
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           “ດຽວນ ີ້ພວກເຮາົຮ ີ້ສກຶປອດໄພໃນການຄອບຄອງທ ີ່ ດນິ” 
ແຜນງານຄ ີ້ມຄອງທ ີ່ ດນິ GIZ ລາວ: 

ການປະເມ ນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການປີ່ ຽນແປງການນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິ, ການລງົທນຶພາຍໃນທ ີ່ ດນິ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນ 
ການຄອບຄອງທ ີ່ ດນິ. 

 

 



ບດົສງັລວມໂດຍຫຍ ີ້ 

ຫຼາຍສບິປ ຜີ່ ານມາ GIZ ໄດ ີ້ຊ ກຍ ີ້ວຽກງານການວາງແຜນທ ີ່ ດນິແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ, ການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ ແລະ ການອອກໃບຕາ 
ດນິ ເພ ີ່ ອໃຊ ີ້ເປັນເຄ ີ່ ອງມ ນ າໄປສ ີ່ ການພດັທະນາຊນົນະບດົແບບຍ ນຍງົໃນ ສປປລາວ. ຈາກຫຼາຍໂຄງການທ ີ່ ຜີ່ ານມາ, ໂຄງການກີ່ ຽວ 
ກບັທ ີ່ ດນິ (ເຊິີ່ ງລວມມ ແຜນງານຄ ີ້ມຄອງທ ີ່ ດນິ ແລະ ການວາງແຜນແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ (LMDP) ແລະ ແຜນງານເສ ມສ ີ້າງຄວາມ 
ໝັ ີ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິ (ELTeS)) ເຊິີ່ ງປັດຈ ບນັຍງັມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ ໃນແຂວງຫຼວງນ ີ້າທາ, ໄຊຍະບ ລ , ຫວົພນັ 
ແລະ ຄ າມີ່ ວນ. ບດົຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາເນັ ີ້ນໜກັໃສີ່  ການປີ່ ຽນແປງໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການ GIZ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານທ ີ່ ດນິ
ຢ ີ່ ລາວ ເຊິີ່ ງມ ຈ ດມ ີ່ ງໝາຍເພ ີ່ ອນ າໄປສ ີ່ ຄວາມເຂົ ີ້າໃຈທາງດ ີ້ານແນວທາງໃນການຄ ີ້ມຄອງທ ີ່ ດນິ ແລະ ຄວາມຮບັຮ ີ້ກີ່ ຽວກບັຄວາມ 
ໝັ ີ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງທ ີ່ ດນິ. 

ບດົຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາໄດ ີ້ດ າເນ ນໃນຊີ່ ວງທ ີ້າຍປ  2016 ຈ ານວນ 34 ບ ີ້ານ ໃນແຂວງຫຼວງນ ີ້າທາ ແລະ ຫວົພນັ, ມ ການຄດັເລ ອກບີ້ານທ ີ່ ກວມ
ເອາົຕາມເງ  ີ່ອນໄຂຕີ່ າງໆທ ີ່ ໄດ ີ້ກ ານດົໄວ ີ້. ບາງບ ີ້ານແມີ່ ນຖ ກກ ານດົເຂົ ີ້າໃນໂຄງການ ELTeS ແລະ ເປັນເຂດທ ີ່ ໂຄງການທ ີ່ ດນິຍງັບ ີ່  
ທນັໄດ ີ້ເຂົ ີ້າເຖງິ. ບດົຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາໄດ ີ້ເຫນັເຖງິ ການປຽບທຽບເຖງິແນວທາງການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັພາຍໃນພ ີ້ນທ ີ່  ແລະ ເຂດໃກ ີ້ຄຽງ 
ທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັໄດ ີ້ມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ.  ທ ມງານພາກສະໜາມໄດີ້ດ າເນ ນການສ າພາດແບບບ ກຄນົຈ ານວນ 546 ຄນົ (16 ຄນົຕ ີ່  
ບ ີ້ານ). ພ ີ້ອມກນັນັ ີ້ນຍງັໄດ ີ້ຈດັຕັ ີ້ງການສນົທະນາແບບເປັນກ ີ່ ມຄ : ກ ີ່ ມແມີ່ ຍງິ ແລະ ກ ີ່ ມອ ານາດການປົກຄອງ. ຜນົໄດ ີ້ຮບັຂອງກດິ
ຈະກ າດັີ່ ງກີ່ າວມ ດັີ່ ງນ ີ້: 

ຈາກສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງວຽກງານການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ, ໂຄງການມ ເປົີ້າໝາຍທ ີ່ ຈະເຜ ຍແຜີ່ ຂ ີ້ມ ນ ແລະ ເສ ມສ ີ້າງຄວາມຮບັຮ ີ້ ແລະ 
ຄວາມເຂົ ີ້າໃຈກີ່ ຽວກບັສດິນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິ. ປະຊາຊນົທ ີ່ ອາໄສຢ ີ່ ໃນເຂດທ ີ່ ມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັຈະຮ ີ້ກີ່ ຽວກບັວຽກງານທ ີ່ ດນິຫຼາຍ 
ກີ່ ວາເຂດທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ. ນອກເໜ ອຈາກນັ ີ້ນ, ຍງັສງັເກດເຫນັວີ່ າ ແມີ່ ຍງິຈະມ ຄວາມຮບັຮ ີ້ກີ່ ຽວກບັສດິນ າໃຊ ີ້ທ ີ່  
ດນິ ແລະ ໃບຕາດນິໜີ້ອຍກວີ່ າຜ ີ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຢ ີ່ ຂັ ີ້ນບ ີ້ານ ສີ່ ວນໃຫີ່ ຍແມີ່ ນອ ານາດການປົກຄອງ ແລະ ຜ ີ້ຊາຍ ເປັນຜ ີ້ຄົ ີ້ນຄວ ີ້າ
ປຶກສາຫາລ  ແລະ ຕດັສນິໃຈ. 

ປະຊາຊນົສີ່ ວນຫຼາຍຈະຖ ກຖາມກີ່ ຽວກບັ ການຮບັຮ ີ້ຄວາມໝັ ີ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງທ ີ່ ດນິ ແລະ ສີ່ ວນໃຫີ່ ຍຄ າຕອບຈາກເຂດທ ີ່ ມ  
ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັຈະເຫນັໄດ ີ້ວີ່ າຄວາມໝັ ີ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງທ ີ່ ດນິເພ ີ່ ມຂຶ ີ້ນ: ພວກເຂາົຢ ນຢັນວີ່ າຮ ີ້ສກຶປອດໄພຫຼາຍຂຶ ີ້ນຫຼງັ 
ຈາກໄດ ີ້ມ ການເຮດັກດິຈະກ າ 73% ສ າລບັບ ີ້ານທ ີ່ ມ ວຽກງານ PLUP, 98% ສ າລບັບ ີ້ານທ ີ່ ມ ການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ ແລະ 96% 
ຂອງບ ີ້ານທ ີ່ ມ ທງັການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ ແລະ ໃບຕາດນິ. ບ ີ້ານທ ີ່ ມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັໂຄງການ PLUP, ການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ 
ແລະ ໃບຕາດນິ ແມີ່ ນມ ຄວາມຮ ີ້ສກຶປອດໄພໃນການນ າໃຊ ີ້ ແລະ ຄອບຄອງທ ີ່ ດນິ ຫຼາຍກວີ່ າບ ີ້ານທ ີ່ ມ ພຽງແຕີ່ ໂຄງການ PLUP ຫຼ  
ມ ພຽງແຕີ່ ການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ ແຕີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັມ ການອອກໃບຕາດນິ, ສງັເກດເຫນັວີ່ າ ຍິີ່ ງມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າກີ່ ຽວກບັທ ີ່

ດນິຫຼາຍເທົີ່ າໃດ ກ ຍິີ່ ງເຮດັໃຫ ີ້ພວກເຂາົມ ຄວາມປອດໄພໃນການຄອບຄອງນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິຫຼາຍຂຶ ີ້ນເທົີ່ ານັ ີ້ນ. ແຕີ່ ເຂດທ ີ່ ໂຄງການ GIZ 
ຍງັບ ີ່ ທນັມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າທາງດ ີ້ານທ ີ່ ດນິແມີ່ ນໄດ ີ້ລາຍງານວີ່ າມ ຄວາມຮ ີ້ສກຶປອດໄພໃນການຄອບຄອງທ ີ່ ດນິ 
ຫຼາຍໃກ ີ້ຄຽງກບັເຂດທ ີ່ ມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າທາງດ ີ້ານທ ີ່ ດນິ. ຜ ີ້ໃຫ ີ້ສ າພາດຈາກເຂດທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ 
ກດິຈະກ າມ ຄວາມຮບັຮ ີ້ກີ່ ຽວກບັສດິໃນການນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິໜີ້ອຍກີ່ ວາເຂດທ ີ່ ມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ. ເຊິີ່ ງສະແດງໃຫ ີ້ເຫນັວີ່ າ ປັດໃຈ 
ໜຶີ່ ງທ ີ່ ມ  ອດິທພິນົຕ ີ່ ລະດບັຄວາມໝັ ີ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິ ແມີ່ ນຄວາມຮບັຮ ີ້ກີ່ ຽວກບັສດິນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິ ແລະ ໄພທ ີ່ ອາດ 
ເກ ດຂຶ ີ້ນຕ ີ່ ຄວາມໝັ ີ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິ, ເຊິີ່ ງອາດນ າໄປສ ີ່ ການປະເມ ນຄວາມໝັ ີ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງຂອງປະຊາ 
ຊນົໄດ ີ້ຫຼາຍຂຶ ີ້ນ. 



ສ າລບັການເຮດັທ ລະກ າທ ີ່ ດນິ, ຈາກບດົຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາພບົວີ່ າຜ ີ້ໃຫ ີ້ສ າພາດຕອບຄີ້າຍຄ ກນັວີ່ າ ຜີ່ ານມາພວກເຂາົໄດ ີ້ມ ການເຮດັທ ລະກ າທ ີ່  
ດນິທງັເຂດທ ີ່ ມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ ແລະ ບ ີ່ ມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າ. ນອກຈາກນັ ີ້ນຜ ີ້ໃຫ ີ້ສ າພາດຍງັບອກອ ກວີ່ າ ຜີ່ ານມາ 
ບ ີ່ ມ ບນັຫາຫຍງັກີ່ ຽວກບັການເຮດັທ ລະກ າທ ີ່ ດນິ (ເຊັີ່ ນ: ການຊ ີ້ດນິ, ການສ ບທອດທ ີ່ ດນິເປັນຕົ ີ້ນ), ເຖງິວີ່ າບ ີ່ ມ  ໃບທະບຽນທ ີ່ ດນິ ຫຼ  
ໃບຕາດນິກ ຕາມ. ຈາກຜນົການຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາພບົວີ່ າໂຄງການດັີ່ ງກີ່ າວບ ີ່ ມ ອດິທພິນົຕ ີ່ ການເຮດັທ ລະກ າທ ີ່ ດນິຂອງປະຊາຊນົ. 

ເມ ີ່ ອຖາມກີ່ ຽວກບັຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງທ ີ່ ດນິ, ຜ ີ້ໃຫ ີ້ສ າພາດລາຍງານວີ່ າ ມ ຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງເປັນບາງຄັ ີ້ງຄາວ (ໃນຊີ່ ວງ 5 ປ ຜີ່ ານມາ 14% ຈາກຜ ີ້ໃຫ ີ້ 
ສ າພາດ 546 ຄນົໄດ ີ້ປະສບົບນັຫາຄວາມຂດັແຍີ່ ງພາຍໃນທ ີ່ ດນິ) ແລະ ຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງທ ີ່ ເກ ດຂຶ ີ້ນສີ່ ວນໃຫີ່ ຍແມີ່ ນກ ລະນ ເລກັນ ີ້ອຍເຊິີ່ ງ 
ຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວສາມາດແກ ີ້ໄຂໄດ ີ້ໃນຂັ ີ້ນອ ານາດການປົກຄອງບ ີ້ານ. ໃນເຂດທ ີ່ ມ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ, ຜ ີ້ໃຫ ີ້ສ າພາດສີ່ ວນໃຫີ່ ຍ 
ບອກວີ່ າ ຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງທາງດ ີ້ານເຂດແດນພາຍໃນບີ້ານໄດ ີ້ຖ ກແກ ີ້ໄຂ ໂດຍຄ ີ່ ກ ລະນ ເອງ ຫຼ  ຈາກອ ານາດການປົກຄອງບ ີ້ານ ຫຼ  ຄະນະ 
ຈດັສນັທ ີ່ ດນິບ ີ້ານ (VLMC). ທ ມງານວາງແຜນນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ຫຼ  ທ ມງານຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ ສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນຈະບ ີ່  
ໄດ ີ້ມ ການສອບຖາມກີ່ ຽວກບັຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງໂດຍກງົກບັປະຊາຊນົແຕີ່ ຈະອ ີ້າງອ ງກບັອ ານາດການປົກຄອງບ ີ້ານແທນ. ວຽກງານທ ີ່ ດນິດັີ່ ງ 
ກີ່ າວຈະບ ີ່ ໄດ ີ້ແກ ີ້ໄຂຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງທ ີ່ ດນິໂດຍກງົ ສີ່ ວນຫຼາຍຈະເປັນໃນຮ ບແບບທາງອ ີ້ອມ: ທ ມງານວາງແຜນນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິແບບມ ສີ່ ວນ 
ຮີ່ ວມ ແລະ ທ ມງານຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິແມີ່ ນໄດ ີ້ນ າໃຊ ີ້ໜີ່ ວຍງານທີ້ອງຖິີ່ ນແກ ີ້ໄຂບນັຫາທ ີ່ ດນິທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ແລ ີ້ວເຊັີ່ ນ: ໜີ່ ວຍງານໄກີ່ ເກີ່ ຍທ ີ່  
ດນິບ ີ້ານ. ໃນທາງດຽວກນັ, ຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງທ ີ່ ດນິທ ີ່ ເກ ດຂຶ ີ້ນກີ່ ອນໜີ້ານ ີ້ອາດຈະເກ ດຈາກການມ ກດິຈະກ າໂຄງການ ແລະ ມ ການແກ ີ້ໄຂ 
ບນັຫາທ ີ່ ເກ ດຂຶ ີ້ນໂດຍຜີ່ ານອ ານາດການປົກຄອງຂັ ີ້ນທ ີ້ອງຖິີ່ ນ. 

ກີ່ ຽວກບັການລງົທນຶໃສີ່ ທ ີ່ ດນິ, ບດົຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາພບົວີ່ າສີ່ ວນໃຫີ່ ຍເຖງິວີ່ າດນິຈະບ ີ່ ໄດ ີ້ມ ການຂຶ ີ້ນທະບຽນ ຫຼ  ອອກໃບຕາດນິ ປະຊາຊນົກ  
ໄດ ີ້ມ ການລງົທນຶພາຍໃນດນິ. ແຕີ່ ຢີ່ າງໃດກ ຕາມ ຢີ່ າງໜີ້ອຍ 11% ຂອງຜ ີ້ໃຫ ີ້ສ າພາດບອກຢີ່ າງຊດັເຈນວີ່ າໄດ ີ້ມ ການລງົທນຶພາຍໃນ 
ທ ີ່ ດິນິພາຍຫຼງັທ ີ່ ມ ການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ ຫຼ  ອອກໃບຕາດນິເຊິີ່ ງໄດ ີ້ສ ີ້າງຄວາມປອດໄພດີ້ານທ ີ່ ດນິຫຼາຍຂຶ ີ້ນ. ພ ີ້ອມດຽວກນັນັ ີ້ນ, ບດົ 
ຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາຍງັໄດ ີ້ຖາມກີ່ ຽວກບັ ການເຂົ ີ້າເຖງິເງນິກ ີ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ ປະກດົວີ່ າພວກເຂາົເຂົ ີ້າເຖງິເງນິກ ີ້ໂດຍບ ີ່ ຈ າເປັນຕ ີ້ອງມ ຫຼກັ 
ຊບັຄ ີ້າປະກນັເປັນທ ີ່ ດນິ, ສີ່ ວນໃຫີ່ ຍແມີ່ ນເຂົ ີ້າເຖງິເງນິກ ີ້ແບບເປັນກ ີ່ ມຈາກ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ຫຼ  ຈາກຍາດຕພິ ີ່ ນ ີ້ອງ. ດັີ່ ງນັ ີ້ນ, 
ການລງົທນຶໂດຍພ ີ້ນຖານແມີ່ ນມກັເກ ດຂຶ ີ້ນໂດຍປາສະຈາກໃບຕາດນິ. 

ນອກຈາກນັ ີ້ນຍງັພບົວີ່ າ: ຫຼາຍກີ່ ວາເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຜ ີ້ທ ີ່ ມ  ໃບຕາດນິແມີ່ ນແມີ່ ຍງິ ແຕີ່ ພວກເຂາົຍງັພບົພ ີ້ບນັຫາຫຼາຍຢີ່ າງໃນການຕດັສນິ 
ບນັຫາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ີ້ອງກບັທ ີ່ ດນິ, ແມີ່ ຍງິມ ຄວາມຮບັຮ ີ້ກີ່ ຽວກບັສດິນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິໜີ້ອຍຫຼາຍ. ນອກເໜ ອຈາກການເພ ີ່ ມຄວາມຮບັຮ ີ້ 
ກີ່ ຽວກບັສດິນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິຫຼາຍຂຶ ີ້ນແລ ີ້ວ, ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັວຽກງານກີ່ ຽວກບັທ ີ່ ດນິຈະມ ຜນົກະທບົຫຼາຍທ ີ່ ສ ດຕ ີ່ ຄວາມໝັ ີ້ນຄງົໃນ
ການຄອບຄອງນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິ ແລະ ເພ ີ່ ມໂອກາດໃນການເຂົ ີ້າເຖງິເງນິກ ີ້ຂອງທະນາຄານຕີ່ າງໆ. ປັດຈ ບນັແຜນງານຄ ີ້ມຄອງທ ີ່ ດນິ
ໄດ ີ້ພບົພ ີ້ທງັໂອກາດ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ້າທາຍໃນການໃຫີ້ຄວາມຮ ີ້ໂດຍສະເພາະກບັແມີ່ ຍງິກີ່ ຽວກບັສດິໃນການນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິ. ໃນຂະນະທ ີ່  
ບດົຄົ ີ້ນຄ ີ້ວາໄດ ີ້ໄຂຂ ີ້ກະຈີ່ າງແຈ ີ້ງກີ່ ຽວກບັຜນົໄດ ີ້ຮບັຈາກວຽກງານຄ ີ້ມຄອງທ ີ່ ດນິ, ການທດົສອບຕວົຈງິສ າລບັຄວາມໝັ ີ້ນຄງົໃນ
ການຄອບຄອງນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິທ ີ່ ແທ ີ້ຈງິ, ກງົກນັຂ ີ້າມ ຄວາມຮບັຮ ີ້ກີ່ ຽວກບັຄວາມໝັ ີ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງທ ີ່ ດນິກ ຍງັຄງົດ າເນ ນຕ ີ່ ໄປ. 

 

 

 

 



ກ ລະນ ສກຶສາບ ີ້ານທ ີ່  1: “ຜນົປະໂຫຍດຂອງກດິຈະກ າຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ”  

 

ຊ ີ່ ບ ີ້ານ: ປ ງກອກ 

ທ ີ່ ຕັ ີ້ງ: ເມ ອງສງິ, ແຂວງຫຼວງນ ີ້າທາ 

ຂ ີ້ມ ນບ ີ້ານ: 59 ຫຼງັຄາເຮ ອນ, 342 ຄອບຄວົ 

ພາຍໃຕ ີ້ໂຄງການ:  

ໂຄງການຄ ີ້ມຄອງທ ີ່ ດນິ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິຊນົນະບດົ (LM-RED) 

ກດິຈະກ າໂຄງການ:  

✔ການວາງແຜນນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ, ✔ການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ, ✔ການອອກໃບຕາດນິ 

ແນວທາງຂອງບ ີ້ານ: 

• ບີ້ານປ ງກອກສະແດງໃຫ ີ້ເຫນັເຖງິຄວາມຮບັຮ ີ້ເລ ີ່ ອງສດິການນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິສີ່ ວນບ ກຄນົໂດຍທົີ່ ວໄປ (31% ລາຍງານວີ່ າ 
“ຮ ີ້ຫຼາຍ” ກີ່ ຽວກບັວຽກງານທ ີ່ ດນິ ເຊິີ່ ງໄລີ່ ເປັນ 28% ສະເລີ່ ຍທງັໝດົບ ີ້ານ). 

• ບ ີ່ ມ ຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງດ ີ້ານທ ີ່ ດນິທ ີ່ ພົ ີ້ນເດັີ່ ນເກ ດຂຶ ີ້ນພາຍໃນບີ້ານ. 
• ການລງົທນຶສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນເໜັ ີ້ນໜກັໃສີ່ ກະສກິ າຄງົທ ີ່  ແລະ ການເພ ີ່ ມຄ ນນະພາບຂອງເຄ ີ່ ອງປ ກ. ຊາວບ ີ້ານກີ່ ວາ 75% 

ລາຍງານວີ່ າໄດ ີ້ເຂົ ີ້າເຖງິການກ ີ້ຢ ມເງນິ. 
• ອ ານາດການປົກຄອງບ ີ້ານມ ຄວາມກງັວນົວີ່ າການອອກໃບຕາດນິຈະເຮດັໃຫ ີ້ມ ນຄີ່ າດນິເພ ີ່ ມຂຶ ີ້ນ ແລະ ເປັນການກະຕ ີ້ນ 

ໃຫ ີ້ປະຊາຊນົພາຍໃນບີ້ານຂາຍດນິ, ເຖງິວີ່ າການຂາຍດນິຢ ີ່ ພາຍໃນບີ້ານຈະບ ີ່ ໄດ ີ້ຮບັອະນ ຍາດຢີ່ າງເປັນທາງການກ ຕາມ. 
• ການໃຫີ້ເຊົີ່ າດນິແມີ່ ນມ ຄີ່ ານຍິມົຫຼາຍພາຍໃນພ ີ້ນທ ີ່  (ສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນນາຍທນຶຈ ນ) ເນ ີ່ ອງຈາກໃກ ີ້ກບັຊາຍແດນປະເທດ 

ຈ ນ. ແຕີ່ ຜີ່ ານມາແມີ່ ນມ ບນັຫາກີ່ ຽວກບັສນັຍາການໃຫີ້ເຊົີ່ າກບັນາຍທນຶຈ ນເຊັີ່ ນ ກ ລະນ ທ ີ່ ນາຍທນຶໄດ ີ້ຫຼບົໜ ໄປໂດຍບ ີ່  
ຈີ່ າຍເງນິຕາມທ ີ່ ໄດ ີ້ເຮດັສນັຍາຕກົລງົກນັໄວ ີ້ໃນເບ ີ້ອງຕົ ີ້ນ. 

ຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຮດັກດິຈະກ າທ ີ່ດນິ: 

• ກ ີ່ ມແມີ່ ຍງິລາຍງານວີ່ າ ພວກເຂາົໄດ ີ້ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການຕດັສນິໃຈຢ ີ່ ພາຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ຂັ ີ້ນບ ີ້ານ. 
• ເຮດັໃຫ ີ້ມ ຄວາມຮ ີ້ສກຶປອດໄພຫຼາຍຂຶ ີ້ນໃນການຄອບຄອງທ ີ່ ດນິຫຼງັຈາກໄດ ີ້ໃບຕາດນິ: ກີ່ ອນການອອກໃບຕາດນິບ ີ່ ມ ໃຜ 

ລາຍງານວີ່ າຮ ີ້ສກຶ “ປອດໄພຫຼາຍ”, ແຕີ່ ຫຼງັຈາກໄດ ີ້ຮບັໃບຕາດນິແລ ີ້ວມ ການລາຍງານຕວົເລກເຖງິ 56%. 
• ປະຊາຊນົໄດ ີ້ມ ການນ າໃຊ ີ້ໃບຕາດນິເພ ີ່ ອເປັນຫຼກັຊບັໃນການກ ີ້ຢ ມເງນິເພ ີ່ ອຫຼາກຫຼາຍຈ ດປະສງົທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ. ກີ່ ອນ 

ໜີ້າທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັໄດ ີ້ໃບຕາດນິການກ ີ້ຢ ມເງນິກບັທະນາຄານແມີ່ ນມ ຄວາມຫຍ ີ້ງຍາກຫຼາຍ. ປະຊາຊນົຍງັລາຍງານຕ ີ່ ມວີ່ າມ  
ຄວາມເຕມັໃຈທ ີ່ ຈະເສຍພາສ ທ ີ່ ດນິ ເນ ີ່ ອງຈາກໃບຕາດນິສາມາດເຮດັໃຫ ີ້ພວກເຂາົເຂົ ີ້າເຖງິການກ ີ້ຢ ມເງນິໄດ ີ້. 

• ແຕີ່ ກີ່ ອນປະຊາຊນົສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນອາໃສການເຮດັໄຮີ່  ແຕີ່ ປັດຈ ບນັໄດ ີ້ມ ການຫນັປີ່ ຽນມາປ ກພ ດເປັນສນິຄ ີ້າຫຼງັຈາກມ 
ການຖອດຖອນບດົຮຽນທ ີ່ ດ ຈາກບ ີ້ານໃກ ີ້ຄຽງ. 

 



ກ ລະນ ສກຶສາບ ີ້ານທ ີ່  2: “ຜນົປະໂຫຍດຂອງໃບຕາດນິ”  

ຊ ີ່ ບ ີ້ານ: ວຽງທອງ 

ທ ີ່ ຕັ ີ້ງ: ເມ ອງຮ ີ້ຽມ, ແຂວງຫວົພນັ 

ຂ ີ້ມ ນບ ີ້ານ:  70 ຫຼງັຄາເຮ ອນ, 309 ຄອບຄວົ 

ພາຍໃຕ ີ້ໂຄງການ: 
ແຜນງານພດັທະນາຊນົນະບດົຢ ີ່ ເຂດທ ກຍາກຂອງລາວ (NU-IRDP) 

ກດິຈະກ າໂຄງການ: ✔ການວາງແຜນນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ, 
✔ການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ, ✔ການອອກໃບຕາດນິ (ດນິປ ກສ ີ້າງ) 

ແນວທາງຂອງບ ີ້ານ: 

• ບີ້ານນ ີ້ສະແດງໃຫ ີ້ເຫນັ ລະດບັຄວາມຮບັຮ ີ້ສ ງກີ່ ວາຄີ່ າສະເລີ່ ຍ (59% ຂອງຄ າຕອບແມີ່ ນມ ຄວາມຮບັຮ ີ້ຫຼາຍຖີ້າທຽບໃສີ່  
28% ທ ີ່ ມ ພຽງແຕີ່ ຄວາມຮບັຮ ີ້ທົີ່ ວໄປ). 

• ກ ີ່ ມແມີ່ ຍງິລາຍງານວີ່ າ ດນິປ ກສ ີ້າງແມີ່ ນມ ພຽງພ ແຕີ່ ດນິກະສກິ າມ ໜີ້ອຍເຮດັໃຫ ີ້ບ ີ່ ສາມາດເຂົ ີ້າເຖງິໄດ ີ້. ພ ີ້ອມກນັນັ ີ້ນຍງັ 
ບ ີ່ ທນັມ ດນິແຮຂອງບ ີ້ານເພ ີ່ ອຜ ີ້ທ ີ່ ຫາກ ຍ ີ້າຍເຂົ ີ້າມາໃໝີ່ . 

ການປີ່ ຽນແປງອນັເປັນຜນົມາຈາກວຽກງານທ ີ່ດນິຂອງ GIZ: 

• ມ ການລງົທນຶທ ີ່ ຂ ີ້ອນຂ ີ້າງສ ງ ແລະ ໜຶີ່ ງໃນສາມຂອງຊາວບີ້ານລາຍງານວີ່ າ ມ ການລງົທນຶພາຍໃນດນິຫຼາຍຂຶ ີ້ນຍ ີ້ອນມ ໃບ 
ຕາດນິ. 

• ຊາວບີ້ານສີ່ ວນຫຼາຍກ ີ້ຢ ມເງນິຈາກທະນາຄານພດັທະນາລາວ, ໂດຍໃຊີ້ໃບຕາດນິເປັນຫຼກັຊບັຄ ີ້າປະກນັ (ຊາວບ ີ້ານຈ າ 
ນວນ 65% ສາມາດເຂົ ີ້າເຖງິເງນິກ ີ້ ແລະ 55% ແມີ່ ນໃຊ ີ້ໃບຕາດນິເປັນຫຼກັຊບັຄ ີ້າປະກນັ) 

• ມ ຄວາມຮບັຮ ີ້ສ ງກີ່ ຽວກບັ ຄວາມໝັ ີ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງທ ີ່ ດນິ, ມ ການປັບປ ງທ ີ່ ເຂັ ີ້ມແຂງຫຼງັຈາກການອອກໃບຕາດນິ: 
ກີ່ ອນການອອກໃບຕາດນິ, ປະຊາຊນົລາຍງານວີ່ າ “ປອດໄພຫຼາຍ” ພຽງແຕີ່  36%, ແຕີ່ ພາຍຫຼງັການອອກໃບຕາດນິເພ ີ່ ມ 
ຂຶ ີ້ນເປັນ 81%. 

• ມ ຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງທາງດ ີ້ານຂອບເຂດດນິເລກັນ ີ້ອຍພາຍໃນບີ້ານເນ ີ່ ອງຈາກມ ການເຄ ີ່ ອນຍ ີ້າຍ ຫຼກັໝາຍເຂດດນິທ ີ່ ໃຊ ີ້ໄວ ີ້ໝາຍ 
ເຂດແດນລະຫວີ່ າງການຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ ແລະ ບາງຄອບຄວົກ ໄດ ີ້ເສຍດນິໃຫ ີ້ປະຊາຊນົທ ີ່ ມ ດນິໃກ ີ້ຄຽງພາຍໃນບີ້ານ 
ດຽວກນັ. 

ລາຍງານຜນົການປີ່ ຽນແປງທ ີ່ ເກ ດຂຶ ີ້ນຈາກການປະຕບິດັກດິຈະກ າໂຄງການ 

• ປະຊາຊນົລາຍງານວີ່ າຄວາມຂດັແຍີ່ ງທາງດ ີ້ານທ ີ່ ດນິຫຼ ດລງົ ແລະ ຄວາມໝັ ີ້ນຄງົທາງດ ີ້ານການຄອບຄອງດນິຫຼາຍຂຶ ີ້ນ. 
ຂອບເຂດດນິກ ຊດັເຈນຂຶ ີ້ນເນ ີ່ ອງຈາກມ ການນ າໃຊ ີ້ຫຼກັໝາຍເຂດດນິທ ີ່ ຖາວອນ. 

• ປະຊາຊນົສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນກ ີ້ຢ ມເງນິຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍເພ ີ່ ອລງົທນຶໃນການລີ້ຽງສດັ, ແຕີ່ ປະຊາຊນົບາງຄນົໄດ ີ້ນ າ 
ໃຊ ີ້ໃບຕາດນິເປັນຫຼກັຊບັຄ ີ້າປະກນັເງນິກ ີ້ນອກເໜ ອຈາກການນ າໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນການລີ້ຽງສດັ. ນ ີ້ເປັນການຢັີ້ງຍ ນໃຫ ີ້ເຫນັວີ່ າ 
ໃບຕາດນິນ າມາເຊິີ່ ງຜນົປະໂຫຍດຫຼາຍຢີ່ າງ. ບ ີ້ານວຽງທອງເປັນສ ນກາງທາງດ ີ້ານການຄີ້າພາຍໃນທີ້ອງຖິີ່ ນ, ເຊິີ່ ງເຮດັໃຫ ີ້ 



ປະຊາຊນົມ ຄວາມຕີ້ອງການຈ ານວນເງນິທນຶຫຼາຍຂຶ ີ້ນກີ່ ວາທ ີ່ ໄດ ີ້ຮບັຈາກ ໂຄງການສະໜອງເງນິກ ີ້ຂະໜາດນ ີ້ອຍຈາກທະ 
ນາຄານນະໂຍບາຍ ເພ ີ່ ອໃຊ ີ້ໃນການລງົທນຶບ ກເບ ກດນິເພ ີ່ ອເຮດັໜອງປາ, ໂຮງງານນ ີ້າດ ີ່ ມໃນທີ້ອງຖິີ່ ນ, ປ ີ້ານ ີ້າມນັ ແລະ 
ທ ລະກດິອ ີ່ ນໆ. 

• ການລງົທນຶພາຍໃນດນິປ ກສ ີ້າງເພ ີ່ ມຂຶ ີ້ນຫຼງັຈາກໄດ ີ້ຮບັໃບຕາດນິ. 
• ແມີ່ ຍງິທ ີ່ ເຂົ ີ້ ີ້າຮີ່ ວມໃນການສນົທະນາແບບເປັນກ ີ່ ມໄດ ີ້ເນັ ີ້ນໜກັຕ ີ່ ມວີ່ າພວກເຂາົມ ຄວາມຮ ີ້ສກຶໝັ ີ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ ີ້ນຍ ີ້ອນວີ່ າມ 

ຊ ີ່ ເຂາົເຈ ົ ີ້າລະບ ໃນໃບຕາດນິ. 
• ແມີ່ ຍງິໄດ ີ້ລາຍງານຕ ີ່ ມວີ່ າພວກເຂາົໄດ ີ້ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຫຼາຍຂຶ ີ້ນໃນການຕດັສນິໃຈທງັພາຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ຂັ ີ້ນບ ີ້ານ ອນັ 

ເປັນຜນົມາຈາກການອອກຊ ີ່ ກ າມະສດິຮີ່ ວມທງັຜວົແລະເມຍ ຫຼ  ເປັນເຈ ົ ີ້າຂອງແບບເຕມັສີ່ ວນໃນໃບຕາດນິ. 

 

 

ກ ລະນ ສກຶສາບ ີ້ານທ ີ່  3: “ໂອກາດໃນພ ີ້ນທ ີ່ ເປົີ້າໝາຍ”  

ຊ ີ່ ບ ີ້ານ: ຫ ີ້ວຍຊ  

ທ ີ່ ຕັ ີ້ງ: ເມ ອງຊີ່ ອນ, ແຂວງຫວົພນັ 

ຂ ີ້ມ ນບ ີ້ານ:  61 ຫຼງັຄາເຮ ອນ, 502 ຄອບຄວົ 

ພາຍໃຕ ີ້ໂຄງການ:  

ບ ີ່ ເຄ ຍມ ກດິຈະກ າຈາກແຜນງານຄ ີ້ມຄອງທ ີ່ ດນິຂອງຈ ໄອແຊດັ, ປັດຈ ບນັຖ ກ
ເລ ອກເປັນບ ີ້ານເປົີ້າໝາຍຂອງແຜນງານ ELTeS 

ແນວທາງຂອງບ ີ້ານ:  

• ປະຊາຊນົມ ຄວາມຮ ີ້ຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານສ າລບັສດິໃນການນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິ. 
• ບ ີ່ ພບົຄວາມຫຍ ີ້ງຍາກໃນການກ ີ້ຢ ມເງນິໂດຍບ ີ່ ໄດ ີ້ໃຊ ີ້ໃບຕາດນິເປັນຫຼກັຊບັຄ ີ້າປະກນັ. 
• ຄວາມຮບັຮ ີ້ກີ່ ຽວກບັຄວາມໝັ ີ້ນຄງົຂອງທ ີ່ ດນິຂອງ ປະຊາຊນົບ ີ້ານຫ ີ້ວຍຊ ແມີ່ ນມ ຂ ີ້ອນຂ ີ້າງໜີ້ອຍກີ່ ວາບ ີ້ານອ ີ້ອມຂີ້າງ 

(67% ລາຍງານວີ່ າມ ຄວາມຮ ີ້ສກຶ “ປອດໄພຫຼາຍ” ໃນດນິປ ກສ ີ້າງ, ເມ ີ່ ອທຽບກບັບ ີ້ານອ ີ້ອມຂີ້າງທ ີ່ ມ ສ ງເຖງິ 73%-
76%). 

• ມ ຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງກີ່ ຽວກບັທ ີ່ ດນິກະສກິ າເກ ດຂຶ ີ້ນກບັບ ີ້ານໃນປ  2015, ແຕີ່ ກ ໄດ ີ້ມ ການແກ ີ້ໄຂກນັເອງໃນລະດບັຂັ ີ້ນອ ານາດ 
ການປົກຄອງບ ີ້ານ. ແຕີ່ ກ ຍງັເປັນກງັວນົວີ່ າຄນົອ ີ່ ນຈະສາມາດເຂົ ີ້າມານ າໃຊ ີ້ດນິຂອງພວກເຂາົໄດ ີ້. 

• ປະຊາຊນົລາຍງານວີ່ າດນິປ ກສ ີ້າງແມີ່ ນມ ພຽງພ  ແຕີ່ ດນິກະສກິ າຍງັບ ີ່ ພຽງສ າລບັໝດົທ ກຄນົພາຍໃນບີ້ານ. ພວກເຂາົຍງັ 
ໃຊ ີ້ດນິຊ ມຊນົເປັນພ ີ້ນທ ີ່ ໃນການລີ້ຽງສດັ, ນອກຈາກນັ ີ້ນໃນປ  2014 ເຄ ຍເກ ດຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງກີ່ ຽວກບັທ ີ່ ດນິກີ່ ຽວກບັ 
ການໃຫີ້ເຊົີ່ າດນິແກີ່ ບ ລສິດັຫວຽດນາມ. ບ ລສິດັດັີ່ ງກີ່ າວຈີ່ າຍເງນິຄີ່ າເຊົີ່ າໃຫ ີ້ເຈ ົ ີ້າຂອງດນິໂດຍກງົ ແທນທ ີ່ ຕ ີ້ອງຈີ່ າຍໃຫ ີ້ 
ສີ່ ວນລວມ, ນອກຈາກກ ລະນ ທ ີ່ ກີ່ າວມາ, ປະຊາຊນົກ ີ່ ບ ີ່ ເຄ ຍປະສບົກບັບນັຫາຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງກີ່ ຽວກບັທ ີ່ ດນິ ເຊິີ່ ງເຮດັໃຫ ີ້ພວກ 
ເຂາົຮ ີ້ສກຶປອດໄພໃນການຖ ກ າມະສດິທ ີ່ ດນິຕາມປົກກະຕ.ິ ທາງດ ີ້ານການລງົທນຶ ສີ່ ວນຫຼາຍປະຊາຊນົຈະລງົທນຶໃສີ່ ການ
ປ ກພ ດຖາວອນ ແລະ ການລ ີ້ຽງສດັ. 



• ແມີ່ ຍງິໄດ ີ້ລາຍງານວີ່ າ ພວກເຂາົມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມເຂົ ີ້າໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈກີ່ ຽວກບັການເຮດັທ ລະກ າທ ີ່ ດນິພາຍໃນ 
ຄອບຄວົ ແລະ ໃນຂັ ີ້ນບ ີ້ານ. 

ຄວາມຕ ີ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັທ ີ່ກີ່ ຽວຂ ີ້ອງ: 

• ປະຊາຊນົພ ໃຈກບັການວາງແຜນນ າໃຊ ີ້ທ ີ່ ດນິຂະໜາດນ ີ້ອຍ (Micro Land Use Plan) ທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ແລ ີ້ວແຕີ່ ຍງັບ ີ່ ແນີ່ ໃຈວີ່ າ 
ຈະເກ ດຫຍງັຂຶ ີ້ນຕ ີ່ ໄປຖີ້າຫາກປະຊາກອນເພ ີ່ ມຂຶ ີ້ນ. ພວກເຂາົຍງັຄາດຫວງັຜນົປະໂຫຍດຈາກກດິຈະກ າວາງແຜນນ າໃຊ ີ້ 
ທ ີ່ ດນິແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມເຊິີ່ ງເຕົ ີ້າໂຮມເອາົທ ກຄນົພາຍໃນບີ້ານມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການຈດັສນັທ ີ່ ດນິແຕີ່ ລະປະເພດ. 

• ບາງຄວົເຮ ອນແມີ່ ນໄດ ີ້ເຂົ ີ້າເຖງິເງນິກ ີ້ຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍສ າລບັເງນິກ ີ້ເພ ີ່ ອການລ ີ້ຽງສດັ. ຜີ່ ານມາແມີ່ ນ ຢ ມຈາກພ ີ່  
ນ ີ້ອງ ແລະ ຄນົໃກ ີ້ຊດິ, ນບັແຕີ່ ປ  2015 ເປັນຕົ ີ້ນມາ ປະຊາຊນົກ ໄດ ີ້ມ ການກ ີ້ຢ ມເງນິຈາກທະນາຄານເປັນສີ່ ວນໃຫຍີ່ . 

• ປະຊາຊນົມ ຄວາມຕີ້ອງການໃບຕາດນິ ພ ີ້ອມທງັກີ່ າວຕ ີ່ ມວີ່ າຈະໄດ ີ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ ີ້ນເຊັີ່ ນ: ມ ຂອບເຂດດນິທ ີ່ ຈະ 
ແຈ ີ້ງຂຶ ີ້ນ, ເພ ີ່ ອຫຼ ກລ ີ້ຽງຂ ີ້ຂດັແຍີ່ ງ ແລະ ຍງັຊີ່ ວຍຫຼ ດຜີ່ ອນການຈບັຈອງດນິເປົີ່ າວີ່ າງອ ກດ ີ້ວຍ. 

• ຊາວບີ້ານຜ ີ້ໃຫ ີ້ສ າພາດຄາດຫວງັວີ່ າໂຄງການຈະຊີ່ ວຍພວກເຂາົໃນວຽກງານຂຶ ີ້ນທະບຽນທ ີ່ ດນິ ແລະ ການອອກໃບຕາດນິ 
ເພ ີ່ ອທ ີ່ ພວກເຂາົຈະສາມາດນ າໃຊ ີ້ປະໂຫຍດໃນການເຂົ ີ້າເຖງິເງນິກ ີ້ຈາກທະນາຄານ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


