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ຄາໍຂອບໃຈ 
ການສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ຈະບ ໍ່ສາມາດບນັລຸເປ ົ້າໝາຍໄດູ້ຖູ້າປາສະຈາກການຮ່ວມມື ແລະ ການແລກປ່ຽນປະສົບການ 
ຈາກຊາວກະສິກອນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ດັົ່ງນັົ້ນຈິີ່ງຂ ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສ ງໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການຕູ້ອນຮັບ 

ທີມງານກ ລະນີສຶກສາດູ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ, ຂ ຂອບໃຈຄ ່ຮ່ວມງານພະນັກງານພາກລັດທັງ 3 ຫູ້ອງການພະ ແນກ

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ແຂວງ, ຫູ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ເມືອງຫຼາ ແລະ ຫູ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້

ເມືອງນາໝ ໍ້ທີີ່ສະລະເວລາມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ, ການນໍາໃຊູ້ ແລະ ອໍານວຍ ຄວາມ

ສະດວກໃນການປະສານງານກັບອົງການທູ້ອງຖິີ່ນຂັົ້ນເມືອງ, ຂັົ້ນບູ້ານ ແລະ ບ ລິສັດພູ້ອມທັງລົງເກັບ ກໍາຂ ໍ້

ມ ນນໍາຢ່າງໃກູ້ຊິດເປັນຕົົ້ນແມ່ນຕາງໜູ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ ແຂວງ ທ່ານນາງ ນຸກສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ
ຮອງຂະແໜງກະສິກໍາແຂວງ, ທ່ານ ຈັນທາ ວັນນະຈິດ ຜ ູ້ປະສານງານຂະແໜງກະສິກໍາແຂວງ ແລະ ຕາງໜູ້າຈາກ

ຫູ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ເມືອງຫຼາ ທ່ານ ຫຍູ້ອງ ຜ ູ້ປະສານງານ, ແລະ ຕາງໜູ້າຈາກຫູ້ອງ ການກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມູ້ເມືອງນາໝ ໍ້ທ່ານ ອໍາໄພ ຜ ູ້ປະສານງານ.  

ພູ້ອມດຽວກັນນີົ້ ກ ໍ່ຂ ຂອບໃຈມາຍັງພະນັກງານອົງການ ຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ (ຊີຊີແອວ) ເຊັົ່ນ ທ່ານ ນາງ 

ວຽງນະຄອນ ໄຊທົງເດດ ຜ ູ້ປະສານງານ ແລະ ທ່ານ ນາງ ທບິພາວັນ ແສງວິໄລ ວິຊາການ ທີີ່ໃຫູ້ຄວາມສະດວກ
ທຸກຢ່າງໃນ ການລົງພືົ້ນທີີ່ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນພາກສະໜາມ. ທີີ່ສໍາຄັນ ຂ ຂອບໃຈທີມງານໂຄງການສົົ່ງເສີມ

ການຮຽນຮ ູ້ ກ່ຽວກບັທີີ່ດິນ ເຊັົ່ນ ນາງ ວິສຸດາ ແກູ້ວເມືອງທອງ ໃນການລົງເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ໃນການຂຽນ ບົດລາຍງານ. 



ຄວາມເປນັມາໂດຍລວມ 
ໂຄງການສົົ່ງເສີມການຮຽນຮ ູ້ກຽ່ວກັບທີີ່ດິນ ຫຼື ໄລຟ໌ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ ຫຼື ຊີຊີແອວ 
(CCL) ໄດູ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນການໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ຊຼຸມຊົນກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກໍາ ແລະ ວິທີ
ແກູ້ໄຂບັນຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງກຽ່ວກບັສັນຍາກະສິກໍາໂດຍທີີ່ໂຄງການໄລຟ໌ເປັນຜ ູ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫູ້ຄໍາປຶກສາ ແບບຕ ໍ່
ເນືີ່ອງໃນການສູ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານອົງການ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານ ພາກລັດ
ຂອງອົງການຊີຊີແອວ.   

 
 

ວນັທີ 13-17 ເດອືນ ກລໍະກດົ, ປີ 2020 ໂຄງການໄລຟ໌ໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົຫວົຂໍສ້ນັຍາກະສິກາໍ 

ໂດຍເນັນ້ໃສກ່ານເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍທ່ີດນິເປັນຕ ົນ້ແມນ່ມາດຕາ, ນຕິິກາໍໃນສນັຍາກະສິກາໍ; ແລະ 

ສິດພ້ືນຖານຂອງປະຊາຊນົລາວ. ນອກຈາກນ ັນ້ແລວ້ໃນວນັທີ 23 ເດອືນມງັກອນ, ປີ 2021ໂຄງ 

ການໄລຟ໌ຍງັໄດຈ້ດັການຝຶກອບົຮມົໃນຫວົຂໍທ້ກັສະການເປັນຜ ອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກຕ່ໍກບັສນັຍາ 

ກະສິກາໍເພ່ືອທວນຄນື ແລະ ເພ່ີມທກັສະການເປັນຜ ອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການນາໍພາຈດັຕ ັງ້ 

ປະຕິບດັເລ່ືອງສນັຍາກະສິກາໍ ແລະ ໃຫຄ້າໍປຶກສາໃນການຮບັມກືບັບນັຫາທ່ີທີມງານຂອງອງົການ 

ພບົພ້ໍເວລາເຮັດວຽກຕວົຈງິ. ຜ ເ້ຂ້ົາຮວ່ມການຝຶກອບົຮມົດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສວ່ນເຊ່ັນ: 

ພະນກັງານອງົການຊຊີແີອວ ແລະ ຄ ຮ່ວ່ມງານພາກລດັຂ ັນ້ແຂວງ, ຂ ັນ້ເມອືງ, ອງົການທຽບເທ່ົາ 

ກະຊວງ, ສະຫະພນັແມນ່ຍງິ, ແລະ ວທິະຍາໄລວຊິາຊບີກະສິກາໍລວມທງັໝດົຈາໍນວນ 34 ທາ່ນ 

(ຍິງ 11 ທາ່ນ).   

ໂດຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມມີເນືົ້ອໃນດັົ່ງນີົ້: 

 ທັກສະການເປັນຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ: ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທີການຕ່າງໆເພືີ່ອ 
ສູ້າງທັກສະການອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງເຂົາເຈົົ້າເຊັົ່ນ: ເຄືີ່ອງມື ຫົວ, ໃຈ, ມື; ວິທີການຮຽນຮ ູ້ ແລະ 
ທັກສະການຮຽນຮ ູ້ໃນຮ ບແບບຂອງ Gardner's ແລະ Bloom's; ວົງຈອນແນວຄວາມຄິດ ສູ້າງສັນ 
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ແລະ ເກມທີີ່ປະສົມປະສານກັບຫົວຂ ໍ້ ຕາ່ງໆ ແລະ ບັນຫາທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວິທີການນໍາໃຊູ້ ແລະ ຄໍາ
ອະທິບາຍກ່ຽວກບັໂປສເຕີ, ຫຼັງຈາກສາຍວິດີໂອກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກໍາ, ວິທີການເຜີຍແຜ່ ມາດຕາກົດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ. 

 ທັກສະການເຮັດວຽກເປັນທີມ: ເຄືີ່ອງມື ແລະ ທັກສະການຮຽນຮ ູ້ ແລະ ເຮັດວຽກແບບ Gardner's & 

Bloom's; ວົງຈອນໃນຄວາມຄິດສູ້າງສັນ ແລະ ເກມໄດູ້ຖືກນໍາສະເໜີໃນລະຫວ່າງການເຮັດກດິ ຈະກໍາ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກເປັນທີມ. ຍັງມີເຕັກນິກທີີ່ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມສາມາດເບິີ່ງ ແລະ ສັງເກດ ຜ່ານວິທີ
ການເຮັດວຽກເປັນທີມຂອງຄ ຝຶກຈາກການຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຟ໌ເຊິີ່ງສາມາດສັງເກດໄດູ້ໃນ ຂະນະທີີ່
ທີມຄ ຝຶກອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຝຶກອົບຮົມ, ມີຄວາມຄ່ອງແຄູ້ວ ແລະ ລົງໂຕໃນເວ ລາສົົ່ງຕ ໍ່
ຈາກຄົນໜຶີ່ງໄປຫາອີກຄົນໜຶີ່ງ ແລະ ການປ່ຽນຈາກຫົວຂ ໍ້ໜຶີ່ງໄປຫາອີກຫົວຂ ໍ້ໜຶີ່ງ.  

 ທັກສະການເຈລະຈາຕ ໍ່ລອງ: ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ທັກສະໃນການເຈລະຈາຕ ໍ່ລອງຜ່ານບົດບາດສົມ 

ມຸດ, ການສົນທະນາເທິງເວທີ ແລະ ການໂຕູ້ແຍູ້ງຜ່ານຕົວຢ່າງທີີ່ຄ ຝຶກໄດູ້ຍົກມາ. ໃນການເຈລະຈາຕ ໍ່ 
ລອງຕູ້ອງມີມາດຕາກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກໍາເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຮອງຮັບເພືີ່ອໃຫູ້ມີນໍໍ້າໜັກໃນການເຈລະ 
ຈາຕ ໍ່ລອງ. ເຊິີ່ງມາດຕາກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆແມ່ນສາມາດເອາົຈາກວິດີໂອສັນຍາ 
ກະສິກໍາ ແລະ ຈາກໂປດສ໌ເຕີ 

 ຄວາມຮ ູ້ກຽ່ວກັບສັນຍາກະສິກໍາ: ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ກຽ່ວກັບສັນຍາກະສິກໍາຜ່ານເຄືີ່ອງມື ແລະ 
ເຕັກນິກທີີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກບັວິທີການແລກປ່ຽນ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ແກ່ຊາວກະສິກອນກ່ຽວກບັ 
ສັນຍາກະສິກໍາເຊັົ່ນ: ສິດພືົ້ນຖານຂອງຊາວກະສິກອນໃນສັນຍາ, ສັນຍາສັນຍາແມ່ນຫຍັງ, ຄວາມຮ ູ້ 
ພືົ້ນຖານກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກໍາ, ຄິດກ່ອນທີີ່ຈະເຊັນສັນຍາ, ອົງປະກອບຂອງສັນຍາ. ຄວາມຮ ູ້ ແລະ 
ທັກສະເຫຼົົ່ານີົ້ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມຮຽນຮ ູ້ຜ່ານການເຮັດກິດຈະກໍາທີີ່ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ໂປສເຕີ, ວິດີໂອສັົ້ນກ່ຽວກັບການ 
ເຮັດສັນຍາ ແລະ ທັກສະການເຈລະຈາຕ ໍ່ລອງແມ່ນໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຜ່ານຕົວຢ່າງທີີ່ຄ ຝຶກໄດູ້ຍົກມາ, ຜ່ານ 
ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ແລະ ການຖົກຖຽງຕ ໍ່ລອງ 

ກລໍະນສີຶກສາ  

ພືົ້ນທີິີ່ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະຈໍານວນຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາຄັົ້ງນີົ້ ບູ້ານໃໝ່, ເມືອງຫຼາ ແລະ ບູ້ານປາງສາ 

ເມືອງ ນາໝ ໍ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. 
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ຈາໍນວນຜ ູ້ເຂົົ້າຮວ່ມໃນການສາໍພາດ: ພະນັກງານອົງການ ຊີຊແີອວ 3 ທ່ານ (ຍິງ 2), ພະນັກ ງານກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມູ້ແຂວງ 3 ທ່ານ (ຍິງ 2), ພະນັກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ເມືອງ ຫຼາ ແລະ ເມືອງນາໝ ໍ້ 2 ທ່ານ 

(ຍິງ 0), ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມຂັົ້ນບູ້ານມ ີ31 ທ່ານ (ຍິງ 10) ໄດູ້ເຂົົ້າ ຮ່ວມການເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ມ ນເລືີ່ອງສັນຍາກະສິກໍາ 

ແລະ 6 ທ່ານ (ຍິງ 6) ບ ໍ່ໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການ ເຜີຍແພ່ຂ ໍ້ມ ນເລືີ່ອງສັນຍາກະສິກໍາ, ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມຈາກສອງ

ບ ລິສັດ 3 ທ່ານ (ຍິງ2)  

 

   ຜ ຕ້ອບໂດຍແຍກເພດ 

 

 

ວທິກີານເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ: ແມ່ນໄດູ້ເນັົ້ນການສົນທະນາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງອາຍຸ, 

ເພດແລະຊົນເຜົົ່າໃນກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໂດຍຜ່ານຂັົ້ນຕອນລຸ່ມນີົ້: 

ການສົນທະນາແມ່ນໄດູ້ນໍາໃຊູ້ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຄຸນນະພາບອີງໃສ່ແບບສອບຖາມທີີ່ມີທັງຄາໍຖາມ ປິດ ແລະ 
ຄໍາຖາມເປີດ. ນອກນັົ້ນກ ໍ່ຍັງໄດູ້ມີຄໍາຖາມຕາມ ເພືີ່ອເຈາະຈີົ້ມເອົາຂ ໍ້ມ ນໃຫູ້ໄດູ້ຕາມ ເປ ົ້າໝາຍ.  

54%
46%

ຊາຍ ຍິ ງ

ສົນທະນານໍາຫົວ
ໜູ້າບ ລິສັດ ພິງ

ອານ ແລະ ບ ລິສັດ
ຊິງຕູ້າ

ສົນທະນາກຸ່ມຊາວ

ກະສິກອນ (ຍິງ-ຊາຍ); 
ບຸກຄົນ (ຍິງ-ຊາຍ)

ສົນທະນານໍາອໍານາດ
ການປ ກຄອງບູ້ານ

ສົນທະນານໍາພະ
ແນກກະສິກໍາ
ແຂວງ, ກະສິກໍາ
ເມືອງ ແລະທີມ
ງານ ຊີຊີແອວ

ປະຊຼຸມປຶກສາ
ຫາລືນໍາກະສິກໍາ
ແຂວງ, ກະສິກໍາ

ເມືອງ ແລະທີມງານ
ໂຄງການຊີຊີແອວ
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ໄດູ້ມີການນໍາໃຊູ້ສອງພາສາເຊັົ່ນ: ພາສາລາວ ແລະ ພາສາກືມມຸໃນເວລາສົນທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ສົນທະນາ 

ບຸກຄົນເນືີ່ອງຈາກວ່າຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມປະມານ 92% ແມ່ນຊົນເຜົົ່າກືມມຸ ແລະ 5 % ແມ່ນຊົນເຜົົ່າລາວລຸ່ມ, ອີກ 

3% ແມ່ນຊົນເຜົົ່າມົົ້ງ.  

            ຮ ບ 1, 2: ກ ມ່ແມຍ່ງິ ບາ້ນໃໝ,່ ຮ ບພາບ © ດອ່ນ ບ ດຕະສງິ 

I. ສິີ່ງທີີ່ຄົົ້ນພບົ ຜາ່ນການເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນໃນຮ ບແບບກ ລະນສີກຶສາ 

ຊາວບູ້ານໄດູ້ມີການນໍາໃຊູ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນມີາໄດູ້ຫຼາຍລຸ່ນຄນົແລູ້ວ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີົ້ບູ້ານໃໝ່, ເມືອງຫຼາ 

ແລະ ບູ້ານປາງສາ, ເມືອງນາໝ ໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊໄດູ້ມີໃບຕາດິນຖາວອນສໍາລັບດິນປຸກສູ້າງ, ມີເອກະສານຢັົ້ງ 

ຢືນໃນການນໍາໃຊູ້ດິນທີີ່ຖືກຕູ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນປຸກສູ້າງ, ດິນປ ກຝັງ ແລະ ພືົ້ນທີີ່ດິນສໍາລັບ 

ການລູ້ຽງສັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດ. ທັງສອງບູ້ານໄດູ້ມີລະບົບການວາງແຜນການນໍາໃຊູ້ທີີ່ດິນແລູ້ວ. 
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1. ຂ ໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງບູ້ານ 

 

ດັົ່ງທີີ່ຮ ູ້ນໍາກັນແລູ້ວວ່າຄົນລາວກິນເຂົົ້າເປັນພືົ້ນຖານ 
ອາຫານຫຼັກສະນັົ້ນ, ອາຊີບຫຼັກຂອງຊາວບູ້ານກ ໍ່ຄື 

ການເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ, ລູ້ຽງສດັ ແລະ ເຮັດກະເສດ 

ເທິງພ ເຊັົ່ນ: ການປ ກພືດປະສົມປະສານກັບຕົົ້ນເຂົົ້າ 

ໄວູ້ເປັນອາຫານເພືີ່ອບ ລິໂພກພາຍໃນຄອບຄວົ. 

ນອກຈາກນັົ້ນ, ຊາວກະສິກອນບາງຈໍານວນໄດູ້ຫັນ 

ປ່ຽນດິນມາເປັນທຶນເພືີ່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ 

ຄອບຄົວກ ໍ່ຄືເສດຖະກິດທູ້ອງຖິີ່ນນັົ້ນເອງ. 

ຮຸບ 3: ສວນຖົົ່ວເບີ ບູ້ານໃໝ່ © ວິສຸດາ ແກູ້ວເມືອງທອງ 

ບາງຄອບຄົວໄດູ້ໃຫູ້ບ ລິສັດເຊົົ່າທີີ່ດິນເຮັດການກະເສດ, ບາງຄອບຄົວກ ໍ່ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ທີີ່ດິນນາ ແລະ ທີີ່ດິນໄຮ່ຂອງ 

ຕົນປ ກໝາກຖົົ່ວເບີ, ຖົົ່ວຂາວ, ປ ກສາລີ, ປ ກໝາກອຶ ແລະ ພືດເສດຖະກິດອືີ່ນໆເພືີ່ອສົົ່ງຂາຍໃຫູ້ກັບບ ລິສັດ, 

ຫຼັງຈາກທີີ່ໄດູ້ເກັບກ ູ້ຜົນລະປ ກແລູ້ວຊາວກະສິກອນກ ໍ່ໄດູ້ຫັນມາເຮັດນາ ແລະ ເຮັດໄຮ່ຄືນຄືເກົົ່າ. ໃນແຕ່ລະດ 

ການຈະມີການໝ ນວຽນນໍາໃຊູ້ທີີ່ດິນເພືີ່ອຜະລິດອາຫານໃຫູ້ກບັຄອບຄົວ ແລະ ຫັນດິນມາເຮັດ ການກະເສດປ ກ
ພືດເສດຖະກິດຕາມລະດ ການເພືີ່ອສູ້າງລາຍຮັບເຂົົ້າໃນຄອບຄວົ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມທາງພາກລດັໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມູ້ແຂວງ ແລະ ຫູ້ອງການກະສິກໍາ 
ແລະປ່າໄມູ້ເມືອງໄດູ້ມີນະໂຍບາຍໃນການຄຸູ້ມຄອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວກະສິກອນດູ້ວຍການລົງ 
ເຜີຍແພ່ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບເລືີ່ອງການເຮັດສັນຍາກະສິກໍາເພືີ່ອຫຼີກລູ້ຽງບ ໍ່ໃຫູ້ມີການໂກງລາຄາ, ຫຼີກລູ້ຽງການ 

ຍົກເລີກບ ໍ່ມາຮັບຊືົ້ຜົນລະປ ກຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຫຼີກລູ້ຽງການເອົາລັດເອົາປຽບ.   
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ນອກຈາກ, ນັົ້ນກ ໍ່ເພືີ່ອໃຫູ້ຮັບປະກັນທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງການນໍາໃຊູ້ສານເຄມີໃນປະ ລິມານທີີ່ເໝ
າະສົມ ແລະ ເພືີ່ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າການເກັບມູ້ຽນເສດຂີົ້ເຫຍືີ່ອ ແລະ ຕຸກບັນຈຸສານເຄມີ ໃຫູ້ຖືກຕູ້ອງຕາມຫຼັກ
ອານາໄມ.  

ຮ ບ: 4, 5 ແຜນທີີ່ບູ້ານ ແລະເຂດຜົນລະປ ກພືດເສດຖະກິດໂດຍຄະນະບູ້ານປາງສາ, ເມືອງນາໝ ໍ້. © ດ່ອນ ບຸດຕະສິງ 

 
ຕາຕະລາງ 1. ຂ ໍ້ມ ນທົົ່ວໄປຂອງສອງບູ້ານ 

 

ປະຊາກອນ ແລະ 
ຊົນເຜົົ່າ 

ບ. ໃໝ່, ເມືອງ ຫຼາ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ບ. ປາງສາ, ເມືອງ ນາໝ ໍ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 

278 ຄົນ, (ຍິງ 136), ຄົວເຮອືນ: 66 

ຄອບຄົວທຸກຍາກ: 7 ຄອບຄວົ 

ຊົນເຜົົ່າ: ກືມມຸ  

729 ຄົນ, (ຍິງ 340), ຄົວເຮອືນ: 127 

ຄອບຄົວທຸກຍາກ: 12 ຄອບຄວົ 

ຊົນເຜົົ່າ: ກືມມຸ, ລາວລຸ່ມ, ມົົ້ງ 
ອາຊີບຫຼັກ ແລະ 
ແຫຼ່ງອາຫານ 

ອາຊີບຫຼັກ: ເຮັດນາ ແລະ ລູ້ຽງສັດ 

ແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກ: ເຂົົ້າ, ພືດສວນຄົວ, 
ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ  
ລູ້ຽງສັດ: ງົວ, ຄວາຍ, ໝ , ເປດັ ແລະ ໄກ່ 

ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ: ໜ ໍ່ໄມູ້, ເປືອກເມືອກ, 

ດູ້ວງໄມູ້ໄຜ ່(ໂຕແມູ້), ເຫັດຢາງ, ເຫັດຫ  

ໜ , ເຫັດບີົ້, ເຫັດປວກ, ດອກແຂມ, 

ຍອດຫວາຍ, ຜັກກ ດ 

ອາຊີບຫຼັກ: ເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ ແລະ ລູ້ຽງສັດ 

ແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກ: ເຂົົ້າ, ພືດສວນຄົວ, ປາ, 
ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ 
ລູ້ຽງສັດ: ຄວາຍ, ງົວ, ໝ , ເປດັ ແລະ ໄກ່ 

ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ: ໜ ໍ່ໄມູ້, ເປືອກເມືອກ, 

ດູ້ວງໄມູ້ໄຜ ່(ໂຕແມູ້), ເຫັດຢາງ, ເຫັດຫ ໜ 

, ເຫັດບີົ້, ດອກແຂມ, ໝາກແໜ່ງປ່າ, 

ຍອດ ຫວາຍ, ຜັກກ ດ, ນໍໍ້າເຜິົ້ງປ່າ 
ເນືົ້ອທີີ່ປ່າໄມູ້ຂອງ 
ບູ້ານ 

ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຊົມໃຊູ້, 

ປ່າຟືົ້ນຟ , ປ່າສັກສິດ, ເຂດທໍາການຜະລິດ 

ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຊົມໃຊູ້, ປ່າ

ຟືົ້ນຟ , ປ່າສັກສິດ, ເຂດທໍາການຜະລິດ 
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ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ - ມີໄຟຟ້າຕາຂ່າຍ  

- ມີນໍໍ້າລິນໃຊູ້ ແຕ່ລະດ ແລູ້ງຍັງຂາດນໍໍ້າໃຊູ້ 

- ທຸກຫຼັງຄາເຮືອນ ມີວິດຖ່າຍ ແລະໄດູ້ 

ລຶບລູ້າງການຖ່າຍຊະຊາຍ. 

- ມີໄຟຟ້າຕາຂ່າຍ  

- ມີນໍໍ້າລິນໃຊູ້ ແຕ່ວ່າລະດ ແລູ້ງຍັງຂາດນໍໍ້າ
ໃຊູ້ 
- ທຸກຫຼັງຄາເຮືອນ ມີວິດຖ່າຍ ແລະໄດູ້ລຶບ 

ລູ້າງການຖ່າຍຊະຊາຍ. 
ເສັົ້ນທາງ
ຄົມມະນາຄົມ 

ທາງດິນແດງ ແຕ່ວ່າສາມາດທຽວໄດູ້2ລະ 

ດ ການ (ລະດ ແລູ້ງ ແລະລະດ ຝ ນ) 

ທາງດິນແດງ ແຕ່ວ່າສາມາດທຽວໄດູ້ 2 ລະ 

ດ ການ (ລະດ ແລູ້ງ ແລະລະດ ຝ ນ) 
ເສດຖະກິດຂອງ 
ຊາວກະສິກອນ 

ລາຍໄດູ້ຫຼັກ: ປ ກເຂົົ້າຂາຍ, ປ ກແຂມ, 

ປ ກຖົົ່ວເບີ, ປ ກຖົົ່ວດິນ, ມັນເພົາ, ປ ກຢາງ

ປາລາ, ປ ກຕົົ້ນວິກ, ພືດສວນຄົວ ເຊັົ່ນ: 

ຫົວທຽມແຫູ້ງ, ຫົວບົົ່ວແຫູ້ງ, ຫອມລາບ, 
ໝາກເຜັດ 
ລາຍໄດູ້ສໍາຮອງ: ຂາຍສັດລູ້ຽງ (ຄວາຍ, 

ງົວ, ໝ , ເປັດ ແລະໄກ່) ຂາຍ 3 ເທືີ່ອ/ປີ. 

ລາຍໄດູ້ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 10-20ລູ້ານ 

ກີບຕ ໍ່ຄອບຄົວ (ຊາວກະສິກອນ) 

ລາຍໄດູ້ຫຼັກ: ປ ກເຂົົ້າຂາຍ, ປ ກສາລີພັນ, 

ປ ກໝາກແໜ່ງ, ປ ກໝາກອຶ, ປ ກແຂມ, 

ປ ກ ໝາກເດືອຍ, ປ ກຖົົ່ວເບີ, ປ ກຖົົ່ວດິນ, 

ຜັກສວນຄົວ, ປ ກຢາງປາລາ, ປ ກຕົົ້ນວິກ. 

ລາຍໄດູ້ສໍາຮອງ: ຂາຍສັດລູ້ຽງ (ຄວາຍ, ງວົ, 

ໝ , ເປັດ ແລະ ໄກ່) ຂາຍ 3 ເທືີ່ອ/ປີ     

ລາຍໄດູ້ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 20 – 30 

ລູ້ານ ກີບຕ ໍ່ຄອບຄົວ (ຊາວກະສິກອນ)                                                                                                 

 

2. ຮ ບແບບການລງົທນຶ ແລະ ສນັຍາກະສິກາໍ 

ໂດຍລວມແລູ້ວຮ ບແບບການເຮັດສັນຍາກະສິກໍາຊືົ້-ຂາຍຜົນລະປ ກຂອງຊາວບູ້ານແມ່ນມີສອງຮ ບແບບສັນ ຍາ

ຄື: 1) ຮ ບແບບ 4+1 ແລະ ຮ ບແບບ 2 +3. ໃນນັົ້ນຍັງໄດູ້ເຮັດສັນຍາເປັນສອງສັນຍາຄື: ສນັຍາ (ແມ່) ແມ່ນ

ສັນຍາທີີ່ເຊັນລະຫວ່າງບ ລິສັດ ແລະ ຫູ້ອງການຄຸູ້ມຄອງການລົງທຶນເມືອງໂດຍເຊັນຢັົ້ງຢືນຈາກທ່ານເຈົົ້າ ເມືອງ; 

ຫຼັງຈາກເຊັນສັນຍາແມແ່ລູ້ວກ ໍ່ມີການສັນຍາຂັົ້ນບູ້ານ (ສັນຍາຍ່ອຍ) ເຊິີ່ງເປັນສັນຍາທີີ່ເຊັນລະຫວ່າງ ບ ລິສັດ 

ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງບູ້ານໂດຍເຊັນຢັົ້ງຢືນຈາກເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານກຸ່ມບູ້ານ. 

 

2.1. ບູ້ານໃໝ່, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ  
ແມ່ນການລົງທຶນ 4+1 ແລະ ເຮັດສັນຍາເປັນກຸ່ມ. ເຊິີ່ງເປັນຮ ບແບບສັນຍາ 4 +1 ແມ່ນ:  

 4 ບ ລິສັດຜ ູ້ລົງທຶນ: ສະໜອງທາງດູ້ານແນວພັນ ແລະປັດໃຈການຜະລິດ, ເຊົົ່າເນືົ້ອທີີ່ທໍາການຜະລິດ, 
ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະການຕະຫຼາດ.  



 8 

 1 ຊາວກະສິກອນ: ແຮງງານ (ປ ກພືດ, ບົວລະບັດຮັກສາຜົນລະປ ກ ແລະ ເກັບກ່ຽວຜົນລະປ ກ) 

2.2. ບູ້ານປາງສາ, ເມືອງນາໝ ໍ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ  
ແມ່ນການລົງທຶນ 2+3 ແລະເຮັດສັນຍາເປັນກຸ່ມ. ເຊິີ່ງເປັນຮ ບແບບສັນຍາ  2 +3 ແມ່ນ:  

• 2 ປະຊາຊົນ: ປະກອບເນືົ້ອທີີ່ ແລະແຮງງານຮັບໃຊູ້ເຂົົ້າໃນການຜະລິດ; 

• 3 ບ ລິສັດຜ ູ້ລົງທຶນ (ບ ລິສັດພິງອານ): ສະໜອງທາງດູ້ານແນວພັນ, ປັດໃຈການຜະລິດ, ເຕັກນິກ-ວິຊາ
ການ ແລະ ການຕະຫຼາດ.  

2.3. ຂັົ້ນຕອນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນໃນສັນຍາ 

ບ ລິສັດນໍາສະເໜີກິດຈະກໍາການລົງທຶນທີີ່ທາງບ ລິສັດຢາກເຮດັມາຍັງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ແຂວງ ກຽ່ວ
ກັບການສົົ່ງເສີມການປ ກພືດເສດຖະກິດ, ແລູ້ວພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ແຂວງແຈູ້ງລົງໄປຫາແຕ່ ບັນດາ

ເມືອງ ແລະ ແຕ່ລະເມືອງກ ໍ່ຈະເອີົ້ນປະຊຼຸມນໍາຄະນະບູ້ານເພືີ່ອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃນການສູ້າງໄດູ້ຮັບ ເຂົົ້າໃນແຕ່
ລະຄອບຄົວເພືີ່ອຍົກສ ງຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊວີິດຂອງພ ໍ່ແມປ່ະຊາຊົນ. ຫຼັງຈາກນັົ້ນອໍານາດການ ປ ກຄອງ

ບູ້ານກ ໍ່ໄດູ້ມາປະຊຼຸມບູ້ານເພືີ່ອເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນການປ ກພືດເສດຖະກິດທີີ່ຕົນໄດູ້ຮັບແຈູ້ງຈາກເມືອງ. ຖູ້າວ່າມີ

ຄອບຄົວທີີ່ສົນໃຈຮັບປ ກພືດເສດຖະກິດດັົ່ງກ່າວນັົ້ນນາຍບູ້ານກ ໍ່ຈະແຈູ້ງຂ ໍ້ມ ນໄປຫາຫູ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມູ້ເມືອງ.  

1) ບ ລິສັດຕູ້ອງສົມທົບພາກສວ່ນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຂັົ້ນເມືອງລົງເກບັກໍາຂ ໍ້ມ ນຈໍານວນຄອບຄົວ, ຈໍານວນບູ້ານເປ ົ້າ 

ໝາຍ ແລະ ຈໍານວນເນືົ້ອທີີ່ສົົ່ງເສີມປ ກພດືແຕ່ລະຊະນິດເພືີ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃນການສູ້າງແຜນດໍາເນີນງານໃຫູ້ຖືກ 
ຕູ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

2) ນໍາເອົາເນືົ້ອໃນສັນຍາລົງເຜີຍແຜ່ໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໃຫູ້ມີຄວາມຮບັຮ ູ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຢ່າງທົົ່ວ 
ເຖິງ. 
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3) ບ ລິສັດຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງແຜນການນໍາເຂົົ້າ-ສົົ່ງອອກຂອງຕນົສະເໜີຕ ໍ່ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຂັົ້ນເມືອງ, ຂັົ້ນ 

ເເຂວງເພືີ່ອຂ ອະນຸຍາດນໍາເຂົົ້າ-ສົົ່ງອອກ, ແລູ້ວເອົາແຜນອະນຸຍາດໄປໄວູ້ນ າເຈົົ້ານູ້າທີີ່ດ່ານເພືີ່ອຕິດຕາມ. 

ຮ ບ 8,9: ແຮງງານຂັດເລືອກ ແລະແຍກປະເພດຖົົ່ວຂາວ ຢ ່ບ ລິສັດພິງອານ. © ດ່ອນ ບຸດຕະສິງ 

4) ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຼຸກຍ ູ້ຂະບວນການຜະລິດ, ການຊືົ້-ຂາຍ, ການຊໍາລະສະສາງ ແລະການສົົ່ງອອກ. 

II. ຂ ໍ້ຂດັແຍູ້ງ ແລະ ວທິແີກູ້ໄຂກອ່ນການຮຽນຮ ູ້ສນັຍາກະສກິາໍ 

1. ຂ ໍ້ຂດັແຍູ້ງກອ່ນສນັຍາກະສກິາໍ 

ຄາໍຖາມ ບາງຄາໍຕອບຂອງຜ ູ້ເຂົົ້າຮວ່ມຈາກທງັສອງບູ້ານ 

1. ບັນຫາການຊືົ້-ຂາຍຜົນຜະ 

ລິດລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ 
ແລະ ຕະຫຼາດໃນເມືອງແມ່ນ 
ຫຍັງ? 

1. ການປ ກພືດ ແລະ ການຂາຍເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງຢ ່ທູ້ອງຕະຫາຼດບາງມືົ້ກ ໍ່ໄດູ້ 

ຂາຍໝົດແຕ່ຫຼາຍເທືີ່ອກ ໍ່ບ ໍ່ໄດູ້ຂາຍຍູ້ອນວ່າບ ໍ່ມີຕະຫຼາດຄົງທີີ່. ອີກຢ່າງ

ສະຖານທີີ່ຕັົ້ງຂອງບູ້ານ ແລະ ຕະຫຼາດໃນເມືອງແມ່ນຢ ່ໄກກັນຫຼາຍ. 

ຊາວບູ້ານບ ໍ່ມີພາຫະນະນໍາສົົ່ງຜົນລະປ ກ ແລະ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງໄປຂາຍໄດູ້. 

2. ບ ໍ່ມີຕະຫຼາດທີີ່ສາມາດຮບັຮອງຊືົ້ສິນຄູ້າຂອງເຮົາສະນັົ້ນພວກເຮົາບ ໍ່ກູ້າຜະ 

ລິດຫຼາຍຢ້ານບ ໍ່ໄດູ້ຂາຍ. 
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3. ມີແຕ່ດົນໆໄປຂາຍເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງເຊັົ່ນ: ໜ ໍ່ໄມູ້, ເຫັດຕ່າງໆ, ຍອດວຸ່ນ, 

ຜັກກ ດ ແລະ ຜັກປ່າອືີ່ນໆ. ສໍາລັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນຂາຍງ່າຍຖູ້າມີຄົນ 

ໃນເມືອງທຽວມາຊືົ້ຢ ່ຕະຫາຼດຊຼຸມຊົນ. 

4. ກ ໍ່ພ ໄດູ້ຂາຍຢ ່ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ນໍໍ້າເຜິົ້ງປ່າ, ຍອດວຸ່ນ, ຍອດຫວາຍ, ເຫັດບີົ້ 

ແຕ່ວ່າບ ໍ່ມີຕະຫາຼດຖາວອນບ ໍ່ມລີ ກຄູ້າປະຈໍາດົນໆໄດູ້ຂາຍເວລາມີພະນັກງານ 
ມາລົງເຮັດວຽກຢ ບູ່້ານ. 

5. ບ ໍ່ມີຄົນຊືົ້ປະຈໍາບາງຄັົ້ງກ ໍ່ໄດູ້ຂາຍໝົດບາງຄັົ້ງກ ໍ່ບ ໍ່ໄດູ້ຂາຍ. ບາງເທືີ່ອກ ໍ່ເກບັ 

ໄວູ້ຈົນຄຸນນະພາບບ ໍ່ດີ ແລະ ໄດູ້ຂາຍຖືກເອົາ.  

2. ບັນຫາການຊືົ້-ຂາຍຜົນຜະ 

ລິດລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ 
ແລະພ ໍ່ຄູ້າຄົນກາງແມ່ນຫຍງັ? 

 

1. ສ່ຽງຂາຍເພາະວ່າບ ໍ່ມີສັນຍາມີແຕ່ສັນຍາປາກເປ ົ່າເຮົາກ ໍ່ມຄີວາມກັງວົນວ່າ 

ພ ໍ່ຄູ້າຄົນກາງຈະບ ໍ່ມາຮັບຊືົ້ນໍາ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍກ ໍ່ີ່ບ ໍ່ໄດູ້ 

ລະບຸຊັດເຈນມີແຕ່ເວົົ້າກັນເອົາ. 

2. ເວລາມີບັນຫາເລືີ່ອງການປັບປ່ຽນລາຄາແມ່ນສ່ວນຫາຼຍທາງພ ໍ່ຄູ້າຄົນ 

ກາງຈະໄດູ້ປຽບ ແລະ ຜ ູ້ຜະລິດຄືເຮົານີົ້ແມ່ນເສຍປຽບ. 

3. ເສຍເວລາໃນການຖົກຖຽງກັນຫຼາຍໃນເວລາມີການປ່ຽນແປງ.  

4. ຊ່ວງຂາຍນໍໍ້າເຜິົ້ງປ່າໃຫູ້ພ ໍ່ຄູ້າຄົນກາງທີີ່ເປັນຄົນຫວຽດ, ໃນເວລາຊາວ 

ບູ້ານເກັບນໍໍ້າເຜິົ້ງໄດູ້ຫຼາຍຄົນຫວຽດພັດມາກົດລາຄາຊືົ້ຖືກໃຫູ້ຈໍາເປັນໄດູ້ຂາຍ 
ໃຫູ້. 

5. ສັນຍາປາກເປ ົ່າແຕ່ກ ໍ່ມີການຮັກສາສັນຍາຄືກັນມີແຕ່ຢ້ານວ່າພ ໍ່ຄູ້າຄົນກາງ 

ຈະລັກໜີບ ໍ່ມີຊືົ້ສິນຄູ້າເຮົາ 

3. ບັນຫາການຊືົ້-ຂາຍຜົນຜະ 

ລິດລະຫວ່າງຊາວກະ ສິກອນ 
ແລະ ບ ລິສັດ 
 

1. ຜ່ານມາບັນຫາທີີ່ຈືີ່ບ ໍ່ລືມ ແລະ ເປັນບົດຮຽນທີີ່ຍິີ່ງໃຫຍ່ຄດິວ່າ ຊາວບູ້ານ

ໝົດທຸກຄົນທີີ່ປ ກໝາກອຶຄືຈະຈືີ່ບ ໍ່ລືມຄືກັນໃນປີ2019ທາງບ ລ ິ ສັດມາເກັບ

ເອົາໝາກອຶໄປແລູ້ວແຕ່ບ ໍ່ຈ່າຍເງິນ(ຈໍານວນປະມານ280ລູ້ານ ກີບ) ໃຫູ້ກັບ

ຊາວກະສິກອນ.  ບ ລິສັດດັົ່ງກ່າວໄດູ້ໜີອອກຈາກປະເທດລາວ.  

2. ຂູ້າພະເຈົົ້າກ ໍ່ເປັນໜຶີ່ງໃນຜ ູ້ປ ກໝາກອຶໃນຊ່ວງປີ2019ກ ໍ່ໄດູ້ພົບບັນຫາ 

ໃຫຍ່.ຄັົ້ງທີີ່ໜຶີ່ງບ ລິສັດມາເກບັເອົາໝາກອຶໄປແລູ້ວຄັົ້ງທີີ່ສອງຂູ້າພະເຈົົ້າກ ໍ່ໄດູ້ 

ຂົນເອົາໝາກອຶມາໄວູ້ຢ ່ກາງບູ້ານແລູ້ວແຕ່ບ ລິສັດກ ໍ່ບ ໍ່ມາເກັບເອົາຈັກເທືີ່ອເງິນ 
ທີີ່ບ ລິສັດມາເກັບເອົາໝາກອຶຄັົ້ງທີີ່ໜຶີ່ງຂູ້າພະເຈົົ້າກ ໍ່ບ ໍ່ທັນໄດູ້ເງນິ. ດຽວນີົ້

ຂູ້າພະເຈົົ້າຍັງຕິດໜີົ້ລົດບັນທຸກທີີ່ມາຂົນໝາກອຶຈາກສວນມາໄວູ້ຢ ່ ກາງບູ້ານ
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ຍັງຕິດຢ  ່4 ຄັນລົດ. ຄັນລົດໜຶີ່ງກ ໍ່ 200.000ກີບ ລວມທງັໝົດຂູ້າ ພະເຈົົ້າ

ຍັງຕິດໜີົ້ຢ ່ 800.000ກີບ. ບ ໍ່ຮ ູ້ຈະເອົາເງິນຢ ່ໃສມາໃຊູ້ໜີົ້ຄືນ. 

3. ຂູ້າພະເຈົົ້າກ ໍ່ເປັນໜຶີ່ງໃນຈໍານວນທີີ່ຖືກໂກງຈາການຂາຍໝາກອຶໃຫູ້ກັບ 

ບ ລິສັດຈີນໃນຊ່ວງປີ2019. ນັບແຕ່ນັົ້ນມາຂູ້າພະເຈົົ້າກ ໍ່ມຄີວາມກັງວົນມາ 

ໂດຍຕະຫຼອດ ແລະ ບ ໍ່ຢາກເຂົົ້າຮ່ວມກຸ່ມໃນການເຮັດສັນຍາຊືົ້-ຂາຍຜົນລະ 

ປ ກຜ ກຂາດ. ກ ໍ່ເລີຍອອກມາເຮັດຜັກສວນຄົວຂາຍໃຫູ້ຕະຫຼາດໃນເມືອງ, 

ຂາຍຍົກໃຫູ້ກັບແມ່ຄູ້າຄົນກາງ ແລະ ໄປນັົ່ງຂາຍຍ່ອຍດູ້ວຍໂຕເອງ. ເຮັດແບບ

ນີົ້ຮ ູ້ສຶກສະບາຍໃຈກວ່າ. ອີກຢາ່ງຂູ້າພະເຈົົ້າບ ໍ່ມີຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບ ສັນຍາ ແລະ 

ຄວາມຮ ູ້ກຽ່ວກັບບ ລິສັດ. ໃນເວລາເກີດບັນຫາກ ໍ່ບ ໍ່ມີໃຜຊ່ວຍ ເຮົາໄດູ້. 

4. ຊາວບູ້ານບ ໍ່ຮ ູ້ວ່າຊີເຮັດສັນຍາແນວໃດມີແຕ່ອາໃສທາງກະສິກໍາເມືອງ 

ຊ່ວຍເບິີ່ງໃຫູ້. ຫຼັງຈາກການຂາຍໝາກອຶທີີ່ຫຼາຍຄອບຄົວພບົບັນຫາໃນການ

ບ ໍ່ ມີເກັບຊືົ້ຂອງບ ລິສັດ, ບາງຄອບຄົວກ ໍ່ຕິດໜີົ້ທັົ້ງໆທີີ່ວ່າເຮາົເຮັດທຸກຢ່າງ

ຕາມ ບ ລິສັດບອກແຕ່ສຸດທູ້າຍກ ໍ່ບ ໍ່ໄດູ້ເງິນ ແລະ ຍັງຕິດໜີົ້ຄ່າລົດທີີ່ມາຂົນໝ
າກອຶ ຈາກສວນໄປໄວູ້ຢ ່ໃນໝ ່ບູ້ານ. ຕອນນັົ້ນກ ໍ່ມີແລູ້ວສັນຍາແຕ່ເປັນສັນຍາ

ກຸ່ມຊາວກະສິກອນແຕ່ຄົນທີີ່ເຊັນ ແທນແມ່ນນາຍບູ້ານຊາວບູ້ານແຕ່ລະຄົນບ ໍ່
ມີໃຜເຫັນສັນຍາບ ໍ່ໄດູ້ເກັບໄວູ້ ເປັນຫຼັກຖານ. ໄປຫາພາກສ່ວນກະສິກໍາກ ໍ່ວ່າ

ຊ່ວຍບ ໍ່ໄດູ້ຊອກຫາບ ລິສັດບ ໍ່ ເຫັນ.  

5. ທາງບ ລິສັດແຊງຊອນຂອງທູ້າວລາວວ ່ເວລາມາເກັບຊືົ້ໝາກຖົົ່ວເບີໃຫູ້ 
ພະນັກງານຄົນຈີນເອົາມີດເຈາະເປ າທີີ່ບັນຈຸໝາກຖົົ່ວເບີແລູ້ວໃຫູ້ປະຊາຊົນ 
ເລືອກໝາກງາມໄດູ້ມາດຕະຖານຕາມທີີ່ບ ລິສັດຕູ້ອງການ. ປີທໍາອິດທາງ

ບ ລິສັດບ ໍ່ໄດູ້ເວົົ້າເລືີ່ອງແຍກປະເພດຜົນລະປ ກ ແລະ ເກັບຊືົ້ ຕາມລາຄາທີີ່ໄດູ້
ແຈູ້ງທາງສັນຍາແຕ່ປີຕ ໍ່ມາທາງບ ລິສັດກ ໍ່ໄດູ້ເລືອກປະເພດ ຂອງຜົນລະປ ກ
ໂດຍບ ໍ່ໄດູ້ແຈູ້ງພວກເຮົາ. ຫຼງັຈາກທີີ່ບ ລິສັດເຮັດແບບນັົ້ນ ຊາວກະສິກອນກ ໍ່ບ ໍ່

ຮັບປ ກພືດດັົ່ງກ່າວໃຫູ້ກັບບ ລສິັດຂອງທູ້າວລາວວ ່ເລີຍ.   

ບັນຫາອືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບການ 
ເກັບມູ້ຽນຂີົ້ເຫຍືີ່ອ ຫຼື ຕຸກຢາ 
ຫຼັງຈາກໃຊູ້ແລູ້ວ. 

ມີຊາວກະສິກອນຜ ູ້ໜຶີ່ງໄດູ້ໄປລູ້າງຕຸກຢາທີີ່ໃຊູ້ແລູ້ວລົງໜອງປາຊາວບູ້ານ 
ເຫດການດັົ່ງກ່າວນີົ້ເກີດຂຶົ້ນຢ ່ເມືອງນາໝ ໍ້ ຊາວກະສິກອນໄດູ້ໄປລູ້າງຕຸກປຸຸ໋ຍ
ເຄມີໃສ່ໃນໜອງປາຂອງຊາວບູ້ານ ເຮັດໃຫູ້ປາໃນໜອງຕາຍໝົດ. ເຈົົ້າຂອງ

ໜອງໄດູ້ໄປຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ທາງບ ລິສັດຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫູ້. ທາງບ ລິສັດກ ໍ່

ຈັດການຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍນັົ້ນໃຫູ້ກັບເຈົົ້າຂອງໜອງ ຍູ້ອນວ່າຊາວກະສິກອນ
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ຜ ູ້ນັົ້ນບ ໍ່ມີເງິນຈະຈ່າຍ ແລະອີກຢ່າງຊາວກະສິກອນກ ໍ່ບ ໍ່ຍອມຈ່າຍໃຫູ້ ແລະ
ບອກວ່າຕູ້ອງແມ່ນບ ລິສັດເປັນຄົນຈ່າຍ ເພາະວາ່ປຸຸ໋ຍດັົ່ງກ່າວນັົ້ນແມ່ນຂອງບ 
ລິສັດ. ສະນັົ້ນ, ບ ລິສັດຈິີ່ງມີບົດຮຽນ ແລະອີກຢ່າງກ ໍ່ຢາກຮັກສາສາຍສໍາພັນ

ນໍາຊາວກະສິກອນ ເພາະເຫັນວາ່ ຊາວກະສິກອນກ ໍ່ຄືຄົນທີີ່ຊ່ວຍດໍາເນີນທຸລະ
ກິດຂອງຕົນໃຫູ້ມາຮອດມືົ້ນີົ້.  

 

2. ວທິແີກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍູ້ງກອ່ນສນັຍາກະສິກາໍ 

ທີີ່ຜ່ານມາວິທີແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງຂອງຊາວກະສິກອນແມ່ນຍັງບ ໍ່ມີລະບົບທີີ່ຊັດເຈນເທືີ່ອມັນສະແດງອອກຢ ່ ບ່ອນ
ວ່າຊາວກະສິກອນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຜ ູ້ເຂົົ້າຮວ່ມການສົນທະນາໃນກ ລະນີສຶກສາຄັົ້ງນີົ້ໄດູ້ ຕອບວ່າ: 

ບ ໍ່ຮ ູ້ວິທີແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງ, ບ ໍ່ເຂົົ້າໃຈຂັົ້ນຕອນການເຂົົ້າເຖິງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງເພືີ່ອຊ່ວຍແກູ້ໄຂໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງເລືີ່ອງສັນຍາຊືົ້-ຂາຍຜົນລະປ ກ. ມແີຕ່ສະເໜີໃຫູ້ນາຍບູ້ານໄປຫາກະສິ ກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມູ້ເມືອງເພືີ່ອຊ່ວຍແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງທີີ່ເກີດຂຶົ້ນ. ແຕ່ກ ໍ່ມີບາງຈໍານວນໄດູ້ເລົົ່າເຖິງເຫດການໃນປີ 2019 ທີີ່
ຊາວກະສິກອນຈໍານວນໜຶີ່ງໄດູ້ລວມຕົວກັນມາທວງຖາມພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ແຂວງອຸດົມ ໄຊກ່ຽວ
ກັບບ ລິສັດທີີ່ມາເກັບເອົາໝາກອຶຂອງຊາວກະສິກອນໄປແລູ້ວແຕ່ບ ໍ່ມາຈ່າຍເງິນໃຫູ້. ທາງແຂວງກ ໍ່ໄດູ້ຊີົ້ ແຈງ 
ແລະ ປະສານຫາເຈົົ້າໜູ້າທີີ່ຕໍາຫຼວດເພືີ່ອຊ່ວຍຊອກຫາຫົວໜູ້າບ ລິສັດດັົ່ງກ່າວນັົ້ນແຕ່ກ ໍ່ບ ໍ່ພົບຈົນເຖິງປັດ ຈຸບັນນີົ້
ກ ໍ່ບ ໍ່ມີວີີ່ແວວຫຍັງເລີຍ.   

ວິທີການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງແມ່ນຂຶົ້ນຢ ່ກັບປະເພດຂອງບັນຫາທີີ່ຜ່ານມາພ ສະຫຼຼຸບວິທີການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງຂອງ 
ຊາວກະສິກອນໄດູ້ດັົ່ງນີົ້: ຊາວກະສິກອນສະເໜີຫານາຍບູ້ານ, ນາຍບູ້ານສົມທົບກບັຫົວໜູ້າກຸ່ມ ແລະ ນໍາສະ ເ

ໜີຕ ໍ່ກັບກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ເມືອງ. ຫຼັງຈາກນັົ້ນ, ຫູ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ເມືອງພິຈາລະນາ ແລະ ຫາຂ ໍ້
ເທັດຈິງ ແລະ ເຊີນທາງບ ລິສັດ ແລະ ຕົວແທນຊາວກະສິກອນກ ໍ່ຄືນາຍບູ້ານ ແລະ ຫວົໜູ້າກຸ່ມມາຊ່ອງໜູ້າປຶກ
ສາຫາວິທແີກູ້ໄຂບັນຫາຮວ່ມກນັ. ສ່ວນຫຼາຍຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງແມ່ນຖືກໄກ່ເກ່ຍໃນຕອນນີົ້. ຫຼືຖູ້າມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ
ສັນຍາແມ່ນທັງສອງຝ່າຍຈະໄດູ້ເປີດສັນຍາໃສ່ກັນເພືີ່ອອະທິບາຍ ແລະ ຊີົ້ແຈງ.  

III. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງໂຄງການໄລຟ໌ ແລະ ອງົການຮວ່ມມກືບັປະເທດລາວໃນການແກູ້ໄຂບນັຫາ 

ດັົ່ງທີີ່ກ່າວມາຂູ້າງເທງິແລູ້ວວາ່ວິທີແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງທາງດູ້ານສັນຍາກະສິກໍາແມ່ນຂຶົ້ນກັບປະເພດ ແລະ ຂະ  ໜ
າດຂອງຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງ. ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການໃຫູ້ສໍາພາດ ແລະ ສົນທະນາຈາກສອງບູ້ານໄດູ້ເວົົ້າວາ່ຄວາມຮ ູ້ທາງ ດູ້ານ
ສັນຍາກະສິກໍາແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ແລະ ສໍາຄັນທີີ່ສຸດຕ ໍ່ກັບຊາວກະສິກອນເພືີ່ອກຽມຄວາມພູ້ອມ ຮັບມື
ກັບຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງທີີ່ອາດເກີດຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຫຼີກລູ້ຽງບ ໍ່ໃຫູ້ບັນຫາທີີ່ຜ່ານມາເກີດຂຶົ້ນກບັຊາວກະສິ ກອນ
ອີກ.   



 13 

1. ຝກຶອບົຮມົຫວົຂ ໍ້ສນັຍາກະສກິາໍ  

ການຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຟ໌ໃນຫົວຂ ໍ້ສັນຍາກະສິກໍາໃຫູ້ພະນັກງານໂຄງການ ແລະຄ ່ຮ່ວມງານພາກລັດໄດູ້ດໍາເນີນ 
ເປັນເວລາ 5 ວັນເຊິີ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມແບບໃກູ້ຊິດ, ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າຫຼງັຈາກຝຶກອົບຮົມແລູ້ວຍັງມີການ 

ລົງທົດລອງເຮັດຕົວຈິງຢ ່ຂັົ້ນບູ້ານຮ່ວມກັບພະນັກງານໂຄງການຊີຊີແອວ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານພາກລັດຢ ່ບູ້ານເປ ົ້າ 
ໝາຍ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ໄລຟ໌ຍັງໄດູ້ໃຫູ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຄອຍໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາ. ວິທີການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂ ໍ້ສນັ 

ຍາກະສິກໍາ ແລະ ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດູ້ານສັນຍາກະສິກໍາແມ່ນໄດູ້ມີການນໍາໃຊູ້ວີດີໂອ, ໂປດສ໌ເຕີີ່, ບົດ ນໍາ

ສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມຮ ູ້ພືົ້ນຖານເລືີ່ອງສັນຍາກະສິກໍາ, ຄິດກ່ອນເຊັນ, ບົດລະຄອນສັົ້ນກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ການ

ເຈລະຈາຕ ໍ່ລອງ, ການເຂົົ້າເຖິງຂະບວນການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງ, ໃຊູ້ເກມທີີ່ພົວພັນ ແລະ ສາມາດເຊືີ່ອມ ໂຍງກັບ

ຫົວຂ ໍ້ຝຶກອົບຮົມ. ຜ ູ້ເຂົົ້າຮວ່ມຈາກອົງການຊີຊີແອວ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານຂອງອົງການໄດູ້ບອກວ່າວິທີ ການທັງໝົ

ດນີົ້ແມ່ນເໝາະສົມ, ເຂົົ້າໃຈງ່າຍ, ທຸກເກມບ ໍ່ແມ່ນແຕ່ເກມມນັຍັງສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງເຂົົ້າກັບກິດຈະ ກໍາຫຼືຫົວຂ ໍ້

ທີີ່ເຮົາກໍາລັງເຮັດຢ ່. ການສົນທະນາຕ່າງໆແມ່ນໄດູ້ຍົກເອົາບນັຫາຕົວຈິງມາສົນທະນາ ແລະ ນໍາໃຊູ້ ເກມມາ

ຂະຫຍາຍຄວາມເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມເຂົົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ສາມາດນໍາເອົາໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດູ້ງ່າຍ. 

ພະນັກງານອົງການຊີຊີແອວໄດູ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮ ູ້ ແລະ ທັກສະທີີ່ເຂົາເຈົົ້າໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມທີີ່ 
ຜ່ານມາຂອງຄ ຝຶກໂຄງການໄລຟ໌ແມ່ນມີການນໍາໃຊູ້ວິທີທີີ່ນ່າສນົໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຫຼັງ

ຈາກຝຶກອົບຮົມສໍາເລັດແລູ້ວກ ໍ່ຍັງມີການລົງໄປທົດລອງສາທິດປະຕິບັດຕົວຈິງຢ ່ບູ້ານເປ ົ້າໝາຍເພືີ່ອຮັບປະ ກັນ
ຄວາມຄ່ອງແຄ່ວ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ວິທີການ ແລະ ອະທິບາຍເນືົ້ອໃນຕ່າງໆໄດູ້ ແລະ ເພືີ່ອໃຫູ້ໝັົ້ນໃຈວ່າ 
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງທີມງານຊີຊີແອວ ແລະຄ ່ຮ່ວມງານທາງພາກລັດສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດູ້ໂດຍຕົວ 
ເອງ.  
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2. ຜນົຂອງການຮຽນຮ ູ້ສນັຍາກະສກິາໍ 

ການມາຮອດຂອງສັນຍາກະສິກໍາໃນໝ ່ບູ້ານຫຼັງຈາກນັົ້ນທາງທີມງານອົງການຊີຊີແອວຮ່ວມກັບພະນັກງານ 
ຫູ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ເມືອງໄດູ້ລົງເຜີຍແພ່ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ເລືີ່ອງສັນຍາກະສິກໍາແກ່ຊາວ 
ກະສິກອນຢ ບູ່້ານເປ ົ້າໝາຍ.  ເມືີ່ອໄປຮອດບູ້ານກ ໍ່ປະກົດວ່າຊາວບູ້ານສ່ວນຫຼາຍບ ໍ່ຢ ່ບູ້ານເພາະວ່າໄປເຮັດວຽກ ຢ ່

ສວນຢ ່ໄຮ່ທາງທີມງານກ ໍ່ໄດູ້ປັບປ່ຽນວິທີການໂດຍການນໍາສະເໜີຜ່ານບົດນໍາສະເໜີ ແລະ ສາຍວີດີໂອສັົ້ນ ວີດີ
ໂອກ່ຽວກັບຄວາມຮ ູ້ພືົ້ນຖານສນັຍາກະສິກໍາ ແລະ ຄິດກ່ອນເຊັນໃຫູ້ຊາວບູ້ານໄດູ້ຮັບຊົມ.  

 

“ຂູ້າພະເຈົົ້າບ ໍ່ໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທີີ່ທາງໂຄງການ ແລະ ກະສິກໍາເມືອງມາຈັດຢ ່ບູ້ານນີົ້ເພາະວ່າບ ໍ່ສະດວກເຂົົ້າ 

ຮ່ວມໃນຕອນນັົ້ນ, ຄາວຽກ. ແຕ່ຂູ້າພະເຈົົ້າໄດູ້ຖາມໝ ່ຄ ່ທີີ່ໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວເຂົາເຈົົ້າເວົົ້າສ ່ຟັງວາ່ 

ໄດູ້ເບິີ່ງວີດີໂອວິທີການເຮັດສັນຍາ, ອ່ານເບິີ່ງເນືົ້ອໃນໃຫູ້ດີ, ຄດິໃຫູ້ດີກ່ອນເຊັນສັນຍາ, ເວລາມີບັນຫາຄວນຈະ 

ເຂົົ້າໄປຫາພວກສ່ວນໃດ…ເຂາົເຈົົ້າເວົົ້າວາ່ທັງມ່ວນທັງໄດູ້ຄວາມຮ ູ້ນໍາ. ເສຍດາຍທີີ່ເຮົາບ ໍ່ໄດູ້ມາຮ່ວມ. ຖູ້າໃນອະ 

ນາຄົດມີກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກໍາແມ່ນຈະເຂົົ້າຮ່ວມນາໍ” ນາງຄໍາບາງ, ບູ້ານປາງສາ, ເມືອງນາໝ ໍ້, 

ແຂວງອຸດົມໄຊ. 

“ເມືີ່ອກ່ອນບ ໍ່ຮ ູ້ເລີຍວ່າຕູ້ອງເຮດັສັນຍາທີີ່ມີລາຍລັກອັກສອນ, ມີການເຊັນ ແລະມີພະຍານຄັກແນ່ຈິີ່ງຈະສາ ມາດ

ປ ກປ້ອງເຮົາໄດູ້ ແລະ ການເອົາພາກສ່ວນລັດເຂົົ້າຮ່ວມກ ໍ່ແມ່ນເພືີ່ອປ ກປ້ອງ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງເຮົາເວລາ ມີບັນຫາ
ກັບບ ລິສັດທາງພາກລັດກ ໍ່ຈະຊ່ວຍແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງ” ທູ້າວ ສາຄອນ, ບູ້ານໃໝ່, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ.  

“ຄວາມຮ ູ້ທີີ່ໄດູ້ຈາກການເຂົົ້າຮວ່ມກິດຈະກໍາເລືີ່ອງສັນຍາກະສິກໍາແມ່ນຖູ້າບ ໍ່ມີສັນຍາແມ່ນຊາວກະສິກອນ ຈະບ ໍ່
ເຮັດການຊືົ້-ຂາຍນໍາ. ໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ໃນການເກັບຮັກສາຮາ່ງສັນຍາໄວູ້ເປັນຫຼັກຖານບ ໍ່ໃຫູ້ບ ລິສັດປີົ້ນສັນຍາໄດູ້, 

ແລະ ຍັງໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ວ່າຊາວກະສິກອນກ ໍ່ມີສິດສາມາດຮູ້ອງຟ້ອງໄດູ້ຖູ້າຄ ່ກ ລະນີບ ໍ່ເຮັດຕາມສັນຍາ.” ນາງລີມອນ 

ບູ້ານໃໝ່, ເມືອງຫາຼ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການສນົທະນາຄັົ້ງນີົ້ 4 ທ່ານໄດູ້ກ່າວເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ: 

“ການສະແດງລະຄອນກ່ຽວກັບການເຈລະຈາຕ ໍ່ລອງແມ່ນມີຄວາມມ່ວນ ຊືີ່ນ ແລະ ມີຄວາມຮ ູ້ທີີ່ໄດູ້ກ ໍ່ຄືເຕັກນິກ
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ຈາກການເຈລະຈາຕ ໍ່ລອງໃນເລືີ່ອງສັນຍາ, ໂປສ໌ເຕີ  ຫຼື ປະຕິທິນນອກຈາກມີຮ ບພາບງາມໆແລູ້ວມັນກ ໍ່ຍັງມີ

ມາດຕາກົດໝາຍຕ່າງໆທີີ່ເປັນຄວາມຮ ູ້ໃຫູ້ແກ່ພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເກັບໄວູ້ເບິີ່ງ.”  

“ຊາວບູ້ານບ ໍ່ມີໃຜໄດູ້ເຫັນສັນຍາທີີ່ທາງກະສິກໍາເມືອງ ແລະ ທາງນາຍບູ້ານເຊັນຮ່ວມກບັບ ລິສັດ. ພວກເຮົາບ ໍ່ຮ ູ້ 

ເລີຍວ່າເນືົ້ອໃນນັົ້ນມີຫຍັງແດ່, ເວລາເຮັດສັນຍາກ ໍ່ມີແຕ່ທາງເມືອງ, ນາຍບູ້ານ ແລະ ບ ລິສັດເປັນຄົນເຮັດ. ແມ່ນ

ຢ ່ວ່ານາຍບູ້ານມີແຕ່ມາບອກວ່າລາຄາເທົົ່າໃດ, ເນືົ້ອທີີ່ດິນເຊົົ່າຂອງໃຜເທົົ່າໃດ, ໜູ້າທີີ່ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນ ຫຍັງ

, ໜູ້າທີີ່ຂອງບ ລິສັດແມ່ນຫຍງັ…ບ ໍ່ມີລາຍລະອຽດ. ສະນັົ້ນຊາວບູ້ານບ ໍ່ມີໂອກາດໃນການປະກອບຄໍາຄິດ ເຫັນ

ໃນສັນຍາ. ໃນເວລາພວກເຮົາຕ ໍ່ລອງເລືີ່ອງລາຄາທາງບ ລິສັດກ ໍ່ຕອບວ່າບ ໍ່ໄດູ້.” ກຸ່ມແມ່ຍິງ ບູ້ານໃໝ່, ເມືອງ ຫຼາ

, ແລະ ກຸ່ມອໍານາດການປ ກຄອງບູ້ານປາງສາ, ເມືອງນາໝ ໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊໄດູ້ກ່າວຄູ້າຍຄືກນັ. 

ອໍານາດການປ ກຄອງບູ້ານທ່ານໜຶີ່ງໄດູ້ກ່າວວ່າຖູ້າຫາກເຮາົບ ໍ່ໝັົ້ນຝຶກສູ້ອມຄວາມຮ ູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທີີ່ເຮາົ 
ມີມືົ້ໜຶີ່ງຄວາມຮ ູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດນັົ້ນກ ໍ່ຈະຫາຍໄປຈາກເຮົາ. ຄາໍເວົົ້າດັົ່ງກ່າວໄດູ້ກາຍເປັນແງ່ຄິດໃຫູ້ຫຼາຍ

ກຸ່ມ ຄົນໃຫູ້ຫຼາຍພາກສ່ວນ. ຄືກັບສອງບູ້ານເປ ົ້າໝາຍທີີ່ທາງທີມງານກ ລະນີສຶກສາໄດູ້ພົບປະ ແລະ ສົນທະນາ

ກ່ຽວ ກັບຜົນໄດູ້ຮັບຫຼັງຈາກທີີ່ຊາວກະສິກອນໄດູ້ຮັບຮ ູ້ກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກໍາປະກົດວ່າຊາວກະສິກອນສ່ວນ
ຫຼາຍ ແມ່ນບ ໍ່ຄ່ອຍໄດູ້ນໍາໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ຈາກສັນຍາກະສິກໍາທີີ່ເຂາົເຈົົ້າໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນເລືີ່ອງ
ສັນ ຍາກະສິກໍາ.  

3. ວທິແີກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍູ້ງ ໂດຍນາໍໃຊູ້ທກັສະ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ຈາກສັນຍາກະສກິາໍ 

ຫຼັງຈາກພົບບັນຫາການຂາຍໝາກອຶໃນປີ 2019 ບວກກບັຄວາມຮບັຮ ູ້ເລືີ່ອງສັນຍາກະສກິໍາຂອງຊາວກະສິ 

ກອນ. ປະກົດວ່າຊາວກະສິກອນຈາກສອງບູ້ານໄດູ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງຕົວຫຼາຍຂຶົ້ນ, ຊາວບູ້ານກ ໍ່ມີການຕືີ່ນ 

ຕົວ ແລະ ນໍາໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ຈາກສັນຍາກະສິກໍາເຊັົ່ນ: ມີການຖາມເບິີ່ງເນືົ້ອໃນສັນຍາກ່ອນທີີ່ນາຍບູ້ານຈະໄປເຊັນ 

ສັນຍາກັບບ ລິສັດ. ປັດຈຸບັນນີົ້ກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ປະກົດເຫັນບັນຫາ ຫຼື ຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງທີີ່ບ ໍ່ສາມາດແກູ້ໄຂໄດູ້. ຊາວບູ້ານໄດູ້ມ ີ

ການສະເໜີໃຫູ້ທາງບ ລິສັດມີເງນິມັດຈໍາຈໍານວນໜຶີ່ງເພືີ່ອຫຼີກລູ້ຽງການລົບໜີຂອງບ ລິສັດ, ສະເໜີໃຫູ້ມີເງິນແຮ 

ໄວູ້ສໍາລັບເວລາເກີດໄພພິບັດຫຼພືະຍາດລະບາດຕ່າງໆ.  

“ຂູ້າພະເຈົົ້າໄດູ້ນໍາໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ເລືີ່ອງສັນຍາກະສິກໍາເຂົົ້າຊ່ວຍໃນການເຮັດສັນຍາລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບບ ລິສັດໃນ 

ການປ ກສາລີໂຄງການ ແລະ ມັນໄດູ້ຮັບຜົນດີຫຼາຍ. ຍູ້ອນວ່າເຮົາໄດູ້ມີຄວາມຮອບຄອບໃນການສຶກສາເບິີ່ງເນືົ້ອ 

ໃນຂອງສັນຍາກ່ອນຈະເຊັນ ແລະ ກ ໍ່ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ການເຈລະຈາຕ ໍ່ລອງນໍາບ ລິສັດກ ໍ່ເຫັນວ່າມັນມຄີວາມລົງຕົວ ແລະ 
ທັງສອງຝ່າຍມີການຕົກລົງກັນ. ຂູ້າພະເຈົົ້າກ ໍ່ໄດູ້ເອົາສັນຍາດັົ່ງກ່າວມາປຽບທຽບມາດຕາກົດໝາຍຕ່າງໆ ຕາມທີີ່
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ໄດູ້ຮຽນມາມັນກ ໍ່ເຮັດໃຫູ້ຂູ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມຮອບຂອບຫາຼຍຂຶົ້ນ, ມີຄວາມກັງວົນໜູ້ອຍລົງ” ທູ້າວເຊີ, ອາຍຸ 42 

ປີ, ຊາວກະສິກອນບູ້ານປາງສາ, ເມືອງນາໝ ໍ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. 

ອໍານາດການປ ກຄອງບູ້ານບູ້ານໃໝ່ ແລະ ບູ້ານ ປາງສາໄດູ້ກ່າວວ່າໃນເມືີ່ອມີສັນຍາທີີ່ໄດູ້ເຊນັແລູ້ວ, ສັນຍາທີີ່ 

ເຊັນຂັົ້ນເມືອງ ແລະ ສັນຍາທີີ່ເຊັນຂັົ້ນບູ້ານຖູ້າມີຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງເກດີຂຶົ້ນເຮົາກ ໍ່ຕູ້ອງໄດູ້ອີງໃສ່ສັນຍາ ແລະ ອີກຢ່າງ 
ກະສິກໍາເມືອງກ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງນັົ້ນ. 

“ເຖິງວ່າປັດຈຸບັນນີົ້ໄດູ້ມີສັນຍາທີີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນແລູ້ວແຕ່ສັນຍານັົ້ນຍັງບ ໍ່ທັນຫັດກຸ່ມເທົົ່າທີີ່ຄວນ. ພວກ 

ເຮົາກ ໍ່ມີການຕິດຕາມ ແລະ ເຝ ົ້າລະວັງບ ໍ່ໃຫູ້ເຫດການທີີ່ເຄີຍເກີດຂຶົ້ນໃນອະດີດມາກະທົບຕ ໍ່ຊາວກະສິກອນໃນ 
ອະນາຄົດ. ສະນັົ້ນ, ເລືີ່ອງສັນຍາກະສິກໍາແມ່ນຍັງຈະຕູ້ອງມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫູ້ທັນຕາມສະຖາ ນະ

ການຂອງບູ້ານທີີ່ມີ ແລະ ກໍາລງັຈະມີການເຮັດສັນຍາຮ່ວມກບັບ ລິສັດນັກລົງທຶນໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບ ລິສັດຈີນ
ທີີ່ເຂົົ້າມາຫຼາຍ.” ທ່ານຫຍູ້ອງ, ຜ ູ້ປະສານງານຈາກຫູ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ເມືອງຫຼາ. 

4. ສິີ່ງທູ້າທາຍ ໃນການນາໍໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ສນັຍາກະສກິາໍ 

ກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະກຸ່ມຊາຍຜ ູ້ທີີ່ໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມການສົນ 
ທະນາໃນຄັົ້ງນີົ້ເວົົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ “ເມືີ່ອກ່ອນ 
ບ ໍ່ມີຄວາມຮ ູ້ກຽ່ວກັບການເຮັດສັນຍາ, ມີແຕ່ສົນໃຈ 

ເລືີ່ອງລາຄາຂອງຜົນຜະລິດເພາະວ່າເນືົ້ອໃນທັງໝົດ 
ແມ່ນບ ລິສັດເປັນຄົນກໍາໜົດ ແລະ ຮ່າງທຸກຢ່າງ ແລະ 
ພວກເຮົາກ ໍ່ບ ໍ່ກູ້າທີີ່ຈະສະເໜີຫຍັງເລີຍເພາະວ່າບ ໍ່ຮ ູ້ບ ໍ່ 
ມີໃຜບອກ. ແຕ່ທີີ່ຜ່ານມາຊາວບູ້ານກ ໍ່ໄດູ້ຮັບຮ ູ້ວ່າ 

ຊາວກະສິກອນກ ໍ່ມີສິດຫຼາຍຢ່າງເຊັົ່ນ: ສາມາດເຈລະ  

ຮຸບ 10: ແຕູ້ມແຜ່ນທີີ່ບູ້ານໂດຍຄະນະບູ້ານປາງສາ © ດ່ອນ ບຸດຕະສິງ. 

ຈາຕ ໍ່ລອງໄດູ້, ມີກົດໝາຍທີີ່ປ ກປ້ອງສິດຂອງຊາວກະສິກອນ, ມີສິດໃນການຮ່ວມຮ່າງສັນຍາ ແລະ ເຮົາສາມາດ 

ໃຫູ້ຄົນອືີ່ນເຊັນແທນກ ໍ່ໄດູ້ຖູ້າເຮົາຕູ້ອງການ. ແຕ່ພວກເຮົາບ ໍ່ເຄີຍນໍາໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ດັົ່ງກ່າວເຂົົ້າໃນສັນຍາທີີ່ເຮັດ 

ຮ່ວມກັບບ ລິສັດເພາະວາ່ບ ໍ່ຮ ູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ ອີກຢ່າງພວກເຮົາບ ໍ່ເຄີຍເຫັນສັນຍາຈັກເທືີ່ອ”  

ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມເຄີີ່ງໜຶີ່ງບ ໍ່ຈືີ່ວ່າຕົນເອງໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກບັສັນຍາກະສິກໍາທີີ່ຜ່ານມາເນືີ່ອງຈາກວ່າມັນເປັນ 
ການສາຍວີດີໂອກ ໍ່ເລີຍບ ໍ່ໄດູ້ຕັົ້ງໃຈເບິີ່ງປານໃດວ່າມັນແມ່ນກຽ່ວກັບຫຍັງກັນແທູ້. ຜ ູ້ເຂົົ້າຮວ່ມບາງຄົນມີແຕ່ຈືີ່ 

ບາງຫວົຂ ໍ້ເຊັົ່ນວາ່: ຄວາມຮ ູ້ພືົ້ນຖານກ່ຽວກັບການເຮັດສັນຍາ, ແຕ່ເວລາຖາມຄາໍຖາມເຈາະຈີົ້ມເພືີ່ອເອົາເນືົ້ອ 

ໃນຂອງຄວາມຮ ູ້ພືົ້ນຖານຂອງສັນຍາແມ່ນຫຍັງຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມຕອບວ່າ “ບ ໍ່ຈືີ່” ບາງຄົນກ ໍ່ຕອບວາ່ “ບ ໍ່ຮ ູ້” ທີີ່ຜ່ານມາ 
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ຊາວບູ້ານຈາກທັງສອງບູ້ານ, ບູ້ານໃໝ່ ແລະ ບູ້ານປາງສາຍອມຮັບວ່າຍງັບ ໍ່ເຄີຍໄດູ້ນໍາໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ຈາກສັນຍາກະ 

ສິກໍາທີີ່ໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຜ່ານມານັົ້ນເຂົົ້າໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງເທືີ່ອ.  

 

 

 

 

 

IV. ຂ ໍ້ສງັເກດ ແລະ ການວເິຄາະບນັຫາ  

ຜ່ານຈາກການວິເຄາະບັນຫາດູ້ານເນືົ້ອໃນຂອງສັນຍາເຫັນວ່າຍງັມີຊ່ອງວ່າງທີີ່ຊາວກະສິກອນຈະເສຍປຽບໃຫູ້ 
ກັບບ ລິສັດ ແລະ ກ ໍ່ຍັງມີຊ່ອງວ່າງທີີ່ບ ລິສັດຈະເສຍປຽບຄືກນັເຊິີ່ງອາດເປັນຊ່ອງວ່າງສໍາລບັຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ 
ຊ່ອງວ່າງທີີ່ບ ລິສັດອາດປະໄວູ້ເປັນບ່ອນເຫັນອົກເຫັນໃຈໃນຍາມວິກິດເພືີ່ອເປັນວິທີການທີີ່ບ ລິສັດເອົາໄວູ້ເປັນ 
ເຄືີ່ອງມືສານສາຍສໍາພັນກບັຊາວກະສິກອນ. ມັນສະແດງອອກບ່ອນວ່າ: “ບ ລິສັດບ ໍ່ໄດູ້ກໍານົດໃນສັນຍາວ່າຕູ້ອງ 

ມີມາດຕະຖານຂອງຜົນລະປ ກປີທໍາອິດບ ລິສັດເກັບຊືົ້ໂດຍບ ໍ່ໄດູ້ເລືອກປະເພດຄຸນນະພາບຂອງສິນຄູ້າ, ແຕ່ຕົກ 

ມາປີທ ີ2 ແລະ ປີທີີ່3 ບ ລິສັດໄດູ້ມີການເລືອກປະເພດຜົນລະປ ກ” ຜ ູ້ຕອບ 8 ທ່ານໄດູ້ຕອບຄູ້າຍຄືກັນ. 

ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວໃນສັນຍາໄດູ້ລະບຸຊັດເຈນໃນສັນຍາວ່າ “ມາດຖານຂອງການຜະລິດ ໝາກຖົົ່ວເບີ, ຖົົ່ວ 

ຂາວ: ຕູ້ອງມີຄວາມຍາວຂອງໝາກ 18 ຊັງຕີແມັດຂືົ້ນໄປ, ໝາກຖົົ່ວຕູ້ອງບ ໍ່ມີນໍໍ້າມັນ, ບ ໍ່ແກ່, ບ ໍ່ອ່ອນເກີນ ໄປ, 

ຖົົ່ວບ ໍ່ເປັນພະຍາດ, ບົົ້ງ-ແມງບ ໍ່ເຈາະ, ບ ໍ່ຄົດ-ບ ໍ່ງ ”  

ນັົ້ນສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າຊາວກະສິກອນບ ໍ່ຮ ູ້ເນືົ້ອໃນຂອງສັນຍາວ່າມີຫຍງັແດ່, ເຂົາເຈົົ້າບ ໍ່ໄດູ້ອ່ານ ຫຼື ຄິດກ່ອນ 

ເຊັນ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາໃສຟັງແຕ່ນາຍບູ້ານເວົົ້າ ແລະ ອີກຢ່າງຊາວກະສິກອນ ແລະ ສະມາຊິກອໍານາດ ການ

ປ ກຄອງບູ້ານບາງຄົນກ ໍ່ຕອບເປນັສຽງດຽວກັນວ່າ “ບ ໍ່ເຄີຍເຫັນສັນຍາຈັກເທືີ່ອ” ໝາຍຄວາມວາ່ການເຜີຍ ແຜ່ຂ ໍ້

ມ ນຈາກຄະນະບູ້ານສ ່ລ ກບູ້ານແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດູ້ດີເທົົ່າທີີ່ຄວນ.  

“ທາງບ ລິສັດພວກເຮົາໄດູ້ເກັບຊືົ້ເອົາຜົນລະປ ກກ ໍ່ຄືໝາກຖົົ່ວເບີ ແລະ ໝາກຖົົ່ວຂາວນໍາຊາວບູ້ານ, ແຕ່ວາ່ໝາກ 

ຖົົ່ວບ ໍ່ໄດູ້ມາດຕະຖານຕາມທີີ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນສັນຍາ. ທາງບ ລິສັດກ ໍ່ເລີຍໄດູ້ຈູ້າງຄົນງານອີກເພືີ່ອມາເກັບແຍກປະ 

ເພດໝາກຖົົ່ວແລູ້ວເລືອກເອົາແຕ່ອັນງາມໄດູ້ມາດຕະຖານຕາມທີີ່ບ ລິສັດພວກເຮົາໄດູ້ວາງໄວູ້ໃນສະບັບສັນຍາ. 

ເຊິີ່ງວ່າຢ ່ໃນສັນຍາໄດູ້ລະບຸລະອຽດວ່າຖູ້າໝາກຖົົ່ວບ ໍ່ງາມບ ໍ່ໄດູ້ຕາມມາດຕະຖານແມ່ນບ ລິສັດຈະບ ໍ່ຮັບຊືົ້ເລີຍ. 



 18 

ແຕ່ພວກເຮົາກ ໍ່ຍັງເກັບຊືົ້ນາໍຊາວບູ້ານໂດຍການຈູ້າງເອົາຊາວບູ້ານບ່ອນອືີ່ນມາຂັດເລືອກໝາກຖົົ່ວໃຫູ້ແລູ້ວຈິີ່ງ 
ຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກເອົາແຕ່ໝາກງາມໄດູ້ມາດຕະຖານສ່ວນໂຕທີີ່ບ ໍ່ໄດູ້ມາດຕະຖານພວກເຮົາກ ໍ່ໄດູ້ເອົາຖີົ້ມລູ້າໆ. ເຮົາຮັບ

ຊືົ້ເພາະວ່າອີຕົນຊາວບູ້ານແດ່ ແລະ ຊາວບູ້ານເອງບ ໍ່ເຂົົ້າໃຈມແີຕ່ຕິວ່າບ ລິສັດໂກງລາຄາສິນຄູ້າບ ໍ່ງາມ ກ ໍ່ຢາກໄດູ້
ລາຄາເຕັມທັົ້ງໆທີີ່ເຮົາບ ໍ່ຊືົ້ກ ໍ່ໄດູ້. ແຕ່ກ ໍ່ຢາກຮັກສາສາຍສາໍພັນນໍາຊາວບູ້ານໄລຍະຍາວຊາວບູ້ານໄດູ້ ຊ່ວຍເຮົາໃຫູ້

ເຮົາໄດູ້ເງິນເຂາົຊ່ວຍເຮົາປ ກຖູ້າເຂົາບ ໍ່ຊວ່ຍເຮາົກ ໍ່ບ ໍ່ມີຄົນປ ກໃຫູ້ບ ລິສັດກ ໍ່ຢ ່ບ ໍ່ໄດູ້.” ທູ້າວລິນ ຈ ໂກູ້, ອາຍຸ 46ປີ 

ຫົວໜູ້າບ ລິສັດພິງອານສົົ່ງເສີມປ ກພືດລະດ ແລູ້ງຂາອອກ-ຂາເຂົົ້າຈໍາກັດ. 

“ຍັງມີຊາວກະສິກອນບາງຈໍານວນທີີ່ຍັງເຮັດຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນສັນຍາຍັງບ ໍ່ໄດູ້ເຊັົ່ນວ່າ: ມືົ້ອືີ່ນຊາວ 

ກະສິກອນຕູ້ອງເກັບກ່ຽວໝາກຖົົ່ວເພາະວ່າບ ລິສັດຈະມາເກັບເອົາຖູ້າບ ໍ່ເກັບຕາມກາໍນົດເວລາແມ່ນໝາກຖົົ່ວ ຈະ
ແກ່, ເຫຼືອງ ແລະ ບ ໍ່ສົດ. ແຕ່ຊາວກະສິກອນບາງຈໍານວນກ ໍ່ບ ໍ່ເກັບເພາະວ່າຄາວຽກອືີ່ນ, ຄາໄປງານສ ່ຂັວນ ແລະ 

ບາງຄົນກ ໍ່ບ ໍ່ໄປເກັບຊ່ວຍເມຍເພາະວ່າໄປກິນເຫຼົົ້ານໍາໝ ່ຄ ່. ອັນນີົ້ເປັນສິີ່ງທີີ່ຍັງຄູ້າງຄາທາງເບືົ້ອງປະຊາຊົນ ເຮົາ

ເອງ. ຖູ້າເປັນແບບນີົ້ທາງບ ລິສັດມີສິດທີີ່ຈະປັບໄໝແຕ່ທາງບ ລິດສັດກ ໍ່ເລືອກທີີ່ບ ໍ່ປັບໄໝແຕ່ກ ໍ່ຍັງຮັບຊືົ້ຈໍາ ນວນ

ໝາກຖົົົ່ວທີີ່ຍັງບ ໍ່ແກ່ເກີນມາດຕະຖານ” ທ່ານ ນາງ ນຸກສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້

ແຂວງອຸດົມໄຊ.  

“ເລືີ່ອງການເກັບໝາກຖົົ່ວເບີ, ອັນນີົ້ຍອມຮັບວ່າຊາວບູ້ານເຮາົບາງຄົນຍງັເຮັດບ ໍ່ໄດູ້. ໝ ່ພາກນັເກັບທຶດໆ ຕົວ

ເອງບ ໍ່ມາເກັບ ໄປງານດອງ, ບາງຄົນກ ໍ່ຄາກິນເຫຼົົ້າຢ ່ບູ້ານນໍາໝ ່ ເຮັດໃຫູ້ເກີດການບ ໍ່ໄວູ້ໃຈຈາກບ ລິສັດ ໃນເລືີ່ອງ

ມາດຕະຖານຂອງໝາກຖົົ່ວ. ຊາວບູ້ານທີີ່ປ ກໝາກຖົົ່ວເບີ ກ ໍ່ຊ່ວຍກັນຕໍານິຜ ູ້ກ່ຽວ ເພາະວາ່ເຮາົ ເຮັດສັນຍາເປັນ

ກຸ່ມ ສະນັົ້ນ, ຕູ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍກັນ.” ທູ້າວ ຄໍາຜຸຍ, ບູ້ານໃໝ່, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. 

ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມ 20 ຄົນຈາກທັງສອງບູ້ານເວົົ້າວ່າ ຖູ້າໃນອະນາຄົດຫາກວ່າມີການມາໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບສັນຍາກະ 

ສິກໍາແມ່ນຢາກເຂົົ້າຮ່ວມເພາະວ່າຢາກຮຽນຮ ູ້ເອົາຄວາມຮ ູ້ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆທີີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສາມາດເປັນ 
ເຄືີ່ອງມືປ້ອງກັນ ແລະ ເປັນຂັົ້ນໄດໃນການໄຕ່ເຂົົ້າໄປຫາຂະບວນການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງໃນອະນາຄົດ. ທັງ 20 

ທ່ານໄດູ້ໃຫູ້ຄໍາຄິດເຫັນທີີ່ຄູ້າຍຄືກັນວ່າຄວນເນັົ້ນການເຮັດແທູ້ທໍາຈິງໃຫູ້ເຫັນປະຈັກຕາ, ຄວນມີການລວມ ເອົາ

ເນືົ້ອໃນສໍາຄັນຂອງສັນຍາມາໃຫູ້ພູ້ອມ ແລະ ຄວນມີວິທີການງ່າຍໆທີີ່ຊາວບູ້ານສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດູ້ດີ ແລະ ໄດູ້
ດົນ.  
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ຜ່ານການສົນທະນາແລກປ່ຽນນໍາຊາວກະສິກອນ ແລະ ນໍາບ ລິສັດ(ຄ ່ສັນຍາ) ເຫັນວ່າບັນຫາທີີ່ຍັງຄົງພົບຢ ່ມຄີື: 

 

ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມຈາກສອງບູ້ານ ແລະ ທັງສອງບ ລິສັດກ່ຽວກັບວິທີການແກູ້ໄຂບັນຫາທີີ່ຍັງພົບຢ ນ່ັົ້ນ, ກ ໍ່ປະກົດວ່າ 

ທາງເບືົ້ອງຊາວກະສິກອນເອງກ ໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ນາຍບູ້ານເປັນຄົນສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດກັບຊາວກະສິກອນຜ ູ້ທີີ່ຍັງຖື 
ເບົາ, ສ່ວນເລືີ່ອງຄຸນນະພາບຂອງໝາກຖົົ່ວເບີແມ່ນຢາກໃຫູ້ທາງບ ລິສັດມາຊ່ວຍເບິີ່ງຕືີ່ມ ແລະ ອະທິບາຍໃຫູ້ 

ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການປ ກ ແລະ ການບົວລະບັດ. ທາງເບືົ້ອງບ ລິສັດກ ໍ່ປະກົດວ່າບ ໍ່ໄດູ້ສະເໜີ 

ວິທີແກູ້ໄຂແຕ່ຢ່າງໃດເລຍີມີແຕ່ຕູ້ອງໄດູ້ອີງໃສ່ສັນຍາທີີ່ໄດູ້ເຊັນໄປນັົ້ນ. 

V. ສະຫຼຼຸບ 

ຜ່ານການສໍາພາດກັບທີມງານແຂວງ, ເມືອງ, ພະນັກງານຊີຊີແອວ ແລະ ຊາວບູ້ານເຫັນວ່າການຝຶກອົບຮົມ ຂອງ

ໂຄງການໄລຟ໌ ບ ໍ່ພຽງແຕສູ່້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດູ້ານທັກສະການເປັນຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ 
ເຜີຍແຜຂ່ ໍ້ມ ນສັນຍາກະສິກໍາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍເທົົ່ານັົ້ນ. ແຕ່ມັນຍັງສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບດູ້ານ 

ບວກໃຫູ້ກັບຜ ູ້ເຂົົ້າຮວ່ມຝຶກອົບຮົມໃນຄວາມສາມາດວິເຄາະບັນຫາໃນຊຼຸມຊົນ, ການປະເມີນຄວາມສາມາດ 

ແລະ ຄວາມພູ້ອມຂອງຕົນໃນການປັບຕົວເຂົົ້າກັບສະຖານະການທູ້ອງຖິີ່ນ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວນີົ້ສາມາດເຫັນໄດູ້ຈາກ 

ການລາຍງານຂອງພະນັກງານຊີຊີແອວ ແລະ ທີມງານຂັົ້ນເມອືງ ແລະ ການແລກປ່ຽນດູ້ານຄຸນນະພາບການສົົ່ງ 
ຄວາມຮ ູ້ກຽ່ວກັບສັນຍາກະສິກໍາໃນຊຼຸມຊົນເຊັົ່ນວ່າຊາວບູ້ານມີຄວາມເຂົົ້າໃຈດີຂຶົ້ນກ່ຽວກັບສນັຍາກະສິກໍາ, 

ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຂະບວນການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ຊາວບູ້ານປະເຊີນ ແລະ ເຂົາເຈົົ້າຄ່ອຍໆມກີານປັບໂຕ ແລະ 
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ຊອກຫາຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມກຽ່ວກບັສັນຍາກະສິກໍາ ແລະ ມາດຕາກົດໝາຍຕ່າງໆເພືີ່ອກຽມຄວາມພູ້ອມໃນການ 
ຮັບມືກັບບັນຫາທີີ່ອາດເກີດຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດ. 

ວິທີການ ແລະ ຮ ບແບບການຝຶກອົບຮົມທີີ່ຜ່ານມາແມ່ນດີແລູ້ວ, ແຕ່ຖູ້າຫາກວ່າມີສະບັບສັົ້ນກະທັດລັດສໍາ ລັບ

ຊາວກະສິກອນ, ໂດຍເນັົ້ນຮ ບພາບ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນສໍາຄັນກ່ຽວກບັສັນຍາກະສິກໍາມັນຈະນໍາມາເຊິີ່ງການປ່ຽນ ແປງ

ທີີ່ດີກວ່າສໍາລັບຊຼຸມຊົນ, ເຊັົ່ນດຽວກັບການປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືກ່ອນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຫົວຂ ໍ້ສັນຍາ ກະສິກໍາ

ແມ່ນຈະເປັນການດ.ີ 

ໂດຍລວມແລູ້ວ ປັດຈຸບັນທັງສອງບູ້ານ ບູ້ານໃໝ່ ແລະ ບູ້ານປາງສາ ໄດູ້ຮັບຮ ູ້ເລືີ່ອງສັນຍາກະສິກໍາ, ໂດຍສະ 

ເພາະແມ່ນສິດພືົ້ນຖານຂອງຊາວກະສິກອນ, ຄວາມຮ ູ້ພືົ້ນຖານກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກໍາ, ການເຂົົ້າເຖິງຂະບວນ 

ການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງໃນເລືີ່ອງສັນຍາ ແລະວິທີການເຈລະຈາຕ ໍ່ລອງພືົ້ນຖານ.   

VI. ຄາໍແນະນາໍ 

ຜ່ານການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນໃນກ ລະນີສຶກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ນອກຈາກການນໍາໃຊູ້ແບບສອບຖາມ ແລະ ວິທີການໃນການ 
ເກັບຂ ໍ້ມ ນບວກກບັການສັງເກດການ ແລະ ການວິເຄາະສະຖານະການ ແລະ ບັນຫາຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງຈາກການສົນ ທະ
ນານໍາຫຼາຍພາກສ່ວນ. ຈິີ່ງຂ ສະເໜີຄໍາແນະນໍາບາງດູ້ານເພືີ່ອໃຫູ້ທາງໂຄງການ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານນໍາເອົາໄປ 

ພິຈາລະນາເບິີ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

- ຄວນມີການປັບປຸງຮ ບແບບການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂ ໍ້ສັນຍາກະສິກໍາໂດຍເລັງໃສ່ຄວາມສໍາຄນັຂອງ 
ບັນຫາ ແລະ ຄວາມແທດເໝາະກັບບູ້ານເປ ົ້າໝາຍ. ແຕ່ກ່ອນທີີ່ຈະມີການປັບປຸງຫົວຂ ໍ້ສັນຍາກະສິກາໍ 

ສະບັບຊາວກະສິກອນ, ການປະຊຼຸມເພືີ່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນແມ່ນຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ດໍາ 

ເນີນກ່ອນມີການປັບປຸງຮ ບແບບການຝຶກອົບຮົມດັົ່ງກ່າວ.  

- ນໍາໃຊູ້ບົດບາດສົມມຸດໃນເວລາລົງເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກໍາ ຫຼື ກິດຈະກໍາອືີ່ນໆຂອງໂຄງ 
ການເພືີ່ອດຶງເອົາຊາວກະສິກອນເຂົົ້າມາມສີ່ວນຮວ່ມໃນການຄິດຫາວິທສີະເໜີ, ຄິດຫາບັນຫາ, ວິເຄາະ

ບັນຫາ ແລະ ທົດລອງວິທກີານແກູ້ໄຂບັນຫາໃນແບບຂອງເຂົາເຈົົ້າ ແລະ ປະສົມປະສານກັບແບບຂອງ
ຄ ຝຶກເພືີ່ອໃຫູ້ມີທາງເລືອກໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາ. 

- ໃນເວລາຝກຶອົບຮົມໃຫູ້ທາງທມີງານຄ ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານພາກລັດຄວນນໍາເອົາຮາ່ງສັນຍາຈິງ 
ທີີ່ທາງບ ລິສັດເຊັນຮ່ວມເມືອງ ແລະ ອີກສະບັບທີີ່ເຊັນຮ່ວມນາຍບູ້ານມາສາທິດວິທີການອະທິບາຍ 
ເນືົ້ອຂອງສັນຍາທີີ່ສໍາຄັນ. ຄວນມີການນໍາເອົາມາເຮັດບົດສົນທະນາຜ່ານ ສະພາກາເຟ(development 

café) ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງເຂົົ້າໃນວິທີການສົນທະນາເທິງເວທີ (Talk show) ແລູ້ວຄວນມີການສະຫຼຼຸບ 
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ຫຍ ໍ້ເນືົ້ອໃນສໍາຄັນຂອງສັນຍາອອກມາໄວູ້ຕ່າງຫາກເພືີ່ອນໍາມາວິເຄາະຜ່ານ (Plus, Minus, 

Interesting MPI) ແລະ ເຄືີ່ອງມືບຸລິມະສິດບັນຫາເພືີ່ອຊອກຫາວິທີນໍາສະເໜີເພືີ່ອແກູ້ໄຂ. ເຄືີ່ອງມື 

ດັົ່ງກ່າວນີົ້ຄວນຖືກນໍາໄປແລກປ່ຽນນໍາຊາວກະສິກອນດູ້ວຍ. 

- ການຝຶກສູ້ອມທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ສັນຍາກະສິກໍາຂອງຊາວກະສິກອນຄວນເປັນໄປໃນຮ ແບບ ໄປ
ທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນວິທີການກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກໍາກັບບູ້ານອືີ່ນເພືີ່ອຄວາມຖະນັດໃນ 
ການນໍາໃຊູ້ເຕັກນິກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຈາກສັນຍາກະສິກໍາ. 

- ຄວນສູ້າງປືົ້ມຄ ່ມືຂະໜາດນູ້ອຍຫຼືພົກພາໄດູ້ປະໄວູ້ໃຫູ້ຊາວກະສິກອນໄວູ້ເບິີ່ງເປັນຖານຂ ໍ້ມ ນກະທັດ 
ລັດ ແລະ ສໍາຄັນໂດຍເນັົ້ນການໃຫູ້ຮ ບພາບເລົົ່າເລືີ່ອງໂດຍມີຂ ໍ້ຄວາມສໍາຄັນຄຽງຄ ່ກັບພາບດັົ່ງກ່າວ.  

- ເຮັດວິດີໂອ ຫຼື ແປວດີິໂອທີີ່ມີຢ ່ແລູ້ວກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກໍາໃຫູ້ເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ (ແລູ້ວແຕ່ບູ້ານເປ ົ້າ

ໝາຍ) ເພືີ່ອເຂົົ້າເຖິງແກ່ນແທູ້ຂອງຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນສັນຍາກະສິກໍາຂອງຊາວກະສິກອນ 

- ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້ຢາກໃຫູ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ຫຼືໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ແກ່ຊາວກະສິກອນກ່ຽວກັບການເກັບມູ້ຽນ
ເສດຂີົ້ເຫຍືີ່ອ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ເລືີ່ອງສຸຂະພາບຕ ໍ່ກັບສານເຄມີຕາ່ງໆ. ເພາະວ່າໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນສັນຍາ ແລູ້ວ

ວ່າຖູ້າຫາກມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວບູ້ານ ແລະ ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລູ້ອມແມ່ນທາງບ ລິສັດຕູ້ອງ ໄດູ້
ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ.   

- ຄວາມຮ ູ້ກຽ່ວກັບວທິີກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂດຍຊາວກະສິກອນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ 
ເຊິີ່ງເປັນພືົ້ນຖານຄວາມຮບັຮ ູ້, ໃສ່ໃຈ ແລະ ສູ້າງນິໄສການຈືີ່ຈໍາໄດູ້ດີ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

VII. ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ  

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 1: ຈໍານວນຜ ູ້ໃຫູ້ສໍາພາດ 

 

1. ອງົການ ແລະ ພາກລດັ 

ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ບ ໍ່ໄດູ້ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ລວມ 
ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ  

ອົງການຊີຊີແອວລ໌ 2 1   3 

ພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມູ້ແຂວງ 1  1 1 3 

ຫູ້ອງການກະສິກໍາແລະປ່າໄມູ້ເມືອງ  2   2 

ລວມ1:     8 

 

2. ບູ້ານ 

ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ບ ໍ່ໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກ
ອົບຮົມ 

ລວມ 

ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ  

ບູ້ານ ໃໝ່, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ      

ອໍານາດການປ ກຄອງບູ້ານ  5   5 

ສົນທະນາກຸ່ມ 4 5 1  10 

ສົນທະນາບຸກຄົນ 1 2 1  4 

ບູ້ານ ປາງສາ, ເມືອງນາໝ ໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊ      

ອໍານາດການປ ກຄອງບູ້ານ 1 1   2 

ສົນທະນາກຸ່ມ 3 6 3  12 

ສົນທະນາບຸກຄົນ 1 2 1  4 

ລວມ2:     37 

3. ບ ລສິດັ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ລວມ 

ພິງອານ ສົົ່ງເສີມກະສິກໍາຂາອອກ-ຂາເຂົົ້າຈາໍກັດ   1 1 2 

ຊິງຕູ້າ ສົົ່ງເສີມກະສິກໍາຈໍາກັດ   1  1 
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ລວມ3:     3 

ລວມທັງໝົດ (1+2): 13 24 9 2 48 

ລວມຍິງ: 22  

ລວມຊາຍ: 26 

ລວມຊົນເຜົົ່າລາວລຸ່ມ: 5 

ລວມຊົນເຜົົ່າມົົ້ງ: 3 

ລວມຊົນເຜົົ່າກືມມຸ: 40 

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 2: ບາງເນືົ້ອໃນຂອງສນັຍາ 
ມາດຖານຂອງການຜະລິດ 

ໝາກຖົົ່ວເບ,ີ ຖົົ່ວຂາວ: ຕູ້ອງມີຄວາມຍາວຂອງ ໝາກ 18 ຊງັຕີ ແມັດຂືົ້ນໄປ, ໝາກຖົົ່ວຕູ້ອງບ ໍ່ມີນໍໍ້າ ມັນ, ບ ໍ່ແກ່, ບ ໍ່
ອ່ອນ ເກີນໄປ, ຖົົ່ວບ ໍ່ເປັນພະຍາດ, ບົົ້ງ - ແມງບ ໍ່ເຈາະ, ບ ໍ່ຄົດ - ບ ໍ່ງ  

ມາດຕາ 14 ເຫດສຸດວິໄສ 

ກ ລະນີ ຫາກມີການປິດດ່ານ ເນືີ່ອງຈາກພະຍາດ Covid-19 ລະບາດໜັກ ແລະ ສົົ່ງຜົນສະທູ້ອນເຮັດໃຫູ້ບ ລິສັດ ບ ໍ່ສາ 

ມາດສົົ່ງຜົນຜະລິດອອກຂາຍໄປຍງັ ສປ ຈີນໄດູ້ ແມ່ນບ ລິສັດຕົກລົງເຫັນດີຊົດ ເຊີຍຄ່າແຮງງານໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນຜ ູ້ຜະ 
ລິດໃນ ຊ່ວງໄລຍະນັົ້ນ ໃນລາຄາ 200,000 ກີບ/ມ  ່ແລະ ເມືີ່ອເປດີດ່ານປ ກກະຕິມືົ້ໃດບ ລິສັດຕູ້ອງ ເກັບຊືົ້ຜົນຜະລິດນໍາ 
ປະຊາຊົນໃນລາຄາເດີມທີີ່ ລະບໄຸວູ້ໃນສັນຍາ (ແຕ່ທກຸເຫດການຕ່າງໆ ຕູ້ອງ ມີເອກະສານຢັົ້ງຢືນຈາກທາງການຄກັແນ່) 

ມາດຕາ 16 ການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງ 

ໃນຊ່ວງປະຕິບັດໂຄງການ, ຖູ້າມຂີ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃດເກີດ ຂືົ້ນ ທັງສອງຝາ່ຍຕູ້ອງຊອກຫາຊ່ອງທາງແກູ້ໄຂ ດູ້ວຍຮ ບແບບປະນີ 
ປະນອມຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ຖູ້າທັງສອງຝ່າຍບ ໍ່ສາມາດແກູ້ໄຂກັນໄດູ້ກ  ສາມາດສະເໜີແກູ້ໄຂຕາມຂະບວນ 
ການຍຸຕິທາໍ. 

ມາດຕາ 16 ການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ້ງ 

ກ ລະນີບ ລິສັດຜ ູ້ລງົທຶນບ ໍ່ມາເກັບຊືົ້ຜົນຜະລິດຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ເກັບຊືົ້ບ ໍ່ຖືກຕາມສັນຍາ ແມ່ນ ຈະຖືກປັບໄໝສອງ 
ເທົົ່າຕົວຂອງນໍໍ້າໜັກຜົນຜະລິດຕົວຈິງໂດຍຮັບຮ ູ້, ຢັົ້ງຢືນຈາກອງົການປ ກຄອງ ບູ້ານ, ກຸ່ມບູ້ານ ແລະ ຂະແໜງການລັດທີີ່ 
ກ່ຽວຂູ້ອງ. 

  


