງບໍີ່ທັນ
ສົມບນແບບກໍີ່ຕາມ. ເຊີີ່ງຊາວບ້ານເຊີ່ອວ່າ ການຮັບຮ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງ
ດິນໃຫ້ລກຫານໃນອະນາຄົດໄດ້. ເຊິີ່ງແມ່ນວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດິນສໍາລັບເນົ້ອທີີ່ດິນກະສິກໍາລວມໝ່ ແມ່ນ
ໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫາຍ ແຕ່ ອົງການ ຊິດເຊ-ລາວ ເຊີ່ອໝັົ້ນວ່າ ມັນຄຸ້ມຄ່າ ເນີ່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ສິດນໍາໃຊ້ຕາມປະເພນີໃນທີີ່
ດິນຊຸມຊົນ (ລວມໝ່) ໄດ້ຮັບການຄໍົ້າປະກັນ ເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຕອນດິນນັົ້ນ ຈາກການຖກບຸກລຸກຈາກພາຍໃນ ແລະ
ພາຍນອກ. ການຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ (ດິນລວມໝ່) ແມ່ນຈະຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວໄດ້ໃນໄລຍະ
ຍາວ ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ແມ່ຍິງ ສາມາດມີຄວາມໝັົ້ນໃຈວ່າ ເຂົາເຈົົ້າສາມາດເຂົົ້າເຖິງທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ
ນີົ້ ເພີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ດີ ການອອກໃບຕາດິນສໍາລັບດິນຊຸມຊົນ ແມ່ນຍັງມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂະຫຍາຍໄປໃນເຂດອີ່ນໆ.
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Ling, S. and Scurrah, N. (2017).ການອອກໃບຕາດິນທີີີ່ດິນຊຸມຊົມໃນທາງປະຕິບັດ: ບົດຮຽນຈາກແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປລາວ. ບົດກໍລະນີສຶກສາຂອງໂຄງການ MRLG ສະບັບທີ#3. ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ:

ໂຄງການບໍລິຫານລັດ ກ່ຽວກັບທີີີ່ດິນປະຈໍາພາກພົ້ນແມ່ນໍົ້າຂອງ. https://www.mrlg.org/wp-content/uploads/2019/06/Case-study-CIDSE-Khammouane-Final-Lao-version.pdf

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກກໍລະນີສກ
ຶ ສາ
ການຄຸມ
້ ຄອງດິນນາລວມຢ່ ແຂວງ ຫົວພັນ
ໃນໄລຍະປີ 1976-1980 ລັດໄດ້ປະຕິຮບດິນນາ (ນາຕີີ໋, ນາມນ) ເປັນສະຫະກອນ ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ດິນໃນຮບແບບ
ລວມໝ່ (ທຸກຄອບຄົວໃນແຕ່ລະບ້ານເຮັດນໍາກັນ). ຕໍີ່ມາ ເມີ່ອສະຫະກອນຖກຫຍຸບ ລັດຈຶີ່ງໄດ້ມີການຈັດແບ່ງປັນດ້ວຍ
ຮບການດ່ນດ່ຽງ ເນົ້ອທີີ່ ກັບ ແຮງງານ ແລະ ມອບໃຫ້ຄອບຄົວນໍາໃຊ້ ແຕ່ບໍີ່ໄດ້ມອບເປັນກໍາມະສິດຂາດຕົວ ທີີ່ທີີ່ຮັບຮ້ໃນ
ຮບແບບ "ນາລວມ" ເຊິີ່ງໝາຍຄວາມວ່າຍັງເປັນດິນລັດລັດຄຸ້ມຄອງຢ່ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຈົນກວ່າລັດຈະມີນະໂຍບາຍໃໝ່
ປ່ຽນແທນ ຫ ອອກໃຕາດິນ ໃຫ້ຈຶີ່ງເປັນກໍາມະສິດຖາວອນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ດິນນາຕີີ່ ຫ ນາມນທີີ່ໄດ້ປະຕິຮບເປັນ
ສະຫະກອນແລ້ວ ແມ່ນທາແຂວງຫົວພັນຈະບໍີ່ມີການສົີ່ງຄນເຈົົ້າຂອງເດີມ ຫາກມີການຍົກຍ້າຍໄປຢ່ບ່ອນອີ່ນ ເວັົ້ນເສຍແຕ່
ວ່າ ເປັນນາຕີີ່ ແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົົ້ນມາ.
ໃນຫາຍສິບປີມາແລ້ວ ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ - ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນແຂວງຫົວພັນ ລັດໄດ້ມີການຈັດສັນທຸກປະເພດ ແລະ ໄດ້
ແບ່ງປັນ ມອບອໍານາດການປົກຄອງ ກໍີ່ຄ ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ. ພ້ອມນັົ້ນ
ກໍີ່ລັດໄດ້ອອກເອກະສານ, ມອບສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນສໍາລັບ ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ, ສ່ວນທີີ່ດິນທໍາການຜະລິດ, ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນດິນນາ, ດິນສວນປກພດ, ປກໄມ້ ແລະ ດິນລ້ຽງສັດ ລັດໄດ້ຈັດສັນແບ່ງປັນ ແລ້ວມອບໃຫ້ອໍານາດການ
ປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງ - ນໍາໃຊ້, ຊຶີ່ງບໍີ່ທັນໄດ້ອອກເອກະສານມອບສິດນໍໃຊ້ທີີ່ດິນ ເປັນກໍາມະສິດຂອງບຸກຄົນ
ຖວ່າເປັນດິນລັດຄຸ້ມຄອງເຖິງປັດຈຸບັນ.19
ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ນາລວມໝ່ ຢເ່ ມອງ ວຽງໄຊ
ເມອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ເປັນເມອງທີີ່ຮ້ກັນໃນນາມວ່າ ເມອງຖໍົ້າທ່ານຜ້ນໍາ ເຊິີ່ງເມອງວຽງໄຊ ແມ່ນອ້ອມຮອບດ້ວຍ
ຖໍົ້າ, ຜາ ແລະ ປ່າໄມ້. ສະເພາະການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ເຮັດກະສິກໍາເປັນຫັກ. ອີງຕາມຂໍົ້ມນຂອງ
ທີມງານເມອງ ວຽງໄຊໃຫ້ຮ້ວ່າ ເມອງວຽງໄຊ ມີ ປະຊາກອນທັງໝົດ 31,200 ຄົນ (ຍິງ 15,338 ຄົນ) ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນ ຊົນເຜົີ່າ ພວນ, ໄທແດງ, ມົົ້ງ-ອ້ຽວມ້ຽນ ແລະ ກຶມມຸ; ແລະ ມີເນົ້ອທີີ່ທັງໝົດ 148,896.45 ເຮັກຕາ (ບາງລາຍ
ລະອຽດ ແມ່ນລະລະບຸໃນຕາລະລາງລຸ່ມນີົ້).
ປະເພດດິນ/ປ່າໄມ້

ຈໍານວນເນອ
ົ້ ທີີ່

ດິນກະສິກໍາ

21,862.663 ເຮັກຕາ
ດິນໄຮ່

500 ເຮັກຕາ

ດິນນາ (ດິນນາລວມ 80%, ດິນ
ບຸກເບີກ 20%)

2,340 ເຮັກຕາ

ດິນປຸກສ້າງ

2,522 ເຮັກຕາ

ເນົ້ອທີີ່ປ່າໄມ້

59,213 ເຮັກຕາ

ນອກຈາກນັົ້ນ ແມ່ນ ພົ້ນທີີ່ປ່າປກ, ພົ້ນທີີ່ເຊົີ່າ ແລະ ສໍາປະທານ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນພາຍໃນເມອງ ມີທັງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບລວມໝ່ ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນດິນນາລວມ
(ດິນສະຫະກອນ) ທີີ່ບໍີ່ສາມາດຮ້ອງຂໍຂົ້ນທະບຽນທີີ່ດິນໄດ້ ແລະ ດິນທີີ່ມີການຊັບຊ່າວໃໝ່ ທີີ່ສາມາດຮ້ອງຂໍົ້ຂົ້ນທະບຽນ
ອອກໃບຕາດິນໄດ້. ພ້ອມນັົ້ນຍັງເຫັນວ່າ ກົດຕາມປະເພນີກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນຍັງຖກນັບຖ ຢ່າງເຄັີ່ງຂັດ ຄວບ
ຄ່ກັບການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ (ຂໍົ້ຕົກລົງປາກເປົີ່າ, ອີງໃສ່ ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ການນັບຖຜ້ເຖົົ້າຜ້ແກ່
ແລະ ຜ້ຊົງນະວຸດ ພາຍໃນບ້ານ, ຄວາມເອົ້ອຍເຝົ້ອເພີ່ອແຜ່).

ທາງຂັນ
ົ້ ເມອງແມ່ນມີຄວາມພະຍາຍາມຢາກສ້າງຄວາມເຂັມ
ົ້ ແຂງໃຫ້ຂນ
ັົ້ ບ້ານກ່ຽວກັບ ຄວາມ

ຊັດເຈນເລອ
ີ່ ງຂອງການໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍການຂນ
ົ້ ທະບຽນທີດ
ີ່ ນ
ິ ;
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຍ
ີ່ ງັ ຢາກຮັກສາຮບແບບການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ແບບລວມໝ່ ແລະ ແບບສະ
ຫະກອນ ຍ້ອນເຫັນວ່າຍັງໃຊ້ໄດ້ປກ
ົ ກະຕິ ແລະ ເພອ
ີ່ ວ່າໃຫ້ລກຫານສາມາດມີດນ
ິ
ນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນອານາຄົດ
ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເມອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ
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ບົດແນະນໍາ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຕອບຂອງແຂວງ ຕໍີ່ການຮ້ອງຂໍດິນມນ-ນາມນຢ່ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫົວພັນ ເລກທີ 343/ອຄດຂ, ອົງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນແຂວງ

ຊໍາເໜອ, ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2008

ຮບພາບ: ເທດສະບານ ເມອງ ວຽງໄຊ ທີີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍພຜາ ແລະ ທົີ່ງນາ. © ນຸດສະຫວັນ

ນັບຕັົ້ງແຕ່ມີການປະຕິຮບທີີ່ດິນ ເປັນຮບແບບດິນສາຫະກອນ ແລະ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນທີີ່ມີແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງການນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນພາຍໃນເມອງ ແມ່ນກໍີ່ຍັງຢາກຮັກສາຮບແບບ ການນໍາໃຊ້ທີີ່
ດິນແບບລວມໝ່ ຫ ແບບສະຫະກອນໄວ້ ສໍາລັບທີີ່ດິນນາ ເພາະເຫັນວ່າຍັງເປັນຮບການທີີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ກົນໄກ
ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ລວມສນທີີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນດັີ່ງກ່າວໄດ້ ເພີ່ອບໍີ່ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນເປັນຮບແບບອີ່ນ. ເຊິີ່ງ
ໃນປັດຈຸບັນ ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນອີງໃສ່ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມອງ ໃນແຕ່ລະປີ.20
ຄວາມກັງວົນ ແລະ ຂໍຫ
ົ້ ຍຸ້ງຍາກ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງທີດ
ີ່ ນ
ິ ໃນເມອງ ວຽງໄຊ
ອີງຕາມການສໍາພາດທີມງານເມອງ ແມ່ນໃຫ້ຮ້ວ່າ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຄ່ອນຂ້າງມີຄວາມກັງວົນ ຕໍີ່ກັບການ
ປ່ຽນແປງ ໂດຍສະເພາະ ມີຄວາມກັງວົນຕໍີ່ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງພົນລະເມອງທີີ່ຈະມີເພີີ່ມຂົ້ນ ເຊິີ່ງອາດຈະພາໃຫ້ເກີດມີ
ຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ ຂອບເຂດຊາຍແດນດິນ. ພ້ອມນັົ້ນ ຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ ເພາະວ່າມີ
ການຊົ້ຂາຍທີີ່ດິນຫາຍຂົ້ນ ໂດຍບໍີ່ຜ່ານຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ເປັນບັນຫາຕົົ້ນຕໍ ຕໍີ່ກັບວຽກງານການຄຸ້ມ
ຄອງທີີ່ດິນໃນ ເມອງວຽງໄຊ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ.
ນອກນັົ້ນ ໃນບາງບ້ານ ແມ່ນຍັງບໍີ່ຮ້ກົດໝາຍເທົີ່າທີີ່ຄວນໃນເວລາມີໂຄງການລົງທຶນເຂົົ້າມາ ເຊິີ່ງບາງຄັົ້ງອາດຈະນໍາໄປສ່ການ
ເສຍປຽບ.21
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ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ລວມໝໃ່ ນ ບ້ານ ຊຽງ ແລະ ບ້ານ ເດີຍ, ເມອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ
ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ລວມໝ່ ຂອງ ບ້ານຊຽງ
ບ້ານຊຽງເປັນບ້ານທີີ່ຢ່ຕັົ້ງຢ່ເຂດຮາບພຽງ ທີີ່ຕິດກັບເຂດພຜາປ່າໄມ້ ແລະ ຕິດຢ່ກັບເສັົ້ນທາງໃຫຍ່. ປະຊາຊົນແມ່ນຊົນ
ເຜົີ່າໄຕແດງເກອບທັງໝົດ ເຊິີ່ງບ້ານໄດ້ມີການຈັດແບ່ງເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ-ປ່າໄມ້ ແລ້ວ. ບ້ານຊຽງມີເນົ້ອທີີ່ທັງໝົດ
637 ເຮັກຕາ ເຊິີ່ງເນົ້ອທີີ່ກະສິກໍາກວມເອົາຫາຍກວ່າໝ່ຄ 319.5 ເຮັກຕາ ແລະ ຖັດມາ ແມ່ນເຂດປ່າສະຫງວນ ທີີ່ກວມ
ເອົາ 185 ເຮັກຕາ. ຈາກຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ-ປ່າໄມ້ຢ່ພາຍໃນບ້ານເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນແມ່ນຍັງອາໄສການຜະ
ລິດກະສິກໍາເປັນຫັກໃນການດໍາລົງຊີວິດ.
ຈາກການສົນທະນາກັບປະຊາຊົນບ້ານຊຽງ ແມ່ນຮ້ວ່າ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ຢ່ບ້ານຊຽງ ແມ່ນ ມີຄວາມຍດຍຸ່ນສໍາລັບຜ້ທີີ່ອາ
ໄສໃນບ້ານເປັນເວລາຍາວນານ ສະແດງອອກຄ ຖ້າບ່ອນໃດມີດິນວ່າງ ກໍີ່ສາມາດໄປບຸກເບີກໄດ້ ແຕ່ບໍີ່ມີນະໂຍບາຍຕໍີ່ຜ້ຍົກ
ຍ້າຍມາເຂົົ້າມາຢ່ໃໝ່. ດ້ວຍລັກສະນະພມສັນຖານຂອງບ້ານ ສ່ວນໃຫຍ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນທໍາການຜະລິດກະສິກາໍ ເຊັີ່ນ:
ການເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ, ເຮັດສວນ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນຫັກ. ໃນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນໄລຍະໃໝ່ນີົ້ ປະຊາຊົນຫາຍຄອບຄົວຢ່
ພາຍໃນບ້ານ ແມ່ນ ມີໃບຕາດິນ (ເຊິີ່ງໃສ່ທັງຊີ່ ຜົວ ແລະ ເມຍ) ສໍາລັບດິນນາຕີີ໋ໃໝ່, ດິນສວນ, ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ໜອງ
ປາ ແລະ ມີການເສຍພາສີເປັນປະຈໍາຕາມເນົ້ອທີີ່ຈໍານວນດິນທີີ່ຕົນຄອບຄອງ.
ອີງຕາມ ຮບແບບການນໍາໃຊ້ດິນນາ ບ້ານຊຽງເປັນອີກບ້ານໜຶີ່ງທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ດິນໃນຮບແບບນາລວມ (ດິນລວມໝ່) ເຊິີ່ງ
ໃນເມີ່ອກ່ອນແມ່ນຮ້ກັນໃນຊີ່ຂອງ ດິນສະຫະກອນ. ຮບແບການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ແມ່ນມີການນໍາໃຊ້ມາຢ່າງດົນນານ
ແລະ ສາມາດນໍາໄດ້ໃຊ້ເປັນປົກກະຕິຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ ແຕ່ບໍີ່ສາມາດອອກໃບຕາດິນໄດ້ (ເນີ່ອງຈາກເປັນດິນຂອງລັດ ທີີ່
ມອບໃຫ້ບ້ານນໍາໃຊ້). ໃນກໍລະນີ ຖ້າຄອບຄົວໃດທີີ່ຈະຍ້າຍໄປບ້ານອີ່ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສົີ່ງດິນນາຄນໃຫ້ບ້ານ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ຮບແບບການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມໃນບ້ານຊຽງແມ່ນ ຍັງຮັກສາຮບແບບເດີມທີີ່ມີການປະຕິ ບັດມາ ແຕ່ມີ
ການປັບປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ. ເຊິີ່ງໃນແຕ່ກ່ອນ ການເຮັດນາລວມ (ໂດຍສະເພາະ ໃນຊ່ວງທີີ່ມີການ
ໂຮມເປັນດິນສະຫະກອນ) ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຈໍານວນແຮງງານ ແລະ ການແບ່ງສັນປັດສ່ວນຜົນຜະລິດໃຫ້ເທົີ່າກັນໆ ບໍີ່
ວ່າຄອບຄົວໃດຈະມີແຮງງານໜ້ອຍ ຫ ຫາຍກໍີ່ຕາມ. ເຊິີ່ງຕໍີ່ມາກໍີ່ເຫັນວ່າ ວິທີການດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ໂດຍສະເພາະ
ການແບ່ງແຮງງານທີີ່ບໍີ່ເທົີ່າກັນໃນການເຮັດນາລວມ ແຕ່ພັດໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດເທົີ່ານັົ້ນ. ດັີ່ງກ່າວຈຶີ່ງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນຮບ
ແບບການ ນໍາໃຊ້ນາລວມ ກໍຄ
ີ່ ການໝນຮອບວຽນໃນໄລຍະເວລາທີີ່ມີກໍານົດ ຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງດິນນາລວມນັົ້ນ
ໂດຍໄດ້ມີການຈັດແບ່ງພົ້ນທີີ່ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວປກເຂົົ້າໃນພົ້ນທີີ່ ທີີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ເຊິີ່ງຜົນຜະລິດນັົ້ນ ເປັນຂອງຄອບຄົວ
ໂດຍບໍີ່ມີການແບ່ງສັນປັນສ່ວນຄແຕ່ກ່ອນ ແລະ ຈໍານວນຜົນຜະລິດທີີ່ໄດ້ແມ່ນອີງໃສ່ ປະເພດດິນທີີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ແລະ ແຮງ
ງານທີີ່ມີໃນຄອບຄົວ ແຕ່ກໍີ່ຍັງມີການແບ່ງຜົນຜະລິດ (ເຂົົ້າ) ໄວ້ເປັນກອງກາງ ໃຫ້ບ້ານ ເພີ່ອໃຊ້ໃນເວລາທີີ່ມີແຂກມາຢ້ຽມ
ຢາມບ້ານ ຫ ອຸດໜນ (ເຊັີ່ນ: ມອບໃຫ້ທະຫານ).
ດິນປະເພດ 1
ດິນງາມທີີ່ສຸດ

ດິນປະເພດ 2
ປານກາງ

ໝນວຽນ
5 ປີ
ດິນປະເພດ 3
ດິນບໍີ່ດີ
ແຜນວາດ ການໝນວຽນ ນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ຢ່ບ້ານຊຽງ
ຈາກແຜນວາດຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ແມ່ນຈະມີການໝນວຽນກັນຕາມໄລຍະເວລາທີີ່ກໍານົດ ເຊິີ່ງປັດຈຸບັນ
ໃນບ້ານຊຽງ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ຈຶີ່ງມີການໝນວຽນຮອບໜຶີ່ງ. ຂະບວນຂອງການໝນວຽນດິນນາລວມ
ແມ່ນ ຈະມີການປຶກສາຫາລກັນ ແລະ ຕົກລົງຮ່ວມກັນວ່າ ຄອບຄົວໃດຢາກຈະເຮັດນາຢຕ
່ ອນໃດ ແລະ ຢາກຈະເລີມ
ີ່ ໃຊ້

ດິນປະເພດໃດກ່ອນ ໂດຍບໍມ
ີ່ ໃີ ຜສາມາດເລອກຕອນດິນໄດ້ຕາມໃຈ ແຕ່ຕອ
້ ງຜ່ານການເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັນຂອງປະຊາ
ຊົນຢ່ພາຍໃນບ້ານ. ເມອ
ີ່ ແຕ່ລະຄອບຄົວນໍາໃຊ້ປະເພດດິນຄົບຕາມໄລຍະປີກາໍ ນົດ ແມ່ນຈະໝນໄປໃຊ້ປະເພດດິນຖັດໄປ
ແລ້ວກໍີ່ຈະດໍາເນີນໃຊ້ຈົນຄົບຮອບວຽນ ແລ້ວຈຶີ່ງໝນປະເພດອີ່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຮບແບບການໝນວຽນການນໍາໃຊ້ດິນນາ
ລວມແມ່ນຖກກໍານົດເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ໃນການນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະເພດ ແຕ່ກໍີ່ເປັນກົດ ທີີ່ບໍີ່ຕາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມ
ຍດຍຸ່ນ ເຊິີ່ງທາງບ້ານ ຈະປະເມີນໃນແຕ່ລະໄລຍະວ່າ ໃນຊ່ວງໄລຍະຮອບວຽນໜຶີ່ງ ການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມແຕ່ລະປະເພດ
ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວນັົ້ນ ໄດ້ຮັບຜົນດີບໍ ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບ ຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຄອບຄົວທີີ່ຖກຜົນກະທົບຈາກ
ໄພນໍົ້າຖ້ວມ ຫ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນສາມາດສາມາດຕໍີ່ເວລາໃຫ້ດົນເກີນ 5 ປີໄດ້ ກ່ອນທີີ່ຈະໝນວຽນ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດເກັບ
ກ່ຽວຜົນຜະລິດຂອງຕົນໄດ້ ໂດຍທີີ່ບໍີ່ຕ້ອງຍ້າຍຟ້າວຍ້າຍໄປບ່ອນໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ເວລາສຸມໃສ່ການຜະລິດເພີ່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະ
ລິດທີີ່ພຽງພໍ. ຈຸດພິເສດອີກຢ່າງໜຶີ່ງຂອງການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ໃນບ້ານຊຽງ ແມ່ນ ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ຄອບຄົວ
ກັບ ຄອບຄົວ ໃນກໍລະນີທີີ່ ບໍີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໝນວຽນໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ເຊິີ່ງສາມາດຕົກລົງນໍາກັນໄດ້ວ່າຈະສບ
ຕໍີ່ນໍາໃຊ້ດິນປະເພດຕອນນັົ້ນອີກຈັກປີ ກ່ອນທີີ່ຈະມີການໝນວຽນ ຫ ປ່ຽນກັນນໍາໃຊ້ ເຊິີ່ງຂະບວນການນີົ້ຕ້ອງຜ່ານການ
ຮັບຮ້ ຂອງຄະນະບ້ານ.
ການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ພາຍໃນບ້ານຊຽງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໂຄງສ້າງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ
ການຄຸ້ມຄອງດິນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ ເຖົົ້າແກ່ແນວໂຮມ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ. ຈຸດເດັີ່ນຢ່າງ ໜຶີ່ງທີີ່ເຫັນໄດ້
ຈາກບ້ານຊຽງແມ່ນ ການພ້ອມພຽງກັນໃນການຢນຢັດການຮັກສາຮບແບບການນໍາໃຊ້ນາລວມແບບໝນວຽນ ຕາມແຕ່ລະ
ປະເພດທີີ່ມີການຈັດແບ່ງ ດ້ວຍເຫດຜົນເພີ່ອ ‘ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີກນ
ັ ຢພ
່ າຍໃນບ້ານ‘ ຕໍີ່ກັບການ
ຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນນາລວມ.
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ກຸ່ມແມ່ຍິງ ບ້ານຊຽງ, ເມອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທາງອໍານາດການປົກຄອງບ້ານກ່າວວ່າ ພາຍໃນບ້ານ ບໍີ່ຄ່ອຍມີບັນຫາກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ແຕ່ມີບັນຫາກ່ຽວ
ກັບຂອບເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ບ້ານຕໍີ່ບ້ານ ເນີ່ອງຈາກມີການຍ້າຍບ້ານໃໝ່ມາຕັົ້ງຖິີ່ນຖານທີີ່ຢ່ຕິດກັບບ້ານຊຽງ ເຊິີ່ງ
ບັນຫາດັີ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຮອດຂັົ້ນເມອງ ແຕ່ຍັງບໍີ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ທັງໝົດ ແລະ ຍັງຈະສບຕໍີ່ໃນ
ການແກ້ໄຂ ແຕ່ທາງຄະນະບ້ານຊຽງ ໃຫ້ຮ້ວ່າ ບັນຫານີົ້ ເກີດຂົ້ນມາດົນນານ ແລະ ບໍີ່ມີທ່າທີວ່າຈະສາ ມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນ
ໄວໆນີົ້ ເນີ່ອງຈາກເປັນເລີ່ອງທີີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນມີຂໍົ້ຕົກລົງທີີ່ເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງສອງບ້ານ.

ນາລວມທີບ
ີ່ ້ານຊຽງ, ເມອງ ວຽງໄຊ. © ນຸດສະຫວັນ
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ເລອ
ີ່ ງເລົາີ່ ຈາກບ້ານຊຽງ: ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ນາລວມ ເພອ
ີ່ ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ດນ
ິ ນາໃນໄລຍະຍາວ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນລວມໝ່ ໃນບ້ານຊຽງ ແມ່ນມີການປະຕິບັດມາຢ່າງຍາວນານ ກ່ອນຈະມີການປະຕິຮບທີີ່ດິນ ເປັນສະ
ຫະກອນ ແລະ ຕໍີ່ມາໄດ້ມກ
ີ ານຈັດສັນ ແລະ ມອບໃຊ້ໃຫ້ຄອບຄົວນໍາໃຊ້ໃນຮບແບບຂອງ ‘ນາລວມ‘. ດິນນາລວມຢ່
ພາຍໃນບ້ານ ມີພຽງ 10 ກວ່າເຮັກຕາ ເຊິີ່ງມີການໝນຮອບວຽນນໍາໃຊ້ຕາມໄລຍະທີີ່ກໍານົດ. ທາງບ້ານແມ່ນຕົກລົງ
ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນເລີ່ອງຂອງການຈ່າຍພາສີທີີ່ດິນນາລວມ ເຊິີ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນ ຈ່າຍພາສີເທົີ່າກັນຄ 6,000 ກີບ/
ຄອບຄົວ/ປີ. ປະຊາຊາຊົນບ້ານຊຽງບອກວ່າ ການໝນກັນໃຊ້ສໍາລັບດິນນາ ແມ່ນເປັນເປັນສິີ່ງທີີ່ດີສໍາລັບປະຊາຊົນຢ່
ພາຍໃນບ້ານ ເພີ່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີໂອ ກາດນໍາໃຊ້ດິນທຸກປະເພດຢ່າງເທົີ່າທຽມກັນ. ‘ດິນນາລວມ ແມ່ນບໍໃີ່ ຫ້ຂາຍຢ່າງ
ເດັດຂາດ‘ ເປັນຄໍາເວົົ້າທີີ່ປະຊາຊົນຢໍົ້າຕະຫອດເວລາໃນຊ່ວງການສົນທະນາ ເພາະເຂົາເຈົົ້າ ຢາກໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ດິນນາ
ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ປະກອບກັບ ເຫັນບົດຮຽນຈາກບ້ານໃກ້ຄຽງທີີ່ມີການປັນສ່ວນໃຫ້ຂາດໂຕ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ດິນມີການ
ຫັນປ່ຽນ ເຊິີ່ງປະຊາຊົນບ້ານຊຽງບໍີ່ຕ້ອງການບ້ານມີເຫດການແບບນັົ້ນ. ‘ຫາກຜໃ້ ດຈະຍ້າຍອອກຈາກບ້ານນີໄົ້ ປ ຕ້ອງ
ໄດ້ສງົີ່ ດິນນາຄນໃຫ້ບາ້ ນ ບໍໃີ່ ຫ້ຂາຍເພາະຖ້າຂາຍກໍຈ
ີ່ ະເຮັດໃຫ້ລນ
ຸ້ ລກຫານຜທ
້ ຢ
ີີ່ ໃ່ ນບ້ານ ບໍມ
ີ່ ດ
ີ ນ
ິ ທໍາການຜະລິດ ‘, ກຸ່ມ
ແມ່ຍິງບ້ານຊຽງກ່າວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ປະຊາຊົນຢ່ ພາຍມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນການນໍາໃຊ້ດິນນາ ແລະ ມີ
ຄວາມສະດວກໃນການປກເຂົົ້າ ເນີ່ອງຈາກມີຫ້ວຍນໍົ້າຢ່ໃນບ້ານ ທີີ່ສາມາດສະໜອງນໍົ້າຢ່າງພຽງພໍເຂົົ້າໃຊ້ໃນກາປກເຂົົ້າ
ໃນແຕ່ລະປີ. ຊາວບ້ານຍັງເວົົ້າຕີ່ມວ່າ ບ້ານຊຽງເປັນບ້ານທີີ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫອກັນ ໃນເວລາເກັບ
ກ່ຽວຜົນລະປກ ເຊິີ່ງຜ່ານມາແມ່ນບໍີ່ມີຂໍົ້ຂັດແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບເລີ່ອງທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ່ພາຍໃນບ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນບາງຊ່ວງມີ
ບາງຄອບຄົວທີີ່ໄດ້ດິນຕອນທີີ່ບໍີ່ດີ ເຊິີ່ງປະຊາຊົນທຸກຄົນພາຍໃນບ້ານກໍີ່ຕົກລົງກັນວ່າ ຄອບຄົວໃດທີີ່ໄດ້ດິນບໍີ່ດີ ແມ່ນ
ຕ້ອງເພີີ່ມເນົ້ອທີີ່ນາໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນ.
ການປຶກສາຫາລກັນໃນການຈັດແບ່ງຄອບຄົວສໍາລັບນໍາໃຊ້ດິນແຕ່ລະປະ
ເພດແມ່ນ ເປັນລັກສະນະ ການຕົກລົງກັນຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເນັົ້ນຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈເປັນຫັກ ຄ ຖ້າໄດ້ດິນນາດີ ກໍີ່
ຈະຫຼຸດຈໍານວນເນົ້ອທີີ່ລົງ ສ່ວນຜ້ທີີ່ໄດ້ດິນນາບໍີ່ດີປານໃດນັົ້ນ ກໍີ່ຈະເພີີ່ມເນົ້ອທີີ່ນາໃຫ້ຫາຍກວ່າ. ‘ພວກເຮົາມີຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ປກ
ົ ປັກຮັກສາດິນນາລວມເປັນຢ່າງດີ, ເຮົາໃຊ້ດນ
ິ ນາລວມ ຄວ່າເປັນດິນຂອງເຮົາເອງ‘, ກຸ່ມແມ່ຍິງ ພາຍໃນ
ບ້ານກ່າວ. ພ້ອມນັົ້ນ ທຸກຄົນທີີ່ຢ່ໃນກຸ່ມສໍາພາດ ຕ່າງກໍີ່ເນັົ້ນອີກວ່າ ‘ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດເພອ
ີ່ ລກຫານຂອງເຮົາໃນຕໍີ່ໜາ້ ‘
ເພອ
ີ່ ຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົາົ້ ມີດນ
ິ ນໍາໃຊ້ຕໄໍີ່ ປ.

ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ລວມໝ່ ຂອງ ບ້ານເດີຍ
ບ້ານເດີຍ ເປັນບ້ານທີີ່ຢ່ຖັດຈາກບ້ານ ຊຽງ ແລະ ກໍີ່ຍັງມີການນໍາໃຊ້ຮບແບບດິນນາລວມເຊັີ່ນດຽວກັນກັບບ້ານຊຽງ. ແຕ່
ສິີ່ງທີີ່ຕ່າງຈາກບ້ານຊຽງ ກໍີ່ຄ ບ້ານເດີຍ ແມ່ນມີການຈັດສັນປັນສ່ວນດິນນາລວມໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວນໍາໃຊ້ແບບຂາດໂຕ ກໍີ່
ຄ ບໍີ່ມີການໝນຮອບວຽນຕາມໄລຍະປີ, ບໍີ່ມີການຈັດປະເພດດິນເປັນ 3 ປະເພດຄກັນບ້ານຊຽງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ
ດິນນາລວມ ແມ່ນບໍີ່ສາມາດຂໍຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ເຖິງຈະມີການປັນສ່ວນແບບຂາດໂຕກໍີ່ຕາມ. ກ່ອນປີ 2006
ລົງມາ ບ້ານເດີຍ ຍັງມີການແບ່ງດິນລວມ ຕາມຈໍາສະມາຊິກໃນຄົວເຮອນ ໂດຍມີການໝນຮອບວຽນ 3 ປີ ແຕ່ເນີ່ອງຈາກ
ເຫັນວ່າ ຮບແບບການ ໝນວຽນຕາມປະເພດດິນນັົ້ນ ທີີ່ອີງໃສ່ແຮງງານລວມ ແລະ ການແບ່ງສັນປັນສ່ວນໃຫ້ເທົີ່າກັນນັົ້ນ
ແມ່ນບໍີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ ເຫັນວ່າບໍີ່ຄຸ້ມຄ່າຕໍີ່ກັບແຮງງານ ແລະ ຕົົ້ນທຶນໃນການບົວລະບັດຮັກສາຕອນດິນໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ການໝນ ວຽນ ສະນັົ້ນປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ມີການປັນສ່ວນດິນແບບຂາດໂຕ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວນໍາ
ໃຊ້ ໂດຍບໍີ່ມີການໝນວຽນ. ປະຊາຊົນຜ້ໜຶີ່ງທີີ່ຮ່ວມໃນກຸ່ມສົນທະນາ ໃນບ້ານເດີຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໝນວຽນທີີ່ດິນຕາມ
ໄລຍະປີ (3 ປີ) ແມ່ນບໍີ່ແທດເໝະ ເນີ່ອງຈາກເວລາທີີ່ຄອບຄົວໃດໜຶີ່ງ ເມີ່ອໄດ້ນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ມີການລົງ
ທຶນ ແລະ ແຮງງານໃນການບົວລະບັດຮັກສາຕອນດິນຫາຍ ແຕ່ມີຫາຍກໍລະນີ ທີີ່ບາງຄອບ ບໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາທີີ່
ດິນໃນເວລາຮອບໝນວຽນ ເຮັດໃຫ້ຕອນດິນນັົ້ນເປ່ເພ ແລະ ບໍີ່ສາມາດຜະລິດຜົນໄດ້ດີ. ເມີ່ອເປັນແນວນັົ້ນ ປະຊາຊົນ
ພາຍໃນບ້ານ ຈຶີ່ງເຫັນວ່າ ການປັນສ່ວນແບບຂາດຕົວ ແມ່ນດີກວ່າ ຈຶີ່ງໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນແປງ.22 ການປ່ຽນ ແປງ
ດັີ່ງກ່າວໄດ້ມີຜົນຕໍີ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ໃນການຢາກຂໍຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ທາງ
ເມອງ ວຽງໄຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ ດິນນາລວມທີີ່ຢ່ໃນເມອງ ວຽງໄຊ ໃນທຸກບ້ານ ແມ່ນບໍີ່ສາມາດຂໍຂົ້ນທະບຽນອອກເປັນຕາດິນ
ໄດ້ ເນອ
ີ່ ງຈາກດິນດັງີ່ ກ່າວແມ່ນເປັນດິນຂອງລັດ ທີມ
ີ່ ກ
ີ ານຈັດສັນໃຫ້ບາ້ ນມີການນໍາໃຊ້ ເພອ
ີ່ ຈຸດປະສົງການເຮັດນາລວມ.
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ຄະນະບ້ານ ບ້ານເດີຍບອກວ່າ ການຈັດສັນປັນສ່ວນດິນນາແບບຂາດໂຕໃນແຕ່ລະຄອບຄົວນໍາໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ມີການເຮັດບົດບັນທຶກໃນຂັົ້ນບ້ານ ແຕ່ປັດຈຸບັນແມ່ນ ບໍີ່ເຫັນເອກະສານຂໍົ້ຕົກລົງດັີ່ງກ່າວແລ້ວ

ຕົນ
ົ້ ຕໍຂອງການປ່ຽນແປງຢບ
່ າ້ ນເດີຍ ແມ່ນເນອ
ີ່ ງຈາກ
ຄົນລຸນ
້ ເຮົາ ເຫັນວ່າ ການເຮັດນາລວມ ແມ່ນບໍຄ
ີ່ ມ
ຸ້ ຄ່າ
ກັບທຶນ ແລະ ແຮງງານ ທີໃີ່ ຊ້ໄປໃນການເຮັດນາລວມ
ໃນຮບແບບທີມ
ີ່ ກ
ີ ານໝນວຽນ ເພາະມີບາງຄອບຄົວບໍີ່
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການບົວລະບັດຮັກສາຕອນດິນ ແລະ ມີ
ໄລຍະເວລາຈໍາກັດໃນການໝນວຽນ. ເມອ
ີ່ ເປັນແນວ
ນັນ
ົ້ ຊາວບ້ານຈຶງີ່ ຕັດສິນໃຈຕົກລົງໃຫ້ປນ
ັ ສ່ວນກັນຢ່າງ
ຂາດໂຕ ເພອ
ີ່ ໃຫ້ແຕ່ຄອບຄົວບໍລຫ
ິ ານການຜະລິດເຂົາົ້
ໃນພນ
ົ້ ທີຕ
ີ່ ອນດິນທີຕ
ີ່ ນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ນັນ
ົ້ ໄປດົນໆ ໂດຍບໍມ
ີ່ ີ
ການໝນວຽນອີກ
ຜ້ຊາຍອາວຸໂສທ່ານໜຶີ່ງ ທີີ່ບ້ານເດີຍ ກ່າວໃນຊ່ວງການ
ສົນທະນາເປັນກຸ່ມ
ຊາວບ້ານເວົົ້າຕີ່ມວ່າ ໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ທາງຂັົ້ນເມອງ (ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ) ມາຂົ້ນ
ທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃສ່ດິນປຸກສ້າງໃຫ້ນັົ້ນ ຊາວບ້ານກໍີ່ເຄີຍສະເໜີໃຫ້ທາງເມອງພິຈາລະນາ ການອອກໃບຕາດິນນາ
ລວມທີີ່ມີການແບ່ງປັນສ່ວນໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນ ແຕ່ທາງເມອງແຈ້ງຊາວບ້ານວ່າ ບໍີ່ສາມາດອອກກໃບຕາດິນໄດ້ ເນີ່ອງຈາກ
ດິນນາລວມເປັນດິນມນເກົີ່າທີີ່ເປັນ ຊັບສົມບັດຂອງລັດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມຢ່ບ້ານເດີຍຈະມີການຈັດສ່ວນຢ່າງຂາດໂຕ ແຕ່ສິີ່ງທີີ່ຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຄກັນກັບບ້ານ
ຊຽງ ແມ່ນເປັນດິນທີີ່ບໍີ່ສາມາດຂໍຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໄດ້. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວແມ່ນທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຂອງ ຫ
ກໍາມະສິດຕໍີ່ດິນນາລວມ ທີີ່ຍັງຢ່ພາຍລະບຽບການສະເພາະ ໂດຍການກໍານົດຈາກສນກາງຕໍກ
ີ່ ັບການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ໂດຍ
ເຫັນວ່າ ອໍານາດປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ກໍີ່ຄ ເຖົົ້າແກ່ແນວໂຮມ ແລະ ຄະນະບ້ານ ແມ່ນມີບົດບາດຫາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່ໃນ
ຂັົ້ນບ້ານ ນັົ້ນໆ.
ຊາວບ້ານ ບ້ານເດີຍໃຫ້ໄດ້ຂໍົ້ມນຕີ່ມວ່າ ໃນປີທີີ່ຜ່ານມາພາຍໃນບ້ານມີໂຄງການສໍາປະທານດິນລັດຫາຍໂຄງການ ເຊິີ່ງເປັນ
ໂຄງການທີີ່ມີການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງກັບຂັົ້ນແຂວງ, ເມອງ (ເຊັີ່ນ ໂຄງການຂຸດຄົົ້ນບໍີ່ແຮ່, ເຊົີ່າພົ້ນທີີ່ການເຮັດໂຮງງານໄມ້
ປ່ອງ...). ເນີ່ອງຈາກເປັນການເຊົີ່າທີີ່ດິນລັດ ຫາຍໂຄງການແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນເລັກນ້ອຍໃຫ້ຂັົ້ນບ້ານ. ພ້ອມນັົ້ນ
ບ້ານເດີຍກໍີ່ປະເຊີນບັນຫາ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ບ້ານຕໍີ່ບ້ານ ທີີ່ຍັງບໍີ່ສາ ມາດແກ້ໄຂໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ
ມີການສະເໜີບັນ ຫາດັີ່ງກ່າວ ຮອດຂັົ້ນເມອງ ແຕ່ຍັງບໍີ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ເຊິີ່ງຄະນະບ້ານ ບ້ານເດີຍ ບອກກັບພວກເຮົາ
ວ່າ ທາງບ້ານກໍີ່ບໍີ່ຮ້ວ່າບັນຫາຂໍົ້ຂັດແຍ້ງດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຈົບລົງໃນຮບແບບໃດ ແລະ ຈະແກ່ຍາວໄປອີກດົນເທົີ່າໃດ.

ບ້ານເດີຍ, ເມອງ ວຽງໄຊ. © ນຸດສະຫວັນ

ເຂດນາລວມ ທີີ່ບ້ານເດີຍ, ເມອງ ວຽງໄຊ. © ນຸດສະຫວັນ

ຈາກການເກັບກໍາຂໍົ້ມນຢ່ໃນສອງບ້ານຄ ບ້ານ ຊຽງ ແລະ ບ້ານ ເດີຍ ແມ່ນ ເຫັນວ່າ ການນໍາໃຊ້ນາລວມແມ່ນເພີ່ອຈຸດປະ
ສົງດຽວກັນ ກໍີ່ຄ ການຜະລິດເຂົົ້າ ເພີ່ອສະໜອງໃນລະດັບຄົວເຮອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ແຕ່ຮບແບບການການນໍາໃຊ້ ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ອີງຕາມການສໍາພາດ ບ້ານຊຽງ ແມ່ນຍັງຢາກຮັກສາຮບແບບເດີມໄວ້ຢ່ ກໍີ່ຄ ການນໍາໃຊ້ດິນນາທີີ່ມີຮອບວຽນ; ໃນຂະ
ນະທີີ່ ບ້ານເດີຍ ແມ່ນຢາກມີການປ່ຽນແປງ ກໍີ່ຄຢາກໃຫ້ມກ
ີ ານແບ່ງສັນປັນສ່ວນທີີ່ດິນນາລວມຢ່າງຂາດຕົວແລ້ວຂົ້ນທະ
ບຽນອອກໃບຕາດິນສ່ວນບຸກຄົນ ໃນແຕ່ລະຄົວເຮອນ. ຂໍົ້ມນຢ່ໃນຕາຕະລາງຕໍີ່ໄປນີົ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ
ແຕກຕ່າງ ຂອງບ້ານຊຽງ ແລະ ບ້ານເດີຍໃນການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ.

ບ້ານຊຽງ

ບ້ານເດີຍ

ມີການໝນວຽນການນໍາໃຊ້ນາລວມຢ່າງຊັດເຈນໂດຍໝນວຽນ
ຕາມອາຍຸຂອງຊຸດບ້ານໜຶີ່ງ (5 ປີ)
ຈັດປະເພດດິນນາລວມ ອອກເປັນ 3 ປະເພດ (ຕາມແຜນວາດ
ການໝນວຽນນໍາໃຊ້ດິນນາລວມບ້ານຊຽງ) ໂດຍໝນຕາມໄລ
ຍະເວລາໃຫ້ຄົບກໍານົດ
ຍັງຢາກຮັກສາ ຮບແບບການໝນວຽນໄວ້ ເພາະເຫັນວ່າ ເປັນ
ສິີ່ງທີີ່ດີ ສໍາລັບປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຫາຍຄອບຄົວ
ແມ່ນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ດີຕໍີ່ການບົວລະບັດຮັກສາ ຕອນດິນໃນ
ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີີ່ຕົນໄດ້ນໍາໃຊ້. ພ້ອມນັົ້ນ ກໍີ່ແມ່ນ ເພີ່ອບໍີ່ໃຫ້
ມີຄວາມສັບສົນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນ ການຊົ້-ຂາຍ
ດິນພາຍໃນບ້ານໃຫ້ຄົນຖິີ່ນອີ່ນ

ບໍີ່ມີການໝນວຽນແລ້ວ ໂດຍຈັດສັນປັນສ່ວນຢ່າງຂາດຕົວໃນ
ແຕ່ລະຄົວເຮອນ
ມີການຈັດສັນຂາດຕົວ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົວເຮອນນໍາໃຊ້ແລ້ວ ໂດຍບໍີ່
ມີການໝນວຽນ ແຕ່ວ່າບໍີ່ສາມາດຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ
ໄດ້
ຢາກຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ເນີ່ອງຈາກເຫັນວ່າ ການ ນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນນາລວມແບບໝນວຽນ ແມ່ນບໍີ່ແທດເໝາະກັບປະຊາ
ຊົນຢ່ພາຍໃນບ້ານແລ້ວ ເນີ່ອງຈາກ ມີຫາຍຄອບຄົວບໍີ່ມີການ
ບົວ ລະບັດຮັກສາດິນນາໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ນໍາໃຊ້ດິນຕາມກໍານົດ
ເວລາ ເຮັດໃຫ້ບໍີ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບຜ້ທີີ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ບົວລະບັດຮັກສາ ແຕ່ຕ້ອງໝນວຽນໄປດິນປະເພດອີ່ນ ແຕ່ພັດ
ຖກບ່ອນທີີ່ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ດແລດິນຕອນທີີ່ຕົນໄດ້ຮັບຮອບ
ວຽນ; ແລະ ກໍມ
ີ່ ີເພີ່ອຢາກນໍາໃຊ້ດນ
ິ ເພີ່ອຈຸດປະສົງອີ່ນນໍາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ ເຫັນໄດ້ວ່າການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມຂອງທັງສອງບ້ານ ແມ່ນຢ່ພາຍໃນທິດທາງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂອງ
ແຂວງ. ແຕ່ແນວໂນ້ມຄວາມຕ້ອງການຂອງທັງສອງບ້ານ ແມ່ນຕ່າງກັນກໍີ່ຄ ບ້ານຊຽງ ແມ່ນຍັງຢາກຮັກສາຮບແບບເດີມໄວ້
ເພາະເຫັນວ່າ ຍັງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເພີ່ອປ້ອງກັນບໍີ່ມີການຊົ້-ຂາຍດິນໃຫ້ກັບຄົນຖິີ່ນບ້ານອີ່ນ;
ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ບ້ານເດີຍ ແມ່ນຕ້ອງການຢາກຂໍຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນສ່ວນບຸກຄົນ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້
ດິນດັີ່ງກ່າວ ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງສ່ວນບຸກຄົນ ຫ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. ບ້ານເດີຍ ເຫັນວ່າ ການມີກໍາມະສິດ
ສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງຍາວນານ ແມ່ນຄຸ້ມກວ່າ ການນໍາໃຊ້ແບບໝນວຽນ ເພາະໃນການນໍາໃຊ້ຕອນດິນໃດຕອນໜຶີ່ງ ແມ່ນໄດ້
ລົງທຶນ ແລະ ແຮງງານຫາຍໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ໃນເວລາທີີ່ຕ້ອງປ່ຽນໄປຕອນໃໝ່ ເຫັນວ່າບໍີ່ຄຸ້ມກັບສິີ່ງທີີ່ລົງທຶນໄປ.
ນອກນັົ້ນ ກໍີ່ແມ່ນເນີ່ອງມາຈາກປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກມີການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນເປັນໃນຮບ
ແບບອີ່ນ ໄດ້ຕາມຈຸດປະ ສົງຂອງແຕ່ລະຄົວເຮອນ.
ອີງຕາມຂໍົ້ມນທີີ່ໄດ້ຈາກຜ້ໃຫ້ສໍາພາດ ແລະ ການສຶກສາຂໍົ້ມນຈາກແຫີ່ງອີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ດິນລວມໝ່ແມ່ນ
ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ເຖິງຈຸດດີ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ທ້າທາຍຂອງການນໍາໃຊ້ດິນລວມໝ່ ໃນຮບແບບດິນນາລວມໄດ້ຄ:
ຈຸດດີ

ສິງີ່ ທີທ
ີ່ າ້ ທາຍ

ຄໍາແນະນໍາ (ຂໍສ
ົ້ ງັ ເກດ)

- ສະມາຊິກໃນບ້ານແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ດິນ
ໃນທຸກປະເພດ (3ປະເພດ) ໄດ້ຢ່າງສະເໝີ
ພາບກັນ

- ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນ
ໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງການທີີ່
ດິນທີີ່ມີສງຂົ້ນໃນດ້ານເສດ ຖະກິດ ທີີ່ອາດສົີ່ງ
ຜົນໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງ ການໃນການຫັນປ່ຽນທີີ່
ດິນ

- ຄວນມີການເຮັດເປັນເອກະສານໃນຂັົ້ນ
ບ້ານຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ ຕໍີ່ກັບການຄຸ້ມຄອງດິນ
ນາ ລວມ ຢ່າງຊັດເຈນ ທີີ່ມີບ່ອນອີງທາງດ້ານ
ນິຕິກໍາ ເພີ່ອຮັບປະກັນສິດຄອບຄອງທີີ່ດິນ
ລວມໝ່ (ດິນນາລວມ) ຢ່າງໝັົ້ນຄົງ ແລະ
ສາມາດພິສດໄດ້ ໃນກໍລະ ນີຫາກມີການປ່ຽນ
ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນເກີດຂົ້ນໃນອະນາຄົດ. ພ້ອມ
ນັນ
ົ້ ຄວນມີຄວາມຍດຍຸ່ນໃນການນໍາໃຊ້ດນ
ິ
ນາ ລວມເພີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບໄລຍະໃໝ່
ແຕ່ຕ້ອງຢ່ກອບກໍານົດວ່າ ສາ ມາດນໍາໃຊ້ດິນ
ລວມນັົ້ນສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ ເພີ່ອເປັນທາງເລອກໃຫ້ກັບ
ຊຸມຊົນໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃຫ້ມີຢ່າງມີ
ຄວາມຍນຍົນ ແລະ ບໍີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

- ເປັນຮບແບບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ
(ແບບລວມໝ່) ອີກຮບແບບໜຶີ່ງ ທີີ່ຍັງສາ
ມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ ໂດຍບໍີ່ຜ່ານຂະບວນ
ການພິສດຫາຍຂັົ້ນຕອນ (ມີຄວາມຍດຍຸ່ນ)
- ມີຄວາມສາມັກຄີກັນພາຍໃນບ້ານ ແລະ
ເປັນການນໍາໃຊ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້
- ປ້ອງກັນບໍີ່ໃຫ້ມີການໂອນກໍາມະສິດ ຫ
ຂາຍໃຫ້ກັບບຸກຄົນອີ່ນຈາກພາຍນອກ

- ເປັນຮບແບບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຄໍານຶງເຖິງ
ລກຫານພາຍໃນຊຸມຊົນສາ ມາດ ນໍາໃຊ້ໄດ້
ໃນໄລຍະຍາວ
- ເຖົົ້າແກ່ແນວໂຮມ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ
ການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງທີີ່ດິນ ແລະ ທີີ່ຜ່ານມາ
ແມ່ນບໍີ່ມີບັນຫາໃຫຍ່ເກີດຂົ້ນກ່ຽວກັບດິນ
ນາລວມ

- ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫັນປ່ຽນດິນ
ນາລວມ ໃຫ້ເປັນດິນສ່ວນບຸກຄົນຂອງບາງ
ພົ້ນທີີ່ (ຄ ມີການແບ່ງປັນສ່ວນໃຫ້ແຕ່ລະຄົວ
ເຮອນ ແລ້ວໃຫ້ຂົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ)

- ຄວນມີການເກັບກໍາຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບການນໍາ
ໃຊ້ດິນນາລວມໃນທົີ່ວແຂວງ ເພີ່ອໃຫ້ເປັນ
ຖານຂໍົ້ມນໜຶີ່ງ ໃນການທົບທວນຄນ, ວິເຄາະ
ເຖິງຈຸດດີ, ສິີ່ງທີີ່ຕ້ອງປັບປ່ຽນ ຫ ເພີີ່ມເຕີມ
ເພີ່ອເບິີ່ງວ່າ ຈະສບຕໍີ່ການນໍາໃຊ້ດິນນາ ລວມ
ນັົ້ນໃນຮບແບບໃດໃນອານາຄົດເພີ່ອໃຫ້ມີ
ຄວາມຍນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ແລະ ພາກລັດ ໃນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ

ສິີ່ງທີີ່ນ່າສົນໃຈຂອງການສຶກສາຂໍົ້ມນຈາກ ສອງບ້ານນີົ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານຊຽງ ທີີ່ຍັງມີຄວາມໜຽວແໜ້ນໃນການນໍາໃຊ້ດິນນາ
ລວມແບບເດີມທີີ່ມີການປະຕິບັດມາຢ່າງຍາວນານ ເຫັນວ່າ ການນໍາໃຊ້ນາລວມທີີ່ຍັງສບຕໍີ່ສໍາລັບເຂົາເຈົົ້າ ແມ່ນເພີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມສາມັກຄີກັນພາຍໃນບ້ານ, ຄວາມເປັນເຈົົ້າຮ່ວມກັນໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຮັກສາ ແລະ ເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ລຸ້ນລກຫານສາ
ມາດສບຕໍີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນນາລວມນັົ້ນໄດ້ຢ່າງຍາວນານ. ການຢນຢັນໃນການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມສບຕໍີ່ໄປຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຊຽງ
ຫ ໃນບ້ານອີ່ນໆ ທີີ່ຢ່ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບທິດທາງຂອງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຢ່ພາຍໃນແຂວງໂດຍກົງ. ຈາກການເກັບກໍາຂໍົ້
ມນນັົ້ນເຫັນວ່າ ການນໍາໃຊ້ດິນລວມໝ່ ຢ່ໃນຮບແບບ ດິນນາລວມນັົ້ນ ແມ່ນສາມາດເປັນບົດຮຽນທີີ່ດີ ເຊິີ່ງຈະເປັນການດີຢ່າງຍິີ່ງ
ໃນຕໍີ່ໜ້າ ກ່ຽວກັບການສຶກສາເບິີ່ງແນວທາງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນນາລວມວ່າ ສາມາດຢັົ້ງຢນສິດຄອບຄອງທີີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນຢ່າງຍາວ
ນານໄດ້ຄແນວໃດ? ອັນໃດທີຄ
ີ່ ວນສບຕໍຮ
ີ່ ກ
ັ ສາ, ອັນໃດທີີ່ຄວນປັບ ຫ ເພີມ
ີ່ ເຕີມ ເພອ
ີ່ ຮັບປະກັນ ຄວາມໝັນ
ົ້ ຄົງສິດຄອງຄອງທີດ
ີ່ ນ
ິ
ລວມໝ່ ທີີ່ຊຸມຊົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການກໍານົດຮບແບບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ
ລວມໝ່ໃຫ້ແທດເໝາະກັບປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະເພີ່ອຮັບປະກັນສິດຄອບຄອງທີີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນຢ່າງຍາວນານ ໃນສະພາວະການ
ປ່ຽນແປງທີີ່ມີຕໍີ່ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນໃນປະເທດລາວ.

ສະຫຼຸບລວມກໍລະນີສກ
ຶ ສາ ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ລວມໝ່
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ຂອງແຂວງ ຫົວພັນ ແມ່ນມີຈຸດພິເສດສະເພາະ ທີີ່ແຕກຕ່າງຈາກແຂວງອີ່ນໆ ເຊິີ່ງເຫັນວ່າ ບົດ
ບາດຂອງ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນກໍີ່ຄ ຄະນະບ້ານ ແລະ ເຖົົ້າແກ່ແນວໂຮມ ແມ່ນມີບົດບາດຫາຍ ເຊິີ່ງສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຊີົ້ນໍາບ້ານໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ (ເວົົ້າລວມ) ເວົົ້າສະເພາະກໍີ່ຄ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ (ໂດຍທີີ່ສາມາດໂອ້ລົມກັນໃນຮບແບບ ສຶກ
ສາອົບຮົມໄດ້). ຮບແບບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບລວມໝ່ ຂອງບ້ານ ຖກນໍາມາເປັນ ການວາງແຜນເພີ່ອຄົນລຸ້ນຫັງ ເພີ່ອໃຫ້ມີໂອ ກາດ

ການເຂົົ້າເຖິງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ. ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນນາລວມທີີ່ຍັງມີການຮັກສາຮບແບບການນໍາໃຊ້ນັົ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາ
ມັກຄີຂອງປະຊາຊົນ ທີີ່ຍັງມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນ.
ຈາກກາວິເຄາະຂໍົ້ມນເຫັນວ່າ ການປະຕິບັດຕາມກົດປະເພນີ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແມ່ນດີແລ້ວ ແຕ່ຈະເປັນສິີ່ງທີີ່ຮັບປະກັນຫາຍ
ກວ່າ ຫາກມີການເຮັດເປັນລາຍລັກອັນສອນ ແລະ ມີບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກໍາ ຕໍີ່ກັບການຄອບຄອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ເພີ່ອຮັບປະກັນ
ການນໍາມາເປັນບ່ອນອີງ ໃນສະຖານະການທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ. ສະນັນ
ົ້ ຈຶີ່ງເປັນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນຢ່າງຍິີ່ງ ຈະຕ້ອງມີ
ການ ນໍາເອົາລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ໄປເຜີຍແຜ່ໃນຂັົ້ນບ້ານໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ້ ຄວບຄ່ກັບການປະຕິບັດຕາມ
ກົດຕາມປະເພນີ ເພີ່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີີ່ມີບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກໍາ (ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາທີີ່ແກ້ໄຂຍາກ).
ພ້ອມນັົ້ນຍັງເຫັນວ່າ ການບັນທຶກຂໍົ້ມນການນໍາໃຊ້ ຫ ການປ່ຽນແປງຂອງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ໃນຊຸມຊົນ ແມ່ນເປັນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນຍິີ່ງ
ເພີ່ອທີີ່ຈະສາມາດຮັບຮ້ເຖິງ ລັກສະນະສະເພາະຂອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະພົ້ນທີີ່ ທີີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ການ
ຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແມ່ນອີງໃສ່ຖານຂໍົ້ມນຊຸມຊົນໃນການປະກອບການກໍານົດທິດທາງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ເພາະຈາກການເກັບກໍາຂໍົ້
ມນກັບທີມງານເມອງ ເມອງວຽງໄຊ ແລະ ປະຊາຊົນໃນສອງບ້ານເຫັນວ່າ ຍັງບໍີ່ທັນມີລະບົບ ຫ ການເກັບກໍາຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນໃນ
ເຂດບ້ານ ເຊິີ່ງເຫັນວ່າ ເປັນສິີ່ງທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິີ່ງ ທີີ່ຈະຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບເລີ່ອງ ການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ກໍານົດບົດ
ບາດ ຂອງໜ່ວຍງານທີີ່ດິນບ້ານ ເພີ່ອເກັບກໍາຂໍົ້ມນ ແລະ ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງສະພາບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຢ່ພາຍໃນບ້ານ ເພີ່ອປ້ອງ
ກັນບໍີ່ໃຫ້ເກີດມີຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ ຫ ວິທີທາງໃນການຮັບມ ຕໍີ່ກັບການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ.
ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນຮບແບບ ດິນນາລວມ ນັົ້ນຈະມີທິດທາງໄປແນວໃດນັົ້ນ ແມ່ນສິີ່ງຄວນມີການສຶກສາໃນຕໍີ່

ໄປ ເຊິີ່ງການບັນທຶກຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບຮບແບບການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມນີົ້ ແມ່ນເປັນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນ ທີີ່ຈະສາມາດເປັນບົດຮຽນໃຫ້ທັງຊຸມ
ຊົນບ້ານທີີ່ມີການສຶກສາ ແລະ ບ້ານອີ່ນໆໃນເຂດອີ່ນ ເຖິງຮບແບບຂອງການນໍາໃຊ້. ພ້ອມນັົ້ນ ການທໍາຄວາມເຂົົ້າໃຈກັບແນວຄວາມ
ຄິດຂອງຄົນໄວໜຸ່ມທີີ່ມີຕໍີ່ການນໍາໃຊ້ຮບແບບ ‘ດິນນາລວມ‘ ກໍີ່ເປັນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນຍິີ່ງ ທີີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບ ແນວຄວາມຄິດ
ຂອງເຂົາເຈົົ້າ ທີີ່ຈະເປັນຜ້ມາສບຕໍີ່ ນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ຕໍີ່ກັບຜ້ທີີ່ຈະສບຕໍີ່ນໍາໃຊ້ດັີ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.

ຂໍສ
ົ້ ະເໜີແນະ
ຂໍສ
ົ້ ະເໜີແນະ ຕໍກ
ີ່ ບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການໄລຟ໌ ຂອງທີມງານເມອງ ຫົວເມອງ ແລະ ແຂວງ


ເນີ່ອງຈາກຢາກລົງເລິກຕີ່ມ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງດ້ານທີີ່ດິນ ສະນັົ້ນທາງທີມງານເມອງ ຫົວເມອງຈຶີ່ງສະເໜີໃຫ້ທີມ
ງານໄລຟ໌ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍົ້ຂັດແຍ້ງ (ແບບລົງເລິກ) ຄ: ມີການຝຶກອົບຮົມ ແລ້ວລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂັົ້ນບ້ານ ທີີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ



ເພີ່ອໃຫ້ມີຄວາມຕໍີ່ເນີ່ອງ ທາງທີມງານເມອງກໍໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ ທີມງານເມອງທີີ່ມາເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມນັົ້ນ ໃຫ້ເປັນຜ້ຮັບ
ຜິດຊອບຜ້ເກົີ່າເຂົົ້າມາຮ່ວມຕະຫອດ ເພີ່ອໃຫ້ມີຄວາມຕໍີ່ເນີ່ອງຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງຜ້ນັົ້ນໆ



ສະເໜີໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍົ້ອີ່ນໆອີກ ເພີ່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ທີມງານເມອງຕີ່ມອີກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ຫົວຂໍົ້
ການເປັນຜ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ຫາກຫາຍ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ ທີມງານເມອງ ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງຫາຍຂົ້ນ ເພີ່ອທີີ່ຈະສາມດນໍາໄປ
ຝຶກຕໍີ່ໃຫ້ກັບພະນັກຜ້ອີ່ນໆ ຢພ
່ າຍໃນເມອງ ຫ ເມອງອີ່ນ ຫ ໃນຂັົ້ນບ້ານ ທີີ່ບໍີ່ນອນຢ່ໃນພົ້ນທີີ່ໂຄງການ



ພ້ອມນັົ້ນ ກໍີ່ຍັງມີການສະເໜີໃຫ້ມີການເພີີ່ມການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍົ້ຕ່າງຕີ່ມອີກ ອີກຕາມບັນຫາທີີ່ເກີດຂົ້ນໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ
ເຊັີ່ນ: ຫົວຂໍົ້ກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີີ່ດິນກະສິກໍາ, ທີີ່ດິນໃນ 3 ປະເພດປ່າ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາແບບມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ (ຍ້ອນພາຍໃນເມອງ ແມ່ນກໍາລັງມີບັນຫາທີີ່ສັບສົນ)

ຂໍສ
ົ້ ະເໜີ ຂອງທີມງານເມອງ ວຽງໄຊ ຕໍກ
ີ່ ບ
ັ ວຽກງານທີດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານການຝຶກອົບຮົມ


ເນີ່ອງຈາກທີມງານເມອງ ຍັງບໍີ່ເຄີຍເຂົົ້າຮ່ງມຝຶກອົບຮົມ ກັບໂຄງການໄລຟ໌ເທີ່ອ ສະນັົ້ນຈຶີ່ງຢາກສະເໜີ ໃຫ້ມີການສະໜອງການ
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ທັກສະ ໃນການເຜີຍແຜ່ ນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພີ່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມ
ແຂງແກ່ທີມງານວິຊາການທີີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂົງເຂດນີົ້



ທາງທີມງານເມອງເຫັນວ່າ ພາຍໃນເມອງເອງແມ່ນຍັງບໍີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ສະນັົ້ນຈຶີ່ງຢາກສະເໜີ
ໃຫ້ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີ ນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການການຄຸ້ມຄອງສະເພາະພາຍໃນເມອງ ເພີ່ອໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນໃນ
ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຫາຍຂົ້ນ



ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາເອົາຂໍົ້ມນຕ່າງໆ ລົງໄປໃນຂັົ້ນບ້ານ ຈຶີ່ງສະເໜີໃຫ້ມີການສະໜອງງົບປະມານຕໍີ່ກັບວຽກງານການເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນ
ເພີ່ອໃຫ້ທີມງານເມອງນັົ້ນສາມາດນໍາເອົາຂໍົ້ມນນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີີ່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ໄປເຜີຍແຜ່ໃນຂັົ້ນບ້ານຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້

ຂໍສ
ົ້ ະເໜີ ຂອງ ບ້ານຊຽງ ແລະ ບ້ານເດີຍ ໃນເມອງ ວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ ຕໍກ
ີ່ ບ
ັ ການນໍາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ
ຂໍສ
ົ້ ະເໜີ ຂອງ ບ້ານຊຽງ




ເນີ່ອງຈາກຍັງມີຫາຍບ້ານທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນຂົ້ນທະບຽນອອກໃບ
ຕາດິນ ສະນັົ້ນປະຊາຊົນຢ່ພາຍໃນບ້ານ ຈຶີ່ງຢາກສະເໜີໃຫ້
ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ມີການວັດແທກຂອບເຂດທີີ່ດິນ
ແລະ ຂົ້ນທະບຽນທີີ່ດິນ ສະເພາະຕອນດິນສັບຊ່າວໃໝ່ແກ່
ປະຊາຊົນຢ່ພາຍໃນບ້ານ
ຢາກໃຫ້ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັົ້ນ ມາເຜີຍແຜ່ຂໍົ້ມນກ່ຽວ
ກັບການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ໂດຍສະເພະ ແມ່ນບັນດາກົດໝາຍ
ແລະ ນະໂຍບາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນ
ເຂົົ້າໃຈເປັນເອກະພາບກັນ

ຂໍສ
ົ້ ະເໜີ ຂອງ ບ້ານເດີຍ


ເນີ່ອງຈາກພາຍໃນບ້ານມີບັນຫາຫາຍກ່ຽວກັບການຈັບຈ່ອງ
ທີີ່ດິນ ແຕ່ບໍີ່ມີການພັດທະນາ ສະນັົ້ນ ຈຶີ່ງຢາກໃຫ້ມີການນໍາ
ເອົາຂໍົ້ມນທາງດ້ານນິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັົ້ນມາເຜີຍແຜ່ຢ່ພາຍ
ໃນບ້ານ



ປະຊາຊົນບ້ານເດີຍ ຢາກສະເໜີໃຫ້ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິ
ຈາລະນາຂໍສະເໜີຂອງຊາວບ້ານທີີ່ຢາກ ຂໍຂົ້ນທະບຽນອອກ
ໃບຕາດິນ ສໍາລັບດິນນາລວມ ໃຫ້ເປັນດິນສ່ວນບຸກຄົນ
ເນີ່ອງຈາກວ່າ ປະຊາຊົນຫາຍຄົນຢ່ໃນບ້ານເຫັນວ່າ ມີຄວາມ
ສະດວກຫາຍກວ່າ ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຫາກມີກໍາ
ມະສິດສ່ວນບຸກຄົນຕໍີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ
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ີ່ ບ
ັ ກໍລະນີສກ
ຶ ສາ ການນໍາໃຊ້ດນ
ິ ນາລວມໃນສອງບ້ານ


ຈາກການເກັບກໍາກໍລະນີສຶກສາ ການນໍາໃຊ້ດິນນາລວມ ໃນສອງບ້ານ: ບ້ານຊຽງ ແລະ ບ້ານເດີຍ ເມອງ ວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ
ໄດ້ເຫັນວ່າ ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບ ຮບແບບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບລວມໝ່ພາຍໃນແຂວງ ໂດຍສະເພາະໃນສອງບ້ານນີົ້ ແມ່ນ ຄວນຖກ
ຕີແຜ່ ເພີ່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິີ່ນອີ່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຮບແບບການນໍາໃຊ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
(ຕາມປະເພນີ) ທີີ່ຍັງສາມາດດໍາເນີນໄດ້



ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະຕິບັດຕາມກົດປະເພນີ ແມ່ນເປັນສິີ່ງທີີ່ດີ ແຕ່ກໍີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິີ່ງໃນການ
ເຮັດເປັນລາຍລັກອັນສອນ (ເອກະສານ) ແລະ ມີບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກໍາ ທີີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເຊັີ່ນ: ລັດຖະທໍາມະນນ, ກົດໝາຍທີີ່
ດິນ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍອີ່ນໆ ເພີ່ອເປັນການຮັບປະກັນ ການນໍາມາເປັນບ່ອນອີງ ໃນສະຖານະການທີີ່ການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ
ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ



ເພີ່ອໃຫ້ມີການຮັບຮ້ ທາງດ້ານນິຕິກໍາສະນັົ້ນ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ທີີ່ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຄວນມີການນໍາໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້
ຂັົ້ນບ້ານ



ເພີ່ອຮັບປະກັນ ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພີ່ອປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆ ເພີ່ອບໍີ່ໃຫ້ເກີດຂົ້ນ ຄວນມີຄວາມຊັດ
ເຈນ ກ່ຽວກັບເລີ່ອງ ການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ກໍານົດບົດບາດ ຂອງໜ່ວຍງານທີີ່ດິນບ້ານ ເພີ່ອເກັບກໍາຂໍົ້ມນ ແລະ ຕິດຕາມການປ່ຽນ
ແປງສະພາບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຢ່ພາຍໃນບ້ານ

ເຂດທົງີ່ ນາຕາມຮ່ອງພ, ເມອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ.

ເລໂນ່ນ

