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ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ສາຫຼວດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ (CLT) ໃຫ້ແກ່ 33
ຄອບຄົວໃນເນື້ອທີີ່ 41.6 ເຮັກຕາ ຂອງ ດິນກະສິກາ ໃນບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, ເມອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄາມ່ວນ ໃນ
ສປປ.ລາວ. ຂັື້ນຕອນການດາເນີນການດັງັ່ ກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການອານວຍຄວາມສະດວກຈາກ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ, ເຊີີ່ງ
ເປັນ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມທີີ່ບໍລິຫານງານໂດຍຄົນລາວ ແລະ ຂະແໜງການຂອງລັດໃນຂັື້ນທ້ອງຖີີ່ນ.
ກໍລະນີສຶກສາດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈດ
ຸ ປະສົງເພີ່ອສະໜອງຂໍໍ້ມນຫຼັກຖານ ທີີ່ສາມາດນາໃຊ້ເປັນຂໍໍ້ມນໃນການພັດທະນານິຕິກາ
ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນສປປ ລາວ. ເຖິງວ່າຈະຈາກັດຢູ່ພຽງທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນໃນບ້ານດຽວ, ແຕ່
ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົື້າໃຈຢູ່າງເລິກເຊີີ່ງຕໍກ
ໍ່ ັບທ່າແຮງ ແລະ ຂໍໍ້ຈາກັດຂອງວິທີການອອກໃບຕາດິນຂອງອົງການຊິດ
ເຊ-ລາວເພີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີີ່ດນ
ິ ພາຍໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນຂອງສປປລາວ. ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວອາດຊ່ວຍ
ໃຫ້ຮ້ວາ່ ຕົວແບບດັັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດໄດ້ ຫຼ ບໍໍ່.
ການຄົນ
ື້ ພົບທີສ
ີ່ າຄັນ
ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜນຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາລັບຕອນດິນກະສິກາຢູ່ໃນສປປ ລາວ,ເຖີງແມ່ນວ່າກອບນິຕິກາຈະຍັງບໍໍ່ສມ
ົ ບນແບບກໍໍ່ຕາມ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ:
•

ຊາວບ້ານເຊີ່ອວ່າ ການໄດ້ຮັບຮ້ຢູ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີໃບຕາດິນຊຸມຊົນຈະສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງທີີ່ດິນໃຫ້ລກຫຼານ
ໃນອະນາຄົດ.

•

ການພັດທະນາແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ໂດຍທີີ່ມີກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍບ
ໍ້ ັງຄັບຢູ່າງຊັດເຈນໃນການນາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີີ່
ດິນ, ເຊີງີ່ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫນ້າເຊີ່ອຖຫຼາຍຂື້ນໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເພາະວ່າມັນໄດ້ຖກອອກແບບເພີ່ອຮັບ
ປະກັນວ່າທີດ
ີ່ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖກຄຸ້ມຄອງແບບຍນຍົງ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນໄລຍະຍາວ. ໂດຍສະ
ເພາະ,ການອອກລະບຽບການທີີ່ການົດວ່າຊາວບ້ານທຸກຄົນສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດໄປ, ເພາະສະນັນ
ື້ ມັນໄດ້ສະໜອງ
ເຄີ່ອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີີີ່ທຸກຍາກ.

•

ຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນທີີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໝບ
່ ້ານພາຍໃຕ້ໃບຕາດິນຂອງຊຸມຊົນ ສົັ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜ້ຍິງ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຂອງຄອບຄົວເຂົາເຈົື້າ.
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ປັດໃຈທີີ່ສົັ່ງເສີມໃຫ້ມີການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ:
•

ຂະບວນການ ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ທີດ
ີ່ າເນີນການກ່ອນໜ້ານີື້ໂດຍອົງການຊິດເຊລາວ ໄດ້ເປັນພນ
ື້ ຖານສາລັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເນີ່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ການົດເຂດແດນຂອງໝ່ບ້ານ ແລະ ໄດ້
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ, ເຊີີ່ງລວມທັງຜ້ຍິງ.

•

ແບບຢູ່າງທີີ່ມີມາກ່ອນໜ້ານີື້ທີີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍກໍລະນີການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນອີ່ນໆພາຍໃນແຂວງຄາມ່ວນແລະ
ຄວາມ ສາພັນລະຫວ່າງ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະ ຂະແໜງການຂັື້ນທອ້ງຖິີ່ນ.

•

ບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນເປັນໝ່ບ້ານນ້ອຍ, ມີລັກສະນະຊົນເຜົັ່າດຽວ ແລະ ນັບຖສາສະໜາດຽວກັນ, ເປັນບ້ານທີີ່ບໍໍ່ເຄີຍ
ຖກຍົກຍ້າຍ ແລະ ບໍໍ່ມີການຍົກຍ້າຍເຂົື້າມາຂອງຄອບຄົວອົບພະຍົກ.

•

ຕອນດິນທີີ່ຖກຄັດເລອກບໍໍ່ມີສ່ວນໃດຂອງມັນທີີ່ເປັນດິນ ທີີ່ມີບຸກຄົນເປັນເຈົື້າຂອງ (ມີໃບຕາດິນ ຫຼ ການອ້າງສິດ),
ເຊີີ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ.

ຂໍຈ
ໍ້ າກັດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຕໍໍ່ການຜັນຂະຫຍາຍ:
•

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນມີລາຄາສງ, ປະມານ 102 ໂດລາສະຫະລັດຕໍໍ່ເຮັກຕາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສງ
ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ, ເຊີີ່ງປະກອບມີວິທີການອອກໃບຕາດິນແບບບໍໍ່ເປັນລະບົບ, ການຂາດຄວາມສາມາດໃນ
ການ ນາໃຊ້ອຸປະກອນການຮັບຮ້ໄລຍະໄກຈາກພາບດາວທຽມ (remote sensing)ໃນການວັດແທກທີີ່ດນ
ິ ແລະ
ຂະບວນ ການຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີການເຂົື້າຮ່ວມຢູ່າງເຕັມສ່ວນໃນຂະບວນການອອກໃບ
ຕາດິນຊຸມ ຊົນ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນຢູ່າງສະເໝີພາບ.

•

ການທີີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສງດັັ່ງກ່າວໝາຍຄວາມວ່າ ພື້ນທີໆ
ີ່ ໄດ້ອອກໃບຕາດິນມີພຽງໜ້ອຍດຽວ, ແລະ ບໍໍ່ລວມເອົາພື້ນທີີ່
ອີ່ນຕົວຢູ່າງ, ເນື້ອທີີ່ປູ່າຊົມໃຊ້ໃນໝ່ບ້ານ 447 ເຮັກຕາ ເຊີີ່ງໄດ້ຖກພິຈາລະນາໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ ວ່າບໍໍ່ມີຄວາມ
ສາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງໄລຍະຍາວທີີ່ຈະເປັນເຫດຜົນເພີ່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດິນ. ສິີ່ງດັງັ່ ກ່າວໄດ້ສ້າງປະເດັນ
ວ່າທີີ່ດິນຊຸມຊົນຕອນອນ
ີ່ ໆທີີ່ມີຢູ່ໃນໝບ
່ ້ານຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແນວໃດ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບ
ຄອງນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຕອນນີຈ
ື້ ະດີຂື້ນ,
ແຕ່ຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນາໃຊ້ຕອນດິນຂ້າງຄຽງທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ອອກໃບດິນ
ອາດ ຈະຖກກະທົບ.

•

ລັດຖະບານທ້ອງຖິີ່ນ ມີຄວາມຍິນດີຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໃນການອອກໃບຕາ
ດິນຊຸມຊົນ ເນີ່ອງຈາກວ່າເນື້ອທີີ່ດນ
ິ ຕອນດັັ່ງກ່າວມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ມີສິດໃນການຄອບຄອງນາໃຊ້ລວມໝ່ຢູ່າງ
ຈະແຈ້ງຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ແລະ ພື້ນທີີ່ໆໄດ້ຮັບໃບຕາດິນແມ່ນບໍໍ່ຖກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນພື້ນທີີ່ພດ
ັ ທະນາໃນອະນາຄົດ. ເວົື້າ
ອີກຢູ່າງໜີ່ງ ກໍຄ
ໍ່ ເປັນກໍລະນີທີີ່ ‘ງ່າຍ’. ລັດຖະບານອາດຈະຕອ້ງໄດ້ທົບທວນຫຼາຍຂື້ນ ໃນການທີີ່ຈະຕົກລົງເຫັນດີອອກ
ໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ໃນເຂດພື້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫ່ຍທີີ່ເປັນທີີ່ດນ
ິ ກະສິກາ ແລະ ທີີ່ດນ
ິ ປູ່າໄມ້.

ສະຫຼຸບແລ້ວ,ໃນຂະນະທີີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນຕອນດິນກະສິກາຂະໜາດນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ
ເຖີງແມ່ນວ່າ ກອບນິຕິກາຈະຍັງບໍໍ່ສົມບນກໍໍ່ຕາມ, ແຕ່ຄົງຈະເປັນການຍາກທີີ່ຈະສາມາດຜັນຂະຫຍາຍວິທີການດັັ່ງກ່າວໃນ
ພື້ນທີີ່ສ່ວນອີ່ນຂອງປະເທດຈົນກວ່າກົດໝາຍທີີ່ດິນສະບັບໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ລະບຽບຂັື້ນຕອນໄດ້ຖກວາງ
ອອກຢູ່າງເປັນທາງການ ເພີ່ອອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນລະດັບຊາດ.
ຂໍໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍທີສ
ີ່ າຄັນ
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1. ຮັບຮອງເອົາວິທກ
ີ ານມອບສິດໃຫ້ບ້ານ

ຫຼ

ອານາເຂດເພອ
ີ່ ເປັນການຮັບຮສ
້ ດ
ິ ຄອບຄອງນາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ຖກຢູ່າງເປັນທາງ

ການ: ວິທີການຕອນຕໍໍ່ຕອນເພີ່ອອອກໃບຕາດິນແມ່ນເສຍເວລາຫຼາຍ, ໃຊ້ຕົື້ນທຶນສງ ແລະ ມັກຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ມີການ
ຈາກັດ ຂອບເຂດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການໝາຍເຂດດິນແດນຂອງບ້ານ ຈະເປັນວິທີທີີ່ງ່າຍກ່ວາ ແລະ ມີປະສິດຕິ
ພາບກວ່າ ໃນການປົກປ້ອງທີີ່ດນ
ິ ກະສິກາ ແລະ ທີີ່ດນ
ິ ປູ່າໄມ້ທັງໝົດພາຍໃນບ້ານ, ເນີ່ອງຈາກວ່າທີີ່ດິນທັງໝົດທີີ່ໄດ້
ຖກການົດໃນ ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ເຊີີ່ງບໍໍ່ໄດ້ເປັນຂອງລັດ ຫຼ ເອກະຊົນ
ແມ່ນຖກຄຸ້ມຄອງ ໂດຍບ້ານພາຍໃນຂອບເຂດຂອງບ້ານດັັ່ງກ່າວ. ການຫມາຍອານາເຂດທີີ່ດິນຂອງບ້ານຈະເປັນມາດ
ຕະການປົກປ້ອງຊົັ່ວ ຄາວຈົນກວ່າການຂື້ນທະບຽນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນແບບທາງການ ໃຫ້ແກ່ຕອນດິນແຕ່ລະ
ຕອນພາຍໃນອານາ ເຂດຂອງບ້ານຈະສົມບນແບບໃນອະນາຄົດ.
2. ສະໜອງທາງເລອກຊົວ
ັ່ ຄາວທີຮ
ີ່ ັບຮທ
້ ດ
ີີ່ ິນຕາມປະເພນີແທນການອອກໃບຕາດິນແບບເປັນທາງການ:

ຖ້າຫາກການຂື້ນ

ທະບຽນທີີ່ດນ
ິ ຫຼ ການອອກໃບຕາດິນບໍໍ່ແມ່ນທາງເລອກທີີ່ເຮັດໄດ້ໃນທັນທີ, ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງມີກົນໄກການຮັບ
ຮ້ແບບທາງເລອກອີ່ນ ທີີ່ອີງຕາມກອບວຽກທາງກົດຫມາຍທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຊງີ່ ສາມາດຈັດຕັງື້ ຂື້ນໄດ້ໄວ, ສະຫນອງການ
ຄຸ້ມຄອງທີີ່ກ້ວາງຂວາງ, ແລະ ບໍໍ່ສບ
ັ ສົນ ຫລ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສງເກີນໄປ.
3. ການລົບລ້າງເງອ
ີ່ ນໄຂທີຕ
ີ່ ອ
້ ງສາເລັດການແບ່ງເຂດການນາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ແບບສົມບນກ່ອນ

ທີຈ
ີ່ ະສາມາດດາເນີນການການ

ຂື້ນ ທະບຽນທີດ
ີ່ ິນຊຸມຊົນ/ທີດ
ີ່ ນ
ິ ລວມໝ:່ ໃນຂະນະທີີ່ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ໄດ້ສະໜອງພນ
ື້ ຖານທີີ່ດີໃຫ້ແກ່ການ
ອອກ ໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ມັນບໍໍ່ສມ
ົ ເຫດຜົນທີີ່ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບກໍລະນີສ່ວນບຸກຄົນ ທີີ່ວ່າຊຸມຊົນຈາເປັນຕ້ອງມີ
ແຜນ ນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ເພີ່ອຂື້ນທະບຽນແລະອອກໃບຕາດິນທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນຕາມການຮ້ອງຂໍ. ກອບວຽກທາງກົດຫມາຍໃຫມ່
ຄວນ ຮັບຮ້ວ່າແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບສົມບນອາດຖກຍົກເວັື້ນວ່າ ເປັນສີີ່ງທີີ່ຕ້ອງມີກ່ອນເພີ່ອຂໍຂື້ນທະບຽນ/ອອກໃບ
ຕາດິນ ໃນສະຖານະການຊີ່ງພນ
ື້ ທີີ່ໆຖກສະເຫນີນນ
ັື້ ບໍໍ່ໄດ້ຖກຮຽກຮ້ອງສິດຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງ, ແມ່ນຖກຮັບຮອງ
ໂດຍອາ ນາດການປົກຄອງບ້ານດັັ່ງກ່າວ, ແລະ ເມີ່ອເມອງສາມາດຢັ້ັ້ງຢືນວ່າສິດຄອບຄອງຕາມປະເພນີແມ່ນຖກຮັບຮ້
ຢູ່າງແນ່ ນອນໂດຍຜ້ຢູ່ອາໃສທັງຫມົດ.
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ຕົວອັກສອນຫຍໍໍ້
CLT

ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ

CSO

ອົງການຈັດຕັງື້ ທາງສັງຄົມ

DAFO

ຫ້ອງການກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ເມອງ

DONRE

ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມອງ

FAO

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ

FOMACOP

ໂຄງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້

GAPE

ສະມາຄົມສາກົນເພີ່ອມະນຸດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ

GRET

ອົງການ ຄົນ
ື້ ຄ້ວາ ແລະ ແລກປູ່ຽນເຕັກໂນໂລຊີ

GIZ

ອົງການຮ່ວມມສາກົນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ

IFAD

ກອງທຶນສາກົນເພີ່ອພັດທະນາກະສິກາ,

LIWG

ກຸ່ມແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມນເລີ່ອງທີີ່ດິນ

LMDP

ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນແບບແບ່ງຂັນ
ື້ ຮັບຜິດຊອບ

MAF

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້

MRLG

ໂຄງການບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີດ
ີ່ ນ
ິ ປະຈາພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ

MoNRE

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ

NLMA

ອົງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ

NTFP

ເຄີ່ອງປູ່າຂອງດົງ

PAFO

ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ແຂວງ

PLUP

ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

PONRE

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມແຂວງ

SUFORD

ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດປູ່າໄມ້ແບບຍນຍົງ
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TABI

ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກາ

WCS

ອົງການ ອະນຸລັກສັດປູ່າ

1. ຄວາມເປັນມາ
ກໍລະນີສຶກສານີື້ແມ່ນສາຫຼວດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ (CLT) ໃຫ້ແກ່ 33
ຄົວເຮອນໃນເນື້ອທີີ່ 41.6 ເຮັກຕາ ຂອງບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, ເມອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄາມ່ວນ, ສປປ.ລາວ. ການ
ປະຕິ

ບັດດັງັ່ ກ່າວ

ໄດ້ຮັບການອານວຍຄວາມສະດວກໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ,

ຊງີ່ ເປັນ

ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ

(CSO) ທີີ່ ບໍລິຫານໂດຍຄົນລາວ ແລະ ໂດຍລັດຖະບານທ້ອງຖິີ່ນ. ກໍລະນີສຶກສາດັງັ່ ກ່າວ ແມ່ນມີຈດ
ຸ ປະສົງເພີ່ອສະໜອງ
ຫຼັກຖານ ທີີ່ ສາມາດນາໃຊ້ເປັນຂໍໍ້ມນໃນການພັດທະນານິຕກ
ິ າ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ ເພີ່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການອອກໃບ
ຕາດິນຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ.ລາວ. ເຖິງວ່າມັນຈາກັດຢູ່ພຽງບ້ານດຽວກໍລະນີສຶກສານີື້ກໍໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຂໍໍ້ມນທາງເລິກທີີ່ມີຄ່າຕໍໍ່ກັບ
ທ່າແຮງ ແລະ ຂໍໍ້ຈາ ກັດຂອງວິທອ
ີ ອກໃບຕາດິນຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເພີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນພາຍໃນຊຸມ ຊົນທ້ອງຖິີ່ນຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນທາງກັບກັນ, ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວອາດຊ່ວຍໃຫ້ຮ້ເຖິງຂອບເຂດທີີ່ຕົວແບບ
ດັັ່ງກ່າວ ຄວນແກ່ການ ລົງທຶນໃສ່ເພີ່ອປັບໃຊ້ໃນທົັ່ວປະເທດ.
ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນຖກພິຈາລະນາໂດຍພາກປະຊາສັງຄົມວ່າ ເປັນການສົັ່ງເສີມສິດທິການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງຊຸມ
ຊົນ ເນີ່ອງຈາກໄດ້ການົດຂຶື້ນບົນພື້ນຖານການຄອບຄອງນາໃຊ້ຕາມປະເພນີທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພີ່ອໃຫ້ເປັນການຮັບຮ້ການຄອບ
ຄອງນາໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການຈາກພາກລັດ. ໃນທາງກັບກັນ, ສິີ່ງດັງັ່ ກ່າວຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມໝັື້ນຄົງ ແລະ ຄວາມໝັື້ນໃຈ
ເພີີ່ມຂຶື້ນ ເຊິີ່ງມັນມີຄວາມຈາເປັນສາລັບຊຸມຊົນດັັ່ງກ່າວທີີ່ຈະລົງທຶນໃນການຜະລິດ ແລະ ຈັດການທີີ່ດນ
ິ ຂອງຕົນ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ສັງຄົມເພີ່ອຮັກສາລະບຽບການນາໃຊ້ຂອງຕົນ. ສິີ່ງສາຄັນແລ້ວ, ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຖໄດ້ວ່າ
ເປັນສິີ່ງຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານກົດໝາຍໃນສິດຄອບຄອງຕໍໍ່ໄພບຸກລຸກ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດຈາກບຸກຄົນພາຍນອກ. ຄວາມພະ
ຍາຍາມໃນການຈັດສັນທີດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ປູ່າໄມ້ໃນສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນພົບຄວາມລົື້ມເຫຼວທີີ່ຈະປ້ອງກັນທີີ່ດນ
ິ ຂອງ
ຊຸມຊົນຈາກການຖກຍຶດຈາກບຸກຄົນທີີ່ສາມ
ເຖິງວ່າຈະມີແຜນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ທີີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນກໍໍ່ຕາມ (Schönweger et al.,2012). ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຍັງສາມາດໃຊ້ເພີ່ອປ້ອງກັນກຸ່ມ
ຄົນທີີ່ຮັັ່ງມີໃນຊຸມຊົນຈາກການອ້າງສິດ, ການຂາຍ ຫຼ ໃຫ້ເຊົັ່າທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນທີີ່ບໍໍ່ຍຸດຕິທາ.
ໃນຂະນະທີີ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາມາດເພີີ່ມຄວາມເຂັື້ນແຂງ ທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ທີີ່ດິນ ແລະ ປູ່າໄມ້ຂອງບ້ານ
, ແຕ່ເພີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ກໍໍ່ອາດເປັນຂະບວນການທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍສງ. ຍົກຕົວຢູ່າງຢູ່
ປະເທດກາປເຈຍ, ເຖີງປະຈຸບນ
ັ ນີມ
ື້ ີພຽງ 14 ຊຸມຊົນພື້ນເມອງເທົັ່ານັນ
ື້ ທີີ່ໄດ້ຮັບໃບຕາດິນຊຸມຊົນຫຼງັ ຈາກ 8 ປີ ນັບແຕ່ການ
ປະກາດໃຊ້ນິຕິກາສະໜັບສະໜນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທີດ
ີ່ ິນຊຸມຊົນຍັງສບຕໍໍ່ຖກບຸກລຸກຈາກ
ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີີ່ບໍໍ່ຂນ
ຶື້ ກັບລັດຖະບານຈານວນໜຶີ່ງ ແມ່ນຍຸດຕິໂດຍສິື້ນເຊີງຕໍໍ່ການນາໃຊ້ການ
ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນຖານະທີີ່ເປັນກົນໄກສາລັບການປົກປ້ອງດິນຂອງຊົນເຜົັ່າພື້ນເມອງ. ສະນັນ
ື້ , ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ອໃຫ້
ໄດ້ຮັບໃບຕາດິນຊຸມຊົນຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊັັ່ງຊາບັນດາປັດໃຈຕ່າງໆເຊັັ່ນ ໃນທີີ່ສຸດແລ້ວ ມີດນ
ິ ບ້ານຫຼາຍປານໃດທີີ່
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ຖກ ລວມຢູ່ໃນໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ແລະ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນທີີ່ແທ້ຈິງ ສາມາດປະກອບສ່ວນຫຼາຍປານໃດ ຕໍໍ່ກັບ
ການຮັບ ປະກັນການຊົມໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຕໍໍ່ກບ
ັ ການຈັດການທີີ່ດນ
ິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທີີ່ຈາເປັນຕໍໍ່ ການດາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
Ewers (2011) ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງຮບແບບຂອງໃບຕາດິນຊຸມຊົນຢູ່ໃນເອເຊຍ, ຄໃນແບບ ‘ໃບຕາດິນ
ຖາວອນ’ ແລະ ແບບ ‘ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ’ ຢູ່ໃນແບບໃບຕາດິນຖາວອນ (ໂດຍມີຕົວແບບຈາກໃບຕາດິນອາ
ນາເຂດຂອງບັນພະບລຸດຢູ່ໃນປະເທດຟິລິບປີນທີີ່ໝາຍເຖິງພື້ນທີີ່ກວ້າງເຊິີ່ງຖກຄຸ້ມຄອງແບບລວມໝ່ໂດຍຊຸມຊົນ),

ທີີ່ດິນ

ທີີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເປັນກາມະສິດລວມໝ່, ແລະ ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວບໍໍ່ໄດ້ຈາແນກລະຫວ່າງດິນກະສິກາ, ດິນປູ່າໄມ້
ແລະ ດິນປະເພດອີ່ນໆ. ສ່ວນໃນຮບແບບການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ, ລັດຍັງຮັກສາກາມະສິດຕໍທ
ໍ່ ີີ່ດິນ ແລະ ມອບ ສິດ
ຄຸມ
້ ຄອງໃຫ້ແກ່ບ້ານ ຫຼ ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິີ່ນເຊິີ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຈະປະກອບດ້ວຍຜ້ທີີ່ນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນສະເພາະໃດ ໜຶີ່ງ
ເຊັັ່ນ: ທີດ
ີ່ ນ
ິ ນາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ທົັ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ.
ມີຫຼາຍແງ່ມມຂອງນິຕິກາໃນການຂຶື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີີ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າດິນທີີ່ອອກ
ໃບຕາດິນຊຸມຊົນບໍໍ່ໄດ້ເປັນກາມະສິດໂດຍເດັດຂາດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຍັງຮັກສາການຕັດສິນໃຈທີີ່ສາຄັນກ່ຽວກັບຮັບຮ້
ແລະ ຈັດການທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນ. ຕົວຢູ່າງ, ຮ່າງກົດໝາຍທີີ່ດິນມາດຕາທີ 38 ລະບຸວ່າ: “ການນາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນແມ່ນຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ ການຄຸມຄອງຢູ່າງລວມສນຂອງລັດ, ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ບ້ານ, ເຜົັ່າຊົນນາໃຊ້ເພີ່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສງສຸດແກ່ຊຸມ
ຊົນ” ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ (ຈະພັດທະນາຂື້ນຕາມພາຍຫຼັງ)
ສະຖານະການຕົວຈິງມັກຈະຊັບຊ້ອນກວ່າສອງຮບແບບທີີ່ກ່າວມານັື້ນ, ແລະ

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະພົບການປະສົມປະ

ສານຂອງຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງໂດຍກົງ ແລະ ການໄດ້ຮັບມອບສິດ/ຂອງລັດເມີ່ອເວົື້າເຖິງບັນຫາທາງກົດໝາຍສະເພາະເຈາະ
ຈົງ. ຕົວຢູ່າງຢູ່ກາປເຈຍ, ທີີ່ດິນບາງປະເພດຖເປັນກາມະສິດຂອງຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາລັບຊຸມຊົນພື້ນເມອງ,
ໃນຂະນະທີີ່ປະເພດທີດ
ີ່ ນ
ິ ອີ່ນໆ (ເຊັັ່ນ ປູ່າສັກສິດ ຫຼ ປູ່າຊ້າ) ຍັງຄົງເປັນຖກຈັດປະເພດເປັນທີດ
ີ່ ິນສາທາລະນະ. ອີກດ້ານ ໜຶງີ່
, ທີີ່ດນ
ິ ປູ່າໄມ້ເພີ່ອການດາລົງຊີວດ
ິ ບໍໍ່ຖກລວມຢູ່ໃນປະເພດໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແລະ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະ ຊວງ
ທີກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ (ການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້).
ວິທີການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ

ຍັງສາມາດຈາແນກເປັນລະຫວ່າງຮບແບບ‘ສະເພາະຕອນ’,

ເຊິີ່ງຂຶື້ນທະບຽນດິນຊຸມຊົນ

ແລະ ດິນບຸກຄົນຕ່າງຫາກ, ແລະ ຮບແບບອີງຕາມອານາເຂດເຊິີ່ງປະກອບມີການປັກໝາຍເຂດແດນບ້ານຫຼ ອານາເຂດດິນ
ບັນພະບລຸດທີີ່ມີທັງດິນທີີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນ ແລະ ດິນທີີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນ. ເຖິງວ່າບ້ານຢູ່ໃນ ສປປ.ລາວຖກຮັບຮ້ຕາມ
ກົດໝາຍໃນຖານະເປັນໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂັື້ນລຸ່ມສຸດຂອງການປົກຄອງ, ໂຄງການທົດລອງຕ່າງໆ ເຖີງປະຈຸບນ
ັ ສ່ວນໃຫ່ຍ
ແມ່ນດາເນີນຕາມຮບແບບຕອນດິນຕໍໍ່ຕອນດິນເພີ່ອອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນພາຍໃນຂອບເຂດນີື້.
ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັື້ນສງຄັື້ງທີ 12 ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນປີ 2015, ຫຼັກການຂອງ
ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງສອງພາກສ່ວນ ແລະ ຖກລວມເຂົື້າໃນບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ
ຂອງ ກອງປະຊຸມ (ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ, 2015:31):
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ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮັບການສົັ່ງເສີມ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນຖານະທີີ່ເປັນອີກວິທີນີ່ງໃນ
ການຮັບຮ້ກາມະສິດຕໍໍ່ທີີ່ດິນຢູ່າງເປັນທາງການ.ສິງີ່ ດັງັ່ ກ່າວຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຜ້ທຸກຍາກທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ສຸດຊງີ່ ໂອ
ກາດທີຈ
ີ່ ະມີທີີ່ດນ
ິ ເປັນຂອງຕົນເອງໜ້ອຍທີີ່ສຸດພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ອາໃສສິດໃນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຂອງຊຸມຊົນແທນ.
ໃນທາງກົດໝາຍແລ້ວ, ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີກອບວຽກສາລັບການອອກໃບຕາດິນຂອງທີີ່ດນ
ິ ທີີ່ມີກາມະສິດຮ່ວມກັນ
(ດິນລວມໝ່) ນັບແຕ່ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນປີ 1990 (Liu and Sigaty, 2009; LIWG, 2013). ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນປີ 2003, ແລະ ຕາມມາດ້ວຍລັດຖະດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍດັັ່ງ
ກ່າວ (ເລກທີ 88, ປີ 2008) ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດການອອກໃບຕາດິນຮ່ວມໝ່, ທີີ່ລະບຸວ່າຈະສາມາດດາເນີນ
ການໄດ້ຫຼັງຈາກການແບ່ງເຂດການນາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງບ້ານສາເລັດສົມບນແລ້ວເທົັ່ານັນ
ື້ . ຄາແນະນາລ່າສຸດກ່ຽວກັບການຂນ
ື້
ທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມ, ເລກທີ 6036, 2014), ຈາ
ແນກທີີ່ດນ
ິ ທີີ່ລວມໝ່ (ຫຼ ດິນທີີ່ເປັນຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ເປັນໝ່ຄະນະ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ຫຼ ສະມາຄົມ) ຈາກດິນຊຸມຊົນ,
ເຊິີ່ງເປັນລວມຂອງບ້ານ ຫຼ ກຸ່ມຊົນເຜົັ່າ, ຊຶີ່ງລວມມີໜອງນໍ້າ, ປູ່າໄມ້, ດິນກະສິກາ ແລະ ປູ່າຊ້າຂອງຊຸມຊົນ.
ດິນທັງສອງປະເພດດັງັ່ ກ່າວ,ລວມໝ່ ແລະ ຊຸມຊົນຖກຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນຮ່າງນະໂຍບາຍທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດສະບັບລ່າສຸດ (2016)
ເຊິີ່ງໄດ້ສົັ່ງໃຫ້ຄະນະກາມະການສນກາງພັກ ເພີ່ອພິຈາລະນາອອກເປັນມະຕິຂອງພັກກ່ຽວກັບທີີ່ດນ
ິ . ເມີ່ອບໍໍ່ນານມານີື້, ຄະ
ນະກາມະການເພີ່ອຮັບຮອງນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າຄາສັບ “ທີີ່ດິນຊຸມຊົນ” ຈະຖກຍົກເລີກມາເປັນ “ທີີ່ດນ
ິ ລວມໝ່”
ແທນ, ແຕ່ຄານິຍາມທີີ່ແທ້ຈິງຂອງທີີ່ດນ
ິ ລວມໝ່ຈະແມ່ນອັນດຽວກັບອັນທີີ່ເອີື້ນກ່ອນໜ້ານີວ
ື້ ່າ ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນ (ຂໍໍ້ມນໄດ້ຮັບ
ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໂດຍ ຜ່ານກອງປະຊຸມກຸ່ມເຮັດວຽກຂະແໜງການຍ່ອຍກ່ຽວ
ກັບທີີ່ດນ
ິ ໃນຫົວຂໍກ
ໍ້ ານອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, 16/6/2017).
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງບັນດາໂຄງການຂອງຜ້ໃຫ້ທຶນຈານວນຫຼາຍທີີ່ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານລາວ,

ແຕ່ການ

ອອກໃບຕາດິນລວມໝ/່ ຊຸມຊົນ ທີີ່ສາຄັນແມ່ນມີພຽງ 2 ຄັື້ງເທົັ່ານັື້ນ. ເຖິງທ້າຍປີ 2016. ເທີ່ອທາອິດແມ່ນອອກໃຫ້ກັບ 5
ບ້ານ 1 (2,189 ເຮັກຕາ) ຢູ່ເມອງສັງທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ເພີ່ອອະນຸລັກປູ່າໄມ້ໄຜ່ເພີ່ອການຜະລິດຫັດຖະກາ) 2 ແລະ

1ມີຈຸດປະສົງທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ກັບກຸ່ມໄມ້ໄຜ່ພາຍໃນບັນດາບ້ານ,

ແຕ່ເນີ່ອງຈາກບໍໍ່ມີຄວາມເອກະພາບທາງດ້ານກົດໝາຍດັັ່ງນັື້ນ

ໃບຕາດິນຈຶີ່ງອອກໃນນາມຂອງບ້ານ.
2 ໃບຕາດິນແມ່ນຖກອອກໃນຮບແບບຂອງໃບຢັ້ັ້ງຢືນການນາໃຊ້ທີີ່ດິນຊົັ່ວຄາວ

(TLUC), ເຊິີ່ງມີອາຍຸສາມປີ, ຫຼັງຈາກນັື້ນ ຊຸມຊົນສາ

ມາດຍີ່ນຂໍໃບຕາດິນຖາວອນໄດ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທາງເມອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮ້ວ່າກາລັງລໍຖ້າການແກ້ໄຂກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີີ່ດິນກ່ອນທີີ່
ຈະດາເນີນການອອກໃບຕາດິນຖາວອນ (Souvanpheng Phommasane, pers. comm. 14/12/16)
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ເທີ່ອທີສອງແມ່ນອອກໃຫ້ແກ່ 14 ບ້ານ (20,208 ເຮັກຕາ) ທີີ່ຖກຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຢູ່ແຂວງຄາ
ມ່ວນ (Schneider, 2014).
ນອກຈາກນັນ
ື້ , ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນການແບບແບ່ງຂັື້ນຮັບຜິດຊອບ (LMDP), ທີີ່ສະໜັບສະໜນ
ໂດຍອົງການຮ່ວມມສາກົນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (GIZ)ໄດ້ພັດທະນາຄ່ມແນະນາ ແລະ ທາການທົດລອງອອກໃບຕາ
ດິນຊຸມຊົນ ໃນ 4 ແຂວງ ທີີ່ເປັນສ່ວນໜຶງີ່ ຂອງແຜນງານອອກໃບຕາດິນຢູ່າງເປັນລະບົບໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງທ້າຍປີ
2016, ທີີ່ດິນລວມໝ່/ຊຸມຊົນ 330 ຕອນໄດ້ຮັບການຂຶື້ນທະບຽນໃນແຂວງຫົວພັນ, ລວມທັງບາງພື້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫຍ່
(ຫຼາຍຮ້ອຍ ເຮັກຕາ) ຂອງປູ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ, ພນ
ື້ ທີີ່ທົັ່ງຫຍ້າ ແລະ ທົງັ່ ນາໃນບ້ານ (ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ການວາງ
ແຜນການແບບ ແບ່ງຂັື້ນຮັບຜິດຊອບ, ທາງອີເມວ, 20/2/2017).
ຂໍໍ້ຈາກັດໃນການຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນອັນທາອິດແມ່ນການຂາດແນວທາງທີີ່ຊັດເຈນໃນການ
ຫັນປູ່ຽນນິຍາມຕາມກົດໝາຍຂອງທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນໃບຕາດິນທີີ່ແທ້ຈິງ (Schneider, 2014; GIZ, 2015), ເຖິງ
ວ່າປັດຈຸບນ
ັ ປະເດັນດັັ່ງກ່າວພວມຖກດາເນີນການໂດຍໂຄງການ LMDP ຂອງອົງການ GIZ.
ຂໍໍ້ຈາກັດທີສອງ, ການອອກໃບຕາດິນ ຢູ່າງເປັນລະບົບໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນເຂດຕົວເມອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີີ່ມີການພັດ
ທະນາເປັນຢູ່າງດີເຊິີ່ງແມ່ນເຂດທີີ່ ຕົື້ນທຶນຕໍໍ່ຫົວໜ່ວຍຂອງການອອກໃບຕາດິນຂ້ອນຂ້າງຖກ ເນີ່ອງຈາກມີຄວາມໜາແໜ້ນ
ຂອງປະຊາກອນທີີ່ສງ ແລະ ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວເຂດແດນຂອງຕອນດິນທີີ່ມີກາມະສິດແມ່ນຖກການົດໄວ້ຢູ່າງຊັດເຈນແລ້ວ.
ເຊິີ່ງນີື້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນກັບສະພາບໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກບ່ອນທີີ່ມີປະຊາກອນຢູ່ແບບກະຈາຍ ແລະ ເຂດແດນທີີ່ດນ
ິ ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຖກການົດຢູ່າງຊັດ ເຈນກ່ອນທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນໄດ້.
ຂໍໍ້ຈາກັດທີສາມ, ລັດຖະບານຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນບໍໍ່ສະໝັກໃຈທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຍ້ອນວ່າ ລັດຖະບານບໍໍ່ສາມາດເກັບພາສີ
ທີີ່ດິນໄດ້ຄກັນກັບໃບຕາດິນສ່ວນບຸກຄົນ (LIWG, 2012a).
ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ເຮັດວຽກເພີ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງການຄອບຄອງນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດສາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນໃນແຂວງຄາມ່ວນນັບແຕ່ປີ

2009,

ໃນເວລາທີີ່ບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່

ກ່ຽວ ກັບບໍໍ່ແຮ່, ຊີເມັນ, ການປກໄມ້ ແລະ ພະລັງງານນໍ້າເລີີ່ມຕົື້ນເປັນໄພຂົັ່ມຂ່ຕໍໍ່ການຄອບຄອງນາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການດາ
ລົງຊີ ວິດຂອງປະຊາກອນຊົນນະບົດເຊິີ່ງອົງການຊິດເຊ-ລາວໄດ້ເຮັດວຽກນາ. ເຊັັ່ນດຽວກັບບັນດາອົງການຈັດຕັງື້ ທາງສັງຄົມ
ຂອງ ລາວ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບຄ່ຮ່ວມງານລັດຖະບານໃນເວລາທີີ່ຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະ
ກາກັບ ຊາວບ້ານ.
ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນຕັື້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຊາຍແດນຫວຽດນາມ 15 ກິໂລແມັດ ໃນແຂວງຄາມ່ວນ ຕາມເສັື້ນທາງຫຼັກ ທີີ່ເຊີ່ອມຕໍໍ່
ຕົວເມອງທ່າແຂກກັບຊາຍແດນໄທ ແລະ ຫວຽດນາມເຊິີ່ງເປັນບ່ອນທີີ່ດງຶ ດດນັກລົງທຶນ (ຮບສະແດງ 1).
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ຫວຽດນາມ

ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ

ປະເທດໄທ

ຮບສະແດງທີີ່ 1: ສະຖານທີຕ
ີ່ ງັື້ ບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖີນ
ີ່ ໃນພາກກາງຂອງ ແຂວງ ຄາມ່ວນ

ບ້ານດັງັ່ ກ່າວສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນທາອິດໃນປີ 1951, ປະກອບດ້ວຍສອງຄຸ້ມບ້ານນ້ອຍຊົນເຜົັ່າຢອຍ 3 (ນາຖິີ່ນ 45 ຄົວເຮອນ ແລະ
ຕະຫລາກນາຖີີ່ນ 33 ຄົວເຮອນ) ເຊິີ່ງຕັື້ງຢູ່ຫ່າງກັນສາມກິໂລແມັດ. ຈຸດທີໜ
ີ່ ້າສັງເກດຂອງການສກສານີື້ຄເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂົາຈະຖກຮວມເຂົື້າກັນເປັນບ້ານດຽວໃນປີ 1998, ພວກເຂົາເຈົື້າກໍໍ່ຍັງສບຕໍໍ່ຮັກສາລັກສະນະທີແ
ີ່ ຍກກັນຢູ່ຕ່າງຫາກ.
ເຂົື້າແມ່ນປກເພີ່ອການບໍລິໂພກພາຍໃນເຮອນ,ແລະ ບໍໍ່ມີການປກເຂົື້າໄຮ່ແບບເລີ່ອນລອຍ. ແຫຼ່ງລາຍຮັບທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດແມ່ນ
ມາຈາກສັດ ລ້ຽງ (ງົວ, ໝ ແລະ ໄກ່) ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນມາຈາກຫຍ້າທີີ່ໃຊ້ເຮັດຟອຍ. ແຜນທີີ່ຕັື້ງແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນ
ຮບ ສະແດງທີີ່ 1.

2. ການອະທິບາຍຂະບວນການ

3 ຊົນເຜົັ່າຢອຍ

ຫຼ ໄທໂຍ, ຄາດວ່າຈະມີຈານວນປະມານ 1,500 ຄົນທີີ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຄາມ່ວນ, ເຖິງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງບາງຢູ່າງ

ດ້ານພາສາທ້ອງຖິີ່ນ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍໍ່ມີຄວາມຄ້າຍຄທາງດ້ານເຊື້ອສາຍແລະວັດທະນະທາກັບເຜົັ່າລາວລຸ່ມ.
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ການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນແມ່ນໝາກຜົນຂອງຂະບວນການທີີ່ໃຊ້ເວລາ 05 ປີ, ເລີີ່ມຕົື້ນໃນປີ 2011
ໃນເວລາທີີ່ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ແນະນາຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍເພີ່ອສົັ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານທີດ
ີ່ ິນ. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ເຂັື້ມແຂງຂອງໜ່ວຍງານໄກ່ເກັັ່ຍຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນບ້ານກໍໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະ ໜນເຊັນ
ັ່ ດຽວກັນ ເຊີີ່ງມັນສາມາດສົັ່ງເສີມສິດຂອງຊາວບ້ານກັບຂະແໜງການຂັນ
ື້ ທ້ອງຖິີ່ນ. ຈາກພື້ນຖານດັງັ່ ກ່າວ,
ອົງການ ຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ສບຕໍໍ່ດາເນີນການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຫຼ PLUP.
ໃນຖານະເປັນຂະບວນການທີີ່ເປັນທາງການ, PLUP ໄດ້ລິເລີີ່ມນັບຕັື້ງແຕ່ປີ 2003, ໃນເວລານັນ
ື້ ໂຄງການທີີ່ສະໜັບສະ
ໜນກອງທຶນໂດຍຜ້ໃຫ້ທຶນຫຼາຍໂຄງການ

ເພີີ່ມຄວາມສົນໃຈໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເຂົື້າໃນວິທີການວາງ

ແຜນການ ນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ທີີ່ມີຢູ່ (GIZ, 2015). ມັນໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ມີປື້ັ້ມຄ່ມໃນປີ 2010 ເຊີີ່ງຖກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ
ໃນຫົວຂໍໍ້ “ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ຂັນ
ື້ ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ”. ປື້ັ້ມຄ່ມ
PLUP ອາດຈະແບ່ງອອກເປັນສອງຂັື້ນຕອນ. ຂັື້ນຕອນອິດແມ່ນມີການຈັດປະເພດ ແລະ ແບ່ງເຂດດິນໃນຂັື້ນບ້ານ ແລະ
ສ້າງບົດ ລາຍງານໂດຍມີແຜນທີີ່ ເຊີີ່ງສາມາດອະນຸມັດໂດຍອານາດການປົກຄອງເມອງ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນ ການຂື້ນ
ທະບຽນດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ, ເຊີີ່ງເປັນຂັື້ນຕອນທີີ່ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສງ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອມັກ
ຈະເຮັດບໍໍ່ສາ ເລັດຢູ່ເລື້ອຍໆ. ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ສະໜັບສະໜນຢູ່າງເຕັມທີີ່, ແລະ ຈະສບຕໍສ
ໍ່ ະໜັບສະໜນການວາງ
ແຜນນາໃຊ້ທີີ່ ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ເພາະມີຄວາມເຊີ່ອວ່າມີແຕ່ການປະຕິບດ
ັ ຕາມຂະບວນການຢູ່າງເປັນລະບົບເທົັ່ານັນ
ື້
ຊາວບ້ານຈີ່ງຈະ ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົື້າ
(ກ່ອງຂໍໍ້ ຄວາມ ທີ 1).
ກ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມທີີ່ 1. ຂະບວນການ PLUP ຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ນາໄປສກ
່ ານອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໄດ້ແນວໃດ
ໃນໄລຍະເລີີ່ມຕົື້ນ, PLUP ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຕັື້ງຄະນະກາມະການນາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນບ້ານ, ເຊີີ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທັງໝົດໃນຊຸມຊົນ,
ປະກອບມີເພດຍິງ, ຊາວໜຸ່ມເຊີີ່ງເປັນຜ້ທີີ່ມັກຈະບໍໍ່ຖກລວມຢູ່ໃນການ
ຕັດສິນໃຈຂອງຊຸມຊົນ.
ໂດຍການອານວຍຄວາມສະດວກຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະພະນັກ
ງານຂອງລັດ, ຊາວບ້ານຈາແນກເຂດແດນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າຮ່ວມກັບ
ບ້ານອີ່ນ, ເຮັດວຽກໂດຍເບີີ່ງຕົວຢູ່າງການນາໃຊ້ທີີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ, ແລະ
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ.
ໄດ້ມີການສ້າງແຜນທີີ່ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຂັື້ນບ້ານໄດ້ຖກສ້າງຂຶື້ນເພີ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ຊາວບ້ານສາມາດບໍລິຫານທີີ່ດິນເພີ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການເຫຼົັ່ານີື້ຕາມກົດໝາຍ, ແລະ ເພີ່ອໃຫ້ຊາວບ້ານທຸກຄົນສາມາດໄດ້
ຜົນປະໂຫຍດ. ໂດຍການລົງເຮັດວຽກກັບຊາວບ້ານປະຈາ,ຊາວບ້ານສ້າງ
ຄວາມເຊີ່ອໝັື້ນ, ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຮັບຮ້ເຂົື້າໃຈໃນສິີ່ງທີີ່
ຈາເປັນ
ເພີ່ອກ້າວໄປສ່ຂັື້ນຕອນການຂື້ນທະບຽນທີີ່ດິນຊຸ ມຊົນຂອງ
ພວກເຂົາເຈົື້າ ເພີ່ອອອກໃບຕາດິນ.
ແຫຼ່ງທີີ່ມາ: ການສາພາດທີມງານ ຊິດເຊ-ລາວ

ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ມີແຜນທີີ່ຈະດາເນີນການ PLUP ຢູ່20 ໝ່ບ້ານເປົ້ັ້າໝາຍໃນເມອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມອງ
ມະຫາ ໄຊ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 06 ປີຈນ
ົ ເຖິງປີ 2016. ແຕ່ໃນທີີ່ສຸດ, ຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ແມ່ນສາມາດເຮັດສາເລັດໄດ້ພຽງແຕ່
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14 ບ້ານ ເນີ່ອງຈາກວ່າໃນອີກ 06 ໝ່ບ້ານມີການບໍໍ່ເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບທີີ່ຕັື້ງເຂດແດນຂອງບ້ານກັບບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງພວກ
ເຂົາເຈົື້າ.4
ໃນບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, PLUP ໄດ້ສາເລັດໃນປີ 2011 ໃນທັງສອງຄຸ້ມບ້ານນ້ອຍເຊີີ່ງລວມກັນເປັນໜຶງີ່ ບ້ານ, ໂດຍທີີ່
ເນື້ອ
ທີີ່ດນ
ິ
1,593
ເຮັກຕາໄດ້ຖກແຕ້ມລົງໃນເຂດການນາໃຊ້ທດ
ີີ່ ິນ
ແລະ
ໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນນາພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງຄາມ່ວນ. ເກອບເຄີີ່ງໜງີ່ ຂອງພື້ນທີີ່ນ(ີື້ 765ຮຕ)ເປັນພເຂົາຫີນປນ,
ເຊີີ່ງບໍໍ່ສາມາດແບ່ງເຂດໄດ້ ວ່າເປັນທີີ່ດນ
ິ ກະສິກາຫຼປູ່າໄມ້ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). ບົດລາຍງານ PLUP ໄດ້ກ່າວວ່າ
ເກອບເຄີີ່ງໜຶງີ່ ຂອງຄອບຄົວທັງ ໝົດແມ່ນຂາດເຂົື້າກິນ ເນີ່ອງຈາກເນື້ອທີີ່ນາຂອງພວກເຂົາ ເຈົື້າບໍໍ່ພຽງພໍ

ແລະ ບໍໍ່ມີ
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ຊົນລະປະທານ .
ໃນຂະນະທີີ່ອົງການຊິດເຊ-ລາວຄາດຫວັງທີີ່ຈະເລີີ່ມການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນປີ 2013 ໃຫ້ແກ່ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ
ແລະ ບ້ານອີ່ນໆທີີ່ໄດ້ສາເລັັດການສ້າງ PLUP, ການດາເນີນການແມ່ນຖກແກ່ຍາວໂດຍແຂວງ ຍ້ອນວ່າຍັງບໍໍ່ມີຂັື້ນຕອນ
ຢູ່າງເປັນທາງການເພີ່ອອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ດັງັ່ ທີີ່ໄດ້ກ່າວໃນຂ້າງເທີງ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ໃນເດອນ ມີນາ ປີ 2014,
ໂຄງການເຂີ່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ອອກໃບຕາດິນລວມໝ່ (ບໍໍ່ແມ່ນໃບຕາດິນຊຸມຊົນ) ໃຫ້ແກ່ 14 ບ້ານທີີ່ໄດ້ຖກ
ຍົກຍ້າຍ ຈັດສັນໃນເມອງ ນາກາຍ, ເຊີີ່ງຢູ່ໃນແຂວງຄາມ່ວນເຊັັ່ນດຽວກັນ, ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ການົດແບບພິເສດ ເຊີີ່ງຖກຄໍ້າປະກັນ
ໂດຍຜ້ ສະໜັບສະໜນໂຄງການ (ລວມທັງທະນາຄານໂລກ) ເຊີີ່ງເປັນຜ້ຈາເປັນຕ້ອງຢັ້ັ້ງຢືນວ່າ ສິີ່ງດັງັ່ ກ່າວເປັນໂຄງການຕົວ
ແບບ (Schneider, 2014). ໃນໄລຍະຕໍໍ່ມາ, ໂຄງການຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນ ຫີນໜາມໜໍ່ (Hin Nam
No Biodiversity Project),

ສະໜັບສະໜນໂດຍອົງການ

GIZ ໃນພາກກາງ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ ພະແນກ

ຊັບພະຍາກອນ ທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄາມ່ວນ ເພີ່ອອອກໃບຕາດິນລວມໝ6່ ໃນເນື້ອທີີ່ 21 ຮຕ ໃຫ້ແກ່
ຊາວບ້ານໆໜອງ ປິງ, ເມອງບົວລະພາ,ເຊີີ່ງເປັນບ່ອນທີີ່ມີຖໍ້າທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ດຶງດດນັກທ່ອງທ່ຽວຈານວນຫຼາຍແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຄົນພາຍນອກຕ້ອງ

ການທີີ່ຈະພັດທະນາພື້ນທີີ່ໃນຮບແບບການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ

(Joost

Foppes,pers.comm. 8/12/16). ອົງການຊິດເຊ-ລາວເຊີ່ອໝັື້ນວ່າໃບຕາດິນເຫຼົັ່ານີື້ ໄດ້ເປັນແບບຢູ່າງທີຈ
ີ່ າເປັນສາລັບ

PLUP ໃນລະດັບເຂດ (ກຸ່ມບ້ານ) ໃນ ສປປ ລາວ, ສະນັື້ນ ກຸ່ມບ້ານຕ້ອງໄດ້
ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນໃນເຂດແດນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າໃນເວລາດຽວກັນ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ເລອກທີີ່ຈະແນ
ໃສ່ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າໃນບ້ານທີີ່ທຸກກວ່າ ແລະ ຫ່າງໄກກວ່າ, ໝາຍຄວາມວ່າກຸ່ມບ້ານເປົ້ັ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົື້າແມ່ນ
ຢູ່ແບບກະແຈກກະຈາຍໃນທຸກຫົນແຫ່ງໃນສອງເມອງ.
4ມັນເປັນການປະຕິບັດຮ່ວມກັນເພີ່ອດາເນີນການສ້າງ

5ໃນເວລາທີີ່ຮຽບຮຽງກໍລະນີສກສານີື້,

ເຈົື້າໜ້າທີີ່ບ້ານລາຍງານວ່າມີ 10 ຄອບຄົວແມ່ນຂາດເຂົື້າ ກິນ, ໂດຍການອະທິບາຍເພີີ່ມຕີ່ມວ່າ
ຊາວນາບໍໍ່ມີເງິນພຽງພໍທີີ່ຈະສາມາດຊີ່ື້ປຸູ່ຍໄດ້. ການຂາດເຂົື້າກິນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການຍມນາພີີ່ນ້ອງ ຫຼ ການຂາຍສັດລ້ຽງ.
ໃນທາງວິຊາການ ດິນຊຸມຊົນແມ່ນໃສ່ຊີ່ເປັນ ດິນລວມໝ່, ຫຼ ດິນຂອງລວມໝ່, ເພາະວ່າຍັງບໍໍ່ມີການຈັດປະເພດຊີ່ຂອງຊຸມຊົນ
(ດິນ ຊຸມຊົນ) ພາຍໃນລະບົບຄອບພິວເຕີຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ.
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ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມ ເພີ່ອດາເນີນການໃນຕໍໍ່ຫນ້າໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ໃນປີ
2016.
ບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນໄດ້ຖຶກຄັດເລອກເປັນພື້ນທີີ່ທາອິດໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ໂດຍພະນັກງານເມອງ ແລະ ອົງການ
ຊິດເຊ-ລາວ ເພາະວ່າເປັນບ້ານທີມ
ີ່ ີເງີ່ອນໄຂຄ: ມີການນາທີີ່ເຂັື້ມແຂງ, ບໍໍ່ມີການແບ່ງແຍກພາຍໃນ ແລະ ມີທີີ່ດິນກະສິກາບໍໍ່
ພຽງພໍ. ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາຄັນຂອງຄວາມພະຍາມຄັື້ງທາອິດຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ ໃນການ
ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຫ້ປະສົບຜົນສາເລັດ ເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ລັດຖະບານຈະຍອມຮັບຮບແບບຂອງໃບຕາດິນນີື້ວ່າເປັນ
ທາງເລອກໃນອະນາຄົດທີີ່ໃຊ້ປະຕິບັດໄດ້, ສະນັນ
ື້ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການເລອກພນ
ື້ ທີີ່ເຊີີ່ງສາມາດ “ຄຸ້ມ
ຄອງໄດ້ດີ” ໂດຍບ້ານເອງໃນໄລຍະຍາວ. ອິດທີພົນຂອງຮບແບບ‘ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ’ ທີີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຕອນ
ຕົື້ນແມ່ນປະກົດໃຫ້ເຫັນເປັນທີີ່ຊດ
ັ ເຈນ, ແລະ ຊີື້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັນຄຄວາມຈາເປັນທີີ່ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງ
ທີ“ີ່ ດີ” ເປັນເງີ່ອນໄຂເບື້ອງຕົື້ນໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ເປັນເງີ່ອນໄຂເບື້ອງຕົື້ນໃນການອອກໃບຕາດິນສ່ວນ
ຕົວ ໃນ ສປປ.ລາວ. ເຫດຜົນຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍລິຫານຈັດການທີດ
ີ່ ິນແມ່ນໄດ້
ສະແດງໃນ ກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 2.
ກ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມທີີ່ 2. ເຫດຜົນຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ທີຮ
ີ່ ຽກຮ້ອງໃຫ້ພນ
ື້ ທີໆ
ີ່ ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຫ້ມກ
ີ ານ ‘ຄຸມ
້ ຄອງທີດ
ີ່ ’ີ
•

ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດີນເປັນເງີ່ອນໄຂຂອງຂະບວນການ PLUP, ເຊີີ່ງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະ ຄ່ຮ່ວມວຽກກໍໍ່ຄລັດຖະ
ບານທ້ອງຖີີ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມ. ສາລັບການຂຶື້ນທະບຽນທີີ່ດິນຊຸມຊົນ, ປື້ັ້ມຄ່ມ PLUP ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄດ້ອະທິບາຍ ໃນ

ເອກະສານທີີ່ຂຽນກ່ຽວກັບເງີ່ອນໄຂຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນາໃຊ້ເຊີີ່ງຈະກ່ຽວພົວພັນເຖີງປະເພດທີີ່ດິນຊຸມ ຊົນ,
ໂດຍນາໃຊ້ຂໍໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ປູ່າໄມ້ໃນບ້ານເປັນເອກະສານອ້າງອີງ (ໜ້າ 60).
•

ແຜນການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຖກພິຈາລະນາເພີ່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມນ່າເຊີ່ອຖຫຼາຍຂື້ນ ໃຫ້ແກ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເພາະ
ວ່າມັນໄດ້ຖກອອກແບບເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖກຊົມໃຊ້ຢູ່າງຍນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ແລະ ທີີ່ດິນຕອນ
ນັື້ນຈະຖກນາໃຊ້ໃນຮບແບບທີີ່ເໝາະສົມທີີ່ສຸດ. ເຫດຜົນເຊັັ່ນດຽວກັນໄດ້ຖກນາໃຊ້ໃນອົງການຈັດຕັື້ງເພີ່ອສັງຄົມອີ່ນໆ
ທີີ່ເຮັດວຽກຂື້ນທະບຽນທີີ່ດິນຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ.ລາວ (ຕົວຢູ່າງ, ອົງການ GAPE ສາລັບການແບ່ງເຂດສະຫງວນ
ຂອງຊຸມຊົນ, ໂຄງການ TABI ການເຮັດໄຮ່ແບບເລີ່ອນລອຍ ແລະ ໂຄງການ GRET ກ່ຽວກັບປູ່າໄມ້ໄຜ່).

•

ອົງການຊິດເຊ-ລາວມີໜ້າທີີ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມຍຸຕິທາໃນສັງຄົມ,ວາງກົດລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງເພີ່ອຮັບປະກັນ
ວ່າຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກກວ່າສາມາດເຂົື້າເຖິງທີີ່ດິນຊຸມຊົນໄດ້ຢູ່າງສະເໝີພາບ.

•

ພື້ນທີີ່ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽສງທີີ່ຈະຖກຍຶດຈາກບຸກຄົນພາຍນອກຖ້າຫາກວ່າຊຸມຊົນບໍໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີີ່ເຂັື້ມແຂງ, ເນີ່ອງ
ຈາກວ່າລັດຖະບານຮັບຮ້ວ່າການຄຸ້ມຄອງທີີ່ເຂັື້ມແຂງເທົັ່າກັບການມີຄວາມຮ້ສຶກເປັນເຈົື້າຂອງເອງ. ເຫດຜົນນີື້ແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບເຫດຜົນ ‘ການແກ້ໄຂໃຫ້ມີລະບຽບການ’ ທີີ່ກ່າວໄວ້ໂດຍ Dywer (2015) , ດ້ວຍເຫດນີື້, ການຄຸ້ມ
ຄອງໃຫ້ມີ ‘ເຮັດໃຫ້ມີລະບຽບການ’ ໝາຍເຖີງການປົກປ້ອງການຍຶດທີີ່ດິນ.
ແຫຼ່ງທີີ່ມາ: ການສາພາດທີມງານ ຊິດເຊ-ລາວ
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ຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຊ້ເວລາຢຸູ່ 14 ວັນ, ໂດຍທີີ່ພະນັກງານຈາກອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະ ພະນັກງານ
ເມອງ7ໄດ້ມີແບ່ງການລົງເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ໂດຍແຍກອອກເປັນສາມບ້ານໃນຊ່ວງເດອນມີນາ ແລະ ເດອນພຶດສະພາ 2016.
ໃນຊ່ວງການລົງເຮັດວຽກຄັື້ງທາອິດ, ເປົ້ັ້າໝາຍຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນເພີ່ອອະທິບາຍ ແລະ ມີການຕົກລົງ
ເພີ່ອບັນລຸກ່ຽວກັບຕອນດິນທີີ່ຈະຖກເລອກເພີ່ອອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເຊີີ່ງມີການແຍກປະຊຸມລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດ
ຊາຍ, ຊາວບ້ານຈາກບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ໄດ້ການົດພນ
ື້ ທີໜ
ີ່ ີ່ງຕອນເຊີີ່ງໃກ້ກັບຕອນດິນທີີ່ຖກນາໃຊ້ຕາມປະເພນີ ເພີ່ອ ປກ
ພດໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ, ຕົວຢູ່າງ: ໝາກກ້ວຍ, ໝາກເຜັດ ແລະ ຜັກຕ່າໆ, ເຖີງແມ່ນວ່າ ໝາກກ້ວຍ ບາງ
ສ່ວນໄດ້ເອົາໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດລັງຄັງ ເຊີີ່ງຫ່າງອອກໄປສີີ່ກິໂລແມັດໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ. ໃນຂະນະທີີ່ຍັງບໍໍ່ມີກົດລະ
ບຽບ (ຕົວຢູ່າງ, ເອກະສານທີີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ) ຢູ່າງເປັນທາງການໃນໝບ
່ ້ານ ເພີ່ອຈັດສັນດິນຕອນດັງັ່ ກ່າວ ເພີ່ອ
ນາໃຊ້ໃນແຕ່ລະປີ, ນາຍບ້ານໆຕະຫຼາກນາຖີີ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕອນດິນດັງັ່ ກ່າວແມ່ນສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ແຕ່ຊາວບ້ານໆ ຕະ
ຫຼາກນາຖີີ່ນເທົັ່ານັື້ນ, ແລະ ສະນັນ
ື້ ບໍໍ່ມີໃຜທີີ່ຈະມາອ້າງສິດເພີ່ອ ‘ຮຽກຮ້ອງ’ກາມະສິດໃນດິນຕອນດັັ່ງກ່າວເພີ່ອຈຸດປະສົງ ໃຫ້
ເປັນສິດທິຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບ້ານຕະຫລາກນາຖິີ່ນມີທີີ່ດິນກະສິກາພຽງແຕ່ 3-4 ຮຕ ເຊີີ່ງ ໄດ້ຖກ
ພິຈາລະນາວ່າເປັນດິນ ‘ສາຮອງ’ ແລະ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ລົງຄວາມເຫັນວ່າມັນບໍໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີີ່ຈະເສຍເວລາ ແລະ ຊັບ
ພະຍາກອນໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.
ໃນລົງເຮັດວຽກຄັື້ງທີສອງ, ໄດ້ມີການສາຫຼວດເບື້ອງຕົື້ນເພີ່ອກວດສອບເຂດແດນທີີ່ໄດ້ຖກສະເໜີ ໃນພນ
ື້ ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນທີີ່
ໄດ້ ການຄັດເລອກໃນບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ແລະ ລະບຽບການໃນການນາໃຊ້ດນ
ິ ໄດ້ຖກຂຽນອອກມາ. ການລົງເຮັດວຽກ
ຄັື້ງ ທີສາມປະກອບໄປດ້ວຍການສາຫຼວດແບບເປັນທາງການ ໂດຍການນາໃຊ້ເຄີ່ອງ GPS ຮ່ວມກັບພະນັກງານຈາກພະ
ແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ຮບສະແດງທີີ່ 2).

7ພະນັກງານຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມອງ, ຫ້ອງການກະສິກາ-ປູ່າໄມ້, ແລະ ພະແນກພາຍໃນ, ຕິດ
ຕາມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໃນການລົງສາຫຼວດໃນໜ້າວຽກຂອງຕົນ ເພາະເປັນການຕິດຕາມຂອງອົງການຈັດຕັື້ງເພີ່ອ
ສັງຄົມ (CSOs)
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ຮບສະແດງທີີ່ 2. ທີມງານຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ເຄອ
ີ່ ງມ
ວັດແທກຂອງພວກເຂົາ ເຊີງີ່ ສະແດງຜາຫີນທີຢ
ີ່ ອ
ູ່ ອ
້ ມຮອບທີດ
ີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນ
(ພາບໂດຍ. ອົງການຊິດເຊ-ລາວ)

ໃບຢັ້ັ້ງຢືນໃບຕາດິນລວມໝ່ໄດ້ອອກຢູ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2016 (ຮບສະແດງທີີ່3). ຫຼັງຈາກນັນ
ື້ ຕ້ອງ
ປະກາດແຈ້ງການຕໍໍ່ສາທະລະນະເປັນເວລາ 30 ວັນ, ຕາມຄາສັັ່ງແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນທີີ່ດນ
ິ
ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ ສະບັບເລກທີ 6036/2014, ກ່ອນໜ້າທີີ່ມັນຈະຖກມອບຢູ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ບ້ານ.
ການສະຫຼຸບຂະບວນການການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ 2.
ໃນເວລາທີີ່ຖກຖາມວ່າ

ສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການອອກໃບຕາດິນສາມາດມີໃນໄລຍະສັື້ນລົງໄດ້ບ,ໍໍ່ ພະນັກງານຊິດເຊ-

ລາວ ຕອບວ່າ ໄດ້ແຕ່ສິີ່ງນີຈ
ື້ ະມາເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານຫລຸດນ້ອຍລົງ. ສາລັບ
ກິດຈະກາ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນຕໍໍ່ອະນາຄົດ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ແນະນາວ່າ ມັນມີຄວາມຈາເປັນທີີ່ຕ້ອງໄດ້
ຂໍເວລາເພີີ່ມ ຕມ
ີ່ ເພີ່ອສົັ່ງເສີມຊຸກຍ້ໃຫ້ໄວໜຸ່ມສາວເຂົື້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ, ເນີ່ອງຈາກວ່າ ກອງປະຊຸມທີີ່ຜ່ານມາມີການເຂົື້າ
ຮ່ວມຂອງຜ້ສງ ອາຍຸ ‘ຫົວໜ້າຄອບຄົວ’ແທນທີີ່ຈະເປັນລກຂອງພວກເຂົາເຊີີ່ງເປັນຜ້ຊົມໃຊ້ທີີ່ດິນເຊັັ່ນດຽວກັນ ແລະ ໃນມື້
ໜງີ່ ພວກເຂົາຈະ ມີຄອບຄົວເປັນຂອງຕົນເອງ. ຂະບວນການສາມຂັື້ນຕອນທີີ່ເຄີຍໃຊ້ມາໄດ້ຖກພິຈາລະນາວ່າເໝາະສົມໂດຍ
ຊາວບ້ານ ແລະ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ, ເນີ່ອງຈາກວ່າ “ຖ້າຫາກເຮັດສາເລັດໃນຂັື້ນຕອນດຽວ, ຫຼງັ ຈາກນັນ
ື້ ຊາວບ້ານຈະບໍໍ່ມີ
ເວລາໃນການມີ ສ່ວນຮ່ວມ.” ສິງີ່ ນີື້ເນັນ
ື້ ໃຫ້ເຫັນວ່າການມີສວ່ນຮວ່ມເຕັມຮບແບບແມ່ນມີຄຸນຄ່າ ເຊີີ່ງອົງການຊິດເຊ-ລາວ
ແລະ ອົງການ ຈັດຕັງື້ ເພີ່ອສັງຄົມສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງການໃນການເຮັດວຽກກັບຊາວບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ.
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ຮບສະແດງທີີ່ 3: ໃບຕາດິນລວມໝທ
່ ອ
ີີ່ ອກໃຫ້ແກ່ບາ້ ນຕະຫຼາກນາຖີນ
ີ່ ,
ໂດຍມີລາຍເຊັນຈາກຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມ ແຂວງຄາມ່ວນ
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3. ຜົນໄດ້ຮັບ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການດາເນີນການ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນໃບຕາດິນລວມໝ່ໃນເນື້ອທີີ່ 41.6 ຮຕ ໄດ້ຖກມອບ
ໃຫ້ ແກ່ 33 ຄອບຄົວໃນບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນໃນເດອນພະຈິກ ປີ 2016. ເຖີງແມ່ນວ່າດິນໄດ້ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ເປັນ
ຂອງລວມ ໝີ່ໃນທາງວິຊາການ, ມັນໄດ້ຖກພິຈາລະນາໂດຍທຸກຝູ່າຍວ່າເປັນຂອງຊຸມຊົນ. ນັນ
ື້ ໝາຍຄວາມວ່າຊາວບ້ານທຸກ
ຄົນພາຍໃນ ບ້ານຕະຫຼາກມີສິດທີີ່ຈະນາໃຊ້ທດ
ີີ່ ິນ: ເຊີີ່ງລວມເຖີງຄົນພາຍນອກທີີ່ຍ້າຍເຂົື້າມາຢູ່ໃນບ້ານ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ,
ຊາວບ້ານນາ ຖິີ່ນທີີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 03 ກິໂລແມັດທາງທິດຕາເວັນຕົກແມ່ນຖກຍົກເວັື້ນຈາກການນາໃຊ້ທີີ່ດິນຕອນນີື້ ເນີ່ອງ
ຈາກດິນຕອນ ນີື້ເປັນພື້ນທີນ
ີ່ າໃຊ້ຕາມປະເພນີຂອງບ້ານຕະຫຼາກ (ກ່ອນສອງໝ່ບ້ານຈະລວມເຂົື້າກັນ)8
ໃນທາງພມິປະເທດ, ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງພເຂົາຫີນໃນທາງທິດເໜອ (ເຂດປູ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ) ແລະ ທາງທິດໃຕ້, ໝາຍຄວາມວ່າ ດິນທີສ
ີ່ າມາດເຮັດການຜະລິດໄດ້ແມ່ນຢູ່ໃນຮ່ອມພທາງທິດຕາ
ເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກຂອງ ນໍ້າອິນ (ເບີງີ່ ໃນຮບສະແດງທີີ່ 4). ການຍ່າງແມ່ນງ່າຍ ໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງ 10 ນາທີເພີ່ອຂ້າມ
ນໍ້າ ອິນ (ຜ່ານຂົວໄມ້ໄຜ່ໃນລະດຝົນ) ເພີ່ອໄປຫາທີີ່ດິນຊຸມຊົນ, ເຊີີ່ງເປັນຊ່ອງແຄບລະຫວ່າງພເຂົາຫີນໃນຫົວມມດ້ານຕະ
ເວັນ ຕົກສຽງເໜອ. ເປັນການງ່າຍທີີ່ຈະສ້າງຮົື້ວກັື້ນໃນຊ່ອງວ່າງແຄບນີື້ເພີ່ອປ້ອງກັນຈາກງົວຄວາຍ, ນັນ
ື້ ຄເຫດຜົນທີີ່ພື້ນທີີ່
ຖກນາ ໃຊ້ໃຫ້ເປັນດິນປະເພນີສາລັບການປກພດ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມີພຽງແຕ່ 15 ຮຕ (ຫຼ ໜງີ່ ໃນສາມຂອງພື້ນທີີ່ໆ
ອອກໃບຕາ ດິນ)ໄປທາງດ້ານທິດຕາເວັນອອກທີເີ່ ໝາະກັບການປກຝັງ, ສ່ວນດ້ານທິດຕາເວັນຕົກໄດ້ຖກໃຊ້ເປັນບໍໍ່ຫີນແຮ່
ໃນຊ່ວງການກໍໍ່ ສ້າງທາງປຢາງຜ່ານໝ່ບ້ານໃນປີ 2002/2003, ແລະປະຈຸບນ
ັ ສາມາດນາໃຊ້. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຈາກ
ທັດສະນະຂອງຊາວ ບ້ານແມ່ນມີຄວາມສົມເຫດຜົນທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນໃນພນ
ື້ ທີີ່ທັງໝົດ ເພີ່ອຮັບປະກັນການເຂົື້າເຖິງໃນ
ອະນາຄົດ ແລະ ເພີ່ອ ຄວບຄຸມການຂຸດຄົື້ນຫີນແຮ່ເພີີ່ມຕີ່ມທີີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ໃນເວລາທີີ່ຖະໜົນຫົນທາງຈະໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງໃນອະນາຄົດ.
ທີີ່ດິນຊຸມຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກາມະການ 08 ຄົນຈາກບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ, ເຊີີ່ງປະກອບມີຜ້ທີີ່ມາ
ຈາກການເລອກຕັງື້ ໃນບ້ານ9 ແລະ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງນາຍບ້ານ. ກົດລະບຽບທີີ່ວາງອອກໂດຍຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມ
ຄອງບໍລິຫານດິນ (ເບີງີ່ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 3) ອະນຸຍາດໃຫ້ໜງີ່ ຄອບຄົວໄດ້ຮັບການຈັດສັນດິນໃນເນື້ອທີີ່ສງສຸດບໍໍ່
ເກີນ 2,500 ຕາແມັດຕໍໍ່ຄອບຄົວ, ນັນ
ື້ ໝາຍຄວາມວ່າ ພື້ນທີີ່ໆເໝາະສົມໃນການປກຝັງທັງໝົດສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້
ທັງໝົດ 60 ຄອບຄົວເປັນການຖາວອນ.

8ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າມີພຽງກຸ່ມຍ່ອຍໜຶີ່ງຂອງບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນສາມາດນາໃຊ້ດິນຕອນນີື້

(ບ້ານ ຕະຫຼາກ) ໝາຍຄວາມວ່າໃບຕາດິນນີື້ ບໍໍ່
ໄດ້ເປັນຂອງລວມໝ່ທັງໝົດ (ເນີ່ອງຈາກຜ້ຍ້າຍເຂົື້າມາໃໝ່ກໍໍ່ມີສິດໃນການນາໃຊ້) ຫຼ ເປັນຂອງຊຸມຊົນທັງໝົດ (ເນີ່ອງຈາກບ້ານນາຖິີ່ນ
ບໍໍ່ໄດ້ລວມຢູ່).
9ເຈົື້າໜ້າທີີ່ໝ່ບ້ານທີີ່ເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກາມະການປະກອບມີ

ນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ, ແນວໂຮມບ້ານ, ຕາຫຼວດ, ສະຫະພັນ

ແມ່ຍິງ, ພະນັກງານປູ່າໄມ້, ພະນັກງານທີີ່ດິນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມບ້ານ.
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ຫຼັກການຄວາມຍຸຕິທາທາງສັງຄົມຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ສະທ້ອນໃນກົດລະບຽບ, ເຊີີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນ
ການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ສາລັບຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ. ຫຼັກການຍັງການົດຕມ
ີ່ ວ່າ ໄລຍະເວລາການນາໃຊ້ດນ
ິ ສງສຸດແມ່ນຫ້າປີ, ດ້ວຍ
ເຫດນັນ
ື້ ຈີ່ງໜັນ
ື້ ໃຈວ່າມີພຽງແຕ່ພດໄລຍະສັື້ນເຊີີ່ງເໝາະສົມໃນການເປັນເປັນອາຫານຈະໄດ້ຖກປກ. ໃນຖານະທີີ່ເປັນສ່ວນ
ໜງີ່ ໃນການສະໜັບສະໜນການຕິດຕາມ ເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າທີີ່ດນ
ິ ໄດ້ສບຕໍໍ່ຖກ“ຄຸ້ມຄອງ”, ອົງການຊິດເຊ-ລາວໄດ້ມອບ
ເງີນກອງທຶນບ້ານຈານວນ 500 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊີງີ່ ຊາວບ້ານມີຄວາມຕ້ອງການຈະໃຊ້ເພີ່ອສ້າງຝາຍຂະໜາດນ້ອຍພາຍ
ໃນຂອບເຂດຂອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມນ
ີ ໍ້າໃຊ້ຕະຫຼອດປີ, ແລະ ເພີ່ອສ້າງສວນກ້າເບ້ຍໄມ້ຂອງບ້ານໂດຍມີຈດ
ຸ
ປະສົງເພີ່ອປກຕົື້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນເນື້ອທີີ່ບາງສ່ວນໂດຍທີີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົື້າຂອງ.10

ຮບສະແດງທີີ່ 4: ແຜນທີຈ
ີ່ າກ ກໂກນ ເພອ
ີ່ ສະແດງທີຕ
ີ່ ງັື້ ຂອງທີດ
ີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນໃນບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖີນ
ີ່ , ແລະ ພມ ລັກສະນະຂອງພເຂົາຫີນທີີ່
ອ້ອມຮອບໝບ
່ າ້ ນ.

10ອົງການຊິດເຊ-ລາວມີຄວາມຊັນເຈນວ່າເງິນທຶນນີື້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພີ່ອຮັບປະກັນການນາໃຊ້ທີີ່ດີ ນຊຸມຊົນຢູ່າງຕໍໍ່ເນີ່ອງ,

ຈຸດມຸ່ງໝາຍແບບສະເພາະເພີ່ອແນໃສ່ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສຸດ .
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ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ມີ

ກ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມທີີ່ 3. ທັດສະນະທີແ
ີ່ ຕກຕ່າງກ່ຽວກັບມນຄ່າຂອງທີດ
ີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນ
ຊາວບ້ານເຊີ່ອວ່າການຮັບຮ້ຢູ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຈະສາມາດປົກປ້ອງດິນຕອນນີື້
ໄວ້ໃຫ້ແກ່ລຸ້ນລກຫຼານໃນອະນາຄົດ.

ຖ້າຫາກບໍໍ່ມີການປົກປ້ອງດິນຕອນນີື້,ອາດຈະມີບາງຄົນພະຍາຍາມຈະຂາຍດິນຕອນນີື້ແບບຜິດກົດໝາຍໃນອະນາ
ຄົດ. ເຖີງວ່າມັນຍັງບໍໍ່ມີຄ່າໃນດຽວນີື້, ດິນທີີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຫົນທາງໃນໝ່ບ້ານຂອງເຮົາສາມາດຂາຍໄດ້ 2-300,000
ບາດ ຕໍໍ່ເຮັກຕາ (ຄະນະກາມະການບ້ານ, 24/11/16).
ແມ່ຍິງໃນໝ່ບ້ານລາຍງານວ່າພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການເຮັດສວນຄົວເພາະວ່າມັນມີຄວາມສະດວກໃນທີີ່ຕັື້ງ
ແລະ ພວກເຂົາສາມາດຍ່າງໄປໃນໄລຍະເວລາທີີ່ສັື້ນ. ສິີ່ງນີື້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີເວລາຫຼາຍຂື້ນເພີ່ອໃຊ້ເວລາໃນໜ້າ
ວຽກຂອງຄອບຄົວ.

ມັນບໍໍ່ແມ່ນເລີ່ອງງ່າຍສາລັບພວກເຮົາທີີ່ຈະປກສວນຜັກໃກ້ກັບເຮອນຂອງພວກເຮົາ ເພາະວ່າໄດ້ມີຄວາມເສັຍຫາຍ
ທີີ່ເກີດມາຈາກສັດລ້ຽງ (ນາງ ສຸກ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ, 24/11/16).
ອົງການຊິີດເຊ-ລາວເຊີ່ອວ່າ ຕົື້ນທຶນ ແລະ ເວລາທີີ່ໄດ້ລົງທຶນໄປໃນຂະບວນການແມ່ນຄຸ້ມຄ່າ, ເພາະມັນໄດ້ປົກ
ປ້ອງທີີ່ດິນຂອງບ້ານຈາກຜ້ທີີ່ຕ້ອງການຍຶດເອົາດິນ.

ໃນເວລາທີີ່ບໍລິສັດເຂົື້າມາແຂວງຄາມ່ວນ,ໄດ້ມີແຮງກົດດັນຕໍໍ່ກັບຊາວບ້ານເພີ່ອຍິນຍອມມອບດິນໃຫ້ພວກເຂົາ,
ບາງຄັື້ງໄດ້ລາຄາດີ. ດິນກາລັງຈະຖກສນເສຍ. ໃບຕາດິນຊຸມຊົນເປັນການປົກປ້ອງແບບພິເສດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ,
ເນີ່ອງຈາກມີຫຼາຍກໍລະນີທີີ່ນາຍບ້ານ ແລະ ພະນັກງານເມອງໄດ້ຮ່ວມມກັນເພີ່ອຂາຍດິນຊຸມຊົນ (ທ່ານ ພິລິລັກ,
ຫົວ ຫນ້າໂຄງການພາກສະໜາມ ອົງການ ຊິດເຊ-ລາວ, 23/11/16).
ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ສາມາດປະຕິບັດເງີ່ອນໄຂຂອງຕົນໃນດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໂດຍການຮັບປະກັນວ່າເພດຍິງ
ໄດ້ ຖກປຶກສາຫາລຢູ່າງເຕັມທີີ່ ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນໃນໝ່ບ້ານ. ອົງການຍັງ
ປະ ຕິບັດໄດ້ໃນເປົ້ັ້າໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທາໃນສັງຄົມໂດຍການຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະຄອບຄົວ, ໂດຍບໍໍ່ຄານງ
ເຖີງ ຖານະຮັັ່ງມີ, ມີໂອກາດໃນການນາໃຊ້ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງດິນຕະຫຼອດໄປ.
ພະນັກງານລັດຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນຈະສບຕໍໍ່ສະໜັບສະໜນວິທີການການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ
ທ່ານແກ້ວບຸນຂັວນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ຄາມ່ວນ ກ່າວວ່າ:
ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເຮັດວຽກຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ເຊີີ່ງໄດ້
ຖກ ອອກແບບ ເພີ່ອໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ. ທຸກໆຕອນດິນໃນ
ແຂວງ ຄວນໄດ້ຮັບໃບຕາດິນປະເພດໃດໜຶີ່ງ (23/11/16).
ທ່ານຍັງສບຕໍໍ່ອີກວ່າ:
ໃນຂະນະທີີ່ການອອກໃບຕາດິນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລ້ອມເພີ່ອ ສະ
ໜັບສະໜນການວັດແທກ, ມັນອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດທີີ່ຈະເພີີ່ມປະສິຕິພາບ ໂດຍການມອບ ໜ້າ
ທີີ່ນີື້ໃຫ້ແກ່ເມອງ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົື້າໄດ້ຄວາມຮຸ້ຫຼາຍກ່ຽວກັບໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.

ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ເລອກຢູ່າງຮອບຄອບທີີ່ຈະບໍໍ່ຜັກດັນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນພື້ນທີີ່ຕອນດິນທີີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍໃນບ້ານ
ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນດ້ວຍເຫດຜົນສອງປະການ.
ປະການທາອິດ, ຕົື້ນທຶນໃນການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ພື້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫ່ຍ, ຍົກຕົວຢູ່າງປູ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ 447 ເຮັກຕາ, ແມ່ນບໍໍ່ສາ
ມາດເຮັດໄດ້. ຕາມທີີ່ Stadel (2014) ໄດ້ກ່າວໄວ້, ຍັງບໍໍ່ມີລະບົບທີີ່ຊັດເຈນໃນປະຈຸບັນເພີ່ອອອກໃບຕາດິນ ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍໍ້
ມນການສາຫຼວດພາບຖ່າຍທາງອາກາດໃນ ສປປ ລາວ. ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າເຂດແດນຂອງພື້ນທີີ່ຕອນດິນຂະໜາດໃຫ່ຍຈາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ແຮງ ງານເພີ່ອຢູ່າງສາຫຼວດໂດຍທີມງານຂອງເຈົື້າໜ້າທີີ່ລັດ, ເຊີີ່ງມີມນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສງສາລັບອົງກອນນ້ອຍໆເຊັັ່ນ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ
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ເຊີີ່ງເປັນ ຜ້ທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າທານຽມໃນການສາຫຼວດ, ເຊີີ່ງປະກອບມີຄ່າອັດຕາກິນ ແລະ ຄ່າເດີນທາງຂອງນັກສາຫຼວດ.
ອົງການ ຊິດເຊ-ລາວຈາຕ້ອງໝັື້ນໃຈວ່າການລົງທຶນຂອງອົງກອນໃນການລົງວັດແທກສາຫຼວດທີີ່ດິນຈະເປັນປະໂຫຍດ.
ປະການທີສອງ, ປູ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກອົງການຊິດເຊ-ລາວວ່າບໍໍ່ມີຄວາມຈາເປັນທີີ່ຈະມີການຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະ
ຍາວ ບໍໍ່ຄຸ້ມທີີ່ຈະມາໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດິີນ, ເນີ່ອງຈາກມັນບໍໍ່ມີເຄີ່ອງປູ່າຂອງດົງທີີ່ມີຄ່າ 11ເຊີີ່ງຈະເປັນແຫຼ່ງອາຫານ ຫຼ ລາຍໄດ້.
ດັັ່ງທີີ່ໄດ້ລະບຸໃນກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 2, ອົງການຊິດເຊ-ລາວຮັບຮ້ດີເຖີງຄວາມຈາເປັນໃນການຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີີ່ໄດ້ຖກນາໃຊ້ແບບຍນຍົງ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນທັງໝົດໃນຂະບວນການການອອກໃບຕາດິນຂອງມັນ, ແລະສິີ່ງນີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເນື້ອທີີ່ 41.6
ເຮັກຕາ ໂດຍຜ່ານກົດລະບຽບການນາໃຊ້ແບບດັັ່ງເດີມທີີ່ມີຢູ່ເຊີີ່ງສາມາດບັນທຶກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນລະບຽບແບບແຜນໄດ້. ດ້ວຍ
ເຫດຜົນດ້ານ ຕົື້ນທຶນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ເພາະສະນັື້ນ, ຊຸມຊົນບໍໍ່ມີທາງເລອກທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນພື້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າ
ນີື້ໄດ້.
ຂໍໍ້ຈາກັດເພີີ່ີມຕີ່ມໃນການຜັນຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຢູ່າງໄວວາແມ່ນຫຼັກການໃນການເຮັດວຽກຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ
ເອງ, ເຊີີ່ງໃຫ້ຄວາມສາຄັນດ້ານຄຸນນະພາບ, ລວມທັງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຫຼາຍກວ່າດ້ານປະລິມານ (ພື້ນທີີ່ຄວບຄຸມ)

ກ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມທີີ່ 4. ຫຼກ
ັ ການຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວທີຈ
ີ່ າເປັນຕອ້ງຖກປະຕິບດ
ັ ໃນຂະບວນການອອກໃບ
ຕາດິນຊຸມຊົນ
•
•
•
•
•
•
•

ຮ່ວມມຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານທ້ອງຖີີ່ນເພີ່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ອຮັບປະກັນການຮັບຮ້ຢູ່າງ ຕໍໍ່
ເນີ່ອງກ່ຽວກັບໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ໃນເວລາທີີ່ອົງການຊິດເຊ-ລາວສິື້ນສຸດລົງ.
ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນມີຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບສິດດ້ານກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບທີີ່ດິນຊຸມຊົນ,
ແລະ ສາມາດມີຄາເຫັນໃນການຊົມໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນອະນາຄົດ.
ເລີີ່ມຕົື້ນກິດຈະກາໃນພື້ນທີີ່ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍນນົງກ່ອນຈະຂະຫຍາຍໃຫ້ໃຫ່ຍ.
ຜ້ຍິງ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກທີີ່ດ້ອຍໂອກາດຄົນອີ່ນໃນຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕັມທີີ່ໃນຂະບວນການ
ການອອກໃບຕາດິນເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖກລວມເຂົື້າແລ້ວ.
ຄະນະກາມະການຄຸ້ີ່ມຄອງໄດ້ຖກແຕ່ງຕັື້ງຂື້ນປະກອບມີຕົວແທນທີີ່ມາຈາກການເລອກຕັື້ງເຊີີ່ງປະກອບມີ ເພດ
ຍິງ.
ເຮັດວຽກເພີ່ອຄວາມຍຸຕິທາໃນສັງຄົມໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ດ້ວຍການເຂົື້າເຖີງທີີ່ດິນໄດ້ຢູ່າງສະເໝີພາບກວ່າໃຫ້
ແກ່ຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ເພດຍິງ.
ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົດລະບຽບຈາເປັນຕ້ອງມີໄວ້ ເພີ່ອຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນ ເຊີີ່ງເປັນທີີ່ເຂົື້າໃຈ ແລະ
ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທຸກຄົນ.
ແຫຼ່ງທີີ່ມາ: ການສາພາດທີມງານ ຊິດເຊ-ລາວ

11ອົງການຊິດເຊ-ລາວ

ສະໜັບສະໜນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນບ້ານທີີ່ມີເຄີ່ອງປູ່າຂອງດົງທີີ່ມີຄ່າເຊີີ່ງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມ
ຊົນ. ໃນປີ 2017, ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ຈະຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພີ່ອດາເນີນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຫ້ໄດ້ 150 ຮຕ ໃນບ້ານໂພນ
ໄຊ, ເມອງ ມະຫາໄຊ, ເຊີີ່ງເປັນບ້ານທີີ່ມີຊັບພະຍາກອນທີີ່ສາຄັນ ‘ໄມ້ແຕ້’ (ໄມ້ປູ່ອງປະເພດໜີ່ງ) ທີີ່ໄດ້ນາໃຊ້ເຂົື້າໃນການສານກະຕິບ
ເຂົື້າ ແລະ ຫັດຖະກາອີ່ນໆ .
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4. ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຮັບ
ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກກໍລະນີສກສານີື້ໄດ້ຖກນາສະເໜີໃນຂ້າງລຸ່ມ.12
1.ລັກສະນະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ ເຮັດໃຫ້ບ້ານເປັນຕົວແທນທີີ່ເໝາະສົມໃນການອອກໃບຕາດິນ
ຊຸມຊົນ.
ຄຸ້ມບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ເປັນບ້ານນ້ອຍ, ເປັນບ້ານທີີ່ມີຊົນເຜົັ່າດຽວ ແລະ ມີສາສະໜາດຽວ, ເປັນບ້ານທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຖກຍົກຍ້າຍ
ແລະ ບໍໍ່ມີການເຄີ່ອນຍ້າຍເຂົື້າມາຂອງຄອບຄົວຜ້ອົບພະຍົບ. ລັກສະນະເຫຼົັ່ານີື້ໄດ້ເພີີ່ມໂອກາດໃນການບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ມີ
ຄວາມສາເລັດໃນໄລຍະຍາວ, ເນອ
ີ່ ງຈາກ:

ການເປັນກຸ່ມນ້ອຍແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍທີີ່ຈະຖກແບ່ງແຍກທີີ່ມາຈາກການຂັດແຍ່ງ ຫຼຶ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ
ຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍ...ການທີີ່ມີລກ
ັ ສະນະອັນດຽວກັນເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການຂັດແຍ່ງກັນເອງພາຍໃນກຸ່ມ-ສະມາຊິກ
ທີີ່ມີພື້ນຖານຄ້າຍຄກັນສ່ວນຫຼາຍຈະມີຄວາມເຊີ່ອໃຈເຊີີ່ງກັນແລະກັນ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນກິດ
ຈະກາຂອງພວກເຂົາຮ່ວມກັນ (FAO, 1994:38)
ລັກສະນະແບບນີື້ ເຮັດໃຫ້ບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຫຼາຍໆບ້ານໃນ ສປປ ລາວ, ເຊີີ່ງລະບົບສັງຄົມໃນ
ບ້ານໄດ້ຖກກະທົບໂດຍນະໂຍບາຍຍົກຍ້າຍຖິີ່ນຖານ ແລະ ການລວມບ້ານ (Baird ແລະ Shoemaker,2007) ຫຼ ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສັງຄົມເນີ່ອງຈາກລະດັບຄວາມຮັັ່ງມີແຕກຕ່າງກັນ (Rigg, 2006).
2.ການຄຸມ
້ ຄອງທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນລະດັບບ້ານໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ
ຕອນດິນທີີ່ຖກຄັດເລອກເພີ່ອອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແມ່ນໄດ້ຖກຄຸ້ມຄອງໂດຍບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ເຊີີ່ງເປັນດິນກະສິກາ
ຂອງຊຸມຊົນ. ບົດບາດຫຼກ
ັ ຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແມ່ນການບັນທຶກເປັນເອກະສານໃຫ້ເປັນທາງການກ່ຽວກັບລະບົບ
ການ ຄອບຄອງນາໃຊ້ທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ໂດຍຫວັງວ່າຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີີ່ດນ
ິ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂື້ນ. ສິີ່ງນີື້
ເປັນ ໄປຕາມຄາແນະນາຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ທີີ່ສະເໜີໂດຍອົງການ FAO (2012:31):
ໃນກໍລະນີທີີ່ຊຸມຊົນໃດນຶີ່ງບໍໍ່ຄັດຄ້ານ, ລັດຄວນຊ່ວຍບັນທຶກເອກະສານຢູ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມນຂ່າວ
ສານກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ທີີ່ຕັື້ງຂອງດິນ, ພື້ນທີີ່ປະມົງ ແລະ ປູ່າໄມ້ທີີ່ຖກນາໃຊ້ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍຊຸມຊົນນັື້ນ. ໃນບ່ອນ
ທີສ
ີ່ ິດຄອບຄອງນາໃຊ້ຂອງຊາວບ້ານພື້ນເມອງ ແລະ ຊຸມຊົນອີ່ນໆທີີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນາໃຊ້ຕາມປະເພນີ ໄດ້ຮັບການບັນ
ທຶກໄວ້ຢູ່າງເປັນທາງການ, ສິດຄອບຄອງນາໃຊ້ເຫຼົັ່ານັື້ນຄວນໄດ້ຮັບການບັນທຶກຮ່ວມກັນກັບສິດຄອບຄອງນາໃຊ້ອີ່ນໆຂອງລັດ
, ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພີ່ອປ້ອງກັນການຮຽກຮ້ອງສິດທີີ່ຊໍ້າຊ້ອນ.

ຕອນດິນທີີ່ໄດ້ຖກຄັດເລອກເປັນດິນທີີ່ບໍໍ່ມີສ່ວນໃດທີີ່ເປັນທີີ່ດນ
ິ ສ່ວນບຸກຄົນ (ມີໃບຕາດິນ ຫຼ ອ້າງສິດ), ເຊີີ່ງອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ຂັື້ນຕອນທີສ
ີ່ ະເໜີໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພີ່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຊ້ນະໂຍບາຍໃດກັບຜ້ຖຄອງທີີ່

ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກກໍລະນີສຶກສາອີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາມາດຫາໄດ້ຈາກກຸ່ມແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມນທີີ່ດິນ
(LIWG, 2012a; LIWG, 2012b; ແລະ LIWG, 2013).
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ດິນເອກະຊົນ, ເຊັນ
ັ່ ວ່າ ການໂນ້ມນ້າວໃຫ້ພວກເຂົາຍົກເລີກການອ້າງສິດ ເພີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ຫຼ ການອອກໃບ
ຕາດິນສ່ວນບຸກຄົນສາລັບຕອນດິນນັື້ນໆ ພາຍໃນຂອບເຂດທີີ່ດິນຊຸມຊົນທີີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ. ຈາກປະສົບການຂອງພວກ
ເຂົາໃນໝ່ບ້ານທ້ອງຖິີ່ນ, Liu and Sigaty (2009:7)“ບໍໍ່ເຊີ່ອວ່າບຸກຄົນຈະເລອກ ເສຍສະຫຼະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ໄດ້ໃບຕາດິນສ່ວນບຸກຄົນເພີ່ອໃຫ້ເປັນໃບຕາດິນລວມໝ່”
3. ຂະບວນການການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີີ່ດາເນີນໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ ຜ່ານມາໄດ້ເປັນພື້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ
ການທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ການົດເຂດແດນລະຫວ່າງບ້ານປະກົດວ່າ ເປັນບັນຫາຫຼກ
ັ ໃນແຂວງຄາມ່ວນ, ທັງນີື້ກໍໍ່ເນອ
ີ່ ງມາຈາກພຸມິປະເທດ
ບາງສ່ວນເປັນພນ
ື້ ທີີ່ຮາບພຽງ (ລະຫວ່າງພເຂົາຫີນ) ແລະ ຂາດຄຸນສົມບັດຂອງດິນທີີ່ຊັດເຈນ. ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ມີບົດບາດສາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົັ່ານີື້ ໃນ 14 ໝ່ບ້ານຂອງກຸ່ມບ້ານເປົ້ັ້າໝາຍ, ແຕ່ວ່າມີ 06
ບ້ານ ໃນ 20 ບ້ານບໍໍ່ສາມາດສາເລັດການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເນີ່ອງຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງເລີ່ອງເຂດ
ແດນ ຢູ່າງຕໍໍ່ເນີ່ອງ. ຜົນການສຶກສານີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທິີ່ດນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະມີ
ປະສິດທິພາບ ທີີ່ສຸດຖ້າຫາກເຮັດໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ, ແທນທີີ່ການເລອກບ້ານທີີ່ກະແຈກກະຈາຍກັນຢູ່. ໃນເວລາທີີ່ການ
ວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ສາເລັດ, ມັນໄດ້ເປັນຊ່ອງທາງທີີ່ສາຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຊາວບ້ານໃນ
ການອອກໃບຕາດິນ ຊຸມຊົນ, ທັງນີື້ກໍໍ່ເພາະວ່າຄ່ມການວາງແຜນທີດ
ີ່ ນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປີ 2010 ມີຂໍໍ້ບັງ ຄັບໃນການ
ປະຕິບັດດັງັ່ ນີ:ື້
•

ມີການການົດເຂດແດນໝ່ບ້ານຢູ່າງຊັດເຈນ

•

ຕ້ອງມີເພດຍິງເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ

•

ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົື້າໃນເລີ່ອງທີີ່ດນ
ິີ

ໃນເວລາທີີ່ປະຕິບດ
ັ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົມ, ການປະຕິບດ
ັ ເຫຼົັ່ານີື້ບຈ
ໍໍ່ າເປັນຕ້ອງເຮັດຊໍ້າ.
4. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໂດຍທີີ່ຍັງບໍໍ່ມີ ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ພາຍ
ໃຕ້ ບາງສະຖານະການ
ເຖີງແມ່ນວ່າ ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມອາດຈະເປັນພື້ນຖານທີີ່ດີໃຫ້ແກ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ
(ບົດຮຽນທີ 3), ມັນຍັງມີຄວາມຈິງຢູ່ວ່າ ຊາວບ້ານໃນ ສປປລາວ ມີການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປັນຢູ່າງດີ ພາຍ
ໃຕ້ ການຄອບຄອງນາໃຊ້ຕາມປະເພນີມາຫລາຍຊົັ່ວຄົນ. ການສາພາດບັນດາຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ແນະນາວ່າ ການວາງແຜນ
ນາໃຊ້ ທີີ່ດນ
ິ ຢູ່າງເຕັມຮບແບບ (ອີງຕາມ ຄ່ມ PLUP ປີ 2009) ອາດຈະບໍໍ່ຖວ່າເປັນເງີ່ອນໄຂເບື້ອງຕົື້ນກ່ອນການອອກ
ໃບຕາດິນ ຖ້າຫາກພື້ນທີີ່ສະເໜີບໄໍໍ່ ດ້ຖກຮຽກຮ້ອງຈາກ ໝ່ບ້ານໃກ້ຄຽງ13ແລະ ຄວາມໝັື້ນໃຈວ່າການຄອບຄອງນາໃຊ້ດນ
ິ
ຕາມປະເພ ນີຍັງຄົງເປັນທີີ່ຍອມຮັບຈາກຊາວບ້ານທຸກຄົນທີີ່ອາໃສຢູ່ນນ
ັື້ . ປັດໃຈເຫຼົັ່ານີື້ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໃນ
ຖານະເປັນ ສ່ວນໜງີ່ ຂອງຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ແຕ່ກໍໍ່ບໍໍ່ຈາ ເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແບບເຕັມຮບແບບ.

13ການການົດເຂດແດນຂອງໝ່ບ້ານແມ່ນຢູ່ໃນຂັື້ນຕອນທີ

3 ຂອງຄ່ມ ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບທີສ່ວນຮ່ວມ (2009).
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ໃນເວລາທີີ່ຖາມວ່າສິີ່ງນີື້ສາມາດເຮັດໄດ້ບໍໍ່ໃນແຂວງຄາມ່ວນ, ພະນັກງານພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມຕອບວ່າ ໃນທາງທິດສະດີ ບ້ານສາມາດສະເໜີຂໍອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາລັບຕອນດິນກະສິກາ (ລົງລາຍເຊັນໂດຍ
ຊາວບ້ານທັງໝົດ), ສະເໜີຂໍອະນຸມັດຕອນດິນດັັ່ງກ່າວຈາກທ່ານເຈົື້າເມອງ, ແລະ ສະເໜີຫາທີມງານຈາກພະແນກຊັບພະ
ຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເພີ່ອລົງມາວັດແທກດິນ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຊັັ່ນດຽວກັນທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນ
ຊຸຸມຊົນສາລັບປູ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ (ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນປູ່າສະຫງວນ ຫຼ ປູ່າຕົື້ນນໍ້າ)14 ໂດຍມີຂັື້ນຕອນເພີີ່ມຕີ່ມຄການກະກຽມແຜນ
ຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້(ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 42 ກົດໝາຍປູ່າໄມ້ 2007).
ສິີ່ງນີື້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າວິທີການຕາມຂະແໜງການອົງການ GIZ/LMDP, ເຊີີ່ງຈັດປະເພດພື້ນທີີ່ຂອງທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນຕາມປະເພດ
ການນາໃຊ້ດນ
ິ , ມີພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍໃນສປປລາວ ເຊີີ່ງສອດຄ່ອງກັບຮບແບບ “ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
ເຊີີ່ງອະທິບາຍໂດຍ Ewers (2011).15ດັັ່ງທີີ່ກ່າວໄວ້ໃນກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 2, ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເຊີ່ອໝັື້ນວ່າແຜນການ
ຄຸ້ມຄອງທີີ່ມີກົດລະບຽບ (ທັງດິນກະສິກາ ແລະ ດິນປູ່າໄມ້), ມີຄວາມນ່າເຊີ່ອຖຫຼາຍຂຶື້ນ ຕໍໍ່ກັບລັດຖະບານເພາະເປັນການ
ພິສດວ່າບ້ານມີຄວາມສົນໃຈໄລຍະຍາວໃນການເບີງີ່ ແຍງຕອນດິນໃນຮບແບບຍນຍົງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການພັດທະນາ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ເພີ່ອສົັ່ງຂໍອະນຸມັດຈາກອານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຖານະເປັນເງີ່ອນໄຂເບື້ອງຕົື້ນໃນການອອກໃບ
ຕາດິນຊຸມຊົນ, ແມ່ນບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຮັບຮ້ສິດຄອບຄອງນາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງຊຸມຊົນທີີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວຕາມ ທີີ່
ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນ VGGT.
ພະນັກງານພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ອີງຕາມດາລັດຂອງປະທານປະເທດ
ເລກທີ 003 (2012)16 ພວກເຂົາຈະບໍໍ່ໄດ້ຄດ
ິ ຄ່າທານຽມໃນການວັດແທກທີີ່ດນ
ິ ເພີ່ອອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ແຕ່ອາດຈະ
ໃຫ້ບ້ານຈ່າຍຄ່າອັດຕາກິນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງຂອງພະນັກງານລັດ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ການສະເໜີລກ
ັ ສະ
ນະດັງັ່ ກ່າວພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງຄາມ່ວນ ແມ່ນບໍໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ, ອາດຈະເປັນ
ເພາະວ່າຕົື້ນທຶນອາດຈະສງເກີນໄປ, ເຖີງວ່າບ້ານຈະເຂົື້າໃຈວ່າບ້ານມີສິດທີີ່ຈະສະເໜີຂໍອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແລະມີຄວາມ
ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂັື້ນຕອນການອອກໃບຕາດິນ.

5. ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍບໍໍ່ຈາເປັນຕ້ອງມີການອອກໃບຕາດິນທີີ່ເປັນລະບົບ
ການອອກໃບຕາດິນຢູ່າງເປັນລະບົບ, ທີີ່ໄດ້ສະເໜີໂດຍ GIZ/LMDP (2015), ລັດຖະບານເຫັນວ່າດີກວ່າການອອກໃບ
ຕາດິນສະເພາະຕອນ ເນີ່ອງຈາກມັນກວມເອົາອານາເຂດທີີ່ດິນທັງໝົດຂອງບ້ານ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການເກັບ
ພາສີໃນອະນາຄົດ. ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ນອກຂະບວນ

14 ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີີ່ດິນປະຈຸບັນ(2003)

ແລະ ກົດໝາຍປູ່າໄມ້ (2007) ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແມ່ນຍົກເວັື້ນ ປູ່າປ້ອງກັນ
ແລະ ປູ່າສະຫງວນ, ເຊີີ່ງຍັງເປັນຊັບສິນຂອງລັດ.
15ກຸ່ມແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມນເລີ່ອງທີີ່ດີນ

(2013: 6) ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ການຈາແນກປະເພດທີີ່ດິນຊຸມຊົນແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນ ເພາະວ່າ
ເປັນເງີ່ອນໄຂກ່ອນການອອກໃບຕາດິນ: “ ແຕ່ລະຕອນດິນຂອງດິນຊຸມຊົນ, ມັນຈາຕ້ອງໄດ້ການົດປະເພດ, ເຂດແດນ ແລະ ເປົ້ັ້າໝາຍ
ຂອງການນາໃຊ້ທີີ່ດິນຢູ່າງຈະແຈ້ງ ທັງນີື້ກໍໍ່ເພີ່ອຫຼີກລ່ຽງການປອມແປງກາມະສິດການນາໃຊ້ທີີ່ດິນຊຸມຊົນ .”
16ຄວາມຈິງແລ້ວໃນດາລັດບໍໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງທີີ່ດິນຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະ.

ມາດຕາ 83, ຂໍໍ້ 3.4 ໄດ້ເວົື້າກ່ຽວກັບການຍົກເວັື້ນຄ່າທານຽມ

ໃນການວັດແທກທີີ່ດິນສາລັບ ‘ຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ’.
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ການອອກໃບຕາດິນຢູ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມັນສາມາດເປັນຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ໜ້າພໍໃຈໃນຕົວມັນເອງ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມັນ
ມາ ພ້ອມກັບຄວາມສ່ຽງ, ດັງັ່ ທີີ່ອົງການ GIZ (2015:18) ໄດ້ກ່າວໄວ້:
ການສຶກສາເມີ່ອບໍໍ່ນານມານີື້ໃນລາວ ແລະ ກາປເຈຍໄດ້ພິສດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຂື້ນທະບຽນທີີ່ດິນກວມເອົາພຽງແຕ່ສ່ວນໜີ່ງ
ຂອງພື້ນທີີ່ດິນໂດຍລວມທີີ່ນາໃຊ້ໂດຍຊາວບ້ານ. ຍົກຕົວຢູ່າງ ມີພຽງແຕ່ຕອນດິນ “ເອກະຊົນ” ຫຼ ຕອນດີນຂອງຊຸມຊົນ, ຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ເພີີ່ມແຮງກົດດັນໃນການຈັດສັນພື້ນທີີ່ອີ່ນ, ພື້ນທີີ່ດິນທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ີ່ລົງທະບຽນ.

6. ເພດຍິງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໃບຕາດິນຊຸມຊົນທີີ່ຢູ່ໃກ້ກບ
ັ ບ້ານ
ໃນ ສປປ ລາວ, ການປະສົມປະສານກັນຂອງການສາປະທານທີີ່ດນ
ິ ແລະ ການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນໃນອຸດສະຫະກາ
ປກໄມ້ (ຢາງພາລາ, ກະຖິີ່ນ, ໄມ້ວິກ, ກວ້ຍ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີີ່ດິນລວມທີີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໝ່ບ້ານຫຼດ
ຸ ລົງ ເຊີີ່ງກ່ອນໜ້າເປັນພນ
ື້
ທີີ່ໃນການຊອກຫາອາຫານ (Kenney-Lazar, 2016). ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ເປັນຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເນີ່ອງຈາກ
ວ່າພວກເຂົາເຈົື້າເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຊອກຫາອາຫານ ແລະ ຜະລິດອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າໂພສະນາການສາລັບຄອບຄົວ.
ພວກເຂົາເຈົື້າຈາຕ້ອງເດີນທາງໄກຫຼາຍກວ່າເກົັ່າ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶື້ນໃນການຊອກຫາອາຫານລວມທັງເຄີ່ອງປູ່າຂອງດົງ
((Daley, Osorio, ແລະ Mi Young Park, 2013). ຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນທີີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໝບ
່ ້ານ
ພາຍໃຕ້ໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາມາດສົັ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ຂອງເພດຍິງ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພສະນາການຂອງຄອບຄົວ.
7. ກົດລະບຽບໃນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບປະກັນການເຂົື້າເຖີງດີນຂອງຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກກວ່າ
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແບບໄວວາ ແລະ ບໍໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ໃນ ສປປ ລາວ ສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບຫຼາຍ
ຂື້ນໃນລະດັບບ້ານ (ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສັງຄົມ)ເພາະວ່າຊາວນາຜ້ທີີ່ມີທຶນຮອນ ແລະ ແຮງງານແມ່ນໄດ້ປຽບຈາກໂອກາດ
ໃໝ່ໃນການຜະລິດກະສິກາເປັນສິນຄ້າ ດ້ວຍການສວຍໃຊ້ທີີ່ດິນເຊີີ່ງກ່ອນໜ້ານີື້ເປັນຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ (Rigg,
2006; Fujita ແລະ Phengsopha, 2008; Vongvisouk et al., 2016). ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ອະທິບາຍ ທີີ່
ດິນຊຸມຊົນທີີ່ໄດ້ອອກໃບຕາດິນວ່າເປັນ “ການລົງທຶນເພີ່ອຄວາມຍຸທາໃນສັງຄົມໃນຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນ” ເນີ່ອງຈາກມັນໄດ້ການົດ
ໃຫ້ຊາວບ້ານທຸກຄົນສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດໄປ,
ສະນັນ
ື້ ມັນເປັນການສ້າງຕາໜ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່
ຄອບ ຄົວທີີ່ທຸກຍາກວ່າ. ກົດລະບຽບໄດ້ຈາກັນເນື້ອທີີ່ 2,500 ຕາແມັດ ຕໍໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ຫ້າມປກພດຢືນຕົື້ນໄລຍະຍາວ.
8. ທ່າແຮງໃນການສົງັ່ ເສີມການປະຕິຮບການຄອບຄອງທີີ່ດິນ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມໃນທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ມີຂະໜາດ
ນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ເຊັັ່ນອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແມ່ນມີຈາກັດ, ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເປັນໄປຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ
ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເປັນອົງກອນຂະໜາດນ້ອຍທີີ່ເຮັດວຽກຢູ່ພຽງແຕ່ແຂວງດຽວ, ເຊີີ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບລັດຖະ
ບານເພີ່ອໃຫ້ອົງກອນດາເນີນງານຕໍໍ່ໄປໄດ້ ແລະ ຈ່າຍເງິນເດອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນເອງ. ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ຍັງ
ຂາດ ຄວາມສາມາດ ແລະ ອານາດທີີ່ຈະຕັງື້ ຄາຖາມກ່ຽວກັບຕົວແບບທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ຮບແບບ“ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຖກມອບໝ
າຍ”, ຫຼ ວິທີການອອກໃບຕາດິນ“ແບບສະເພາະຕອນ”) ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີີ່ຜ້ໃຫ້ທຶນຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າ ແລະ ມີ
ອິດທິພົນ ຫຼາຍກວ່າ (ເຊັັ່ນGIZ/LMDP) ໄດ້ນາໃຊ້ຕົວແບບດັັ່ງກ່າວນີື້ ເປັນພນ
ື້ ຖານໃນກິດຈະກາຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ.
ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເຊີ່ອວ່າ ບົດບາດຂອງຕົນ ແມ່ນເພີ່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນຮບແບບທີີ່ດີຂື້ນ, ໂດຍຜ່ານການສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ຊາວບ້ານສາມາດການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າໃນວີທີການແບບຊຸມຊົນໄດ້ເປັນຢູ່າງດີສາເລັດ. ເຖີງຢູ່າງໃດ
ກໍໍ່ຕາມ, ເງີ່ອນໄຂຈາເປັນທີີ່ວ່າຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງກ່ອນຈງີ່ ມີການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົມນັື້ນ ຜ້ປະຕິບັດບາງລາຍວ່າເຫັນ
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ວ່າ ເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີບ
ີ່ ໍໍ່ຈາເປັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນມີຄວາມລ່າຊ້າ ແລະ ໂດຍ
ທົັ່ວ ໄປຕ້ອງໄດ້ມີການສະໜັບສະໜນຈາກຜ້ໃຫ້ທຶນພາຍນອກ.
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5. ເງີ່ອນໄຂສາລັບການຂະຫຍາຍ
5.1.ຜົນສາເລັດຂອງການຜັນຂະຫຍາຍນະວັດຕະກາ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຜັນຂະຫຍາຍ CLT, ດັງັ່ ທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນພາກນີ,ື້ ແມ່ນເພີ່ອແກ້ໄຂຄວາມລົື້ມເຫລວທີີ່ຂະບວນ
ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ (LUP) ບໍໍ່ສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍໍ່ການເວນຄນທີີ່ດນ
ິ . ຄາຖາມສາຄັນທີີ່
ຈະຕ້ອງຖາມບັນດາຜ້ວາງນະໂບບາຍມີຄ:
ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ (GoL) ມີຄວາມພ້ອມໃນລະດັບດີທີີ່ຈະຂະຫຍາຍການຮັບຮ້ສິດຄອບຄອງນາໃຊ້ທີີ່
ດິນຕາມກົດຫມາຍໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນໃນຂອບເຂດກ້ວາງ, ແລະ ຫລີກລ່ຽງ ການເສຍເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການຮັບຮ້ສິດຄອບຄອງນາໃຊ້ເທີ່ອລະຕອນ?ມີທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຫລາຍເທົັ່າໃດ ແລະ ມີປະເພດໃດ
ແດ່ທີີ່ລດ
ັ ຖະບານກຽມພ້ອມທີີ່ຈະອອກເປັນໃບຕາດິນຊຸມຊົນ?
ວິທີການມອບສິດໃຫ້ບ້ານ (ຫລ ອານາເຂດ) ເພີ່ອຮັບຮ້ສິດຄອບຄອງທີີ່ດິນຢູ່າງເປັນທາງການນັື້ນໜ້າທີີ່ເປັນວິທີການທີີ່ງ່າຍ
ດາຍທີີ່ສຸດ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບທີີ່ສຸດເພີ່ອປົກປ້ອງທີີ່ດິນກະສິກາ ແລະ ທີດ
ີ່ ິນປູ່າໄມ້ທັງຫມົດພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານ, ເນີ່ອງ
ຈາກທີີ່ດນ
ິ ທັງຫມົດທີໄີ່ ດ້ຖກການົດໃນແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ (LUP) ທີີ່ແມ່ນດິນຂອງລັດຫຼສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນໄດ້ຖກຄຸ້ມ ຄອງ
ໂດຍບ້ານພາຍໃນຂອບເຂດຂອງບ້ານດັງັ່ ກ່າວ. ວິທີການມອບສິດໃຫ້ບ້ານຫລອານາເຂດບ້ານ ເພີ່ອຮັບຮ້ສິດຄອບຄອງ ທີີ່
ດິນຢູ່າງເປັນທາງການນັນ
ື້ ອາດບໍໍ່ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງການບຸກລຸກຈາກບຸກຄົນພາຍນອກ,

ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນທ່າອ່ຽງໃນ

ປະຈຸບນ
ັ ຊງີ່ ຄອບຄົວທີີ່ຮັັ່ງມີ ແລະ ມີເສັື້ນສາຍພາຍໃນບ້ານມັກຈະຮຽກຮ້ອງຫຼຈັບຈອງເອົາທີີ່ດິນ ທີີ່ຍັງບໍໍ່ໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນ
ເນີ່ອງຈາກດິນເລີີ່ມຫາຍາກຂຶື້ນ, ແລະ ດ້ວຍເຫດນີື້ ອາດຈະໄປກວມເອົາທີີ່ດິນຊຶີ່ງເມີ່ອກອ່ນເຄີຍ ເປັນພນ
ື້ ຖານທີີ່ດິນຊຸມຊົນ
ຂອງບ້ານ. ການປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນທີດ
ີ່ ນ
ິ ບ້ານຈະເປັນມາດຕະການປົກປ້ອງແທກຊົັ່ວຄາວຈົນກ່ວາ ການຂື້ນທະບຽນ
ແລະການອອກໃບຕາດິນແບບທາງການໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຕອນດິນພາຍໃນອານາເຂດຂອງບ້ານຈະສາເລັດສົມບນໃນອະນາຄົດ.
ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວິທີການມອບສິດໃຫ້ບ້ານ ຫລ ອານາເຂດບ້ານທີີ່ນາໃຊ້ເພີ່ອການຂື້ນທະບຽນບໍໍ່ສາມາດຖກຮັບ
ຮອງໂດຍລັດຖະບານ,ບັນດາອົງກອນພັດທະນາຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ສບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແບບສະເພາະ ຕໍໍ່
ໄປໃຫ້ດີທີີ່ສຸດເທົັ່າທີີ່ເປັນໄປໄດ້. ເພີ່ອໃຫ້ມີໂອກາດປະສົບຜົນສາເລັດ ວິທີການແບບສະເພາະຕອນນີື້ແມ່ນຕ້ອງການເງີ່ອນ
ໄຂດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້:
1. ການພັດທະນາຂັື້ນຕອນການທາງກົດຫມາຍແບບທາງການສາລັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ
ການຈາລອງຮບແບບຂອງ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ສາລັບຕອນດິນຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ໂດຍສະເພາະໃນ
ແຂວງຄາມ່ວນ, ເນີ່ອງຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະຫວ່າງກັນໄດ້ຖກສ້າງຂື້ນແລ້ວລະຫວ່າງ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະ ລັດຖະ
ບານທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ບັນທັດຖານໃນການອອກໃນຕາດິນຊຸມຊົນກໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂື້ນແລ້ວ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນກ່
ວາ ຂັື້ນຕອນໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຈະໄດ້ຖກຮັບຮອງເປັນທາງການໃນລະດັບຊາດ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ນ້ອຍທີີ່ນະ
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ວັດ ຕະການີຈ
ື້ ະສາມາດຂະຫຍາຍໃນສ່ວນອີ່ນຂອງປະເທດ. ອົງການ GIZ (2015:7) ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍນີື້
ໂດຍ ຫຍໍໍ້ຄ:

ເມີ່ອໃດທີີ່ນະໂຍບາຍທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄດ້ຖກຮັບຮອງຢູ່າງເປັນທາງການ, ສີີ່ງທ້າທາຍຫຼັກສາລັບຂະແຫນງການທີີ່ດິນໃນ ສປປ
ລາວ ຈະແມ່ນການທົບທວນ ແລະ ດັດປັບກົດຫມາຍທີີ່ດິນໂດຍບໍໍ່ໃຫ້ມີຄວາມລ່າຊ້າອີກຕໍໍ່ໄປ. ພາຍຫລັງກົດຫມາຍທີີ່ດິນ
ຖກຮັບຮອງ, ດາລັດກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍທີີ່ດິນຈະຕ້ອງໄດ້ຖກດັດປັບຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ເງີ່ອນໄຂຈາ
ເປັນອີ່ນໆໃນການເຮັດໃຫ້ກອບວຽກທາງກົດຫມາຍມີຄວາມສົມບນຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່າງຄາແນະນາທີີ່ສົມບນກ່ຽວກັບການຂື້ນ
ທະບຽນຕອນດີນຊຸມຊົນແລະຕອນດີນຂອງລັດ,ໂດຍອີງໃສ່ກົດຫມາຍທີີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ,ດາລັດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແລະ
ເອກະ ສານແນວຄວາມຄິດສະບັບນີື້.

ເງີ່ອນໄຂທີີ່ຈາເປັນສາລັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຈະມາພ້ອມກັບລະບົບທີີ່ຖກຍອມຮັບເຊັັ່ນ:ການນາໃຊ້ຂໍໍ້ມນແບບອັກ
ຄະຣະດັັ່ງທີີ່ໄດ້ພນ
ັ ລະນາໂດຍ Stadel (2014), ຊີ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກດິນທີີ່ມີພື້ນທີີ່ກວ້າງໃຫ່ຍຊີ່ງເຫມາະ
ສົມແກ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.
ນອກຈາກນັນ
ື້ , ຊຸມຊົນທ້ອງຖີີ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບສິດ

ໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ

ໃນ ຊ່ວງການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ (LUP) ແລະ ວິທີການທີີ່ພວກເຂົາສາມາດບັນລຸໄດ້ສດ
ິ ດັັ່ງກ່າວ, ເພີ່ອໃຫ້ການອອກໃບ
ຕາ ດິນຊຸມຊົນ “ຖກຂັບເຂີ່ອນໂດຍຄວາມຕ້ອງການ” ບໍໍ່ແມ່ນ“ຖກຂັບເຄີ່ອນໂດຍຜ້ໃຫ້ທຶນ”
2. ການຮັບຮ້ປູ່ານາໃຊ້ຂອງບ້ານທີີ່ຖກວັດແທກໃນການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ວ່າ ເປັນທີດ
ີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນໃນກົດຫມາຍວ່າ
ດ້ວຍປູ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງ, ແລະ ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ
ການຮັບຮ້ປູ່ານາໃຊ້ຂອງບ້ານໃຫ້ເປັນທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນແມ່ນວິທີການທີກ
ີ່ ົງໄປກົງມາ,ບໍໍ່ຄກັບພນ
ື້ ທີີ່ກະສິກາທົັ່ວໄປ,ຊຶີ່ງໂດຍລວມ
ແລ້ວຈະບໍໍ່ມີການຖກາມະສິດສ່ວນບຸກຄົນ ຕໍກ
ໍ່ ັບພນ
ື້ ທີີ່ປູ່າໄມ້ທີີ່ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກ. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້
ແບບຍນນານເພີ່ອພັດທະນາຊົນນະບົດ

(SUFORD)

ຮັບຮ້ວິທີການດັງັ່ ກ່າວດ້ວຍເອກະສານສະບັບຮ່າງຂອງໂຄງການ

ກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາລັບປູ່ານາໃຊ້ຂອງບ້ານ ພາຍໃນພື້ນທີີ່ປູ່າຜະລິດຂອງລັດ:
ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບມີຫນ້າທີີ່ທາງກົດຫມາຍຫລາຍຢູ່າງ, ຫນ້າທີີ່ທາອິດ, ມັນໄດ້ສະຫນອງ
ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນແລະປູ່າໄມ້ທີີ່ຈາເປັນໃຫ້ແກ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍປູ່າໄມ້ແລະກົດຫມາຍທີີ່ດິນ.
ຫນ້າທີີ່ໆສອງ, ມັນເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຂໍໍ້ຕົກລົງແລະແຜນການດ້ານການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ບ້ານ.
ຫນ້າທີີ່ໆສາມ, ມັນແມ່ນຂະບວນການຊີ່ງການນາໃຊ້ປູ່າໄມ້ບ້ານໄດ້ຮັບການຈັດສັນຕາມກົດຫມາຍໃຫ້ແກ່ບ້ານ.
ຫນ້າທີີ່ໆສີ,ີ່ ມັນແມ່ນພື້ນຖານສາລັບການຂື້ນທະບຽນທີີ່ດິນແລະການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຂອງການນາໃຊ້ປູ່າໄມ້ບ້ານ

(SUFORD, 2015:3).
3. ການລົບລ້າງເງີ່ອນໄຂທີີ່ຕ້ອງການແບ່ງເຂດທີີ່ດນ
ິ ໃຫ້ສາເລັດກ່ອນທີີ່ຈະປະຕິບດ
ັ ການຂື້ນທະບຽນທີີ່ດິນຊຸມຊົນ/ລວມຫມ່
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ເມີ່ອໃດທີີ່ກອບວຽກຕາມກົດຫມາຍໄດ້ຮັບການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ (ເຊັັ່ນທີີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທີງ), ອານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີີ່ນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຸກຍ້ໃຫ້ຮັບຮ້ວ່າການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ຊງີ່ ຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກາມະການທີີ່ເປັນຕົວແທນ, ແມ່ນ
ເປັນທາງເລອກຫນີ່ງທີີ່ຊ່ວຍສົັ່ງເສີມຄວາມຫມັື້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ,ປົກປ້ອງຈາກການຫາປະໂຫຍດຈາກທີີ່ດນ
ິ ໂດຍບຸກ
ຄົນຜ້ມີອິດທິພົນຈາກພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນບ້ານ (ເຊັັ່ນການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດຫມາຍ) ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົື້າເຖີງ
ທີີ່ດິນຂອງບັນດາຜ້ທຸກຍາກແລະຄົວເຮອນທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ເມີ່ອທີີ່ດິນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຈາແນກຢູ່າງຊັດເຈນແລະສາມາດ
ວັດແທກແບບດິຈິຕລ
ັ ໃນຂະບວນການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ (LUP), ຂະບວນການຂື້ນທະບຽນອາດເລີີ່ມຂື້ນໄດ້ທັນທີ.
ມັນບໍໍ່ສົມເຫດຜົນຊີ່ງມັນຕ່າງຈາກກໍລະນີສ່ວນບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນຈາເປັນຕ້ອງມີແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ເພີ່ອຂື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກ
ໃບຕາດິນທີດ
ີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນຕາມການຮ້ອງຂໍ. ກອບວຽກທາງກົດຫມາຍແບບໃຫມ່ຄວນຮັບຮ້ວ່າແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບສົມບນ
ອາດຖກຍົກເວັື້ນວ່າເປັນສີີ່ງທີີ່ຕ້ອງມີກ່ອນເພີ່ອຂໍຂື້ນທະບຽນ/ການອອກໃບຕາດິນ ໃນສະຖານະການຊີ່ງພື້ນທີີ່ໆຖກສະເຫນີ
ນັນ
ື້ ບໍໍ່ໄດ້ຖກຮຽກຮ້ອງສິດຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງ, ແມ່ນຖກຮັບຮອງໂດຍອານາດການປົກຄອງບ້ານດັັ່ງກ່າວ, ແລະ ເມີ່ອເມອງ
ສາມາດຢັ້ັ້ງຢືນວ່າສິດຄອບຄອງຕາມປະເພ ນີແມ່ນຖກຮັບຮ້ຢູ່າງແນ່ນອນໂດຍຜ້ຢູ່ອາໃສທັງຫມົດ.
4. ສະຫນອງທາງເລອກຊົັ່ວຄາວທີີ່ຮັບຮ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແທນການອອກໃບຕາດິນແບບທາງການ
ຖ້າຫາກການຂື້ນທະບຽນບໍໍ່ແມ່ນທາງເລອກທີີ່ເຮັດໄດ້ໃນທັນທີ,

ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງມີກົນໄກການຮັບຮ້ແບບທາງເລອກ

ອີ່ນ ອີງຕາມກອບວຽກທາງກົດຫມາຍທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວຊີ່ງສາມາດຈັດຕັື້ງຂື້ນໄດ້ໄວ, ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ກ້ວາງຂວາງ, ແລະ
ບໍໍ່ສັບສົນຫລມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສງເກີນໄປ.
ມີຕົວຢູ່າງຈານວນຫນງີ່ ທີີ່ບນ
ັ ດາອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມໃນຂົງເຂດອີ່ນໆຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັງື້ ເພີ່ອຄໍ້າປະກັນ
ສິດນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນສາລັບບ້ານໂດຍບໍໍ່ມີການອອກໃບຕາດິນແບບທາງການ. ຕົວຢູ່າງ ສະມາຄົມໂລກເພີ່ອມະນຸດແລະສີງີ່
ແວດລ້ອມ (GAPE), ໄດ້ລາຍງານວ່າຕົນໄດ້ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັງື້ ການແບ່ງເຂດອະນຸລັກຊຸມຊົນຈາ
ນວນ 18 ພນ
ື້ ທີີ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊີ່ງໃນຈານວນນັື້ນປະກອບມີເນື້ອທີີ່ ໃຫຍ່ສຸດ 500 ເຮັກຕາ (Ling,
2017), ໃນຂະນະທີີ່ອົງການ GRET ກໍໄດ້ບນ
ັ ທຶກເປັນເອກະສານກ່ຽວກັບເຂດພນ
ື້ ທີີ່ ການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄຜ່ດັັ່ງໃນຮບສະ
ແດງທີີ່ 5. ການບັນທຶກເປັນເອກະສານກ່ຽວກັບການຄອບຄອງທີີ່ດນ
ິ ຕາມປະເພນີ ແມ່ນຂັື້ນຕອນສາຄັນຢູ່າງຫນີ່ງໃນການ
ກ້າວໄປສ່ການຮັບຮ້ແບບຖາວອນ, ເມີ່ອການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
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ຮບສະແດງທີີ່ 5. ເຂດການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການນາໃຊ້ໄມ້ໃຜ່ ໃນເຂດພນ
ື້ ທີີ່ 155 ເຮັກຕາ ໃນບ້ານ ພອນສຸກ, ເມອງ ສົບບາວ,
ແຂວງ ຫົວພັນ (ຊ້າຍ) ຊງີ່ ມີກາຈາໍ້ ຢັງ້ັ້ ຢືນການຮັບຮຈ
້ າກອານາດການປົກຄອງເມອງ (ຂວາ)

5.2. ຂໍຈ
ໍ້ າກັດໃນການຂະຫຍາຍ
ສະຖານະການດັງັ່ ຕໍໍ່ໄປນີື້ ສາມາດຈາກັດການຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ສະເຫນີໂດຍອົງການຈັດຕັງື້ ທາງສັງຄົມ
ເຊັັ່ນອົງການຊິດເຊ-ລາວ.
1. ວັດຖຸປະສົງໃນລະດັບທີີ່ສງຂື້ນຂອງອົງການຈັດຕັງື້ ທາງສັງຄົມ, ຊງີ່ ຕ້ອງລົງທຶນສງ ເພີ່ອຮັບປະກັນການເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງ, ຈາກັດຂອບເຂດຄອບຄຸມໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ
ໃນຂະນະທີີ່ອົງການຊິດເຊ-ລາວຖເອົາການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນເປັນເປົ້ັ້າຫມາຍທີີ່ຊັດເຈນ,

ບັນດາອົງການຈັດຕັງື້ ທາງສັງ

ຄົມສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນວ່າການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຕໍໍ່ຄວາມຫມັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີີ່ດິນແມ່ນ
ເຊີ່ອມໂຍງກັນຢູ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບຈຸດປະສົງອີ່ນໆຂອງການດາລົງວິດ. ຈຸດເນັນ
ື້ ໜັກທາງດ້ານຄຸນນະພາບ(ປະກອບມີສດ
ິ
ທາງສັງຄົມ,ສິດການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສິດທິຍີງຊາຍ - (ກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 3) ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຈາກັດຈານວນ
ຂອງບ້ານ ແລະ/ ຫລ ຂະແຫນງການຈຸດສຸມ (ເຊັັ່ນປູ່າໄມ້ຫລກະສິກາ), ສະນັນ
ື້ , ຈີ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍໍ້ຈາກັດໃນຂອບເຂດການ
ຄອບຄຸມຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.
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ບັນດາຕົວຢູ່າງປະກອບມີການປັບປຸງລາຍຮັບໂດຍຜ່ານການເຂົື້າເຖີງຕະຫລາດ (ອົງການ SNV ໃນເມອງສັງທອງ, GRET
ໃນແຂວງຫົວພັນ) ຫລ ອົງການອະນຸລັກສັດປູ່າ (WCS 17 ໃນຫົວພັນ). ບໍໍ່ວ່າຈະນາໃຊ້ວິທີການວາງແຜນທີີ່ດນ
ິ ແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ຫລ ວິທີການອີ່ນໆ, ແລະ ບາງຄັື້ງເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີີ່ມີຕໍໍ່ກັບບັນດາຜ້ໃຫ້ທຶນຂອງເຂົາເຈົື້າ,
ອົງການຕ່າງໆເຫລົັ່ານີື້ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນການລົງທຶນເຂົື້າໃນການລະບຸຂອບເຂດຂອງຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ພັດທະນາລະ
ບົບໃນຂັນ
ື້ ບ້ານເພີ່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ຍນຍົງ ແລະ ສະເຫມີພາບ. ສະນັນ
ື້ , ພວກເຂົາຈີ່ງເຫັນວ່າການອອກໃບຕາດິນ
ຊຸມຊົນມາກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແບບຂອງ ‘ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ຖກມອບຫມາຍ’, ດ້ວຍເຫດນັນ
ື້ ຈະເປັນການຊ່ວຍເສີມ
ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກລັດ.
2. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນມີລາຄາແພງ, ໂດຍສະເພາະຫາກບໍໍ່ມີການນາໃຊ້ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ
ສາຫລັບການວັດແທກ
ໃນເຂດພື້ນທີີ່ຊນ
ົ ນະບົດທີີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດິນໂດຍປົກະຕິແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍອົງກອນຂອງ
ຜ້ພັດທະນາຫລາຍກ່ວາຊາວບ້ານ. ເມີ່ອສົມທຽບກັບໂຄງການຮ່ວມມສອງຝູ່າຍທີີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ (ເຊັັ່ນ GIZ/LMDP),
ອົງການຈັດຕັງື້ ທາງສັງຄົມ ແມ່ນມີງົບປະມານທີີ່ຈາກັດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບ້ານໃນຈານວນທີີ່ນ້ອຍ. ພວກເຂົາຕ້ອງ
ໄດ້ມີການຊັັ່ງຊາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ: ຕົວຢູ່າງ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວອາດສາມາດຊຸກຍ້ໃຫ້ເກີດການອອກໃບຕາ
ດິນໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີີ່ປູ່າໄມ້ຂະຫນາດນ້ອຍໃນເຂດຄຸມ
້ ບ້ານນາຖີີ່ນຂອງບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ,

ແຕ່ມັນກໍບໍໍ່ຄຸ້ມຄ່າໃນການພະຍາ

ຍາມໃນເຂດພື້ນທີີ່ໆອົງການຊິດເຊ-ລາວເຫັນວ່າບໍໍ່ມີມນຄ່າໃດໆ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານການເງິນຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວປີ 2016, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລັບການເຮັດໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາລັບສອງ
ຕອນດິນຊີ່ງມີເນື້ອທີີ່ທັງຫມົດ 61.5 ເຮັກຕາໃນສອງບ້ານເປົ້ັ້າຫມາຍ ຄ ຕະຫຼາກນາຖີີ່ນແລະນາແສ (ເມອງມະຫາໄຊ) ມີ
ລາຄາໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 6,260 ໂດລາສະຫະລັດ, ຫລ 102 ໂດລາສະຫະລັດຕໍໍ່ເຮັກຕາ 18 . ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອັດ
ຕາກິນ ແລະ ຄ່າເດີນທາງສາຫລັບຫນ່ວຍງານສາຫລວດ 19 , ຄ່າວັດແທກ (150,000 ກີບ/ເຮັກຕາ) ແລະ ຄ່າເຊົັ່າ
Starfire GPS (ເຄີ່ອງຈັບຈຸດພິກັດ) (50,000 ກີບ/ເຮັກຕາ). ທາງບ້ານໄດ້ສົມທົບດ້ານແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ການຖາງແລວ
ເຂດຊາຍ ແດນຂອງທີີ່ດນ
ິ ຊີ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກງ່າຍຂື້ນໃນການຍ່າງສາຫລວດພນ
ື້ ທີີ່, ແລະ ປັກຫລັກຫມາຍ.

17

ອົງການອະນຸລັກສັດປູ່າ(Wildlife Conservation Society).

18

ປະມານ 3,910 ໂດລາສະຫະລັດໃນບ້ານຕາຫລາກນາຖີີ່ນ ແລະ 2,327 ໂດລາສະຫະລັດໃນບ້ານນາແສ.

19

ປະກອບດ້ວຍຫ້າພາກສ່ວນຈາກຂັື້ນເມອງ(ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການກະສິກາ-ປູ່າໄມ້,

ຫ້ອງການພາຍໃນ) ແລະ ສາມພາກສ່ວນຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ.
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ເນີ່ອງຈາກການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີຫນ້ອຍຈີ່ງເຮັດໃຫ້ການສົມທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຫຍາກ. ມີການລາຍງານວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 5 ແລະ 15,000ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍໍ່ບ້ານເພີ່ອຈັດຕັື້ງການອອກ
ໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນເມອງສັງທອງ, ຊງີ່ ໃນນັນ
ື້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສາຫຼວດຂຶື້ນບັນຊີປູ່າໄມ້ ແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສງທີີ່ສຸດ
(IFAD,2013:12). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການອອກໃບຕາດິນຈານວນ 21 ເຮັກຕາໃນເຂດໃກ້ຄຽງຖໍ້າ ທີີ່ເປັນແຫລ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວ ໃນບ້ານຫນອງປີງ, ເມອງບົວລະພາ, ໄດ້ຖກລາຍງານໄວ້ວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 5-7,000ໂດລາສະຫະລັດ, ຊງີ່
ປະກອບ ມີການຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການລະດັບຂັື້ນສງໃນແຂວງວຽງຈັນ (Souvanpheng Phommasane, pers.
comm., 14/12/16).
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍໍ່ຫນີ່ງເຮັກຕາສາມາດຫລຸດລົງໄດ້ຖ້າຫາກການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຖກບັນຈຸເຂົື້າໃນຂະບວນການອອກໃບ
ຕາດິນທີີ່ເປັນລະບົບ, ແລະ ການນາໃຊ້ເຕັກນິກການວັດແທກແບບໄລຍະໄກເຊັັ່ນພາບຖ່າຍທາງອາກາດ, ດັງັ່ ທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍ
ໄວ້ໂດຍ GIZ (2015). ອົງການ GIZ ພິຈາລະນາວ່າເພີ່ອໃຫ້ມີຕົື້ນທຶນທີີ່ມີປະສິດຕິຜນ
ົ ແລະມີທຶນກຸ້ມຕົນເອງ, ການຂນ
ື້
ທະບຽນທີີ່ດນ
ິ ຄວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ລະຫວ່າງ 10 ໂດລາແລະ 15 ໂດລາ/ຕອນດິນ (ຫນ້າ. 3), ຊີ່ງຕອນດິນຫນີ່ງປະກອບມີ
ດິນສ່ວນບຸກຄົນ, ດິນຊຸມຊົນ ແລະ ດິນຂອງລັດ ແລະ ອາດເປັນໄດ້ທຸກຂະຫນາດ. ເພີ່ອໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ, ອົງການ GIZ
ມອບໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໃນແຂວງເປົ້ັ້າຫມາຍຂອງຕົນເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ອອກໃບຕາດິນ, ແລະປະເມີນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍຕໍໍ່ບ້ານແມ່ນປະມານ 10 ຫາ 15 ລ້ານກີບ (Julian Derbridge,
pers. Comm., 17/2/17).20
3.

ພະນັກງານຂັື້ນເມອງແລະແຂວງຂາດຄວາມຮ້ແລະປະສົບການໃນການຂື້ນທະບຽນທີດ
ີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນແລະການອອກໃບຕາ

ດິນຊຸມຊົນ
ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ສາມາດດາເນີນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແຂວງຄາມ່ວນ ເນີ່ອງມາຈາກມີແບບຢູ່າງກໍລະນີການອອກ
ໃບຕາດິນຊຸມຊົນອີ່ນມາກ່ອນແລ້ວພາຍໃນແຂວງ. ສາລັບການທີີ່ຈະຂະຫຍາຍ (ສົມມຸດວ່າມີກອບກົດຫມາຍສາລັບການ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ), ຄວາມພະຍາຍາມຫລັກທີີ່ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄການແຈ້ງການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອານາດການ
ປົກຄອງຜ້ທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນແນວຄວາມຄິດຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແລະຂະບວນການເພີ່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສາເລັດ.
4.

ຊາວນາຜ້ເຮັດໄຮ່ເລີ່ອນລອຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຕໍໍ່ກບ
ັ ການຖຄອງທີີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນ

ຕາມປະເພນີຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ
ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ຈະຖກຈາກັດໃນເຂດພດອຍ ໂດຍຮບແບບຂອງການຖຄອງທີີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນຕາມປະເພນີ
ສ່ວນບຸກຄົນໃນເຂດພນ
ື້ ທີີ່ປກຝັງໄລຍະຍາວ (ເຊັັ່ນຢາງພາລາ ແລະ ສາລີ) ແລະ ‘ເຂດຮຽກຮ້ອງສິດ’ ທີີ່ດິນຫມນວຽນ, ຊີ່ງ
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ລະຫວ່າງ 1,250 ໂດລາສະຫະລັດແລະ 1,875 ໂດລາສະຫະລັດ.
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ມີຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກໃນການວັດແທກ. ການທັບຊ້ອນຂອງໃບຕາດິນຊຸມຊົນຕໍໍ່ກັບຕອນດິນທີີ່ມີການຮຽກຮ້ອງສິດສ່ວນບຸກ
ຄົນແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນເປັນທີີ່ຍອມຮັບເທົັ່າທີີ່ຄວນຈາກຊາວກະສິກອນຜທ
້ ີີ່ຮ້ສຶກວ່າຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງສິດຕາມປະເພນີຂອງຕົນ
ແມ່ນກາລັງຖກເຈອປົນໂດຍການເພີີ່ມສິດຂອງຊຸມຊົນທີີ່ກ້ວາງຂື້ນ, ແລະ ນັື້ນກໍເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ, ເຖີງວ່າຈະມີ
ຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ດີທີີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ, ໂຄງການ LMDP ແລະ TABI 21 ຈຶງີ່ ບໍໍ່ຄ່ອຍປະສົບຜົນສາເລັດພໍເທົັ່າໃດໃນ
ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຫ້ແກ່ທີີ່ດິນທີີ່ເຮັດໄຮ່ເລີ່ອນລອຍຈົນເຖີງປະຈຸບນ
ັ . ໂຄງການ LMDP ບໍໍ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນພື້ນທີີ່
ເຮັດໄຮ່ເລີ່ອນລອຍຂອງຊຸມຊົນ ໃນແຂວງເປົ້ັ້າຫມາຍຂອງຕົນເລີຍ, ໃນຂະນະທີີ່ການທົດລອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ
ຂອງໂຄງການ TABI ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນຖກຍຸດຕິພາຍຫລັງທີີ່ເຫັນວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍເກີນໄປ (TABI, ບົດ
ສາ ພາດ, 4/1/17).
5. ການຫັນປູ່ຽນຢູ່າງໄວວາໄປສ່ເສດຖະກິດຕະຫລາດແມ່ນກາລັງຫລຸດຜ່ອນຈານວນທີດ
ີ່ ນ
ິ ສາລັບກາມະສິດຂອງຊຸມຊົນ
ການປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາໃນເຂດຊົນນະບົດຊງີ່ ຖກອະທິບາຍໂດຍ

Rigg

(2006)

ຊີ່ງໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ການຫັນປູ່ຽນ

ຈາກລວມ ຫມ່ໄປເປັນເອກະຊົນໄດ້ເພີີ່ມຂື້ນໃນຊຸມປີທີີ່ຜ່ານມາ ເນີ່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຮັບນັກລົງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດຫລາຍ ຂື້ນ.ໃນຂະນະທີີ່ການສາປະທານທີີ່ດນ
ິ ແມ່ນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ການສນເສັຍພື້ນທີີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງທີີ່
ດິນຊຸມຊົນ,ແຕ່ການ ປກຝັງເພີ່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງລາຄາທີີ່ດິນ ກໍໄໍ່ ດ້ເປັນຕົວຊຸກຍ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ຫັນປູ່ຽນທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນ ໄປເປັນສ່ການນາໃຊ້ແບບສ່ວນບຸກຄົນ. ການປູ່ຽນແປງເຫລົັ່ານີື້ ຍັງຖກຊຸກດັນໂດຍການຂາດຄວາມ
ຮັບຮ້ຕໍໍ່ກັບລະບົບທີີ່ ດິນຊຸມຊົນ ແລະ ທີີ່ດນ
ິ ຕາມປະເພນີ, ແລະ ນະໂຍບາຍການໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການອອກໃບຕາດິນສ່ວນ
ບຸກຄົນ ແລະ ພນ
ື້ ທີີ່ກະສິກາຖາວອນ. ດັັ່ງຕົວຢູ່າງລຸ່ມນີ:ື້
•

ໃນແຂວງຫົວພັນ,

ພື້ນທີີ່ເຮັດໄຮ່ໝນວຽນຊຸມຊົນກາລັງຖກແທນທີີ່ໂດຍພື້ນທີີ່ໆຄອບຄອງໂດຍເອກະຊົນສາລັບການ

ເຮັດກະສິກາແບບການຄ້າ (Broegaard et al., 2016).
•

ໃນເມອງສັງທອງ, ກາມະສິດທີີ່ດນ
ິ ມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຕໍໍ່ເນີ່ອງຈາກທີີ່ດິນຕາມປະເພນີໄປເປັນແບບຊົັ່ວຄາວ, ແລະ
ສຸດທ້າຍໄປສ່ສິດນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບຖາວອນ (Boutthavong et al., 2016).

•
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ໃນສອງຊຸມຊົນເຜົັ່າຕະໂອຍໃນເມອງ ຕາໂອຍ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ທີີ່ດິນຊຸມຊົນທີີ່ຍັງມີເຫລອໃນບ້ານແມ່ນຖກຮຽກ

ໂຄງການລິເລີີ່ມຊີວະນາໆພັນທາງກະສິກາ (The Agro Biodiversity Initiative). ເບີີ່ງທີີ່: http://www.tabi.la/
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ຮ້ອງສິດແບບສ່ວນບຸກຄົນ (ແລະ ພາສີທີີ່ຖກຈ່າຍ22) ໂດຍຊາວບ້ານຜ້ທີີ່ເຫັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກມນຄ່າທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນ
ຂອງທີີ່ດິນຈາກການສ້າງຖະຫນົນປຢາງ (Ling, 2017).
ໃນບ້ານຕ່າງໆຂອງຊົນເຜົັ່າໄຕແດງໃນເມອງວຽງໄຊ,ແຂວງຫົວພັນ,ລະບົບປະເພນີຂອງການຈັດສັນພນ
ື້ ທີີ່ປກເຂົື້າຂອງ

•

ຊຸມຊົນໃນທຸກໆສາມປີກາລັງຫັນປູ່ຽນໄປສ່ກາມະສິດສ່ວນບຸກຄົນເນີ່ອງຈາກຊາວກະສິກອນໄດ້ມີການລົງເຮັດວຽກ
ໃນພນ
ື້ ທີີ່ຫລາຍຂື້ນ(ເຊັັ່ນການນາໃຊ້ປຸຸ໋ຍແລະການຮັກສາຄັນນາ)ແລະຮ້ສຶກບໍໍ່ພໍໃຈໃນການມອບໃຫ້ຄອບຄົວອີ່ນໄປ
ເຮັດຕໍໍ່ (Ling, 2017).
ບັນດາຕົວຢູ່າງເຫລົັ່ານີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການທີີ່ເສດຖະກິດຕະຫລາດ
ຂາດແຄນທີີ່ດິນແມ່ນກາລັງປູ່ຽນແປງສະຖາບັນຕາມປະເພນີທີີ່ມີຈຸດປະສົງ

ແລະ ສະພາບການເພີີ່ມຂື້ນຂອງບັນຫາການ
ເພີ່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດການດາລົງຊີບ

ຂອງກຸ່ມ, ໂດຍເອື້ອໜນໃຫ້ເກີດມີການສ້າງຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນທີີ່ບໍໍ່ເປັນທາງການ.
6.

ມີທ່າອ່ຽງຕໍໍ່ວິທີການໃນການອອກໃບຕາດິນຕາມຂະແໜງການ

ຊງີ່ ອາດຈະທາລາຍຄວາມສາມາດໃນການອອກໃບ

ຕາດິນ ໃຫ້ແກ່ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນທີີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່
ທີີ່ດິນຊຸມຊົນຂະຫນາດນ້ອຍທີີ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍ້ໃຫ້ອອກໃບຕາດິນໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໃນຕົວຢູ່າງນີື້, ແລະຄວາມເປັນ
ຈີງທີີ່ວ່າອອກໃຫ້ແຕ່ສະເພາະທີີ່ດນ
ິ ກະສິກາເທົັ່ານັື້ນ,ໄດ້ກໍໃຫ້ເກີດການຍົກປະເດັນໃຫ້ເຫັນວ່າທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນທີີ່ຍັງເຫລອພາຍ
ໃນບ້ານຈະຖກດາເນີນການແບບໃດ.ຖ້າຫາກລັດຖະບານແລະອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມມີຄວາມຕ້ອງການທີຈ
ີ່ ະອອກໃບຕາ
ດິນໃຫ້ກັບພນ
ື້ ທີີ່ຂະຫນາດນ້ອຍແບບນັນ
ື້ , ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ກັບຄວາມຫມັື້ນຄົງຂອງສິດຄອບຄອງ, ເນີ່ອງ
ຈາກລັດຖະບານອາດຈະອ້າງສິດສາລັບທີີ່ດນ
ິ ສ່ວນທີີ່ເຫລອໃຫ້ເປັນຂອງລັດ23.

ພາສີທຖ
ີີ່ ກເກັບຈາກທີີ່ດິນທີີ່ຖກພັດທະນາໃນສອງບ້ານ (ບ້ານລາເຜີື້ງ ແລະ ບ້ານຊາປົງໂຄກໄຮ່) ແມ່ນປະມານ 15,000 ກີບ/
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ເຮັກຕາ/ປີ. ແຕ່ຊາວບ້ານກໍຍັງໄດ້ຈ່າຍຄ່າພາສີທີີ່ດິນທີີ່ບໍໍ່ຖກພັດທະນາໃນອັດຕາ 50,000 ກີບ/ເຮັກຕາ/ປີ ເພີ່ອຮັບປະກັນສິດນາໃຊ້
ສ່ວນບຸກຄົນຕໍໍ່ທີີ່ດິນດັັ່ງກ່າວ: ຊີ່ງແນ່ນອນວ່າ, ບໍໍ່ແມ່ນຊາວບ້ານທັງຫມົດທີີ່ສາມາດຈ່າຍຈານວນນີື້ໄດ້, ສີີ່ງນີື້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກ
ໂຕນກັນທາງສັງຄົມພາຍໃນບ້ານ.

ຄວາມກັງວົນຫລັກກໍໍ່ຄມັນສາມາດນາໄປສ່ວິທີການຕາມແບບຂະແຫນງການໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຊີ່ງທີີ່ດນ
ິ ກະສິ
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“ໃນປະເທດກາປເຈຍ, ອົງການທີີ່ບໍໍ່ຂື້ນກັບລັດທະບານບາງຈານວນໄດ້ເກີດຄວາມສັ ບສົນຕໍໍ່ກັບຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ

ໃນບໍໍ່ດົນມານີື້ເນີ່ອງຈາກພວກເຂົາຮ້ສຶກວ່າມີທີີ່ດິນຈານວນຫນ້ອຍຫນີ່ງເທົັ່ານັື້ນທີີ່ກາລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໃບຕາດິນ .
ຈານວນຫນີ່ງ ໄດ້ຖອນໂຕເອງອອກຈາກຂະບວນການດັັ່ງກ່າວ, ເນີ່ອງຈາກພວກເຂົາບໍໍ່ຕ້ອງການທີີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມເຂົື້າໃນກິດຈະກາບາງ
ຢູ່າງທີີ່ຄວາມ ເປັນຈີງແລ້ວໄດ້ຫລຸດຈານວນທີີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ, ຫລາຍກ່ວ່າການຮັບປະກັນໃຫ້ມີທີີ່ດິນເພີີ່ມຂື້ນແກ່ຊາວບ້ານ.” (Ian
Baird, ກອງ ປະຊຸມດ້ານທີີ່ດິນກ່ຽວກັບກາມະສິດຕາມປະເພນີໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ/MRLG,15/2/17,
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ກາແມ່ນໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນແບບແຍກຈາກທີີ່ດິນປູ່າໄມ້ໂດຍພາກສ່ວນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຊີ່ງແຕກ
ຕ່າງຈາກການຮັບຮ້ອີງຕາມອານາເຂດຊີ່ງປະກອບມີພື້ນທີນ
ີ່ າໃຊ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ພນ
ື້ ທີີ່ນາໃຊ້ຂອງຄົວເຮອນ). ສີີ່ງນີື້ໄດ້ກໍ
ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕົວຈີງໃນຮບແບບຂອງການຮັບຮ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີໃນກໍລະນີທີີ່ການນາໃຊ້ທີີ່ດິນໄດ້ຕັດຜ່ານທີີ່ ດິນທີລ
ີ່ ັດ
ໄດ້ການົດ,ໂດຍສະເພາະສາລັບຜ້ທີີ່ເຮັດໄຮ່ເລີ່ອນລອຍທີີ່ອາໃສຕອນດິນທີີ່ເປັນທົັ່ງ ແລະເປັນປູ່າໄມ້ເພີ່ອເປັນບ່ອນ ດາລົງຊີບ
(ກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 5).
ກ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມທີີ່ 5: ການອອກໃບຕາດິນຕາມຂະແຫນງການເຊີງີ່ ຈາກັດການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນເຂດພນ
ື້ ທີສ
ີ່ ງຊັນ
ອີງຕາມກົດຫມາຍປູ່າໄມ້ປີ 2007 (ມາດຕາ 23), ທີີ່ດິນທີີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນຫລາຍກ່ວາ 35 ອົງສາຂື້ນໄປບໍໍ່ສາມາດຖກ
ນາ ໃຊ້ສາລັບການເຮັດກະສິກາ ແລະ ຊາວກະສິກອນຈາຕ້ອງໄດ້ມອບຄນທີີ່ດິນດັັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ປູ່າ, ເຖີງແມ່ນວ່າທີີ່ດິນ
ດັັ່ງກ່າວ ຈະຖກນາໃຊ້ຕາມປະເພນີໂດຍຊາວບ້ານເພີ່ອເຮັດໄຮ່ເລີ່ອນລອຍໃນເຂດທີີ່ດິນຊຸມຊົນກໍຕາມ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ,
ໃນພາກ ປະຕິບັດການເຮັດກະສິກາໃນເຂດພື້ນທີີ່ຄ້ອຍຊັນແມ່ນ ‘ຈາເປັນ’ ໃນບາງພື້ນທີີ່ຍ້ອນຊາວກະສິກອນບໍໍ່ມີທາງເລອກ,
ແລະ ທີີ່ດິນເຫລົັ່ານັື້ນໄດ້ຖກຂື້ນທະບຽນ,ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນອອກໃບຕາດິນ,ໂດຍGIZ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ,ທີີ່ດິນເຫລົັ່ານັື້ນ
ສາມາດໄດ້ ຮັບການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ເປັນທີີ່ດິນປູ່າຊຸມຊົນໄດ້, ຫາກມີແຜນການຄຸ້ມຄອງປູ່າທີີ່ເຫມາະສົມໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດັັ່ງທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ເບື້ອງຕົື້ນ,ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິຈະແມ່ນການສນເສຍທີີ່ດິນກະສິກາ.ຖ້າປາດສະ
ຈາກການພິຈາລະນາທີີ່ ເຫມາະສົມ,ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ຈາເປັນຕ້ອງມີສາມາດເພີີ່ມ
ຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ທີີ່ດິນ ກະສິກາໃນເຂດພດອຍ,ຊີ່ງຈະນາໄປສ່ຄວາມບໍໍ່ຫມັື້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ (Fujitaand
Phengsopha, 2008).
7. ການຂາດຄວາມໃສ່
ໃຈຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖີີ່ນໃນການອະນຸຍາດການອອກໃບຕາດິນລວມຫມ່ໃຫ້ແກ່ພື້ນທີີ່ຂະຫນາດ

ໃຫຍ່ຫລເຂດທີີ່ຖກການົດໄວ້ສາລັບການພັດທະນາ.
ລັດຖະບານທ້ອງຖີີ່ນໄດ້ມີຄວາມຍິນດີ ໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ສາລັບການອອກ
ໃບຕາດິນຊຸມຊົນເນີ່ອງຈາກເນື້ອທີີ່ດັັ່ງກ່າວນັື້ນມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ມັນກໍມີສິດຄອບຄອງທີີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ແລະ ພນ
ື້ ທີີ່ໆໄດ້
ຮັບການອອກໃບຕາດິນດັງັ່ ກ່າວ ແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຖກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນພື້ນທີີ່ພັດທະນາໃນອະນາຄົດ ຫຼ ເວົື້າອີກຢູ່າງໜຶີ່ງກໍໍ່ຄເປັນ
ກໍລະນີທີີ່‘ງ່າຍ’. ລັດຖະບານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຫຼາຍຂຶື້ນໃນການຕົກລົງອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນເຂດພື້ນທີີ່ຂະຫນາດ
ໃຫຍ່ທີີ່ເປັນດິນກະສິກາ ເນີ່ອງຈາກການຂື້ນທະບຽນໃນປະຈຸບນ
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ພື້ນທີີ່ເຫລົັ່ານີື້ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນຈາກການ

https://landportal.info/ debates /2017/recognition-customary-tenure-mekong-region-dialogue#
comment-1558).
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ເກັບພາສີທີີ່ດິນ, ແລະ ສີີ່ງນີື້ອາດເຮັດໃຫ້ສນເສຍແຫລ່ງທີີ່ມາລາຍຮັບຂອງບ້ານ 24 ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, GIZ (2015:47),
ໄດ້ອ້າງເຖີງບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດກ່ຽວກັບພາສີທີີ່ດນ
ິ (01/2007) ຊີ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ:
ທີີ່ດິນຊຸມຊົນແລະທີີ່ດິນລັດແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນຈາກການເກັບພາສີທີີ່ດິນ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ການນາໃຊ້ທີີ່ດິນຊຸມຊົນ
ໃນຮບແບບການຄ້າແມ່ນມີການຄິດໄລ່ພາສີ. ສີີ່ງນີື້ຫມາຍຄວາມວ່າບັນດາຊັບພະຍາກອນທີີ່ຖກເກັບກ່ຽວຈາກທີີ່ດິນຊຸມຊົນ
ເພີ່ອການນາໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຄົວເຮອນຈະບໍໍ່ໄດ້ຖກເກັບພາສີ, ແຕ່ກາໄລທີີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີີ່ເກັບຈາກ
ເຂດທີີ່ດິນຊຸມຊົນຈະຖກເກັບພາສີ.

ທີີ່ດິນຂອງລັດຫລພື້ນທີີ່ທີີ່ຖກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ປະກອບມີເຂດພື້ນທີີ່ເພີ່ອການຜະລິດແລະເຂດປູ່າອະ ນຸ
ລັກ, ພື້ນທີີ່ສາລັບເຮັດໂຄງການ (ເຊັັ່ນຖະຫນົນ ແລະ ເຂີ່ອນ) ຈະບໍໄໍ່ ດ້ຮັບການພິຈາລະນາອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.
8. ການກະຈາຍອານາດໃນການຄຸມ
້ ຄອງປູ່າໄມ້ໃນອະດີດລັດຖະບານພິຈາລະນາວ່າເປັນວິທີການທີບປ
ໍໍ່ ະສົບຜົນສາເລັດ
ປະວັດຄວາມເປັນມາທີີ່ “ບໍໍ່ຄ່ອຍປະສົບຜົນສາເລັດ”ຂອງວຽກງານປູ່າໄມ້ບ້ານໃນ ສປປລາວ ແມ່ນກາລັງສົັ່ງຜົນກະທົບໃຫ້
ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນປະຈຸບນ
ັ ໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາລັບເຂດປູ່າໄມ້ໃນສປປລາວ. FOMACOP (ແຜນ
ງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກປູ່າມໄມ້) ຊີ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກປະເທດຟິນແລນ/ທະນາຄານໂລກ, ຊງີ່ ໄດ້ຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ແຕ່ປີ
1996 ຫາປີ 2000, ໄດ້ຖກອອກແບບເພີ່ອສົັ່ງມອບການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖີີ່ນ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ,
ແຜນງານ ດັັ່ງກ່າວ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕໍໍ່ໂດຍລັດຖະບານລາວເນີ່ອງຈາກຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ມີຕໍໍ່ການແບ່ງປັນລາຍຮັບ. ຫລັງ
ຈາກນັນ
ື້ ໂຄງ

ການຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວກັບປູ່າໄມ້ໄດ້ນາໃຊ້ວິທີການທີີ່ມີຄວາມງ່າຍດາຍຫລາຍຂື້ນ, ໂດຍເນັື້ນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າໄມ້ສາລັບບ້ານ ແລະ ລັດຖະບານ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ການຂາດຄວາມຫມັື້ນຄົງໃນການຄອບ
ຄອງນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ

ແລະ

ປູ່າ

ໄມ້ໄດ້ກາຍເປັນປັດໃຈສາຄັນທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສນເສີຍປູ່າໄມ້ຢູ່າງຕໍໍ່ເນີ່ອງ.

ແຜນງານ

SUPORD ຊີ່ງແມ່ນແຜນງານທີີ່ ສບຕໍໍ່ຈາກ FOMACOP, ໄດ້ຮ່າງບົດສະເຫນີໂຄງການເພີ່ອອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ປູ່າ
ນາໃຊ້ຂອງບ້ານ (SUFORD, 2015),

ແຕ່ວ່າຮ່າງເອກະສານດັັ່ງກ່າວກໍບໍໍ່ໄດ້ຮັບການສບຕໍໍ່ພັດທະນາ

“ເນີ່ອງຈາກ

ລັດຖະບານບໍໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການກັບໄປ ເຮັດຄອະດີດ” (ບົດສາພາດ, 24/1/17).

ໃນບາງກໍລະນີເມອງໄດ້ຕັື້ງເປົ້ັ້າຫມາຍການເກັບພາສໃຫ້ເຫມາະສົມກັບບ້ານ. ສີີ່ງນີື້ແມ່ນແຮງຈງໃຈອັນຫນີ່ງໃຫ້ແກ່ບ້ານໃນ

24

ການອະນຸຍາດ‘ດິນຈັບຈອງ’ (ການ‘ຮຽກຮ້ອງສິດ’ແບບສ່ວນບຸກຄົນຫລ‘ຮັກສາ’ທີີ່ດິນທີີ່ບໍໍ່ທັນອອກໃບຕາດິນ)ເປັນດັັ່ງທີີ່ດິນ
ຊຸມຊົນ. ພົບວ່າດິນຈັບຈອງໄດ້ເພີື້ມຂື້ນໃນລະຫວ່າງ 29 ຫາ 35 ລ້ານກີບ ສາລັບອັດຕາພາສີຕໍໍ່ປີໃນບ້ານສົມ,ເມອງຈອມເພັດ .
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6. ສະຫຼຸບ
ກໍລະນີສຶກສາໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນບ້ານນີື້ ຊງີ່ ນາພາໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມທ້ອງຖີີ່ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນ ວ່າດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນນຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຫ້
ແກ່ ຕອນດິນຂະຫນາດນ້ອຍທີີ່ເປັນທີີ່ດນ
ິ ກະສິກາໃນສປປລາວ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍໍ່ມີກອບກົດຫມາຍທີີ່ສົມບນ ເພີ່ອໃຫ້
ເຮັດ ແບບນັນ
ື້ ກໍຕາມ.
ບ້ານຕາຫລາກນາຖີີ່ນແມ່ນຫນງີ່ ໃນສອງບ້ານລິເລີີ່ມທີີ່ຖກຄັດເລອກໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖີີ່ນໃນ
ການຈັດຕັງື້ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ເນີ່ອງຈາກວ່າບ້ານດັງັ່ ກ່າວບໍໍ່ມີບັນຫາຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທີີ່ດິນ ແລະ ເປັນບ້ານທີີ່ມີ
ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ມີຄວາມເປັນຜ້ນາ. ໃບຕາດິນຊຸມຊົນຖກອອກໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີີ່ດນ
ິ ກະສິກາໃນຂະຫນາດ 41.6 ເຮັກຕາ
ຊີ່ງເປັນທີີ່ດນ
ິ ທີີ່ຄອບຄອງຕາມປະເພນີຂອງບ້ານ.ກ່ອນຫນ້ານີື້ທີີ່ດນ
ິ ດັັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານຂະບວນການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ຊີ່ງເປັນສີີ່ງທີີ່ຮັບປະກັນວ່າຊາວບ້ານໄດ້ມີຄວາມເຂົື້າໃຈແລ້ວຕໍໍ່ກບ
ັ ສິດຕາມກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ. ທັງສາມກຸ່ມຜ້ຮ່ວມງານ-ຊາວບ້ານ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະລັດຖະບານ
ທ້ອງຖີີ່ນໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນນຂະບວນການດັງັ່ ກ່າວ ແລະ ເຄົາລົບຜົນໄດ້ຮັບ, ຊີ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກາມະສິດຂອງ
ທ້ອງຖີີ່ນ. ເຖີງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີີ່ດນ
ິ ຂະຫນາດນ້ອຍຈະມີລາຄາສງ, ອົງການຊິດເຊລາວ ເຊີ່ອຫມັື້ນວ່າມັນຄຸ້ມຄ່າ ເນີ່ອງຈາກສິດນາໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນ ຊີ່ງຈະຊ່ວຍ
ປົກປ້ອງຕອນດິນນັນ
ື້ ຈາກການຄຸກຄາມຈາກພາຍໃນແລະພາຍນອກ,
ລະບົບທີີ່ໄດ້ຖກຮັບຮ້ເປັນຢູ່າງດີໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງ
ຂື້ນເພີ່ອຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນດັັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຍາວ, ແລະ ຄົວເຮອນທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜ້ຍີງແມ່ນມີຄວາມຫມັື້ນໃຈໄດ້ວ່າພວກ
ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າເຖີງທີີ່ດິນດັງັ່ ກ່າວນີື້ ເພີ່ອນາໃຊ້ເຂົື້າໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ.
ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ,
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ການທີີ່ຈະຂະຫຍາຍຂະບວນການຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ
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ໄປຍັງພື້ນທີີ່ອີ່ນຢູ່າງວ່ອງໄວນັື້ນອາດພົບ

ປະເດັນທາອິດ, ເຖິງວ່າຈະບໍໍ່ມີຄວາມຈາເປັນໃນການຈັດຕັື້ງການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່າງທົັ່ວເຖີງກ່ອນ
ກໍໍ່ຕາມ,

ບັນຫາຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານເຂດຊາຍແດນທີີ່ມີອັດຕາສ່ວນສງໃນບັນດາບ້ານເປົ້ັ້າຫມາຍຂອງອົງການຊີດເຊ-ລາວ

(6/20) ໄດ້ຊີື້ບອກວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນຂັື້ນທາອິດໃນການລະບຸຂອບເຂດຊາຍແດນ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນທີີ່ສຸດ. ເຊັັ່ນ
ດຽວກັບ GIZ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ພິຈາລະນາວ່າການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເປັນຂັື້ນຕອນ ທີີ່ຈາເປັນທີີ່
ສະຫນອງ ຄວາມເຂົື້າໃຈທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ຄວາມຍຸຕິທາ ແລະ ການພິຈາລະນາ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການວາງ
ແຜນຂອງ ບ້ານ(ອີງຕາມການຈັດປະເພດທີີ່ດນ
ິ )ສາລັບການບັນຈຸເຂົື້າໃນຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.
ປະເດັນທີສອງ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຸງ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍໃນການຮັບປະກັນວ່າ ຫຼັກການຄຸນຄ່າຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ດ້ານ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທາທາງສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ຖກບັນຈຸໃນໂຄງສ້າງ,ລະບຽບການ ແລະ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກໍລະນີນີື້ທີີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫມັື້ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງຜ່ານ
ການ ອອກໃບຕາດິນສາລັບທີດ
ີ່ ນ
ິ ຕອນດຽວ,ແທນທີຈ
ີ່ ະແມ່ນສາລັບທົັ່ວອານາເຂດຂອງບ້ານ.
ປະເດັນທີສາມ, ທ່າອ່ຽງຂອງການເຮັດກະສິກາເພີ່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງບັນຫາການຂາດແຄນທີດ
ີ່ ນ
ິ ໄດ້ເພີີ່ມ
ການຮຽກຮ້ອງສິດນາໃຊ້ທີີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ໃນລະບົບຕາມປະເພນີ, ຊີ່ງສົງັ່ ຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນຂອງຮບແບບກາມະ
ສິດຂອງບັນດາຕອນດິນ ຊີ່ງເປັນການເພີີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວັດແທກສາລັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ແລະ ເປັນການ
ເພີີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍກ
ໍ່ ັການເກີດ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຊຸມຊົນ.
ທ້າຍສຸດ, ພນ
ື້ ທີີ່ໆໄດ້ຮັບການຄັດເລອກໃຫ້ອອກໃບຕາດິນໂດຍ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແມ່ນມີຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ບໍໍ່ມີບນ
ັ
ຫາຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຊີ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະບໍໍ່ຄຸກຄາມ ຫລ ກໍໃຫ້ເກີດຄາຖາມຕໍໍ່ກັບແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ
ລາວທີີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ. ສີີ່ງນີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອອກໃບຕາດີນໃນເຂດອີ່ນ, ຊີ່ງໄດ້ເນັນ
ື້ ຫນັກໃສ່
ການອອກໃບຕາດິນໃນພນ
ື້ ທີີ່ຊີ່ງມີຄວາມໝັື້ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງນາໃຊ້ຢູ່ແລ້ວ,ໃນຂະນະທີີ່ພນ
ື້ ທີີ່ອີ່ນທີີ່ກາລັງປະເຊີນກັບ
ບັນຫາຄວາມບໍໍ່ຫມັື້ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງນາໃຊ້ທີີ່ໜັກໜ່ວງກວ່າແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຖກດາເນີນການ (ເບີີ່ງ,ຕົວຢູ່າງ, Bugalski
ແລະ Pred, 2010; Grimsditch et al, 2012; Dwyer, 2015). ນອກຈາກນີ,ື້ ປະສົບການຈາກໂຄງການອອກ
ໃບຕາດິນໃນສປປ.ລາວ ແລະ ບ່ອນອີ່ນໆໃນພາກພນ
ື້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການອອກໃບຕາດີນໃຫ້ແກ່ຕອນດິນດຽວມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ກັບການເພີີ່ມຄວາມບໍໍ່ໝນ
ື້ັ ຄົງດ້ານການຄອບຄອງນາໃຊ້ຂອງບັນດາທີີ່ດນ
ິ ອ້ອມຮອບທີີ່ຍັງບໍໍ່ທັນມີໃບຕາດິນ.
ເນີ່ອງຈາກທີດ
ີ່ ິນເຫຼົັ່ານີຈ
ື້ ະປາກົດໃນແຜນທີີ່ວ່າເປັນດິນທີີ່ “ຍັງຫວ່າງ” (Hirsch2011). ຄວາມຫມັື້ນຄົງຂອງການຄອບ
ຄອງນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຕາມປະເພນີ ຕ້ອງໄດ້ຖກເຂົື້າໃຈໃນຮບແບບຂອງການສາມາດເຂົື້າເຖີງບໍລິເວນທີດ
ີ່ ນ
ິ
ແລະ ແຫຼ່ງ
ຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ຊາວບ້ານຕ້ອງໄດ້ອາໃສໄດ້ເພິີ່ງພາອາໃສເພີ່ອດາລົງຊີບຢູ່າງຕໍໍ່ເນີ່ອງ. ເມີ່ອສົມທຽບກັບພື້ນທີີ່ທີີ່ຖກນາໃຊ້
ໂດຍຊມຊົນ (ຕົວ ຢູ່າງປູ່ານາໃຊ້ຂອງບ້ານທີີ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງສັດ), ພນ
ື້ ທີີ່ໆໄດ້ອອກໃບຕາດິນນີື້ ແມ່ນມີຂະຫນາດນ້ອຍ,
ແລະ ກວມເອົາແຕ່ທີີ່ ດິນກະສິກາທີີ່ຖກຄຸ້ມຄອງແບບຊຸມຊົນ.
ກໍລະນີສຶກສານີື້ ໄດ້ສະຫນອງໂອກາດສາລັບການສົນທະນາທີີ່ກ້ວາງຂື້ນຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັງື້ ທາງສັງຄົມໃນ ສປປ
ລາວ, ແລະ ສາລັບການສບຕໍໍ່ສງົັ່ ເສີມການພັດທະນາກອບຂອງກົດຫມາຍ ແລະ ຂັື້ນຕອນທີກ
ີ່ ່ຽວພັນສາລັບການອອກໃບ
ຕາດິນຊຸມຊົນ ແລະ ເພີ່ອການຮັບຮ້ການຄອບຄອງນາໃຊ້ຂອງບ້ານໃຫ້ກ້ວາງຂື້ນ, ດັງັ່ ນີ:ື້
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•

ຂະບວນການໃນການແບ່ງເຂດທີີ່ດນ
ິ ເບື້ອງຕົື້ນ(ແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕົວຢູ່າງນີື້)ຄວນສະຫນອງ
ການຮັບຮ້ການຄອບຄອງນາໃຊ້ຊົັ່ວຄາວສາລັບອານາເຂດບ້ານ ຊງີ່ ມີຂໍໍ້ຜກພັນທາງກົດຫມາຍ, ສະນັນ
ື້ ຈະເຮັດໃຫ້
ສາມາດຫລີກລຽ່ງການເສັຍເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການຮັບຮ້ແບບທາງການເປັນແຕ່ລະຕອນດິນ.

•

ທີີ່ດິນປູ່າຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນໃຫ້ເປັນທີດ
ີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນຕັື້ງແຕ່ເລິີ່ມຕົື້ນ ແລະ ຄວນຖກລະບຸຢູ່ໃນກົດ
ຫມາຍປູ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງໃຫມ່. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ທີີ່ດນ
ິ ກະສິກາຊຸມຊົນ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນຄວນແຍກອອກຈາກ
ກັນເພີ່ອໃຫ້ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນສາມາດວັດແທກ ແລະ ຂື້ນທະບຽນໄດ້ງ່າຍຂຶື້ນໃນຊ່ວງຂະບວນການສ້າງແຜນນາໃຊ້ທີີ່
ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ເມີ່ອມີການຂື້ນທະບຽນແລ້ວ,ຄວນມີແນວທາງທີີ່ຊັດເຈນສາລັບການອອກໃບຕາດີນແບບ
ທາງການ.

•

ຈາເປັນຕ້ອງມີການແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຮັບຮ້ ກ່ຽວກັບສິດການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ, ລວມທັງຜົນປະ
ໂຫຍດ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຫຼົັ່ານັນ
ື້ , ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ
“ຖກຂັບເຄີ່ອນ ໂດຍ ຄວາມຕ້ອງການ” ບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ຖກຂັບເຄີ່ອນໂດຍຜ້ໃຫ້ທຶນ”.

•

ລະບຸໃຫ້ຊດ
ັ ເຈນກ່ຽວກັບການເກັບພາສີຂອງໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເພອ
ີ່ ຮັບປະກັນວ່າການຍົກເວັື້ນຈະບໍໄໍ່ ດ້ກໍໃໍ່ ຫ້ເກີດ
ຄວາມສນເສັຍທີີ່ສາຄັນຕໍກ
ໍ່ ັບລາຍຮັບຈາກພາສີ- ອາດເປັນການສົມເຫດຜົນທີີ່ບຸກຄົນຈະເສັຍພາສີ ສາລັບທີດ
ີ່ ນ
ິ ທີີ່
ມີໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເມີ່ອທີີ່ດິນດັງັ່ ກ່າວຖກນາໃຊ້ເຂົື້າໃນການເຮັດການຄ້າ.

•

ຮັບປະກັນວ່າເນື້ອທີີ່ດນ
ິ ຂະຫນາດໃຫຍ່ ສາມາດຖກວັດແທກຢູ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍໃຊ້ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ຫລ ວິ
ທີການອີ່ນ, ເນີ່ອງຈາກລະບົບປະຈຸບນ
ັ ແມ່ນມີລາຄາສງ ສາລັບອົງການຈັດຕັງື້ ທາງສັງຄົມຂະຫນາດນ້ອຍຄດັັ່ງ ອົງ
ການຊິດເຊ-ລາວທີີ່ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ.

•

ສາລັບບ້ານທີີ່ມີຂອບເຂດຊາຍແດນທີີ່ຊັດເຈນແລ້ວ, ຂໍໍ້ຕົກລົງຊົວ
ັ່ ຄາວໄດ້ຖກສ້າງຂື້ນລະຫວ່າງຊຸມຊົນຕ່າງໆຂອງ
ບ້ານ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖີີ່ນ (ຕົວຢູ່າງໂດຍ GAPE, TABI, GRET)ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບຮ້ ແລະ ຫັນ
ປູ່ຽນເປັນທີີ່ດິນຊຸມຊົນໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຂະບວນການທີີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສງອີກຕໍໍ່ໄປ.
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ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ແນະນາໃຫ້ອ່ານ
Baird, I.G.& Shoemaker, B. (2007).ປະສົບການທີີ່ບໝ
ໍໍ່ ນ
ັື້ ຄົງ: ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນພມລາວົງພາຍໃນ ແລະ ການ
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ລັດໃນ ສປປ ລາວ.ບົດລາຍງານພາຍໃນຈາກອົງການ FINNMAP Internationalສາລັບ GIZ ແລະ MONRE.
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SUFORD(2015).ຄ່ມແນະນາສາລັບການຂຶື້ນທະບຽນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນປູ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານໃນພນ
ື້
ທີີ່ປູ່າຜະລິດ. ຮ່າງເອກະສານ, 18/3/2015.
Vongvisouk, T., Broegaard, R. B., Mertz, O., & Thongmanivong, S. (2016). ການກ້າວກະໂດດ
ຢູ່າງຮີບດ່ວນສາລັບພດເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກປ້ອງປູ່າໄມ້: ບໍໍ່ແມ່ນການສະຫງວນທີີ່ດນ
ິ ຫຼ ການແບ່ງປັນທີີ່ດນ
ິ ທັງ
ສອງ. ນະໂຍບາຍການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ., 55, 182–192,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837716303088.
Zevenbergen,J.(2002).ລະບົບການຂຶື້ນທະບຽນທີດ
ີ່ ິນ. ມຸມມອງ ແລະ ຜົນກະທົບ, ວາລະສານການສກສາກ່ຽວ ກັບ
ຂະໜາດຮບຮ່າງ ແລະ ພນ
ື້ ຜິວຂອງໂລກ 51, ຕີພິມໂດຍ: ຄະນະກາມະການທີີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບຂະໜາດຮບຮ່າງ ແລະ
ພື້ນຜິວຂອງໂລກ, ເດຟ, ປະເທດເນເທີແລນ.

ເອກະສານເພີມ
ີ່ ຕມ
ີ່ ແລະ ການຕິດຕໍໍ່
ເອກະສານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນ,ສະພາແຫ່ງຊາດ, 1990
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະບັບທີ. 04/2003 (ກາລັງປັບປຸງ)
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປູ່າໄມ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະບັບທີ. 06/2007 (ກາລັງປັບປຸງ)
ດາລັດວ່າດວ້ຍການເກັບພາສີທີີ່ດນ
ິ , ສານັກງານປະທານປະເທດ, ເລກທີ.001, 2007
ດາລັດວ່າດວ້ຍການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍທີີ່ດິນ, ສານັກງານນາຍົກ, ເລກທີ.88/2008
ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ, ອອກໂດຍ ກະຊວງ
ກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ແລະ ອົງກາຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, 2010
ດາລັດວ່າດວ້ຍການເກັບຄ່າບໍລິການ, ສານັກງານປະທານປະເທດ, 003/2012
ຄາສັັ່ງແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສາຫຼວດແລະການສ້າງແຜນທີີ່ທາງພມິສາດສະບັບເລກທີ.ກຊສ 6035/2014
ຄາສັັ່ງແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຂຶື້ນທະບຽນທີີ່ດນ
ິ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ. ກຊສ 6036/2014
ຮ່າງນະໂຍບານທີີ່ດນ
ິ ແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງຫາ 18, 2016.
ຂໍໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ປຶ້ັ້ມຄ່ມສາລັບການຂຶື້ນທະບຽນທີດ
ີ່ ນ
ິ ກະສິກາ, ການຢັງ້ັ້ ຢືນ ແລະ ການພັດທະນາສາລັບທີີ່ດນ
ິ
ກະສິກາຂອງຄອບຄົວ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ເລກທີ. 2810/2016.
ການຕິດຕໍສ
ໍ່ າລັບ ອົງການ ຊິດເຊ-ລາວ
ທ່ານ ນາງ ຂັນຄາ ດວງສີລາ,
ຜ້ຕາງໜ້າອົງການ ຊິດເຊ-ລາວ,
ເຮອກເລກທີ 379,ໜ່ວຍ 04, ບ້ານຈອມເພັດເຫນອ,ເມອງສີສັດຕະນາກ,ໂທ:+85621314909 (ຫອ້ງການ),
+85620 22000577 (ມຖ)
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.ແຜນທີີ່ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທິີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບ້ານ ຕະຫລາກນາຖິີ່ນ, ເມອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄາມ່ວນ

ການອະທິບາຍ (ເນອ
ື້ ທີເີ່ ປັນ ຮຕ)

ບ້ານ ນາຖິີ່ນ
ບ້ານ ຕະຫຼາກ

ເນື້ອທີີ່ລວມທັງໝົດ

1593.31

ເນື້ອທີີ່ນາ

110.43

ດິນສວນ

76.29

ດິນກະສິກາທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ນາໃຊ້

50.66

ພຸຫີນປນ

764.59

ທີີ່ພັກອາໃສ

10.82

ໂຮງຮຽນ

0.50

ປູ່າໄມ້ຊົມໃຊ້ໃນບ້ານ

447.60

ປູ່າປ້ອງກັນໃນບ້ານ

74.03

ປູ່າຕົື້ນນໍ້າຂອງບ້ານ

18.33

ຫົນທາງ

ເນື້ອທີີ່ ດິນຊຸມຊົນ 41.6 ຮຕ. (ຈາແນກໃນການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດິນ
ວ່າເປັນດິນກະສິກາທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ໃຊ້)

43

11.69

ປູ່າຊ້າ/ປູ່າສັກສິດ

7.39

ແມ່ນໍ້າ

21.47

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2.ໄລຍະເວລາຂອງການດາເນີນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ໃນບ້ານ
ຕະຫຼາກນາຖິນ
ີ່
2011: ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ສາເລັດໃນ ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ ໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ,
ເຊີີ່ງມີຈຸດປະສົງຂອງການນາໃຊ້ເພີ່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.
2013, 2014: ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ສະເໜີຕໍໍ່ຄະນະກາມະການບໍລິຫານ ຂອງພວກເຂົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນ ເພີ່ອລິເລີີ່ມການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົື້າໃຈ (MOU), ແຕ່ວ່າ ພວກ
ເຂົາໄດ້ຖກຂໍໃຫ້ລໍຖ້າຈົນກວ່າຂັື້ນຕອນຢູ່າງເປັນທາງການໃນຂັື້ນສນກາງໄດ້ຖກສ້າງຂຶື້ນ.
2014: ໄດ້ອອກໃບຕາດິນໃນເນອ
ື້ ທີີ່ 21 ເຮັກຕາ ໃນເມອງບົວລະພາ ທີີ່ ຖໍ້ານໍ້າລອດ. ພາຍຫຼັງຈາກນັນ
ື້ ໄດ້ມີທດ
ິ
ທາງກົນໄກໃຫ້ແກ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງເພີ່ອປະຕິບັດຕາມ.
2014: ຂັື້ນຕອນການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ສາເລັດໃນ 14 ໝບ
່ ້ານ. ສອງໝ່ບ້ານ (ຕະ
ຫຼາກນາຖິີ່ນ ແລະ ນາແສ) ໄດ້ຖກຄັດເລອກເພີ່ອທົດລອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ໂດຍການປະສານສົມທົບ ກັບ
ພະນັກງານເມອງ (ເມອງມະຫາໄຊ ແລະ ເມອງ ຍົມມະລາດ).
ມີນາ-ເມສາ 2016: ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມສອງຄັື້ງ ຮ່ວມກັບພະນັກງານເມອງຈາກ ຫ້ອງການກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້
(02 ທ່ານ), ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມ(02 ທ່ານ) ແລະ ກວດກາພາຍໃນ (01
ທ່ານ). ການຢ້ຽມຢາມຄັື້ງທາອິດປະກອບດ້ວຍການອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແລະ ການ
ບັນລຸຂໍໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບທີີ່ດນ
ິ ເພີ່ອຈະຖກເລອກໃນຊ່ວງກອງປະຊຸມທີີ່ແຍກເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. ໃນການຢ້ຽມ
ຢາມຄັື້ງທີສອງໄດ້ມີການການສາຫລວດເບື້ອງຕົນ
ື້
ເພີ່ອກວດສອບຂອບເຂດຊາຍແດນທີີ່ວາງໄວ້ຂອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນ
ແລະ ພັດທະນາກົດລະບຽບໃນການນາໃຊ້.
ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ, 2016: ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເພີ່ອນາໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກາຊຸມຊົນໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໂດຍນາຍ
ບ້ານ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມເມອງ, ຫ້ອງການຍຸຕິທາເມອງ ແລະ ເຈົື້າເມອງ.
ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, 2016: ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມອງ ອະນຸມັດໃບສະເໜີ
ຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເພີ່ອສົັ່ງທີມງານລົງພນ
ື້ ທີີ່ ເພີ່ອວັດແທກທີດ
ີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນໃນບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ ທັງນີື້ກໍໍ່ເພີ່ອ
ສະເໜີຂໍໃຫ້ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.
ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, 2016: ເຈົື້າເມອງອະນຸມັດການສະເໜີຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເພີ່ອສົັ່ງທີມງານລົງພນ
ື້ ທີີ່
ເພີ່ອວັດແທກທີີ່ດິນຊຸມຊົນ ເພີ່ອອອກໃບຕາດິນໃນບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ.
ໃນທ້າຍເດອນພຶດສະພາ 2016: ການສາຫລວດຢູ່າງເປັນທາງການໄດ້ເລີີ່ມຂື້ນໂດຍການນາໃຊ້ເຄີ່ອງມີ GPS
ຮ່ວມ ກັບພະນັກງານແຂວງ ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມແຂວງ. ແຕ່ລະຄອບຄົວຈາ
ຕ້ອງໄດ້ ເຊັນເອກະສານ ເພີ່ອຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເພີ່ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.
ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2016: ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງໄດ້ອອກໃບຕາດິນຊຸມ
ຊົນໃນເນື້ອທີີ່ 41.5976 ຮຕ, ໂດຍຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ມີການປຶກສາຫາລ 03 ເດອນ.
ພະຈິກ 2016: ໃບຢັ້ັ້ງຢືນໃບຕາດິນຊຸມຊົນໄດ້ມອບ ໃຫ້ແກ່ບ້ານຢູ່າງເປັນທາງການ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3.ກົດລະບຽບການນາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນ, ບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິນ
ີ່
(ແປຈາກພາສາອັງກິດ)
ກົດລະບຽບສາລັບການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການນາໃຊ້ທດ
ີີ່ ນ
ິ ຊຸມຊົນຂອງບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິນ
ີ່ ,
ເມອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄາມ່ວນ
I.ຈຸດປະສົງ
•

ເພີ່ອສາມາດແຈກຢາຍການນາໃຊ້ທີີ່ດິນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜ້ທຸກຍາກ

•

ເພີ່ອກະຕ້ນສົັ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກາ (ພດໄລຍະສັນ
ື້ ) ເພີ່ອປັບປຸງຊີວິການເປັນຢູ່ໃຫ້ດິຂນ
ື້

•

ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຊາວບ້ານໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນໂດຍປາສະຈາກການສະໜັບສະ
ໜນໃນໄລຍະຍາວ

II. ກຸມ
່ ເປົາ້ັ້ ໝາຍ
•

ສະມາຊິກຈາຕ້ອງຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກກະສິກາ, ບໍໍ່ຫນ
ຼິື້ ການພະນັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມຊີ່ສັດ

•

ສະມາຊິກຈາຕ້ອງພັກອາໃສຢູ່ໃນໝ່ບ້ານຢູ່າງໜ້ອງໜຶີ່ງປີ

•

ສະມາຊິກຈາຕ້ອງເປັນຜ້ທີີ່ມີທີີ່ດິນກະສິກາບໍໍ່ພຽງພໍ

•

ສະມາຊິກຈາຕ້ອງມີຄວາມຮ້ດ້ານການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົດລະບຽບການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຂອງບ້ານ ແລະ ມີ
ຄວາມເປັນເຈົື້າການໃນການປະຕິບັດຢູ່າງເຂັື້ມງວດ

•

ປະຊາຊົນຜ້ທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜ້ທີີ່ຂາດໂອກາດຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນເວລາທີີ່ເລອກສະມາຊິກ

•

ສະມາຊິກຈາຕ້ອງເຕັມໃຈທີີ່ຈະນາໃຊ້ທີີ່ດິນຊຸມຊົນ ແລະ ຂຽນໃບສະເໜີດວ
້ ຍລາຍມຂອງຕົນເອງ

III. ຄະນະກາມະການບໍລຫ
ິ ານ
ສະມາຊິກພາຍໃນໝ່ບ້ານສາມາດເລອກເອົາຄະນະກາມະການບໍລິຫານໄດ້ 08 ຄົນ ເປັນໄລຍະເວລາ 05 ປີ, ເຊີີ່ງ ໜຶີ່
ງໃນນັນ
ື້ ຕ້ອງເປັນເພດຍິງ:
•

ນາຍບ້ານເປັນປະທານຄະນະກາມະການ, ຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ນັດປະຊຸມ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍ
ງານກ່ຽວກັບວຽກໃຫ້ເມອງເປັນປະຈາ

•

ຮອງນາຍບ້ານເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຮອງປະທານຄະນະກາມະການ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບັນຊີ (ຈົດບັນທຶກຂໍໍ້ມນ
ກ່ຽວກັບກິດຈະກາຂອງສະມາຊິກ)

•

ແນວໂຮມບ້ານ, ຊາວກະສິກອນ, ຕາຫລວດບ້ານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ເຈົື້າໜ້າທີີ່ປູ່າໄມ້ບ້ານ, ເຈົື້າໜ້າທີີ່ໆດິນ
ບ້ານ ແລະ ຄະນະຊາວໜຸ່ມໃນບ້ານ ແມ່ນເປັນສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານ, ເຊີີ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ
ແລະ ກວດກາ ການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົມຂອງສະມາຊິກ.

IV. ວິທກ
ີ ານ ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ
•

ຄະນະກາມະການ ແລະ ສະມາຊິກຕ້ອງໄດ້ເປີດປະຊຸມຢູ່າງໜ້ອງສອງຄັື້ງຕໍໍ່ປີ ໃນເດອນ ມິຖຸນາ ແລະ ເດອນ
ທັນວາ ຫຼ ກ່ອນການຈັດສັນແບ່ງດິນໃຫ້ສະມາຊິກ
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•

ສະມາຊິກທຸກຄົນຈາຕ້ອງສະແດງເຈດຈານົງໃນການນາໃຊ້ທີີ່ດິນຊຸມຊົນລ່ວງໜ້າຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ ໄດ້ຮັດອະນຸ
ຍາດ ຈາກຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງກ່ອນຈະນາໃຊ້ໃນການຜະລິດ

•

ຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຈະຈັດສັນທີີ່ດນ
ິ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຈາເປັນຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ຕອ້ງ
ບໍໍ່ເກີນຂອບເຂດ 50ມ x 50ມຫຼ 2,500ມ2

•

ທີີ່ດິນຊຸມຊົນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນທັງໝົດໝບ
່ ້ານ: ຖ້າຫາກວ່າຄະນະກາມະການອະນຸມດ
ັ ດິນເຊີີ່ງຕໍໍ່
ມາບໍໍ່ໄດ້ຖກນາໃຊ້ (ອ້າງສິດເທົັ່ານັນ
ື້ ) ບ້ານມີສິດທີຈ
ີ່ ະຈັດສັນ ດິນຄນໃໝ່

•

ສະມາຊິກມີສິດທີີ່ຈະນາໃຊ້ດນ
ິ ເປັນໄລຍະເວລາ 05 ປີ; ຖ້າຫາກພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈະສບຕໍໍ່ນາ ໃຊ້
ດິນ ພວກເຂົາຈາຕ້ອງໄດ້ຂຽນໃບສະເໜີໃໝ່ ແລ້ວສົັ່ງໃຫ້ຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງເພີ່ອພິຈາລະນາ

•

ສະມາຊິກທຸກຄົນທີີ່ນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນຈາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບາລຸງຮັກສາຄຸນນພາບຂອງດິນ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ

•

ສະມາຊິກບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ ແລະ ຂາຍ, ນາໃຊ້ເພີ່ອໄປຝາກ ຫຼ ໂອນກາມະສິດນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນໃຫ້ແກ່ຄົນ
ອີ່ນ

•

ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປກພດໄລຍະຍາວ ຫຼ ນາໃຊ້ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊີີ່ງສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຫຼ
ສັງຄົມ

ແລະ

V. ການລົງໂທດສາລັບຜກ
້ ະທາຜິດ
ສະມາຊິກຜ້ທີີ່ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍໍ່ມີຄວາມຊີ່ສັດ ຫຼ ສໍໍ້ໂກງ ຈະໄດ້ຖກລົງໂທດ
ຢູ່າງເໝາະສົມຕາມລາຍລະອຽດດັງັ່ ຕໍໍ່ໄປນີື້ :
•

ຄັື້ງທາອິດ:ໄດ້ຮັບການຕັກເຕອນ ຫຼ ສຶກສາອົບຮົມຄນໃໝ່ ຕໍໍ່ໜ້າສະມາຊິກຄົນອີ່ນ

•

ຄັື້ງທີສອງ: ໄດ້ຮັບການສກສາອົບຮົມຄນໃໝ່ ແລະ ການກ່າວເຕອນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຄະນະບ້ານ

•

ຄັື້ງທີສາມ: ຫຼຸດພົນ
ື້ ຈາກການເປັນສະມາຊິກ ເຊີີ່ງມີການຂຽນໃບລາອອກ ແລະ ເກັບໄວ້ເພີ່ອເປັນຫຼັກຖານ

ກົດລະບຽບເຫຼົັ່ານີື້ໄດ້ຖກກະກຽມ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຈາກອານາດການປົກຄອງບ້ານ ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ ລົງວັນທີ
12/5/2016 ແລະ ມີຜົນສັກສິດແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນຂ້າງລຸ່ມ.
ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, 12/5/2016

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຍຸຕິທາເມອງ

ນາຍບ້ານ ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ

ເຈົື້າເມອງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ
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