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ຄຸ້ຳາຂອບໃຈ
ກໍລໍະນສີກຶໍສານີ�ດາໍເນນີໂດຍິ ກໍຸມ່ແລກໍປ່ຽນຂໍັ�ມນູເລ່ືອງທ່ີີ່ດນິ (Land Information Working Group - LIWG) ໂດຍິກໍານຮ່່ວມມກືໍບັຸຄະນະນຕິສິາດ-ລດັຖິະ
ສາດ ມະຫາວທິີ່ະຍິາໄລແຫ່ງຊ້າດ ແລະ ໄດ�ຮັ່ບຸກໍານສະໜັບັຸສະໜັນູ ທຶີ່ນຈາກໍໂຄງກໍານ ບໍຸລຫິານລດັກໍຽ່ວກໍບັຸທ່ີີ່ດນິປະຈາໍພັາກໍພືັ�ນແມນ່ໍ�າຂັອງ (Mekong Region 
Land Governance - MRLG). LIWG ຂໍັຂັອບຸໃຈໃນກໍານສະໜັບັຸສະໜັນູຈາກໍ MRLG ແລະ ຂໍັສະແດງຄວາມຂັອບຸໃຈມາຍັິງຄະນະນຕິສິາດ-ລດັຖິະສາດ ທ່ີີ່ອານຸ
ມດັໃນກໍານດາໍເນນີກໍລໍະນສີກຶໍສານີ� ແລະ ກໍານແຕງ່ຕັ�ງພັະນກັໍງານເຂົັ�າຮ່່ວມໃນກໍານເກໍບັຸກໍາໍຂໍັ�ມນູພັາກໍສະໜັາມ.

ພັວກໍເຮົ່າຂໍັສະແດງຄວາມຂັອບຸໃຈເປັນຢ່່າງສງູຕໍກ່ໍານຮ່່ວມມຈືາກໍພັະນກັໍງານລດັ ໃນເມອືງ ໃໝ່ ່ແຂັວງ ຜົົ້�ງສາລ ີ ທ່ີີ່ໄດ�ໃຊ້�ເວລາໃນກໍານໃຫ�ຂໍັ�ມນູ, ແບຸ່ງປັນວທີິີ່ກໍານເຮັ່ດ
ວຽກໍຕວົຈງິ, ແລກໍປ່ຽນທັີ່ດສະນະ ແລະ ປະສບົຸກໍານກ່ໍຽວກໍບັຸ ສດິຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນໃີນພືັ�ນທ່ີີ່ສກຶໍສາ ແລະ ເຂົັ�າຮ່່ວມເກໍບັຸກໍາໍຂໍັ�ມນູ ພັາກໍສະໜັາມ. ພັວກໍເຮົ່າຂໍັ
ຂັອບຸໃຈເປັນພິັເສດມາຍັິງ ອົງກໍານ ຫ່ວງໄຍິຮ່່ວມໃຈພັັດທີ່ະນາ (World Renew) ທ່ີີ່ໃຫ�ກໍານສະໜັບັຸສະໜັນູໃນກໍານປະສານງານ, ແນະນາໍບຸ�ານທ່ີີ່ໄປສກຶໍສາ ແລະ ລງົ
ສະໜັາມກໍບັຸພັວກໍເຮົ່າ.

ຂໍັຂັອບຸໃຈມາຍັິງທ່ີ່ານ Dr. James R. Chamberlain ທ່ີີ່ຊ່້ວຍິຜູົ້�ນາໍທີີ່ມໃນກໍານສຶກໍສາ ແລະ ຂັຽນບົຸດ ຄດິເຖິິງບັຸນຫາທ່ີີ່ຊັ້ບຸຊ້�ອນທ່ີີ່ຫີີກໍລ່ຽງບ່ໍຸໄດ�ໃນກໍານສຶກໍສາປະເພັດ
ນີ�.

ສດຸທີ່�າຍິນີ�ພັວກໍເຮົ່າຂໍັສະແດງຄວາມຂັອບຸໃຈຢ່່າງສດຸຊຶ້�ງມາຍັິງຜູົ້�ທ່ີີ່ມີສວ່ນຮ່່ວມໃນກໍານສກຶໍສາທີ່ກຸໍທ່ີ່ານທັີ່ງແມຍິ່ິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ໃນບຸ�ານທ່ີີ່ສະລະເວລາ, ໃຫ�ຄວາມເຊ່ື້ອໃຈ, 
ມດິຕະພັາບຸ ແລະ ກໍານຕ�ອນຮັ່ບຸອັນອົບຸອຸນ່ແກໍທີ່ີ່ມງານພັວກໍເຮົ່າ, ກໍານສຶກໍສາຄັ�ງນີ�ບ່ໍຸສາມາດປະສົບຸຜົົ້ນສາໍເລດັລງົໄດ�ໂດຍິປາສະຈາກໍພັວກໍເຂົັາ.

ຜູ້້�ທົົບທົວນ ສະບັບພາສາອັງກດິ: Natalie Y. Campbell and Violaine Fourile

ຜູ້້�ກວດແກ� ສະບັບພາສາອັງກດິ: Jan Taylor

ຜູ້້�ຖ່່າຍິພາບ: ເພັັດສາຄອນ ສມົຟອງບຸຸດຕະຂັັນ

ອອກແບບ: Watcharapol Isarangkul Na Ayuthaya

ການຂຽນອ�າງອງິ: ເພັັດສາຄອນ ສມົຟອງບຸຸດຕະຂັັນ. (2022). ການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງປ່່າໄມ�ຕາມປ່ະເພນ ີຂອງແມຍິ່ິງໃນ ສປ່ປ່ ລາວ. ກໍລໍະນສີກຶໍສາຂັອງ MRLG ສະບັຸບຸທີີ່ # 
5. ວຽງຈນັ: LIWG, MRLG.

ຂອບເຂດຄຸ້ວາມຮັັບຜິູ້ດຊອບ
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6 ກໍໍລະນີສີຶຶກໍສຶາ

ລາຍິການອັກສອນຫຍິຳ�

CAW ຄະນະກໍາໍມາທິີ່ກໍານ ເພ່ືັອຄວາມກໍ�າວໜັ�າຂັອງແມຍິ່ິງ

DAFO ຫ�ອງກໍານກໍະສກິໍາໍ ແລະ ປ່າໄມ�ເມອືງ

DoNRE ຫ�ອງກໍານຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດ ແລະ ສິງ່ແວດລ�ອມເມອືງ

IFAD ກໍອງທຶີ່ນສາກໍນົສາໍລັບຸກໍານພັັດທີ່ະນາກໍະສກິໍາໍ

LIWG ກໍຸມ່ແລກໍປ່ຽນຂໍັ�ມນູເລ່ືອງທ່ີີ່ດນິ

LFNC ແນວລາວສ�າງຊ້າດ

LWU ສະຫະພັັນແມຍິ່ິງລາວ

PLUP ກໍານວາງແຜົ້ນນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິແບຸບຸມີສວ່ນຮ່່ວມ

PRA ກໍານປະເມນີຊົ້ນນະບົຸດແບຸບຸມີສວ່ນຮ່່ວມ

NGO ອງົກໍານຈດັຕັ�ງທ່ີີ່ບ່ໍຸແມນ່ຂັອງລດັ

NTFP ເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົ

VFMP ແຜົ້ນຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ບຸ�ານ
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1. ບົດນຳາ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທີ່ດທ່ີີ່ບ່ໍຸມທີີ່າງອອກໍສູທ່ີ່ະເລ, ມຊີ້າຍິແດນຕດິ
ກໍບັຸປະເທີ່ດຫວຽດນາມ, ໄທີ່, ຈນີ, ກໍາໍປຸເຈຍິ ແລະ ມຽນມ�າ. ໂດຍິ
ພັາບຸລວມ ພູັມສັນຖິານຂັອງປະເທີ່ດ ປະກໍອບຸດ�ວຍິເຂັດທ່ົີ່ງພັຽງ 
ແລະ ພູັເຂົັາ ແລະ ພືັ�ນທ່ີີ່ປົກໍຄມຸດ�ວຍິປ່າໄມ�. ສາໍລັບຸປ່າໄມ�ໃນເຂັດ
ພູັເຂົັາມຄີວາມຫີາກໍດ�ານຊີ້ວະນາໆພັັນ ແລະ ອດຸມົສມົບຸນູໄປດ�ວຍິ
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດ. ເຂັດນີ�ຍັິງເປັນບຸ່ອນຢູ່່ອາໃສຂັອງ
ປະຊ້າຊົ້ນຫີາຍິຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ທ່ີີ່ຕ�ອງອາໃສປ່າໄມ�ໃນກໍານດາໍລງົຊີ້ວດິຕາມ
ປະເພັນ,ີ ເປັນວດັສະດເຸພ່ືັອປຸກໍສ�າງເຮື່ອນ, ພືັດສະໝ່ນູໄພັ ແລະ ຍັິງ
ມີຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມາຊ້າດອີກໍຫີາຍິຢ່່າງ ທ່ີີ່ຖືິກໍນາໍໃຊ້�ໃນກໍານ
ປະກໍອບຸພິັທີີ່ກໍາໍທີ່າງວັດທີ່ະນາທໍີ່າ ທ່ີີ່ເປັນສ່ວນສາໍຄັນໃນລະບົຸບຸ
ຄວາມເຊ່ື້ອໃນສັງຄົມທີ່�ອງຖ່ິິນ ແລະ ກໍານນາໍໃຊ້�ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ
ທໍີ່າມະຊ້າດໃນກໍານດາໍລງົຊີ້ວດິ.

ຄວາມເຂົັ�າໃຈຕໍກ່ໍບັຸຄນຸຄາ່ ແລະ ຄວາມເຊ່ື້ອຂັອງຊຸ້ມຊົ້ນໃນທີ່�ອງຖ່ິິນ, 
ໂດຍິສະເພັາະຕໍກ່ໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິ, ປ່າໄມ� ແລະ ນໍ�າ ເປັນສິງ່ສາໍຄນັ
ສາໍຫັີບຸໂຄງກໍານພັັດທີ່ະນາ ທ່ີີ່ມເີປົ� າໝ່າຍິໃນກໍານປັບຸປຸງຄວາມຢູ່່ດ-ີ
ກໍນິດຂີັອງຊຸ້ມຊົ້ນ ເປັນຕົ�ນແມນ່ ກໍານເນັ�ນໃສ່ ເລື່ອງສດິທິີ່ຂັອງແມຍິ່ິງ, 
ຄວາມເທ່ົີ່າທີ່ຽມທີ່າງເພັດ ແລະ ກໍານປ່ຽນແປງດ�ານຄວາມ
ສະເໝ່ພີັາບຸລະຫວາ່ງ ຍິິງ-ຊ້າຍິໃນທີ່າງທ່ີີ່ດຂຶີັ�ນ. ຈາກໍກໍານທົີ່ບຸທີ່ວນ
ເອກໍະສານກໍຽ່ວກໍບັຸບັຸນຫານີ� ຍັິງເຫັນວາ່ ກໍານບັຸນທຶີ່ກໍເລື່ອງສດິຕາມ
ປະເພັນໃີນກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດິນໃນເຂັດປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ
ທໍີ່າມະຊ້າດແມນ່ຍັິງມໜີັ�ອຍິຫລາຍິຢູ່່ໃນລາວ.

ຈາກໍກໍານສຶກໍສາຂັອງ ສມົຟອງບຸຸດຕະຂັັນ (Somphongbountha-
kanh) ແລະ ແຊ້ນເບີຸເຈນັ (Sandbergen) (2020) ໃນມໍ່ໆ ມາ
ນີ�ໃນດ�ານກໍານຮັ່ບຸຮູ່�ກໍາໍມະສິດທ່ີີ່ດນິຂັອງແມຍິ່ິງຕາມປະເພັນ ີໄດ�ເຫັນ
ວາ່ໃນຊົ້ນເຜ່ົົ້າທ່ີີ່ໃຊ້�ພັາສາ ຕະກໍນຸ ລາວ-ໄຕ ແມນ່ມກີໍານເຄາົລບົຸ ແລະ 
ຍິອມຮັ່ບຸສດິກໍານນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິຂັອງແມຍິ່ິງຕາມປະເພັນ ີໃນສງັຄມົ, ໃນ
ຂັະນະດຽວ ກໍນັກໍໍພົ່ັບຸວາ່ ຊົ້ນເຜ່ົົ້າທ່ີີ່ໃຊ້�ພັາສາຕະກໍນຸ ມອນ-ຂັະແມ, 
ມົ�ງ-ອິວ-ມ�ຽນ ແລະ ຊິ້ໂນ-ທິີ່ເບຸດ ແມ່ຍິິງຍັິງບ່ໍຸທັີ່ນໄດ�ຮັ່ບຸສດິເຫ່ົີານີ�. 
ເຫດຜົົ້ນທ່ີີ່ພັາໃຫ�ມຄີວາມແຕກໍຕາ່ງ ຍິ�ອນລະບົຸບຸໂຄງສ�າງທີ່າງສງັຄມົ 
ໃນກໍານສຶບຸທີ່ອດມໍຣະດກົໍຜ່ົ້ານແມສູ່ລ່ກູໍສາວ ແລະ ສັງຄົມທ່ີີ່ສບຶຸທີ່ອດ
ມຣໍະດກົໍຈາກໍ ພ່ໍັສູລ່ກູໍຊ້າຍິ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕ່າມ ກໍອ່ນຈະສະຫຸີບຸຕາມ
ກໍານຄົ�ນພົັບຸດັ່ງກໍ່າວ, ຄວນມີກໍານສຶກໍສາລາຍິລະອຽດໃນກໍານ
ປະຕິບັຸດ ຕາມປະເພັນີຂັອງແຕ່ລະຊົ້ນເຜ່ົົ້າກໍ່ອນ. ປົກໍກໍະຕິແລ�ວ
ຊົ້ນເຜ່ົົ້າທ່ີີ່ໃຊ້� ພັາສາ ຕະກໍນຸ ລາວ-ໄຕ ຈະເປັນສງັຄມົທີີ່ໃຫ�ກໍານນບັຸຖືິ
ທັີ່ງສອງລະບົຸບຸໂຄງສ�າງ, ເຮັ່ດໃຫ�ສະຖິານະຂັອງທັີ່ງສອງເພັດ (ຍິິງ-
ຊ້າຍິ) ມຄີວາມສະເໝ່ພີັາບຸຫີາຍິ ຫືີ ໜັ�ອຍິເທ່ົີ່າໆກໍນັ. ຍົິກໍຕວົຢ່່າງ 
ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ໄຕ-ຢ່ວນ ທ່ີີ່ຢູ່່ທີ່າງພັາກໍເໜັອືຂັອງປະເທີ່ດໄທີ່, ຫີາຍິຄນົ
ອາດເຫັນວາ່ເປັນສງັຄມົແບຸບຸໃຫ�ຄວາມສາໍຄນັໃນກໍານສບືຸເຄອືຍິາດ
ຜ່ົ້ານທີ່າງແມ ່ເຊ່ິ້ງບຸາງຄົນບຸອກໍວາ່ແມຍິ່ິງສາມາດຕດັສນິໃຈໄດ�ຫີາຍິ
ກໍວາ່, ແຕລ່ະບົຸບຸກໍານສືບຸເຊື້�ອສາຍິ ເຮົ່າບ່ໍຸສາມາດເຂົັ�າໃຈໄດ�ວາ່ແມນ່
ກໍານສບືຸສາຍິຍິາດຜ່ົ້ານຜູົ້�ຊ້າຍິ ຫືີ ແມຍິ່ິງ. ນອກໍຈາກໍນີ�ພັວກໍເຮົ່າຕ�ອງ
ເຂົັ�າໃຈອີກໍວາ່ ຄາໍວາ່ ກໍານນບັຸຖືິເຊື້�ອສາຍິທີ່າງແມ ່ຫືີ ເຊື້�ອສາຍິທີ່າງ
ພ່ໍັ ເປັນພັຽງແຕອ່ດຸມົຄະຕເິທ່ົີ່ານັ�ນ ແລະ ໃນທີ່າງປະຕບັິຸດບ່ໍຸຈາໍເປັນ
ຕ�ອງເປັນແນວນັ�ນສະເໝ່ໄີປ ໂດຍິສະເພັາະກໍຽ່ວກໍບັຸກໍາໍມະສດິທ່ີີ່ດນິ
ຕາມປະເພັນ.ີ

ໃນ ສປປ ລາວ, ກໍດົໝ່າຍິວາ່ດ�ວຍິທ່ີີ່ດິນສະບັຸບຸເກໍົາ່ (2003) ໄດ�ລະບຸຸ
ຢ່່າງຈະແຈ�ງເຖິິງສິດຂັອງແມ່ຍິິງໃນກໍານເຂົັ�າເຖິິງທ່ີີ່ດິນ, ຈຶງ່ຖືິເປັນ
ພືັ�ນຖິານ ໃນກໍານເພ່ິັມຄວາມໝ່ັ�ນຄົງຕໍ່ທ່ີີ່ດິນໃຫ�ແກໍ່ແມ່ຍິິງ. ເຖິິງ
ຢ່່າງໃດກໍໍຕ່າມ, ກໍດົໝ່າຍິວາ່ດ�ວຍິທ່ີີ່ດນິສະບັຸບຸປັບຸປຸງໃໝ່ ່(2019) 
ແລະ ກໍດົໝ່າຍິວາ່ດ�ວຍິປ່າໄມ� (2019) ຍັິງບ່ໍຸໄດ�ເວົ�າເຖິິງເລື່ອງກໍານ
ປະຕບັິຸດຕາມປະເພັນ,ີ ຮີ່ດຄອງປະເພັນ ີແລະ ຄນຸຄາ່ ແລະ ບ່ໍຸໄດ�ໃຫ�

ຄວາມສາໍຄັນໃນເລື່ອງກໍານເຂົັ�າເຖິິງລະບົຸບຸເຫ່ົີານີ�ຂັອງແມ່ຍິິງເທ່ືີ່ອ 
(MRLG & LIWG, 20201). ຍົິກໍຕວົຢ່່າງ ກໍດົໝ່າຍິວາ່ດ�ວຍິທ່ີີ່ດນິ 
(2019), ບ່ໍຸໄດ�ເວົ�າເຖິິງບັຸນຫາສິດຂັອງແມ່ຍິິງທ່ີີ່ຈະຮັ່ບຸປະກໍັນກໍານ
ຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິ, ເຊ່ິ້ງແຕກໍຕາ່ງຈາກໍກໍດົໝ່າຍິທ່ີີ່ດນິປ ີ2003 ທ່ີີ່ໄດ�
ເວົ�າເຖິິງຜູົ້�ຍິິງ ແລະ ກໍານມຊ່ືີ້ຮ່່ວມໃນກໍານອອກໍໃບຸຕາດນິ. ໃນສວ່ນ
ຂັອງກໍານນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດິນຕາມປະເພັນ,ີ ມາດຕາ 130 ຂັອງກໍດົໝ່າຍິວາ່
ດ�ວຍິທ່ີີ່ດິນ ໄດ�ລະບຸຸໄວ�ວາ່ ກໍານຮັ່ບຸຮູ່�ສິດນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດິນຕາມປະເພັນ ີ
ແມນ່ກໍາໍນດົຈາກໍກໍານນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິຕໍເ່ນື່ອງກໍນັເປັນເວລາ 20 ປ ີໂດຍິ
ບ່ໍຸມີຂໍັ�ຂັັດແຍ່ິງໄດໆ. ເຖິິງວ່າສິ່ງນີ�ຈະເປັນບຸາດກໍ�າວໜັຶງ່ ໃນກໍານ
ຍິອມຮັ່ບຸ ກໍານນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນຫີີາຍິຂຶັ�ນ, ແຕ່ຄາໍວາ່ ‘ກໍານ
ໃຊ້�’ ທ່ີີ່ດນິຍັິງບ່ໍຸຈະແຈ�ງ ແລະ ບ່ໍຸໄດ�ຖືິກໍນຍິິາມ, ແລະ ມກັໍສນັນຖິິານ
ວ່າແມ່ນກໍານໃຊ້�ດິນ ‘ພັາຍິໃຕ�ກໍານທໍີ່າກໍານຜົ້ະລິດ’. ກໍານໃຫ�ຄາໍ
ນຍິິາມ ຫືີ ກໍານແປຄວາມໝ່າຍິແບຸບຸນີ�ຈະເຮັ່ດໃຫ�ສິດຕໍ່ກໍາໍມະສິດ
ທ່ີີ່ດິນ ໃນກໍານເຮັ່ດໄຮ່່ໝ່ນູວຽນບ່ໍຸຖືິກໍຍິອມຮັ່ບຸ ເພັາະວາ່ຊຸ້ມຊົ້ນສວ່ນ
ຫີາຍິເຮັ່ດກໍະສກິໍາໍໄຮ່່ໝ່ນູວຽນຕາມປະເພັນ ີໂດຍິ ‘ນາໍໃຊ້�’ ດນິ ຄັ�ງ
ໜັຶງ່ແລ�ວປະໃຫ�ດນິຫວາ່ງ ແລະ ເກໍດີປ່າຄນືໃໝ່ໃ່ນໄລຍິະເວລາຫີາຍິ
ກໍວາ່ 20 ປີ ຈິງ່ກໍັບຸມາບຸ່ອນເກໍົ່າ. ຖິ�າກໍານແປຄວາມໝ່າຍິຕາມ
ກໍດົໝ່າຍິ ທ່ີີ່ແປວາ່ກໍານປະໄວ�ເທ່ົີ່າກໍບັຸບ່ໍຸນາໍໃຊ້� ເຮັ່ດໃຫ�ປະຊ້າຊົ້ນ ທ່ີີ່
ເຮັ່ດໄຮ່່ໝ່ນູວຽນ ໃນຊຸ້ມຊົ້ນຊົ້ນເຜ່ົົ້າຈະສູນເສຍິທ່ີີ່ດິນຂັອງເຂົັາເຈົ�າ
ເປັນຈາໍນວນຫີາຍິ, ເຊ່ິ້ງມໂີອກໍາດເປັນໄປໄດ�ວາ່ ກໍານດາໍລົງຊີ້ວດິຂັອງ
ພັວກໍເຂົັາແມ່ນຂຶັ�ນກັໍບຸໄລຍິະເວລາຂັອງຮ່ອບຸວຽນນີ�. ກໍານເຮັ່ດ
ກໍະສິກໍາໍຕາມປະເພັນີຄວນຖືິກໍນາໍມາພິັຈາລະນາໃນກໍານຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບັຸດກໍົດໝ່າຍິ. ຄວນຈະມີກໍານອະທິີ່ບຸາຍິລະອຽດກໍ່ຽວກໍັບຸ
ບັຸນຫານີ� ໃນນຕິກິໍາໍລຸມ່ກໍດົໝ່າຍິ ຫືີ ຂໍັ�ແນະນາໍທ່ີີ່ກ່ໍຽວຂັ�ອງເພ່ືັອໃຫ�ມີ
ຄວາມຈະແຈ�ງຂຶັ�ນກໍວາ່ເກໍົາ່ ເພ່ືັອຮັ່ບຸປະກັໍນວາ່ສດິກໍານນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິ
ຂັອງແມ່ຍິິງບ່ໍຸຖືິກໍມອງຂັ�າມ, ບ່ໍຸດັ່ງນັ�ນ ອາດຈະເປັນອຸປະສັກໍຕໍ່ກັໍບຸ
ຊຸ້ມຊົ້ນ ແລະ ອາດສົງ່ຜົົ້ນກໍະທົີ່ບຸທີ່າງເສດຖິະກິໍດ-ສັງຄມົໃນດ�ານລບົຸ.

ດັງ່ນັ�ນ, ເຖິິງວາ່ຈະມຄີວາມກໍ�າວໜັ�າໃນກໍານເຮັ່ດໃຫ�ເກໍດີກໍານຮັ່ບຸຮູ່� 
ກໍານປະຕິບັຸດຕາມປະເພັນໃີນກົໍດໝ່າຍິທ່ີີ່ດນິ, ແຕກ່ໍດົລະບຸຽບຸນີ�ຍັິງບ່ໍຸ
ໄດ�ເວົ�າເຖິິງສິດຂັອງແມ່ຍິິງໃນກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດິນໂດຍິລວມ, ອາດ
ເຮັ່ດໃຫ�ແມຍິ່ິງບຸາງກໍຸມ່ຄນົທ່ີີ່ຢູ່່ພັາຍິໃຕ�ລະບົຸບຸສບຶຸທີ່ອດມລໍະດກົໍຜ່ົ້ານ
ທີ່າງພ່ໍັສູລ່ກູໍຊ້າຍິ ເສຍິຜົົ້ນປະໂຫຍິດຢ່່າງຊັ້ດເຈນ.

ສວ່ນໃຫຍ່ິແລ�ວ ທ່ີີ່ດນິແມ່ນໜັຶງ່ໃນຊັ້ບຸສນິທ່ີີ່ມຄີາ່ຫີາຍິສາໍຫັີບຸຜູົ້�ຊ້າຍິ 
ແລະ ແມຍິ່ິງ, ທ່ີີ່ດນິຍັິງເປັນສນູກໍາງຂັອງກໍານດາໍລງົຊີ້ວດິໃນຮ່ບູຸແບຸບຸ 
ເປັນບຸ່ອນທໍີ່າກໍານຜົ້ະລດິປູກໍຝັ້ງ, ລ�ຽງສດັ ແລະ ຮັ່ບຸປະກໍນັຄວາມ
ໝ່ັ�ນຄົງທີ່າງດ�ານສະບຸຽງອາຫານໂດຍິລວມ ເຊ່ິ້ງສວ່ນໃຫຍ່ິແລ�ວວຽກໍ
ເຫ່ົີານີ�ຈະເປັນກໍິດຈະກໍາໍທ່ີີ່ກໍ່ຽວຂັ�ອງກໍັບຸແມ່ຍິິງ. ລະບົຸບຸດັ່ງກ່ໍາວມີວິ
ວດັທີ່ະນາກໍານມາຫີາຍິຊ່ົ້ວອາຍຸິຄົນ ແລະ ມີກໍານປັບຸປ່ຽນມາຢ່່າງ
ຕໍ່ເນື່ອງຢ່່າງມີເອກໍະລັກໍ ເຊ່ິ້ງພັວກໍເຮົ່າເອີ�ນວາ່ ກໍານປະຕິບັຸດຕາມ
ປະເພັນ.ີ ກໍລໍະນສີກຶໍສາສະບັຸບຸນີ�ແມ່ນເພ່ືັອສ�າງຄວາມກໍະຈາ່ງແຈ�ງໃນ
ບັຸນຫາທ່ີີ່ກໍຽ່ວຂັ�ອງກໍບັຸກໍານເຂົັ�າເຖິິງສດິຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�
ຂັອງແມຍິ່ິງໃນລະບົຸບຸກໍານປະຕິບັຸດຕາມປະເພັນ.ີ

ໃນບົຸດລາຍິງານກໍລໍະນສີກຶໍສາສະບັຸບຸນີ� ແມ່ນກໍານສະເໜັຜົີົ້ນໄດ�ຮັ່ບຸ
ຈາກໍກໍານສກຶໍສາໃນສອງບຸ�ານຢູ່່ເມອືງໃໝ່ ່ແຂັວງຜົົ້�ງສາລ.ີ ຕອນຕົ�ນ
ຂັອງບົຸດລາຍິງານ ແມນ່ສະເໜັກີໍຽ່ວກໍບັຸ ກໍານຮັ່ບຸຮູ່�ຂັອງຊຸ້ມຊົ້ນ ໃນ
ສອງບຸ�ານຕໍກ່ໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນ.ີ ຈາກໍນັ�ນຈະສະແດງ
ໃຫ�ເຫັນເຖິິງ ກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດິນຕາມປະເພັນຂີັອງແມ່ຍິິງໃນບຸ�ານ 
ແລະ ກໍານສຶກໍສາລະອຽດເລື່ອງບົຸດບຸາດຂັອງແມຍິ່ິງໃນກໍານຄຸ�ມຄອງ
ທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�. ສດຸທີ່�າຍິແມ່ນຂໍັ�ແນະນາໍ ແລະ ແນວທີ່າງໃນກໍານ
ເພ່ີັມກໍານຮັ່ບຸຮູ່�ສດິກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນສີາໍລບັຸແມຍິ່ິງ.
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2. ວທີິົການ ແລະ ຈນັຍິາບັນການຄຸ້ົ�ນຄຸ້ວ�າ

1 ເບ່ິຸງຈາໍນວນຜູົ້�ໃຫ�ກໍານສໍາພັາດໃນເອກໍະສານຊ້�ອນທີ່�າຍິ 1.

2 ສະມາຊິ້ກໍຄະນະກໍໍາມະກໍານ ກໍານສຶກໍສາ ປະກໍອບຸດ�ວຍິຕົວແທີ່ນຈາກໍ LIWG, MRLG ແລະ CARE ທ່ີີ່ມີປະສົບຸກໍານໃນກໍານເຮັ່ດວຽກໍກໍ່ຽວກໍັບຸທ່ີີ່ດິນ, ປ່າໄມ� 
ແລະ ບົຸດບຸາດຍິິງ-ຊ້າຍິ.

3 ເງືອ່ນໄຂັກໍານເລືອກໍບຸ�ານຄື: (1) ເປັນບຸ�ານດັ�ງເດີມທ່ີີ່ປະຊ້າຊົ້ນຍັິງເຮັ່ດໄຮ່່; (2) ຍັິງຮັ່ກໍສາຮີ່ດຄອງປະເພັນ;ີ (3) ບຸ�ານທ່ີີ່ເຮັ່ດນາ ແລະ ໃຊ້�ດິນຫີາຍິຮູ່ບຸແບຸບຸ; (4) 
ຊົ້ນເຜ່ົົ້າຕ່າງກໍັນ (ກໍໍາລະນສີຶກໍສານີ�ແມ່ນບຸ�ານທ່ີີ່ເປັນເຜ່ົົ້າໃນຕະກໍຸນພັາສາ ມອນ-ຂັະແມ ແລະ ລາວ-ໄຕ); (5) ບຸ�ານຢູ່່ໃນເຂັດຊົ້ນນະບົຸດ ແລະ ມີປ່າໄມ�; (6) ບຸ�ານ
ໜັຶງ່ໄດ�ເຮັ່ດກໍານວາງແຜົ້ນນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດິນແບຸບຸມີສ່ວນຮ່່ວມ (PLUP) ແລ�ວ ແລະ ອີກໍບຸ�ານໜັຶງ່ບ່ໍຸໄດ�ເຮັ່ດກໍິດຈະກໍໍາ PLUP; (7) ບຸ�ານອ�ອມຮ່ອບຸໄປດ�ວຍິປ່າດົງດິບຸ 
ແລະ ຄຸ�ມຄອງໂດຍິປະຊ້າຊົ້ນ. 

2.1. ວທີິີ່ກໍານ
ກໍລໍະນສີກຶໍສານີ� ໄດ�ດາໍເນນິຢູ່່ສອງບຸ�ານ ໃນເມອືງໃໝ່ ່ແຂັວງ ຜົົ້�ງ
ສາລ ີທີ່າງພັາກໍເໜັອືຂັອງ ສປປ ລາວ. ບຸ�ານໜັຶງ່ເປັນບຸ�ານຂັອງ
ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມ-ຸອ ູ(ມອນ-ຂັະແມ) ແລະ ອກີໍບຸ�ານໜັຶງ່ເປັນບຸ�ານຂັອງ
ຊົ້ນເຜ່ົົ້າໄຕຂັາວ (ລາວ-ໄຕ). ກໍານເຮັ່ດວຽກໍ ພັາກໍສະໜັາມເລ່ີມໃນ
ທີ່�າຍິເດອືນ ມງັກໍອນ ຫາ ຕົ�ນເດອືນ ກໍມຸພັາ ປ ີ2021.

ກໍລໍະນສີກຶໍສາໄດ�ນາໍໃຊ້�ຫີາຍິວທີິີ່ກໍານປະສມົປະສານກໍນັ ເຊ່ັ້ນ: ທົີ່ບຸ
ທີ່ວນເອກໍະສານທ່ີີ່ກ່ໍຽວຂັ�ອງ, ເກໍບັຸກໍາໍຂໍັ�ມນູເບືຸ�ອງຕົ�ນໂດຍິໃຊ້�ເຄື່ອງມື
ກໍານປະເມີນຊົ້ນນະບົຸດແບຸບຸມີສ່ວນຮ່່ວມ ລວມທັີ່ງກໍານສາໍພັາດ
ອາໍນາດກໍານປົກໍຄອງບຸ�ານ, ຜູົ້�ເຖົິ�າ ຜູົ້�ແກໍໃ່ນບຸ�ານທັີ່ງແມຍິ່ິງ ແລະ 
ຜູົ້�ຊ້າຍິ, ສນົທີ່ະນາແຍິກໍກໍຸມ່ຜູົ້�ຍິິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ທ່ີີ່ເປັນຕວົແທີ່ນຈາກໍ
ສະຖິານະທີ່າງສງັຄມົຕາ່ງກໍນັ1. ກໍານເຮັ່ດວຽກໍພັາກໍສະໜັາມແມນ່
ລວມທັີ່ງກໍານໃຊ້�ເວລາໃນຊຸ້ມຊົ້ນ ແລະ ເຮັ່ດກໍິດຈະກໍາໍປະຈາໍວນັ
ຮ່່ວມກໍບັຸປະຊ້າຊົ້ນ ພັ�ອມທັີ່ງກໍານຍ່ິາງສາໍຫີວດບຸ�ານ ແລະ ສງັເກໍດ
ກໍານຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມ.

ໃນລະຫວ່າງກໍານສຶກໍສາ, ໄດ�ມີກໍານສ�າງແບຸບຸສອບຸຖິາມ ແລະ 
ປກືໍສາຫາລກືໍບັຸສະມາຊິ້ກໍຄະນະກໍາໍມະກໍານ ກໍານສກຶໍສາ2, ສາໍລບັຸ
ເງືອ່ນໄຂັໃນກໍານເລອືກໍບຸ�ານ3. ແມນ່ໄດ�ຕກົໍລົງກັໍນລ່ວງໜັ�າກໍອ່ນກໍານ
ສຶກໍສາ. ກໍ່ອນລົງເຮັ່ດວຽກໍຢູ່່ບຸ�ານ ທີີ່ມງານໄດ�ເຂົັ�າພົັບຸຕົວແທີ່ນ
ຫ�ອງກໍານທ່ີີ່ມີໜັ�າທ່ີີ່ຮັ່ບຸຜິົ້ດຊ້ອບຸໂດຍິກໍົງໃນຫົວຂໍັ�ກໍານສຶກໍສານີ� 
ແລະ ລວມທັີ່ງວຊິ້າກໍານທ່ີີ່ຈະເຂົັ�າຮ່່ວມເກໍບັຸກໍາໍຂໍັ�ມນູພັາກໍສະໜັາມ. 
ຜູົ້� ເຂົັ�າຮ່່ວມກໍານປະຊຸ້ມໄດ�ແກໍ່ ຫົວໜັ�າ, ຮ່ອງຫົວໜັ�າ ແລະ 
ພັະນກັໍງານວຊິ້າກໍານຈາກໍຫ�ອງກໍານກໍະສິກໍາໍ ແລະ ປ່າໄມ�ເມືອງ 
(DAFO), ຫ�ອງກໍານຊັ້ບຸພັະຍິາ ກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດ ແລະ 
ສິງ່ແວດລ�ອມເມອືງ (DoNRE), ແນວລາວສ�າງຊ້າດ (LFNC), 
ສະຫະພັັນແມຍິ່ິງ (LWU) ແລະ ຄະນະກໍາໍມາທິີ່ກໍານເພ່ືັອຄວາມ
ກໍ�າວໜັ�າຂັອງແມຍິ່ິງ (CAW) ຂັັ�ນເມືອງ. ກໍານເຂົັ�າພົັບຸຄັ�ງນີ�ແມ່ນ
ເພ່ືັອສໍາພັາດເກໍັບຸກໍໍາຂໍັ�ມູນທ່ີີ່ກໍ່ຽວຂັ�ອງ ແລະ ປືກໍສາຫາລືເຖິິງ
ວທີິີ່ກໍານໃນກໍານຄົ�ນຄວ�າ.

ຄຸ້ຳາອະທິົບາຍິ: ການແຕ�ມແຜູ້ນທ່ີົປ່່າໄມ�ບ�ານກັບກ້່ມແມ່ຍິິງ ບ�ານ ຫາດຈາ
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ສາໍລັບຸຂັັ�ນບຸ�ານ, ທີີ່ມງານໃຊ້�ເວລາ 4 ມື� 3 ຄືນໃນແຕ່ລະບຸ�ານ. 
ຂັະບຸວນກໍານເກໍບັຸກໍາໍຂໍັ�ມນູດາໍເນນີດັງ່ນີ�: ມື�ທ່ີີ່ນຶງ່ ແມນ່ເລີ່ມ ຈາກໍກໍານ
ສົນທີ່ະນາກໍັບຸອໍານາດກໍານປົກໍຄອງ ແລະ ເຖົິ�າແກໍ່ແນວໂຮ່ມບຸ�ານ 
ກໍ່ຽວ ກໍັບຸກໍານນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ�ໂດຍິລວມ, ລວມທັີ່ງດ�ານ
ເສດຖິະກໍດິ-ສງັຄມົ, ບົຸດບຸາດ ຍິິງ-ຊ້າຍິ ແລະ ຂໍັ�ມນູກໍຽ່ວກໍບັຸກໍານ
ພັັດທີ່ະນາໃນບຸ�ານ. ຫັີງຈາກໍນັ�ນ, ໄດ�ໂອ�ລມົກໍບັຸຜູົ້�ອາວໂຸສທັີ່ງຜູົ້�ຊ້າຍິ 
ແລະ ແມ່ຍິິງ ເພ່ືັອຮ່ຽນຮູ່�ກໍຽ່ວກໍບັຸວດັທີ່ະນະທໍີ່າ, ຄວາມເຊ່ື້ອ ແລະ 
ຄວາມສາໍພັັນຂັອງເຂົັາເຈົ�າກໍັບຸທ່ີີ່ດິນ, ປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ
ທໍີ່າມະຊ້າດ. ເພ່ືັອໃຫ�ເຂົັ�າໃຈກໍ່ຽວ ກໍັບຸຫົວຂໍັ�ທ່ີີ່ພັວກໍເຮົ່າສຶກໍສາຢ່່າງ
ເລິກໍເຊ່ິ້ງ, ທີີ່ມງານໄດ�ແຍິກໍກໍານເກໍັບຸຂໍັ�ມນູກໍບັຸກໍຸມ່ແມຍິ່ິງ ແລະ ກໍຸມ່
ຜູົ້�ຊ້າຍິ ໃນມື�ທີີ່ສອງ ແລະ ມື�ທີີ່ສາມ ໂດຍິນາໍໃຊ້�ວທີິີ່ກໍານ ກໍານປະເມນີ
ຊົ້ນນະບົຸດແບຸບຸມີສ່ວນຮ່່ວມ (Participatory Rural 
Assessment - PRA), ເຄື່ອງມືກໍານວເິຄາະບົຸດບຸາດຍິິງ-ຊ້າຍິ, 
ກໍານສາໍພັາດໂດຍິກໍານໃຊ້�ແບຸບຸສອບຸຖິາມ, ຍ່ິາງສາໍຫີວດບຸ�ານ ແລະ 
ປ່າໄມ� ແລະ ແຫລ່ງອາຫານຕາມປ່າ. ພັວກໍເຮົ່າໄດ�ສາໍພັາດບຸຸກໍຄນົທ່ີີ່
ເປັນພ່ໍັແມລ່�ຽງດຽ່ວ (ຮ່�າງ-ໝ່�າຍິ) ແລະ ບຸຸກໍຄນົທ່ີີ່ຈດັຢູ່່ໃນຄອບຸຄົວ 
‘ທີ່ກຸໍຍິາກໍ’ ໂດຍິອາໍນາດກໍານປົກໍຄອງບຸ�ານ ເພ່ືັອໃຫ�ໄດ�ຂໍັ�ມນູກໍຽ່ວກັໍບຸ
ຄວາມຫີາກໍຫີາຍິທີ່າງດ�ານສງັຄົມ-ວດັທີ່ະນະທໍີ່າໃນບຸ�ານ. ໃນມື�ທີີ່ສີ່
ຂັອງກໍານລງົເຮັ່ດວຽກໍພັາກໍສະໜັາມໃນແຕລ່ະບຸ�ານ ພັວກໍເຮົ່າໄດ�ຈດັ
ກໍອງປະຊຸ້ມບຸ�ານເພ່ືັອແລກໍປ່ຽນຂໍັ�ມນູທ່ີີ່ເກໍບັຸກໍາໍໄດ� ແລະ ເພ່ືັອກໍວດ
ສອບຸຄວາມຖືິກໍຕ�ອງຂັອງຂໍັ�ມນູກໍອ່ນອອກໍຈາກໍບຸ�ານ.

ຂໍັ�ມູນທ່ີີ່ໄດ�ຈາກໍສອງບຸ�ານໄດ�ຖືິກໍນາໍມາສົນທີ່ະນາຢ່່າງລະອຽດກັໍບຸ
ສະມາຊິ້ກໍທີີ່ມພັາກໍສະໜັາມ ແລະ ພັະນກັໍງານເມືອງ ກໍ່ອນກໍັບຸມາ
ຫ�ອງກໍານເພ່ືັອຂັຽນລາຍິງານ. ຂໍັ�ມູນທ່ີີ່ໄດ�ທັີ່ງໝ່ດົ 4 ຂໍັ�ໃຫຍ່ິ ແມ່ນ
ອງີຕາມຄໍາຖິາມຫັີກໍຂັອງກໍານຄົ�ນຄວ�າຄັ�ງນີ�. ກໍານນາໍ ສະເໜັ ີຂໍັ�ມນູ 
ແມ່ນໄດ�ວິເຄາະຮ່່ວມກໍັນທັີ່ງສອງບຸ�ານສໍາລັບຸຂໍັ�ມູນມີຄວາມຄ�າຍິຄື
ກໍັນ ແລະ ແຍິກໍໃຫ�ເຫັນສໍາລັບຸຂໍັ�ມູນທ່ີີ່ຕ່າງກັໍນ ດັ່ງຈະສະເໜັເີປັນ
ແຕ່ລະກໍໍລະນຕີໍ່ໄປນີ�.

4 ເບ່ິຸງ ‘ກໍົດລະບຸຽບຸຫັີກໍ’ ໃນເອກໍະສານຊ້�ອນທີ່�າຍິ 2.

2.2. ຈນັຍິາບັຸນກໍານຄົ� ນຄວ� າ 
ສະມາຊິ້ກໍທີີ່ມງານສກຶໍສາໄດ�ປະຕບັິຸດຕາມຫັີກໍກໍານທີ່າງຈນັຍິາບັຸນ
ຢ່່າງເຂັັ�ມງວດ ໃນລະຫວາ່ງກໍານລົງເຮັ່ດວຽກໍພັາກໍສະໜັາມເພ່ືັອ
ຫີີກໍເວັ�ນກໍານປະຕິບັຸດທ່ີີ່ເປັນຜົົ້ນລົບຸ ລະຫວາ່ງສະມາຊິ້ກໍໃນທີີ່ມເອງ 
ແລະ ຕໍກັ່ໍບຸຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມໃນກໍານຄົ�ນຄວ�າ. ແມຍິ່ິງທ່ີີ່ມລີກູໍຫີາຍິຄນົ, ຜູົ້�
ພິັກໍານ, ຄອບຸຄວົ “ທີ່ກຸໍຍິາກໍ” ແລະ ແມໝ່່�າຍິ ແມນ່ຖືິກໍປະຕບັິຸດ
ເປັນພິັເສດ ດ�ວຍິຄວາມເຄົາລົບຸສິດທິີ່ຂັອງເຂົັາເຈົ�າເປັນຢ່່າງສູງ. 
ພັວກໍເຮົ່າໄດ�ຂໍັອະນຍຸິາດກໍຽ່ວກໍບັຸກໍານເຫັນດຍິີິນຍິອມ ໃນກໍານ ໃຫ�
ຂໍັ�ມນູ, ລວມທັີ່ງກໍານຖ່ິາຍິຮ່ບູຸເວລາເຮັ່ດກໍດິຈະກໍາໍກໍຸມ່, ບຸຸກໍຄນົ ແລະ 
ສະຖິານທ່ີີ່ສກັໍສດິ4.

2.3. ຂໍັ� ຈາໍກໍດັ
ເນື່ອງຈາກໍຂໍັ�ຈາໍກໍດັທີ່າງດ�ານທຶີ່ນ ແລະ ກໍານປະສານງານໃນລະດັບຸ
ທີ່�ອງຖ່ິິນ, ກໍລໍະນສີກຶໍສານີ�ດາໍເນນີຢູ່່ພັຽງແຕ່ສອງບຸ�ານຂັອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າ
ທ່ີີ່ມລີກັໍສະນະກໍານປະຕບັິຸດທີ່າງສງັຄມົກໍານສບຶຸທີ່ອດມລໍະດກົໍຈາກໍ
ພ່ໍັສູລ່ກູໍຊ້າຍິ. ດັງ່ນັ�ນຈຶງ່ບ່ໍຸໄດ�ມຂໍີັ�ມນູກໍຽ່ວກໍບັຸຊຸ້ມຊົ້ນທ່ີີ່ມລີະບົຸບຸກໍານ
ສບຶຸມໍລະດົກໍຜ່ົ້ານແມສູ່ລ່ກູໍສາວ ຫືີ ທັີ່ງສອງລະບົຸບຸ. ເວລາທ່ີີ່ໃຊ້�ໃນ
ແຕ່ລະບຸ�ານບ່ໍຸພັຽງພໍັທ່ີີ່ຈະເກໍັບຸກໍາໍຂໍັ�ມູນໄດ�ຢ່່າງກໍວ�າງຂັວາງ ແລະ 
ລະອຽດໃນກໍານສກຶໍສາແບຸບຸນີ�. ກໍານບັຸນທຶີ່ກໍ ແລະ ເອກໍະສານທ່ີີ່ມີ
ລກັໍສະນະວທິີ່ະຍິາສາດ ກໍຽ່ວກໍບັຸລະບົຸບຸກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຕາມ
ປະເພັນຂີັອງແມຍິ່ິງໃນ ສປປ ລາວ ເພ່ືັອມາສະໜັບັຸສະໜັນູກໍານ
ວເິຄາະຍັິງມຈີາໍກັໍດ. ອປຸະສກັໍທີ່າງພັາສາ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ
ທີ່າງວດັທີ່ະນະທໍີ່າ ສົງ່ຜົົ້ນກໍະທົີ່ບຸຕໍຄ່ນຸນະພັາບຸກໍານເກັໍບຸກໍາໍຂໍັ�ມນູ, 
ລວມທັີ່ງກໍານໄດ�ຮັ່ບຸຄວາມໄວ�ວາງໃຈຈາກໍສະມາຊິ້ກໍໃນຊຸ້ມຊົ້ນ ເມື່ອ
ສົນທີ່ະນາກ່ໍຽວກໍັບຸຄວາມເຊ່ື້ອ ແລະ ກໍານປະຕິບັຸດພິັທີີ່ກໍາໍທີ່າງ
ສາດສະໜັາຂັອງພັວກໍເຂົັາ. ກໍານສກືໍສາຕໍໜ່ັ�າຄວນເອາົໃຈໃສເ່ພ່ືັອ
ແກໍ�ໄຂັບັຸນຫາຂໍັ�ຈາໍກໍດັເຫ່ົີານີ�.  

ແຜູ້ນທ່ີົກ່ຽວກັບທ່ີົດິນ, ການນຳາໃຊ� ແລະ ບົດບາດຍິິງ-ຊາຍິ, ຜົູ້ນໄດ�ຈາກ
ກິດຈະກຳາແບບມີສ່ວນຮ່ັວມໃນບ�ານ ຝິິນຫຳ. ກ້່ມແມ່ຍິິງ 

ແຜູ້ນທ່ີົກ່ຽວກັບທ່ີົດິນ, ການນຳາໃຊ� ແລະ ບົດບາດຍິິງ-ຊາຍິ, ຜົູ້ນໄດ�ຈາກ
ກິດຈະກຳາແບບມີສ່ວນຮ່ັວມໃນບ�ານ ຝິິນຫຳ. ກ້່ມຜູ້້�ຊາຍິ
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3. ກອບແນວຄຸ້ິດໃນການເຮັັດວຽກ

ໃນພັາກໍນີ�ຈະໄດ�ກໍວດສອບຸແນວຄິດ ຄວາມເຂົັ�າໃຈດ�ານບົຸດບຸາດຍິິງ-
ຊ້າຍິ ຂັອງປະຊ້າຊົ້ນ ເປັນຕົ�ນກໍ່ຽວກໍັບຸບັຸນທັີ່ດຖິານທີ່າງສັງຄົມ 
ແລະ ທໍີ່ານຽມທ່ີີ່ກໍ່ຽວຂັ�ອງກໍັບຸກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດິນຕາມປະເພັນ ີ
ແລະ ນອກໍຈາກໍນັ�ນ ຈະສະເໜັຄີາໍນຍິິາມ ແລະ ຄາໍສບັຸທ່ີີ່ໃຊ້�ໃນກໍານ
ວເິຄາະສາໍລບັຸກໍານສກຶໍສາຄັ�ງນີ�.

3.1. ກໍານນຍິິາມກໍດົລະບຸຽບຸຕາມປະເພັນ:ີ 
ຕາມທັີ່ດສະນະຂັອງປະຊ້າຊົ້ນໃນບຸ� ານ

ໂດຍິທ່ົີ່ວໄປແລ�ວ, ຄາໍນຍິິາມຂັອງທໍີ່ານຽມ ແລະ ຂໍັ�ຍົິກໍເວັ�ນ (ໝ່າຍິ
ເຖິິງ 'ກໍດົລະບຸຽບຸ' ທ່ີີ່ໃຊ້�ໃນກໍານສກຶໍສານີ�) ແມນ່ອງີຕາມກໍດົປະເພັນ ີ
ຫືີ ກໍານປະຕບັິຸດຕາມວດັທີ່ະນະທໍີ່າດັ�ງເດມີ. Qrebech (2005) 
ໄດ�ອ�າງເຖິິງນຍິິາມຂັອງ ‘ຮີ່ດຄອງ’ ຈາກໍ Visto (2003) ໄວ�ດັງ່
ນີ�:

... ໝາຍິເຖິິງຊຸ້ດຂອງການສ�າງຮູບູແບບພືດຕກິຳາ ການ
ປ່ະຕສິຳາພັນລະຫວາ່ງມະນດ້, ເຊ່ິຸງອາດຢືນືຢັືນໄດ�ຢ່ືາງ
ເປັ່ນຮູູບປ່ະທຳຳາໃນສະພາບສັງຄຸ້ົມສະເພາະໃດໜຶ່່່ງ, 
ຍິ�ອນວາ່ພືດຕິກຳາເຫ່ົ່ານີ�ຖືິກນຳາມາໃຊຸ�ໃນການດຳາລງົຊີຸວດິ
ປ່ະຈຳຳາວນັ ... ກົດໝາຍິຕາມປ່ະເພນ ີ (ກົດລະບຽບ) 
ເປັ່ນແນວທຳາງປ່ະຕິບັດທ່ີຳເປັ່ນພືດຕກິຳາຂອງສງັຄົຸ້ມ ເຊ່ິຸງ
ມສີິງ່ທ່ີຳເຮັູດໄດ� ແລະ ຫ�າມເຮັູດ ອງີຕາມບັນທັຳດຖິານ, 
ການປ່ະຕບັິດ ແລະ ນຳາໃຊຸ� ແລະ ມກີນົໄກຄຸ້ວບຄຸ້ມ້ໃນ
ການປ່ະຕບັິດ ເຊ່ັຸນ ຂຳ�ຫ�າມ ຫື່ ການຂະລຳາ, ການປ່ະ
ຈຳານ-ລົງໂທຳດ, ພິທີຳກຳາທຳາງສັງຄຸ້ົມ, ວັດທຳະນະທຳຳາ, 
ທ່ຳາທຳາງໃນພື�ນທ່ີຳສາທຳາລະນະ ແລະ ຈຳນັຍິາບັນຂອງ
ບກ້ຄຸ້ນົ. ດັ່ງນັ�ນ, ບັນທັຳດຖິານເຫ່ົ່ານີ�ເຮັູດໃຫ�ຮູບູແບບ
ຂອງພືດຕິກຳາຍັິງຄຸ້ົງຢູ່ື ແລະ ຄຸ້ວບຄຸ້້ມສັງຄຸ້ົມ, 
ວັດທຳະນະທຳຳາ ແລະ ສາດສະໜຶ່າໃນບ້ກຄຸ້ົນ ແລະ 
ຄຸ້ອບຄຸ້ວົ. (Visto, 2003)

ຊ້າວບຸ�ານ ໃນບຸ�ານທ່ີີ່ສກຶໍສານີ� ໃຫ�ຄາໍນຍິິາມກໍຽ່ວກໍບັຸ ລະບຸຽບຸຕາມ
ປະເພັນ ີ ຄ�າຍິຄືກໍັບຸນຍິິາມທ່ີີ່ກໍ່າວມາຂັ�າງເທິີ່ງ. ດັ່ງແມ່ຍິິງໄຕຂັາວ, 
ອາຍິ ຸ55 ປ,ີ ອະດດີສະຫະພັັນແມຍິ່ິງບຸ�ານ ຈາກໍບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ກໍາ່ວ
ກໍບັຸທີີ່ມງານວາ່: ‘ກດົລະບຽບຕາມປ່ະເພນແີມນ່ສິງ່ທ່ີຳເຮົູາປ່ະຕບັິດໃນ
ຊີຸວດິປ່ະຈຳຳາວນັ, ແມນ່ການຮູຽນຮູູ�ຈຳາກຜູູ້�ເຖົິ�າຜູູ້�ຊຸາຍິທ່ີຳເຮົູາເຄຸ້າົລົບ, 
ເຊ່ິຸງທຳກ້ຄຸ້ົນຕ�ອງປ່ະຕິບັດຕາມ. ຖິ�າຫາກພວກເຮົູາບຳ່ປ່ະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບ, ຄຸ້ນົອື່ນກຳຈ່ຳະບຳ່ເຄຸ້າົລົບເຮົູາ.’

ລງູ ຊ້ຽງຮຸ່ງ່, ອາຍິ ຸ81 ປ,ີ ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມ-ຸອ ູຈາກໍບຸ�ານ ຫາດຈາ ກໍາ່ວ
ວາ່: ‘ກດົລະບຽບຕາມປ່ະເພນແີມນ່ສິງ່ທ່ີຳປ່ະຕບັິດຕາມຮີູດຄຸ້ອງ, ເປັ່ນ
ຫັ່ກການໃນການດຳາລງົຊີຸວດິຮູ່ວມກນັຢ່ືາງສະຫງບົສກ້ ແລະ ສົງ່ຜູ່້ານ
ໄປ່ແຕລ່ະຮູ້ນ່ຄຸ້ນົ. ກດົລະບຽບຕາມ ປ່ະເພນນີີ� ຖືິກສ�າງຂ່�ນໂດຍິກ້ມ່
ຜູູ້�ຊຸາຍິ ຜູູ້�ທ່ີຳປ່ະຊຸາຊົຸນພາຍິໃນບ�ານເຄຸ້າົລົບນບັຖືິ ແລະ ຜູູ້�ຄຸ້ນົເຫ່ົ່ານີ�
ຍັິງເປັ່ນທ່ີຳນບັຖືິຂອງຍິາດພ່ີນ�ອງຈຳາກບ�ານໃກ�ຄຸ້ຽງນຳາອີກ.’

ນອກໍຈາກໍນີ�, ທັີ່ງຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມຍິ່ິງຈາກໍສອງບຸ�ານໃຫ�ຄວາມເຫັນ
ຄ�າຍິຄກືໍນັວາ່: ກໍດົລະບຸຽບຸຕາມປະເພັນແີມນ່ຫັີກໍກໍານ ຊີ້�ນາໍພືັດຕິ
ກໍາໍ, ເພ່ືັອຮັ່ບຸປະກັໍນວ່າປະຊ້າຊົ້ນທີ່ກຸໍຄົນໃນບຸ�ານເຮັ່ດຄືກໍັນເພ່ືັອ

ຄວາມເອກໍະພັາບຸ, ຄວາມສກຸໍ ແລະ ນບັຸຖືິເຊ່ິ້ງກໍນັ ແລະ ກັໍນ ໂດຍິ
ຜ່ົ້ານກໍານເຮັ່ດພິັທີີ່ກໍາໍ ແລະ ຮັ່ກໍສາຄວາມເຊ່ື້ອເພ່ືັອຄວາມສກຸໍຂັອງ
ທີ່ກຸໍຄນົ. ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມຍິ່ິງມລີະບຸຽບຸ ແລະ ບັຸນທັີ່ດຖິານທີ່າງ
ສງັຄມົ ໂດຍິອງີຕາມເພັດຂັອງໂຕເອງ - ຍົິກໍຕວົຢ່່າງ ຄວາມເຊ່ື້ອ
ຕາມປະເພັນທ່ີີີ່ວາ່ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ຫືີ ຜົົ້ວແມນ່ຫົວໜັ�າຄອບຸຄວົ ຫືີ ເປັນຜູົ້�
ນາໍຊຸ້ມຊົ້ນ, ພັວກໍເຂົັາແມ່ນຜູົ້�ທ່ີີ່ຕັດສິນຊີ້�ຂັາດກໍ່ຽວກໍັບຸບັຸນຫາໃນ
ຄອບຸຄົວ ຫືີ ຊຸ້ມຊົ້ນ. ໃນອີກໍດ�ານໜັຶງ່ກໍັບຸເຊ່ື້ອວາ່ ແມ່ຍິິງເປັນຜູົ້�
ປະຕິບັຸດຕາມ, ເປັນຜູົ້�ເບ່ິຸງແຍິງຄວາມລະອຽດຂັອງສະມາຊິ້ກໍໃນ
ຄອບຸຄົວ, ອ່ອນນ�ອມຖິອມຕົນ ແລະ ຟັງຄາໍເວົ�າຂັອງຫົວໜັ�າ
ຄອບຸຄົວທ່ີີ່ເປັນຜູົ້�ຊ້າຍິ. ຫາກໍຝ່້າຍິໃດໜັຶງ່ບ່ໍຸສາມາດປະຕິບັຸດຕາມ
ມາດຖິານ ແລະ ພືັດຕກິໍາໍທ່ີີ່ກໍາໍນດົເຫ່ົີານີ�ໄດ� ກໍໍສ່າມາດເປັນສາເຫດ
ເຮັ່ດໃຫ�ເສຍິໜັ�າ ຫືີ ອບັຸອາຍິ ແລະ ອາດຖືິກໍລງົໂທີ່ດໄດ�, ເຊ່ິ້ງໃນ
ກໍໍລະນຮີ່�າຍິແຮ່ງອາດຖືິກໍຕັດອອກໍຈາກໍເຄືອຍິາດ ຫືີ ເຖິິງຂັັ�ນໄລ່
ອອກໍຈາກໍຊຸ້ມຊົ້ນ.

3.2. ກໍອບຸແນວຄດິສາໍລັບຸກໍານເຮັ່ດວຽກໍ
ຄວາມເປັນເຈົ�າຂັອງທ່ີີ່ດນິ ມີສອງລກັໍສະນະເຊ່ັ້ນ: ເປັນສັບຸສົມບັຸດ
ຂັອງບຸຸກໍຄນົ ຫືີ ສວ່ນລວມ. ສດິໃນທ່ີີ່ດນິຖືິກໍຮັ່ບຸຮູ່�ໃນສອງຮ່ບູຸແບຸບຸ 
ໄດ�ແກໍ່: ແບຸບຸບ່ໍຸເປັນທີ່າງກໍານ (ໂດຍິທຳາງປ່ະຕິບັດຕາມປ່ະເພນ)ີ 
ແລະ ແບຸບຸທີ່າງກໍານ (ຕາມກດົໝາຍິ). Larson (2012. p. 27) 
ໄດ�ອະທິີ່ບຸາຍິວາ່ ສດິໃນທ່ີີ່ດນິແບຸບຸບ່ໍຸເປັນທີ່າງກໍານ ຫືີ ສດິໃນທ່ີີ່ດນິ
ຕາມປະເພັນແີມນ່ ‘ຮູບູແບບຂອງການປ່ະຕິສຳາພັນທ່ີຳເກດີຂ່�ນນອກ
ຂອບເຂດຂອງກດົໝາຍິ. ມນັແມນ່ຊຸ້ດຂອງກດົ ແລະ ລະບຽບຂອງ
ຊຸ້ມຊົຸນທ່ີຳສບ່ທຳອດມາແຕ່ປູ່່ຍ່ິາຕາຍິາຍິ ແລະ ຖືິກຍິອມຮັູບ, ຖືິກແປ່
ຄຸ້ວາມໝາຍິໃໝ ່ແລະ ຖ່ິກບັງຄຸ້ບັໃຊຸ�ໂດຍິຊຸ້ມຊົຸນ, ແຕ່ອາດຈຳະຮັູບ
ຮູູູ� ຫື່ ບຳຮັູ່ບຮູູ�ຈຳາກລັດ’. ສດິໃນທ່ີີ່ດນິຢ່່າງເປັນທີ່າງກໍານ, ຫືີ ‘ໂດຍິ
ກດົໝາຍິ, ‘ແມນ່ຊຸ້ດຂອງກົດລະບຽບທ່ີຳຖືິກສ�າງຂ່�ນ ແລະ ປົ່ກປ່�ອງ
ໂດຍິລດັ’.

ໃນ ສປປ ລາວ, ສດິໃນທ່ີີ່ດນິຂັອງແມຍິ່ິງມັກໍຖືິກໍເບ່ິຸງຂັ�າມ ແລະ ຈາກໍ
ກໍານສຶກໍສາເຫັນວາ່ ກໍານປະຕິບັຸດຕາມປະເພັນ ີ ພັາຍິໃນບຸ�ານມີ
ຄວາມຊັ້ບຸຊ້�ອນ ແລະ ເຊ່ື້ອມໂຍິງເຊ່ິ້ງກໍນັ ແລະ ກັໍນ. ເນື່ອງຈາກໍລາວ
ເປັນປະເທີ່ດທ່ີີ່ມຄີວາມຫີາກໍຫີາຍິທີ່າງດ�ານວດັທີ່ະນະທໍີ່າ ແລະ ສິງ່
ແວດ ລ�ອມ ແຕ່ກໍານສຶກໍສາເພ່ືັອເຂົັ�າໃຈ ກໍານປະຕິບັຸດໃນກໍານ
ຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຂັອງແມຍິ່ິງ ແລະ ສດິຕາ່ງໆ ຂັອງແມຍິ່ິງໃນ ສປປ 
ລາວ ພັາຍິໃຕ�ຄວາມຫີາກໍຫີາຍິຍັິງມີໜັ�ອຍິຫີາຍິ, ສະນັ�ນ ກໍານ
ສກຶໍສາຫົວຂໍັ�ນີ�ເພ່ີັມເຕມີ ມນັຈະເປັນປະໂຫຍິດຫີາຍິໃນອະນາຄດົ.

ບ່ໍຸວາ່ດນິຈະເປັນກໍາໍມະສດິຂັອງບຸຸກໍຄນົ ຫືີ ຂັອງສວ່ນລວມ, ແມຍິ່ິງ
ອາດບ່ໍຸໄດ�ຮັ່ບຸອະນຍຸິາດໃຫ�ຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິຂັອງໂຕເອງ, ລວມທັີ່ງກໍານ
ມີຊ່ື້ໃນໃບຸຕາດິນ ຫືີ ສຶບຸທີ່ອດມໍລະດົກໍທ່ີີ່ດິນ. ຕາມວດັທີ່ະນະທໍີ່າ
ແລ�ວ ແມຍິ່ິງມກັໍໃຫ�ນຍິິາມລກັໍສະນະຂັອງໂຕເອງຕາມຄວາມສາໍພັັນ
ກໍບັຸຜູົ້�ຊ້າຍິ (ຕວົຢ່່າງ ກໍບັຸຜົົ້ວ, ກໍບັຸຄູຮ່່່ວມຊີ້ວດິ, ພ່ໍັ ຫືີ ອ�າຍິ) ແລະ 
ຖິານະທີ່າງສງັຄມົຂັອງພັວກໍເຂົັາ (ຕວົຢ່່າງ ໂສດ, ແຕງ່ງານ ຫືີ ເປັນ
ໝ່�າຍິ) ມຜົີົ້ນຕໍເ່ຂົັາເຈົ�າ. ຈາກໍປັດໃຈທ່ີີ່ຊັ້ບຸຊ້�ອນນີ� ສາມາດສົງ່ຜົົ້ນ
ກໍະທົີ່ບຸຕໍສິ່ດໃນທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ� ຂັອງແມຍິ່ິງ ແລະ ເຮັ່ດໃຫ�ກໍານ
ດາໍລົງຊີ້ວດິຂັອງເຂົັາເຈົ�າຂຶັ�ນກໍັບຸຜູົ້�ຊ້າຍິ (Larson 2012). ອີງ
ຕາມບຸ�ານທ່ີີ່ໄດ�ດາໍ ເນີນກໍານສຶກໍສາ, ມັນເປັນສິ່ງຈາໍເປັນທ່ີີ່ຈະ



11ການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງປ່່າໄມ�ຕາມປ່ະເພນຂີອງແມ່ຍິິງໃນ ສປ່ປ່ ລາວ

ເນັ�ນໜັກັໍເພ່ືັອເຂົັ�າໃຈ ປັດໃຈທີ່າງວດັທີ່ະນະທໍີ່າທ່ີີ່ຍັິງມີຊ່້ອງວາ່ງອນັ
ໃຫຍ່ິຫລວງ ແລະ ປັດໃຈເຫ່ົີານີ� ໄດ�ສົ່ງຜົົ້ນໃຫ�ມີກໍານປ່ຽນແປງ
ວດັທີ່ະນາທໍີ່າຂັອງຊຸ້ມຊົ້ນທ່ີີ່ກໍາໍນດົໄວ� ເຊ່ິ້ງໃນຂັະນະດຽວກໍນັ ແນວ
ທີ່າງປະຕບັິຸດໃນທີ່າງວດັທີ່ະນະທໍີ່າ ທ່ີີ່ມີເຈດຕະນາດສີວ່ນຫີາຍິເຮົ່າ
ຍັິງບ່ໍຸຮູ່�.

ກໍລໍະນສີກຶໍສານີ�ມເີປົ� າໝ່າຍິເພ່ືັອເຂົັ�າໃຈສດິທີ່າງດ�ານປະເພັນຂີັອງ
ແມ່ຍິິງຕໍ່ກັໍບຸທ່ີີ່ດິນ, ປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�, ໂດຍິ
ສະເພັາະສິດໃນກໍານເຂົັ�າເຖິິງ, ນາໍໃຊ້� ແລະ ຄຸ�ມຄອງ. ຜູົ້�ຂັຽນບ່ໍຸ
ສາມາດກໍາໍນດົກໍອບຸກໍານເຮັ່ດວຽກໍສະເພັາະທ່ີີ່ກໍ່ຽວຂັ�ອງກໍັບຸກໍານ
ຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດິນຂັອງແມ່ຍິິງໄດ�, ດັ່ງນັ�ນກໍອບຸກໍານເຮັ່ດວຽກໍທ່ີີ່ໃຊ້�

ແມ່ນຮັ່ບຸມາຈາກໍໜັັງສື ‘Understanding Property 
Rights’ (ເຂົັ�າໃຈສດິໃນຊັ້ບຸສນິ) ທ່ີີ່ຈດັພີັມໂດຍິ ສະຖິາບັຸນຄົ�ນຄວ�າ
ນະໂຍິບຸາຍິດ�ານອາຫານສາກົໍນ (CAPRi 2010). ກໍານວເິຄາະກໍຸມ່
ສດິທ່ີີ່ຄດັເລອືກໍມາວເິຄາະ ແມນ່ນາໍໃຊ້�ແນວຄດິທີ່າງມະນດຸວທິີ່ະຍິາ
ສະຕີນຍົິິມ ແລະ ເນັ�ນໃສ່ກໍານວເິຄາະຄວາມສາໍພັັນທີ່າງອາໍນາດ
ລະຫວາ່ງ ແມ່ຍິິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ໃນກໍານເຂົັ�າເຖິິງ, ນາໍໃຊ້� ແລະ 
ຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�. ຕາຕະລາງທີີ່ 1 
ແມ່ນລາຍິລະອຽດກໍ່ຽວກໍັບຸສາມສິດທ່ີີ່ຄັດເລືອກໍມາໄດ�ແກໍ່ ສິດໃນ
ກໍານເຂົັ�າເຖິິງ, ສິດໃນກໍານຄດັສນັມາໃຊ້� ແລະ ສດິໃນກໍານຄຸ�ມຄອງ.

ຕາຕະລາງ 1: ບັນດາສິດຕ່າງໆທ່ີົຄຸ້ັດເລ່ອກມາໃຊ�ໃນການວເິຄຸ້າະ

ສິດໃນການນຳາໃຊ� ສິດໃນການຕັດສິນໃຈ

ການເຂົ�າເຖິ່ງ ການຄຸ້ັດສັນມາໃຊ� ການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງ

ສດິໃນກໍານເຂົັ�າປ່າ
ດ�ວຍິໂຕເອງໃນເຂັດ
ຂັອງໂຕເອງເພ່ືັອ
ຄວາມມວ່ນຊ່ື້ນ 

ສດິໃນກໍານເອາົ ແລະ ນາໍ
ໃຊ້�ດນິເຂັດປ່າ ແລະ 
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�ເພ່ືັອ
ບໍຸລໂິພັກໍ ແລະ ນາໍໃຊ້�ໃນ
ທີ່າງເສດຖິະກໍດິ

ສດິໃນກໍານອອກໍລະບຸຽບຸເພ່ືັອໃຊ້�ພັາຍິໃນ ແລະ ປ່ຽນແປງດນິເຂັດປ່າ ແລະ 
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�ໂດຍິກໍານປັບຸປຸງ 

ສດິໃນກໍານກໍາໍນດົວາ່ແມນ່ໃຜົ້ຈະມສີດິເຂົັ�າເຖິິງ, ຖິອດຖິອນສິດ ແລະ ກໍາໍນດົ
ວາ່ສດິອາດຈະຖືິກໍໂອນຍິ�າຍິແນວໃດ 

ສດິໃນກໍານຂັາຍິ ຫືີ ໃຫ�ເຊ່ົ້າທ່ີີ່ດນິບຸາງສວ່ນ ຫືີ ທັີ່ງໝ່ດົ
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4. ການຄຸ້ອບຄຸ້ອງທ່ີົດິນປ່່າໄມ� ແລະ ຊັບພະຍິາກອນປ່່າໄມ� ຕາມ
ປ່ະເພນີໃນເຂດສຶກສາ

5 ກໍຶມມຸແມ່ນຊົ້ນເຜ່ົົ້າໃນຕະກໍຸນ ມອນ-ຂັະແມ ຫືີ ໝ່ວດຊົ້ນເຜ່ົົ້າ Austroasiatic, ເຊ່ິ້ງເປັນກໍຸ່ມຊົ້ນເຜ່ົົ້າທ່ີີ່ຫີາຍິທ່ີີ່ສຸດໃນປະເທີ່ດເມື່ອທີ່ຽບຸກໍັບຸຊົ້ນເຜ່ົົ້າອື່ນ ທ່ີີ່ບ່ໍຸນອນໃນ 
ກໍຸ່ມເຜ່ົົ້າທ່ີີ່ໃຊ້�ພັາສາ ລາວ-ໄຕ. ເຜ່ົົ້າກໍຶມມຸ ມີຢູ່່ສອງປະເພັດ ຄື ກໍຸ່ມຕາເວນັອອກໍ ແລະ ກໍຸ່ມຕາເວນັຕົກໍ, ກໍຸ່ມຕາເວນັອອກໍມີຢຸ່່ສາມກໍຸ່ມຍ່ິອຍິ ຄື ອູ, ແອມ ແລະ ເຈອຶງ. ກໍຶມ
ມຸກໍຸ່ມຕາເວນັຕົກໍມີກໍຸ່ມຍ່ິອຍິ ຫືີ ທີ່ານອຍິ ທ່ີີ່ຮູ່�ກໍັນໃນນາມ ກໍຶມມຸລຶ� , ກໍຶມມຸຣອກໍ, ກໍຶມມຸກໍວນິ ແລະ ກໍຶມມຸຢ່ວນ. ພັາສາສາຍິຕາເວນັຕົກໍມີສໍານຽງຂຶັ�ນລົງ ແຕ່ ກໍຸ່ມຕາເວນັ
ອອກໍບ່ໍຸມີສໍານຽງແບຸບຸນີ�. ເຖິິງວາ່ຈະມີຄວາມແຕກໍຕ່າງທີ່າງສໍານຽງແຕ່ທັີ່ງສອງສາຍິສາມາດສຶ່ສານກໍັນເຂົັ�າໃຈ.

6 ໃນ ສປປ ລາວ, ແບຸ່ງປ່າໄມ�ອອກໍເປັນສາມປະເພັດຫັີກໍໄດ�ແກໍ່: ປ່າຜົ້ະລິດ, ປ່າປ�ອງກໍັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ. ປ່າໄມ�ທ່ີີ່ບ່ໍຸໄດ�ຢູ່່ໃນສາມປະເພັດເຊ່ັ້ນ ‘ປ່າໄມ�ບຸ�ານ’, ເຊ່ິ້ງກໍໍ່
ມີແຜົ້ນໃນກໍານຄຸ�ມຄອງຢູ່່ແຕ່ລະບຸຽບຸບ່ໍຸເຄັ່ງຄັດຫີາຍິ.

ຫົວຂໍັ�ນີ�ຈະອະທິີ່ບຸາຍິຜົົ້ນໄດ�ຮັ່ບຸຈາກໍກໍານສຶກໍສາ ໂດຍິແບຸ່ງອອກໍເປັນ 
ສີ່ພັາກໍຄ:ື ພັາກໍທີີ່ໜັຶງ່ (4.1) ແມນ່ກໍານແນະນາໍກໍຽ່ວກໍບັຸໝູ່ບຸ່�ານໂດຍິ
ຫຍໍິ� ເຊ່ິ້ງລວມທັີ່ງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ໂຄງສ�າງທີ່າງສັງຄົມ, 
ບັຸນທັີ່ດຖິານ, ຄວາມເຊ່ື້ອ ແລະ ຮູ່ບຸແບຸບຸກໍານສຶບຸທີ່ອດມໍຣະດົກໍ. ພັາກໍ
ທ່ີີ່ສອງ (4.2) ຄວາມເຂົັ�າໃຈຂັອງປະຊ້າຊົ້ນພັາຍິໃນບຸ�ານກໍຽ່ວກໍບັຸສິດ
ຕາມປະເພັນ ີແລະ ຄວາມເປັນເຈົ�າຂັອງຕໍທ່ີ່ີ່ດິນປ່າໄມ�. ພັາກໍທີີ່ສາມ 
(4.3) ກ່ໍຽວກໍບັຸ ສດິຕາມປະເພັນຂີັອງແມຍິ່ິງຕໍທ່ີ່ີ່ດນິເຂັດປ່າໄມ� ແລະ 
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ� ໂດຍິເບ່ິຸງບັຸນດາສິດທ່ີີ່ກໍ່ຽວຂັ�ອງກໍັບຸກໍານ
ເຂົັ�າເຖິິງ, ກໍານນາໍໃຊ້� ແລະ ຄຸ�ມຄອງ. ພັາກໍນີ�ຍັິງຈະນາໍສະເໜັຜົີົ້ນ
ປະໂຫຍິດຂັອງກໍານປະຕິບັຸດລະບຸຽບຸຕາມປະເພັນທ່ີີີ່ມຕີໍແ່ມຍິ່ິງ, ກໍານ
ດາໍລົງຊີ້ວດິຂັອງຊຸ້ມຊົ້ນ ແລະ ເສດຖິະກິໍດແບຸບຸເພ່ິັງພັາໂຕເອງ. ໃນ
ພັາກໍສດຸທີ່�າຍິ (4.4) ຈະອະທິີ່ບຸາຍິກໍານມສີວ່ນຮ່່ວມຂັອງແມຍິ່ິງ ແລະ 
ກໍານຮ່່ວມຕັດສິນໃຈໃນກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ຕາມປະເພັນີ, ກໍານມີ
ສ່ວນຮ່່ວມໃນກໍານວາງແຜົ້ນນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດິນ (PLUP) ແລະ ກໍານວາງ
ແຜົ້ນຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ບຸ�ານ (VFMP), ພັາກໍສ່ວນນີ� ເປັນເລື່ອງທ່ີີ່ມີ
ຄວາມຊັ້ບຸຊ້�ອນສາໍລັບຸກໍານເຂົັ�າເຖິິງກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຂັອງແມຍິ່ິງ 
ຈະແມນ່ໃນຮ່ບູຸແບຸບຸກໍານຄຸ�ມຄອງຕາມ ປະເພັນ ີແລະ ກໍານຮັ່ບຸຮູ່�ສດິ
ຕາມປະເພັນໃີນຮ່ບູຸແບຸບຸທ່ີີ່ເປັນທີ່າງກໍານ ເຊ່ິ້ງກໍານປະຕບັິຸດບຸາງຄັ�ງ
ຍັິງມຂໍີັ�ຈາໍກໍດັ ແລະ ອາດກໍດີກໍັ�ນແມຍິ່ິງອອກໍຈາກໍກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິ
ປ່າໄມ�.

4.1. ບຸ� ານ ຫາດຈາ ແລະ ບຸ� ານ ຝິ້ນຫໍ
4.1.1. ບ�ານ ຫາດຈາ: ການປ່ະຕິບັດຕາມປ່ະເພນ ີແລະ  

ຄຸ້ວາມເຊ່່ອ

ໜັຶງ່ໃນພືັ�ນທ່ີີ່ສກຶໍສາຂັອງພັວກໍເຮົ່າແມ່ນ ບຸ�ານ ຫາດຈາ, ເມືອງ ໃໝ່ ່
ແຂັວງ ຜົົ້�ງສາລ ີເຊ່ິ້ງເປັນແຂັວງທ່ີີ່ຢູ່່ເໜັອືສດຸໃນ ສປປ ລາວ. ບຸ�ານ 

ຫາດຈາ ອ�ອມຮ່ອບຸໄປດ�ວຍິປ່າໄມ� ແລະ ອຸດົມສົມບູຸນດ�ວຍິຊັ້ບຸ 
ພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດ. ບຸ�ານບ່ໍຸໄດ�ຢູ່່ໃນເຂັດສາມປະເພັດປ່າຕາມ
ກໍານຈັດັປະເພັດປ່າ ຂັອງ ສປປ ລາວ (ປ່າຜົ້ະລດິ, ປ່າປ�ອງກໍນັ, ປ່າ
ສະຫງວນ). ພືັ�ນທ່ີີ່ດັງ່ດາ່ວເປັນບຸ່ອນອາໃສຂັອງຊຸ້ມຊົ້ນເຜ່ົົ້າກໍມຶມ-ຸອ5ູ, 
ຊ່ື້ຂັອງບຸ�ານແມ່ນຕັ�ງໂດຍິຫົວໜັ�າເຜ່ົົ້າ ກໍຶມມຸ-ອູ ທ່ີີ່ພັາຍິາດພ່ີັນ�ອງ
ຍິ�າຍິມາຈາກໍ ເມອືງ ງອຍິ ແຂັວງຫີວງພັະບຸາງ ມາຕັ�ງຖ່ິິນຖິານຢູ່່ນີ�
ຫີາຍິກໍວາ່ຮ່�ອຍິປ.ີ ຫາດ ໝ່າຍິເຖິິງ ພືັ�ນທ່ີີ່ຮ່າບຸພັຽງແຄຸ້ມແມນ່ຳ�າ ຫື່ 
ສນັຊຸາຍິ ເຊ່ິ້ງໃນທ່ີີ່ນີ�ໝ່າຍິເຖິິງພືັ�ນທ່ີີ່ລຽບຸແຄມແມນ່ໍ�າອ.ູ ກໍານລົດລງົ
ຂັອງລະດັບຸນໍ�າໃນແມ່ນໍ�າອູ ແລະ ກໍານເກໍີດພັະຍິາດໃນລະດໜູັາວ 
ເຮັ່ດໃຫ�ຊ້າວບຸ�ານຍິ�າຍິບຸ�ານມາຢູ່່ເທິີ່ງພູັເຂົັາ ເຊ່ິ້ງເປັນບຸ່ອນທ່ີີ່ຊຸ້ມຊົ້ນ
ອາໃສຢູ່່ໃນປະຈບັຸຸນ. ບຸ�ານ ຫາດຈາ ເປັນບຸ�ານນ�ອຍິ, ມປີະຊ້າກໍອນ
ພັຽງແຕ ່155 ຄນົ (ແມຍິ່ິງ 77 ຄນົ), ໝ່ດົບຸ�ານມີ 31 ຄວົເຮື່ອນ ແລະ 
35 ຄອບຸຄວົ. ທີ່ກຸໍຄນົພັາຍິໃນບຸ�ານເປັນເຜ່ົົ້າກໍມຶມ-ຸອ,ູ ຍົິກໍເວັ�ນແມຍິ່ິງ
ຈາກໍເຜ່ົົ້າ ລາວ-ໄຕ ໜັຶງ່ຄນົທ່ີີ່ແຕງ່ງານເຂົັ�າມາໃນບຸ�ານ. ປະຊ້າຊົ້ນຢູ່່
ບຸ�ານ ຫາດຈາ ນບັຸຖືິຜີົ້ ແລະ ປະສມົປະສານກໍບັຸສາດສະໜັາພຸັດ. 
ປະຊ້າຊົ້ນເຊ່ື້ອວ່າມີວິນຍິານ-ສິ່ງສັກໍສິດປົກໍປ� ອງພັວກໍເຂົັາທີ່ກຸໍມື�, 
ລວມໄປເຖິິງວນິຍິານທ່ີີ່ສກັໍສດິຈາກໍບັຸນພັະຊົ້ນ ແລະ ສິງ່ສກັໍສດິ ຕາມ
ທໍີ່າມະຊ້າດທັີ່ງຢູ່່ໃນຕົ�ນໄມ�, ປ່າໄມ�, ທ່ີີ່ດນິ ແມນ່ໍ�າ ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ
ທໍີ່າມະຊ້າດອຶນ່ໆ.

ອງີຕາມກໍານວາງແຜົ້ນນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິແບຸບຸມີສວ່ນຮ່່ວມ (PLUP) ຜ່ົ້ານ
ມາມໍ່ໆ  ນີ�, ບຸ�ານ ຫາດຈາ ມເີນື�ອທ່ີີ່ທັີ່ງໝ່ດົ 2,635 ເຮັ່ກໍຕາ, ໃນນັ�ນ 
1,635 ເຮັ່ດຕາ (75.52%) ແມນ່ດນິກໍະສກິໍາໍ ແລະ 461 ເຮັ່ກໍຕາ 
(21.29%) ດນິເຂັດປ່າໄມ�ຂັອງບຸ�ານ6, ປ່າໄມ�ບຸ�ານແບຸ່ງອອກໍເປັນ 3 
ປະເພັດ ໄດ�ແກໍ:່ ປ່າຜົ້ະລດິ, ປ່າອະນລຸກັໍ ແລະ ປ່າປ�ອງກໍນັ. ຄະນະ
ກໍາໍມະກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ບຸ�ານ ເປັນຜູົ້�ຈດັຕັ�ງປະຕິບັຸດ ແລະ ເບ່ິຸງ
ແຜົ້ນລວມໃນກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�, ຄະນະດັ່ງກໍ່າວປະກໍອບຸດ�ວຍິ
ຜູົ້�ຊ້າຍິສອງຄນົ ເຊ່ິ້ງເປັນຜູົ້�ກໍວດກໍາລາດຕະເວນປ່າເປັນປະຈາໍ ເພ່ືັອ

ທິົວທັົດກ່ອນຕາເວນັຂຶ�ນ, ບ�ານ ຫາດຈາ

ແມ່ຍິິງເຜ່ົູ້າ ກຶມມ້ ຊ່່ ນາງ ຈາກ ບ�ານ ຫາດຈາ, ໃນເວລາເກັບກຳາຂຳ�ມ້ນ.
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ລາຍິງານສະພັາບຸຂັອງປ່າໃຫ�ບຸ�ານ ແລະ ເມອືງ. ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມ່
ຍິິງພັາຍິໃນບຸ�ານ ຕາ່ງກໍໍຮັ່່ບຸຮູ່�ລະບຸຽບຸກໍານຈດັເຂັດທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ� 
ທ່ີີ່ທີ່າງເມອືງວາງອອກໍ, ແຕພ່ັວກໍເຂົັາກໍໍຍັ່ິງຄງົສບຶຸຕໍກ່ໍານດາໍລງົຊີ້ວດິ
ດ�ວຍິກໍານເຮັ່ດໄຮ່່ໜັນູວຽນຕາມປະເພັນ ີເພັາະມັນເປັນສິງ່ຈາໍເປັນໃນ
ກໍານຢູ່່ລອດ.

ກໍານປະຕບັິຸດຕາມປະເພັນໃີນບຸ�ານ ແມ່ນປະຕິບັຸດຕາມລະບົຸບຸສັງຄມົ
ກໍານສບືຸສາຍິຕະກໍນຸຜ່ົ້ານທີ່າງພ່ໍັຢ່່າງເຄັງ່ຄດັ, ກໍານແຕງ່ດອງໃນບຸ�ານ
ບ່ໍຸຄອ່ຍິແຕງ່ກໍບັຸຄົນນອກໍກໍຸມ່ເຊື້�ອສາຍິສັງຄມົໂຕເອງ ຫືີ (exoga- 
mous)7. ເມື່ອພ່ໍັເສຍິຊີ້ວດິ, ຊັ້ບຸສມົບັຸດຂັອງຄອບຸຄວົຈະຖືິກໍສບຶຸໂອນ
ຜ່ົ້ານຫາສາຍິຍິາດຜູົ້�ຊ້າຍິ ຫືີ ຊັ້ບຸສນິດັງ່ກໍາ່ວຈະຖືິກໍນາໍໄປຫາຄອບຸຄວົ 
ໃໝ່ໃ່ນຮູ່ບຸແບຸບຸຂັອງຄ່າສນິສອດຈາກໍຄອບຸຄວົຝ່້າຍິເຈົ�າສາວ, ເຊ່ິ້ງ
ແມຍິ່ິງຈະກໍາຍິເປັນເຈົ�າຂັອງຊັ້ບຸສນິ. ຖິ�າຫາກໍກໍານແຕງ່ດອງສິ�ນສດຸ
ລງົ ຍິ�ອນມກີໍານຢ່່າຮ່�າງ, ຊັ້ບຸສິນເຫ່ົີານີ�ກໍໍຈ່ະຖືິກໍສົງ່ຄນືໃຫ�ຄອບຸຄວົ
ເຈົ�າສາວ. ໃນກໍລໍະນມີກີໍານຢ່່າຮ່�າງ ແມຍິ່ິງສາມາດເລອືກໍໄດ�ວາ່ລາວ
ຕ�ອງກໍານກໍບັຸໄປຢູ່່ໃນຄອບຸຄົວທ່ີີ່ໂຕເອງເກີໍດ ຫືີ ຢູ່່ກໍບັຸລກູໍທ່ີີ່ມເີຮື່ອນ
ເປັນຂັອງໂຕເອງແລ�ວ. ແມຍິ່ິງຍັິງສາມາດສ�າງເຮື່ອນຕົນເອງໃນທ່ີີ່ດນິ
ຂັອງຄອບຸຄວົແບຸ່ງໃຫ� ແລະ/ຫືີ ໃນທ່ີີ່ດນິລວມຂັອງບຸ�ານທ່ີີ່ອະນຍຸິາດ
ໃຫ�ປຸກໍສ�າງເຮື່ອນ. ຂໍັ�ມນູນີ�ພັວກໍເຮົ່າໄດ�ຈາກໍຜູົ້�ເຖົິ�າຜູົ້�ຊ້າຍິສອງສາມ
ຄນົ, ດັງ່ນັ�ນ ຈຶງ່ບ່ໍຸສາມາດສະຫຸີບຸວາ່ເປັນສິງ່ທ່ີີ່ປະຕບັິຸດໂດຍິທ່ົີ່ວໄປ
ທັີ່ງໝ່ດົໃນບຸ�ານແທີ່�ບ່ໍຸ. ສິ່ງນີ�ຄວນມີກໍານຄົ�ນຄວ�າເພ່ີັມຕຶ່ມໃນກໍຸ່ມ
ຊົ້ນເຜ່ົົ້າດຽວກໍນັ ຫືີ ຕາ່ງກັໍນ ເພ່ືັອເຂົັ�າໃຈກໍານປະຕິບັຸດຕາມປະເພັນ ີ
ໃຫ�ຈະແຈ�ງຂຶັ�ນ. ສາໍລັບຸເດັກໍຊ້າຍິ ບຸາງຄນົໄປບຸວດເປັນຈວົ ຫືີ ຄບູຸາ 
ເພ່ືັອຮ່ຽນໜັງັສືຢູ່່ວດັໃນເມືອງ ຫືີ ຢູ່່ນະຄອນຫີວງວຽງຈນັ, ເມື່ອ

7 ແມ່ນບັຸນທັີ່ດຖິານຄວາມເຊ່ື້ອໃນກໍານແຕ່ງດອງນອກໍກໍຸ່ມສັງຄົມໂຕເອງ.

8 ທີ່າງທີີ່ມງານມີຂໍັ�ມູນຈາໍກໍັດ; ພັວກໍເຮົ່າໄດ�ສໍາພັາດເດັກໍຍິິງ 2 ຄົນ ແລະ ເດັກໍຊ້າຍິໜັຶງ່ຄົນທ່ີີ່ກໍັບຸມາບຸ�ານໃນໄລຍິະເວລາທ່ີີ່ເຮົ່າຢູ່່ບຸ�ານ. ຈາໍເປັນຕ�ອງມີກໍານສຶກໍສາເພ່ິັມເພ່ືັອ
ເຂົັ�າໃຈບັຸນທັີ່ດຖິານ, ກໍານປະຕິບັຸດ, ກໍານໃຫ�ຄວາມໝ່າຍິໃນທີ່າງລົບຸ ແລະ ຜົົ້ນສະທີ່�ອນທ່ີີ່ເກໍີດຂຶັ�ນຕໍ່ເດັກໍຊ້າຍິ ແລະ ເດັກໍຍິິງ ທ່ີີ່ບ່ໍຸແຕ່ງດອງແຕ່ຍັິງໜັຸມ່.

ບຸວດແລ�ວ ແລະ ສກິໍກໍບັຸຄືນມາ ຄອບຸຄົວຈະຮັ່ກໍສາ ແລະ ມອບຸດນິ
ໃຫ�ກໍບັຸລາວ.

ແຕກ່ໍອ່ນ, ເດກັໍຍິິງ ແລະ ເດກັໍຊ້າຍິ ແຕງ່ດອງ ເມື່ອອາຍິ ຸປະມານ 
14-16 ປີ. ທີ່ກຸໍມື�ນີ�ຫີາຍິຢ່່າງປ່ຽນໄປ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິທ່ີີ່ບ່ໍຸເຂົັ�າໂຮ່ງຮ່ຽນ
ອາດແຕ່ງດອງໃນຊ່້ວງອາຍິຸ 16-18. ແຕ່ຜູົ້�ທ່ີີ່ຮ່ຽນຕໍ່ອາດຈະແຕ່ງ
ດອງຊ້�າລງົ ໃນຊ່້ວງອາຍຸິ 19-21 ປ.ີ ແມ່ຍິິງສວ່ນຫີາຍິໃນບຸ�ານບ່ໍຸໄດ�
ຮ່ຽນຮ່ອດຊັ້�ນມດັທີ່ະຍົິມ ຍິ�ອນເຫດຜົົ້ນວາ່ ຜູົ້�ຊ້າຍິເມື່ອໃຫຍ່ິຂຶັ�ນຈະ
ກໍາຍິເປັນຜູົ້�ນາໍບຸ�ານ ດັ່ງນັ�ນກໍານສຶກໍສາສູງຈຶງ່ຈາໍເປັນສາໍລັບຸພັວກໍ
ເຂົັາຫີາຍິກໍວາ່. ຈາກໍກໍານຄົ�ນຄວ�າ, ກໍານສນົທີ່ະນາກໍຸມ່ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ 
ແມ່ຍິິງ ເຫັນວາ່ກໍານສຶກໍສາຂັອງເດັກໍຍິິງກໍໍ່ສາໍຄັນ ແຕ່ກໍານສຶກໍສາ
ຂັອງເດກັໍຊ້າຍິແມ່ນສາໍຄນັກໍວາ່.

ເຫດຜົົ້ນທ່ີີ່ຊ້າວບຸ�ານແລກໍປ່ຽນ ກໍຽ່ວກໍບັຸຂໍັ�ຈາໍກໍດັໃນກໍານສຶກໍສາຂັອງ
ເດັກໍຍິິງ ຍິ�ອນບ່ໍຸມີໂຮ່ງຮ່ຽນມັດທີ່ະຍົິມຢູ່່ໃນບຸ�ານ ແລະ ພ່ໍັແມ່ເປັນ
ຫວ່າງເລື່ອງຄວາມປອດໄພັຂັອງລູກໍສາວໃນກໍານເດີນທີ່າງໄປ
ໂຮ່ງຮ່ຽນ. ປະຊ້າຊົ້ນໃນບຸ�ານເຫັນວາ່ເດັກໍຍິິງບ່ໍຸຈາໍເປັນຕ�ອງມີກໍານ
ສກຶໍສາສງູຍິ�ອນວາ່ ເມື່ອພັວກໍເຂົັາໃຫຍ່ິຂຶັ�ນມາກໍໍຕ່�ອງແຕງ່ດອງ ແລະ 
ເປັນແມ່ເຮື່ອນ, ນີ�ແມ່ນຄວາມເຊ່ື້ອຕາມປະເພັນ.ີ ຍັິງມບີຸາງຫາງສຽງ
ທ່ີີ່ວາ່ ຖິ�າຫາກໍພັວກໍເຂົັາໄດ�ໄປໂຮ່ງຮ່ຽນ, ເມື່ອຈບົຸແລ�ວພັວກໍເຂົັາອາດ
ຫາວຽກໍບ່ໍຸໄດ�. ເດກັໍຍິິງບຸາງຄນົທ່ີີ່ພັວກໍເຮົ່າສາໍພັາດບຸອກໍວາ່ພັວກໍເຂົັາ
ຢ່າກໍຮ່ຽນຕໍ ່ແລະ ບຸາງຄນົໄດ�ຮ່ຽນຕໍຮ່່ອດຂັັ�ນມດັທີ່ະຍົິມ ຍິ�ອນໄດ�ຮັ່ບຸ
ກໍານສະໜັບັຸສະໜັູນຈາກໍພ່ໍັແມ່ ແລະ ຍິາດພ່ີັນ�ອງທ່ີີ່ຢູ່່ໃນເມືອງ 
ສາໍລັບຸອາໍນວຍິຄວາມສະດວກໍບຸ່ອນຢູ່່ອາໃສ. ເດັກໍຍິິງເຫົີານີ�ຈົບຸ
ມດັທີ່ະຍົິມໃນອາຍຸິລະຫວາ່ງ 19-20 ປ,ີ ເວລາພັວກໍເຂົັາກໍບັຸມາບຸ�ານ 
ພ່ໍັ-ແມ ່ແລະ ຄົນອື່ນໆ ໃນບຸ�ານ, ທັີ່ງແມຍິ່ິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ເຫັນວາ່ມນັ
ຊ້�າໂພັດສາໍລັບຸກໍານແຕງ່ດອງ. ຕໍກັ່ໍບຸບັຸນຫາດັງ່ກ່ໍາວ ເດກັໍຍິິງເຫ່ົີານີ�
ຮູ່�ສຶກໍວາ່ມັນເປັນເລື່ອງປົກໍກໍະຕິສາໍລັບຸຕົນເອງທ່ີີ່ ບ່ໍຸໄດ�ແຕງດອງໄວ 
ແຕກ່ໍໍຮູ່່�ສກຶໍບ່ໍຸສະບຸາຍິໃຈໃນກໍານອາໃສຢູ່່ໃນບຸ�ານ8. ດ�ວຍິເຫດນັ�ນ ພັວກໍ
ເຂົັາຈຶງ່ອອກໍຈາກໍບຸ�ານ ແລະ ອາສາເຮັ່ດວຽກໍເອົາຄ່າແຮ່ງໃນບຸ�ານ
ໃກໍ�ຄຽງ ເພ່ືັອສົງ່ລາຍິຮັ່ບຸເພ່ີັມໃຫ�ແກໍຄ່ອບຸຄວົ. ພັວກໍເຂົັາກໍບັຸມາບຸ�ານ
ເລື�ອຍິໆ ແລະ ຍັິງສາມາດເຂົັ�າເຖິິງ ທ່ີີ່ດິນເຂັດປ່າໄມ� ແລະ 
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ� ເພ່ືັອເປັນອາຫານ ແລະ ສ�າງລາຍິໄດ�ເພ່ິັມຊ່້ວຍິ
ຄອບຸຄວົໃຫ�ມເີສດຖິະກໍດິທ່ີີ່ດຂຶີັ�ນ.

ເປັນເລື່ອງໜັ�າເສົ�າ, ແຕ່ບ່ໍຸແປກໍໃຈ, ພັວກໍເຮົ່າພົັບຸວາ່ເດັກໍຍິິງບ່ໍຸມີ
ໂອກໍາດເທ່ົີ່າກໍບັຸເດກັໍຊ້າຍິ ຍິ�ອນເດກັໍຊ້າຍິສາມາດໄປຮ່ຽນຢູ່່ ວດັ ຫືີ 
ສາມາດສຶບຸທີ່ອດມໍລະດົກໍຈາກໍພ່ໍັ. ເດັກໍຍິິງຖືິກໍຄາດຫວງັໃຫ�ອອກໍ
ໂຮ່ງຮ່ຽນແຕ່ຍັິງນ�ອຍິ ເພ່ືັອຊ່້ວຍິເປັນແຮ່ງງານໃຫ�ຄອບຸຄົວ ແລະ 
ລໍຖິ�າຜູົ້�ຊ້າຍິທ່ີີ່ເໝ່າະສົມມາແຕ່ງດອງນາໍ. ແມ່ຍິິງທ່ີີ່ບ່ໍຸໄດ�ຮ່ຽນຈບົຸ 
ປົກໍກໍະຕແິລ�ວຈະແຕງ່ດອງໃນອາຍິລຸະຫວາ່ງ 15 ຫືີ 16 ປ.ີ ຫັີງຈາກໍ
ແຕ່ງດອງແລ�ວ, ຄູ່ແຕ່ງດອງມັກໍຈະສ�າງເຮື່ອນໃນ ‘ດິນສະຫງວນ
ຂັອງບຸ�ານ’ ແລະ ເຮັ່ດກໍານຜົ້ະລດິໃສທ່ີ່ີ່ດນິທ່ີີ່ຄອບຸຄວົຝ່້າຍິຜົົ້ວເປັນ
ເຈົ�າຂັອງ. ໃນອີກໍກໍລໍະນໜີັຶງ່ ຫັີງຈາກໍແຕງ່ດອງແລ�ວ, ຄູຜົ່ົ້ວເມຍິ
ໃໝ່່ຈະຢູ່່ກໍັບຸຄອບຸຄົວຂັອງຜົົ້ວກໍ່ອນ, ເຊ່ິ້ງອາດຈະແມ່ນຢູ່່ບຸ�ານ
ອື່ນ ແຕອ່ງີຕາມລະບົຸບຸກໍານຍິ�າຍິໄປຢູ່່ກໍບັຸຝ່້າຍິຊ້າຍິ.

ປະຊ້າຊົ້ນໃນບຸ�ານ ຫາດຈາ ຍັິງຄົງສຶບຸຕໍ່ເຂົັ�າເຖິິງປ່າໄມ�ສາໍລັບຸ
ປະຕບັິຸດ ກໍດິຈະກໍາໍກໍານດາໍລງົຊີ້ວດິປະຈາໍວນັ, ລວມທັີ່ງກໍານເຮັ່ດ
ໄຮ່່ໝ່ນູວຽນ, ກໍານລາ່ສດັ ແລະ ເກັໍບຸຜັົ້ກໍປ່າ. ກໍານຂັດຸຄົ�ນເຄື່ອງປ່າ

ຫາດຈາ ອ�ອມຮ່ອບຸໄປດ�ວຍິປ່າໄມ� ແລະ ອຸດົມສົມບູຸນດ�ວຍິຊັ້ບຸ 
ພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດ. ບຸ�ານບ່ໍຸໄດ�ຢູ່່ໃນເຂັດສາມປະເພັດປ່າຕາມ
ກໍານຈັດັປະເພັດປ່າ ຂັອງ ສປປ ລາວ (ປ່າຜົ້ະລດິ, ປ່າປ�ອງກໍນັ, ປ່າ
ສະຫງວນ). ພືັ�ນທ່ີີ່ດັງ່ດາ່ວເປັນບຸ່ອນອາໃສຂັອງຊຸ້ມຊົ້ນເຜ່ົົ້າກໍມຶມ-ຸອ5ູ, 
ຊ່ື້ຂັອງບຸ�ານແມ່ນຕັ�ງໂດຍິຫົວໜັ�າເຜ່ົົ້າ ກໍຶມມຸ-ອູ ທ່ີີ່ພັາຍິາດພ່ີັນ�ອງ
ຍິ�າຍິມາຈາກໍ ເມອືງ ງອຍິ ແຂັວງຫີວງພັະບຸາງ ມາຕັ�ງຖ່ິິນຖິານຢູ່່ນີ�
ຫີາຍິກໍວາ່ຮ່�ອຍິປ.ີ ຫາດ ໝ່າຍິເຖິິງ ພືັ�ນທ່ີີ່ຮ່າບຸພັຽງແຄຸ້ມແມ່ນຳ�າ ຫື່ 
ສນັຊຸາຍິ ເຊ່ິ້ງໃນທ່ີີ່ນີ�ໝ່າຍິເຖິິງພືັ�ນທ່ີີ່ລຽບຸແຄມແມນ່ໍ�າອ.ູ ກໍານລົດລົງ
ຂັອງລະດັບຸນໍ�າໃນແມ່ນໍ�າອູ ແລະ ກໍານເກໍີດພັະຍິາດໃນລະດໜູັາວ 
ເຮັ່ດໃຫ�ຊ້າວບຸ�ານຍິ�າຍິບຸ�ານມາຢູ່່ເທິີ່ງພູັເຂົັາ ເຊ່ິ້ງເປັນບຸ່ອນທ່ີີ່ຊຸ້ມຊົ້ນ
ອາໃສຢູ່່ໃນປະຈບັຸຸນ. ບຸ�ານ ຫາດຈາ ເປັນບຸ�ານນ�ອຍິ, ມປີະຊ້າກໍອນ
ພັຽງແຕ ່155 ຄນົ (ແມຍິ່ິງ 77 ຄນົ), ໝ່ດົບຸ�ານມີ 31 ຄວົເຮື່ອນ ແລະ 
35 ຄອບຸຄວົ. ທີ່ກຸໍຄນົພັາຍິໃນບຸ�ານເປັນເຜ່ົົ້າກໍມຶມ-ຸອ,ູ ຍົິກໍເວັ�ນແມຍິ່ິງ
ຈາກໍເຜ່ົົ້າ ລາວ-ໄຕ ໜັຶງ່ຄນົທ່ີີ່ແຕງ່ງານເຂົັ�າມາໃນບຸ�ານ. ປະຊ້າຊົ້ນຢູ່່
ບຸ�ານ ຫາດຈາ ນບັຸຖືິຜີົ້ ແລະ ປະສມົປະສານກໍບັຸສາດສະໜັາພຸັດ. 
ປະຊ້າຊົ້ນເຊ່ື້ອວ່າມີວິນຍິານ-ສິ່ງສັກໍສິດປົກໍປ� ອງພັວກໍເຂົັາທີ່ກຸໍມື�, 
ລວມໄປເຖິິງວນິຍິານທ່ີີ່ສກັໍສດິຈາກໍບັຸນພັະຊົ້ນ ແລະ ສິງ່ສກັໍສດິ ຕາມ
ທໍີ່າມະຊ້າດທັີ່ງຢູ່່ໃນຕົ�ນໄມ�, ປ່າໄມ�, ທ່ີີ່ດນິ ແມນ່ໍ�າ ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ
ທໍີ່າມະຊ້າດອຶນ່ໆ.

ອງີຕາມກໍານວາງແຜົ້ນນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິແບຸບຸມສີວ່ນຮ່່ວມ (PLUP) ຜ່ົ້ານ
ມາມໍ່ໆ  ນີ�, ບຸ�ານ ຫາດຈາ ມເີນື�ອທ່ີີ່ທັີ່ງໝ່ດົ 2,635 ເຮັ່ກໍຕາ, ໃນນັ�ນ 
1,635 ເຮັ່ດຕາ (75.52%) ແມນ່ດນິກໍະສກິໍາໍ ແລະ 461 ເຮັ່ກໍຕາ 
(21.29%) ດນິເຂັດປ່າໄມ�ຂັອງບຸ�ານ6, ປ່າໄມ�ບຸ�ານແບຸ່ງອອກໍເປັນ 3 
ປະເພັດ ໄດ�ແກໍ:່ ປ່າຜົ້ະລດິ, ປ່າອະນລຸກັໍ ແລະ ປ່າປ�ອງກໍນັ. ຄະນະ
ກໍາໍມະກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ບຸ�ານ ເປັນຜູົ້�ຈດັຕັ�ງປະຕິບັຸດ ແລະ ເບ່ິຸງ
ແຜົ້ນລວມໃນກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�, ຄະນະດັ່ງກໍ່າວປະກໍອບຸດ�ວຍິ
ຜູົ້�ຊ້າຍິສອງຄນົ ເຊ່ິ້ງເປັນຜູົ້�ກໍວດກໍາລາດຕະເວນປ່າເປັນປະຈາໍ ເພ່ືັອ

ແມ່ຍິິງເຜ່ົູ້າ ກຶມມ້ ຊ່່ ນາງ ຈາກ ບ�ານ ຫາດຈາ, ໃນເວລາເກັບກຳາຂຳ�ມ້ນ.
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ຂັອງດງົ (NTFP) ສວ່ນຫີາຍິເພ່ືັອຂັາຍິ ແລະ ໃນບຸ�ານຍັິງມກີໍານ
ລ�ຽງສັດໃຫຍ່ິເພ່ືັອເປັນ ລາຍິໄດ�ເປັນກໍ�ອນ. ພັາຍິໃນບຸ�ານ ບ່ໍຸມີ
ກໍິດຈະກໍາໍໂຄງກໍານຫີາຍິ, ໃນສິບຸປີຜ່ົ້ານມາມີພັຽງແຕ່ໂຄງກໍານ 
ກໍ່ຽວກໍັບຸ ວຽກໍງານໂພັສະນາກໍານ ຈດັຕັ�ງ ປະຕິບັຸດໂດຍິອົງກໍານ
ຫ່ວງໃຍິຮ່່ວມໃຈພັັດທີ່ະນາ (World Renew) ແລະ ກໍອງທຶີ່ນ
ສາກໍນົເພ່ືັອກໍານພັັດທີ່ະນາກໍະສກິໍາໍ (IFAD) ເຂົັ�າມາ ເຮັ່ດວຽກໍຢູ່່ 
ບຸ�ານ ຫາດຈາ.

4.1.2. ບ�ານ ຝິິນຫຳ: ການປ່ະຕບັິດຕາມປ່ະເພນ ີແລະ ຄຸ້ວາມ
ເຊ່່ອ

ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ເປັນບຸ�ານຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ໄຕຂັາວ ມີປະຊ້າກໍອນ 185 ຄົນ, 98 
ຄນົ ແມນ່ແມຍິ່ິງ. ໃນບຸ�ານມ ີ28 ຄວົເຮື່ອນ 41 ຄອບຸຄວົ. ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ
ໄຕຂັາວ ໃນບຸ�ານນີ�ແມ່ນຍິ�າຍິມາຈາກໍ ແຂັວງ ໄລຈົວ ປະເທີ່ດ 
ຫວຽດນາມ ແລະ ມາໄດ�ຫີາຍິທົີ່ດສະວດັແລ�ວ. ບຸ�ານດັ�ງເດມີແມນ່
ຕັ�ງຢູ່່ໃນປ່າໄມ�ໃກໍ�ຊ້າຍິແດນ ສປປ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ແຕປ່ະຊ້າຊົ້ນ
ໄດ�ຍິ�າຍິມາຕັ�ງຖ່ິິນຖິານຢູ່່ບຸ�ານປະຈບັຸຸນຕັ�ງແຕປ່ ີ1995. ທ່ີີ່ດນິບຸ�ານ
ບ່ໍຸໄດ�ນອນຢູ່່ໃນສາມປະເພັດປ່າໄມ�. ພັວກໍເຂົັາໃຫ�ເຫດຜົົ້ນຂັອງກໍານ
ຍົິກໍຍິ�າຍິ ເພັາະວາ່ເປັນຍິ�ອນນໍ�າຖິ�ວມ ແລະ ມກັໍມພີັະຍິາດຢູ່່ເລື�ອຍິໆ 
ຈຶງ່ເຮັ່ດໃຫ�ຕ�ອງຍິ�າຍິບຸ�ານ. ປະຈບັຸຸນນີ�ບຸ�ານຕັ�ງຢູ່່ຫ່າງຈາກໍຊ້າຍິແດນ
ຫວຽດນາມ 26 ກໍໂິລແມັດ ແລະ ຈາກໍຕວົເມືອງ ໃໝ່,່ ແຂັວງ ຜົົ້�ງ
ສາລີ ປະມານ 85 ກໍມ. ເນື�ອທ່ີີ່ດິນຂັອງບຸ�ານຄາດວາ່ມີປະມານ 
10,000 ເຮັ່ກໍຕາ. ກໍດິຈະກໍາໍກໍານດາໍລງົຊີ້ວດິຂັອງປະຊ້າຊົ້ນສວ່ນ
ຫີາຍິແມນ່ເຮັ່ດນາ, ລ�ຽງສດັ ທັີ່ງສດັປກີໍ ແລະ ງວົ-ຄວາຍິ ແລະ ຫາ

9 ໄຕຂັາວເອິ�ນໂຕເອງວາ່ ໄຕດ່ອນ. ໄຕຂັາວ (ພັ�ອມທັີ່ງ ໄຕດໍາ, ໄຕແດງ, ລາວ, ສະຍິາມ, ພັວນ, ຢ່ວນ, ລຶ�, ຊ້ານ, ຄໍາຕິ ແລະ ອະຮົ່ມ) ແມ່ນເຜ່ົົ້າໄຕ ສາຍິຕາເວນັຕົກໍສຽງ
ໃຕ�, ທ່ີີ່ເວົ�າວາ່ມາຈາກໍແມ່ນໍ�າແດງທີ່າງຕາເວນັອອກໍ ຫາ ອາຊັ້ມທີ່າງຕາເວນັຕົກໍ. ສ່ວນຫີາຍິຊົ້ນເຜ່ົົ້າທ່ີີ່ເວົ�າພັາສາໄຕ ມັກໍອາໄສຢູ່່ທ່ົີ່ງພັຽງ ແລະ ຖືິອາຊີ້ບຸເຮັ່ດນາ. ພັວກໍ
ເຂົັາກໍ່ຽວຂັ�ອງກໍັບຸໄຕ ສາຍິພັາກໍກໍາງໃນຕອນເໜັອືຂັອງປະເທີ່ດຫວຽດນາມ (Nung, Thô)  ແລະ ທີ່າງໃຕ�ເມືອງກໍວາງຊີ້ ແລະ ຍັິງກໍ່ຽວຂັ�ອງກໍັບຸໄຕສາຍິເໜັອື ທ່ີີ່ມີ
ຄົນເວົ�າວາ່ຢູ່່ໃນເມືອງ ກໍວາງຊີ້ ແລະ ກໍູຍິຊູ້ (Northern Zhuang, Pu Yi).

ເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົເພ່ືັອບໍຸລໂິພັກໍໃນຄອບຸຄວົ ແລະ ຂັາຍິ. ປະຊ້າຊົ້ນ
ເຜ່ົົ້າໄຕຂັາວໃນບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ກໍໍຄ່ກັືໍບຸຫີາຍິຊົ້ນເຜ່ົົ້າໃນ ສປປ ລາວ ມີ
ປະຫວັດສາດທີ່າງວັດທີ່ະນະທໍີ່າອັນຍິາວນານ ແລະ ມີຮີ່ດຄອງ
ປະເພັນທ່ີີີ່ຮັ່ກໍສາມາຈນົຮ່ອດປະຈບັຸຸນ9.

ຊົ້ນເຜ່ົົ້າໄຕຂັາວ ສາມາດຮູ່�ຈາກໍເຄື່ອງນຸງ່ຂັອງເຜ່ົົ້າ ເຊ່ິ້ງເຮັ່ດໂດຍິຜູົ້�ຍິິງ 
ທ່ີີ່ຜົ້ະລິດຈາກໍຝ້� າຍິຍິ�ອມຄາມສີເຂັັ�ມກໍ່ອນນາໍໄປຕໍາ່. ແມ່ຍິິງໄຕຂັາວ
ເປັນຜູົ້�ເຮັ່ດເຄື່ອງຫັດຖິະກໍາໍຂັອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າເຊ່ັ້ນ ແພັມນົ, ຜົ້�າພັັນຄ ໍແລະ 
ຜົ້�າເອຕ່າງໆ. ຜົ້ະລິດຕະພັັນຫັດຖິະກໍາໍ  ບຸາງຢ່່າງເຮັ່ດເປັນພິັເສດເພ່ືັອ
ເສນຫວ�າຍິໃຫ�ແກໍເ່ຈົ�າປ່າເຈົ�າເຂົັາ. ໃນຮ່ບູຸທີີ່ 1 ແມນ່ຕົວຢ່່າງຜົ້�າແສວ່
ທ່ີີ່ເຮັ່ດສະເພັາະສາໍລັບຸວາງໄວ�ເທິີ່ງໂລງສບົຸ. ຕາມປະເພັນແີລ�ວຊ້າວໄຕ
ຂັາວຈະຝັ້ງສບົຸຄົນເສຍິຊີ້ວດິ ເຊ່ິ້ງແຕກໍຕາ່ງຈາກໍປະເພັນກີໍານເຜົົ້າສບົຸ
ຂັອງຊ້າວພຸັດທ່ີີ່ເຫັນໄດ�ທ່ົີ່ວໄປໃນລາວ. ວດັທີ່ະນະທໍີ່າຂັອງໄຕຂັາວ
ອດຸມົສມົບຸນູ ແລະ ເຕມັໄປດ�ວຍິພິັທີີ່ທີ່າງສາດສະໜັາ, ງານບຸຸນ ແລະ 
ພິັທີີ່ກໍາໍມ່ວນຊ່ື້ນຕາ່ງໆ, ພິັທີີ່ກໍາໍເຫ່ົີານີ�ມບົີຸດບຸາດສາໍຄັນໃນຊຸ້ມຊົ້ນຂັອງ
ພັວກໍເຂົັາຫີາຍິ. ງານສະເຫີີມສະຫີອງທ່ີີ່ໃຫຍ່ິທ່ີີ່ສດຸແມ່ນບຸຸນປໃີໝ່ ່ທ່ີີ່
ຈດັໃນລະຫວາ່ງເດອືນກຸໍມພັາ, ເຊ່ິ້ງຊ້າວບຸ�ານຫິີ�ນກໍນິເປັນເວລາຫ�າມື� 
ແລະ ເປັນເວລາດຽວກໍນັກໍບັຸ ບຸຸນປໃີໝ່ ່ຫືີ ‘ເຕດ’ ຂັອງຫວຽດນາມ.  

ສາໍລັບຸບຸຸນບຸ�ານ ຫືີ ເສນບຸ�ານ, ປົກໍກໍະຕແິລ�ວຈະຈດັຂຶັ�ນໃນທີ່�າຍິ ເດອືນ 
ເມສາ ຂັອງແຕລ່ະປ,ີ ກໍອ່ນລະດກູໍານປູກໍຝັ້ງ ເຊ່ິ້ງເປັນພິັທີີ່ກໍານໃຫ�
ຄວາມເຄາົລບົຸ ດ�ານຄວາມເຊ່ື້ອໃນກໍານໃຊ້�ຊີ້ວດິຮ່່ວມກໍນັຢ່່າງສນັຕ,ິ 
ເຄາົລບົຸ, ສະຫງບົຸສກຸໍ ແລະ ປອງດອງກັໍບຸທໍີ່າມະຊ້າດ. ສິງ່ນີ�ສະທີ່�ອນ
ໃຫ�ເຫັນກໍານເຊ່ື້ອມໂຍິງກໍບັຸປ່າໄມ� ແລະ  ພືັ�ນທ່ີີ່ ອ�ອມຮ່ອບຸ ໃນກໍານ
ສະຫີອງບຸຸນບຸ�ານ ຫືີ ເສນບຸ�ານ. ໃນພິັທີີ່ນີ� ທັີ່ງຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມຍິ່ິງ 
ຈາກໍແຕ່ລະຄົວເຮື່ອນຈະກໍຽມອາຫານ ແລະ ຖິະຫວາຍິໄກ່ໍຕົ�ມ 
ຄອບຸຄົວລະໂຕ ໃຫ�ກໍບັຸວນິຍິານເຈົ�າປ່າດົງຜູົ້�ສກັໍສິດ. ຕາມຄວາມເຊ່ື້ອ 
ພິັທີີ່ກໍາໍນີ�ຈະນາໍມາເຊ່ິ້ງຄວາມໂຊ້ກໍດີ, ສຸຂັະພັາບຸທ່ີີ່ແຂັງແຮ່ງ ແລະ 
ຄວາມສກຸໍມາໃຫ�ແກໍບຸ່�ານ ລວມທັີ່ງເປັນກໍານປົກໍປັກໍຮັ່ກໍສາປະຊ້າຊົ້ນ
ເວລາເຂົັ�າປ່າ ໃນກໍານເກໍບັຸອາຫານ ແລະ ຫາເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົ. ໄກໍ່

ຕົ�ນໄມ�ໃກ�ບ�ານ ທ່ີົຊາວບ�ານ ເລ່ອກສຳາລັບແຂວນບັ�ງສາຍິແຫ່ສຳາລັບເດັກ
ເກີດໃຫມ່.່ ບ�ານ ຝິິນຫຳ

ຮັ້ບທີົ 1. ຜູ້�າແສ່ວຮັ້ບຕົ�ນໄມ� ເຜ່ົູ້າໄຕຂາວທ່ີົໃຊ�ວາງໄວ�ເທິົງໂລງສົບ 



15ການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງປ່່າໄມ�ຕາມປ່ະເພນຂີອງແມ່ຍິິງໃນ ສປ່ປ່ ລາວ

ຕົ�ມຈະເອາົໄປປ່າ ໂດຍິຜູົ້�ຊ້າຍິສງູອາຍິພຸັາຍິໃນບຸ�ານ ແລະ ຜູົ້�ນາໍກໍານ
ເຮັ່ດພິັທິີ່ທີ່າງສາດສະໜັາຂັອງບຸ�ານ. ແມ່ຍິິງບ່ໍຸໄດ�ເຂົັ�າຮ່່ວມໃນພິັທີີ່ກໍາໍ
ນີ�ເພັາະເປັນສິງ່ຂັະລາໍສາໍພັວກໍເຂົັາໃນກໍານສື່ສານກໍບັຸເຈົ�າວນິຍິານແຫ່ງ
ປ່າສກັໍສດິ ແລະ ຊ້າວບຸ�ານເຊ່ື້ອວາ່ຫາກໍຜູົ້�ຍິິງນາໍເອາົໄກໍເ່ຂົັ�າໄປຖິວາຍິ 
ອາດເຮັ່ດໃຫ�ເຈົ�າວິນຍິານໃນປ່າສັກໍສິດບ່ໍຸພໍັໃຈ ແລະ ອາດນາໍໄປສູ່
ຄວາມໂຊ້ກໍຮ່�າຍິໄດ�,  ກໍານລະເລີຍິກໍານປະຕບັິຸດຕາມປະເພັນນີີ�ອາດ
ນາໍຄວາມເສຍິຫາຍິມາໃຫ�ແກໍບຸ່�ານ, ຄອບຸຄວົ ແລະ ບຸຸກໍຄົນ. ດັງ່ນັ�ນ
ກໍານເຊ່ື້ອຖືິວນິຍິານເຈົ�າປ່າເຂົັາໃນບຸ�ານຍັິງປະຕບັິຸດຢູ່່ທີ່ກຸໍວນັນີ�.

ເຮື່ອນຂັອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ໄຕຂັາວ ຈະມີບຸ່ອນພິັເສດທ່ີີ່ສະຫງວນໄວ�ເປັນ
ບຸ່ອນບູຸຊ້າວນິຍິານບັຸນພັະຊົ້ນຝ່້າຍິຜູົ້�ຊ້າຍິ ຫືີ ພ່ໍັ ເຊ່ິ້ງຕ�ອງໄດ�ມພິີັທີີ່
ຮັ່ກໍສາບູຸຊ້າເປັນປະຈາໍ. ແມ່ຍິິງບ່ໍຸສາມາດເຂົັ�າໃນເຂັດບຸ່ອນບູຸຊ້ານີ�
ເພັາະຖືິເປັນເລື່ອງຂັະລໍາ. ສາໍລັບຸສານຂັອງບັຸນພັະຊົ້ນຝ້� າຍິແມ່ຍິິງ ຫືີ 
ສານພັະພູັມສາໍລບັຸວນິວານຂັອງ ‘ແມ’່ ແມນ່ສ�າງຢູ່່ໃນເຂັດປ່າໃກໍ�ບຸ�ານ 
ແລະ ຊ້າວບຸ�ານເຊ່ື້ອວາ່ ຈດິວນິຍິານ ຂັອງຝ່້າຍິແມ່ໄດ�ຮັ່ກໍສາພັວກໍ
ເຂົັາໃຫ�ປອດໄພັເວລາເຂົັ�າປ່າ.

ປະເພັນກີໍານເກໍດີຂັອງຊ້າວໄຕຂັາວ ຍັິງສະແດງໃຫ�ເຫັນສາຍິພົັວພັັນ
ອນັແໜັ�ນແຟ�ນ ລະຫວາ່ງ ແມຍິ່ິງກໍບັຸປ່າໄມ�. ຫັີງຈາກໍເດກັໍນ�ອຍິເກໍດີ 
ຜູົ້�ເປັນຜົົ້ວ ຫືີ ພ່ໍັປູ່ຈະເອາົສະໝ່ນູໄພັຈາກໍປ່າໄມ�ມາໃສບັຸ່�ງໄມ�ໃຜ່ົ້ໃສກ່ໍບັຸ
ສາຍິແຮ່່ເດກັໍ. ຈາກໍນັ�ນຈະນາໍບັຸ�ງໄມ�ໃຜ່ົ້ນັ�ນໄປປ່າໃກໍ�ບຸ�ານ ແລ�ວຫ�ອຍິ
ໃສຕ່ົ�ນໄມ�ທ່ີີ່ ຄດັເລືອກໍເປັນພິັເສດວາ່ ມຄີວາມ ທົີ່ນທີ່ານ ແລະ ສັກໍສດິ. 
ກໍານປະຕິບັຸດແບຸບຸນີ�ແມ່ນເພ່ືັອແຈ�ງໃຫ� ຜູົ້� ຮັ່ກໍສາວິນຍິານຕາມ
ທໍີ່າມະຊ້າດຮູ່�ວາ່ ມເີດກັໍເກໍດີໃໝ່ ່ແລະ ເພ່ືັອໃຫ�ເດກັໍນ�ອຍິໄດ�ຮັ່ບຸກໍານ
ອວຍິພັອນ ແລະ ປົກໍປ�ອງລາວໃນອະນາຄດົ.

4.1.3. ຄຸ້ວາມຄຸ້�າຍິຄຸ້່ ແລະ ຄຸ້ວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງ: 
ບ�ານ ຝິິນຫຳ ແລະ ບ�ານ ຫາດຈາ

ປະຊ້າຊົ້ນ ຊົ້ນເຜ່ົົ້າໄຕຂັາວໃນ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ຍັິງຄົງສຶບຸຕໍ່ວຖີິິ ແລະ 
ປະເພັນແີບຸບຸດັ່ງເດີມຂັອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າທ່ີີ່ເຊ່ື້ອໃນເລື່ອງ ‘ຄວາມເປັນໜັຶງ່
ດຽວ, ຮັ່ກໍສາຄວາມສະງບົຸສຸກໍ ແລະ ຄວາມສາມັກໍຄີລະຫວ່າງ
ສະມາຊິ້ກໍໃນສັງຄົມ’. ເຖິິງແມ່ນວາ່ຈະມີຄວາມຄ�າຍິຄືກັໍນລະຫວາ່ງ 
ບຸ�ານ ຫາດຈາ ແລະ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ. ຈາກໍມມຸມອງຂັອງຄນົນອກໍບຸ�ານ 
ເຫັນວາ່ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ຍັິງຮັ່ກໍສາປະເພັນດີັງ່ເດມີໄດ�ຫີາຍິກໍວາ່ ບຸ�ານ 
ຫາດຈາ. ທັີ່ງສອງບຸ�ານມີກໍານສຶບຸທີ່ອດມໍລະດົກໍຜ່ົ້ານທີ່າງສາຍິພ່ໍັ. 
ຄວາມແຕກໍຕາ່ງທ່ີີ່ເຫັນໄດ�ຊັ້ດເຈນລະຫວາ່ງສອງບຸ�ານແມນ່ ສັງຄມົ
ກໍມຶມຖືຸິກໍຈດັຕັ�ງໂດຍິກໍຸມ່ເຄອືຍິາດ ຝ່້າຍິ ຊ້າຍິ-ຝ່້າຍິພ່ໍັ, ປົກໍກໍະຕແິລ�ວ
ຈະມັກໍຕັ�ງຊ່ື້ກໍຸ່ມເຄືອຍິາດຕາມຊ່ື້ໂຕສັດ ແລະ ຕົ�ນໄມ� ທ່ີີ່ພົັວພັັນກໍັບຸ
ເລື່ອງຊ້າດກໍາໍເນດີ ໃນເລື່ອງຄວາມເຊ່ື້ອທ່ີີ່ກ່ໍຽວຂັ�ອງກໍບັຸສັດ ຫືີ ຕົ�ນໄມ� 
ແລະ ລວມທັີ່ງກໍານຕາຍິຂັອງຄນົ, ສດັ ຫືີ ຕົ�ນໄມ�ທີີີ່ເຄອືຍິາດນບັຸຖືິ ສະ
ມະຊິ້ກໍຂັອງເຄອືຍິາດດຽວກໍນັ ຈະບ່ໍຸສາມາດກໍນິ ຫືີ ຂັ�າໄດ�.  ຊ້າວໄຕ
ຂັາວມລີະບົຸບຸວງົຕະກຸໍນ (ເອິ�ນວາ່ ຊິ້ງ, ໂຮ່) ທ່ີີ່ກໍາໍນດົບົຸດບຸາດຂັອງຄົນ
ໃນບຸ�ານ, ເປັນອາໍນາດກໍານປົກໍຄອງ, ຜູົ້�ນາໍໃນກໍານປະຕິບັຸດພິັທີີ່ກໍາໍ
ທີ່າງຄວາມເຊ່ື້ອ (ມດົ, ມ)ໍ, ແລະ ອື່ນໆ, ແຕລ່ະບຸ�ານມສີດັ ຫືີ ຕົ�ນໄມ�
ທ່ີີ່ເປັນສນັຍິາລັກໍຂັອງຕນົເອງ ທ່ີີ່ຫ�າມສະມາຊິ້ກໍໃນບຸ�ານກໍນິ ຫືີ ຂັ�າ, 
ທັີ່ງສອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າແມ່ນມັກໍເລືອກໍທ່ີີ່ຈະແຕ່ງດອງກັໍບຸຄົນພັາຍິໃນເຜ່ົົ້າ
ດຽວກໍນັ. 

ກໍານຈດັຕັ�ງໃນສັງຄມົໄຕຂັາວ ມສີນູກໍາງຢູ່່ທ່ີີ່ກໍານສບຶຸເຊື້�ອສາຍິຜ່ົ້ານທີ່າງ
ພ່ໍັ ຫືີ ນບັຸຖືິບັຸນພັະຊົ້ນຝ່້າຍິຊ້າຍິ ແລະ ກໍານຢູ່່ອາໃສ ຫັີງຈາກໍແຕງ່ດອງ
ແລ�ວ ແມນ່ໄປຢູ່່ກໍບັຸຄອບຸຄົວຝ່້າຍິຊ້າຍິ, ໝ່າຍິຄວາມວາ່ ເຈົ�າສາວຕ�ອງ
ຍິ�າຍິຈາກໍຄອບຸຄວົໂຕເອງມາຢູ່່ກໍບັຸຄອບຸຄວົເຈົ�າບຸ່າວ. ກໍານສບຶຸມລໍະດກົໍ
ແມນ່ປະຕບັິຸດຜ່ົ້ານພ່ໍັສູລ່ກູໍຊ້າຍິ ໄດ�ແກໍ ່ ທ່ີີ່ດນິ, ສບັຸສົມບັຸດ, ກໍານສບຶຸ
ທີ່ອດຄວາມເປັນຜູົ້�ນາໍ ແລະ ນບັຸຖືິອາໍນາດຂັອງຜູົ້�ຊ້າຍິເປັນຫັີກໍໃນກໍານ
ປົກໍຄອງຄອບຸຄວົ.

ໃນດ�ານກໍານແບຸ່ງວຽກໍ, ແມຍິ່ິງຖືິກໍມອບຸໃຫ�ເປັນຜູົ້�ຮັ່ບຸຜິົ້ດຊ້ອບຸວຽກໍ
ທ່ີີ່ຄົນໃນສັງຄົມຄິດວາ່ເປັນວຽກໍ ‘ເບົຸາ’ ເຊ່ັ້ນ ກໍານລ�ຽງລກູໍ ແລະ 
ວຽກໍໃນເຮື່ອນ, ໃນຂັະນະທ່ີີ່ຜູົ້�ຊ້າຍິເຮັ່ດວຽກໍ ‘ໜັກັໍ’ ເຊ່ັ້ນ ຕດັຕົ�ນໄມ�
ໃຫຍ່ິ. ຜູົ້�ຊ້າຍິຍັິງມີໜັ�າທ່ີີ່ຮັ່ບຸຜິົ້ດຊ້ອບຸຫັີກໍໃນເລື່ອງຂັອງກໍານພົັວພັັນ
ກໍບັຸທີ່າງກໍານ. ບຸາງໜັ�າວຽກໍເຊ່ັ້ນ ເຂົັ�າປ່າເພ່ືັອເກໍບັຸເຄື່ອງປ່າຂັອງ
ດງົຖືິວາ່ເປັນວຽກໍເຮັ່ດຮ່່ວມກໍນັ ລະຫວາ່ງຍິິງ-ຊ້າຍິ. ກໍານແບຸ່ງວຽກໍ
ນີ�ຈະເວົ�າເຖິິງລາຍິລະອຽດໃນພັາກໍຕໍໄ່ປ.

ກໍຽ່ວກໍບັຸຄວາມສາໍພັັນ ລະຫວາ່ງ ແມຍິ່ິງ ແລະ ປ່າໄມ�, ຊົ້ນເຜ່ົົ້າກໍມຶມຸ 
ໃນບຸ�ານ ຫາດຈາ ຈະຕ່າງຈາກໍ ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ໄຕຂັາວ ໃນບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ, ເຊ່ິ້ງ
ກໍໍ່ເປັນ ສິ່ງບ່ໍຸແປກໍເພັາະວາ່ ວດັທີ່ະນະທໍີ່າຂັອງທັີ່ງສອງເຜ່ົົ້າຕ່າງກໍັນ
ຫີາຍິ. ເຜ່ົົ້າກໍຶມມຸມີຄວາມສາໍພັັນກັໍບຸປ່າໄມ�ທ່ີີ່ສະຫັີບຸຊັ້ບຸຊ້�ອນຫີາຍິ 
ແລະ ກໍານປະຕິບັຸດຍັິງຖືິເປັນຄວາມລັບຸ. ເນື່ອງຈາກໍເວລາທ່ີີ່ຈາໍກໍດັໃນ
ກໍານສກຶໍສາ ຄັ�ງນີ� ເຮັ່ດໃຫ�ນກັໍຄົ�ນຄວ�າບ່ໍຸສາມາດສ�າງຄວາມໄວ�ໃຈກັໍບຸ
ຊຸ້ມຊົ້ນ ບຸ�ານ ຫາດຈາ ໄດ�ເຕມັທີີ່ ດັງ່ນັ�ນຈຶງ່ບ່ໍຸສາມາດຮ່ຽນຮູ່�ລາຍິ
ລະອຽດກໍຽ່ວກໍບັຸສິງ່ ນີ�ໄດ�ຫີາຍິ. ສິງ່ທ່ີີ່ສາໍຄັນແມນ່ ແມຍິ່ິງເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມຸ 
ບ່ໍຸມຂໍີັ�ຫ�າມທີ່າງຄວາມເຊ່ື້ອໃນກໍານເຂົັ�າໄປໃນປ່າ  ແລະ ແມຍິ່ິງບຸາງ
ຄນົໃຊ້�ເວລາໃນປ່າຫີາຍິກໍວາ່ ຜູົ້�ຊ້າຍິ. ສະນັ�ນ, ກໍານຄົ�ນຄວ�າກໍຽ່ວກັໍບຸ 
ກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ຕາມປະເພັ ນຂີັອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມ,ຸ ໂດຍິສະເພັາະ
ແມນ່ສກຶໍສາບົຸດບຸາດຂັອງແມຍິ່ິງໃນ ເລື່ອງນີ�, ຈາໍເປັນທ່ີີ່ຈະຕ�ອງໄດ�ເຮັ່ດ
ກໍານສຶກໍສາເພ່ິັມເຕມີ ເພ່ືັອສ�າງຄວາມເຂົັ�າໃຈເລກິໍເຊ່ິ້ງທ່ີີ່ເປັນປະໂຫຍິດ 
ແລະ ເພ່ືັອປົກໍປ�ອງສດິໃນກໍານຄຸ�ມຄອງ ປ່າໄມ�ຕາມປະເພັນຂີັອງແມ່
ຍິິງ. 

ສານວນິຍິານແມ່ທ່ີົສ�າງຂຶ�ນໃນປ່່າໃກ�ຫມ່້ບ່�ານຝິິນຫຳ
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4.2. ກໍານຮັ່ບຸຮູ່� ກໍຽ່ວກໍບັຸສດິທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນີ

ໃນພັາກໍນີ�ຈະສະເໜັລີາຍິລະອຽດ ຄວາມເຂົັ�າໃຈຂັອງປະຊ້າຊົ້ນ ຕໍ່
ກໍບັຸນຍິິາມຄາໍວາ່ ‘ສດິທິີ່ກໍຽ່ວກັໍບຸທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນ’ີ. ໃນສວ່ນຂັອງ
ທ່ີີ່ດນິ ສວ່ນຕວົ, ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມຍິ່ິງ ບ່ໍຸວາ່ຈະອາຍຸິຊ່້ວງໃດກໍໍຕ່ອບຸ
ຄ�າຍິຄ ືກໍນັວາ່ ແມ່ນສດິໃນກໍານເປັນເຈົ�າຂັອງທ່ີີ່ດນິ ລວມທັີ່ງເຮື່ອນ,  
ດນິ ແລະ ດນິກໍະສກິໍາໍ (ໄຮູ່, ສວນ ແລະ ນາ) ທ່ີີ່ສບຶຸທີ່ອດຈາກໍພ່ໍັແມ່ 
ຫືີ  ບຸຸກໍເບິຸກໍທ່ີີ່ດນິດ�ວຍິໂຕເອງ. ແມ່ຍິິງ ເຜ່ົົ້າກໍມຶມ-ຸອ ູອາຍິ ຸ47 ປີ ເຊ່ິ້ງ
ໃນຊີ້ວິດຂັອງລາວໄດ�ອອກໍຈາກໍບຸ�ານພັຽງແຕ່ ສອງຄັ�ງ ລາວບ່ໍຸມີ
ຄວາມລງັເລເລຍີິທ່ີີ່ຈະຕອບຸຄາໍຖິາມ ເວລາຖິາມວາ່ສດິໃນກໍານຄອບຸ

ຄອງທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນແີມນ່ຫຍັິງ ລາວຕອບຸດ�ວຍິສຽງທ່ີີ່ດງັ ແລະ 
ຈະແຈ�ງໃນພັາສາຂັອງໂຕເອງວາ່, ‘ຕຣອດມນູ ເດີ ຍົິງມະ’. ທ່ີີ່ໝ່າຍິ
ຄວາມວາ່ ‘ສບ່ທຳອດມາແຕ່ພຳ່ແມ.່ ໃນກໍານສນົທີ່ະນາກໍຸມ່ກໍບັຸ ຜູົ້�ຊ້າຍິ 
ແລະ ແມ່ຍິິງໃນບຸ�ານ ຫາດຈາ ແລະ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ໄດ�ສະແດງຄວາມ
ຮູ່�ສຶກໍດຽວກັໍນຄື: ‘ສິດໃນການຄຸ້ອບຄຸ້ອງທ່ີຳດິນຕາມປ່ະເພນ ີແມ່ນ
ກຳາມະສດິຕຳທ່ີ່ຳດນິທ່ີຳສບ່ທຳອດມາຈຳາກແມ ່ ແລະ ພຳ່ ຂອງພວກເຮົູາ, 
ພວກເຮົູາມສີດິຕຳດ່ນິນັ�ນ ແລະ ຜູູ້�ອື່ນບຳ່ສາມາດເອາົໄປ່ຈຳາກເຮົູາ, ມີ
ແຕລ່ກູຂອງເຮົູາເທ່ົຳານັ�ນທ່ີຳຈຳະໄດ�’. ຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມຢ່ນືຢັ່ນວາ່ ‘ລກູໍ’ ໃນທ່ີີ່
ນີ�ໝ່າຍິເຖິິງ ລກູໍຊ້າຍິ, ແລະ ‘ແມ’່ ຖືິວາ່ແມນ່ກໍານຖືິສດິໃນທ່ີີ່ດນິຮ່່ວມ
ກໍນັກໍບັຸພ່ໍັ

ສດິໃນກໍານຄອບຸຄອງດນິກໍະສກິໍາໍຕາມປະເພັນ ີ(ລວມທັີ່ງໄຮ່) ອາດ
ໝ່າຍິເຖິິງກໍານສຶບຸທີ່ອດຂັອງບຸຸກໍຄົນຈາກໍປູ່ ຫາ ພ່ໍັ ແລະ ຫາລກູໍ
ຊ້າຍິ. ກໍານປະຕບັິຸດແບຸບຸນີ�ຍັິງຄງົສບຶຸຕໍ ່ແລະ ປະຊ້າຊົ້ນກໍໍຕ່ອບຸວາ່ນີ�
ເປັນສິງ່ທ່ີີ່ຍິອມຮັ່ບຸຈາກໍທັີ່ງ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມຍິ່ິງ. ກໍານສບຶຸທີ່ອດທ່ີີ່
ດິນຂັອງລູກໍສາວເປັນສິ່ງທ່ີີ່ບ່ໍຸພົັບຸເຫັນໃນກໍານສຶກໍສານີ�, ສິ່ງນີ�ຖືິກໍ
ຢ່ນືຢັ່ນໃນກໍານປະຊຸ້ມບຸ�ານກໍອນອອກໍຈາກໍກໍານຄົ�ນຄວ�າໃນພັາກໍສະ
ໜັາມ.

ສິດຕາມປະເພັນີ ຕໍ່ດິນລວມໝູ່່ໃນເຂັດປ່າ ແມ່ນເທ່ົີ່າທີ່ຽມກໍັນ 
ລະຫວາ່ງ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມ່ຍິິງ. ‘ປ່າໄມ�ບຸ�ານ’, ໃນກໍລໍະນນີີ�ແມ່ນຖືິກໍ
ຈດັຢູ່່ໃນປະເພັດທ່ີີ່ດນິ ທ່ີີ່ເປັນປ່າໄມ� ແລະ ບ່ໍຸເຄຍີິໃຊ້�ໃນກໍານເຮັ່ດໄຮ່່ 
ຫືີ ກໍະສກິໍາໍອື່ນໆ. ໃນພືັ�ນທ່ີີ່ນີ�ໃຊ້�ເພ່ືັອກໍານເກໍບັຸເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົ, ຕກັໍ
ນໍ�າ (ແຫ່ີງນໍ�າ) ແລະ ອ່ືນໆ. ສດິນີ�ບ່ໍຸໄດ�ຖືິກໍສບຶຸທີ່ອດແຕຖື່ິກໍຈດັລະ
ດບັຸໃຫ�ເປັນ ‘ຂັອງ ລວມໝູ່’່ ທ່ີີ່ສາມາດເຂົັ�າເຖິິງໄດ�ຢ່່າງເທ່ົີ່າທີ່ຽມກໍນັ
ທັີ່ງແມ່ຍິິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ. ໃນນີ�ບ່ໍຸໄດ�ລວມເອົາປ່າສັກໍສິດ (ບ່ໍຸແມ່ນ
ປ່າຊ້�າ) ຫືີ ປ່າດງົດບິຸທ່ີີ່ເປັນພືັ�ນທ່ີີ່ໃນກໍານເຮັ່ດພິັກໍາໍທີ່າງສາດສະໜັາ 
ທ່ີີ່ສກັໍສດິ ຕາມທ່ີີ່ໄດ�ອະທິີ່ບຸາຍິໄວ�ຂັ�າງເທິີ່ງໃນກໍລໍະນບີຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ.

ເພ່ືັອໃຫ�ເຫັນໄດ�ແຈ�ງ ກໍຽ່ວກໍບັຸ ຮູ່ບຸແບຸບຸຂັອງປ່າໄມ� ທ່ີີ່ກໍຽ່ວຂັ�ອງກໍບັຸ
ສດິໃນກໍານສບຶຸທີ່ອດຕາມປະເພັນໃີນທ່ີີ່ດນິເຂັດປ່າ, ແຜົ້ນວາດຂັ�າງ
ລຸ່ມນີ�ແມ່ນປະເພັດຂັອງປ່າໄມ�ທ່ີີ່ມີຢູ່່ໃນບຸ�ານທ່ີີ່ພັວກໍເຮົ່າສຶກໍສາ. 
ຮ່ບູຸພັາບຸສະແດງໃຫ�ເຫັນກໍານຈດັລຽງປະເພັດທ່ີີ່ດິນເປັນຫ�າປະເພັດ 
ທ່ີີ່ຮັ່ບຸຮູ່�ໂດຍິປະຊ້າຊົ້ນໃນບຸ�ານ ແລະ ຈດັລະດບັຸຕາມປະເພັດຂັອງ

ລະບົບທ່ີົດິນ ແລະ ສິດໃນການສຶບທົອດທ່ີົດິນປ່່າໄມ� ໃນບ�ານທ່ີົລົງເກັບກຳາຂຳ�ມ້ນ

 ເຂດ ປ່າ ໄມ້ ບ້ານ

 ປ່າ ກະ ສິ ກໍາ ( ໄຮ່) ສໍາ ລັບ ບ້ານຫາດຈາ, ນາ 
ສໍາ ລັບ ບ້ານ ຝິນຫໍ ສິດ  ລວມໝູ ່ຕາມ ປະ ເພ ນ ີ ຕໍ່ດິນ

ເຂດປ່າ: ສຶບ ທອດ ຢ່າງ ສະ ເໝ ີ 
ພາບ ລະ ຫວາ່ງ ແມ່ ຍິງ ແລະ 
ຜູ້ ຊາຍ

ສິດ ສ່ວນ ໂຕ/ຂອງ ກຸ່ມ  ເຄືອ
 ຍາດ ຕໍ່ດິນເຂດປ່າ (ໄຮ່): 

ສຶບ ທອດ ຫາ ລກູ ຊາຍ/
ຜູ້ ຊາຍ ເທ່ົາ ນັນ້ 

ປ່າ ໄມ້ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ໂຕ່ງ /ຫ້ວຍ ນໍາ້ 
(ປ່າ ປ້ອງ ກັນ ແລະ ປ່າ ຮັກ ສາ)

ປ່າ ສັກ ສິດ 

ດິນ ປຸກ ເຮືອນ / ຢູ່ ໃນ ປ່າ

ແມ່ຍິິງ ເຜ່ົູ້າ ໄຕຂາວ ຈາກບ�ານ ຝິິນຫຳ
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ກໍານສບຶຸທີ່ອດ, ຜ່ົ້ານລະບົຸບຸເຄອືຍິາດ ຫືີ ກໍານເປັນເຈົ�າຂັອງແບຸບຸ
ລວມໝູ່.່

ສະຫູີບຸແລ�ວ, ທ່ີີ່ດນິທັີ່ງໝ່ດົຖືິກໍຄຸ�ມຄອງໂດຍິຫົວໜັວ່ຍິຄອບຸຄວົ ຫືີ 
ຊຸ້ມຊົ້ນໂດຍິລວມ. ທ່ີີ່ດນິສາມາດໂອນໃຫ�ຜູົ້�ສບຶຸທີ່ອດໃນແຕລ່ະຮຸ່ນ່ຄນົ 
ທັີ່ງໃນກໍານເປັນເຈົ�າຂັອງໂດຍິບຸຸກໍຄນົ ຫືີ ສິດກໍານເປັນເຈົ�າຂັອງລວມ
ໝູ່.່ ສາໍລັບຸກໍານເປັນເຈົ�າຂັອງແບຸບຸບຸຸກໍຄົນ, ຜູົ້�ທ່ີີ່ໄດ�ຮັ່ບຸສດິສບຶຸທີ່ອດ
ແມນ່ຜູົ້�ຊ້າຍິ. ຜູົ້�ຍິິງທ່ີີ່ຢູ່່ພັາຍິໃຕ�ລະບົຸບຸກໍານຄອບຸຄອງນີ� ບ່ໍຸສາມາດ
ເປັນເຈົ�າຂັອງທ່ີີ່ດນິໄດ�ຢ່່າງເປັນເອກໍະລາດຈາກໍຜູົ້�ຊ້າຍິ ຫືີ ຈາກໍຊຸ້ມຊົ້ນ.

4.3  ກໍານປະຕບັິຸດກໍາໍມະສດິຕາມປະເພັນຂີັອງ
ແມຍິ່ິງຕໍກ່ໍບັຸປ່າໄມ�

ໃນພັາກໍນີ�ຈະເວົ�າເຖິິງ ສິດຕາມປະເພັນຂີັອງແມຍິ່ິງ ກ່ໍຽວກໍບັຸປ່າໄມ�
ໃນທີ່າງປະຕບັິຸດຕວົຈງິ ແລະ ຜົົ້ນປະໂຫຍິດກໍບັຸພັວກໍເຂົັາ ແລະ ຊຸ້ມ
ຊົ້ນຂັອງພັວກໍເຂົັາ, ໂດຍິນາໍໃຊ້�ຊຸ້ດຂັອບຸເຂັດສດິໃນກໍານວເິຄາະ ໂດຍິ
ຈະເນັ�ນໃສສ່າມສດິໄດ�ແກໍ:່ ສດິໃນກໍານເຂົັ�າເຖິິງ, ສິດໃນກໍານເອາົມາ
ໃຊ້� ແລະ ສດິໃນກໍານຕດັສນິໃຈ ເຊ່ິ້ງໝ່າຍິເຖິິງກໍານຄຸ�ມຄອງ. ນອກໍ
ນີ�ຍັິງຈະໄດ�ສົນທີ່ະນາລະດັບຸກໍານມີສ່ວນຮ່່ວມຂັອງແມ່ຍິິງ ໃນຂັະ
ບຸວນກໍານວາງແຜົ້ນນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິແບຸບຸມີສວ່ນຮ່່ວມ (PLUP) ແລະ 

1   ຜົົ້ນຂັອງກໍານເຮັ່ດວຽກໍກໍຸ່ມບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ສາມາດເບ່ິຸງໄດ�ທ່ີີ່ເອກໍະສານຊ້�ອນທີ່�າຍິທີີ່ 4.

ແຜົ້ນຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ບຸ�ານ (VFMP), ເຊ່ິ້ງທັີ່ງສອງຮ່ບູຸແບຸບຸນີ� ເປັນ
ສວ່ນໜັຶງ່ໃນກໍານຍິອມຮັ່ບຸສດິໃນທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�ຕາມປະເພັນ ີທ່ີີ່
ເປັນທີ່າງກໍານ ໃນກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�. ຮ່ບູຸທີີ່ 2 ແລະ 
3  ແມນ່ແຜ່ົ້ນທ່ີີ່ປ່າໄມ�ບຸ�ານ ຫາດຈາ ທ່ີີ່ແຕ�ມໂດຍິ ກໍຸມ່ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ 
ກໍຸມ່ແມຍິ່ິງ ໃນລະຫວາ່ງກໍານສນົທີ່ະນາກໍຸມ່,  ລາຍິລະອຽດຈະອະທິີ່
ບຸາຍິໃນພັາກໍຕໍໄ່ປ1 . ສນັຍິາລັກໍ ຊ້າຍິ ແລະ ຍິິງ ໃນຮ່ບູຸແຕ�ມ ແມນ່
ໃຊ້�ເພ່ືັອເບ່ົຸງບຸອກໍເຂັດປ່າໄມ� ທ່ີີ່ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມຍິ່ິງເຂົັ�າເຖິິງ ແລະ 
ເປັນບຸ່ອນທ່ີີ່ພັວກໍເຂົັາສາມາດນາໍໃຊ້� ແລະ ຄຸ�ມຄອງ. ສນັຍິາລກັໍສີ
ແດງສະແດງເຖິິງພືັ�ນທ່ີີ່ ທ່ີີ່ມສີດິເຂົັ�າເຖິິງ, ສັນຍິາລກັໍສຟີ� າອ່ອນແມນ່
ສະແດງເຖິິງພືັ�ນທ່ີີ່ທ່ີີ່ມສີດິໃນກໍານເອາົມາໃຊ້� ແລະ ສັນຍິາລກັໍສຟີ� າ
ແກໍ ່ແມນ່ສະແດງເຖິິງພືັ�ນທ່ີີ່ ທ່ີີ່ມສີດິໃນກໍານຄວບຸຄມຸ ຫືີ ກໍານຄຸ�ມ
ຄອງຖືິກໍຮັ່ບຸຮູ່�.

4.3.1. ສິດໃນການເຂົ�າເຖິ່ງ 

ດັ່ງທ່ີີ່ໄດ�ກໍ່າວມາຂັ�າງເທິີ່ງ, ກໍານນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດິນທ່ີີ່ເປັນຂັອງລວມໝູ່ ່
ແມນ່ສດິທ່ີີ່ມມີາແຕເ່ກໍດີ ທັີ່ງຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມ່ຍິິງ. ຜົົ້ນຈາກໍກໍານ
ສນົທີ່ະນາກໍຸມ່ຈາກໍທັີ່ງສອງບຸ�ານທ່ີີ່ລງົເຮັ່ດວຽກໍ ສະແດງໃຫ�ເຫັນວາ່ 
ສິ່ງນີ�ເປັນຄວາມຈິງ. ກໍານເຂົັ�າໄປປ່າໄມ�ແມ່ນບ່ໍຸຈາໍເປັນຕ�ອງໄດ�ຂໍັ
ອະນຍຸິາດ ຫືີ ແຈ�ງໃຫ�ໃຜົ້ຮູ່� (ຍົິກໍເວັ�ນອາດຕ�ອງແຈ�ງສິງ່ສັກໍສດິທ່ີີ່ຮັ່ກໍ
ສາປ່າ). ແມຍິ່ິງເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມ-ຸອູ ກ່ໍາວວາ່: ‘ແມຍິ່ິງມສີດິໄປ່ທຳກ້ບ່ອນຢູ່ື
ປ່່າ ...ຄຸ້ກືນັກບັຜູູ້�ຊຸາຍິ...ໂດຍິບຳ່ຕ�ອງຂຳອະນຍ້ິາດ ...ພວກເຮົູາເຂົ�າ
ປ່່າທຳກ້ມື� ແລະ ບາງຄຸ້ັ�ງແມຍິ່ິງໄປ່ໄກກວາ່ຜູູ້�ຊຸາຍິ.” (ນ. ໄລ ແມລ່�ຽງ
ດຽ່ວທ່ີີ່ມລີກູໍສາມຄນົ, ອາຍິ ຸ28 ປ)ີ

ໂດຍິທ່ົີ່ວໄປແລ�ວ ເກໍອືບຸບ່ໍຸມີຂໍັ�ຫ�າມໃດທ່ີີ່ບ່ໍຸໃຫ�ແມຍິ່ິງ ຫືີ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ເຂົັ�າ
ປ່າ: ດັງ່ທ່ີີ່ໄດ�ອະທິີ່ບຸາຍິໄວ�ກໍອ່ນໜັ�ານີ�ວາ່ ບ່ໍຸແມນ່ເລ່ືອງປົກໍກໍະຕທ່ີິີ່
ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມຍິ່ິງໃນບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ບ່ໍຸເຂົັ�າໄປໃນປ່າສກັໍສດິ. ປ່າສັກໍ
ສດິຂັອງ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ແມນ່ມກີໍອນທ່ີີ່ປະຊ້າຊົ້ນຍິ�າຍິມາຢູ່່ໃນບຸ�ານ 
ແລະ ກໍໍເ່ປັນປ່າດງົດບິຸແຫ່ງດຽວທ່ີີ່ເຫືີອໃນເຂັດບຸ�ານ. ປ່ານີ�ຢູ່່ໃນເຂັດ
ອາ່ງໂຕງ່ທ່ີີ່ມິໂີຄງກໍານພັັດທີ່ະນາໄປ ກໍໍສ່�າງອາ່ງເກໍບັຸນໍ�າ ແລະ ສ�າງ
ລະບົຸບຸນໍ�າລນິທ່ີີ່ສະໜັອງນໍ�າໃຫ�ຄຸ້ວົເຮືູອນໃນ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ, ປ່າສັກໍ
ສດິເຕມັໄປດ�ວຍິຊີ້ວະນາໆພັັນ, ທັີ່ງສດັປ່າ, ພືັດທ່ີີ່ເປັນຢ່າ, ເຄື່ອງ
ປ່າຂັອງດງົ ແລະ ຕົ�ນໄມ�ໃຫຍ່ິ. ປົກໍກໍະຕແິລ�ວ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມຍິ່ິງ 
ບ່ໍຸເຂົັ�າໄປໃນປ່າສັກໍສດິນີ� ຍິ�ອນມຄີວາມເຊ່ື້ອວາ່ ຈະເຮັ່ດໃຫ�ພັວກໍເຂົັາ
ເຈບັຸປ່ວຍິ ແລະ ນາໍໂຊ້ກໍຮ່�າຍິມາສູພ່ັວກໍເຂົັາ ແລະ ຄນົທັີ່ງໝູ່ບຸ່�ານ. 
ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕ່າມ, ຜູົ້�ຊ້າຍິຈະເຂົັ�າປ່ານີ� ກໍໍຕ່ໍເ່ມື່ອຕ�ອງກໍານເກໍບັຸພືັດ
ທ່ີີ່ເປັນຢ່າທ່ີີ່ຫາບຸ່ອນອ່ືນບ່ໍຸໄດ� ແລະ ຕ�ອງໄດ�ເຮັ່ດພິັທີີ່ກໍາໍບຸາງຢ່່າງທ່ີີ່ 
ຜູົ້�ເຖົິ�າຜູົ້�ແກ່ໍເປັນຜູົ້�ພັາເຮັ່ດ ໂດຍິທ່ີີ່ພັວກໍເຂົັາບ່ໍຸຕ�ອງຂໍັອະນຍຸິາດຈາກໍ
ອາໍນາດກໍານປົກໍຄອງບຸ�ານກໍອ່ນເຂົັ�າໄປ.

ດັງ່ທ່ີີ່ໄດ�ກໍາ່ວມາຂັ�າງເທິີ່ງ, ປະຊ້າຊົ້ນ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ໃຫ�ຄວາມເຄາົລບົຸ
ຕໍປ່່າສກັໍສດິຫີາຍິ ແລະ ກໍານອຸທິີ່ດຕນົ ແລະ ກໍານເຄົາລບົຸຂັອງພັວກໍ
ເຂົັາສະແດງອອກໍໃນງານປະຈາໍປີ ‘ເສນ ບຸ�ານ’ ຫືີ ກໍານເຄາົລບົຸຕໍສ່ິງ່
ສກັໍສດິທ່ີີ່ປົກໍປັກໍຮັ່ກໍສາບຸ�ານ ເຊ່ິ້ງສິງ່ສກັໍສດິດັງ່ກໍາ່ວອາໄສຢູ່່ເຂັດປ່າ
ສັກໍສິດ. ສິ່ງສັກໍສິດນີ�ປົກໍປັກໍຮັ່ກໍສາປະຊ້າຊົ້ນ ເມື່ອພັວກໍເຂົັາເຂົັ�າ
ເຂັດປ່າໃນບຸ�ານ ແລະ ບຸ່ອນອື່ນເພ່ືັອຫາອາຫານໃນຊີ້ວດິປະຈາໍວນັ. 
ພັວກໍເຮົ່າພົັບຸວາ່ ແມ່ຍິິງ ຊ້າວໄຕຂັາວມີຄວາມສາໍພັັນທ່ີີ່ສະໜັດິ
ແໜັ�ນກໍບັຸປ່າໄມ� ແລະ ພັວກໍເຂົັາບຸອກໍວາ່ ປ່າເຮັ່ດໃຫ�ພັວກໍເຂົັາຮູ່�ສກຶໍ
ສະບຸາຍິໃຈ ແລະ ປອດໄພັ. ຕໍກັ່ໍບຸເລ່ືອງນີ�, ກໍຸມ່ສນົທີ່ະນາຈາກໍອາໍ
ນາດກໍານປົກໍຄອງບຸ�ານ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ກໍາ່ວສະໜັບັຸສະໜັນູວາ່ ‘ແມ່
ຍິິງສາມາດເຂົ�າໄປ່ໃນປ່່າເລກິໄດ� ແລະ ພວກເຂົາກຳບ່ຳຢ່ື� ານ... ວນິຍິານ
ຂອງແມຈ່ຳະປົ່ກປ່�ອງພວກເຂົາ’. ປະຊ້າຊົ້ນບຸອກໍວາ່ ນີ�ເປັນຍິ�ອນວນິ

ຮັ້ບທີົ 2: ການນຳາໃຊ�ທ່ີົດິນແບ່ງຕາມເພດ, ແຜູ້ນວາດການນຳາໃຊ�ປ່່າໄມ� 
ຈາກກ້່ມແມ່ຍິິງ ບ�ານ ຫາດຈາ.

ຮັ້ບທີົ 3: ການນຳາໃຊ�ທ່ີົດິນແບ່ງຕາມເພດ, ແຜູ້ນວາດການນຳາໃຊ�ປ່່າໄມ� 
ຈາກກ້່ມຜູ້້�ຊາຍິ ບ�ານ ຫາດຈາ.
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ຍິານຂັອງແມ່ສະຖິິດຢູ່່ສານພັະພູັມທ່ີີ່ສ�າງໄວ�ໃນປ່າໄມ�: ‘ພວກເຮົູາ
ເຊ່ືຸອວາ່ ວນິຍິານແມເ່ຮົູາສະຖິິດຢູ່ືປ່່າໄມ� ...ພວກເຮົູາສ�າງສານສຳາ
ລບັເພ່ິນ... ໃນຂະນະທ່ີຳວນິຍິານຝ່່າຍິພຳ່ແມນ່ຢູ່ືໃນເຮືູອນ.’ 

ດ�ານຄວາມສາໍພັັນ ລະຫວາ່ງແມຍິ່ິງ ແລະ ປ່າໄມ�, ວດັທີ່ະນະທໍີ່າ  
ກໍມຶມ ຸໃນບຸ�ານ ຫາດຈາ ຕາ່ງຈາກໍຊົ້ນເຜ່ົົ້າໄຕຂັາວ, ເຊ່ິ້ງເປັນສິງ່ຄາດ
ກໍານໄດ�ເນຶອ່ງຈາກໍວດັທີ່ະນະທໍີ່າຂັອງສອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າຕາ່ງກໍນັ. ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ 
ກໍມຶມ ຸມຄີວາມສາໍພັັນກໍບັຸປ່າໄມ�ທ່ີີ່ຊັ້ບຸຊ້�ອນຫີາຍິ, ແຕກ່ໍານປະຕິບັຸດ
ຫີາຍິຢ່່າງກໍຽ່ວກໍບັຸປ່າໄມ�ຍັິງເປັນຄວາມລບັຸ. ຍິ�ອນມເີວລາຈາໍກໍດັໃນ
ກໍານສຶກໍສາຄ ັ�ງນີ� ຊ່ິ້ງໝ່າຍິຄວາມວ່າຜູົ້�ຄົ�ນຄວ�າບ່ໍຸສາມາດສ�າງ
ຄວາມໄວ�ໃຈຈາກໍຊຸ້ມຊົ້ນໃນບຸ�ານ ຫາດຈາ ໄດ�ໃນເວລາສັ�ນ, ດັງ່ນັ�ນ
ຈຶງ່ບ່ໍຸສາມາດສກຶໍສາເຖິິງຄວາມຊັ້ບຸຊ້�ອນຂັອງຄວາມສາໍພັັນລະຫວາ່ງ
ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມ ຸກໍບັຸປ່າໄມ�ໄດ�ຫີາຍິກໍວາ່ນີ�. ແຕ່ແກໍນ່ສານສາໍຄນັແມນ່ 
ແມຍິ່ິງກໍມຶມ ຸບ່ໍຸໄດ�ຖືິກໍຫ�າມໃນກໍານເຂົັ�າປ່າໄມ� ແລະ ເບ່ິຸງຄວືາ່ຈະໃຊ້�
ເວລາໃນປ່າໄມ�ຫີາຍິກໍວາ່ຜູົ້�ຊ້າຍິ. ຫາກໍມກີໍານສກຶໍສາເພ່ິັມເຕມີກໍຽ່ວ
ກໍບັຸກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ຕາມປະເພັນ,ີ ໂດຍິສະເພັາະບົຸດບຸາດຂັອງ
ແມ່ຍິິງໃນລະບົຸບຸກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ຕາມປະເພັນີ, ຈະເປັນ
ປະໂຫຍິດຫີາຍິເພ່ືັອຄວາມເຂົັ�າໃຈທ່ີີ່ເລກິໍເຊ່ິ້ງ ແລະ ປົກໍປ�ອງສດິໃນ
ກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິປ່າໄມ�ຕາມປະເພັນນຂີັອງແມຍິ່ິງ.

ກໍຽ່ວກໍບັຸກໍານເຂົັ�າເຖິິງປ່າໄມ�, ສາມາດເວົ�າໄດ�ວາ່ທັີ່ງຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມ່
ຍິິງ ມີສິດເກໍຶອບຸສະເໝ່ພີັາບຸກໍັນໃນກໍານເຂົັ�າເຖິິງພຶັ�ນທ່ີີ່ ແລະ ຈນົ
ຮ່ອດຕອນນີ�ພັວກໍເຂົັາກໍໍຍັ່ິງເຮັ່ດຕາມສດິນີ�ຢູ່່ ໂດຍິບ່ໍຸມກີໍານແຊ້ກໍແຊ້ງ
ຈາກໍພັາຍິນອກໍຫີາຍິ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍ່ຕາມສິດໃນກໍານນາໍໃຊ້�  
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ� ແມນ່ອກີໍເລ່ຶອງໜັຶງ່ເຊ່ິ້ງຈະລາຍິງານໃນພັາກໍ
ຕໍໄ່ປ. 

4.3.2. ສິດໃນການເອົາມາໃຊ� ແລະ ຜົູ້ນປ່ະໂຫຍິດ

ໃນລະຫວາ່ງກໍານເຮັ່ດແຜົ້ນທ່ີີ່ ກໍານນາໍໃຊ້�ປ່າໄມ�, ທີີ່ມງານຄົ�ນຄວ�າ 
ພົັບຸວາ່ ມຄີວາມແຕກໍຕາ່ງໃນກໍານໃຊ້�ທີ່າງດ�ານພືັ�ນທ່ີີ່ ລະຫວາ່ງ ແມ່
ຍິິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ໃນເລື່ອງຂັອງກໍານຫາອາຫານ. ແມຍິ່ິງຈະໃຊ້�ປ່າ
ໃກໍ�ກໍັບຸເຮື່ອນເພ່ືັອເກໍັບຸອາຫານທໍີ່າມະຊ້າດມາບໍຸລິໂພັກໍປະຈາໍວັນ 
(ເຊ່ັ້ນ: ສະໝ່ນຸໄພັ, ຜັົ້ກໍປ່າ, ເຫັດ…). ໃນກໍານສນົທີ່ະນາກໍຸມ່, ແມ່
ຍິິງໄດ�ບຸອກໍວາ່ ພັວກໍເຂົັາຮັ່ບຸຜິົ້ດຊ້ອບຸໃນກໍານເກໍບັຸພືັດຜັົ້ກໍຈາກໍປ່າ 
ເພ່ືັອກໍານບໍຸລໂິພັກໍປະຈາໍວນັ ແລະ ເປັນກໍດິຈະກໍາໍທ່ີີ່ສາໍຄນັ ທ່ີີ່ສະ

ແດງໃຫ�ເຫັນສະຖິານະຂັອງພັວກໍເຂົັາໃນຖິານະທ່ີີ່ເປັນ ‘ແມຍິ່ິງທ່ີີ່ດ’ີ 
ແລະ ສະມາຊິ້ກໍຂັອງສງັຄມົ.ໃນຮ່ບູຸທີີ່ 2 ແລະ 3, ແມ່ຍິິງຍັິງເຂົັ�າໄປ
ປ່າເລກິໍ ໂດຍິກໍານຢ່່າງເພ່ືັອເກໍບັຸເຄື່ອງປ່າຂັອງດົງໄປຂັາຍິ. ອີກໍດ�ານ
ໜັຶງ່, ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແມນ່ຜູົ້�ອອກໍລ່າສດັໃນປ່າທ່ີີ່ໄກໍຈາກໍບຸ�ານ, ແຕວ່າ່ພັວກໍ
ເຂົັາເດນິທີ່າງດ�ວຍິກໍານຢ່່າງ ແລະ ລດົຈກັໍ. ຍັິງມອີປຸະສກັໍຫີາຍິຢ່່າງ
ທ່ີີ່ເປັນສິ່ງກີໍດຂັວາງ ແມ່ຍິິງໃນດ�ານກໍານເຂົັ�າເຖິິງປ່າໄມ�, ກໍານ
ເດນີທີ່າງຂັອງຜູົ້�ຊ້າຍິດ�ວຍິລດົຈກັໍ ເຮັ່ດໃຫ�ພັວກໍເຂົັາສາມາດໄປ ໄດ�
ໄກໍກໍວາ່ ແລະ ເຮັ່ດໃຫ�ພັວກໍເຂົັາສາມາດເຂົັ�າເຖິິງເຄື່ອງປ່າຂັອງດົງ 
ແລະ ຜົ້ະລິດຕະພັັນຈາກໍປ່າໃນຈາໍນວນທ່ີີ່ຫີາຍິ ແລະ ‘ມຄີາ່’ ກໍວາ່. 
ສິງ່ນີ�ສົງ່ຜົົ້ນກໍະທົີ່ບຸດ�ານລບົຸຕໍແ່ມ່ຍິິງໃນກໍານເຂົັ�າເຖິິງຕະຫີາດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນກໍານເພ່ິັມລາຍິໄດ�ຈາກໍເຄື່ອງປ່າຂັອງດົງ ແລະ 
ເຮັ່ດໃຫ�ຄວົເຮື່ອນ ແລະ ຄອບຸຄົວຂັອງຍິິງຮ່�າງ ຫືີ ໝ່າຍິ ຫືີ ໂສດ ທ່ີີ່
ດ�ອຍິໂອກໍາດໃນຊຸ້ມຊົ້ນຢູ່່ແລ�ວຍ່ິິງມລີາຍິໄດ�ໜັ�ອຍິລງົ.

ຊີ້�ນທ່ີີ່ໄດ�ຈາກໍກໍານລາ່ສດັສວ່ນໜັຶງ່ແມນ່ໃຊ້�ບໍຸລໂິພັກໍປະຈາໍວນັ, ປ່າ
ໄມ�ເປັນແຫ່ີງອາຫານ (ເຊ່ັ້ນ: ສດັປ່າ ແລະ ພືັດຜັົ້ກໍຈາກໍປ່າ) ຂັອງ
ຄນົທັີ່ງບຸ�ານ. ປະຊ້າຊົ້ນບຸອກໍວາ່ ກໍານຊື້�ອາຫານຈາກໍຕະລາດບ່ໍຸເປັນ
ທ່ີີ່ໜັ�າພໍັໃຈສາໍລັບຸພັວກໍເຂົັາ, ຍິ�ອນພັວກໍເຂົັາເຊ່ື້ອວາ່ ອາຫານຈາກໍ
ປ່າໃຫ�ພັະລັງງານຫີາຍິກໍວາ່ ແລະ ໄດ�ລດົຊ້າດອາຫານ ‘ທ່ີີ່ແທີ່�ຈງິ’ 
ແລະ ປອດໄພັກໍວາ່.

ເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົແມນ່ຖືິກໍເກໍບັຸກໍຽ່ວ ເພ່ືັອໃຫ�ສາມາດຂັະຫຍິາຍິໂຕ
ໄດ� ແລະ ຮັ່ບຸປະກໍນັຄວາມຍືິນຍົິງ. ແຕເ່ປັນທ່ີີ່ໜັ�າເສຍິດາຍິ, ປະຊ້າ
ຊົ້ນບຸາງຄນົໃນບຸ�ານ ແລະ ນອກໍບຸ�ານ ເລີ່ມນາໍໃຊ້�ປ່າຢ່່າງບ່ໍຸລະມດັ
ລະວັງ ເຮັ່ດໃຫ�ປະຊ້າຊົ້ນມີຄວາມກໍັງວົນກໍັບຸກໍານລຸດລົງຂັອງ
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນນີ�, ໂດຍິສະເພັາະແມຍິ່ິງທ່ີີ່ອາໄສຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນເຫ່ົີາ
ນີ�ໃນກໍານເຮັ່ດໜັ�າທ່ີີ່ ຕາມບົຸດບຸາດທີ່າງເພັດຂັອງພັວກໍ ເຂົັາ. ຕາຕະ
ລາງ ຢູ່່ເອກໍະສານຊ້�ອນທີ່�າຍິ 3 ສະແດງໃຫ�ເຫັນ ກໍານນາໍໃຊ້�ຊັ້ບຸພັະ
ຍິາກໍອນຕາມເພັດໃນບຸ�ານສກຶໍສາ.

ກໍານສກຶໍສານີ�ພົັບຸວາ່ ໃນບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ແລະ ບຸ�ານ ຫາດຈາ, ແມຍິ່ິງ
ເປັນຜູົ້� ຫັີກໍໃນກໍານນາໍໃຊ້�ປ່າໄມ�ເພ່ືັອກໍານບໍຸລິໂພັກໍໃນຄອບຸຄົວ. 
ຫັີກໍຖິານສາມາດເຫັນໄດ�ຢ່່າງຈະແຈ�ງໃນເອກໍະສານຊ້�ອນທີ່�າຍິ 3 ວາ່
ແມຍິ່ິງແມ່ນຜູົ້�ຫັີກໍໃນກໍານເກໍບັຸເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົເພ່ືັອບໍຸລໂິພັກໍ ແລະ 
ຂັາຍິ, ປ່າເປັນແຫ່ີງລາຍິໄດ�ເສມີທ່ີີ່ສາໍຄນັຂັອງຄນົທັີ່ງບຸ�ານ ນອກໍຈາກໍ
ກໍານຂັາຍິໝ່,ູ ໄກໍ ່ແລະ ງວົ-ຄວາຍິ. ແມຍິ່ິງເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມ ຸ ຈາກໍບຸ�ານ 
ຫາດຈາ ໄດ�ເນັ�ນໃຫ�ເຫັນຄວາມສາໍຄນັນີ�ໂດຍິເວົ�າວາ່, ‘ການຂາຍິຫຍິ�າ
ແຂມ [Thysanolaena latifolia] ແລະ ເຄຸ້ື່ອງປ່່າຂອງດງົ
ອື່ນໆ ເປັ່ນລາຍິໄດ�ໃນການລ�ຽງຊີຸບສຳາລບັຄຸ້ອບຄຸ້ວົ...ຂ�ອຍິບຳມີ່ແຫ່່ງ
ລາຍິໄດ�ອື່ນ...ຖິ�າບຳມ່ປ່ີ່າໄມ�ພວກເຮົູາກຳບ່ຳມ່ອີາຫານ’.

ໃນຊຸ້ມຊົ້ນເຫ່ົີານີ�, ແມຍິ່ິງແມນ່ຜູົ້�ຮັ່ກໍສາເງນິ ‘ບັຸນຊີ້’ ຂັອງຄອບຸຄວົ. 
ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕ່າມ, ກໍານຕດັສນິໃຈກໍຽ່ວກໍບັຸກໍານໃຊ້�ເງນິຈະແຕກໍຕາ່ງ
ກໍນັລະຫວາ່ງ ບຸ�ານ ຫາດຈາ ແລະ ຝິ້ນຫໍ: ຈາກໍກໍານລາຍິງານຂັອງ
ຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມສນົທີ່ະນາ ຈາກໍບຸ�ານ ຫາດຈາ ຜົົ້ວ ແລະ ເມຍິ ຕດັສນິໃຈ
ຮ່່ວມກໍນັສາໍລັບຸຄ່າໃຊ້�ຈາ່ຍິໃນຄອບຸຄົວ ທັີ່ງນ�ອຍິ ແລະ ໃຫຍ່ິ, ເຊ່ັ້ນ 
ກໍານປັບຸປຸງເຮື່ອນ ແລະ ຊື້�ປັດໃຈກໍານຜົ້ະລດິກໍະສກິໍາໍ. ໃນທີ່າງກົໍງກໍນັ
ຂັ�າມ, ແມຍິ່ິງໃນບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ເປັນຜູົ້�ຮັ່ກໍສາເງນິ ແຕຕ່�ອງແຈ�ງຜົົ້ວກໍອ່ນ
ວາ່ຈະໃຊ້�ຈາ່ຍິອນັໃດ. ຜົົ້ວຕ�ອງຂໍັເງນິຈາກໍເມຍິເມື່ອຕ�ອງກໍານຊື້�ສິງ່ທ່ີີ່
ຕ�ອງກໍານເຖິິງວາ່ຈະເປັນສິ່ງເລັກໍນ�ອຍິ. ຜູົ້�ຊ້າຍິໃນສອງບຸ�ານນີ�ລາຍິ
ງານແບຸບຸດຽວກໍນັວາ່ ຖິ�າພັວກໍເຂົັາເປັນຄນົເກໍບັຸເງນິໄວ�ເອງ ເງນິຈະ
ໝ່ດົກໍບັຸກໍານ ຊື້�ເບຸຍິ, ຢ່າສູບຸ ແລະ ສິງ່ຕ່າງໆ ທ່ີີ່ບ່ໍຸຈາໍເປັນ. ເຖິິງຢ່່າງ
ໃດກໍໍຕ່າມ ແມຍິ່ິງສາມາດຕດັສນິໃຈໄດ�ວາ່ຈະຊື້�ຫຍັິງໃຫ�ໂຕເອງ ລວມ
ທັີ່ງເຄື່ອງນຸງ່, ເຖິິງແມນ່ວາ່ຜູົ້�ຍິິງ ໄຕຂັາວ ຕ�ອງໃຫ�ຜົົ້ວຮູ່� ແລະ ເຫັນດີຜູ້້�ຊາຍິຢູ່້່ບ�ານ ຝິິນຫຳ ກຳາກັບມາຈາກການຫາຫມ່າກດກ້ເດຶອ



19ການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງປ່່າໄມ�ຕາມປ່ະເພນຂີອງແມ່ຍິິງໃນ ສປ່ປ່ ລາວ

ນາໍວາ່ ສເີຄື່ອງນຸງ່ທ່ີີ່ຈະຊື້�ເປັນສີຫຍັິງ. ກໍານປະຕບັິຸດຕາມປະເພັນນີີ� 
ເປັນກໍານຮັ່ກໍສາຄວາມສາໍພັັນລະຫວາ່ງຜົົ້ວເມຍິ ເພ່ືັອຫີີກໍລຽ່ງຄວາມ
ຂັັດແຍ່ິງໃນຄອບຸຄວົ.

ເມື່ອສນົທີ່ະນາກໍບັຸຜູົ້�ໃຫ�ຂໍັ�ມນູ ກໍຽ່ວກໍບັຸກໍານນາໍເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົມາ
ໃຊ້�, ທັີ່ງແມຍິ່ິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິລາຍິງານວາ່ ພັວກໍເຂົັາສາມາດເອາົ
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�ມາໃຊ້�ໄດ�ເທ່ົີ່າທີ່ຽມກັໍນໂດຍິບ່ໍຸຕ�ອງຂໍັອະນຍຸິາດ. 
ຍົິກໍເວັ�ນເວລາຕ�ອງກໍານຕດັຕົ�ນໄມ�ຂັະໜັາດໃຫຍ່ິເພ່ືັອສ�າງເຮື່ອນ: 
ປະຊ້າຊົ້ນເນັ�ນວາ່ພັວກໍເຂົັາມີຄວາມຮັ່ບຸຜິົ້ດຊ້ອບຸໃນກໍານປົກໍປັກໍຮັ່ກໍ
ສາປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕ່າມ, ມຄີວາມ
ໜັ�າກໍງັວນົໃຈວາ່ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�ມໜີັ�ອຍິລງົເນື່ອງຈາກໍກໍານ
ຂັດຸຄົ�ນເກໍນີຂັອບຸເຂັດ. ສິງ່ນີ�ສົງ່ຜົົ້ນກໍະທົີ່ບຸຕໍແ່ມຍິ່ິງ, ເພັາະຫາກໍປ່າ
ຖືິກໍທໍີ່າລາຍິ ພັວກໍເຂົັາຕ�ອງໄດ�ຢ່່າງໄກໍກໍວາ່ ເພ່ືັອເກໍັບຸອາຫານປ່າ 
ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົ ສົງ່ຜົົ້ນໃຫ�ພັວກໍເຂົັາຕ�ອງໃຊ້�ເວລາຫີາຍິຊ່ົ້ວ
ໂມງໃນກໍານເດນີທີ່າງ, ເກໍບັຸກໍຽ່ວ ແລະ ຂົັນກໍບັຸເຮື່ອນ ແລະ ຍັິງຕ�ອງ
ຮັ່ບຸຜິົ້ດ ຊ້ອບຸວຽກໍໃນຄອບຸຄວົ (ເຊ່ັ້ນ: ເຮັ່ດຄວາມສະອາດ ແລະ 
ລ�ຽງລກູໍ). ສິງ່ນີ�ສົງ່ຜົົ້ນກໍະທົີ່ບຸໂດຍິກົໍງຕໍກ່ໍານເຂົັ�າຮ່່ວມວຽກໍງານລດັ
ຖິະກໍານ, ກໍານປະຊຸ້ມ ແລະ ກໍດິຈະກໍາໍຕາ່ງໆ ໃນບຸ�ານ, ເມື່ອພັວກໍ
ເຂົັາມວີຽກໍໜັກັໍ ແລະ ມເີວລານ�ອຍິໃນກໍານເຂົັ�າຮ່່ວມກໍອງປະຊຸ້ມ. 
ແມຍິ່ິງເຫ່ົີານີ�ພົັບຸຄວາມທີ່ກຸໍຈນົທີ່າງດ�ານເວລາ1  ກໍໍເ່ນື່ອງຈາກໍວາ່  
ພັວກໍເຂົັາແມນ່ຜູົ້�ຮັ່ບຸຜິົ້ດຊ້ອບຸຫັີກໍໃນກໍານເບ່ິຸງແຍິງລກູໍ ແລະ ຮັ່ບຸຜິົ້ດ
ຊ້ອບຸວຽກໍເຮື່ອນ. ເມື່ອແມຍິ່ິງໄດ�ເຂົັ�າຮ່່ວມກໍອງປະຊຸ້ມ ແລະ ກໍານ
ມສີວ່ນຮ່່ວມຂັອງພັວກໍເຂົັາເຂົັ�າຮ່່ວມໃນກໍານຕດັສນິບັຸນຫາ ຫືີ ບ່ໍຸນັ�ນ 
ແມ່ນບັຸນຫາຫັີກໍຢ່່າງໜັຶງ່ທ່ີີ່ກໍານສຶກໍສາຄັ�ງນີ�ໄດ�ໃຫ�ຄວາມສາໍຄັນ. 
ລາຍິລະອຽດຈະນາໍສະເໜັໃີນພັາກໍຕໍໄ່ປ. 

1   ກໍານໃຊ້�ເວລາຂັອງແມຍິ່ິງແມນ່ສໍາຄນັທີ່າງດ�ານສງັຄມົ, ກໍານຍິອມຮັ່ບຸຂັອງແມຍິ່ິງຈາກໍສງັຄມົ, ແມຍິ່ິງຕ�ອງສະແດງອອກໍວາ່ເຮັ່ດວຽກໍ   ໜັກັໍເພ່ືັອໃຫ�ມຄີນຸຄາ່. ເຊ່ັ້ນ
ດຽວກໍັນກໍັບຸຜູົ້�ຊ້າຍິທ່ີີ່ຕ�ອງສະແດງໃຫ�ສາທີ່າລະນະເຫັນວາ່ພັວກໍເຂົັາເປັນຫົວໜັ�າຄອບຸຄົວທ່ີີ່ດີ. 

ສະຫຸີບຸແລ�ວ, ພັວກໍເຮົ່າເຫັນວາ່ແມຍິ່ິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ມສີດິເທ່ົີ່າທີ່ຽມ
ກໍນັໃນກໍານນາໍເອາົເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົມາໃຊ້� ຊ່ຶ້ງເປັນສິງ່ຈາໍເປັນສາໍລບັຸ
ອາຫານ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່່ທ່ີີ່ດຂີັອງແມຍິ່ິງ, ຄອບຸຄົວ ແລະ ຄນົທັີ່ງ
ບຸ�ານ. ເຖິິງວາ່ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ແມຍິ່ິງສາມາດເຂົັ�າເຖິິງປ່າໄມ�ໄດ�ຄກືໍນັ, 
ແຕກ່ໍໍຍັ່ິງມີຄວາມບ່ໍຸເທ່ົີ່າທີ່ຽມກໍນັຢູ່່ ຍິ�ອນກໍານປະຕິບັຸດບົຸດບຸາດທີ່າງ
ເພັດຕາມປະເພັນ.ີ ສະນັ�ນ, ເຮົ່າເຫັນວາ່ແມຍິ່ິງ ເຮັ່ດວຽກໍຫີາຍິຊ່ົ້ວ
ໂມງກໍວາ່ໃນກໍານເດນິທີ່າງໂດຍິກໍານຍ່ິາງ ແລະ ໄລຍິະທີ່າງທ່ີີ່ໄກໍ, ໃນ
ຂັະນະດຽວກໍນັ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�ກໍໍຫຸີ່ດໜັ�ອຍິລງົຍິ�ອນກໍານເພ່ີັມ
ຂັອງປະຊ້າກໍອນ ແລະ ກໍານຂັດຸຄົ�ນຫີາຍິຂຶັ�ນ. ກໍານຄຸ�ມຄອງຊັ້ບຸພັະ
ຍິາກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດທ່ີີ່ດຂຶີັ�ນ, ລວມທັີ່ງກໍານເອາົແມຍິ່ິງມາມສີວ່ນຮ່່ວມ
ໃນກໍານຕດັສນິໃຈ ຢ່່າງນ�ອຍິຈະເປັນກໍານຫຸີດຜ່ົ້ອນພັາລະຂັອງແມຍິ່ິງ
ທ່ີີ່ມຢູ່ີ່. 

4.4. ບົຸດບຸາດຂັອງແມຍິ່ິງໃນກໍານຄຸ� ມຄອງ
ປ່າໄມ�

ໃນພັາກໍນີ�ຈະອະທິີ່ບຸາຍິຂໍັ�ຄົ�ນພົັບຸ ກໍ່ຽວກໍັບຸ ກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�, 
ເປັນຕົ�ນແມ່ນກໍວດສອບຸ ສິດຕັດສິນໃຈໃນກໍານຄຸ�ມຄອງ ແລະ 
ບັຸນຫາກ່ໍຽວກໍບັຸກໍານຕັດສດິ ແລະ ສດິໃນກໍານໂອນກໍາໍມະສດິ. ໃນ
ພັາກໍກໍອ່ນໄດ�ເວົ�າເຖິິງຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ� ທ່ີີ່ກໍຽ່ວກໍບັຸກໍານເຂົັ�າເຖິິງ 
ແລະ ກໍານນາໍມາໃຊ້� ແລະ ສິງ່ທ່ີີ່ຕດິພັັນກໍບັຸກໍານເປັນເຈົ�າຂັອງ. ກໍານ
ເປັນເຈົ�າຂັອງໃນກໍລໍະນສີກຶໍສານີ�ໝ່າຍິເຖິິງລະບົຸບຸຄວາມສາໍພັັນທີ່າງ
ສງັຄມົລະຫວາ່ງສະມາຊິ້ກໍໃນບຸ�ານ ແລະ ສະຖິາບັຸນໃນທີ່�ອງຖ່ິິນ ທ່ີີ່
ເປັນຜູົ້�ຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິ ແລະຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�. 

ແມ່ຍິິງ ຂົນຫຍິ�າແຂມຈາກປ່່າກັບບ�ານ 
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4.4.1. ການມີສ່ວນຮ່ັວມແມຍິ່ິງໃນການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງທ່ີົດນິໃນປ່່າ 
ແລະ ຊັບພະຍິາກອນຕາມປ່ະເພນີ

ຊົ້ນເຜ່ົົ້າໄຕຂັາວຈາກໍ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ແລະ  ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມ-ຸອູ ຈາກໍ
ບຸ�ານ ຫາດຈາ ມລີະບົຸບຸກໍານສບຶຸເຊື້�ອສາຍິທີ່າງພ່ໍັ, ຊົ້ນເຜ່ົົ້າໄຕຂັາວ
ຈາກໍ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ມລີະບົຸບຸກໍານສບຶຸເຊື້�ອສາຍິທີ່າງພ່ໍັ ແລະ ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ 
ກໍຶມມຸ ຈາກໍບຸ�ານ ຫາດຈາ ມີລະບົຸບຸກໍານແຕ່ງດອງນອກໍຊົ້ນເຜ່ົົ້າ. 
ທັີ່ງສອງບຸ�ານແມນ່ສບຶຸທີ່ອດມລໍະດກົໍຜ່ົ້ານທີ່າງຜູົ້�ຊ້າຍິ. ແຕ່ຢ່່າງໃດ
ກໍໍຕ່າມໃນກໍານແຕງ່ດອງຝ່້າຍິເຈົ�າສາວ ເປັນຜູົ້�ນາໍສິງ່ມຄີາ່ເຂົັ�າມາຫາ
ຜູົ້�ຊ້າຍິ ບ່ໍຸວາ່ຈະເປັນໃນຮູ່ບຸແບຸບຸເຄື່ອງຂັອງ ແລະ ສັດລ�ຽງ. ໃນ
ຂັະນະດຽວກໍນັທີ່າງຄອບຸຄວົເຈົ�າສາວກໍໍຈ່ະໄດ�ຄາ່ດອງເປັນສດັລ�ຽງ, 
ເຄື່ອງເງນິ ແລະ ສິງ່ຂັອງມຄີາ່ອື່ນໆ. (ເຊ່ິ້ງບຸ�ານ ຫາດຈາ ຕັ�ງຄາ່ດອງ
ໄວ�ສງູສດຸ 5 ລ�ານກໍບີຸ ແລະ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ແມນ່ບ່ໍຸມກີໍາໍໜັດົ). 

ກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດິນມີຄວາມກໍ່ຽວຂັ�ອງກໍັບຸເຄືອຍິາດ ຫືີ ກໍານແຕ່ງ
ດອງ1  ແລະ ສະຖິາບັຸນອື່ນໆ ໃນບຸ�ານ (ເບ່ິຸງຕາມຮ່ບູຸ 4).  ກໍອ່ນອຶນ່
ໝ່ດົ, ສະຖິາບັຸນຕາມປະເພັນທ່ີີີ່ສາໍຄນັທ່ີີ່ສດຸ ສາໍລບັຸກໍານຄຸ�ມຄອງ
ທ່ີີ່ດນິແມນ່ກໍຸມ່ເຄອືຍິາດ. ນີ�ແມນ່ໂຄງສ�າງຕາມປະເພັນ,ີ ໂດຍິຜູົ້�ຊ້າຍິ
ເປັນຜູົ້�ນາໍໃນກໍານປົກໍຄອງ ເຊ່ິ້ງປົກໍກໍະຕິແລ�ວແມ່ນຜູົ້�ເຖົິ�າຜູົ້�ແກໍ່ທ່ີີ່
ສາໍຄນັໃນວງົຕະກໍນຸ ຫືີ ເຄອືຍິາດ. ສິງ່ທ່ີີ່ຮ່ອງລງົມາແມນ່, ສະຖິາບັຸນ
ຄອບຸຄົວແມ່ນປັດໃຈຫັີກໍໃນກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດິນຕາມປະເພັນ ີ ໂດຍິ
ສະເພັາະແມນ່ ທ່ີີ່ດນິ ແລະ ຊັ້ບຸສິນສວ່ນຕວົ. ສະຖິາບັຸນນີ� ສາມາດ
ກໍາໍນດົສິດໃນກໍານແຈກໍຢ່າຍິທ່ີີ່ດິນ ແລະ ຊັ້ບຸສິນ, ຄວາມເປັນເຈົ�າ
ຂັອງ, ກໍານນາໍໃຊ້� ແລະ ກໍານແບຸ່ງປັນຜົົ້ນປະໂຫຍິດລະຫວ່າງ
ສະມາຊິ້ກໍໃນຄອບຸຄົວ, ສະມາຊິ້ກໍໃນເຄອືຍິາດ ແລະ ຊຸ້ມຊົ້ນພັາຍິໃນ
ບຸ�ານ, ສິງ່ທີີ່ສາມ, ໂຄງສ�າງໃນກໍານຄຸ�ມຄອງແມນ່ ກໍານບໍຸລຫິານບຸ�ານ
ຕາມປະເພັນີທ່ີີ່ປະສົມປະສານກໍັບຸໂຄງສ�າງອາໍນາດກໍານປົກໍຄອງ
ບຸ�ານໃນປະຈບັຸຸນ. ສະຖິາບັຸນນີ�ແມນ່ຄຸ�ມຄອງໂດຍິຜູົ້�ເຖົິ�າຜູົ້�ແກໍຜູ່ົ້�ຊ້າຍິ
ໂດຍິນາໍໃຊ້�ຮີ່ດຄອງປະເພັນ ີເພ່ືັອເປັນແນວທີ່າງໃນກໍານປະຕບັິຸດທີ່າງ
ສາດສະໜັາ ແລະ ເປັນທ່ີີ່ຍິອມຮັ່ບຸຈາກໍສະມາຊິ້ກໍທັີ່ງໝ່ດົໃນຊຸ້ມຊົ້ນ. 
ດ�ວຍິເຫດນີ�, ໂຄງສ�າງທ່ີີ່ສາມໃນກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິບຸ�ານແມ່ນກໍານ 

1  ສໍາລັບຸຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມຸ ແລະ ຊົ້ນເຜ່ົົ້າອຶນ່ໆ ໃນຕະກຸໍນພັາສາ ມອນ-ຂັະແມ, ຮ່ບູຸແບຸບຸກໍານແຕງ່ດອງແມນ່ຜູົ້�ຊ້າຍິແຕງ່ກໍບັຸລກູໍອ�າຍິລກູໍນ�ອງຝ່້າຍິແມໄ່ດ�, ໂດຍິສະເພັາະ
ແມນ່ລກູໍສາວຂັອງອ�າຍິ ຫືີ ນ�ອງຊ້າຍິຂັອງແມ,່ ເປັນທ່ີີ່ຊັ້ດເຈນວາ່ສິງ່ທ່ີີ່ກໍຽ່ວຂັ�ອງກັໍບຸທ່ີີ່ດນິແມນ່ມຄີວາມຊັ້ບຸຊ້�ອນ ເປັນຕົ�ນແມນ່ກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິໃນລະບົຸບຸກໍານ
ເຮັ່ດໄຮ່່ໝ່ນູວຽນ ຊ່ຶ້ງເປັນສິ່ງທ່ີີ່ຍັິງຫາຄໍາຕອບຸບ່ໍຸໄດ�. 

ປະສານລະຫວາ່ງກໍານປະຕບັິຸດຕາມປະເພັນ ີແລະ ຕາມນະໂຍິບຸາຍິ
ພັາກໍລດັ ກ່ໍຽວກໍບັຸກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ. 

ຄາໍຖິາມທ່ີີ່ສາໍຄນັ ກໍຽ່ວກໍບັຸອງົປະກໍອບຸຂັອງສະຖິາບັຸນຕາ່ງໆ ໃນກໍານ
ແຈກໍຢ່າຍິຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນຄ:ື ໃຜົ້ເປັນຜູົ້�ຕດັສນິໃຈວາ່ຈະແບຸ່ງປັນແນວ
ໃດ ແລະ ຂັະບຸວນກໍານຕັດສິນໃຈມີຄືແນວໃດ? ໃຜົ້ເປັນຜູົ້�ຮັ່ບຸ
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ ແລະ ປະຊ້າຊົ້ນມສີດິ ແລະ ຄວາມຮັ່ບຸຜິົ້ດຊ້ອບຸຫຍັິງ
ແນ?່ ແລະ ແມ່ນໃຜົ້ມພີັາລະບົຸດບຸາດໃນກໍານຄວບຸຄມຸ ແລະ ຄຸ�ມຄອງ
ສດິຂັອງແມຍິ່ິງໃນທີ່ກຸໍມຕິິ ແລະ ທີ່ກຸໍຂັະບຸວນກໍານ? ຈາກໍຮ່ບູຸ 4 ເຫັນ
ໄດ�ຊັ້ດເຈນວາ່ ຜູົ້�ສ�າງກໍດົລະບຸຽບຸທັີ່ງໝ່ດົແມນ່ຜູົ້�ຊ້າຍິ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ
ເປັນຜູົ້�ນາໍຂັອງເຄອືຍິາດ ແລະ ວງົຕະກຸໍນ. ຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມທ່ີີ່ພັວກໍເຮົ່າ
ສນົທີ່ະນານາໍທັີ່ງໝ່ດົຕາ່ງກໍໍບຸ່ອກໍວາ່ ຜູົ້�ເຖົິ�າຜູົ້�ແກໍພ່ັາຍິໃນບຸ�ານ ແລະ 
ອາໍນາດກໍານປົກໍຄອງບຸ�ານແມນ່ຜູົ້�ສ�າງກໍດົລະບຸຽບຸ. ພັວກໍເຂົັາແມ່ນ
ຜູົ້�ແຈ�ງລະບຸຽບຸຕໍປ່ະຊ້າຊົ້ນ, ຕດິຕາມກໍານປະຕບັິຸດຂັອງປະຊ້າຊົ້ນ 
ແລະ ເປັນຜູົ້�ລງົໂທີ່ດຜູົ້�ທ່ີີ່ເຮັ່ດຜິົ້ດກໍດົລະບຸຽບຸ. ແຕຍ່ິ�ອນແມຍິ່ິງບ່ໍຸໄດ�
ມສີວ່ນຮ່່ວມ ໃນກໍານລເິລິມ່ກໍານສນົທີ່ະນາທ່ີີ່ກໍຽ່ວຂັ�ອງກໍບັຸກໍານສ�າງ
ກໍດົລະບຸຽບຸ, ພັວກໍເຂົັາເຂົັ�າຮ່່ວມແຕຕ່ອນສດຸທີ່�າຍິ ເຊ່ິ້ງເປັນຕອນທ່ີີ່
ຜູົ້�ນາໍປະກໍາດກໍຽ່ວກໍບັຸກໍດົລະບຸຽບຸ. ໃນບຸ�ານ ຫາດຈາ, ບ່ໍຸມຜູີົ້�ເຖົິ�າຜູົ້�
ແກໍທ່ີ່ີ່ເປັນຜູົ້�ຍິິງ ແລະ ແມຍິ່ິງຍັິງຢູ່່ນອກໍໂຄງສ�າງຂັອງກໍານຄຸ�ມຄອງນີ�; 
ໃນບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ກໍໍ່ຢູ່່ໃນສະຖິານະກໍານຄ�າຍິຄືກໍັນ. ແມ່ຍິິງຊົ້ນເຜ່ົົ້າ 
ກໍມຶມ-ຸອ ູຈາກໍບຸ�ານ ຫາດຈາ ເວົ�າວາ່: 

ພຳ່ເຖົິ�າຂອງຂ�ອຍິ, ພຳ່ຂອງຂ�ອຍິ  ແລະ ອ�າຍິຂອງຂ�ອຍິ
ເປັ່ນນາຍິບ�ານສືບກັນມາຫ່າຍິຮູ້່ນຄຸ້ົນ. ຕອນນີ�
ນ�ອງຊຸາຍິຂ�ອຍິເປັ່ນນາຍິບ�ານ. ຄຸ້ົນນັບຖືິລາວ ແລະ 
ເລອືກລາວສະເໝເີມື່ອມກີານເລອືກຕັ�ງ. ຫົວໜຶ່�າໜຶ່ວ່ຍິ
ກຳເ່ປັ່ນຫ່ານຊຸາຍິລາວ ແລະ ຈຳະເປັ່ນນາຍິບ�ານຄຸ້ນົຕຳໄ່ປ່ 
- ພວກເຂົາແມ່ນຜູູ້�ນຳາພາການສົນທຳະນາກັບຜູູ້�ເຖົິ�າຜູູ້�
ແກ່ຄຸ້ົນອື່ນວ່າ ບ່ອນໃດທ່ີຳປ່ະຊຸາຊົຸນຈຳະເຮັູດໄຮູ່, ເກັບ
ໜຶ່ຳໄ່ມ�, ເກບັໝາກແໜຶ່ງ່ ແລະ ເຄຸ້ື່ອງປ່່າຂອງດງົອື່ນໆ. 
ເມື່ອພວກເຂົາຕົກລົງເຫັນດີກັນແລ�ວ, ພວກເຂົາກຳ່ຈຳະ
ຈຳດັກອງປ່ະຊຸ້ມບ�ານເພ່ືອປ່ະກາດໃຫ�ປ່ະຊຸາຊົຸນຮູູ�. ແມ່

ຮັ້ບ 4: ການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງປ່່າໄມ�ຕາມປ່ະເພນໃີນບ�ານສຶກສາ  

ຜູ້ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜູ້ສ້າງກົດລະບຽບ

ສະຖາບັນ

ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ໃນ ແລະ ນອກບ້ານ

ຄອບຄົວ
ກຸ່ມເຄືອຍາດ

ບ້ານ

ຜູ້ນາໍເຄືອຍາດ
ຫົວໜາ້ຄອບຄົວ

ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ 
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ຍິິງເຂົ�າຮູ່ວມໃນກອງປ່ະຊຸ້ມເພ່ືອຟັັງຂຳ�ມູນນີ� ຫື່ ຮັູບ
ຂຳ�ມູນຈຳາກຜົູ້ວ ແລະ ເຮັູດຕາມກົດລະບຽບນີ�. ທັຳງແມ່
ຍິິງ ແລະ ຜູູ້�ຊຸາຍິ ມີຄຸ້ວາມຮັູບຜິູ້ດຊຸອບໃນການຈຳດັຕັ�ງ
ປ່ະຕິບັດກົດລະບຽບໂດຍິບຳ່ຕ�ອງຖິາມ ແລະ ເຮັູດຕາມ
ທ່ີຳບອກ. ພວກເຮົູາບອກກ່ຽວກັບກົດລະບຽບນີ�ໃຫ�ຄຸ້ົນ
ອື່ນທ່ີຳເຂົ�າມາໃຊຸ� ປ່່າໄມ�ບ�ານຂອງພວກເຮົູາຮູູ� ເ ຊ່ັຸນ
ດຽວກັນ.

ໃນຂັະນະທ່ີີ່ພັວກໍເຮົ່າສນົທີ່ະນາກໍຽ່ວກໍບັຸກໍານສ�າງກໍດົລະບຸຽບຸນີ� ຜູົ້�
ເຂົັ�າຮ່່ວມຜູົ້�ຊ້າຍິຄນົໜັຶງ່ໄດ�ກໍາ່ວເຖິິງກໍານມີສວ່ນຮ່່ວມຂັອງແມຍິ່ິງໃນ
ກໍານຕດັສນິໃຈ ແລະ ລະບຸຽບຸກໍານນາໍໃຊ້�ໄມ�ວາ່: ‘ປ່ະເພນສີວ່ນໜຶ່່ງ່
ຂອງເຜ່ົູ້າໄຕຂາວແມນ່ການເຮັູດເຮືູອນ: ໃນການເຮັູດເຮືູອນພວກເຮົູາ
ຕ�ອງເລອືກຕົ�ນໄມ�ໃນປ່່າຢ່ືາງລະມດັລະວງັ, ເພ່ືອໃຫ�ໄດ�ໄມ�ປ້່ກເຮືູອນ
ພຽງພຳ ຕ�ອງໃຊຸ�ເວລາ ສີ່ຫາຫ�າປ່.ີ ໃນການເລອືກຕົ�ນໄມ�ແມນ່ ພວກ
ເຮົູາໝາຍິຕົ�ນໄມ�ທ່ີຳມກັ ແລ�ວແຈຳ�ງນາຍິບ�ານ ແລະ ສະມາຊິຸກພາຍິໃນ
ບ�ານຄຸ້ົນອື່ນຮູູ�ນຳາ. ພວກເຮົູາເຮັູດແບບນີ�ຍິ�ອນວ່າມັນແມ່ນກົດ
ລະບຽບທ່ີຳສ�າງຂ່�ນໂດຍິຜູູ້�ເຖົິ�າຜູູ້�ແກ່ ແລະ ອຳານາດການປົ່ກຄຸ້ອງ
ຂອງບ�ານ. ຜູູ້�ເຖົິ�າຜູູ້�ແກບ່�ານບອກພວກເຮົູາວາ່ ພວກເຮົູາສາມາດ
ຕດັຕົ�ນໄມ�ມາເຮັູດເຮືູອນໄດ�, ແຕບ່ຳສ່າມາດເອາົໄມ�ໄປ່ຂາຍິ ເພາະຕ�ອງ
ຮັູກສາໄວ�ໃຫ�ລູກຫ່ານ. ແມ່ຍິິງບຳ່ໄດ�ມີສ່ວນຮູ່ວມໃນການສ�າງກົດ
ລະບຽບ,  ມນັບຳແ່ມນ່ບົດບາດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາກຳບ່ຳ່
ສາມາດອາ່ນ ຫື່ ຂຽນໄດ�. ພວກເຂົາບຳຮູູ່�ເຮັູດວຽກທຳາງການ ແລະ 
ຄຸ້້�ມຄຸ້ອງບຳ່ລຫິານວຽກບຳ່ເປັ່ນ ເຖິິງແມນ່ວາ່ພວກເຂົາຈຳະເຂົ�າໄປ່ໃນ
ປ່່າແລະ ນຳາໃຊຸ�ຊັຸບພະຍິາກອນປ່່າໄມ�ຄຸ້ກືບັຜູູ້�ຊຸາຍິ.’

ຍິ�ອນວາ່ ໂດຍິທ່ົີ່ວໄປແລ�ວ ແມຍິ່ິງໄດຮັ່ບຸກໍານສກຶໍສາບ່ໍຸສງູ ຫືີ ບ່ໍຸໄດ�
ຮ່ຽນເລຍີິ ແລະ ມປີະສບົຸກໍານເຮັ່ດວຽກໍໃນພືັ�ນທ່ີີ່ສາທີ່າລະນະໜັ�ອຍິ, 
ມນັຈຶງ່ເປັນເລື່ອງທໍີ່າມະດາ ທ່ີີ່ແມຍິ່ິງຈາກໍທັີ່ງສອງບຸ�ານທ່ີີ່ພັວກໍເຮົ່າ
ສກຶໍສາ ມຄີວາມໝ່ັ�ນໃຈໜັ�ອຍິໃນກໍານມສີວ່ນຮ່່ວມໃນກໍານຄຸ�ມຄອງ
ປ່າໄມ� ຫືີ ຕດັສນິໃຈກໍຽ່ວກໍບັຸກໍານນາໍໃຊ້�ປ່າໄມ�, ແຕເ່ຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍ່
ຕາມ, ແມ່ຍິິງອາຍິໄຸວກໍາງຈາກໍບຸ�ານ ຫາດຈາ ສອງສາມຄນົ   ກໍາ່ວ
ວາ່ ພັວກໍເຂົັາສາມາດເຮັ່ດວຽກໍຄຸ�ມຄອງໄດ�ຄືກໍັບຸຜູົ້�ຊ້າຍິຫາກໍຜົົ້ວ
ສະໜັບັຸສະໜັນູ ແລະ ຊ່້ວຍິພັວກໍເຂົັາເຮັ່ດວຽກໍເຮື່ອນ ລວມທັີ່ງກໍານ
ດແູລລກູໍນ�ອຍິ, ແຕ່ວາ່ແມຍິ່ິງຈາກໍບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ມຄີວາມລງັເລທ່ີີ່ຈະມີ
ສວ່ນຮ່່ວມໃນກໍານເຮັ່ດວຽກໍຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�. ສິງ່ໜັຶງ່ທ່ີີ່ຄວນຮັ່ບຸຮູ່�ໄວ�
ຄ ືວດັທີ່ະນະທໍີ່າຂັອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າໄຕຂັາວ ແລະ ກຶໍມມຸ ຕ່າງກັໍນຫີາຍິ ໂດຍິ
ສະເພັາະແມນ່ກໍານເຮັ່ດກໍະສກິໍາໍ, ແມຍິ່ິງເຜ່ົົ້າກໍມຶມຮັຸ່ບຸຜິົ້ດຊ້ອບຸວຽກໍ
ສວ່ນໃຫຍ່ິໃນກໍານເຮັ່ດໄຮ່່, ເຮັ່ດໃຫ�ພັວກໍເຂົັາມຄີວາມໃກໍ�ຊິ້ດກໍບັຸປ່າ
ຫີາຍິ ແລະ ຮູ່�ວາ່ແມນ່ຫຍັິງມີຄວາມຈາໍເປັນໃນກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�. 
ໃນຂັະນະທ່ີີ່ແມຍິ່ິງເຜ່ົົ້າໄຕຂັາວສວ່ນຫີາຍິແມນ່ເຮັ່ດນາ. ສງັຄມົ ແລະ 
ກໍານປະຕິບັຸດຕາມປະເພັນີຂັອງທັີ່ງສອງບຸ�ານແມ່ນໃຫ�ຄນຸຄ່າກໍັບຸ
ຜູົ້�ຊ້າຍິໃນຖິານະເປັນຫົວໜັ�າຄອບຸຄວົ ແລະ ຫົວໜັ�າທີ່າງສາທີ່າລະນະ
ໃນຖິານະເປັນຜູົ້�ຕດັສນິໃຈ.

ກໍານສຶກໍສາຄັ�ງນີ�ພົັບຸວ່າ ລະບົຸບຸກໍານຄຸ�ມຄອງຕາມປະເພັນີແມ່ນ
ມອບຸອາໍນາດໃຫ�ຜູົ້�ຊ້າຍິໃນກໍານສ�າງກໍົດລະບຸຽບຸ ແລະ ເປັນຜູົ້�
ຕັດສິນໃຈກໍ່ຽວກໍັບຸດິນເຂັດປ່າ ແລະ ກໍານນາໍໃຊ້�ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ
ປ່າໄມ�, ລວມທັີ່ງກໍານຈດັຕັ�ງປະຕບັິຸດກໍດົລະບຸຽບຸ, ກໍານຈດັສນັ, ສບຶຸ
ທີ່ອດ, ກໍານໂອນທ່ີີ່ດນິ, ກໍານຕດັສນິຂໍັ�ຂັັດແຍ່ິງ ແລະ ລງົໂທີ່ດຜູົ້�ທ່ີີ່
ເຮັ່ດຜິົ້ດກໍດົລະບຸຽບຸ, ແມຍິ່ິງບ່ໍຸມສີວ່ນຮ່່ວມ ໃນລະບົຸບຸໂຄງສ�າງກໍານ
ຄຸ�ມຄອງບໍຸລຫິານຕາມປະເພັນນີີ�ເລີຍິ.

4.4.2. ການມີສ່ວນຮ່ັວມຂອງແມ່ຍິິງ ໃນການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງ    
 ບຳລິຫານກ່ຽວກັບສິດການນຳາໃຊ�ໃນປ່່າ

ໃນ ສປປລາວ, ກໍານວາງແຜົ້ນນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ� ແມນ່ເຮັ່ດ
ຜ່ົ້ານຂັະບຸວນກໍານຄື: ກໍານວາງແຜົ້ນນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິແບຸບຸມສີວ່ນຮ່່ວມ 
(PLUP) ແລະ ກໍານວາງແຜົ້ນຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ບຸ�ານ (VFMP).  ຜົົ້ນ
ຈາກໍທັີ່ງສອງຂັະບຸວນກໍານນີ� ເປັນກໍານປະກໍອບຸສ່ວນໃນກໍານເຮັ່ດໃຫ�
ໄດ�ໃບຸຢັ່�ງຢ່ນືສິດກໍານນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິ (ຈາກໍ PLUP)  ຫືີ ສນັຍິາກໍານ
ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ສະຫງວນປ່າໄມ�ບຸ�ານ (VFMCC). ທັີ່ງ PLUP ແລະ 
VFMP ຖຶິວາ່ເປັນສວ່ນໜັຶງ່ຂັອງຂັະບຸວນກໍານຮັ່ບຸຮູ່�ສດິກໍານນາໍໃຊ້�
ທ່ີີ່ດນິສາໍລບັຸຊຸ້ມຊົ້ນໃນທີ່�ອງຖ່ິິນ. 

ໃນບຸ�ານ ຫາດຈາ ໄດ�ຈດັຕັ�ງກໍິດຈະກໍາໍ PLUP ນາໍໂດຍິຫ�ອງກໍານ
ກໍະສິກໍາໍ ແລະ ປ່າໄມ�ເມືອງ ແລະ ຫ�ອງກໍານຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ
ທໍີ່າມະຊ້າດ ແລະ ສິງ່ແວດລ�ອມເມອືງ ໂດຍິກໍານສະໜັບັຸສະໜັນູດ�ານ
ກໍານເງນິຈາກໍ ອົງກໍານຫ່ວງໄຍິຮ່່ວມໃຈພັັດທີ່ະນາ (World 
Renew). ກໍງົກໍນັຂັ�ານ ບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ບ່ໍຸໄດ�ເຮັ່ດທັີ່ງກໍດິຈະກໍາໍ PLUP 
ຫືີ VFMP, ແຕຫ່�ອງກໍານກໍະສກິໍາໍເມືອງ ໄດ�ສົງ່ຈດົໝ່າຍິແຈ�ງກໍານ
ໃຫ�ບຸ�ານຮູ່�ວາ່ ເມອືງມີແຜົ້ນຈະເພ່ິັມຈາໍນວນພືັ�ນທ່ີີ່ປ່າໄມ�.  ກໍດົລະບຸຽບຸ 
ແລະ ນະໂຍິບຸາຍິທີ່າງກໍານ ທ່ີີ່ຈດັຕັ�ງປະຕບັິຸດ ແລະ ນາໍມາໃຊ້�ໃນບຸ�ານ 
ເຮັ່ດໃຫ�ມີກໍານປ່ຽນແປງວິທີີ່ກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ�ໃນ
ຊຸ້ມຊົ້ນ. ທັີ່ງແມ່ຍິິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິໃນສອງບຸ�ານທ່ີີ່ສຶກໍສາຮັ່ບຸຮູ່�ເຖິິງ
ຄວາມປ່ຽນແປງນີ�ດ.ີ ສດິຕໍຊັ່້ບຸພັະຍິາກໍອນກໍໍປ່່ຽນແປງໃນດ�ານຂັອງ
ກໍານເປັນເຈົ�າຂັອງ, ໂດຍິສະເພັາະ ກ່ໍຽວກໍບັຸສດິລວມໝູ່ຕ່າມປະເພັນີ
ໃນເຂັດພືັ�ນທ່ີີ່ປ່າໄມ�.  ກໍານປົກໍຄອງໂດຍິລວມກໍໍ່ມີກໍານປ່ຽນແປງ, 
ເປັນຕົ�ນແມນ່ຜູົ້�ທ່ີີ່ມບົີຸດບຸາດໃນກໍານສ�າງກໍດົລະບຸຽບຸ (ເບ່ິຸງ ຮ່ບູຸ 5). 
ໃນກໍານປ່ຽນແປງນີ�, ສະຖິາບັຸນກໍານປົກໍຄອງແມນ່ທີ່າງພັາກໍລັດ ແລະ 
ຫ�ອງກໍານບຸ�ານ. ຜູົ້�ສ�າງກໍດົລະບຸຽບຸແມນ່ພັະນກັໍງານລດັ ທ່ີີ່ເຮັ່ດວຽກໍ
ຢ່່າງໃກໍ�ສິດກໍັບຸອາໍນາດກໍານປົກໍຄອງບຸ�ານ ເຊ່ິ້ງສ່ວນຫີາຍິແມ່ນ
ຜູົ້�ຊ້າຍິ. 

ໃນບຸ�ານ ຫາດຈາ, ແມ່ຍິິງເຂົັ�າຮ່່ວມຂັະບຸວນກໍານຈດັສນັທ່ີີ່ດນິແບຸບຸມີ
ສວ່ນຮ່່ວມ, ແຕບ່ໍຸ່ໄດ�ເຂົັ�າຮ່່ວມທີ່ກຸໍໆ ຂັະບຸວນກໍານ ແລະ ບ່ໍຸທັີ່ນແມນ່
ກໍານເຂົັ�າຮ່່ວມທ່ີີ່ມີຄວາມໝ່າຍິຢ່່າງເລິກໍເຊ່ິ້ງ. ກໍ່ອນຈະດາໍເນີນ
ກໍດິຈະກໍາໍ PLUP, ທ່ີ່ານເຈົ�າເມື່ອງເອນີປະຊຸ້ມກໍບັຸນາຍິບຸ�ານ (ສວ່ນ
ຫີາຍິແມ່ນຜູົ້�ຊ້າຍິ) ມາປະຊຸ້ມນີ�ຢູ່່ຂັັ�ນເມືອງ, ແລ�ວວຊິ້າກໍານຈາກໍ 
ຫ�ອງກໍານກໍະສິກໍາໍ ແລະ ຫ�ອງກໍານຊັ້ບຸ ຈຶ່ງຈັດກໍານປະຊຸ້ມກໍັບຸ
ປະຊ້າຊົ້ນໝ່ດົບຸ�ານ ເຊ່ິ້ງມທັີີ່ງແມຍິ່ິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິເຂົັ�າຮ່່ວມ ແລະ 
ແຍິກໍກໍຸມ່ຍິິງ-ຊ້າຍິເພ່ືັອເກໍບັຸກໍາໍຂໍັ�ມນູດ�ານສງັຄມົ ແລະ ເສດຖິະກໍດິ. 
ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຂໍັ�ມູນເກໍຶອບຸທັີ່ງໝ່ົດແມ່ນມາຈາກໍຜູົ້�ຊ້າຍິ 
ເພັາະວາ່ອາໍນາດກໍານປົກໍຄອງບຸ�ານເປັນຜູົ້�ບັຸນທຶີ່ກໍຂໍັ�ມນູເຫ່ົີານີ�. ແມ່
ຍິິງຖືິກໍເອີ�ນເຂົັ�າມາຮ່່ວມຂັະບຸວນກໍານອກີໍເທ່ືີ່ອໜັຶງ່ ເມື່ອທີີ່ມວຊິ້າກໍານ
ເອີ�ນມາຮ່່ວມປະຊຸ້ມຮ່ອບຸສດຸທີ່�າຍິ ເພ່ືັອອະທິີ່ບຸາຍິກໍດົລະບຸຽບຸ, ເຊ່ິ້ງ
ພັະນກັໍງານເມອືງເປັນຜູົ້�ຮ່່າງ ແລະ ລະບຸຸໄວ�ໃນບົຸດລາຍິງານ PLUP. 
ແມ່ຍິິງບ່ໍຸໄດ�ມີສ່ວນຮ່່ວມໃນກໍອງປະຊຸ້ມຕັດສິນໃຈໃນກໍານແບຸ່ງເຂັດ
ດນິ, ກໍານເດນີສາໍຫີວດ ແລະ ພັັດທີ່ະນາກົໍດລະບຸຽບຸ, ເນື່ອງຈາກໍວາ່ 
ກໍານເຮັ່ດວຽກໍກໍັບຸທີີ່ມງານເມືອງ ແມ່ນເຮັ່ດວຽກໍຮ່່ວມກໍັບຸອໍານາດ
ກໍານປົກໍຄອງ ແລະ ເຖົິ�າແກ່ໍແນວໂຮ່ມບຸ�ານໂດຍິກໍງົ. 
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ກໍິດຈະກໍາໍ PLUP ເມື່ອເບ່ິຸງໄປແລ�ວ ເປັນກໍິດຈະກໍາໍທ່ີີ່ນາໍຜົົ້ນ
ປະໂຫຍິດມາໃຫ�ຊຸ້ມຊົ້ນ ໃນດ�ານຂັອງບົຸດບຸາດຍິິງ-ຊ້າຍິ ແລະ 
ກໍາໍມະສດິຕໍທ່ີ່ີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�. ບຸ�ານ ຫາດຈາ ສາໍເລດັກໍານເຮັ່ດ
ກໍິດຈະກໍາໍ PLUP ໃນປີ 2017, ເຊ່ິ້ງມີສ່ວນເຮັ່ດໃຫ�ປະຊ້າຊົ້ນ
ພັາຍິໃນບຸ�ານເຂົັ�າໃຈກໍ�ຽວກໍັບຸກໍົດລະບຸຽບຸຕາມປະເພັນ ີແລະ ສິດ
ຂັອງເຂົັາເຈົ�າຕໍດ່ນິເຂັດປ່າ ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�1 . ບົຸດຮ່ຽນ
ທ່ີີ່ໄດ�ຈາກໍບຸ�ານນີ�ແມນ່ທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�1  ໃນບຸ�ານໄດ�ແບຸ່ງອອກໍເປັນ
ແປດປະເພັດໂດຍິລວມ. ປ່າໄມ�ບຸ�ານຖືິກໍແບຸ່ງອອກໍເປັນປ່າສາມ
ປະເພັດ (ບ່ໍຸໄດ�ຢູ່່ໃນສາມປະເພັດປ່າຕາມທີ່າງກໍານ): ປ່າຜົ້ະລິດ
ບຸ�ານ, ປ່າອານລຸກັໍບຸ�ານ ແລະ ປ່າປ�ອງກໍນັບຸ�ານ. ປ່າແຕລ່ະປະເພັດ
ມກີໍດົລະບຸຽບຸກໍານຄຸ�ມຄອງ ທ່ີີ່ສ�າງໂດຍິທີີ່ມ PLUP ຂັັ�ນເມອືງ ໂດຍິ
ກໍານປຶກໍສາຫາລກັືໍບຸປະຊ້າຊົ້ນໃນບຸ�ານ. ໃນລະຫວາ່ງກໍານດາໍເນນີ
ຂັະບຸວນກໍານກໍດິຈະກໍາໍ PLUP, ທີີ່ມວຊິ້າກໍານປຶກໍສາຫາລກືໍບັຸແມ່
ຍິິງໃນກໍຸມ່ແຍິກໍຕາ່ງຫາກໍ ເພືັອສນົທີ່ະນາກໍຽ່ວກໍບັຸຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ
ປ່າໄມ�ທ່ີີ່ພັວກໍເຂົັານາໍໃຊ້�, ແຕແ່ມຍິ່ິງບ່ໍຸໄດ�ຮ່່ວມໃນກໍດິຈະກໍາໍແບຸ່ງເຂັດ
ທ່ີີ່ດນິ ແລະ ຕດັສນິໃຈກໍຽ່ວກໍບັຸນະໂຍິບຸາຍິ. ແມ່ຍິິງຖຶິກໍເອີ�ນມາອກີໍ
ຄັ�ງໃນເວລາທີີ່ມວຊິ້າກໍານນາໍສະເໜັນີະໂຍິບຸາຍິ ແລະ ກໍດົລະບຸຽບຸ, 
ເຊ່ິ້ງສິງ່ນີ�ໄດ�ລະບຸຸໄວ�ໃນລາຍິງານ PLUP.

ຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມທັີ່ງໝ່ດົຈາກໍບຸ�ານ ຫາດຈາ ລາຍິງານວາ່ ດນິປ່າໄມ� ແລະ 
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນແມນ່ ‘ເຄຸ້ຍີິເປັ່ນຂອງພວກເຮົູາ, ມນັແມນ່ປ່່າຂອງ
ພວກເຮົູາ, ຊັຸບພະຍິາກອນຂອງພວກເຮົູາ ແລະ ພວກເຮົູາເປັ່ນເຈຳົ�າ
ຂອງ ແລະ ພວກເຮົູາມສີດິເຕມັທ່ີຳໃນການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງ ແລະ ຄຸ້ວບຄຸ້ມ້’.  
ປະຈບັຸຸນດນິເຂັດປ່າເປັນຂັອງປະຊ້າຊົ້ນ ແຕຢູ່່່ພັາຍິໃຕ�ກໍານຄວບຸຄມຸ
ຂັອງລັດຖິະບຸານ ຫືີ ສື່ຕາມຄາໍເວົ�າທ່ີີ່ວາ່ ‘ລດັຄຸ້້�ມຄຸ້ອງ ປ່ະຊຸາຊົຸນ

1  ເພ່ືັອຮັ່ບຸປະກໍນັວາ່ບ່ໍຸໄດ�ສ�າງຄວາມສບັຸສນົລະຫວາ່ງນກັໍຄົ�ນຄວ�າ ແລະ ຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມ ເມື່ອເວົ�າເຖິິງລະບຸຽບຸກໍານປະຕບັິຸດຕາມປະເພັນ ີແລະ ເປັນທີ່າງກໍານ, ພັວກໍເຮົ່າ
ແຍິກໍວທິິີ່ກໍານເຮັ່ດວຽກໍກໍັບຸຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມເປັນສອງຮູ່ບຸແບຸບຸ ເພ່ືັອສົນທີ່ະນາກໍ່ຽວກໍັບຸກໍົດລະບຸຽບຸ ແລະ ກໍານປະຕິບັຸດກໍ່ອນ ແລະ ຫັີງເຮັ່ດກໍິດຈະກໍໍາ PLUP.

1  ກໍ່ອນເຮັ່ດກໍິດຈະກໍໍາ PLUP, ເຂັດປ່າໄມ�ແມ່ນລວມເຖິິງບຸ່ອນທ່ີີ່ປະຊ້າຊົ້ນເຮັ່ດໄຮ່່ນາໍ.

ເປັ່ນເຈຳົ�າ’ ໝ່າຍິຄວາມວາ່ ປະຊ້າຊົ້ນມສີດິໃນກໍານເຂົັ�າເຖິິງ, ນາໍໃຊ້� 
ແລະ ປົກໍປັກໍຮັ່ກໍສາປ່າໄມ�, ແຕສ່ດິໃນກໍານໂອນ ຫືີ ໃຫ�ເຊ່ົ້າທ່ີີ່ດນິ
ເພ່ືັອໃຫ�ໄປນາໍໃຊ້�ໃນຮ່ບູຸບຸແບຸບຸອ່ືນ ຫືີ ປະເພັດຂັອງປ່າທ່ີີ່ອະນຍຸິາດ
ໃຫ�ມ ີແມນ່ຕ�ອງໄດ�ຮັ່ບຸອະນຍຸິາດຈາກໍພັາກໍລດັເທ່ົີ່ານັ�ນ. ປະຊ້າຊົ້ນ
ໃນບຸ�ານ ຝິ້ນຫໍ ເຂົັ�າໃຈເງືອ່ນໄຂັນີ�ເຖິິງວ່າຈະບ່ໍຸໄດ�ເຮັ່ດກໍິດຈະກໍາໍ 
PLUP ໃນບຸ�ານກໍໍຕ່າມ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍດ່ ີຫ�ອງກໍານກໍະສກິໍາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ�ເມອືງ ໄດ�ສົງ່ໜັງັສແຶຈ�ງກໍານໃຫ�ກໍບັຸບຸ�ານໃນສອງສາມປີກໍອ່ນ 
ເພ່ືັອແຈ�ງກໍຽ່ວກໍບັຸນະໂຍິບຸາຍິນີ�, ຈດົໝ່າຍິໄດ�ລະບຸຸວາ່ ປະຊ້າຊົ້ນ
ຄວນປົກໍປັກໍຮັ່ກໍສາປ່າໄມ�ໃນເຂັດທ່ີີ່ທີ່າງ ຫ�ອງກໍານກໍະສກິໍາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ�ເມອືງກໍາໍນດົໄວ�.  ເຂັດປ່າໄມ�ສວ່ນໃຫຍ່ິແມນ່ຢູ່່ເຂັດຊ້າຍິແດນ
ຂັອງບຸ�ານ, ເຂັດອາ່ງໂຕງ່ ແລະ ປ່າສກັໍສດິ. ໃນໜັງັສແືຈ�ງກໍານບ່ໍຸໄດ�
ສົ່ງກໍົດລະບຸຽບຸ ຫືີ ນະໂຍິບຸາຍິມານາໍ ແລະ ແມ່ຍິິງທັີ່ງໝ່ດົທ່ີີ່
ສນົທີ່ະນານາໍບ່ໍຸມໃີຜົ້ຮູ່�ກໍຽ່ວກໍບັຸແຈ�ງກໍານນີ�. 

ໃນກໍານວາງແຜົ້ນນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�ແບຸບຸມີສວ່ນຮ່່ວມ, ໃນ
ທີ່າງປະຕບັິຸດແລ�ວບຸ�ານທ່ີີ່ສກຶໍສາຍັິງສບືຸຕໍປ່ະຕບັິຸດຕາມປະເພັນທ່ີີີ່ໃຫ�
ຄວາມນັບຸຖືິປ່າໄມ� ແລະ ສິ່ງສັກໍສິດທ່ີີ່ຮັ່ກໍສາປ່າໄມ�. ຍັິງມີກໍານ
ຮັ່ກໍສາ ແລະ ເຮັ່ດພິັທີີ່ກໍາໍຢ່່າງກໍວ�າງຂັວາງ. ບັຸນຫາ  ໜັຶງ່ທ່ີີ່ໜັ�າເປັນ
ຫ່ວງ ຄລືະບົຸບຸກໍານປົກໍຄອງໃນປະຈບັຸຸນແມ່ຍິິງຍັິງບ່ໍຸໄດ�ມສີວ່ນຮ່່ວມ
ໃນຂັະບຸວນກໍານເຕມັທ່ີີ່ ແລະ ເຮັ່ດໃຫ�ປະຊ້າຊົ້ນຮູ່�ສກຶໍພັວກໍເຂົັາຖືິກໍ
ລດົທີ່ອນສດິໃນກໍານຄວບຸຄມຸທ່ີີ່ດນິເຂັດປ່າ ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ. 
ກໍານສນູເສຍິກໍານເປັນເຈົ�າຂັອງລວມໝູ່ ່ແລະ ສດິລວມໝູ່ເ່ຮັ່ດໃຫ�
ປະຊ້າຊົ້ນເກໍດີຄວາມລງັເລ ທ່ີີ່ຈະປະຕບັິຸດມາດຕະກໍານເພ່ືັອປົກໍປັກໍ
ຮັ່ກໍສາທ່ີີ່ດນິເຂັດປ່າ ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ. 

ຮັ້ບ 5 - ການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງບຳລິຫານປ່່າໄມ�ຢູ່່າງເປັ່ນທົາງການໃນບ�ານສຶກສາ 

ຜູ້ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜູ້ສ້າງກົດລະບຽບ

ສະຖາບັນ

ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ໃນ ແລະ ນອກບ້ານ

ຫ້ອງການລັດ (ຂ້ັນເມືອງ) 
ບ້ານ

ພະນກັງານຈາກຫ້ອງການລັດ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ຊາຍ)
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ຊາຍ)

ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມ (ໃນຂ້ັນຕອນການແຈງ້ໃຫ້ຮູ້ ແລະ ບ່ໍໄດ້ ຢູ່ໃນ
ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ)
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5. ຂຳ�ແນະນຳາສຳາລັບບາດກ�າວຕຳ່ໜ້�າ

ເພ່ືັອປັບຸປຸງ ສດິໃນກໍານເຂົັ�າເຖິິງທ່ີີ່ດນິປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນ
ທໍີ່າມະຊ້າດທ່ີີ່ໝ່ັ�ນຄົງ ແມ່ນຮ່ຽກໍຮ່�ອງໃຫ�ມີກໍານປ່ຽນແປງ 
ມາດຖິານກໍານປະຕິບັຸດທີ່າງສັງຄົມທ່ີີ່ສື່ເຖິິງຄວາມບ່ໍຸເທ່ົີ່າທີ່ຽມກໍັນ
ລະຫວາ່ງ ຍິິງ-ຊ້າຍິ ເພ່ືັອໃຫ�ເປັນມາດຖິານທ່ີີ່ຍິອມຮັ່ບຸເລື່ອງສດິທິີ່
ຂັອງແມຍິ່ິງ ແລະ ຄວນມີກໍານສ�າງຄວາມເຂັັ�ມແຂັງໃຫ�ກໍບັຸແມຍິ່ິງໄປ
ພັ�ອມໆ ກໍນັ. ຄາໍແນະນາໍຕໍໄ່ປນີ�ສາມາດ ນາໍໄປພິັຈາລະນາ ໃນກໍານ
ສົ່ງເສີມຄວາມເທ່ົີ່າທີ່ຽມ ແລະ ຄວາມເປັນທໍີ່າທີ່າງເພັດໃນເລ່ືອງ
ທ່ີີ່ດນິ:

1. ຄຸ້ວນມີການຄຸ້ົ�ນຄຸ້ວ�າເພ່ີມກ່ຽວກັບຊົນເຜ່ົູ້າອ່່ນໆ ເພ່່ອສ�າງ
ຄຸ້ວາມເຂົ�າໃຈການນຳາໃຊ�ທ່ີົດິນ ແລະ ປ່່າໄມ�ຕາມ ປ່ະເພນຂີອງ
ເຂົາເຈົ�າ ແລະ ເຂົ�າໃຈຄຸ້ວາມຮັ້�ຂອງຊົນເຜ່ົູ້າ ແລະ ຄຸ້ວາມເຊ່່ອ
ທົາງສາດສະໜ້າທ່ີົກ່ຽວຂ�ອງກັບການນຳາໃຊ�ທ່ີົດິນ ແລະ 
ປ່່າໄມ�. ກໍານສຶກໍສານີ�ໄດ�ພົັບຸວາ່ ຂໍັ�ມູນກໍ່ຽວກໍັບຸກໍານຄຸ�ມຄອງ
ທ່ີີ່ດິນຕາມປະເພັນີຂັອງແມ່ຍິິງ ແມ່ນມີໜັ�ອຍິທ່ີີ່ສຸດ, ກໍານ
ສຶກໍສາຄົ�ນຄວ�າເພ່ິັມເຕີມ ຈະຊ່້ວຍິໃນກໍານສະໜັອງຂໍັ�ມູນ 
ສາໍລບັຸກໍານປັບຸປຸງກໍດົໝ່າຍິ, ນະໂຍິບຸາຍິ ແລະ ກໍດົລະບຸຽບຸ
ຕາ່ງໆ ໃນລະດບັຸຊ້າດຕໍກ່ໍບັຸກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນີ�. 
ບຸາງບັຸນຫາທ່ີີ່ຄວນພິັຈາລະນາໃນກໍານສກຶໍສາຄົ�ນຄວ�າຄວນເລັງ່
ໃສບັຸ່ນຫາຕໍໄ່ປນີ�:

 » ສຶກໍສາລະບົຸບຸກໍານປະຕິບັຸດຕາມປະເພັນີ ທ່ີີ່ມີກໍົນໄກໍ
ສະໜັບັຸສະໜັນູກໍານບໍຸລຫິານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິ ແລະ ຄວາມ
ສາໍພັັນທີ່າງອາໍນາດທ່ີີ່ເທ່ົີ່າທີ່ຽມກັໍນລະຫວາ່ງແມ່ຍິິງ ແລະ 
ຜູົ້�ຊ້າຍິ ໃນກໍານນາໍໃຊ້� ແລະ ຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດິນປ່າໄມ� 
ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�;

 » ສຶກໍສາກໍານປະຕິບັຸດທ່ີີ່ດີ ກໍ່ຽວກໍັບຸກໍົນໄກໍກໍານຕໍ່ລອງ ທ່ີີ່
ສະຫະພັັນແມຍິ່ິງບຸ�ານສາມາດນາໍໃຊ້�ໄດ� ເພ່ືັອສົງ່ເສີມ ແລະ 
ປົກໍປ� ອງກໍາໍມະສິດທ່ີີ່ດິນຕາມປະເພັນີ, ສິດຕ່າງໆ ໃນ
ຂັອບຸເຂັດທ່ີີ່ດນິປ່າໄມ� ແລະ ສດິໃນຊັ້ບຸສນິ ທັີ່ງໃນນາມສວ່ນ
ບຸຸກໍຄນົ ແລະ/ຫືີ ສດິນາໍໃຊ້�ລວມໝູ່ ່ໃນລະບົຸບຸກໍານຄຸ�ມຄອງ
ທ່ີີ່ດນິຂັອງບຸ�ານ; 

 » ສກຶໍສາກໍຽ່ວກໍບັຸເຕກັໍນກິໍວທີິີ່ກໍານ ແລະ ກໍນົໄກໍ ໃນກໍານຮັ່ບຸມື
ທ່ີີ່ແມ່ຍິິງນາໍໃຊ້� ໃນກໍໍລະນີທ່ີີ່ພັວກໍເຂົັາເສຍິສິດໃນທ່ີີ່ດິນ 
ແລະ ຊັ້ບຸສນິຂັອງເຂົັາ;

 » ສ�າງຄວາມເຂົັ�າໃຈຕໍສ່ະຖິານະກໍານ ຫືີ ຂໍັ�ຂັັດແຍ່ິງ ລະຫວາ່ງ 
ຜົົ້ວ ແລະ ເມຍິ ທ່ີີ່ມສີາເຫດພົັວພັັນກໍບັຸເລື່ອງທ່ີີ່ດນິ, ທ່ີີ່ດນິ
ປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸສນິ;

 » ສ�າງຄວາມເຂົັ�າໃຈປັດໃຈດ�ານປະເພັນ ີແລະ ທີ່າງກໍານທ່ີີ່ເປັນ
ສິງ່ກີໍດກໍັ�ນສິດກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຂັອງແມຍິ່ິງ ແລະ ກໍານ
ປະຕິບັຸດທ່ີີ່ສົ່ງຜົົ້ນສະທີ່�ອນຕໍ່ກໍານສ�າງຄວາມເຂັັ�ມແຂັງໃຫ�
ແກໍແ່ມຍິ່ິງ, ກໍານພັັດທີ່ະນາສງັຄມົ ແລະ ເສດຖິະກໍດິ; 

2. ສິດໃນການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງຊັບພະຍິາກອນທົຳາມະຊາດຂອງຊ້ມຊົນ 
ຄຸ້ວນຖຶ່ກຮັັບຮັ້�ຢູ່່າງເທ່ົົາທົຽມ ລະຫວາ່ງແມ່ຍິິງ ແລະ ຜູ້້�ຊາຍິ. 
ໃນມາດຕາ 130 ຂັອງກໍດົໝ່າຍິວາ່ດ�ວຍິທ່ີີ່ດນິສະບັຸບຸປັດຈບັຸຸນ 
(2019) ຮັ່ບຸຮູ່�ສິດກໍານຄອບຸຄອງຕາມປະເພັນຂີັອງຊຸ້ມຊົ້ນ. 

ສິ່ງນີ�ສະແດງໃຫ� ເຫັນໂອກໍາດທ່ີີ່ດີເພ່ືັອຮັ່ບຸປະກໍັນສິດຕາມ
ປະເພັນີຕໍ່ປ່າໄມ� ແລະ ທ່ີີ່ດິນຂັອງຊຸ້ມຊົ້ນ-ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ, ໂດຍິ
ສະເພັາະແມນ່ແມຍິ່ິງ. ສິດລວມໝູ່ ່ແລະ ກໍານເປັນເຈົ�າຂັອງ
ລວມໝູ່ ່ ທ່ີີ່ປະຕິບັຸດໃນບຸ�ານສຶກໍສາຄັ�ງນີ� ຄວນຖືິກໍຮັ່ບຸຮູ່�ໂດຍິ
ກໍດົໝ່າຍິ ແລະ ນະໂຍິບຸາຍິພັາກໍລດັ, ພັ�ອມທັີ່ງມກີໍານບັຸງຄບັຸ
ໃຊ້� ແລະ ສ�າງລະບົຸບຸຕດິຕາມທ່ີີ່ເຂັັ�ມແຂັງ. ບຸາງຄາໍແນະນາໍມີ
ດັງ່ນີ�:

 » ໂຄງກໍານຂັອງລັດ ແລະ ກ່ໍຽວຂັ�ອງກັໍບຸທ່ີີ່ດນິຄວນສ�າງສະພັາບຸ
ແວດລ�ອມ ທ່ີີ່ເອື�ອອາໍນວຍິໃຫ�ແມຍິ່ິງມສີວ່ນຮ່່ວມໃນຂັະບຸວນ 
ກໍານບໍຸລຫິານທ່ີີ່ດນິ. ຄວນມີກໍນົໄກໍສະໜັບັຸສະໜັນູເພ່ືັອຮັ່ບຸ
ປະກັໍນໂຄຕ�າທ່ີີ່ເຮັ່ດໃຫ�ເກໍດີຄວາມສະເໝ່ພີັາບຸ ລະຫວາ່ງແມ່
ຍິິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ໃນຫ�ອງກໍານຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຄະນະກໍາໍມະກໍານ 
ຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�, ສ�າງຄວາມສາມາດໃຫ�ກໍບັຸແມຍິ່ິງ
ໃນກໍານເປັນຜູົ້�ນາໍ ແລະ ຕັດສິນບັຸນຫາໃນແຕ່ລະລະດັບຸ. 
ຕົວຢ່່າງ: ຕັ�ງເປົ� າໝ່າຍິຈາໍນວນແມ່ຍິິງທ່ີີ່ຢູ່່ໃນຄະນະກໍາໍມະ 
ກໍານຄຸ�ມຄອງຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດໃນຂັັ�ນແຂັວງ ແລະ 
ຂັັ�ນເມືອງ, ລວມທັີ່ງຄະນະກໍາໍມະກໍານນາໍໃຊ້� ແລະ ຄຸ�ມຄອງ
ເຄື່ອງປ່າຂັອງດງົ ແລະ ໃນຄະນະກໍາໍມະກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�
ບຸ�ານ; 

 » ກໍານປະຕບັິຸດຕາມປະເພັນໃີນຊຸ້ມຊົ້ນ, ໂດຍິສະເພັາະກໍານ
ປະຕບັິຸດຕາມປະເພັນຂີັອງແມຍິ່ິງ, ຄວນຖືິກໍຮັ່ບຸຮູ່�, ຍິອມຮັ່ບຸ 
ແລະ ປັບຸເຂົັ�າໃນກົໍດລະບຸຽບຸ ແລະ ນະໂຍິບຸາຍິກໍານຄຸ�ມຄອງ
ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດໃນທີ່ກຸໍຂັັ�ນ. 

ແມ່ຍິິງ ເຜ່ົູ້າ ກຶມມ້ ກັບມາຈາກ ການເອົາຟືືນ ໃກ� ບ�ານ ຫາດຈາ



25ການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງປ່່າໄມ�ຕາມປ່ະເພນຂີອງແມ່ຍິິງໃນ ສປ່ປ່ ລາວ

3. ໂຄຸ້ງການສ�າງຄຸ້ວາມເຂັ�ມແຂງໃຫ�ກ້ມ່ແມຍິ່ິງ ເພ່່ອຄຸ້ວາມຍ່ິນຍົິງ
ໃນການຂ້ດຄຸ້ົ�ນເຄຸ້່່ອງປ່່າຂອງດົງ ແລະ ພັດທົະນາຕ່ອງໂສ�ມ້ນ
ຄຸ້່າເພ່ີມ ຄຸ້ວນໄດ�ຮັັບການສົ່ງເສີມໃນຊ້ມຊົນຊົນເຜ່ົູ້າ. ກໍານ
ສຶກໍສາພົັບຸວ່າ ກໍານຂັຸດຄົ�ນ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ� ເກໍີນ
ຂັອບຸເຂັດແມນ່ບັຸນຫາຫັີກໍທ່ີີ່ໜັ�າເປັນຫ່ວງໃນບຸ�ານທ່ີີ່ລງົສກຶໍສາ 
ແລະ ເປັນບັຸນຫາທ່ີີ່ກໍະທົີ່ບຸຕໍຜູ່ົ້�ຍິິງໂດຍິກໍງົ. 

4. ຄຸ້ະນະກຳາມາທິົການເພ່່ອຄຸ້ວາມກ�າວໜ້�າຂອງແມຍິ່ິງ (CAW) 
ສາມາດເຂົ�າຮ່ັວມໃນທີົມວິຊາການທ່ີົດິນ. ທີີ່ມງານວຊິ້າກໍານ
ວາງແຜົ້ນກໍານນາໍໃຊ້�ທ່ີີ່ດນິແບຸບຸມສີວ່ນຮ່່ວມ ຄວນມຕີວົແທີ່ນ
ຈາກໍຄະນະກໍາໍມາທິີ່ກໍານເພ່ືັອຄວາມກໍ�າວໜັ�າຂັອງແມຍິ່ິງເຂົັ�າ
ນາໍ ເພ່ືັອຮັ່ບຸປະກໍນັກໍານມສີວ່ນຮ່່ວມຢ່່າງມຄີວາມໝ່າຍິຂັອງ
ແມ່ຍິິງ ແລະ ເພ່ືັອສ�າງຈິດສາໍນຶກໍກໍ່ຽວກໍັບຸສິດຂັອງແມ່ຍິິງ
ກໍ່ຽວກໍັບຸທ່ີີ່ດິນເຂັດປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ� ແລະ 
ເພ່ືັອສົງ່ເສມີຄວາມສະເໝ່ພີັາບຸລະຫວາ່ງຍິິງ-ຊ້າຍິ. ກໍານເຮັ່ດ
ວຽກໍ ກໍບັຸຊຸ້ມຊົ້ນ ຄວນມຂີັະບຸວນກໍານປຶກໍສາຫາລ ືແລະ ໄດ�
ຮັ່ບຸກໍານຍິິນຍິອມເຫັນພັ�ອມ ຈາກໍກໍຸມ່ແມຍິ່ິງ ແລະ ປະຊ້າຊົ້ນ
ພັາຍິໃນບຸ�ານ. ບຸາງສິງ່ທ່ີີ່ສາມາດເຮັ່ດໄດ�ຄ:ື

 » ຄະນະກໍາໍມາທິີ່ກໍານເພ່ືັອຄວາມກໍ�າວໜັ�າຂັອງແມ່ຍິິງໃນ
ລະດບັຸຊ້າດ, ໂດຍິສະເພັາະໜັວ່ຍິງານເພ່ືັອຄວາມກໍ�າວໜັ�າ
ຂັອງແມ່ຍິິງໃນກໍະຊ້ວງຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດ ແລະ 
ສິງ່ແວດລ�ອມ ແລະ ກໍະຊ້ວງກໍະສກິໍາໍ ແລະ ປ່າໄມ�, ຄວນ
ເຂົັ�າຮ່່ວມທີ່ກຸໍກໍຸ່ມວຊິ້າກໍານເຮັ່ດວຽກໍກໍ່ຽວກໍັບຸທ່ີີ່ດິນ ແລະ 
ປ່າໄມ�, ກໍານສ�າງກໍດົໝ່າຍິ, ທົີ່ບຸທີ່ວນກໍດົໝ່າຍິ, ນຕິກິໍາໍລຸມ່
ກໍດົໝ່າຍິ ແລະ ສນົທີ່ະນາກໍດົລະບຸຽບຸ ແລະ ນະໂຍິບຸາຍິ 
ເພ່ືັອຮັ່ບຸປະກໍນັວາ່ໄດ�ມກີໍານເຊ່ື້ອມສານຄວາມສະເໝ່ພີັາບຸ
ລະຫວາ່ງຍິິງ-ຊ້າຍິ ແລະ ກໍານສ�າງຄວາມເຂັັ�ມແຂັງໃຫ�ແກໍ່
ແມຍິ່ິງໃນທີ່ກຸໍຊ່້ອງທີ່າງ; 

 » ຕວົແທີ່ນຈາກໍຄະນະກໍາໍມາທິີ່ກໍານເພ່ືັອຄວາມກໍ�າວໜັ�າຂັອງ
ແມ່ຍິິງໃນລະດັບຸຊ້າດ ຄວນໄດ�ຮັ່ບຸກໍານຝຶ້ກໍອົບຸຮົ່ມກໍານ 
ເປັນຄຝຶູ້ກໍ ໂດຍິກໍານເຮັ່ດວຽກໍຢ່່າງໃກໍ�ສິດກໍັບຸຊ່້ຽວຊ້ານ 
ບົຸດບຸາດຍິິງ-ຊ້າຍິ ແລະ ສດິທິີ່ກໍຽ່ວກໍບັຸທ່ີີ່ດິນຂັອງແມຍິ່ິງ 
ເພ່ືັອຈດັຝຶ້ກໍອົບຸຮົ່ມໃຫ�ທີີ່ມງານຕົນເອງຂັັ�ນສູນກໍາງ ແລະ 
ແຂັວງ. ຂັັ�ນແຂັວງ ຈດັຝຶ້ກໍອົບຸຮົ່ມໃຫ�ທີີ່ມງານຂັັ�ນເມືອງ, 
ວິຊ້າກໍານທ່ີີ່ເຮັ່ດວຽກໍດ�ານທ່ີີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ� ແລະ 
ຫ�ອງກໍານທ່ີີ່ກໍ່ຽວຂັ�ອງໃນກໍານຈັດຕັ�ງປະຕິບັຸດກໍິດຈະກໍາໍ
ກໍຽ່ວກັໍບຸ ທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�;

 » ກໍດິຈະກໍາໍໃນຊຸ້ມຊົ້ນຄວນລວມໃຫ�ມພີັາກໍບົຸດບຸາດຍິິງ-ຊ້າຍິ 
ທ່ີີ່ມລັີກໍສະນະເຂົັ�າໃຈງາ່ຍິ ແລະ ໃຫ�ປະຊ້າຊົ້ນມສີວ່ນຮ່່ວມ 
ແລະ ມກີໍານສນົທີ່ະນາກໍນັຢ່່າງທ່ົີ່ວເຖິິງ. 

5. ຄຸ້ວນມີການສ�າງຈດິສຳານກຶໃຫ�ກັບຜູ້້�ນຳາທົ�ອງຖ່ິ່ນ (ທັົງແມ່ຍິິງ 
ແລະ ຜູ້້�ຊາຍິ) ເພ່່ອໃຫ�ເຂົ�າໃຈຄຸ້ວາມສະເຫມ່ພີາບລະຫວ່າງ
ຍິິງ-ຊາຍິ ແລະ ຄຸ້ວາມສຳາຄຸ້ັນດ�ານຄຸ້ວາມຫມ່ັ�ນຄຸ້ົງທົາງດ�ານ
ສິດກ່ຽວກັບທ່ີົດິນຂອງແມ່ຍິິງ. ກໍານສ�າງຈດິສາໍນກຶໍຄວນເນັ�ນ
ໃສກ່ໍານສ�າງມາດຖິານກໍານປະຕບັິຸດໃນສັງຄມົຊຸ້ມຊົ້ນ ທ່ີີ່ນາໍໄປ
ສູກ່ໍານປ່ຽນແປງພືັດຕກິໍາໍໃນທີ່າງບຸວກໍ. ຈາໍເປັນຕ�ອງມລີະບົຸບຸ
ກໍານຕດິຕາມທ່ີີ່ດ ີແລະ ລະບົຸບຸກໍານແລກໍປ່ຽນຂໍັ�ມນູ ທ່ີີ່ທີ່ກຸໍຄົນ
ສາມາດເຂົັ�າເຖິິງໄດ� ແລະ ປະຊ້າຊົ້ນທີ່�ອງຖ່ິິນສາມາດເຂົັ�າໃຈໄດ�
ງາ່ຍິ ເປັນຕົ�ນແມ່ນສາໍລັບຸແມ່ຍິິງທ່ີີ່ບ່ໍຸໄດ�ຮັ່ບຸກໍານສຶກໍສາໃນ
ລະບົຸບຸທີ່າງກໍານ. 

6. ການເຂົ�າເຖິ່ງຄຸ້ວາມຫມ່ັ�ນຄຸ້ົງ ໃນການຄຸ້ອບຄຸ້ອງທ່ີົດິນຢູ່່າງ
ສະເຫມ່ພີາບສຳາລັບແມ່ຍິິງ ຄຸ້ວນຖ່່ກນຳາມາສົນທົະນາໃນກອງ
ປ່ະຊ້ມທົາງດ�ານນະໂຍິບາຍິທ່ີົກ່ຽວຂ�ອງ. ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີີ່
ຕ�ອງຮ່່ວມມກືໍນັລະຫວາ່ງ ລັດຖິະບຸານ ແລະ ຄູຮ່່່ວມພັັດທີ່ະນາ 
ເພ່ືັອສນົທີ່ະນາກ່ໍຽວກໍບັຸບັຸນຫາ ແລະ ທີ່າງແກໍ�ໄຂັ ທ່ີີ່ກໍຽ່ວຂັ�ອງ
ກໍບັຸກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ�ຕາມປະເພັນຂີັອງແມຍິ່ິງ, 
ເຊ່ິ້ງອາດຈະເຮັ່ດໃນກໍຸ່ມເຮັ່ດວຽກໍຈາກໍຫີາຍິຂັະແໜັງກໍານ, 
ຮ່່ວມມືກໍັບຸເຄືອຂ່ັາຍິທ່ີີ່ມີຢູ່່ແລ�ວ, ກໍຸ່ມເຮັ່ດວຽກໍຂັະແໜັງກໍານ
ຍ່ິອຍິ ແລະ ກໍຸມ່ສະເພັາະດ�ານອ່ືນໆ ກໍຽ່ວກໍບັຸທ່ີີ່ດນິ. ກໍດິຈະກໍາໍ
ທ່ີີ່ສາມາດເຮັ່ດໄດ�ຄ:ື 

 » ແບຸ່ງປັນປະສົບຸກໍານ ແລະ ສົນທີ່ະນາກ່ໍຽວກໍບັຸສະພັາບຸຂັອງ
ແມຍິ່ິງໃນກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິທັີ່ງໃນລະບົຸບຸທ່ີີ່ເປັນທີ່າງກໍານ 
ແລະ ບ່ໍຸເປັນທີ່າງກໍານ (ຕາມປະເພັນ ີ ແລະ ກໍົດໝ່າຍິ) 
ແລະ ວທີິີ່ກໍານປະຕບັິຸດຕວົຈງິທ່ີີ່ຈະເຮັ່ດໃຫ�ແມຍິ່ິງມຄີວາມ
ໝ່ັ�ນຄງົທີ່າງດ�ານສດິກໍຽ່ວກໍບັຸທ່ີີ່ດນິ;

 » ຊຸ້ກໍຍິູ�ທີ່າງດ�ານນະໂຍິບຸາຍິໃຫ�ມີກໍານເຊ່ື້ອມສານເລື່ອງສິດ
ຂັອງແມ່ຍິິງກໍ່ຽວກໍັບຸທ່ີີ່ດິນເຂົັ�າໃນກໍົດໝ່າຍິ, ກໍົດລະບຸຽບຸ 
ແລະ ນະໂຍິບຸາຍິ;

 » ຮ່່ວມກໍັນສ�າງຄາໍແນະນາໍໃນກໍານປະຕິບັຸດຕົວຈງິກໍ່ຽວກໍັບຸ
ກໍານເຜີົ້ຍິແຜ່ົ້ກໍດົໝ່າຍິ ແລະ ນະໂຍິບຸາຍິເພ່ືັອຮັ່ບຸປະກໍນັວາ່
ສິດຂັອງແມ່ຍິິງກໍ່ຽວກໍັບຸທ່ີີ່ດິນຖືິກໍເຊ່ື້ອມສານເຂົັ�າໃນກໍານ
ຈດັຕັ�ງປະຕບັິຸດໂຄງກໍານທ່ີີ່ກໍຽ່ວກໍບັຸທ່ີີ່ດນິ ແລະ ປ່າໄມ�. 
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6. ສະຫຸ້ບ

ກໍານເຮັ່ດບົຸດຄົ�ນຄວ�າກໍລໍະນສີກຶໍສານີ� ແມນ່ໄດ�ດາໍເນນີຢູ່່ໃນຊຸ້ມຊົ້ນ
ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ສອງພືັ�ນທ່ີີ່ຄ ືບຸ�ານຂັອງເຜ່ົົ້າ ກໍມຶມ-ຸອ ູແລະ ບຸ�ານເຜ່ົົ້າໄຕ
ຂັາວ, ທັີ່ງສອງບຸ�ານຕັ�ງຢູ່່ນອກໍເຂັດປ່າໄມ�, ເມອືງໃໝ່ ່ແຂັວງ ຜົົ້�ງ
ສາລ.ີ ວຽກໍພັາກໍສະໜັາມດາໍເນນິໃນທີ່�າຍິເດອືນມງັກໍອນ ຫາຕົ�ນ
ເດືອນກໍຸມພັາ 2021. ເຖິິງວາ່ທັີ່ງສອງບຸ�ານຈະມີຄວາມແຕກໍຕ່າງ
ທີ່າງດ�ານວັດທີ່ະນະທໍີ່າ, ທັີ່ງສອງບຸ�ານແມ່ນມີລະບົຸບຸກໍານສຶບຸ
ເຊື້�ອສາຍິທີ່າງພ່ໍັ ຫືີ ຜູົ້�ຊ້າຍິ ຄນົລະປະເພັດ ຄ:ື ແບຸບຸນບັຸຖືິຕາມກໍຸມ່
ເຄອືຍິາດຂັອງເຜ່ົົ້າ ແລະ ນບັຸຖືິຕາມເຊື້�ອສາຍິວງົຕະກໍນຸ. ຊຸ້ມຊົ້ນນີ�
ສວ່ນຫີາຍິ ແມນ່ປົກໍຄອງບໍຸລຫິານ ແລະ ຄຸ�ມຄອງໂດຍິຜູົ້�ຊ້າຍິ, ລວມ
ທັີ່ງກໍານຄຸ�ມຄອງທ່ີີ່ດນິປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ�. ທ່ີີ່ດນິ 
ແລະ ຊັ້ບຸສນິ ແມນ່ມກີໍານສບຶຸທີ່ອດຜ່ົ້ານສາຍິຜູົ້�ຊ້າຍິ ຫືີ ຈາກໍພ່ໍັຫາ
ລູກໍຊ້າຍິ. ກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດິນສ່ວນໂຕຂັອງແມ່ຍິິງແມ່ນຖືິກໍ
ປົກໍປ�ອງຢ່່າງເປັນທີ່າງກໍານຜ່ົ້ານໃບຸຕາດນິ ຫືີ ໃບຸຢັ່�ງຢຶ່ນກໍານນາໍໃຊ້�
ທ່ີີ່ດນິ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕ່າມ, ຍັິງມສີດິຕາມປະເພັນຫີີາຍິຢ່່າງກໍຽ່ວກໍບັຸ
ທ່ີີ່ດນິເຂັດປ່າໄມ�ສາໍລັບຸແມຍິ່ິງ ທ່ີີ່ຍັິງຕ�ອງໄດ�ສກຶໍສາເພ່ີັມເຕມີ. ສາໍລັບຸ
ກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຂັອງຊຸ້ມຊົ້ນແມນ່ຖືິກໍປົກໍປ�ອງຜ່ົ້ານກໍາໍມະສດິ
ລວມໝູ່,່ ສາໍລັບຸແມຍິ່ິງໃນຖິານະທ່ີີ່ເປັນບຸຸກໍຄນົ ແລະ ສະມາຊິ້ກໍໃນ
ຄອບຸຄວົ ຍັິງຂັາດຄວາມໝ່ັ�ນຄງົໃນກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິ. 

ກໍານສຶກໍສາຄັ�ງນີ�ພົັບຸວາ່ ກໍານມີສ່ວນຮ່່ວມໃນກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ� 
ແລະ ທ່ີີ່ດນິ ຂັອງແມຍິ່ິງ ໂດຍິລວມແລ�ວຍັິງມໜີັ�ອຍິຫີາຍິ. ແມຍິ່ິງບ່ໍຸ
ໄດ�ມສີວ່ນຮ່່ວມໃນກໍນົໄກໍກໍານຕດັສນິໃຈ, ທັີ່ງໃນທີ່າງປະເພັນ ີແລະ 
ທີ່າງກໍານ ລວມທັີ່ງບ່ໍຸໄດ�ຢູ່່ໃນຄະນະກໍາໍມະກໍານຄຸ�ມຄອງ ແລະ 
ຄວບຸຄມຸປ່າໄມ�. ມີຫີາຍິເຫດຜົົ້ນທ່ີີ່ເຮັ່ດໃຫ�ຜູົ້�ຍິິງບ່ໍຸໄດ�ເຂົັ�າຮ່່ວມໃນ

ກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ�ເຊ່ັ້ນ: ເຫດຜົົ້ນທ່ີີ່ໜັຶງ່ແມ່ນບັຸນທັີ່ດຖິານທີ່າງ
ສັງຄົມເລື່ອງບົຸດບຸາດຍິິງ-ຊ້າຍິ ຍັິງເປັນອຸປະສັກໍຫັີກໍໃນກໍານມີ
ສວ່ນຮ່່ວມຂັອງແມຍິ່ິງ, ໂດຍິໃຫ�ເຫດຜົົ້ນວາ່ມນັບ່ໍຸແມນ່ພືັ�ນທ່ີີ່ສາໍລັບຸ
ແມ່ຍິິງ; ເຫດຜົົ້ນທີີ່ສອງແມ່ນ ລະດັບຸກໍານສຶກໍສາຕາມລະບົຸບຸ
ທີ່າງກໍານ ແລະ ກໍານຮູ່�ໜັັງສຶຂັອງແມ່ຍິິງຍັິງຕໍາ່ ເຊ່ິ້ງເປັນສິ່ງ
ກໍີດຂັວາງໃນກໍານເຂົັ�າເຖິິງກໍົດໝ່າຍິກໍ່ຽວກໍັບຸທ່ີີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ� 
ລວມທັີ່ງກໍດົລະບຸຽບຸອຶນ່ໆ. 

ເຖິິງວາ່ກໍານສກຶໍສາຄັ�ງນີ�ຈະດາໍເນນີກໍານໃນເວລາທ່ີີ່ສັ�ນ, ແຕກ່ໍໍເ່ຫັນ
ໄດ�ຢ່່າງຈະແຈ�ງວ່າ ລະບົຸບຸກໍານຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຄອບຸຄອງຕາມ
ປະເພັນມີຄີວາມຊັ້ບຸຊ້�ອນ, ມລັີກໍສະນະພິັເສດ ແລະ ມຄີວາມໝ່າຍິ
ສະເພັາະຂຶັ�ນກໍັບຸສະຖິານະກໍານ ແລະ ແມ່ຍິິງເປັນສ່ວນສາໍຄັນໃນ
ກໍານປະຕິບັຸດຂັອງລະບົຸບຸນີ�. ກໍານສຶກໍສານີ� ສາມາດໃຫ�ເຮົ່າແນມ
ເຫັນບົຸດບຸາດຂັອງແມຍິ່ິງໃນສອງຊຸ້ມຊົ້ນທ່ີີ່ຍັິງປະຕບັິຸດກໍານຄຸ�ມຄອງ
ທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນ.ີ ໂດຍິລວມແລ�ວ ແມຍິ່ິງຍັິງເປັນກໍຸມ່ທ່ີີ່ມຄີວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ບ່ໍຸສາມາດເຂົັ�າເຖິິງຄວາມ ໝ່ັ�ນຄົງໃນກໍານຄອບຸຄອງ
ທ່ີີ່ດນິໄດ�ໂດຍິກໍງົ, ສິງ່ນີ�ເປັນຜົົ້ນກໍະທົີ່ບຸທີ່າງດ�ານລບົຸໃຫ�ແກໍຄ່ວາມ
ສາມາດໃນກໍານຫາລາຍິໄດ�ເພ່ິັມ, ກໍານປະຕບັິຸດກໍດິຈະກໍາໍປະຈາໍວນັ
ໃນກໍານດາໍລງົຊີ້ວດິ, ເຂົັ�າຮ່່ວມໃນກໍານຕດັສນິໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນ
ເອກໍະລາດຂັອງແມຍິ່ິງ. ກໍານສກຶໍສານີ�ອາດເປັນແຮ່ງບັຸນດານໃຈໃຫ�
ນກັໍຄົ�ນຄວ�າຄນົອຶນ່ ສບືຸຕໍເ່ຮັ່ດກໍານຄົ�ນຄວ�າເພ່ີັມເຕີມກໍຽ່ວກໍບັຸລະບົຸບຸ
ນີ� ໃນກໍານຫາຫັີກໍຖິານທ່ີີ່ເປັນທີ່າງ ສາໍລັບຸເພ່ີັມຄວາມໝ່ັ�ນຄົງໃນ
ກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນຂີັອງແມຍິ່ິງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແມ່ຍິິງ ແລະ ຜູ້້�ຊາຍິ ຈາກບ�ານ ຫາດຈາ
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28 ກໍໍລະນີສີຶຶກໍສຶາ

ເອກະສານຊ�ອນທົ�າຍິ 1: ລາຍິຊ່່ຜູ້້�ໃຫ�ການສຳາພາດ  

ແມ່ຍິິງ ຜູ້້�ຊາຍິ ລວມ 

ຊ່້ຽວຊ້ານດ�ານບົຸດບຸາດຍິິງ-ຊ້າຍິ ແລະ ປ່າໄມ� 1  1

ຊ່້ຽວຊ້ານດ�ານພັັດທີ່ະນາຊຸ້ມຊົ້ນ ແລະ ປ່າໄມ�  1 1

ສະຫະພັັນແມຍິ່ິງລາວ 2  2

ແນວລາວສ�າງຊ້າດ 1  1

ຫ�ອງກໍານຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມະຊ້າດ ແລະ ສິງ່ແວດລ�ອມເມອືງ  3 3

ຫ�ອງກໍານກໍະສກິໍາໍ ແລະ ປ່າໄມ�ເມອືງ 2 1 3

ປະຊ້າຊົ້ນບຸ�ານຫາດຈາ 11 19 30

ປະຊ້າຊົ້ນບຸ�ານຝິ້ນຫໍ 15 17 32

ລວມ 32 41 73
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ເອກະສານຊ�ອນທົ�າຍິ 2: ຈນັຍິາບັນການຄຸ້ົ�ນຄຸ້ວ�າ

• ອະທິີ່ບຸາຍິຈດຸປະສງົຂັອງກໍານສກຶໍສາຢ່່າງຈະແຈ�ງ ໃຫ�ແກໍ ່ອໍານາດກໍານປົກໍຄອງບຸ�ານ ແລະ ຜູົ້�ທ່ີີ່ກໍຽ່ວຂັ�ອງ;
• ຮັ່ບຸປະກໍນັວາ່ນາຍິບຸ�ານໄດ�ແຈ�ງລວ່ງໜັ�າກໍບັຸທີ່າງບຸ�ານຢ່່າງລະອຽດກ່ໍຽວກໍບັຸໄລຍິະເວລາທ່ີີ່ທີີ່ມຄົ�ນຄວ�າຈະອາໃສຢູ່່ໃນບຸ�ານ, ຂັະບຸວນກໍານ

ເກໍບັຸກໍາໍຂໍັ�ມນູ ແລະ ຈດຸປະສົງຂັອງກໍານລົງມາເຮັ່ດວຽກໍ;
• ແຈ�ງໃຫ�ຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມທັີ່ງໝ່ດົຮູ່�ວາ່ພັວກໍເຂົັາສາມາດເຂົັ�າຮ່່ວມກໍານສນົທີ່ະນາດ�ວຍິຄວາມສະມກັໍໃຈ ແລະ ພັວກໍເຂົັາສາມາດຕດັສນິໃຈໄດ�

ວາ່ຈະເຂົັ�າຮ່່ວມ ຫືີ ບ່ໍຸ ແລະ ພັວກໍເຂົັາສາມາດອອກໍຈາກໍກໍານສົນທີ່ະນາໄດ�ທີ່ກຸໍເວລາຖິ�າຕ�ອງກໍານ ໂດຍິບ່ໍຸຕ�ອງບຸອກໍເຫດຜົົ້ນວາ່ຍິ�ອນ
ຫຍັິງ;

• ຄາໍຖິາມທ່ີີ່ມຄີວາມອອ່ນໄຫວຕ�ອງຂໍັຄວາມຍິິນຍິອມກໍອ່ນຖິາມ ໂດຍິສະເພັາະ ຄາໍຖິາມກໍຽ່ວກໍບັຸພິັທີີ່ກໍາໍ ຫືີ ຄວາມເຊ່ື້ອ ແລະ ຂໍັອານຍຸິາດ
ກໍານເຫັນດຍິີິນຍິອມກໍອ່ນຈະຖ່ິາຍິຮ່ບູຸຜູົ້�ໃຫຍ່ິ, ກໍດິຈະກໍາໍກໍຸມ່ ແລະ ສິງ່ຂັອງຕາ່ງໆ ທ່ີີ່ພົັວພັັນກໍບັຸ ກໍານສກຶໍສາ; ຖິ�າບ່ໍຸໄດ�ຮັ່ບຸກໍານເຫັນດີ
ຍິິນຍິອມຈະບ່ໍຸສາມາດຖ່ິາຍິຮ່ບູຸໄດ�;

• ບ່ໍຸຖ່ິາຍິຮ່ບູຸເດກັໍນ�ອຍິຍົິກໍເວັ�ນຈະໄດ�ຮັ່ບຸກໍານເຫັນດຍິີິນຍິອມຈາກໍພ່ໍັແມ ່ຫືີ ຜູົ້�ປົກໍຄອງ;
• ກໍວດຄນືຂໍັ�ມນູກັໍບຸຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມ ເພ່ືັອຮັ່ບຸປະກໍນັວາ່ຂໍັ�ມນູທ່ີີ່ໄດ�ນັ�ນຖືິກໍແປຄວາມໝ່າຍິຢ່່າງຖືິກໍຕ�ອງ ແລະ ບ່ໍຸມອີະຄະຕ ິຫືີ ກໍານແປຄວາມ

ໝ່າຍິດ�ວຍິໂຕເອງທ່ີີ່ອາດຈະເຮັ່ດໃຫ�ມຄີວາມໝ່າຍິຜິົ້ດໄປ;
• ປະພືັດຢ່່າງເໝ່າະສມົ, ທີີ່ມງານປະຕບັິຸດຕາມວດັທີ່ະນະທໍີ່າທ່ີີ່ ປະຊ້າຊົ້ນທີ່�ອງຖ່ິິນແນະນາໍຢ່່າງເຂັັ�ມງວດ
• ເຄາົລບົຸ ຄວາມຄດິເຫັນ, ຄາໍຕອບຸ, ກໍານປະຕບັິຸດ ແລະ ພືັດຕກິໍາໍທ່ີີ່ແຕກໍຕາ່ງກໍນັ ຂັອງຜູົ້�ເຂົັ�າຮ່່ວມ ແລະ ປະຊ້າຊົ້ນໃນຊຸ້ມຊົ້ນ;
• ບ່ໍຸໃຫ�ຄາໍໝ່ັ�ນສນັຍິາໃດໆ ກໍບັຸປະຊ້າຊົ້ນ, ຕ�ອງສະແດງໃຫ�ຈະແຈ�ງວາ່ຈດຸປະສງົຂັອງກໍານຄົ�ນຄວ�າແມນ່ເພ່ຶັອຮ່ຽນຮູ່�ກໍຽ່ວກໍບັຸ ປະເພັນ ີແລະ 

ວດັທີ່ະນະທໍີ່າຂັອງຊຸ້ມຊົ້ນທ່ີີ່ກໍຽ່ວຂັ�ອງກໍບັຸຫົວຂໍັ�ກໍານສກຶໍສາ; 
• ມກີໍານຂໍັຢ່່າງສພຸັາບຸໃນກໍານນາໍໃຊ້�ພືັ�ນທ່ີີ່ໃນຄົວເຮື່ອນຂັອງຊ້າວບຸ�ານ – ຕວົຢ່່າງ, ບຸ່ອນແຕງ່ກໍນິ, ບຸ່ອນອາບຸນໍ�າ ແລະອຶນ່ໆ;
• ນາໍສະເໜັສີິງ່ທ່ີີ່ຄົ�ນພົັບຸຫັີກໍໃຫ�ປະຊ້າຊົ້ນໃນບຸ�ານ ທັີ່ງແມຍິ່ິງ ແລະ ຜູົ້�ຊ້າຍິ, ເພ່ືັອຮັ່ບຸປະກໍນັກໍານຍິິນຍິອມເຫັນດເີຫັນພັ�ອມຮ່່ວມກໍນັ ກໍຽ່ວກໍບັຸ

ວທີິີ່ກໍານນາໍສະເໜັຂໍີັ�ມນູຂັອງທີີ່ມ.
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ເອກະສານຊ�ອນທົ�າຍິ 3:  ລາຍິການ ແລະ ເສັ�ນສະແດງການນຳາໃຊ�
ຊັບພະຍິາກອນປ່່າໄມ�

ລາຍິການຊັບພະຍິາກອນທ່ີົເອົາຈາກປ່່າ ໄປ່ເອົາໂດຍິແມ່ຍິິງ ໄປ່ເອົາໂດຍິ 
ຜູ້້�ຊາຍິ

ແມ່ຍິິງ ແລະ ຜູ້້�ຊາຍິ ໄປ່ເອົາ
ຮ່ັວມກັນ

ໜັໍໄ່ມ� 3 1 1

ຜັົ້ກໍປ່າ 3 1 0

ຫຍິ�າແຂັມ (ຂົັນດ�ວຍິກໍານຍ່ິາງ) 3 1 1

ຫຍິ�າແຂັມ (ຂົັນດ�ວຍິລົດຈກັໍ) 0 3 2

ສັດປ່າ 0 3 0

ຢ່ານ 3 2 2

ຟືນ (ຂົັນດ�ວຍິກໍານຍ່ິາງ) 3 1 1

ຟືນ (ຂົັນດ�ວຍິລົດຈກັໍ, ລົດຕ໋ອກໍໆ) 0 3 1

ໝ່າກໍດກູໍເດຶອ 3 1 2

ໜັໍຫ່ວາຍິ 3 0 1

ເປືອກໍເມືອກໍ 3 2 1

ໝ່າກໍນໍ�າຕານ 3 2 1

ພືັດເປັນຢ່າ 0 0 3

ໄມ�ປຸກໍສ�າງເຮື່ອນ 0 3 0

ລວມ: 27 23 16

ແມຍິ່ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໄປເອາົຮ່ວມກນັ
ໄປເອາົໂດຍຜູ້ຊາຍ
ໄປເອາົໂດຍແມ່ຍິງ
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ຫຍາ້ແຂມ (ຂົນດວ້ຍການຍາ່ງ)

ຫຍາ້ແຂມ (ຂົນດວ້ຍລົດຈກັ)
ສັດປາ່ ຢານ

ຟືນ (ຂົນດວ້ຍການຍາ່ງ)

ຟືນ (ຂົນດວ້ຍລົດຈກັ, ລົດຕອ໋ກໆ)

ໝາກດກູເດຶອ
ໜໍຫ່ວາຍ

ເປືອກເມືອກ

ໝາກນໍາ້ຕານ
ພືດເປັນຢາ

ໄມປຸ້ກສາ້ງເຮື
ອນ

ລວມ: 





ໂຄງກໍານບໍຸລຫິານລດັກໍຽ່ວກັໍບຸທ່ີີ່ດນິປະຈາໍພັາກໍພືັ�ນແມນ່ໍ�າຂັອງ (MRLG) 
ແມນ່ໂຄງກໍານຂັອງລດັຖິະບຸານຊູ້ເອດ, ໂດຍິຜ່ົ້ານອງົກໍານຊູ້ເອດເພ່ືັອກໍານ
ພັັດທີ່ະນາ ແລະ ຮ່່ວມມ ື(SDC), ໂດຍິກໍານ ໃຫ�ກໍານສະໜັບັຸສະໜັນູ
ທີ່າງກໍານເງນິ ຮ່່ວມກໍບັຸລດັຖິະບຸານເຢ່ຍິລະມັນ ແລະ ລດັຖິະ
ລານ ລກຸໍຊໍ້າບຸວກໍ.

ສາໍລບັຸຂໍັ�ມນູເພ່ິັມເຕມີກໍຽ່ວກໍບັຸ MRLG, ກໍະລນຸາເບ່ິຸງຕຶມ່ທ່ີີ່ 

www.mrlg.org

ໂຄຸ້ງການບຳລິຫານລັດກ່ຽວກັບທ່ີົດິນປ່ະຈຳາພາກພ່�ນແມ່ນຳ�າຂອງ
ໜັວ່ຍິ 11, ເຮື່ອນເລກໍທ່ີີ່ 262, ບຸ�ານ ສະພັານທີ່ອງກໍາງ, 
ເມອືງ ສສີດັຕະນາດ, ນະຄອນຫີວງ, ສປປ ລາວ. ຕູ�ໄປສະນ ີ2973, 
ວຽງຈນັ, ສປປລາວ 01000 
ໂທີ່ລະສບັຸ : +856 21 454 807
Email: info@mrlg.org

ກໍລໍະນສີກຶໍສານີ�ແມນ່ກໍານສາໍຫີວດຈດຸຕດັລະຫວາ່ງລະບົຸບຸກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິຕາມປະເພັນ ີແລະ ບົຸດບຸາດຍິິງ-ຊ້າຍິໃນສອງໝູ່ບຸ່�ານ ໃນ
ແຂັວງຜົົ້�ງສາລີທີ່າງພັາກໍເໜັອືຂັອງລາວ. ປະເທີ່ດລາວເປັນປະເທີ່ດທ່ີີ່ມຄີວາມຫີາກໍຫີາຍິທີ່າງດ�ານປະຊ້າກໍອນທ່ີີ່ເປັນຊົ້ນເຜ່ົົ້າ ເຊ່ິ້ງພັວກໍເຂົັາ
ຕ�ອງອາໃສຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນປ່າໄມ� ແລະ ຊັ້ບຸພັະຍິາກໍອນທໍີ່າມາຊ້າດອື່ນໆໃນກໍານດາໍລງົຊີ້ວດິ. ຊຸ້ມຊົ້ນເຫ່ົີານີ�ມບົີຸດບຸາດສາໍຄັນໃນກໍານອະນລຸກັໍ
ພູັມສນັຖິານທ່ີີ່ຊັ້ບຸຊ້�ອນນີ�. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕ່າມກໍານປະຕບັິຸດຕາມປະເພັນໃີນກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດິນຍັິງບ່ໍຸທັີ່ນໄດ�ຮັ່ບຸກໍານບັຸນທຶີ່ກໍຢ່່າງພັຽງພໍັ ເຮັ່ດ
ໃຫ�ມຄີວາມເຂົັ�າໃຈໃນດ�ານນີ�ໜັ�ອຍິຫີາຍິ, ແລະ ຍ່ິິງມຄີວາມເຂົັ�າໃຈໜັ�ອຍິກໍວາ່ເມື່ອເວົ�າເຖິິງຄວາມສາໍພັັນລະຫວາ່ງເພັດ ໃນລະບົຸບຸຮີ່ດຄອງ
ປະເພັນ.ີ ອີງຕາມກໍານຄົ�ນຄວ�າພັາກໍສະໜັາມ, ບົຸດຄົ�ນຄວ�ານີ�ໄດ�ສມົທີ່ຽບຸລະຫວາ່ງສອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າທ່ີີ່ມຄີວາມແຕກໍຕາ່ງກໍນັ, ໄດ�ແກໍ ່ຊົ້ນເຜ່ົົ້າ 
ກໍມຶມອຸ ູແລະ ໄຕຂັາວ. ເຖິິງວາ່ຈະມຄີວາມໃກໍ�ຄຽງກໍນັທີ່າງພູັມສາດ, ແຕກ່ໍານສກຶໍສາຄັ�ງນີ�ກໍໍໄ່ດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວາ່ທັີ່ງສອງຊົ້ນເຜ່ົົ້າມຄີວາມ
ແຕກໍຕາ່ງກໍນັແນວໃດ ໃນດ�ານກໍານຄຸ�ມຄອງປ່າໄມ� ແລະ ບົຸດບຸາດຍິິງ-ຊ້າຍິ. ກໍານສຶກໍສາໄດ�ພົັບຸວາ່ແມຍິ່ິງມີຄວາມສາໍພັັນຢ່່າງໃກໍ�ຊິ້ດກໍບັຸ
ປ່າໄມ�ຫີາຍິກໍວາ່ ແຕຜັ່ົ້ດມສີດິໃນປ່າໄມ�ໜັ�ອຍິກໍວາ່ຜູົ້�ຊ້າຍິ (ເຊ່ັ້ນ ສດິໃນກໍານສບຶຸທີ່ອດມລໍະດກົໍ ແລະ ກໍານເຂົັ�າເຖິິງລາຍິຮັ່ບຸທ່ີີ່ມາຈາກໍປ່າໄມ�)

ກໍຸມ່ແລກໍປ່ຽນຂໍັ�ມນູເລື່ອງທ່ີີ່ດິນ (LIWG) ແມນ່ອງົກໍານເຄອືຂ່ັາຍິອງົກໍານຈດັຕັ�ງທີ່າງສງັຄມົທ່ີີ່ສ�າງຕັ�ງຂຶັ�ນຕັ�ງແຕປ່ ີ2007. ເພ່ືັອຕອບຸສະໜັອງ
ຕໍປ່ະເດນັທ່ີີ່ຊັ້ບຸຊ້�ອນ ແລະ ທີ່�າທີ່າຍິທ່ີີ່ກໍຽ່ວຂັ�ອງກໍບັຸກໍານປົກໍຄອງປ່າໄມ�, LIWG ໄດ�ດາໍເນນິກໍານເປັນຜູົ້�ເຊ່ື້ອມຕໍ ່ແລະ ນາໍຄວາມຊໍ້ານຊໍິ້ານານ
ທ່ີີ່ຫີາຍິມາຮ່ວມກໍນັ, ມມຸມອງ ແລະ ກໍດິຈະກໍາໍຂັອງສະມາຊິ້ກໍໃນກໍຸມ່ແມນ່ເພ່ືັອເຮັ່ດວຽກໍໃຫ�ມປີະສດິຕພິັາບຸດີກໍວາ່ ເພ່ືັອສົງ່ເສີມຄວາມໝ່ັ�ນ
ຄງົໃນກໍານຄອບຸຄອງທ່ີີ່ດນິໃນ ສປປລາວ. ບົຸດບຸາດຂັອງ LIWG ແມນ່ເປັນຜູົ້�ໃຫ�ຄວາມສະດວກໍ, ຜູົ້�ເຊ່ື້ອມຕໍ ່ແລະ ຜູົ້�ລງົມເືຮັ່ດ, ສະໜັບັຸ 
ສະໜັນູກໍດິຈະກໍາໍຂັອງຄູຮ່່່ວມງານ ແລະ ສະມາຊິ້ກໍ, LIWG ສົງ່ເສມີຄວາມຮັ່ບຸຮູ່� ແລະ ຄວາມເຂົັ�າໃຈກໍຽ່ວກໍບັຸຜົົ້ນກໍະທົີ່ບຸທີ່າງສງັຄມົ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ�ອມຈາກໍໂຄງກໍານກໍຽ່ວກໍັບຸທ່ີີ່ດນິ, ໂດຍິກໍານເກໍັບຸກໍາໍ ແລະ ເຜີົ້ຍິແຜ່ົ້ຂໍັ�ມນູຂ່ັາວສານ ແລະ ອາໍນວຍິຄວາມສະດວກໍໃຫ�ແກໍກ່ໍານ
ສນົທີ່ະນາ.
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