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ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ສ າຫຼວດຜົນໄດຮັ້ບ ແລະ ບດົຮຽນທີີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ (CLT) ໃຫ້ແກ ່ 33 
ຄອບຄົວໃນເນ ື້ອທີີ່ 41.6 ເຮັກຕາ ຂອງ ດິນກະສິກ າ ໃນບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, ເມ ອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄ າມ່ວນ ໃນ 
ສປປ.ລາວ. ຂັື້ນຕອນການດ າເນນີການດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການອ ານວຍຄວາມສະດວກຈາກ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ, ເຊີີ່ງ
ເປັນ ອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມທີີ່ບໍລິຫານງານໂດຍຄົນລາວ ແລະ ຂະແໜງການຂອງລດັໃນຂັື້ນທ້ອງຖີີ່ນ. 

ກໍລະນີສຶກສາດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈດຸປະສົງເພ ີ່ອສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຫັຼກຖານ ທີີ່ສາມາດນ າໃຊເ້ປັນຂໍໍ້ມ ນໃນການພັດທະນານິຕິກ າ 
ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆໃນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນໃນສປປ ລາວ. ເຖິງວ່າຈະຈ າກດັຢ ູ່ພຽງທີີ່ດນິຊມຸຊົນໃນບ້ານດຽວ, ແຕ່ 
ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົື້າໃຈຢູ່າງເລິກເຊີີ່ງຕໍໍ່ກັບທ່າແຮງ ແລະ ຂໍໍ້ຈ າກັດຂອງວິທີການອອກໃບຕາດິນຂອງອົງການຊດິ 
ເຊ-ລາວເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີີ່ດນິພາຍໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນຂອງສປປລາວ. ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວອາດຊ່ວຍ 
ໃຫ້ຮ ້ວາ່ຕົວແບບດັັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດໄດ້ ຫຼ  ບໍໍ່.  

ການຄົື້ນພົບທີີ່ສ າຄນັ 

ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ດ້ວຍການສະໜບັສະໜ ນຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ລດັຖະບານ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ທີີ່ຈະອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນສ າລບັຕອນດນິກະສິກ າຢ ູ່ໃນສປປ ລາວ,ເຖີງແມ່ນວ່າກອບນິຕິກ າຈະຍັງບໍໍ່ສມົບ ນແບບກໍໍ່ຕາມ. 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ:  

• ຊາວບ້ານເຊ ີ່ອວ່າ ການໄດ້ຮັບຮ ້ຢູ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີໃບຕາດິນຊຸມຊົນຈະສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງທີີ່ດິນໃຫລ້ ກຫຼານ 
ໃນອະນາຄດົ. 

• ການພັດທະນາແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ໂດຍທີີ່ມີກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍໍ້ບັງຄັບຢູ່າງຊດັເຈນໃນການນ າໃຊ ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີີ່ 
ດນິ, ເຊີີ່ງເຮັດໃຫມີ້ຄວາມຫນ້າເຊ ີ່ອຖ ຫຼາຍຂ ື້ນໃນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ ເພາະວ່າມັນໄດ້ຖ ກອອກແບບເພ ີ່ອຮັບ 
ປະກນັວ່າທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖ ກຄຸ້ມຄອງແບບຍ ນຍົງ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນໄລຍະຍາວ. ໂດຍສະ 
ເພາະ,ການອອກລະບຽບການທີີ່ກ ານົດວ່າຊາວບ້ານທຸກຄນົສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດໄປ, ເພາະສະນັື້ນມັນໄດ້ສະໜອງ 
ເຄ ີ່ອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີີີ່ທຸກຍາກ. 

• ຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງທີີ່ດນິຊຸມຊົນທີີ່ຢ ູ່ໃກ້ກັບໝ ບ່້ານພາຍໃຕ້ໃບຕາດິນຂອງຊຸມຊົນ ສົັ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ ່
ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງຜ ້ຍິງ ແລະ ການຄ ໍ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຂອງຄອບຄົວເຂົາເຈົື້າ.   
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ປັດໃຈທີີ່ສົັ່ງເສີມໃຫ້ມີການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ: 

• ຂະບວນການ ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ທີີ່ດ າເນີນການກ່ອນໜ້ານີື້ໂດຍອົງການຊິດເຊ-
ລາວ ໄດ້ເປັນພ ື້ນຖານສ າລັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ກ ານດົເຂດແດນຂອງໝ ່ບ້ານ ແລະ ໄດ້ 
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ, ເຊີີ່ງລວມທັງຜ ້ຍິງ. 

• ແບບຢູ່າງທີີ່ມີມາກ່ອນໜ້ານີື້ທີີ່ສ້າງຂ ື້ນໂດຍກໍລະນີການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນອ ີ່ນໆພາຍໃນແຂວງຄ າມ່ວນແລະ 
ຄວາມ ສ າພັນລະຫວ່າງ ອົງການຊດິເຊ-ລາວ ແລະ ຂະແໜງການຂັື້ນທອ້ງຖິີ່ນ. 

• ບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນເປັນໝ ່ບ້ານນ້ອຍ, ມີລັກສະນະຊົນເຜົັ່າດຽວ ແລະ ນັບຖ ສາສະໜາດຽວກນັ, ເປັນບ້ານທີີ່ບໍໍ່ເຄີຍ 
ຖ ກຍົກຍ້າຍ ແລະ ບໍໍ່ມີການຍົກຍ້າຍເຂົື້າມາຂອງຄອບຄົວອົບພະຍົກ. 

• ຕອນດນິທີີ່ຖ ກຄັດເລ ອກບໍໍ່ມີສ່ວນໃດຂອງມັນທີີ່ເປັນດນິ ທີີ່ມີບຸກຄນົເປັນເຈົື້າຂອງ (ມີໃບຕາດິນ ຫຼ  ການອ້າງສິດ), 
ເຊີີ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ. 

ຂໍໍ້ຈ າກັດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຕໍໍ່ການຜັນຂະຫຍາຍ: 

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນມີລາຄາສ ງ, ປະມານ 102 ໂດລາສະຫະລດັຕໍໍ່ເຮັກຕາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງ 
ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ, ເຊີີ່ງປະກອບມີວິທີການອອກໃບຕາດິນແບບບໍໍ່ເປັນລະບົບ, ການຂາດຄວາມສາມາດໃນ
ການ ນ າໃຊ້ອຸປະກອນການຮັບຮ ້ໄລຍະໄກຈາກພາບດາວທຽມ (remote sensing)ໃນການວດັແທກທີີ່ດນິແລະ 
ຂະບວນ ການຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາດນົເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີການເຂົື້າຮ່ວມຢູ່າງເຕັມສ່ວນໃນຂະບວນການອອກໃບ
ຕາດິນຊຸມ ຊົນ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນຢູ່າງສະເໝີພາບ.  

• ການທີີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງດັັ່ງກ່າວໝາຍຄວາມວ່າ ພ ື້ນທີີໆ່ ໄດ້ອອກໃບຕາດິນມີພຽງໜ້ອຍດຽວ, ແລະ ບໍໍ່ລວມເອົາພ ື້ນທີີ່ 
ອ ີ່ນຕົວຢູ່າງ, ເນ ື້ອທີີ່ປູ່າຊົມໃຊໃ້ນໝ ່ບ້ານ 447 ເຮັກຕາ ເຊີີ່ງໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາໂດຍອົງການຊດິເຊ-ລາວ ວ່າບໍໍ່ມີຄວາມ 
ສ າຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງໄລຍະຍາວທີີ່ຈະເປັນເຫດຜົນເພ ີ່ອໃຊຈ້່າຍໃນການອອກໃບຕາດິນ. ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງປະເດນັ 
ວ່າທີີ່ດິນຊຸມຊົນຕອນອ ີ່ນໆທີີ່ມີຢ ູ່ໃນໝ ບ່້ານຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແນວໃດ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມໝັື້ນຄງົໃນການຄອບ 
ຄອງນ າໃຊທີ້ີ່ດນິຕອນນີື້ຈະດີຂ ື້ນ, ແຕ່ຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນ າໃຊຕ້ອນດນິຂ້າງຄຽງທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ອອກໃບດິນ
ອາດ ຈະຖ ກກະທົບ.  

• ລັດຖະບານທ້ອງຖິີ່ນ ມີຄວາມຍິນດີຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການຊດິເຊ-ລາວ ໃນການອອກໃບຕາ 
ດນິຊຸມຊົນ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າເນ ື້ອທີີ່ດນິຕອນດັັ່ງກ່າວມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ມີສິດໃນການຄອບຄອງນ າໃຊລ້ວມໝ ່ຢູ່າງ 
ຈະແຈງ້ຢ ູ່ກ່ອນແລວ້ ແລະ ພ ື້ນທີີ່ໆໄດ້ຮັບໃບຕາດິນແມ່ນບໍໍ່ຖ ກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນພ ື້ນທີີ່ພັດທະນາໃນອະນາຄົດ. ເວົື້າ  
ອີກຢູ່າງໜ ີ່ງ ກໍໍ່ຄ ເປັນກລໍະນີທີີ່ ‘ງາ່ຍ’. ລັດຖະບານອາດຈະຕອ້ງໄດທົ້ບທວນຫຼາຍຂ ື້ນ ໃນການທີີ່ຈະຕົກລົງເຫັນດີອອກ 
ໃບຕາດິນຊຸມຊນົ ໃນເຂດພ ື້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫ່ຍທີີ່ເປັນທີີ່ດນິກະສິກ າ ແລະ ທີີ່ດນິປູ່າໄມ້.  

ສະຫຸຼບແລ້ວ,ໃນຂະນະທີີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນໃນຕອນດິນກະສິກ າຂະໜາດນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ 
ເຖີງແມ່ນວ່າ ກອບນິຕິກ າຈະຍັງບໍໍ່ສົມບ ນກໍໍ່ຕາມ, ແຕ່ຄົງຈະເປັນການຍາກທີີ່ຈະສາມາດຜັນຂະຫຍາຍວິທີການດັັ່ງກ່າວໃນ 
ພ ື້ນທີີ່ສ່ວນອ ີ່ນຂອງປະເທດຈນົກວ່າກົດໝາຍທີີ່ດິນສະບັບໃໝຈ່ະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ລະບຽບຂັື້ນຕອນໄດ້ຖ ກວາງ 
ອອກຢູ່າງເປັນທາງການ ເພ ີ່ອອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນໃນລະດັບຊາດ.  

ຂໍໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍທີີ່ສ າຄນັ 
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1. ຮັບຮອງເອາົວທີິການມອບສິດໃຫບ້້ານ ຫຼ  ອານາເຂດເພ ີ່ອເປນັການຮັບຮ ສິ້ດຄອບຄອງນ າໃຊທີ້ີ່ດິນຖ ກຢູ່າງເປນັທາງ
ການ: ວິທີການຕອນຕໍໍ່ຕອນເພ ີ່ອອອກໃບຕາດິນແມ່ນເສຍເວລາຫຼາຍ, ໃຊ້ຕົື້ນທຶນສ ງ ແລະ ມັກຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ມີການ
ຈ າກັດ ຂອບເຂດ. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ການໝາຍເຂດດິນແດນຂອງບ້ານ ຈະເປັນວິທີທີີ່ງ່າຍກ່ວາ ແລະ ມີປະສິດຕິ
ພາບກວ່າ ໃນການປົກປ້ອງທີີ່ດນິກະສິກ າ ແລະ ທີີ່ດນິປູ່າໄມ້ທັງໝົດພາຍໃນບ້ານ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າທີີ່ດິນທັງໝດົທີີ່ໄດ້
ຖ ກກ ານົດໃນ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ເຊີີ່ງບໍໍ່ໄດ້ເປັນຂອງລັດ ຫຼ  ເອກະຊນົ 
ແມ່ນຖ ກຄຸ້ມຄອງ ໂດຍບ້ານພາຍໃນຂອບເຂດຂອງບ້ານດັັ່ງກ່າວ. ການຫມາຍອານາເຂດທີີ່ດິນຂອງບ້ານຈະເປັນມາດ
ຕະການປົກປ້ອງຊົັ່ວ ຄາວຈນົກວາ່ການຂ ື້ນທະບຽນ ແລະ ການອອກໃບຕາດນິແບບທາງການ ໃຫ້ແກ່ຕອນດນິແຕ່ລະ
ຕອນພາຍໃນອານາ ເຂດຂອງບ້ານຈະສົມບ ນແບບໃນອະນາຄົດ. 

2. ສະໜອງທາງເລ ອກຊົັ່ວຄາວທີີ່ຮັບຮ ທີ້ີ່ດິນຕາມປະເພນີແທນການອອກໃບຕາດິນແບບເປນັທາງການ: ຖ້າຫາກການຂ ື້ນ 

ທະບຽນທີີ່ດນິ ຫຼ  ການອອກໃບຕາດິນບໍໍ່ແມ່ນທາງເລ ອກທີີ່ເຮັດໄດ້ໃນທັນທີ, ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີກົນໄກການຮັບ 
ຮ ້ແບບທາງເລ ອກອ ີ່ນ ທີີ່ອີງຕາມກອບວຽກທາງກົດຫມາຍທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ, ຊ ີ່ງສາມາດຈັດຕັື້ງຂ ື້ນໄດ້ໄວ, ສະຫນອງການ 
ຄຸ້ມຄອງທີີ່ກ້ວາງຂວາງ, ແລະ ບໍໍ່ສບັສົນ ຫລ  ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງເກີນໄປ.  

3. ການລບົລາ້ງເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ຕ້ອງສ າເລດັການແບ່ງເຂດການນ າໃຊທີ້ີ່ດິນແບບສົມບ ນກອ່ນ ທີີ່ຈະສາມາດດ າເນີນການການ
ຂ ື້ນ ທະບຽນທີີ່ດິນຊມຸຊນົ/ທີີ່ດິນລວມໝ :່ ໃນຂະນະທີີ່ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິໄດ້ສະໜອງພ ື້ນຖານທີີ່ດີໃຫ້ແກ່ການ
ອອກ ໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ມັນບໍໍ່ສມົເຫດຜົນທີີ່ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບກໍລະນີສ່ວນບຸກຄນົ ທີີ່ວ່າຊຸມຊົນຈ າເປັນຕ້ອງມີ
ແຜນ ນ າໃຊ້ທີີ່ດນິເພ ີ່ອຂ ື້ນທະບຽນແລະອອກໃບຕາດນິທີີ່ດນິຊຸມຊົນຕາມການຮ້ອງຂໍ. ກອບວຽກທາງກົດຫມາຍໃຫມ່

ຄວນ ຮັບຮ ້ວ່າແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບສົມບ ນອາດຖ ກຍົກເວັື້ນວ່າ ເປັນສີີ່ງທີີ່ຕ້ອງມີກ່ອນເພ ີ່ອຂໍຂ ື້ນທະບຽນ/ອອກໃບ

ຕາດິນ ໃນສະຖານະການຊ ີ່ງພ ື້ນທີີ່ໆຖ ກສະເຫນີນັື້ນ ບໍໍ່ໄດ້ຖ ກຮຽກຮ້ອງສິດຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງ, ແມ່ນຖ ກຮັບຮອງ

ໂດຍອ າ ນາດການປົກຄອງບ້ານດັັ່ງກ່າວ, ແລະ ເມ ີ່ອເມ ອງສາມາດຢັ້ັ້ງຢືນວ່າສິດຄອບຄອງຕາມປະເພນີແມ່ນຖ ກຮັບຮ ້

ຢູ່າງແນ່ ນອນໂດຍຜ ້ຢ ູ່ອາໃສທັງຫມົດ.  
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ຕົວອັກສອນຫຍໍໍ້ 
CLT  ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ 

CSO  ອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມ 

DAFO   ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ເມ ອງ 

DONRE ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ 

FAO  ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ 

FOMACOP ໂຄງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ 

GAPE  ສະມາຄົມສາກົນເພ ີ່ອມະນດຸ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

GRET ອົງການ ຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ແລກປູ່ຽນເຕັກໂນໂລຊ ີ

GIZ  ອົງການຮ່ວມມ ສາກົນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ  

IFAD  ກອງທຶນສາກົນເພ ີ່ອພັດທະນາກະສິກ າ,  

LIWG  ກຸ່ມແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມ ນເລ ີ່ອງທີີ່ດິນ 

LMDP  ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນແບບແບ່ງຂັື້ນຮັບຜິດຊອບ 

MAF  ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 

MRLG  ໂຄງການບໍລິຫານລດັກ່ຽວກັບທີີ່ດນິປະຈ າພາກພ ື້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ 

MoNRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

NLMA  ອົງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ 

NTFP  ເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດົງ 

PAFO  ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ແຂວງ 

PLUP  ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

PONRE ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມແຂວງ 

SUFORD ໂຄງການພັດທະນາຊນົນະບົດປູ່າໄມ້ແບບຍ ນຍົງ 
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TABI  ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊວີະນາໆພັນກະສິກ າ 

WCS  ອົງການ ອະນລຸັກສັດປູ່າ 

 

1. ຄວາມເປັນມາ 
ກໍລະນີສຶກສານີື້ແມ່ນສ າຫຼວດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບດົຮຽນທີີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ (CLT) ໃຫ້ແກ ່33 

ຄົວເຮ ອນໃນເນ ື້ອທີີ່ 41.6 ເຮັກຕາ ຂອງບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, ເມ ອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄ າມ່ວນ, ສປປ.ລາວ. ການ

ປະຕິ ບດັດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ, ຊ ີ່ງເປັນ ອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມ 

(CSO) ທີີ່ ບໍລິຫານໂດຍຄົນລາວ ແລະ ໂດຍລັດຖະບານທ້ອງຖິີ່ນ. ກລໍະນີສຶກສາດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈດຸປະສົງເພ ີ່ອສະໜອງ
ຫັຼກຖານ ທີີ່ ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນຂໍໍ້ມ ນໃນການພັດທະນານິຕິກ າ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ ເພ ີ່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການອອກໃບ
ຕາດິນຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ.ລາວ. ເຖິງວ່າມັນຈ າກັດຢ ູ່ພຽງບ້ານດຽວກໍລະນີສຶກສານີື້ກໍໍ່ໄດ ້ ໃຫ້ຂໍໍ້ມ ນທາງເລິກທີີ່ມີຄ່າຕໍໍ່ກັບ 
ທ່າແຮງ ແລະ ຂໍໍ້ຈ າ ກັດຂອງວິທີອອກໃບຕາດິນຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນ າ
ໃຊທີ້ີ່ດິນພາຍໃນຊຸມ ຊົນທ້ອງຖິີ່ນຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນທາງກບັກັນ, ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວອາດຊ່ວຍໃຫ້ຮ ້ເຖິງຂອບເຂດທີີ່ຕົວແບບ

ດັັ່ງກ່າວ ຄວນແກ່ການ ລງົທຶນໃສ່ເພ ີ່ອປັບໃຊ້ໃນທົັ່ວປະເທດ.  

ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນຖ ກພິຈາລະນາໂດຍພາກປະຊາສັງຄົມວ່າ ເປັນການສົັ່ງເສີມສິດທິການດ າລງົຊີວດິຂອງຊຸມ 
ຊົນ ເນ ີ່ອງຈາກໄດ້ກ ານດົຂຶື້ນບນົພ ື້ນຖານການຄອບຄອງນ າໃຊ້ຕາມປະເພນີທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ເພ ີ່ອໃຫ້ເປັນການຮັບຮ ້ການຄອບ 
ຄອງນ າໃຊຢູ້່າງເປັນທາງການຈາກພາກລັດ. ໃນທາງກັບກນັ, ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມໝັື້ນຄງົ ແລະ ຄວາມໝັື້ນໃຈ 
ເພີີ່ມຂຶື້ນ ເຊິີ່ງມັນມີຄວາມຈ າເປັນສ າລັບຊຸມຊົນດັັ່ງກ່າວທີີ່ຈະລງົທຶນໃນການຜະລິດ ແລະ ຈດັການທີີ່ດນິຂອງຕົນ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ສັງຄົມເພ ີ່ອຮັກສາລະບຽບການນ າໃຊ້ຂອງຕົນ. ສິີ່ງສ າຄັນແລ້ວ, ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຖ ໄດ້ວ່າ 

ເປັນສິີ່ງຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານກດົໝາຍໃນສິດຄອບຄອງຕໍໍ່ໄພບຸກລຸກ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດຈາກບຸກຄນົພາຍນອກ. ຄວາມພະ 
ຍາຍາມໃນການຈດັສັນທີີ່ດນິແລະ ປູ່າໄມ້ໃນສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນພົບຄວາມລົື້ມເຫຼວທີີ່ຈະປ້ອງກນັທີີ່ດນິຂອງ 
ຊຸມຊົນຈາກການຖ ກຍຶດຈາກບຸກຄົນທີີ່ສາມ ເຖິງວ່າຈະມີແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິທີີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອ ານາດການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນກໍໍ່ຕາມ (Schönweger et al.,2012). ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຍັງສາມາດໃຊ້ເພ ີ່ອປ້ອງກັນກຸ່ມ 

ຄົນທີີ່ຮັັ່ງມີໃນຊຸມຊົນຈາກການອ້າງສິດ, ການຂາຍ ຫຼ  ໃຫ້ເຊົັ່າທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນທີີ່ບໍໍ່ຍຸດຕິທ າ. 

ໃນຂະນະທີີ່ການອອກໃບຕາດນິຊມຸຊົນສາມາດເພີີ່ມຄວາມເຂັື້ນແຂງ ທາງດ້ານກດົໝາຍໃຫ້ແກ່ທີີ່ດິນ ແລະ ປູ່າໄມ້ຂອງບ້ານ
, ແຕ່ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ກໍໍ່ອາດເປັນຂະບວນການທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄ່າໃຊຈ້າ່ຍສ ງ. ຍົກຕົວຢູ່າງຢ ູ່ 

ປະເທດກ າປ ເຈຍ, ເຖີງປະຈຸບນັນີື້ມີພຽງ 14 ຊຸມຊົນພ ື້ນເມ ອງເທົັ່ານັື້ນທີີ່ໄດ້ຮັບໃບຕາດິນຊຸມຊົນຫັຼງຈາກ 8 ປີ ນບັແຕ່ການ 

ປະກາດໃຊນ້ິຕິກ າສະໜັບສະໜ ນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທີີ່ດິນຊຸມຊົນຍັງສ ບຕໍໍ່ຖ ກບຸກລຸກຈາກ 
ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະ ອົງການຈດັຕັື້ງສາກົນທີີ່ບໍໍ່ຂຶື້ນກັບລັດຖະບານຈ ານວນໜຶີ່ງ ແມ່ນຍຸດຕິໂດຍສິື້ນເຊີງຕໍໍ່ການນ າໃຊ້ການ 
ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນຖານະທີີ່ເປັນກົນໄກສ າລັບການປົກປ້ອງດນິຂອງຊົນເຜົັ່າພ ື້ນເມ ອງ. ສະນັື້ນ, ຄ່າໃຊຈ້່າຍເພ ີ່ອໃຫ້ 
ໄດ້ຮັບໃບຕາດິນຊຸມຊົນຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊັັ່ງຊາບັນດາປັດໃຈຕ່າງໆເຊັັ່ນ ໃນທີີ່ສຸດແລວ້ ມີດນິບ້ານຫຼາຍປານໃດທີີ່
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ຖ ກ ລວມຢ ູ່ໃນໃບຕາດນິຊຸມຊົນ, ແລະ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນທີີ່ແທ້ຈິງ ສາມາດປະກອບສ່ວນຫຼາຍປານໃດ ຕໍໍ່ກັບ
ການຮັບ ປະກນັການຊົມໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຕໍໍ່ກບັການຈັດການທີີ່ດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທີີ່ຈ າເປັນຕໍໍ່ ການດ າລົງຊວີິດຂອງພວກເຂົາ.  

Ewers (2011) ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງຮ ບແບບຂອງໃບຕາດິນຊຸມຊນົຢ ູ່ໃນເອເຊຍ, ຄ ໃນແບບ ‘ໃບຕາດນິ 

ຖາວອນ’ ແລະ ແບບ ‘ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ’ ຢ ູ່ໃນແບບໃບຕາດນິຖາວອນ (ໂດຍມີຕົວແບບຈາກໃບຕາດນິອາ 

ນາເຂດຂອງບັນພະບ ລດຸຢ ູ່ໃນປະເທດຟິລິບປີນທີີ່ໝາຍເຖິງພ ື້ນທີີ່ກວ້າງເຊິີ່ງຖ ກຄຸ້ມຄອງແບບລວມໝ ່ໂດຍຊຸມຊົນ), ທີີ່ດິນ 

ທີີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເປັນກ າມະສິດລວມໝ ່, ແລະ ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວບໍໍ່ໄດ້ຈ າແນກລະຫວ່າງດນິກະສິກ າ, ດນິປູ່າໄມ້ 

ແລະ ດນິປະເພດອ ີ່ນໆ. ສ່ວນໃນຮ ບແບບການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ, ລັດຍັງຮັກສາກ າມະສິດຕໍໍ່ທີີ່ດິນ ແລະ ມອບ ສິດ
ຄຸມ້ຄອງໃຫ້ແກ່ບ້ານ ຫຼ  ກຸ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິີ່ນເຊິີ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຈະປະກອບດ້ວຍຜ ້ທີີ່ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນສະເພາະໃດ ໜຶີ່ງ
ເຊັັ່ນ: ທີີ່ດນິນາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ທົັ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ. 

ມີຫຼາຍແງ່ມ ມຂອງນິຕິກ າໃນການຂຶື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີີ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າດນິທີີ່ອອກ 
ໃບຕາດິນຊຸມຊນົບໍໍ່ໄດ້ເປັນກ າມະສິດໂດຍເດດັຂາດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຍັງຮັກສາການຕັດສິນໃຈທີີ່ສ າຄັນກ່ຽວກັບຮັບຮ ້ 
ແລະ ຈດັການທີີ່ດນິຊຸມຊົນ. ຕົວຢູ່າງ, ຮ່າງກົດໝາຍທີີ່ດິນມາດຕາທີ 38 ລະບຸວ່າ: “ການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຊຸມຊົນແມ່ນຢ ູ່ພາຍ

ໃຕ ້ ການຄຸມຄອງຢູ່າງລວມສ ນຂອງລັດ, ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ບ້ານ, ເຜົັ່າຊນົນ າໃຊ້ເພ ີ່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດແກ່ຊຸມ

ຊົນ” ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຊຸມຊົນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ (ຈະພັດທະນາຂ ື້ນຕາມພາຍຫັຼງ) 

ສະຖານະການຕົວຈງິມັກຈະຊັບຊ້ອນກວ່າສອງຮ ບແບບທີີ່ກ່າວມານັື້ນ, ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະພົບການປະສົມປະ 

ສານຂອງຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງໂດຍກົງ ແລະ ການໄດ້ຮັບມອບສິດ/ຂອງລດັເມ ີ່ອເວົື້າເຖິງບັນຫາທາງກົດໝາຍສະເພາະເຈາະ 

ຈົງ. ຕົວຢູ່າງຢ ູ່ກ າປ ເຈຍ, ທີີ່ດິນບາງປະເພດຖ ເປັນກ າມະສິດຂອງຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ໃບຕາດິນຊຸມຊົນສ າລັບຊຸມຊົນພ ື້ນເມ ອງ, 

ໃນຂະນະທີີ່ປະເພດທີີ່ດນິອ ີ່ນໆ (ເຊັັ່ນ ປູ່າສັກສິດ ຫຼ  ປູ່າຊ້າ) ຍັງຄົງເປັນຖ ກຈັດປະເພດເປັນທີີ່ດິນສາທາລະນະ. ອີກດ້ານ ໜຶີ່ງ

, ທີີ່ດນິປູ່າໄມ້ເພ ີ່ອການດ າລົງຊີວດິບໍໍ່ຖ ກລວມຢ ູ່ໃນປະເພດໃບຕາດນິຊຸມຊົນ ແລະ ຕົກຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະ ຊວງ

ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້). 

ວິທີການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ຍັງສາມາດຈ າແນກເປັນລະຫວ່າງຮ ບແບບ‘ສະເພາະຕອນ’, ເຊິີ່ງຂຶື້ນທະບຽນດນິຊຸມຊົນ 

ແລະ ດນິບຸກຄນົຕ່າງຫາກ, ແລະ ຮ ບແບບອີງຕາມອານາເຂດເຊິີ່ງປະກອບມີການປັກໝາຍເຂດແດນບ້ານຫຼ  ອານາເຂດດນິ 

ບັນພະບ ລຸດທີີ່ມີທັງດິນທີີ່ເປັນຂອງເອກະຊນົ ແລະ ດນິທີີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນ. ເຖິງວ່າບ້ານຢ ູ່ໃນ ສປປ.ລາວຖ ກຮັບຮ ້ຕາມ 

ກົດໝາຍໃນຖານະເປັນໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂັື້ນລຸ່ມສຸດຂອງການປົກຄອງ, ໂຄງການທົດລອງຕ່າງໆ ເຖີງປະຈຸບນັສ່ວນໃຫ່ຍ 

ແມ່ນດ າເນນີຕາມຮ ບແບບຕອນດນິຕໍໍ່ຕອນດນິເພ ີ່ອອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນພາຍໃນຂອບເຂດນີື້.  

ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັື້ນສ ງຄັື້ງທີ 12 ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນປີ 2015, ຫັຼກການຂອງ 
ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດລີະຫວ່າງສອງພາກສ່ວນ ແລະ ຖ ກລວມເຂົື້າໃນບດົລາຍງານສຸດທ້າຍ 
ຂອງ ກອງປະຊຸມ (ລດັຖະບານແຫ່ງສປປລາວ, 2015:31): 
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ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮັບການສົັ່ງເສີມ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນຖານະທີີ່ເປັນອີກວິທີນ ີ່ງໃນ 
ການຮັບຮ ້ກ າມະສິດຕໍໍ່ທີີ່ດິນຢູ່າງເປັນທາງການ.ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຜ ້ທຸກຍາກທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ສຸດຊ ີ່ງໂອ 
ກາດທີີ່ຈະມີທີີ່ດນິເປັນຂອງຕົນເອງໜ້ອຍທີີ່ສຸດພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ອາໃສສິດໃນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຂອງຊຸມຊົນແທນ. 

ໃນທາງກດົໝາຍແລ້ວ, ຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີກອບວຽກສ າລັບການອອກໃບຕາດນິຂອງທີີ່ດນິທີີ່ມີກ າມະສິດຮ່ວມກັນ 

(ດນິລວມໝ ່) ນບັແຕ່ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນປີ 1990 (Liu and Sigaty, 2009; LIWG, 2013). ກດົໝາຍ 

ວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນປີ 2003, ແລະ ຕາມມາດ້ວຍລັດຖະດ າລດັຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບຈດັຕັື້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍດັັ່ງ 

ກ່າວ (ເລກທີ 88, ປີ 2008) ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດການອອກໃບຕາດິນຮ່ວມໝ ່, ທີີ່ລະບຸວ່າຈະສາມາດດ າເນີນ 

ການໄດ້ຫັຼງຈາກການແບງ່ເຂດການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງບ້ານສ າເລດັສົມບ ນແລ້ວເທົັ່ານັື້ນ. ຄ າແນະນ າລ່າສຸດກ່ຽວກັບການຂ ື້ນ 

ທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເລກທີ 6036, 2014), ຈ າ 

ແນກທີີ່ດນິທີີ່ລວມໝ  ່(ຫຼ  ດນິທີີ່ເປັນຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ເປັນໝ ່ຄະນະ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລດິ, ຫຼ  ສະມາຄົມ) ຈາກດິນຊຸມຊນົ, 

ເຊິີ່ງເປັນລວມຂອງບ້ານ ຫຼ  ກຸ່ມຊນົເຜົັ່າ, ຊຶີ່ງລວມມີໜອງນ ໍ້າ, ປູ່າໄມ້, ດນິກະສິກ າ ແລະ ປູ່າຊ້າຂອງຊຸມຊົນ. 

ດນິທັງສອງປະເພດດັັ່ງກ່າວ,ລວມໝ ່ ແລະ ຊຸມຊົນຖ ກຮັກສາໄວ້ຢ ູ່ໃນຮ່າງນະໂຍບາຍທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດສະບັບລ່າສຸດ (2016) 

ເຊິີ່ງໄດ້ສົັ່ງໃຫຄ້ະນະກ າມະການສ ນກາງພັກ ເພ ີ່ອພິຈາລະນາອອກເປັນມະຕິຂອງພັກກ່ຽວກັບທີີ່ດນິ. ເມ ີ່ອບໍໍ່ນານມານີື້, ຄະ 

ນະກ າມະການເພ ີ່ອຮັບຮອງນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າຄ າສັບ “ທີີ່ດິນຊຸມຊົນ” ຈະຖ ກຍົກເລີກມາເປັນ “ທີີ່ດນິລວມໝ ່” 

ແທນ, ແຕ່ຄ ານິຍາມທີີ່ແທ້ຈິງຂອງທີີ່ດນິລວມໝ ່ຈະແມ່ນອັນດຽວກັບອັນທີີ່ເອີື້ນກ່ອນໜ້ານີື້ວ່າ ທີີ່ດນິຊຸມຊົນ (ຂໍໍ້ມ ນໄດ້ຮັບ 
ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໂດຍ ຜ່ານກອງປະຊຸມກຸ່ມເຮັດວຽກຂະແໜງການຍ່ອຍກ່ຽວ 
ກັບທີີ່ດນິໃນຫົວຂໍໍ້ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, 16/6/2017). 

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງບນັດາໂຄງການຂອງຜ ້ໃຫ້ທຶນຈ ານວນຫຼາຍທີີ່ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານລາວ, ແຕ່ການ 

ອອກໃບຕາດິນລວມໝ /່ຊຸມຊົນ ທີີ່ສ າຄັນແມ່ນມີພຽງ 2 ຄັື້ງເທົັ່ານັື້ນ. ເຖິງທ້າຍປີ 2016. ເທ ີ່ອທ າອິດແມ່ນອອກໃຫ້ກັບ 5 

ບ້ານ1  (2,189 ເຮັກຕາ) ຢ ູ່ເມ ອງສັງທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ເພ ີ່ອອະນຸລັກປູ່າໄມ້ໄຜ່ເພ ີ່ອການຜະລິດຫັດຖະກ າ)2ແລະ 

                                                

 

 

1ມີຈຸດປະສົງທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ກັບກຸ່ມໄມ້ໄຜ່ພາຍໃນບັນດາບ້ານ, ແຕ່ເນ ີ່ອງຈາກບໍໍ່ມີຄວາມເອກະພາບທາງດ້ານກົດໝາຍດັັ່ງນັື້ນ 

ໃບຕາດິນຈຶີ່ງອອກໃນນາມຂອງບ້ານ.  

2ໃບຕາດິນແມ່ນຖ ກອອກໃນຮ ບແບບຂອງໃບຢັ້ັ້ງຢືນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຊົັ່ວຄາວ (TLUC), ເຊິີ່ງມີອາຍຸສາມປີ, ຫຼັງຈາກນັື້ນ ຊຸມຊົນສາ 

ມາດຍ ີ່ນຂໍໃບຕາດິນຖາວອນໄດ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທາງເມ ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ວ່າກ າລັງລໍຖ້າການແກ້ໄຂກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີີ່ດິນກ່ອນທີີ່ 
ຈະດ າເນີນການອອກໃບຕາດິນຖາວອນ (Souvanpheng Phommasane, pers. comm. 14/12/16) 
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ເທ ີ່ອທີສອງແມ່ນອອກໃຫ້ແກ່ 14 ບ້ານ (20,208 ເຮັກຕາ) ທີີ່ຖ ກຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍ້າເທີນ 2 ຢ ູ່ແຂວງຄ າ

ມ່ວນ (Schneider, 2014).  

ນອກຈາກນັື້ນ, ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນການແບບແບ່ງຂັື້ນຮັບຜິດຊອບ (LMDP), ທີີ່ສະໜັບສະໜ ນ 

ໂດຍອົງການຮ່ວມມ ສາກົນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (GIZ)ໄດ້ພັດທະນາຄ ່ມ ແນະນ າ ແລະ ທ າການທົດລອງອອກໃບຕາ 

ດນິຊຸມຊນົ ໃນ 4 ແຂວງ ທີີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນງານອອກໃບຕາດິນຢູ່າງເປັນລະບົບໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງທ້າຍປີ 

2016, ທີີ່ດິນລວມໝ ່/ຊຸມຊົນ 330 ຕອນໄດ້ຮັບການຂຶື້ນທະບຽນໃນແຂວງຫົວພນັ, ລວມທັງບາງພ ື້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ 

(ຫຼາຍຮ້ອຍ ເຮັກຕາ) ຂອງປູ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ, ພ ື້ນທີີ່ທົັ່ງຫຍ້າ ແລະ ທົັ່ງນາໃນບ້ານ (ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ການວາງ

ແຜນການແບບ ແບງ່ຂັື້ນຮັບຜິດຊອບ, ທາງອີເມວ, 20/2/2017). 

ຂໍໍ້ຈ າກັດໃນການຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນອັນທ າອິດແມ່ນການຂາດແນວທາງທີີ່ຊັດເຈນໃນການ
ຫັນປູ່ຽນນິຍາມຕາມກົດໝາຍຂອງທີີ່ດນິຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນໃບຕາດນິທີີ່ແທ້ຈິງ (Schneider, 2014; GIZ, 2015), ເຖິງ

ວ່າປັດຈຸບນັ ປະເດນັດັັ່ງກ່າວພວມຖ ກດ າເນີນການໂດຍໂຄງການ LMDP ຂອງອົງການ GIZ.  

ຂໍໍ້ຈ າກັດທີສອງ, ການອອກໃບຕາດນິ ຢູ່າງເປັນລະບົບໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນເຂດຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີີ່ມີການພັດ 
ທະນາເປັນຢູ່າງດີເຊິີ່ງແມ່ນເຂດທີີ່ ຕົື້ນທຶນຕໍໍ່ຫົວໜ່ວຍຂອງການອອກໃບຕາດນິຂ້ອນຂ້າງຖ ກ ເນ ີ່ອງຈາກມີຄວາມໜາແໜນ້ 
ຂອງປະຊາກອນທີີ່ສ ງ ແລະ ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວເຂດແດນຂອງຕອນດນິທີີ່ມີກ າມະສິດແມ່ນຖ ກກ ານົດໄວ້ຢູ່າງຊັດເຈນແລ້ວ. 
ເຊິີ່ງນີື້ແມ່ນແຕກຕ່າງກນັກັບສະພາບໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກບ່ອນທີີ່ມີປະຊາກອນຢ ູ່ແບບກະຈາຍ ແລະ ເຂດແດນທີີ່ດນິຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ຖ ກກ ານົດຢູ່າງຊັດ ເຈນກອ່ນທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນໄດ.້  

ຂໍໍ້ຈ າກັດທີສາມ, ລດັຖະບານຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນບໍໍ່ສະໝັກໃຈທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຍ້ອນວ່າ ລດັຖະບານບໍໍ່ສາມາດເກັບພາສີ 

ທີີ່ດິນໄດ້ຄ ກນັກັບໃບຕາດິນສ່ວນບຸກຄົນ (LIWG, 2012a). 

ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ເຮັດວຽກເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງການຄອບຄອງນ າໃຊທີ້ີ່ດນິ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຊັບພະຍາ 

ກອນທ າມະຊາດສ າລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນໃນແຂວງຄ າມ່ວນນັບແຕ່ປີ 2009, ໃນເວລາທີີ່ບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ 

ກ່ຽວ ກັບບໍໍ່ແຮ່, ຊີເມັນ, ການປ ກໄມ້ ແລະ ພະລັງງານນ ໍ້າເລີີ່ມຕົື້ນເປັນໄພຂົັ່ມຂ ່ຕໍໍ່ການຄອບຄອງນ າໃຊທີ້ີ່ດິນ ແລະ ການດ າ

ລົງຊ ີວດິຂອງປະຊາກອນຊນົນະບດົເຊິີ່ງອົງການຊດິເຊ-ລາວໄດ້ເຮັດວຽກນ າ. ເຊັັ່ນດຽວກັບບນັດາອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມ
ຂອງ ລາວ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່າງໃກ້ຊິດກບັຄ ່ຮ່ວມງານລັດຖະບານໃນເວລາທີີ່ຈັດຕັື້ງປະຕິບດັກດິຈະ
ກ າກັບ ຊາວບ້ານ.  

ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນຕັື້ງຢ ູ່ຫ່າງຈາກຊາຍແດນຫວຽດນາມ 15 ກິໂລແມັດ ໃນແຂວງຄ າມ່ວນ ຕາມເສັື້ນທາງຫັຼກ ທີີ່ເຊ ີ່ອມຕໍໍ່ 

ຕົວເມ ອງທ່າແຂກກັບຊາຍແດນໄທ ແລະ ຫວຽດນາມເຊິີ່ງເປັນບ່ອນທີີ່ດງຶດ ດນັກລົງທຶນ (ຮ ບສະແດງ 1). 
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ຮ ບສະແດງທີີ່ 1: ສະຖານທີີ່ຕັື້ງບາ້ນ ຕະຫາຼກນາຖີີ່ນໃນພາກກາງຂອງ ແຂວງ ຄ າມວ່ນ 

ບ້ານດັັ່ງກ່າວສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນທ າອິດໃນປີ 1951, ປະກອບດ້ວຍສອງຄຸ້ມບ້ານນ້ອຍຊົນເຜົັ່າຢອຍ3 (ນາຖິີ່ນ 45 ຄົວເຮ ອນ ແລະ 

ຕະຫລາກນາຖີີ່ນ 33 ຄວົເຮ ອນ) ເຊິີ່ງຕັື້ງຢ ູ່ຫ່າງກັນສາມກິໂລແມັດ. ຈດຸທີີ່ໜ້າສັງເກດຂອງການສ ກສານີື້ຄ ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ພວກເຂົາຈະຖ ກຮວມເຂົື້າກັນເປັນບ້ານດຽວໃນປີ 1998, ພວກເຂົາເຈົື້າກໍໍ່ຍັງສ ບຕໍໍ່ຮັກສາລັກສະນະທີີ່ແຍກກັນຢ ູ່ຕ່າງຫາກ. 

ເຂົື້າແມ່ນປ ກເພ ີ່ອການບໍລິໂພກພາຍໃນເຮ ອນ,ແລະ ບໍໍ່ມີການປ ກເຂົື້າໄຮ່ແບບເລ ີ່ອນລອຍ. ແຫ່ຼງລາຍຮັບທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດແມ່ນ 

ມາຈາກສັດ ລ້ຽງ (ງົວ, ໝ  ແລະ ໄກ່) ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນມາຈາກຫຍ້າທີີ່ໃຊ້ເຮັດຟອຍ. ແຜນທີີ່ຕັື້ງແມ່ນສະແດງຢ ູ່ໃນ

ຮ ບ ສະແດງທີີ່ 1. 

2. ການອະທິບາຍຂະບວນການ 

                                                

 

 

3ຊົນເຜົັ່າຢອຍ ຫຼ  ໄທໂຍ, ຄາດວ່າຈະມີຈ ານວນປະມານ 1,500 ຄົນທີີ່ຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງຄ າມ່ວນ, ເຖິງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງບາງຢູ່າງ 

ດ້ານພາສາທ້ອງຖິີ່ນ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍໍ່ມີຄວາມຄ້າຍຄ ທາງດ້ານເຊ ື້ອສາຍແລະວັດທະນະທ າກັບເຜົັ່າລາວລຸ່ມ.  

ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ 

ຫວຽດນາມ 

ປະເທດໄທ 
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ການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນແມ່ນໝາກຜົນຂອງຂະບວນການທີີ່ໃຊ້ເວລາ 05 ປີ, ເລີີ່ມຕົື້ນໃນປີ 2011 
ໃນເວລາທີີ່ອົງການຊດິເຊ-ລາວ ໄດ້ແນະນ າຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍເພ ີ່ອສົັ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ບໍລິຫານທີີ່ດິນ. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫເ້ຂັື້ມແຂງຂອງໜ່ວຍງານໄກ່ເກັັ່ຍຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນບາ້ນກໍໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະ ໜ ນເຊັັ່ນດຽວກັນ ເຊີີ່ງມັນສາມາດສົັ່ງເສີມສິດຂອງຊາວບ້ານກັບຂະແໜງການຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນ. ຈາກພ ື້ນຖານດັັ່ງກ່າວ, 
ອົງການ ຊດິເຊ-ລາວ ໄດ້ສ ບຕໍໍ່ດ າເນີນການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຫຼ  PLUP. 

ໃນຖານະເປັນຂະບວນການທີີ່ເປັນທາງການ, PLUP ໄດ້ລິເລີີ່ມນບັຕັື້ງແຕ່ປີ 2003, ໃນເວລານັື້ນ ໂຄງການທີີ່ສະໜັບສະ 
ໜ ນກອງທຶນໂດຍຜ ້ໃຫ້ທຶນຫຼາຍໂຄງການ ເພີີ່ມຄວາມສົນໃຈໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເຂົື້າໃນວິທີການວາງ
ແຜນການ ນ າໃຊ້ທີີ່ດນິທີີ່ມີຢ ູ່ (GIZ, 2015). ມັນໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫມີ້ປື້ັ້ມຄ ່ມ ໃນປີ 2010 ເຊີີ່ງຖ ກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ

ໃນຫົວຂໍໍ້ “ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ຂັື້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ”. ປື້ັ້ມຄ ່ມ  
PLUP ອາດຈະແບງ່ອອກເປັນສອງຂັື້ນຕອນ. ຂັື້ນຕອນອິດແມ່ນມີການຈດັປະເພດ ແລະ ແບ່ງເຂດດນິໃນຂັື້ນບ້ານ ແລະ 
ສ້າງບົດ ລາຍງານໂດຍມີແຜນທີີ່ ເຊີີ່ງສາມາດອະນຸມັດໂດຍອ ານາດການປົກຄອງເມ ອງ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນ ການຂ ື້ນ
ທະບຽນດນິ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ, ເຊີີ່ງເປັນຂັື້ນຕອນທີີ່ໃຊ້ເວລາດນົກວ່າ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອມັກ
ຈະເຮັດບໍໍ່ສ າ ເລດັຢ ູ່ເລ ື້ອຍໆ. ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ສະໜບັສະໜ ນຢູ່າງເຕັມທີີ່, ແລະ ຈະສ ບຕໍໍ່ສະໜັບສະໜ ນການວາງ
ແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ເພາະມີຄວາມເຊ ີ່ອວ່າມີແຕ່ການປະຕິບດັຕາມຂະບວນການຢູ່າງເປັນລະບົບເທົັ່ານັື້ນ 
ຊາວບ້ານຈ ີ່ງຈະ ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບດນິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົື້າ 
(ກ່ອງຂໍໍ້ ຄວາມ ທີ 1). 

 

ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ມີແຜນທີີ່ຈະດ າເນນີການ PLUP ຢ ູ່20 ໝ ່ບ້ານເປົ້ັ້າໝາຍໃນເມ ອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມ ອງ 
ມະຫາ ໄຊ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 06 ປີຈນົເຖິງປີ 2016. ແຕ່ໃນທີີ່ສຸດ, ຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ແມ່ນສາມາດເຮັດສ າເລັດໄດ້ພຽງແຕ່ 

ກອ່ງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 1. ຂະບວນການ  PLUP ຂອງອງົການຊດິເຊ-ລາວ ນ າໄປສ ກ່ານອອກໃບຕາດິນຊມຸຊນົໄດ້ແນວໃດ 

ໃນໄລຍະເລີີ່ມຕົື້ນ, PLUP ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຕັື້ງຄະນະກ າມະການນ າ 
ໃຊ້ທີີ່ດິນບ້ານ, ເຊີີ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທັງໝົດໃນຊຸມຊົນ, 
ປະກອບມີເພດຍິງ, ຊາວໜຸ່ມເຊີີ່ງເປັນຜ ້ທີີ່ມັກຈະບໍໍ່ຖ ກລວມຢ ູ່ໃນການ 
ຕັດສິນໃຈຂອງຊຸມຊົນ.  
ໂດຍການອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະພະນັກ 
ງານຂອງລັດ, ຊາວບ້ານຈ າແນກເຂດແດນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າຮ່ວມກັບ 
ບ້ານອ ີ່ນ, ເຮັດວຽກໂດຍເບີີ່ງຕົວຢູ່າງການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນໃນປະຈຸບັນ, ແລະ 
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ.  

ໄດ້ມີການສ້າງແຜນທີີ່ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຂັື້ນບ້ານໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶື້ນເພ ີ່ອ 
ຮັບປະກັນວ່າ ຊາວບ້ານສາມາດບໍລິຫານທີີ່ດິນເພ ີ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງ 
ການເຫຼົັ່ານີື້ຕາມກົດໝາຍ, ແລະ ເພ ີ່ອໃຫ້ຊາວບ້ານທຸກຄົນສາມາດໄດ້ 
ຜົນປະໂຫຍດ. ໂດຍການລົງເຮັດວຽກກັບຊາວບ້ານປະຈ າ,ຊາວບ້ານສ້າງ 
ຄວາມເຊ ີ່ອໝັື້ນ, ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຮັບຮ ້ເຂົື້າໃຈໃນສິີ່ງທີີ່
ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອກ້າວໄປສ ່ຂັື້ນຕອນການຂ ື້ນທະບຽນທີີ່ດິນຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຂົາເຈົື້າ ເພ ີ່ອອອກໃບຕາດິນ.   

ແຫຼ່ງທີີ່ມາ: ການສ າພາດທີມງານ ຊິດເຊ-ລາວ 
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14 ບ້ານ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າໃນອີກ 06 ໝ ່ບ້ານມີການບໍໍ່ເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບທີີ່ຕັື້ງເຂດແດນຂອງບ້ານກັບບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງພວກ
ເຂົາເຈົື້າ.4 

ໃນບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, PLUP ໄດ້ສ າເລັດໃນປີ 2011 ໃນທັງສອງຄຸ້ມບ້ານນ້ອຍເຊີີ່ງລວມກັນເປັນໜຶີ່ງບ້ານ, ໂດຍທີີ່
ເນ ື້ອ ທີີ່ດນິ 1,593 ເຮັກຕາໄດ້ຖ ກແຕ້ມລົງໃນເຂດການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນນ າພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງຄ າມ່ວນ. ເກ ອບເຄີີ່ງໜ ີ່ງຂອງພ ື້ນທີີ່ນີື້(765ຮຕ)ເປັນພ ເຂົາຫີນປ ນ, 
ເຊີີ່ງບໍໍ່ສາມາດແບ່ງເຂດໄດ້ ວ່າເປັນທີີ່ດນິກະສິກ າຫຼ ປູ່າໄມ້ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). ບົດລາຍງານ PLUP ໄດ້ກ່າວວ່າ
ເກ ອບເຄີີ່ງໜຶີ່ງຂອງຄອບຄົວທັງ ໝົດແມ່ນຂາດເຂົື້າກິນ ເນ ີ່ອງຈາກເນ ື້ອທີີ່ນາຂອງພວກເຂົາ ເຈົື້າບໍໍ່ພຽງພໍ  ແລະ ບໍໍ່ມີ
ຊົນລະປະທານ5.  

ໃນຂະນະທີີ່ອົງການຊດິເຊ-ລາວຄາດຫວັງທີີ່ຈະເລີີ່ມການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນປີ 2013 ໃຫ້ແກ່ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ 
ແລະ ບ້ານອ ີ່ນໆທີີ່ໄດ້ສ າເລັັດການສ້າງ PLUP, ການດ າເນີນການແມ່ນຖ ກແກ່ຍາວໂດຍແຂວງ ຍ້ອນວ່າຍັງບໍໍ່ມີຂັື້ນຕອນ 
ຢູ່າງເປັນທາງການເພ ີ່ອອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ, ດັັ່ງທີີ່ໄດ້ກ່າວໃນຂ້າງເທີງ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ໃນເດ ອນ ມີນາ ປີ 2014, 
ໂຄງການເຂ ີ່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ອອກໃບຕາດິນລວມໝ  ່ (ບໍໍ່ແມ່ນໃບຕາດນິຊຸມຊົນ) ໃຫ້ແກ່ 14 ບ້ານທີີ່ໄດ້ຖ ກ
ຍົກຍ້າຍ ຈັດສັນໃນເມ ອງ ນາກາຍ, ເຊີີ່ງຢ ູ່ໃນແຂວງຄ າມ່ວນເຊັັ່ນດຽວກັນ, ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ກ ານົດແບບພິເສດ ເຊີີ່ງຖ ກຄ ໍ້າປະກນັ
ໂດຍຜ ້ ສະໜບັສະໜ ນໂຄງການ (ລວມທັງທະນາຄານໂລກ) ເຊີີ່ງເປັນຜ ້ຈ າເປັນຕ້ອງຢັ້ັ້ງຢືນວ່າ ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການຕົວ
ແບບ (Schneider, 2014). ໃນໄລຍະຕໍໍ່ມາ, ໂຄງການຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນ ຫີນໜາມໜ ໍ່ (Hin Nam 

No Biodiversity Project), ສະໜັບສະໜ ນໂດຍອົງການ GIZ ໃນພາກກາງ, ສາມາດເຮັດໃຫ ້ ພະແນກ

ຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄ າມ່ວນ ເພ ີ່ອອອກໃບຕາດິນລວມໝ ່6 ໃນເນ ື້ອທີີ່ 21 ຮຕ ໃຫແ້ກ່
ຊາວບ້ານໆໜອງ ປິງ, ເມ ອງບົວລະພາ,ເຊີີ່ງເປັນບ່ອນທີີ່ມີຖ ໍ້າທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ດຶງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວຈ ານວນຫຼາຍແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຄົນພາຍນອກຕ້ອງ ການທີີ່ຈະພັດທະນາພ ື້ນທີີ່ໃນຮ ບແບບການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ (Joost 

Foppes,pers.comm. 8/12/16). ອົງການຊດິເຊ-ລາວເຊ ີ່ອໝັື້ນວ່າໃບຕາດນິເຫົຼັ່ານີື້ ໄດ້ເປັນແບບຢູ່າງທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບ

                                                

 

 

4ມັນເປັນການປະຕິບັດຮ່ວມກັນເພ ີ່ອດ າເນີນການສ້າງ PLUP ໃນລະດັບເຂດ (ກຸ່ມບ້ານ) ໃນ ສປປ ລາວ, ສະນັື້ນ ກຸ່ມບ້ານຕ້ອງໄດ້ 
ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນໃນເຂດແດນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າໃນເວລາດຽວກັນ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ເລ ອກທີີ່ຈະແນ 
ໃສ່ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າໃນບ້ານທີີ່ທຸກກວ່າ ແລະ ຫ່າງໄກກວ່າ, ໝາຍຄວາມວ່າກຸ່ມບ້ານເປົ້ັ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົື້າແມ່ນ 
ຢ ູ່ແບບກະແຈກກະຈາຍໃນທຸກຫົນແຫ່ງໃນສອງເມ ອງ.  
5ໃນເວລາທີີ່ຮຽບຮຽງກໍລະນີສ ກສານີື້, ເຈົື້າໜ້າທີີ່ບ້ານລາຍງານວ່າມີ 10 ຄອບຄົວແມ່ນຂາດເຂົື້າກິນ, ໂດຍການອະທິບາຍເພີີ່ມຕ ີ່ມວ່າ 
ຊາວນາບໍໍ່ມີເງິນພຽງພໍທີີ່ຈະສາມາດຊ ີ່ື້ປຸູ່ຍໄດ້. ການຂາດເຂົື້າກິນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການຍ ມນ າພີີ່ນ້ອງ ຫຼ  ການຂາຍສັດລ້ຽງ.   
6 ໃນທາງວິຊາການ ດິນຊຸມຊົນແມ່ນໃສ່ຊ ີ່ເປັນ ດິນລວມໝ ່, ຫຼ  ດິນຂອງລວມໝ ່, ເພາະວ່າຍັງບໍໍ່ມີການຈັດປະເພດຊ ີ່ຂອງຊຸມຊົນ     
(ດິນ ຊຸມຊົນ) ພາຍໃນລະບົບຄອບພິວເຕີຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
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ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພ ີ່ອດ າເນນີການໃນຕໍໍ່ຫນ້າໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ໃນປີ 
2016. 

ບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນໄດ້ຖຶກຄັດເລ ອກເປັນພ ື້ນທີີ່ທ າອິດໃນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ ໂດຍພະນກັງານເມ ອງ ແລະ ອົງການ 
ຊິດເຊ-ລາວ ເພາະວ່າເປັນບ້ານທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂຄ : ມີການນ າທີີ່ເຂັື້ມແຂງ, ບໍໍ່ມີການແບງ່ແຍກພາຍໃນ ແລະ ມີທີີ່ດິນກະສິກ າບໍໍ່ 
ພຽງພໍ. ອົງການຊດິເຊ-ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ າຄັນຂອງຄວາມພະຍາມຄັື້ງທ າອິດຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ ໃນການ 
ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ລັດຖະບານຈະຍອມຮັບຮ ບແບບຂອງໃບຕາດິນນີື້ວ່າເປັນ 
ທາງເລ ອກໃນອະນາຄົດທີີ່ໃຊ້ປະຕິບັດໄດ,້ ສະນັື້ນ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການເລ ອກພ ື້ນທີີ່ເຊີີ່ງສາມາດ “ຄຸ້ມ 

ຄອງໄດ້ດີ” ໂດຍບ້ານເອງໃນໄລຍະຍາວ. ອິດທີພົນຂອງຮ ບແບບ‘ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດ’ ທີີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຕອນ 
ຕົື້ນແມ່ນປະກດົໃຫ້ເຫັນເປັນທີີ່ຊດັເຈນ, ແລະ ຊີື້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັນຄ ຄວາມຈ າເປັນທີີ່ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງ 
ທີີ່“ດີ” ເປັນເງ ີ່ອນໄຂເບ ື້ອງຕົື້ນໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ເປັນເງ ີ່ອນໄຂເບ ື້ອງຕົື້ນໃນການອອກໃບຕາດິນສ່ວນ
ຕົວ ໃນ ສປປ.ລາວ. ເຫດຜົນຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍລິຫານຈດັການທີີ່ດິນແມ່ນໄດ້
ສະແດງໃນ ກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 2.  

 

ກອ່ງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 2. ເຫດຜນົຂອງອງົການຊດິເຊ-ລາວ ທີີ່ຮຽກຮອ້ງໃຫພ້ ື້ນທີີໆ່ ອອກໃບຕາດນິຊມຸຊນົໃຫມ້ກີານ ‘ຄຸມ້ຄອງທີີ່ດ’ີ 

• ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດີນເປັນເງ ີ່ອນໄຂຂອງຂະບວນການ PLUP, ເຊີີ່ງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມວຽກກໍໍ່ຄ ລັດຖະ 
ບານທ້ອງຖີີ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມ. ສ າລັບການຂຶື້ນທະບຽນທີີ່ດິນຊຸມຊົນ, ປື້ັ້ມຄ ່ມ  PLUP ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄດ້ອະທິບາຍ ໃນ
ເອກະສານທີີ່ຂຽນກ່ຽວກັບເງ ີ່ອນໄຂຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນ າໃຊ້ເຊີີ່ງຈະກ່ຽວພົວພັນເຖີງປະເພດທີີ່ດິນຊຸມ ຊົນ, 
ໂດຍນ າໃຊ້ຂໍໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ປູ່າໄມ້ໃນບ້ານເປັນເອກະສານອ້າງອີງ (ໜ້າ 60). 

• ແຜນການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມນ່າເຊ ີ່ອຖ ຫຼາຍຂ ື້ນ ໃຫ້ແກ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເພາະ 
ວ່າມັນໄດ້ຖ ກອອກແບບເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖ ກຊົມໃຊ້ຢູ່າງຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ແລະ ທີີ່ດິນຕອນ 
ນັື້ນຈະຖ ກນ າໃຊ້ໃນຮ ບແບບທີີ່ເໝາະສົມທີີ່ສຸດ. ເຫດຜົນເຊັັ່ນດຽວກັນໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ໃນອົງການຈັດຕັື້ງເພ ີ່ອສັງຄົມອ ີ່ນໆ 
ທີີ່ເຮັດວຽກຂ ື້ນທະບຽນທີີ່ດິນຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ.ລາວ (ຕົວຢູ່າງ, ອົງການ GAPE ສ າລັບການແບ່ງເຂດສະຫງວນ 

ຂອງຊຸມຊົນ, ໂຄງການ TABI ການເຮັດໄຮ່ແບບເລ ີ່ອນລອຍ ແລະ ໂຄງການ GRET ກ່ຽວກັບປູ່າໄມ້ໄຜ່).  

• ອົງການຊິດເຊ-ລາວມີໜ້າທີີ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມຍຸຕິທ າໃນສັງຄົມ,ວາງກົດລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງເພ ີ່ອຮັບປະກັນ 
ວ່າຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກກວ່າສາມາດເຂົື້າເຖິງທີີ່ດິນຊຸມຊົນໄດ້ຢູ່າງສະເໝີພາບ. 

• ພ ື້ນທີີ່ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽສ ງທີີ່ຈະຖ ກຍຶດຈາກບຸກຄົນພາຍນອກຖ້າຫາກວ່າຊຸມຊົນບໍໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີີ່ເຂັື້ມແຂງ, ເນ ີ່ອງ 
ຈາກວ່າລັດຖະບານຮັບຮ ້ວ່າການຄຸ້ມຄອງທີີ່ເຂັື້ມແຂງເທົັ່າກັບການມີຄວາມຮ ້ສຶກເປັນເຈົື້າຂອງເອງ. ເຫດຜົນນີື້ແມ່ນ 
ສອດຄ່ອງກັບເຫດຜົນ ‘ການແກ້ໄຂໃຫ້ມີລະບຽບການ’ ທີີ່ກ່າວໄວ້ໂດຍ Dywer (2015) , ດ້ວຍເຫດນີື້, ການຄຸ້ມ 
ຄອງໃຫ້ມີ ‘ເຮັດໃຫ້ມີລະບຽບການ’ ໝາຍເຖີງການປົກປ້ອງການຍຶດທີີ່ດິນ. 

ແຫຼ່ງທີີ່ມາ: ການສ າພາດທີມງານ ຊິດເຊ-ລາວ 
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ຂະບວນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນໃຊ້ເວລາຢຸູ່ 14 ວນັ, ໂດຍທີີ່ພະນກັງານຈາກອົງການຊດິເຊ-ລາວ ແລະ ພະນັກງານ 
ເມ ອງ7ໄດ້ມີແບ່ງການລົງເຮັດວຽກຢ ູ່ບ້ານ ໂດຍແຍກອອກເປັນສາມບ້ານໃນຊ່ວງເດ ອນມີນາ ແລະ ເດ ອນພຶດສະພາ 2016. 
ໃນຊ່ວງການລົງເຮັດວຽກຄັື້ງທ າອິດ, ເປົ້ັ້າໝາຍຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນເພ ີ່ອອະທິບາຍ ແລະ ມີການຕົກລງົ 
ເພ ີ່ອບັນລຸກ່ຽວກັບຕອນດນິທີີ່ຈະຖ ກເລ ອກເພ ີ່ອອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເຊີີ່ງມີການແຍກປະຊຸມລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດ
ຊາຍ, ຊາວບ້ານຈາກບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ໄດ້ກ ານດົພ ື້ນທີີ່ໜ ີ່ງຕອນເຊີີ່ງໃກ້ກັບຕອນດນິທີີ່ຖ ກນ າໃຊ້ຕາມປະເພນີ ເພ ີ່ອ ປ ກ
ພ ດໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ, ຕົວຢູ່າງ: ໝາກກ້ວຍ, ໝາກເຜັດ ແລະ ຜັກຕ່າໆ, ເຖີງແມ່ນວ່າ ໝາກກ້ວຍ ບາງ 
ສ່ວນໄດ້ເອົາໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດລງັຄັງ ເຊີີ່ງຫ່າງອອກໄປສີີ່ກິໂລແມັດໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ. ໃນຂະນະທີີ່ຍັງບໍໍ່ມີກົດລະ 
ບຽບ (ຕົວຢູ່າງ, ເອກະສານທີີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ) ຢູ່າງເປັນທາງການໃນໝ ບ່້ານ ເພ ີ່ອຈດັສັນດິນຕອນດັັ່ງກ່າວ ເພ ີ່ອ 
ນ າໃຊ້ໃນແຕ່ລະປີ, ນາຍບ້ານໆຕະຫຼາກນາຖີີ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕອນດິນດັັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ແຕ່ຊາວບ້ານໆ  ຕະ 
ຫຼາກນາຖີີ່ນເທົັ່ານັື້ນ, ແລະ ສະນັື້ນບໍໍ່ມີໃຜທີີ່ຈະມາອ້າງສິດເພ ີ່ອ ‘ຮຽກຮ້ອງ’ກ າມະສິດໃນດນິຕອນດັັ່ງກ່າວເພ ີ່ອຈຸດປະສົງ ໃຫ້
ເປັນສິດທິຊັບສິນສ່ວນບຸກຄນົ. ໃນທາງກົງກນັຂ້າມ, ບ້ານຕະຫລາກນາຖິີ່ນມີທີີ່ດິນກະສິກ າພຽງແຕ່ 3-4 ຮຕ ເຊີີ່ງ ໄດ້ຖ ກ
ພິຈາລະນາວ່າເປັນດນິ ‘ສ າຮອງ’ ແລະ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ລງົຄວາມເຫັນວ່າມັນບໍໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີີ່ຈະເສຍເວລາ ແລະ ຊັບ 

ພະຍາກອນໃນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ.  

ໃນລົງເຮັດວຽກຄັື້ງທີສອງ, ໄດມີ້ການສ າຫຼວດເບ ື້ອງຕົື້ນເພ ີ່ອກວດສອບເຂດແດນທີີ່ໄດ້ຖ ກສະເໜ ີ ໃນພ ື້ນທີີ່ດນິຊຸມຊົນທີີ່
ໄດ້ ການຄດັເລ ອກໃນບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ແລະ ລະບຽບການໃນການນ າໃຊດ້ນິໄດ້ຖ ກຂຽນອອກມາ. ການລົງເຮັດວຽກ
ຄັື້ງ ທີສາມປະກອບໄປດ້ວຍການສ າຫຼວດແບບເປັນທາງການ ໂດຍການນ າໃຊ້ເຄ ີ່ອງ GPS ຮ່ວມກັບພະນັກງານຈາກພະ
ແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ຮ ບສະແດງທີີ່ 2). 

 

                                                

 

 

7ພະນັກງານຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ, ຫ້ອງການກະສິກ າ-ປູ່າໄມ້, ແລະ ພະແນກພາຍໃນ, ຕິດ 
ຕາມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໃນການລົງສ າຫຼວດໃນໜ້າວຽກຂອງຕົນ ເພາະເປັນການຕິດຕາມຂອງອົງການຈັດຕັື້ງເພ ີ່ອ 
ສັງຄົມ (CSOs) 
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ຮ ບສະແດງທີີ່ 2. ທມີງານຈາກພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ 
ວດັແທກຂອງພວກເຂາົ ເຊີີ່ງສະແດງຜາຫນີທີີ່ຢ ູ່ອອ້ມຮອບທີີ່ດນິຊມຸຊນົ                                                   

(ພາບໂດຍ. ອງົການຊດິເຊ-ລາວ) 

ໃບຢັ້ັ້ງຢືນໃບຕາດນິລວມໝ ່ໄດ້ອອກຢູ່າງເປັນທາງການໃນວນັທີ 18 ກໍລະກດົ 2016 (ຮ ບສະແດງທີີ່3). ຫັຼງຈາກນັື້ນຕ້ອງ 
ປະກາດແຈ້ງການຕໍໍ່ສາທະລະນະເປັນເວລາ 30 ວນັ, ຕາມຄ າສັັ່ງແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດວ້ຍການຂ ື້ນທະບຽນທີີ່ດນິ 

ແລະ ການອອກໃບຕາດນິ ສະບັບເລກທີ 6036/2014, ກ່ອນໜ້າທີີ່ມັນຈະຖ ກມອບຢູ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ບ້ານ. 

ການສະຫຸຼບຂະບວນການການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນແມ່ນຢ ູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ 2. 

ໃນເວລາທີີ່ຖ ກຖາມວ່າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການອອກໃບຕາດິນສາມາດມີໃນໄລຍະສັື້ນລົງໄດ້ບໍໍ່,ພະນັກງານຊດິເຊ-
ລາວ ຕອບວ່າ ໄດ້ແຕ່ສິີ່ງນີື້ຈະມາເຮັດໃຫຄ້ວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານຫລດຸນ້ອຍລົງ. ສ າລັບ
ກິດຈະກ າ ການອອກໃບຕາດນິຊມຸຊົນໃນຕໍໍ່ອະນາຄດົ, ອົງການຊດິເຊ-ລາວ ໄດ້ແນະນ າວ່າ ມັນມີຄວາມຈ າເປັນທີີ່ຕ້ອງໄດ້
ຂໍເວລາເພີີ່ມ ຕ ີ່ມເພ ີ່ອສົັ່ງເສີມຊຸກຍ ້ໃຫ້ໄວໜຸ່ມສາວເຂົື້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ກອງປະຊມຸທີີ່ຜ່ານມາມີການເຂົື້າ

ຮ່ວມຂອງຜ ້ສ ງ ອາຍຸ ‘ຫົວໜ້າຄອບຄົວ’ແທນທີີ່ຈະເປັນລ ກຂອງພວກເຂົາເຊີີ່ງເປັນຜ ້ຊົມໃຊທີ້ີ່ດິນເຊັັ່ນດຽວກັນ ແລະ ໃນມ ື້

ໜ ີ່ງພວກເຂົາຈະ ມີຄອບຄົວເປັນຂອງຕົນເອງ. ຂະບວນການສາມຂັື້ນຕອນທີີ່ເຄີຍໃຊ້ມາໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາວ່າເໝາະສົມໂດຍ

ຊາວບ້ານ ແລະ ອົງການຊດິເຊ-ລາວ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ “ຖ້າຫາກເຮັດສ າເລັດໃນຂັື້ນຕອນດຽວ, ຫັຼງຈາກນັື້ນ ຊາວບ້ານຈະບໍໍ່ມີ

ເວລາໃນການມີ ສ່ວນຮ່ວມ.” ສິີ່ງນີື້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າການມີສວ່ນຮວ່ມເຕັມຮ ບແບບແມ່ນມີຄຸນຄ່າ ເຊີີ່ງອົງການຊດິເຊ-ລາວ 

ແລະ ອົງການ ຈດັຕັື້ງເພ ີ່ອສັງຄົມສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງການໃນການເຮັດວຽກກັບຊາວບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ. 
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ຮ ບສະແດງທີີ່ 3: ໃບຕາດນິລວມໝ ທ່ີີ່ອອກໃຫແ້ກບ່າ້ນຕະຫາຼກນາຖີີ່ນ,                                                     
ໂດຍມລີາຍເຊນັຈາກຫວົໜາ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ ແຂວງຄ າມວ່ນ 
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3. ຜົນໄດ້ຮັບ 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການດ າເນີນການ ການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນແມ່ນໃບຕາດນິລວມໝ ່ໃນເນ ື້ອທີີ່ 41.6 ຮຕ ໄດ້ຖ ກມອບ
ໃຫ ້ ແກ ່ 33 ຄອບຄົວໃນບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນໃນເດ ອນພະຈິກ ປີ 2016. ເຖີງແມ່ນວ່າດິນໄດອ້ອກໃບຕາດິນໃຫ້ເປັນ
ຂອງລວມ ໝ  ີ່ໃນທາງວິຊາການ, ມັນໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາໂດຍທຸກຝູ່າຍວ່າເປັນຂອງຊຸມຊົນ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າຊາວບ້ານທຸກ
ຄົນພາຍໃນ ບ້ານຕະຫຼາກມີສິດທີີ່ຈະນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ: ເຊີີ່ງລວມເຖີງຄົນພາຍນອກທີີ່ຍ້າຍເຂົື້າມາຢ ູ່ໃນບ້ານ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, 
ຊາວບ້ານນາ ຖິີ່ນທີີ່ຢ ູ່ຫ່າງອອກໄປ 03 ກິໂລແມັດທາງທິດຕາເວນັຕົກແມ່ນຖ ກຍົກເວັື້ນຈາກການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຕອນນີື້ ເນ ີ່ອງ
ຈາກດນິຕອນ ນີື້ເປັນພ ື້ນທີີ່ນ າໃຊ້ຕາມປະເພນີຂອງບ້ານຕະຫຼາກ (ກອ່ນສອງໝ ່ບ້ານຈະລວມເຂົື້າກັນ)8 

ໃນທາງພ ມິປະເທດ, ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ ແມ່ນຢ ູ່ໃນຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງພ ເຂົາຫີນໃນທາງທິດເໜ ອ (ເຂດປູ່າສະຫງວນແຫ່ງ 
ຊາດນາກາຍ-ນ ໍ້າເທີນ) ແລະ ທາງທິດໃຕ,້ ໝາຍຄວາມວ່າ ດິນທີີ່ສາມາດເຮັດການຜະລດິໄດ້ແມ່ນຢ ູ່ໃນຮ່ອມພ ທາງທິດຕາ 
ເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກຂອງ ນ ໍ້າອິນ (ເບີີ່ງໃນຮ ບສະແດງທີີ່ 4). ການຍ່າງແມ່ນງ່າຍ ໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງ 10 ນາທີເພ ີ່ອຂ້າມ 
ນ ໍ້າ ອິນ (ຜ່ານຂົວໄມ້ໄຜ່ໃນລະດ ຝົນ) ເພ ີ່ອໄປຫາທີີ່ດິນຊຸມຊົນ, ເຊີີ່ງເປັນຊ່ອງແຄບລະຫວ່າງພ ເຂົາຫີນໃນຫົວມ ມດ້ານຕະ
ເວັນ ຕົກສຽງເໜ ອ. ເປັນການງ່າຍທີີ່ຈະສ້າງຮົື້ວກັື້ນໃນຊ່ອງວ່າງແຄບນີື້ເພ ີ່ອປ້ອງກັນຈາກງົວຄວາຍ, ນັື້ນຄ ເຫດຜົນທີີ່ພ ື້ນທີີ່
ຖ ກນ າ ໃຊ້ໃຫ້ເປັນດນິປະເພນີສ າລັບການປ ກພ ດ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມີພຽງແຕ່ 15 ຮຕ (ຫຼ  ໜ ີ່ງໃນສາມຂອງພ ື້ນທີີ່ໆ
ອອກໃບຕາ ດິນ)ໄປທາງດ້ານທິດຕາເວັນອອກທີີ່ເໝາະກັບການປ ກຝັງ, ສ່ວນດ້ານທິດຕາເວັນຕົກໄດ້ຖ ກໃຊ້ເປັນບໍໍ່ຫີນແຮ່
ໃນຊ່ວງການກໍໍ່ ສ້າງທາງປ ຢາງຜ່ານໝ ່ບ້ານໃນປີ 2002/2003, ແລະປະຈຸບນັສາມາດນ າໃຊ້. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຈາກ
ທັດສະນະຂອງຊາວ ບ້ານແມ່ນມີຄວາມສົມເຫດຜົນທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນໃນພ ື້ນທີີ່ທັງໝດົ ເພ ີ່ອຮັບປະກນັການເຂົື້າເຖິງໃນ
ອະນາຄດົ ແລະ ເພ ີ່ອ ຄວບຄຸມການຂຸດຄົື້ນຫີນແຮ່ເພີີ່ມຕ ີ່ມທີີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ໃນເວລາທີີ່ຖະໜນົຫົນທາງຈະໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງໃນອະນາຄດົ. 

ທີີ່ດິນຊຸມຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກ າມະການ 08 ຄົນຈາກບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ, ເຊີີ່ງປະກອບມີຜ ້ທີີ່ມາ  
ຈາກການເລ ອກຕັື້ງໃນບ້ານ9 ແລະ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງນາຍບ້ານ. ກດົລະບຽບທີີ່ວາງອອກໂດຍຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງບໍລິຫານດນິ (ເບີີ່ງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 3) ອະນຸຍາດໃຫ້ໜ ີ່ງຄອບຄົວໄດ້ຮັບການຈດັສັນດິນໃນເນ ື້ອທີີ່ສ ງສຸດບໍໍ່ 
ເກີນ 2,500 ຕາແມັດຕໍໍ່ຄອບຄົວ, ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພ ື້ນທີີ່ໆເໝາະສົມໃນການປ ກຝັງທັງໝດົສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ້
ທັງໝົດ 60 ຄອບຄົວເປັນການຖາວອນ.  

                                                

 

 

8ຄວາມຈິງມີຢ ູ່ວ່າມີພຽງກຸ່ມຍ່ອຍໜຶີ່ງຂອງບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນສາມາດນ າໃຊ້ດິນຕອນນີື້ (ບ້ານ ຕະຫຼາກ) ໝາຍຄວາມວ່າໃບຕາດິນນີື້ ບໍໍ່ 
ໄດ້ເປັນຂອງລວມໝ ່ທັງໝົດ (ເນ ີ່ອງຈາກຜ ້ຍ້າຍເຂົື້າມາໃໝ່ກໍໍ່ມີສິດໃນການນ າໃຊ້) ຫຼ  ເປັນຂອງຊຸມຊົນທັງໝົດ (ເນ ີ່ອງຈາກບ້ານນາຖິີ່ນ 
ບໍໍ່ໄດ້ລວມຢ ູ່).    
9ເຈົື້າໜ້າທີີ່ໝ ່ບ້ານທີີ່ເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກ າມະການປະກອບມີ ນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ, ແນວໂຮມບ້ານ, ຕ າຫຼວດ, ສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງ, ພະນັກງານປູ່າໄມ້, ພະນັກງານທີີ່ດິນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມບ້ານ. 
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ຫັຼກການຄວາມຍຸຕິທ າທາງສັງຄົມຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ສະທ້ອນໃນກດົລະບຽບ, ເຊີີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນ 
ການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິສ າລັບຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ. ຫັຼກການຍັງກ ານົດຕ ີ່ມວ່າ ໄລຍະເວລາການນ າໃຊດ້ນິສ ງສຸດແມ່ນຫ້າປີ, ດ້ວຍ 
ເຫດນັື້ນຈ ີ່ງໜັື້ນໃຈວ່າມີພຽງແຕ່ພ ດໄລຍະສັື້ນເຊີີ່ງເໝາະສົມໃນການເປັນເປັນອາຫານຈະໄດ້ຖ ກປ ກ. ໃນຖານະທີີ່ເປັນສ່ວນ 
ໜ ີ່ງໃນການສະໜັບສະໜ ນການຕິດຕາມ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າທີີ່ດນິໄດ້ສ ບຕໍໍ່ຖ ກ“ຄຸ້ມຄອງ”, ອົງການຊິດເຊ-ລາວໄດ້ມອບ 
ເງີນກອງທຶນບ້ານຈ ານວນ 500 ໂດລາສະຫະລດັ ເຊີີ່ງຊາວບ້ານມີຄວາມຕ້ອງການຈະໃຊ້ເພ ີ່ອສ້າງຝາຍຂະໜາດນ້ອຍພາຍ 
ໃນຂອບເຂດຂອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີນ ໍ້າໃຊ້ຕະຫຼອດປີ, ແລະ ເພ ີ່ອສ້າງສວນກ້າເບ້ຍໄມ້ຂອງບ້ານໂດຍມີຈດຸ 
ປະສົງເພ ີ່ອປ ກຕົື້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນເນ ື້ອທີີ່ບາງສ່ວນໂດຍທີີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົື້າຂອງ.10 

 

ຮ ບສະແດງທີີ່ 4: ແຜນທີີ່ຈາກ ກ ໂກນ ເພ ີ່ອສະແດງທີີ່ຕັື້ງຂອງທີີ່ດນິຊມຸຊນົໃນບາ້ນ ຕະຫາຼກນາຖີີ່ນ, ແລະ ພ ມ ລກັສະນະຂອງພ ເຂາົຫີນທີີ່
ອອ້ມຮອບໝ ບ່າ້ນ.  

 

                                                

 

 

10ອົງການຊິດເຊ-ລາວມີຄວາມຊັນເຈນວ່າເງິນທຶນນີື້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພ ີ່ອຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ທີີ່ດີນຊຸມຊົນຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ, ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ມີ 
ຈຸດມຸ່ງໝາຍແບບສະເພາະເພ ີ່ອແນໃສ່ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງຄອບຄົວທີີ່ທຸ ກຍາກທີີ່ສຸດ .   
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ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ເລ ອກຢູ່າງຮອບຄອບທີີ່ຈະບໍໍ່ຜັກດັນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນພ ື້ນທີີ່ຕອນດິນທີີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍໃນບ້ານ 
ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນດ້ວຍເຫດຜົນສອງປະການ.                                                                                                
ປະການທ າອິດ, ຕົື້ນທຶນໃນການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ພ ື້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫ່ຍ, ຍົກຕົວຢູ່າງປູ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ 447 ເຮັກຕາ, ແມ່ນບໍໍ່ສາ 
ມາດເຮັດໄດ.້ ຕາມທີີ່ Stadel (2014) ໄດ້ກ່າວໄວ້, ຍັງບໍໍ່ມີລະບົບທີີ່ຊັດເຈນໃນປະຈຸບັນເພ ີ່ອອອກໃບຕາດິນ ບົນພ ື້ນຖານຂອງຂໍໍ້ 
ມ ນການສ າຫຼວດພາບຖ່າຍທາງອາກາດໃນ ສປປ ລາວ. ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າເຂດແດນຂອງພ ື້ນທີີ່ຕອນດິນຂະໜາດໃຫ່ຍຈ າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ແຮງ ງານເພ ີ່ອຢູ່າງສ າຫຼວດໂດຍທີມງານຂອງເຈົື້າໜ້າທີີ່ລັດ, ເຊີີ່ງມີມ ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງສ າລັບອົງກອນນ້ອຍໆເຊັັ່ນ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ 

ກອ່ງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 3. ທດັສະນະທີີ່ແຕກຕາ່ງກຽ່ວກບັມ ນຄາ່ຂອງທີີ່ດນິຊມຸຊນົ 

ຊາວບ້ານເຊ ີ່ອວ່າການຮັບຮ ້ຢູ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຈະສາມາດປົກປ້ອງດິນຕອນນີື້ 
ໄວ້ໃຫ້ແກ່ລຸ້ນລ ກຫຼານໃນອະນາຄົດ.   

ຖ້າຫາກບໍໍ່ມີການປົກປ້ອງດິນຕອນນີື້,ອາດຈະມີບາງຄົນພະຍາຍາມຈະຂາຍດິນຕອນນີື້ແບບຜິດກົດໝາຍໃນອະນາ 
ຄົດ. ເຖີງວ່າມັນຍັງບໍໍ່ມີຄ່າໃນດຽວນີື້, ດິນທີີ່ຢ ູ່ໃກ້ກັບຫົນທາງໃນໝ ່ບ້ານຂອງເຮົາສາມາດຂາຍໄດ້ 2-300,000 
ບາດ ຕໍໍ່ເຮັກຕາ (ຄະນະກ າມະການບ້ານ, 24/11/16).   

ແມ່ຍິງໃນໝ ່ບ້ານລາຍງານວ່າພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການເຮັດສວນຄົວເພາະວ່າມັນມີຄວາມສະດວກໃນທີີ່ຕັື້ງ 
ແລະ ພວກເຂົາສາມາດຍ່າງໄປໃນໄລຍະເວລາທີີ່ສັື້ນ. ສິີ່ງນີື້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີເວລາຫຼາຍຂ ື້ນເພ ີ່ອໃຊ້ເວລາໃນໜ້າ 
ວຽກຂອງຄອບຄົວ. 
ມັນບໍໍ່ແມ່ນເລ ີ່ອງງ່າຍສ າລັບພວກເຮົາທີີ່ຈະປ ກສວນຜັກໃກ້ກັບເຮ ອນຂອງພວກເຮົາ ເພາະວ່າໄດ້ມີຄວາມເສັຍຫາຍ 
ທີີ່ເກີດມາຈາກສັດລ້ຽງ (ນາງ ສຸກ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ, 24/11/16). 

ອົງການຊິີດເຊ-ລາວເຊ ີ່ອວ່າ ຕົື້ນທຶນ ແລະ ເວລາທີີ່ໄດ້ລົງທຶນໄປໃນຂະບວນການແມ່ນຄຸ້ມຄ່າ, ເພາະມັນໄດ້ປົກ 
ປ້ອງທີີ່ດິນຂອງບ້ານຈາກຜ ້ທີີ່ຕ້ອງການຍຶດເອົາດິນ.  

ໃນເວລາທີີ່ບໍລິສັດເຂົື້າມາແຂວງຄ າມ່ວນ,ໄດ້ມີແຮງກົດດັນຕໍໍ່ກັບຊາວບ້ານເພ ີ່ອຍິນຍອມມອບດິນໃຫ້ພວກເຂົາ, 
ບາງຄັື້ງໄດ້ລາຄາດີ. ດິນກ າລັງຈະຖ ກສ ນເສຍ. ໃບຕາດິນຊຸມຊົນເປັນການປົກປ້ອງແບບພິເສດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, 
ເນ ີ່ອງຈາກມີຫຼາຍກໍລະນີທີີ່ນາຍບ້ານ ແລະ ພະນັກງານເມ ອງໄດ້ຮ່ວມມ ກັນເພ ີ່ອຂາຍດິນຊຸມຊົນ (ທ່ານ ພິລິລັກ, 
ຫົວ ຫນ້າໂຄງການພາກສະໜາມ ອົງການ ຊິດເຊ-ລາວ, 23/11/16). 

ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ສາມາດປະຕິບັດເງ ີ່ອນໄຂຂອງຕົນໃນດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໂດຍການຮັບປະກັນວ່າເພດຍິງ
ໄດ້ ຖ ກປຶກສາຫາລ ຢູ່າງເຕັມທີີ່ ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນໃນໝ ່ບ້ານ. ອົງການຍັງ
ປະ ຕິບັດໄດ້ໃນເປົ້ັ້າໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທ າໃນສັງຄົມໂດຍການຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະຄອບຄົວ, ໂດຍບໍໍ່ຄ ານ ງ
ເຖີງ ຖານະຮັັ່ງມີ, ມີໂອກາດໃນການນ າໃຊ້ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງດິນຕະຫຼອດໄປ. 

   ພະນັກງານລັດຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນຈະສ ບຕໍໍ່ສະໜັບສະໜ ນວິທີການການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ      
ທ່ານແກ້ວບຸນຂັວນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແຂວງ ຄ າມ່ວນ ກ່າວວ່າ: 

ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເຮັດວຽກຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ, ເຊີີ່ງໄດ້
ຖ ກ ອອກແບບ ເພ ີ່ອໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ. ທຸກໆຕອນດິນໃນ
ແຂວງ ຄວນໄດ້ຮັບໃບຕາດິນປະເພດໃດໜຶີ່ງ (23/11/16). 

ທ່ານຍັງສ ບຕໍໍ່ອີກວ່າ: 
ໃນຂະນະທີີ່ການອອກໃບຕາດິນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເພ ີ່ອ ສະ
ໜັບສະໜ ນການວັດແທກ, ມັນອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດທີີ່ຈະເພີີ່ມປະສິຕິພາບ ໂດຍການມອບ ໜ້າ
ທີີ່ນີື້ໃຫ້ແກ່ເມ ອງ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົື້າໄດ້ຄວາມຮຸ້ຫຼາຍກ່ຽວກັບໃບຕາດິນຊຸມຊົນ. 
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ເຊີີ່ງເປັນ ຜ ້ທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າທ ານຽມໃນການສ າຫຼວດ, ເຊີີ່ງປະກອບມີຄ່າອັດຕາກິນ ແລະ ຄ່າເດີນທາງຂອງນັກສ າຫຼວດ. 
ອົງການ ຊິດເຊ-ລາວຈ າຕ້ອງໝັື້ນໃຈວ່າການລົງທຶນຂອງອົງກອນໃນການລົງວັດແທກສ າຫຼວດທີີ່ດິນຈະເປັນປະໂຫຍດ. 

ປະການທີສອງ, ປູ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກອົງການຊິດເຊ-ລາວວ່າບໍໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນທີີ່ຈະມີການຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະ 
ຍາວ ບໍໍ່ຄຸ້ມທີີ່ຈະມາໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດີິນ, ເນ ີ່ອງຈາກມັນບໍໍ່ມີເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດົງທີີ່ມີຄ່າ11ເຊີີ່ງຈະເປັນແຫຼ່ງອາຫານ ຫຼ  ລາຍໄດ້. 
ດັັ່ງທີີ່ໄດ້ລະບຸໃນກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 2, ອົງການຊິດເຊ-ລາວຮັບຮ ້ດີເຖີງຄວາມຈ າເປັນໃນການຮັບປະກັນວ່າພ ື້ນທີີ່ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ແບບຍ ນຍົງ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນທັງໝົດໃນຂະບວນການການອອກໃບຕາດິນຂອງມັນ, ແລະສິີ່ງນີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເນ ື້ອທີີ່ 41.6 
ເຮັກຕາ ໂດຍຜ່ານກົດລະບຽບການນ າໃຊ້ແບບດັັ່ງເດີມທີີ່ມີຢ ູ່ເຊີີ່ງສາມາດບັນທຶກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນລະບຽບແບບແຜນໄດ້. ດ້ວຍ
ເຫດຜົນດ້ານ ຕົື້ນທຶນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ເພາະສະນັື້ນ, ຊຸມຊົນບໍໍ່ມີທາງເລ ອກທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນພ ື້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າ
ນີື້ໄດ.້ 

ຂໍໍ້ຈ າກັດເພີີ່ີມຕ ີ່ມໃນການຜັນຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຢູ່າງໄວວາແມ່ນຫຼັກການໃນການເຮັດວຽກຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ 
ເອງ, ເຊີີ່ງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນດ້ານຄຸນນະພາບ, ລວມທັງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຫຼາຍກວ່າດ້ານປະລິມານ (ພ ື້ນທີີ່ຄວບຄຸມ) 

 

                                                

 

 

11ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ສະໜັບສະໜ ນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນບ້ານທີີ່ມີເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດົງທີີ່ມີຄ່າເຊີີ່ງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມ 
ຊົນ. ໃນປີ 2017, ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ຈະຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພ ີ່ອດ າເນີນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຫ້ໄດ້ 150 ຮຕ ໃນບ້ານໂພນ
ໄຊ, ເມ ອງ ມະຫາໄຊ, ເຊີີ່ງເປັນບ້ານທີີ່ມີຊັບພະຍາກອນທີີ່ສ າຄັນ ‘ໄມ້ແຕ້’ (ໄມ້ປູ່ອງປະເພດໜ ີ່ງ) ທີີ່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການສານກະຕິບ
ເຂົື້າ ແລະ ຫັດຖະກ າອ ີ່ນໆ .  

ກອ່ງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 4. ຫັຼກການຂອງອງົການຊດິເຊ-ລາວທີີ່ຈ າເປນັຕອງ້ຖ ກປະຕບິດັໃນຂະບວນການອອກໃບ 
ຕາດນິຊມຸຊົນ 

• ຮ່ວມມ ຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານທ້ອງຖີີ່ນເພ ີ່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການຮັບຮ ້ຢູ່າງ ຕໍໍ່
ເນ ີ່ອງກ່ຽວກັບໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ໃນເວລາທີີ່ອົງການຊິດເຊ-ລາວສິື້ນສຸດລົງ. 

• ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນມີຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບສິດດ້ານກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບທີີ່ດິນຊຸມຊົນ, 
ແລະ ສາມາດມີຄ າເຫັນໃນການຊົມໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນອະນາຄົດ. 

• ເລີີ່ມຕົື້ນກິດຈະກ າໃນພ ື້ນທີີ່ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍ ນນົງກ່ອນຈະຂະຫຍາຍໃຫ້ໃຫ່ຍ. 
• ຜ ້ຍິງ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກທີີ່ດ້ອຍໂອກາດຄົນອ ີ່ນໃນຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕັມທີີ່ໃນຂະບວນການ 

ການອອກໃບຕາດິນເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖ ກລວມເຂົື້າແລ້ວ. 
• ຄະນະກ າມະການຄຸ້ີ່ມຄອງໄດ້ຖ ກແຕ່ງຕັື້ງຂ ື້ນປະກອບມີຕົວແທນທີີ່ມາຈາກການເລ ອກຕັື້ງເຊີີ່ງປະກອບມີ ເພດ

ຍິງ. 
• ເຮັດວຽກເພ ີ່ອຄວາມຍຸຕິທ າໃນສັງຄົມໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ດ້ວຍການເຂົື້າເຖີງທີີ່ດິນໄດ້ຢູ່າງສະເໝີພາບກວ່າໃຫ້ 

ແກ່ຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ເພດຍິງ. 
• ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົດລະບຽບຈ າເປັນຕ້ອງມີໄວ້ ເພ ີ່ອຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນ ເຊີີ່ງເປັນທີີ່ເຂົື້າໃຈ ແລະ 

ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທຸກຄົນ. 
ແຫຼ່ງທີີ່ມາ: ການສ າພາດທີມງານ ຊິດເຊ-ລາວ 
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4. ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຮັບ 

ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກກໍລະນີສ ກສານີື້ໄດ້ຖ ກນ າສະເໜີໃນຂ້າງລຸ່ມ.12 

1.ລັກສະນະເສດຖະກດິ-ສັງຄົມຂອງ ບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ ເຮັດໃຫ້ບ້ານເປັນຕົວແທນທີີ່ເໝາະສົມໃນການອອກໃບຕາດນິ 
ຊຸມຊົນ. 

ຄຸ້ມບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ເປັນບ້ານນ້ອຍ, ເປັນບ້ານທີີ່ມີຊົນເຜົັ່າດຽວ ແລະ ມີສາສະໜາດຽວ, ເປັນບາ້ນທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຖ ກຍົກຍ້າຍ 
ແລະ ບໍໍ່ມີການເຄ ີ່ອນຍ້າຍເຂົື້າມາຂອງຄອບຄົວຜ ້ອົບພະຍົບ. ລັກສະນະເຫົຼັ່ານີື້ໄດ້ເພີີ່ມໂອກາດໃນການບລໍິຫານຈດັການໃຫ້ມີ 
ຄວາມສ າເລັດໃນໄລຍະຍາວ, ເນ ີ່ອງຈາກ: 

ການເປັນກຸ່ມນ້ອຍແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍທີີ່ຈະຖ ກແບ່ງແຍກທີີ່ມາຈາກການຂັດແຍ່ງ ຫຶຼ ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ 
ຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍ...ການທີີ່ມີລກັສະນະອັນດຽວກນັເຮັດໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນການຂັດແຍ່ງກນັເອງພາຍໃນກຸ່ມ-ສະມາຊິກ 
ທີີ່ມີພ ື້ນຖານຄ້າຍຄ ກັນສ່ວນຫຼາຍຈະມີຄວາມເຊ ີ່ອໃຈເຊີີ່ງກັນແລະກນັ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນກດິ 
ຈະກ າຂອງພວກເຂົາຮ່ວມກັນ (FAO, 1994:38) 

ລັກສະນະແບບນີື້ ເຮັດໃຫ້ບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຫຼາຍໆບ້ານໃນ ສປປ ລາວ, ເຊີີ່ງລະບບົສັງຄົມໃນ 
ບ້ານໄດ້ຖ ກກະທົບໂດຍນະໂຍບາຍຍົກຍ້າຍຖິີ່ນຖານ ແລະ ການລວມບ້ານ (Baird ແລະ Shoemaker,2007) ຫຼ  ມີ 
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສັງຄົມເນ ີ່ອງຈາກລະດັບຄວາມຮັັ່ງມີແຕກຕ່າງກັນ (Rigg, 2006). 

2.ການຄຸມ້ຄອງທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວໃນລະດັບບ້ານໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ 

ຕອນດນິທີີ່ຖ ກຄັດເລ ອກເພ ີ່ອອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ ແມ່ນໄດ້ຖ ກຄຸ້ມຄອງໂດຍບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ ເຊີີ່ງເປັນດນິກະສິກ າ 
ຂອງຊຸມຊົນ. ບົດບາດຫັຼກຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແມ່ນການບັນທຶກເປັນເອກະສານໃຫ້ເປັນທາງການກ່ຽວກັບລະບົບ
ການ ຄອບຄອງນ າໃຊ້ທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ, ໂດຍຫວັງວ່າຄວາມໝັື້ນຄງົໃນການຄອບຄອງທີີ່ດນິຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດບັຂ ື້ນ. ສິີ່ງນີື້
ເປັນ ໄປຕາມຄ າແນະນ າຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ທີີ່ສະເໜີໂດຍອົງການ FAO (2012:31): 

ໃນກໍລະນີທີີ່ຊຸມຊົນໃດນຶີ່ງບໍໍ່ຄັດຄ້ານ, ລັດຄວນຊ່ວຍບັນທຶກເອກະສານຢູ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວ 
ສານກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ທີີ່ຕັື້ງຂອງດິນ, ພ ື້ນທີີ່ປະມົງ ແລະ ປູ່າໄມ້ທີີ່ຖ ກນ າໃຊ້ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍຊຸມຊົນນັື້ນ. ໃນບ່ອນ 
ທີີ່ສິດຄອບຄອງນ າໃຊ້ຂອງຊາວບ້ານພ ື້ນເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນອ ີ່ນໆທີີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນ າໃຊ້ຕາມປະເພນີ ໄດ້ຮັບການບັນ 
ທຶກໄວ້ຢູ່າງເປັນທາງການ, ສິດຄອບຄອງນ າໃຊ້ເຫຼົັ່ານັື້ນຄວນໄດ້ຮັບການບັນທຶກຮ່ວມກັນກັບສິດຄອບຄອງນ າໃຊ້ອ ີ່ນໆຂອງລັດ
, ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການຮຽກຮ້ອງສິດທີີ່ຊ ໍ້າຊ້ອນ. 

ຕອນດນິທີີ່ໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກເປັນດນິທີີ່ບໍໍ່ມີສ່ວນໃດທີີ່ເປັນທີີ່ດນິສ່ວນບຸກຄນົ (ມີໃບຕາດິນ ຫຼ  ອ້າງສິດ), ເຊີີ່ງອາດຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຂັື້ນຕອນທີີ່ສະເໜີໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພ ີ່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຊນ້ະໂຍບາຍໃດກັບຜ ້ຖ ຄອງທີີ່ 

                                                

 

 

12 ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກກໍລະນີສຶກສາອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາມາດຫາໄດ້ຈາກກຸ່ມແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມ ນທີີ່ດິນ 

(LIWG,  2012a; LIWG, 2012b; ແລະ LIWG, 2013). 
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ດນິເອກະຊນົ, ເຊັັ່ນວ່າ ການໂນມ້ນ້າວໃຫ້ພວກເຂົາຍົກເລີກການອ້າງສິດ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ຫຼ  ການອອກໃບ 
ຕາດິນສ່ວນບຸກຄນົສ າລັບຕອນດນິນັື້ນໆ ພາຍໃນຂອບເຂດທີີ່ດິນຊຸມຊົນທີີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ. ຈາກປະສົບການຂອງພວກ 
ເຂົາໃນໝ ່ບ້ານທ້ອງຖິີ່ນ, Liu and Sigaty (2009:7)“ບໍໍ່ເຊ ີ່ອວ່າບຸກຄົນຈະເລ ອກ ເສຍສະຫຼະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ 
ໄດ້ໃບຕາດນິສ່ວນບກຸຄນົເພ ີ່ອໃຫ້ເປັນໃບຕາດນິລວມໝ ່” 

3. ຂະບວນການການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີີ່ດ າເນີນໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ ຜ່ານມາໄດ້ເປັນພ ື້ນຖານ 
ໃຫ້ແກ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊນົ 

ການທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ກ ານດົເຂດແດນລະຫວ່າງບ້ານປະກດົວ່າ ເປັນບັນຫາຫັຼກໃນແຂວງຄ າມ່ວນ, ທັງນີື້ກໍໍ່ເນ ີ່ອງມາຈາກພຸມິປະເທດ 
ບາງສ່ວນເປັນພ ື້ນທີີ່ຮາບພຽງ (ລະຫວ່າງພ ເຂົາຫີນ) ແລະ ຂາດຄນຸສົມບັດຂອງດນິທີີ່ຊັດເຈນ. ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ມີບົດບາດສ າຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫົຼັ່ານີື້ ໃນ 14 ໝ ່ບ້ານຂອງກຸ່ມບ້ານເປົ້ັ້າໝາຍ, ແຕ່ວ່າມີ 06 
ບ້ານ ໃນ 20 ບ້ານບໍໍ່ສາມາດສ າເລັດການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເນ ີ່ອງຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງເລ ີ່ອງເຂດ
ແດນ ຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ. ຜົນການສຶກສານີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທິີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະມີ
ປະສິດທິພາບ ທີີ່ສຸດຖ້າຫາກເຮັດໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ, ແທນທີີ່ການເລ ອກບ້ານທີີ່ກະແຈກກະຈາຍກັນຢ ູ່. ໃນເວລາທີີ່ການ
ວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ສ າເລັດ, ມັນໄດ້ເປັນຊອ່ງທາງທີີ່ສ າຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຊາວບ້ານໃນ
ການອອກໃບຕາດິນ ຊຸມຊົນ, ທັງນີື້ກໍໍ່ເພາະວ່າຄ ່ມ ການວາງແຜນທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປີ 2010 ມີຂໍໍ້ບັງ ຄັບໃນການ
ປະຕິບັດດັັ່ງນີື້: 

• ມີການກ ານົດເຂດແດນໝ ່ບ້ານຢູ່າງຊັດເຈນ 

• ຕ້ອງມີເພດຍິງເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ 

• ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົື້າໃນເລ ີ່ອງທີີ່ດິນີ 

ໃນເວລາທີີ່ປະຕິບດັການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົມ, ການປະຕິບດັເຫົຼັ່ານີື້ບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດຊ ໍ້າ.   

4. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະອອກໃບຕາດິນຊຸມຊນົໂດຍທີີ່ຍັງບໍໍ່ມີ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ພາຍ
ໃຕ ້ບາງສະຖານະການ 

ເຖີງແມ່ນວ່າ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມອາດຈະເປັນພ ື້ນຖານທີີ່ດີໃຫ້ແກ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ 
(ບົດຮຽນທີ 3), ມັນຍັງມີຄວາມຈິງຢ ູ່ວ່າ ຊາວບ້ານໃນ ສປປລາວ ມີການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປັນຢູ່າງດີ ພາຍ
ໃຕ ້ການຄອບຄອງນ າໃຊ້ຕາມປະເພນີມາຫລາຍຊົັ່ວຄົນ. ການສ າພາດບັນດາຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ແນະນ າວ່າ ການວາງແຜນ
ນ າໃຊ ້ທີີ່ດນິຢູ່າງເຕັມຮ ບແບບ (ອີງຕາມ ຄ ່ມ  PLUP ປີ 2009) ອາດຈະບໍໍ່ຖ ວ່າເປັນເງ ີ່ອນໄຂເບ ື້ອງຕົື້ນກ່ອນການອອກ
ໃບຕາດິນ ຖ້າຫາກພ ື້ນທີີ່ສະເໜີບໍໍ່ໄດ້ຖ ກຮຽກຮ້ອງຈາກ ໝ ່ບ້ານໃກຄ້ຽງ13ແລະ ຄວາມໝັື້ນໃຈວ່າການຄອບຄອງນ າໃຊ້ດນິ
ຕາມປະເພ ນີຍັງຄົງເປັນທີີ່ຍອມຮັບຈາກຊາວບ້ານທຸກຄນົທີີ່ອາໃສຢ ູ່ນັື້ນ. ປັດໃຈເຫົຼັ່ານີື້ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໃນ
ຖານະເປັນ ສ່ວນໜ ີ່ງຂອງຂະບວນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ, ແຕ່ກໍໍ່ບໍໍ່ຈ າ ເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແບບເຕັມຮ ບແບບ. 

                                                

 

 

13ການກ ານົດເຂດແດນຂອງໝ ່ບ້ານແມ່ນຢ ູ່ໃນຂັື້ນຕອນທີ 3 ຂອງຄ ່ມ  ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບທີສ່ວນຮ່ວມ (2009). 
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ໃນເວລາທີີ່ຖາມວ່າສິີ່ງນີື້ສາມາດເຮັດໄດ້ບໍໍ່ໃນແຂວງຄ າມ່ວນ, ພະນກັງານພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມຕອບວ່າ ໃນທາງທິດສະດ ີ ບ້ານສາມາດສະເໜີຂໍອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສ າລັບຕອນດນິກະສິກ າ (ລົງລາຍເຊັນໂດຍ 
ຊາວບ້ານທັງໝົດ), ສະເໜີຂໍອະນຸມັດຕອນດນິດັັ່ງກ່າວຈາກທ່ານເຈົື້າເມ ອງ, ແລະ ສະເໜີຫາທີມງານຈາກພະແນກຊບັພະ 
ຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເພ ີ່ອລົງມາວັດແທກດິນ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຊັັ່ນດຽວກນັທີີ່ຈະອອກໃບຕາດນິ 
ຊຸຸມຊົນສ າລັບປູ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ (ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນປູ່າສະຫງວນ ຫຼ  ປູ່າຕົື້ນນ ໍ້າ)14 ໂດຍມີຂັື້ນຕອນເພີີ່ມຕ ີ່ມຄ ການກະກຽມແຜນ 
ຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້(ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 42 ກົດໝາຍປູ່າໄມ້ 2007). 

ສິີ່ງນີື້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າວິທີການຕາມຂະແໜງການອົງການ GIZ/LMDP, ເຊີີ່ງຈດັປະເພດພ ື້ນທີີ່ຂອງທີີ່ດນິຊຸມຊົນຕາມປະເພດ 
ການນ າໃຊດ້ນິ, ມີພ ື້ນຖານທາງດາ້ນກົດໝາຍໃນສປປລາວ ເຊີີ່ງສອດຄ່ອງກັບຮ ບແບບ “ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ 
ເຊີີ່ງອະທິບາຍໂດຍ Ewers (2011).15ດັັ່ງທີີ່ກ່າວໄວ້ໃນກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 2, ອົງການຊດິເຊ-ລາວ ເຊ ີ່ອໝັື້ນວ່າແຜນການ 
ຄຸ້ມຄອງທີີ່ມີກົດລະບຽບ (ທັງດນິກະສິກ າ ແລະ ດນິປູ່າໄມ້), ມີຄວາມນ່າເຊ ີ່ອຖ ຫຼາຍຂຶື້ນຕໍໍ່ກັບລັດຖະບານເພາະເປັນການ 
ພິສ ດວ່າບ້ານມີຄວາມສົນໃຈໄລຍະຍາວໃນການເບີີ່ງແຍງຕອນດນິໃນຮ ບແບບຍ ນຍົງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການພັດທະນາ 
ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ເພ ີ່ອສົັ່ງຂໍອະນມັຸດຈາກອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຖານະເປັນເງ ີ່ອນໄຂເບ ື້ອງຕົື້ນໃນການອອກໃບ 
ຕາດິນຊຸມຊົນ, ແມ່ນບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຮັບຮ ້ສິດຄອບຄອງນ າໃຊທີ້ີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງຊຸມຊົນທີີ່ມີຢ ູ່ກ່ອນແລ້ວຕາມ ທີີ່
ໄດ້ກ່າວຢ ູ່ໃນ VGGT. 

ພະນັກງານພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ອີງຕາມດ າລັດຂອງປະທານປະເທດ 
ເລກທີ 003 (2012)16 ພວກເຂົາຈະບໍໍ່ໄດ້ຄດິຄ່າທ ານຽມໃນການວດັແທກທີີ່ດນິເພ ີ່ອອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ແຕ່ອາດຈະ 
ໃຫ້ບ້ານຈ່າຍຄ່າອັດຕາກິນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດນີທາງຂອງພະນັກງານລດັ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ການສະເໜີລກັສະ 
ນະດັັ່ງກ່າວພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ ແມ່ນບໍໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ, ອາດຈະເປັນ 
ເພາະວ່າຕົື້ນທຶນອາດຈະສ ງເກີນໄປ, ເຖີງວ່າບ້ານຈະເຂົື້າໃຈວ່າບ້ານມີສິດທີີ່ຈະສະເໜີຂໍອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແລະມີຄວາມ 
ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂັື້ນຕອນການອອກໃບຕາດິນ.  

 

5. ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີການອອກໃບຕາດິນທີີ່ເປັນລະບບົ 

ການອອກໃບຕາດິນຢູ່າງເປັນລະບບົ, ທີີ່ໄດ້ສະເໜີໂດຍ GIZ/LMDP (2015), ລດັຖະບານເຫັນວ່າດີກວ່າການອອກໃບ 
ຕາດິນສະເພາະຕອນ ເນ ີ່ອງຈາກມັນກວມເອົາອານາເຂດທີີ່ດິນທັງໝດົຂອງບ້ານ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການເກບັ 
ພາສີໃນອະນາຄດົ. ກລໍະນີສຶກສານີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນອາດຈະປະຕິບັດໄດນ້ອກຂະບວນ 

                                                

 

 

14ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີີ່ດິນປະຈຸບັນ(2003) ແລະ ກົດໝາຍປູ່າໄມ້ (2007) ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແມ່ນຍົກເວັື້ນ ປູ່າປ້ອງກັນ 
ແລະ ປູ່າສະຫງວນ, ເຊີີ່ງຍັງເປັນຊັບສິນຂອງລັດ. 

15ກຸ່ມແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມ ນເລ ີ່ອງທີີ່ດີນ (2013: 6) ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ການຈ າແນກປະເພດທີີ່ດິນຊຸມຊົນແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ ເພາະວ່າ 
ເປັນເງ ີ່ອນໄຂກ່ອນການອອກໃບຕາດິນ: “ ແຕ່ລະຕອນດິນຂອງດິນຊຸມຊົນ, ມັນຈ າຕ້ອງໄດ້ກ ານົດປະເພດ, ເຂດແດນ ແລະ ເປົ້ັ້າໝາຍ 
ຂອງການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຢູ່າງຈະແຈ້ງ ທັງນີື້ກໍໍ່ເພ ີ່ອຫຼີກລ່ຽງການປອມແປງກ າມະສິດການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຊຸມຊົນ.” 

16ຄວາມຈິງແລ້ວໃນດ າລັດບໍໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງທີີ່ດິນຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະ. ມາດຕາ 83, ຂໍໍ້ 3.4 ໄດ້ເວົື້າກ່ຽວກັບການຍົກເວັື້ນຄ່າທ ານຽມ 
ໃນການວັດແທກທີີ່ດິນສ າລັບ ‘ຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ’.   
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ການອອກໃບຕາດິນຢູ່າງເປັນລະບບົ ແລະ ມັນສາມາດເປັນຜົນໄດຮັ້ບທີີ່ໜ້າພໍໃຈໃນຕົວມັນເອງ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມັນ
ມາ ພ້ອມກັບຄວາມສ່ຽງ, ດັັ່ງທີີ່ອົງການ GIZ (2015:18) ໄດກ້່າວໄວ້:  

ການສ ຶກສາເມ ີ່ອບໍໍ່ນານມານີື້ໃນລາວ ແລະ ກ າປ ເຈຍໄດ້ພິສ ດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຂ ື້ນທະບຽນທີີ່ດິນກວມເອົາພຽງແຕ່ສ່ວນໜ ີ່ງ 
ຂອງພ ື້ນທີີ່ດິນໂດຍລວມທີີ່ນ າໃຊ້ໂດຍຊາວບ້ານ. ຍົກຕົວຢູ່າງ ມີພຽງແຕ່ຕອນດິນ “ເອກະຊົນ” ຫຼ  ຕອນດີນຂອງຊຸມຊົນ, ຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ເພີີ່ມແຮງກົດດັນໃນການຈັດສັນພ ື້ນທີີ່ອ ີ່ນ, ພ ື້ນທີີ່ດິນທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ີ່ລົງທະບຽນ. 

6. ເພດຍິງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໃບຕາດິນຊຸມຊົນທີີ່ຢ ູ່ໃກ້ກບັບາ້ນ 

ໃນ ສປປ ລາວ, ການປະສົມປະສານກັນຂອງການສ າປະທານທີີ່ດນິ ແລະ ການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊນົໃນອຸດສະຫະກ າ 
ປ ກໄມ້ (ຢາງພາລາ, ກະຖິີ່ນ, ໄມ້ວິກ, ກວ້ຍ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເນ ື້ອທີີ່ດິນລວມທີີ່ຢ ູ່ໃກ້ກັບໝ ່ບ້ານຫຸຼດລົງ ເຊີີ່ງກ່ອນໜ້າເປັນພ ື້ນ 
ທີີ່ໃນການຊອກຫາອາຫານ (Kenney-Lazar, 2016). ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ເປັນຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເນ ີ່ອງຈາກ 
ວ່າພວກເຂົາເຈົື້າເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຊອກຫາອາຫານ ແລະ ຜະລດິອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າໂພສະນາການສ າລັບຄອບຄົວ. 
ພວກເຂົາເຈົື້າຈ າຕ້ອງເດີນທາງໄກຫຼາຍກວ່າເກົັ່າ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶື້ນໃນການຊອກຫາອາຫານລວມທັງເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດົງ 
((Daley, Osorio, ແລະ Mi Young Park, 2013). ຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນທີີ່ຢ ູ່ໃກ້ກັບໝ ບ່້ານ 
ພາຍໃຕ້ໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາມາດສົັ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊີວດິການເປັນຢ ູ່ຂອງເພດຍິງ ແລະ ການຄ ໍ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພສະນາການຂອງຄອບຄົວ. 

7. ກດົລະບຽບໃນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຊຸມຊົນໄດ້ຮັບປະກນັການເຂົື້າເຖີງດີນຂອງຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກກວ່າ 

ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແບບໄວວາ ແລະ ບໍໍ່ສະໝ ໍ່າສະເໝ ີໃນ ສປປ ລາວ ສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກດີມີຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບຫຼາຍ 
ຂ ື້ນໃນລະດບັບ້ານ (ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສັງຄົມ)ເພາະວ່າຊາວນາຜ ້ທີີ່ມີທຶນຮອນ ແລະ ແຮງງານແມ່ນໄດ້ປຽບຈາກໂອກາດ 
ໃໝ່ໃນການຜະລດິກະສິກ າເປັນສິນຄ້າ ດ້ວຍການສວຍໃຊ້ທີີ່ດິນເຊີີ່ງກ່ອນໜ້ານີື້ເປັນຊບັພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ (Rigg, 

2006; Fujita ແລະ Phengsopha, 2008; Vongvisouk et al., 2016). ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄດ້ອະທິບາຍ ທີີ່
ດນິຊຸມຊົນທີີ່ໄດ້ອອກໃບຕາດິນວາ່ເປັນ “ການລົງທຶນເພ ີ່ອຄວາມຍຸທ າໃນສັງຄົມໃນຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນ” ເນ ີ່ອງຈາກມັນໄດ້ກ ານດົ 
ໃຫ້ຊາວບ້ານທຸກຄົນສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດໄປ, ສະນັື້ນມັນເປັນການສ້າງຕາໜ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່
ຄອບ ຄົວທີີ່ທຸກຍາກວ່າ. ກົດລະບຽບໄດ້ຈ າກັນເນ ື້ອທີີ່ 2,500 ຕາແມັດ ຕໍໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ຫ້າມປ ກພ ດຢືນຕົື້ນໄລຍະຍາວ. 

8.  ທ່າແຮງໃນການສົັ່ງເສີມການປະຕິຮ ບການຄອບຄອງທີີ່ດິນ ຂອງອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມໃນທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ມີຂະໜາດ 
ນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ເຊັັ່ນອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດ, ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເປັນໄປຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄ ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາ 

ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເປັນອົງກອນຂະໜາດນ້ອຍທີີ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ພຽງແຕ່ແຂວງດຽວ, ເຊີີ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບລດັຖະ 
ບານເພ ີ່ອໃຫອົ້ງກອນດ າເນນີງານຕໍໍ່ໄປໄດ້ ແລະ ຈ່າຍເງິນເດ ອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນເອງ. ອົງການຊດິເຊ-ລາວ ຍັງ
ຂາດ ຄວາມສາມາດ ແລະ ອ ານາດທີີ່ຈະຕັື້ງຄ າຖາມກ່ຽວກັບຕົວແບບທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ (ຮ ບແບບ“ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ໄດ້ຖ ກມອບໝ
າຍ”, ຫຼ  ວິທີການອອກໃບຕາດນິ“ແບບສະເພາະຕອນ”) ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີີ່ຜ ້ໃຫ້ທຶນຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າ ແລະ ມີ
ອິດທິພົນ ຫຼາຍກວ່າ (ເຊັັ່ນGIZ/LMDP) ໄດ້ນ າໃຊຕົ້ວແບບດັັ່ງກາ່ວນີື້ ເປັນພ ື້ນຖານໃນກດິຈະກ າຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ. 

ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເຊ ີ່ອວ່າ ບົດບາດຂອງຕົນ ແມ່ນເພ ີ່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນຮ ບແບບທີີ່ດີຂ ື້ນ, ໂດຍຜ່ານການສະແດງໃຫ ້
ເຫັນວ່າ ຊາວບ້ານສາມາດການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າໃນວີທີການແບບຊຸມຊົນໄດ້ເປັນຢູ່າງດີສ າເລັດ. ເຖີງຢູ່າງໃດ 
ກໍໍ່ຕາມ, ເງ ີ່ອນໄຂຈ າເປັນທີີ່ວ່າຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງກ່ອນຈ ີ່ງມີການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົມນັື້ນ ຜ ້ປະຕິບັດບາງລາຍວ່າເຫັນ
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ວ່າ ເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີີ່ບໍໍ່ຈ າເປັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນມີຄວາມລ່າຊ້າ ແລະ ໂດຍ
ທົັ່ວ ໄປຕ້ອງໄດ້ມີການສະໜັບສະໜ ນຈາກຜ ້ໃຫ້ທຶນພາຍນອກ. 
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5. ເງ ີ່ອນໄຂສ າລັບການຂະຫຍາຍ 

5.1.ຜົນສ າເລດັຂອງການຜັນຂະຫຍາຍນະວັດຕະກ າ 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການຜັນຂະຫຍາຍ CLT, ດັັ່ງທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນພາກນີື້, ແມ່ນເພ ີ່ອແກ້ໄຂຄວາມລົື້ມເຫລວທີີ່ຂະບວນ 

ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ (LUP) ບໍໍ່ສາມາດໃຫກ້ານປົກປ້ອງທາງດ້ານກດົຫມາຍຕໍໍ່ການເວນຄ ນທີີ່ດນິ. ຄ າຖາມສ າຄັນທີີ່ 

ຈະຕ້ອງຖາມບັນດາຜ ້ວາງນະໂບບາຍມີຄ :  

ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ (GoL) ມີຄວາມພ້ອມໃນລະດັບດີທີີ່ຈະຂະຫຍາຍການຮັບຮ ້ສິດຄອບຄອງນ າໃຊ້ທີີ່ 
ດນິຕາມກົດຫມາຍໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນໃນຂອບເຂດກ້ວາງ, ແລະ ຫລີກລ່ຽງ ການເສຍເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ໃນການຮັບຮ ້ສິດຄອບຄອງນ າໃຊ້ເທ ີ່ອລະຕອນ?ມີທີີ່ດິນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຫລາຍເທົັ່າໃດ ແລະ ມີປະເພດໃດ 

ແດ່ທີີ່ລດັຖະບານກຽມພ້ອມທີີ່ຈະອອກເປັນໃບຕາດິນຊຸມຊົນ? 

ວິທີການມອບສິດໃຫ້ບ້ານ (ຫລ  ອານາເຂດ) ເພ ີ່ອຮັບຮ ້ສິດຄອບຄອງທີີ່ດິນຢູ່າງເປັນທາງການນັື້ນໜາ້ທີີ່ເປັນວິທີການທີີ່ງ່າຍ 

ດາຍທີີ່ສຸດ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບທີີ່ສຸດເພ ີ່ອປົກປ້ອງທີີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ທີີ່ດິນປູ່າໄມ້ທັງຫມົດພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານ, ເນ ີ່ອງ
ຈາກທີີ່ດນິທັງຫມົດທີີ່ໄດ້ຖ ກກ ານດົໃນແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ (LUP) ທີີ່ແມ່ນດິນຂອງລດັຫຼ ສ່ວນບຸກຄນົແມ່ນໄດ້ຖ ກຄຸ້ມ ຄອງ
ໂດຍບ້ານພາຍໃນຂອບເຂດຂອງບ້ານດັັ່ງກ່າວ. ວິທີການມອບສິດໃຫ້ບ້ານຫລ ອານາເຂດບ້ານ ເພ ີ່ອຮັບຮ ້ສິດຄອບຄອງ ທີີ່
ດນິຢູ່າງເປັນທາງການນັື້ນອາດບໍໍ່ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງການບຸກລຸກຈາກບກຸຄົນພາຍນອກ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນທ່າອ່ຽງໃນ 
ປະຈບຸນັຊ ີ່ງຄອບຄົວທີີ່ຮັັ່ງມີ ແລະ ມີເສັື້ນສາຍພາຍໃນບ້ານມັກຈະຮຽກຮ້ອງຫຼ ຈັບຈອງເອົາທີີ່ດິນທີີ່ຍັງບໍໍ່ໄດ້ຂຶື້ນທະບຽນ 
ເນ ີ່ອງຈາກດນິເລີີ່ມຫາຍາກຂຶື້ນ, ແລະ ດວ້ຍເຫດນີື້ ອາດຈະໄປກວມເອົາທີີ່ດິນຊຶີ່ງເມ ີ່ອກອ່ນເຄີຍ ເປັນພ ື້ນຖານທີີ່ດິນຊຸມຊນົ 
ຂອງບ້ານ. ການປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນທີີ່ດນິບ້ານຈະເປັນມາດຕະການປົກປ້ອງແທກຊົັ່ວຄາວຈນົກວ່າ ການຂ ື້ນທະບຽນ 
ແລະການອອກໃບຕາດິນແບບທາງການໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຕອນດນິພາຍໃນອານາເຂດຂອງບ້ານຈະສ າເລັດສົມບ ນໃນອະນາຄດົ. 

ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວິທີການມອບສິດໃຫ້ບ້ານ ຫລ  ອານາເຂດບ້ານທີີ່ນ າໃຊ້ເພ ີ່ອການຂ ື້ນທະບຽນບໍໍ່ສາມາດຖ ກຮັບ 
ຮອງໂດຍລັດຖະບານ,ບັນດາອົງກອນພັດທະນາຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊມຸຊົນແບບສະເພາະ ຕໍໍ່
ໄປໃຫ້ດີທີີ່ສຸດເທົັ່າທີີ່ເປັນໄປໄດ້. ເພ ີ່ອໃຫມີ້ໂອກາດປະສົບຜົນສ າເລດັ ວິທີການແບບສະເພາະຕອນນີື້ແມ່ນຕ້ອງການເງ ີ່ອນ 

ໄຂດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້:  

1. ການພັດທະນາຂັື້ນຕອນການທາງກົດຫມາຍແບບທາງການສ າລັບການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ 

ການຈ າລອງຮ ບແບບຂອງ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ສ າລັບຕອນດນິຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ໂດຍສະເພາະໃນ 

ແຂວງຄ າມ່ວນ, ເນ ີ່ອງຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະຫວ່າງກັນໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ື້ນແລ້ວລະຫວ່າງ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະ ລດັຖະ 

ບານທ້ອງຖີີ່ນ ແລະ ບນັທັດຖານໃນການອອກໃນຕາດິນຊຸມຊນົກໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນແລ້ວ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຈນົກ່

ວາ ຂັື້ນຕອນໃນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນຈະໄດ້ຖ ກຮັບຮອງເປັນທາງການໃນລະດັບຊາດ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ນ້ອຍທີີ່ນະ
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ວັດ ຕະກ ານີື້ຈະສາມາດຂະຫຍາຍໃນສ່ວນອ ີ່ນຂອງປະເທດ. ອົງການ GIZ (2015:7) ໄດ້ກ່າວກຽ່ວກັບຄວາມທ້າທາຍນີື້

ໂດຍ ຫຍໍໍ້ຄ :  

 

 ເມ ີ່ອໃດທີີ່ນະໂຍບາຍທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຢູ່າງເປັນທາງການ, ສີີ່ງທ້າທາຍຫຼັກສ າລັບຂະແຫນງການທີີ່ດິນໃນ ສປປ 
ລາວ ຈະແມ່ນການທົບທວນ ແລະ ດັດປັບກົດຫມາຍທີີ່ດິນໂດຍບໍໍ່ໃຫ້ມີຄວາມລ່າຊ້າອີກຕໍໍ່ໄປ. ພາຍຫລັງກົດຫມາຍທີີ່ດິນ 
ຖ ກຮັບຮອງ, ດ າລັດກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍທີີ່ດິນຈະຕ້ອງໄດ້ຖ ກດັດປັບຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ເງ ີ່ອນໄຂຈ າ 
ເປັນອ ີ່ນໆໃນການເຮັດໃຫ້ກອບວຽກທາງກົດຫມາຍມີຄວາມສົມບ ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່າງຄ າແນະນ າທີີ່ສົມບ ນກ່ຽວກັບການຂ ື້ນ
ທະບຽນຕອນດີນຊຸມຊົນແລະຕອນດີນຂອງລັດ,ໂດຍອີງໃສ່ກົດຫມາຍທີີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ,ດ າລັດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແລະ
ເອກະ ສານແນວຄວາມຄິດສະບັບນີື້.  

ເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນຈະມາພ້ອມກັບລະບົບທີີ່ຖ ກຍອມຮັບເຊັັ່ນ:ການນ າໃຊ້ຂໍໍ້ມ ນແບບອັກ 
ຄະຣະດັັ່ງທີີ່ໄດ້ພັນລະນາໂດຍ Stadel (2014), ຊ ີ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການວດັແທກດນິທີີ່ມີພ ື້ນທີີ່ກວ້າງໃຫ່ຍຊ ີ່ງເຫມາະ 

ສົມແກ່ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.  

ນອກຈາກນັື້ນ, ຊຸມຊນົທ້ອງຖີີ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບສິດ ໃນການອອກໃບຕາດິນຊມຸຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ 

ໃນ ຊວ່ງການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ (LUP) ແລະ ວິທີການທີີ່ພວກເຂົາສາມາດບັນລຸໄດ້ສິດດັັ່ງກ່າວ, ເພ ີ່ອໃຫກ້ານອອກໃບ

ຕາ ດິນຊຸມຊົນ “ຖ ກຂັບເຂ ີ່ອນໂດຍຄວາມຕ້ອງການ” ບໍໍ່ແມ່ນ“ຖ ກຂັບເຄ ີ່ອນໂດຍຜ ້ໃຫ້ທຶນ” 

2. ການຮັບຮ ້ປູ່ານ າໃຊ້ຂອງບ້ານທີີ່ຖ ກວັດແທກໃນການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິວ່າ ເປັນທີີ່ດນິຊຸມຊົນໃນກດົຫມາຍວ່າ 

ດ້ວຍປູ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງ, ແລະ  ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ 

ການຮັບຮ ້ປູ່ານ າໃຊ້ຂອງບ້ານໃຫ້ເປັນທີີ່ດນິຊຸມຊົນແມ່ນວິທີການທີີ່ກົງໄປກົງມາ,ບໍໍ່ຄ ກັບພ ື້ນທີີ່ກະສິກ າທົັ່ວໄປ,ຊຶີ່ງໂດຍລວມ 

ແລ້ວຈະບໍໍ່ມີການຖ ກ າມະສິດສ່ວນບຸກຄນົ ຕໍໍ່ກັບພ ື້ນທີີ່ປູ່າໄມ້ທີີ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກ. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ 

ແບບຍ ນນານເພ ີ່ອພັດທະນາຊົນນະບດົ (SUFORD) ຮັບຮ ້ວິທີການດັັ່ງກ່າວດ້ວຍເອກະສານສະບັບຮ່າງຂອງໂຄງການ

ກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສ າລັບປູ່ານ າໃຊ້ຂອງບ້ານ ພາຍໃນພ ື້ນທີີ່ປູ່າຜະລດິຂອງລັດ: 

ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບມີຫນ້າທີີ່ທາງກົດຫມາຍຫລາຍຢູ່າງ, ຫນ້າທີີ່ທ າອິດ, ມັນໄດ້ສະຫນອງ 
ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນແລະປູ່າໄມ້ທີີ່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍປູ່າໄມ້ແລະກົດຫມາຍທີີ່ດິນ.                                 
ຫນ້າທີີ່ໆສອງ, ມັນເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຂໍໍ້ຕົກລົງແລະແຜນການດ້ານການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ບ້ານ.                                
ຫນ້າທີີ່ໆສາມ, ມັນແມ່ນຂະບວນການຊ ີ່ງການນ າໃຊ້ປູ່າໄມ້ບ້ານໄດ້ຮັບການຈັດສັນຕາມກົດຫມາຍໃຫ້ແກ່ບ້ານ.               
ຫນ້າທີີ່ໆສີີ່, ມັນແມ່ນພ ື້ນຖານສ າລັບການຂ ື້ນທະບຽນທີີ່ດິນແລະການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຂອງການນ າໃຊ້ປູ່າໄມ້ບ້ານ 

(SUFORD, 2015:3). 

3. ການລົບລ້າງເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ຕ້ອງການແບ່ງເຂດທີີ່ດນິໃຫ້ສ າເລັດກ່ອນທີີ່ຈະປະຕິບດັການຂ ື້ນທະບຽນທີີ່ດິນຊຸມຊົນ/ລວມຫມ ່ 
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ເມ ີ່ອໃດທີີ່ກອບວຽກຕາມກົດຫມາຍໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ (ເຊັັ່ນທີີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທີງ), ອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີີ່ນ 

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຸກຍ ້ໃຫ້ຮັບຮ ້ວ່າການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ, ຊ ີ່ງຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກ າມະການທີີ່ເປັນຕົວແທນ, ແມ່ນ 

ເປັນທາງເລ ອກຫນ ີ່ງທີີ່ຊ່ວຍສົັ່ງເສີມຄວາມຫມັື້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ,ປົກປ້ອງຈາກການຫາປະໂຫຍດຈາກທີີ່ດນິໂດຍບຸກ 

ຄົນຜ ້ມີອິດທິພົນຈາກພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນບ້ານ (ເຊັັ່ນການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດຫມາຍ) ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົື້າເຖີງ 

ທີີ່ດິນຂອງບນັດາຜ ້ທຸກຍາກແລະຄົວເຮ ອນທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ເມ ີ່ອທີີ່ດິນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຈ າແນກຢູ່າງຊັດເຈນແລະສາມາດ 

ວັດແທກແບບດຈິິຕັລໃນຂະບວນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິ (LUP), ຂະບວນການຂ ື້ນທະບຽນອາດເລີີ່ມຂ ື້ນໄດ້ທັນທີ.  

ມັນບໍໍ່ສົມເຫດຜົນຊ ີ່ງມັນຕ່າງຈາກກໍລະນີສ່ວນບກຸຄນົ, ຊຸມຊນົຈ າເປັນຕ້ອງມີແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິເພ ີ່ອຂ ື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກ 

ໃບຕາດິນທີີ່ດນິຊຸມຊົນຕາມການຮ້ອງຂໍ. ກອບວຽກທາງກົດຫມາຍແບບໃຫມ່ຄວນຮັບຮ ້ວ່າແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບສົມບ ນ 

ອາດຖ ກຍົກເວັື້ນວ່າເປັນສີີ່ງທີີ່ຕ້ອງມີກ່ອນເພ ີ່ອຂໍຂ ື້ນທະບຽນ/ການອອກໃບຕາດິນ ໃນສະຖານະການຊ ີ່ງພ ື້ນທີີ່ໆຖ ກສະເຫນ ີ

ນັື້ນບໍໍ່ໄດ້ຖ ກຮຽກຮ້ອງສິດຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງ, ແມ່ນຖ ກຮັບຮອງໂດຍອ ານາດການປົກຄອງບ້ານດັັ່ງກ່າວ, ແລະ ເມ ີ່ອເມ ອງ 

ສາມາດຢັ້ັ້ງຢືນວ່າສິດຄອບຄອງຕາມປະເພ ນີແມ່ນຖ ກຮັບຮ ້ຢູ່າງແນ່ນອນໂດຍຜ ້ຢ ູ່ອາໃສທັງຫມົດ.  

4. ສະຫນອງທາງເລ ອກຊົັ່ວຄາວທີີ່ຮັບຮ ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແທນການອອກໃບຕາດິນແບບທາງການ 

ຖ້າຫາກການຂ ື້ນທະບຽນບໍໍ່ແມ່ນທາງເລ ອກທີີ່ເຮັດໄດ້ໃນທັນທີ, ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີກົນໄກການຮັບຮ ້ແບບທາງເລ ອກ 

ອ ີ່ນ ອີງຕາມກອບວຽກທາງກົດຫມາຍທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວຊ ີ່ງສາມາດຈດັຕັື້ງຂ ື້ນໄດ້ໄວ, ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທີີ່ກ້ວາງຂວາງ, ແລະ 

ບໍໍ່ສັບສົນຫລ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງເກີນໄປ.    

ມີຕົວຢູ່າງຈ ານວນຫນ ີ່ງທີີ່ບນັດາອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມໃນຂົງເຂດອ ີ່ນໆຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັື້ງເພ ີ່ອຄ ໍ້າປະກນັ 
ສິດນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຊຸມຊົນສ າລັບບ້ານໂດຍບໍໍ່ມີການອອກໃບຕາດິນແບບທາງການ. ຕົວຢູ່າງ ສະມາຄົມໂລກເພ ີ່ອມະນດຸແລະສີີ່ງ 

ແວດລ້ອມ (GAPE), ໄດ້ລາຍງານວ່າຕົນໄດ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັື້ງການແບງ່ເຂດອະນລຸັກຊຸມຊົນຈ າ 

ນວນ 18 ພ ື້ນທີີ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊ ີ່ງໃນຈ ານວນນັື້ນປະກອບມີເນ ື້ອທີີ່ ໃຫຍ່ສຸດ 500 ເຮັກຕາ (Ling, 

2017), ໃນຂະນະທີີ່ອົງການ GRET ກໍໄດ້ບນັທຶກເປັນເອກະສານກ່ຽວກັບເຂດພ ື້ນທີີ່ ການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄຜ່ດັັ່ງໃນຮ ບສະ 

ແດງທີີ່ 5. ການບນັທຶກເປັນເອກະສານກ່ຽວກັບການຄອບຄອງທີີ່ດນິຕາມປະເພນີ ແມ່ນຂັື້ນຕອນສ າຄັນຢູ່າງຫນ ີ່ງໃນການ 

ກ້າວໄປສ ່ການຮັບຮ ້ແບບຖາວອນ, ເມ ີ່ອການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.  
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ຮ ບສະແດງທີີ່ 5. ເຂດການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນ າໃຊໄ້ມໃ້ຜ ່ໃນເຂດພ ື້ນທີີ່ 155 ເຮກັຕາ ໃນບາ້ນ ພອນສກຸ, ເມ ອງ ສບົບາວ,  
ແຂວງ ຫວົພນັ (ຊາ້ຍ) ຊ ີ່ງມກີາຈ ໍ້າຢັ້ັ້ງຢືນການຮບັຮ ຈ້າກອ ານາດການປກົຄອງເມ ອງ (ຂວາ)  

 

5.2. ຂໍໍ້ຈ າກັດໃນການຂະຫຍາຍ 

ສະຖານະການດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້ ສາມາດຈ າກັດການຂະຫຍາຍການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ສະເຫນໂີດຍອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມ 
ເຊັັ່ນອົງການຊດິເຊ-ລາວ. 

1. ວດັຖຸປະສົງໃນລະດັບທີີ່ສ ງຂ ື້ນຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ຊ ີ່ງຕ້ອງລງົທຶນສ ງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ 

ການຄຸ້ມຄອງ, ຈ າກັດຂອບເຂດຄອບຄຸມໃນການອອກໃບຕາດິນຊມຸຊົນ 

ໃນຂະນະທີີ່ອົງການຊດິເຊ-ລາວຖ ເອົາການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນເປັນເປົ້ັ້າຫມາຍທີີ່ຊັດເຈນ, ບນັດາອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງ 
ຄົມສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນວ່າການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຕໍໍ່ຄວາມຫມັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີີ່ດິນແມ່ນ 
ເຊ ີ່ອມໂຍງກັນຢູ່າງສະໜດິແໜ້ນກັບຈດຸປະສົງອ ີ່ນໆຂອງການດ າລງົວິດ. ຈດຸເນັື້ນໜັກທາງດ້ານຄນຸນະພາບ(ປະກອບມີສິດ 

ທາງສັງຄົມ,ສິດການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສິດທິຍີງຊາຍ - (ກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 3) ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຈ າກດັຈ ານວນ 

ຂອງບ້ານ ແລະ/ ຫລ  ຂະແຫນງການຈດຸສຸມ (ເຊັັ່ນປູ່າໄມ້ຫລ ກະສິກ າ), ສະນັື້ນ, ຈ ີ່ງເຮັດໃຫ້ເກດີຂໍໍ້ຈ າກັດໃນຂອບເຂດການ 

ຄອບຄຸມຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ.  
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ບັນດາຕົວຢູ່າງປະກອບມີການປັບປຸງລາຍຮັບໂດຍຜ່ານການເຂົື້າເຖີງຕະຫລາດ (ອົງການ SNV ໃນເມ ອງສັງທອງ, GRET 

ໃນແຂວງຫົວພັນ) ຫລ  ອົງການອະນລຸັກສັດປູ່າ (WCS 17 ໃນຫົວພັນ). ບໍໍ່ວ່າຈະນ າໃຊ້ວິທີການວາງແຜນທີີ່ດນິແບບມີ 

ສ່ວນຮ່ວມ ຫລ  ວິທີການອ ີ່ນໆ, ແລະ ບາງຄັື້ງເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີີ່ມີຕໍໍ່ກັບບັນດາຜ ້ໃຫ້ທຶນຂອງເຂົາເຈົື້າ, 

ອົງການຕ່າງໆເຫລົັ່ານີື້ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນການລົງທຶນເຂົື້າໃນການລະບຸຂອບເຂດຂອງຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ພັດທະນາລະ 

ບົບໃນຂັື້ນບ້ານເພ ີ່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ຍ ນຍົງ ແລະ ສະເຫມີພາບ. ສະນັື້ນ, ພວກເຂົາຈ ີ່ງເຫັນວ່າການອອກໃບຕາດນິ 

ຊຸມຊົນມາກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແບບຂອງ ‘ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ຖ ກມອບຫມາຍ’, ດ້ວຍເຫດນັື້ນຈະເປັນການຊ່ວຍເສີມ 

ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກລັດ.  

2. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນແມ່ນມີລາຄາແພງ, ໂດຍສະເພາະຫາກບໍໍ່ມີການນ າໃຊ້ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ 
ສ າຫລັບການວດັແທກ 

ໃນເຂດພ ື້ນທີີ່ຊນົນະບດົທີີ່ມີລາຍຮັບຕ ໍ່າ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດິນໂດຍປົກະຕິແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍອົງກອນຂອງ 

ຜ ້ພັດທະນາຫລາຍກ່ວາຊາວບ້ານ. ເມ ີ່ອສົມທຽບກັບໂຄງການຮ່ວມມ ສອງຝູ່າຍທີີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ (ເຊັັ່ນ GIZ/LMDP), 

ອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມ ແມ່ນມີງົບປະມານທີີ່ຈ າກດັ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບ້ານໃນຈ ານວນທີີ່ນ້ອຍ. ພວກເຂົາຕ້ອງ 

ໄດ້ມີການຊັັ່ງຊາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ: ຕົວຢູ່າງ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວອາດສາມາດຊຸກຍ ້ໃຫ້ເກີດການອອກໃບຕາ 

ດນິໃຫ້ແກ່ເນ ື້ອທີີ່ປູ່າໄມ້ຂະຫນາດນ້ອຍໃນເຂດຄຸມ້ບ້ານນາຖີີ່ນຂອງບ້ານຕະຫຼາກນາຖີີ່ນ, ແຕ່ມັນກບໍໍໍ່ຄຸ້ມຄ່າໃນການພະຍາ 

ຍາມໃນເຂດພ ື້ນທີີ່ໆອົງການຊດິເຊ-ລາວເຫັນວ່າບໍໍ່ມີມ ນຄ່າໃດໆ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ. 

ອີງຕາມບົດລາຍງານການເງນິຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວປີ 2016, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການເຮັດໃບຕາດນິຊຸມຊົນສ າລັບສອງ 

ຕອນດນິຊ ີ່ງມີເນ ື້ອທີີ່ທັງຫມົດ 61.5 ເຮັກຕາໃນສອງບ້ານເປົ້ັ້າຫມາຍ ຄ  ຕະຫຼາກນາຖີີ່ນແລະນາແສ (ເມ ອງມະຫາໄຊ) ມີ 

ລາຄາໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 6,260 ໂດລາສະຫະລດັ, ຫລ  102 ໂດລາສະຫະລດັຕໍໍ່ເຮັກຕາ18. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອັດ 

ຕາກິນ ແລະ ຄ່າເດນີທາງສ າຫລັບຫນ່ວຍງານສ າຫລວດ 19 , ຄ່າວດັແທກ (150,000 ກີບ/ເຮັກຕາ) ແລະ ຄ່າເຊົັ່າ 

Starfire GPS (ເຄ ີ່ອງຈັບຈຸດພິກັດ) (50,000 ກີບ/ເຮັກຕາ). ທາງບ້ານໄດ້ສົມທົບດ້ານແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ການຖາງແລວ

ເຂດຊາຍ ແດນຂອງທີີ່ດນິຊ ີ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກງ່າຍຂ ື້ນໃນການຍ່າງສ າຫລວດພ ື້ນທີີ່, ແລະ ປັກຫລກັຫມາຍ. 

                                                

 

 

17ອົງການອະນຸລັກສັດປູ່າ(Wildlife Conservation Society). 
18ປະມານ 3,910 ໂດລາສະຫະລັດໃນບ້ານຕາຫລາກນາຖີີ່ນ ແລະ  2,327 ໂດລາສະຫະລັດໃນບ້ານນາແສ. 
19 ປະກອບດ້ວຍຫ້າພາກສ່ວນຈາກຂັື້ນເມ ອງ(ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການກະສິກ າ-ປູ່າໄມ້, 

ຫ້ອງການພາຍໃນ) ແລະ ສາມພາກສ່ວນຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
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ເນ ີ່ອງຈາກການອອກໃບຕາດິນຊມຸຊົນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີຫນ້ອຍຈ ີ່ງເຮັດໃຫ້ການສົມທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຫຍາກ. ມີການລາຍງານວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 5 ແລະ 15,000ໂດລາສະຫະລດັ ຕໍໍ່ບ້ານເພ ີ່ອຈັດຕັື້ງການອອກ 

ໃບຕາດິນຊຸມຊນົໃນເມ ອງສັງທອງ, ຊ ີ່ງໃນນັື້ນ ຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການສ າຫຼວດຂຶື້ນບນັຊີປູ່າໄມ້ ແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງທີີ່ສຸດ 

(IFAD,2013:12). ຄ່າໃຊຈ້່າຍຂອງການອອກໃບຕາດິນຈ ານວນ 21 ເຮັກຕາໃນເຂດໃກ້ຄຽງຖ ໍ້າ ທີີ່ເປັນແຫລ່ງທ່ອງ

ທ່ຽວ ໃນບ້ານຫນອງປີງ, ເມ ອງບົວລະພາ, ໄດ້ຖ ກລາຍງານໄວ້ວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 5-7,000ໂດລາສະຫະລດັ, ຊ ີ່ງ

ປະກອບ ມີການຈັດກອງປະຊຸມວຊິາການລະດບັຂັື້ນສ ງໃນແຂວງວຽງຈນັ (Souvanpheng Phommasane, pers. 

comm., 14/12/16).   

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍໍ່ຫນ ີ່ງເຮັກຕາສາມາດຫລຸດລງົໄດ້ຖ້າຫາກການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຖ ກບັນຈຸເຂົື້າໃນຂະບວນການອອກໃບ
ຕາດິນທີີ່ເປັນລະບົບ, ແລະ ການນ າໃຊ້ເຕັກນິກການວດັແທກແບບໄລຍະໄກເຊັັ່ນພາບຖ່າຍທາງອາກາດ, ດັັ່ງທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍ 

ໄວ້ໂດຍ GIZ (2015). ອົງການ GIZ ພິຈາລະນາວ່າເພ ີ່ອໃຫ້ມີຕົື້ນທຶນທີີ່ມີປະສິດຕິຜົນແລະມີທຶນກຸ້ມຕົນເອງ, ການຂ ື້ນ 

ທະບຽນທີີ່ດນິຄວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ ູ່ລະຫວ່າງ 10 ໂດລາແລະ 15 ໂດລາ/ຕອນດິນ (ຫນ້າ. 3), ຊ ີ່ງຕອນດນິຫນ ີ່ງປະກອບມີ 

ດນິສ່ວນບກຸຄນົ, ດນິຊຸມຊົນ ແລະ ດນິຂອງລັດ ແລະ ອາດເປັນໄດ້ທຸກຂະຫນາດ. ເພ ີ່ອໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ, ອົງການ GIZ 
ມອບໃຫພ້ະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໃນແຂວງເປົ້ັ້າຫມາຍຂອງຕົນເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ອອກໃບຕາດິນ, ແລະປະເມີນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍຕໍໍ່ບ້ານແມ່ນປະມານ 10 ຫາ 15 ລ້ານກີບ (Julian Derbridge, 

pers. Comm., 17/2/17).20 

3. ພະນັກງານຂັື້ນເມ ອງແລະແຂວງຂາດຄວາມຮ ້ແລະປະສົບການໃນການຂ ື້ນທະບຽນທີີ່ດນິຊຸມຊົນແລະການອອກໃບຕາ 
ດນິຊຸມຊົນ 

ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ສາມາດດ າເນນີການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນແຂວງຄ າມ່ວນ ເນ ີ່ອງມາຈາກມີແບບຢູ່າງກໍລະນີການອອກ 

ໃບຕາດິນຊຸມຊນົອ ີ່ນມາກ່ອນແລວ້ພາຍໃນແຂວງ. ສ າລັບການທີີ່ຈະຂະຫຍາຍ (ສົມມຸດວ່າມີກອບກົດຫມາຍສ າລັບການ 

ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ), ຄວາມພະຍາຍາມຫລັກທີີ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄ ການແຈ້ງການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອ ານາດການ 

ປົກຄອງຜ ້ທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນແນວຄວາມຄິດຂອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແລະຂະບວນການເພ ີ່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ. 

4. ຊາວນາຜ ້ເຮັດໄຮ່ເລ ີ່ອນລອຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຕໍໍ່ກບັການຖ ຄອງທີີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນ 
ຕາມປະເພນີຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ 

ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ຈະຖ ກຈ າກັດໃນເຂດພ ດອຍ ໂດຍຮ ບແບບຂອງການຖ ຄອງທີີ່ດິນສ່ວນບຸກຄນົຕາມປະເພນ ີ
ສ່ວນບຸກຄນົໃນເຂດພ ື້ນທີີ່ປ ກຝັງໄລຍະຍາວ (ເຊັັ່ນຢາງພາລາ ແລະ ສາລີ) ແລະ ‘ເຂດຮຽກຮ້ອງສິດ’ ທີີ່ດິນຫມ ນວຽນ, ຊ ີ່ງ 

                                                

 

 

20ລະຫວ່າງ 1,250 ໂດລາສະຫະລັດແລະ 1,875 ໂດລາສະຫະລັດ. 
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ມີຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກໃນການວດັແທກ. ການທັບຊ້ອນຂອງໃບຕາດນິຊຸມຊົນຕໍໍ່ກັບຕອນດນິທີີ່ມີການຮຽກຮ້ອງສິດສ່ວນບຸກ 
ຄົນແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນເປັນທີີ່ຍອມຮັບເທົັ່າທີີ່ຄວນຈາກຊາວກະສິກອນຜ ທີ້ີ່ຮ ້ສຶກວ່າຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງສິດຕາມປະເພນີຂອງຕົນ 
ແມ່ນກ າລັງຖ ກເຈ ອປົນໂດຍການເພີີ່ມສິດຂອງຊຸມຊົນທີີ່ກ້ວາງຂ ື້ນ, ແລະ ນັື້ນກໍເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ, ເຖີງວ່າຈະມີ 

ຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ດີທີີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ, ໂຄງການ LMDP ແລະ TABI 21 ຈຶີ່ງບໍໍ່ຄ່ອຍປະສົບຜົນສ າເລັດພໍເທົັ່າໃດໃນ 

ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຫ້ແກ່ທີີ່ດິນທີີ່ເຮັດໄຮ່ເລ ີ່ອນລອຍຈົນເຖີງປະຈຸບນັ. ໂຄງການ LMDP ບໍໍ່ໄດ້ຂ ື້ນທະບຽນພ ື້ນທີີ່ 

ເຮັດໄຮ່ເລ ີ່ອນລອຍຂອງຊຸມຊົນ ໃນແຂວງເປົ້ັ້າຫມາຍຂອງຕົນເລີຍ, ໃນຂະນະທີີ່ການທົດລອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ 

ຂອງໂຄງການ TABI ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນຖ ກຍຸດຕິພາຍຫລັງທີີ່ເຫັນວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍເກີນໄປ (TABI, ບົດ

ສ າ ພາດ, 4/1/17). 

5. ການຫັນປູ່ຽນຢູ່າງໄວວາໄປສ ່ເສດຖະກິດຕະຫລາດແມ່ນກ າລງັຫລຸດຜ່ອນຈ ານວນທີີ່ດນິສ າລັບກ າມະສິດຂອງຊຸມຊົນ 

ການປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາໃນເຂດຊົນນະບົດຊ ີ່ງຖ ກອະທິບາຍໂດຍ Rigg (2006) ຊ ີ່ງໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ການຫັນປູ່ຽນ
ຈາກລວມ ຫມ ່ໄປເປັນເອກະຊົນໄດ້ເພີີ່ມຂ ື້ນໃນຊມຸປີທີີ່ຜ່ານມາ ເນ ີ່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຮັບນັກລົງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດຫລາຍ  ຂ ື້ນ.ໃນຂະນະທີີ່ການສ າປະທານທີີ່ດນິແມ່ນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ການສ ນເສັຍພ ື້ນທີີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງທີີ່

ດນິຊຸມຊົນ,ແຕ່ການ ປ ກຝັງເພ ີ່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງລາຄາທີີ່ດິນ ກໍໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຊກຸຍ ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ

ຫັນປູ່ຽນທີີ່ດນິຊຸມຊົນ ໄປເປັນສ ່ການນ າໃຊ້ແບບສ່ວນບຸກຄນົ. ການປູ່ຽນແປງເຫລົັ່ານີື້ ຍັງຖ ກຊຸກດນັໂດຍການຂາດຄວາມ

ຮັບຮ ້ຕໍໍ່ກັບລະບົບທີີ່ ດນິຊຸມຊົນ ແລະ ທີີ່ດນິຕາມປະເພນີ, ແລະ ນະໂຍບາຍການໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການອອກໃບຕາດິນສ່ວນ

ບຸກຄົນ ແລະ ພ ື້ນ ທີີ່ກະສິກ າຖາວອນ. ດັັ່ງຕົວຢູ່າງລຸ່ມນີື້:  

• ໃນແຂວງຫົວພັນ, ພ ື້ນທີີ່ເຮັດໄຮ່ໝ ນວຽນຊຸມຊົນກ າລັງຖ ກແທນທີີ່ໂດຍພ ື້ນທີີ່ໆຄອບຄອງໂດຍເອກະຊນົສ າລັບການ 

ເຮັດກະສິກ າແບບການຄ້າ (Broegaard et al., 2016). 

• ໃນເມ ອງສັງທອງ, ກ າມະສິດທີີ່ດນິມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ີ່ອງຈາກທີີ່ດິນຕາມປະເພນີໄປເປັນແບບຊົັ່ວຄາວ, ແລະ 

ສຸດທ້າຍໄປສ ່ສິດນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແບບຖາວອນ (Boutthavong et al., 2016).  

• ໃນສອງຊຸມຊົນເຜົັ່າຕະໂອຍໃນເມ ອງ ຕາໂອຍ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ທີີ່ດິນຊຸມຊົນທີີ່ຍັງມີເຫລ ອໃນບ້ານແມ່ນຖ ກຮຽກ 

 

                                                

 

 

21 ໂຄງການລິເລີີ່ມຊີວະນາໆພັນທາງກະສິກ າ (The Agro Biodiversity Initiative). ເບີີ່ງທີີ່: http://www.tabi.la/ 

http://www.tabi.la/
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ຮ້ອງສິດແບບສ່ວນບຸກຄນົ (ແລະ ພາສີທີີ່ຖ ກຈ່າຍ22) ໂດຍຊາວບ້ານຜ ້ທີີ່ເຫັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກມ ນຄ່າທີີ່ເພີີ່ມຂ ື້ນ 

ຂອງທີີ່ດິນຈາກການສ້າງຖະຫນນົປ ຢາງ (Ling, 2017). 

• ໃນບ້ານຕ່າງໆຂອງຊົນເຜົັ່າໄຕແດງໃນເມ ອງວຽງໄຊ,ແຂວງຫົວພັນ,ລະບົບປະເພນີຂອງການຈັດສັນພ ື້ນທີີ່ປ ກເຂົື້າຂອງ 
ຊຸມຊົນໃນທຸກໆສາມປີກ າລັງຫັນປູ່ຽນໄປສ ່ກ າມະສິດສ່ວນບຸກຄນົເນ ີ່ອງຈາກຊາວກະສິກອນໄດ້ມີການລງົເຮັດວຽກ 
ໃນພ ື້ນທີີ່ຫລາຍຂ ື້ນ(ເຊັັ່ນການນ າໃຊ້ປຸຸ໋ຍແລະການຮັກສາຄັນນາ)ແລະຮ ້ສຶກບໍໍ່ພໍໃຈໃນການມອບໃຫ້ຄອບຄົວອ ີ່ນໄປ 

ເຮັດຕໍໍ່ (Ling, 2017). 

ບັນດາຕົວຢູ່າງເຫລົັ່ານີື້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການທີີ່ເສດຖະກດິຕະຫລາດ ແລະ ສະພາບການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງບັນຫາການ 
ຂາດແຄນທີີ່ດິນແມ່ນກ າລັງປູ່ຽນແປງສະຖາບັນຕາມປະເພນີທີີ່ມີຈຸດປະສົງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດການດ າລົງຊີບ 
ຂອງກຸ່ມ, ໂດຍເອ ື້ອໜ ນໃຫ້ເກີດມີການສ້າງຊັບສິນສ່ວນບກຸຄນົທີີ່ບໍໍ່ເປັນທາງການ.  

6. ມີທ່າອ່ຽງຕໍໍ່ວິທີການໃນການອອກໃບຕາດິນຕາມຂະແໜງການ ຊ ີ່ງອາດຈະທ າລາຍຄວາມສາມາດໃນການອອກໃບ
ຕາດິນ ໃຫ້ແກທີ່ີ່ດນິຊຸມຊົນທີີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ 

ທີີ່ດິນຊຸມຊົນຂະຫນາດນ້ອຍທີີ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍ ້ໃຫ້ອອກໃບຕາດິນໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໃນຕົວຢູ່າງນີື້, ແລະຄວາມເປັນ 

ຈີງທີີ່ວ່າອອກໃຫ້ແຕ່ສະເພາະທີີ່ດນິກະສິກ າເທົັ່ານັື້ນ,ໄດ້ກໍໃຫ້ເກດີການຍົກປະເດັນໃຫ້ເຫັນວ່າທີີ່ດນິຊມຸຊົນທີີ່ຍັງເຫລ ອພາຍ 

ໃນບ້ານຈະຖ ກດ າເນນີການແບບໃດ.ຖ້າຫາກລັດຖະບານແລະອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມມີຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈະອອກໃບຕາ 

ດນິໃຫ້ກັບພ ື້ນທີີ່ຂະຫນາດນ້ອຍແບບນັື້ນ, ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ກັບຄວາມຫມັື້ນຄົງຂອງສິດຄອບຄອງ, ເນ ີ່ອງ 

ຈາກລດັຖະບານອາດຈະອ້າງສິດສ າລັບທີີ່ດນິສ່ວນທີີ່ເຫລ ອໃຫ້ເປັນຂອງລັດ23.     

                                                

 

 

22ພາສີທີີ່ຖ ກເກັບຈາກທີີ່ດິນທີີ່ຖ ກພັດທະນາໃນສອງບ້ານ (ບ້ານລາເຜີື້ງ ແລະ ບ້ານຊາປົງໂຄກໄຮ່) ແມ່ນປະມານ 15,000 ກີບ/ 

ເຮັກຕາ/ປີ. ແຕ່ຊາວບ້ານກໍຍັງໄດ້ຈ່າຍຄ່າພາສີທີີ່ດິນທີີ່ບໍໍ່ຖ ກພັດທະນາໃນອັດຕາ 50,000 ກີບ/ເຮັກຕາ/ປີ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນສິດນ າໃຊ້ 
ສ່ວນບຸກຄົນຕໍໍ່ທີີ່ດິນດັັ່ງກ່າວ: ຊ ີ່ງແນ່ນອນວ່າ, ບໍໍ່ແມ່ນຊາວບ້ານທັງຫມົດທີີ່ສາມາດຈ່າຍຈ ານວນນີື້ໄດ້, ສີີ່ງນີື້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກ 

ໂຕນກັນທາງສັງຄົມພາຍໃນບ້ານ. 

ຄວາມກັງວົນຫລັກກໍໍ່ຄ ມັນສາມາດນ າໄປສ ່ວິທີການຕາມແບບຂະແຫນງການໃນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນຊ ີ່ງທີີ່ດນິກະສິ 

23 “ໃນປະເທດກ າປ ເຈຍ, ອົງການທີີ່ບໍໍ່ຂ ື້ນກັບລັດທະບານບາງຈ ານວນໄດ້ເກີດຄວາມສັບສົນຕໍໍ່ກັບຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ 

ໃນບໍໍ່ດົນມານີື້ເນ ີ່ອງຈາກພວກເຂົາຮ ້ສຶກວ່າມີທີີ່ດິນຈ ານວນຫນ້ອຍຫນ ີ່ງເທົັ່ານັື້ນທີີ່ກ າລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໃບຕາດິນ.

ຈ ານວນຫນ ີ່ງ ໄດ້ຖອນໂຕເອງອອກຈາກຂະບວນການດັັ່ງກ່າວ, ເນ ີ່ອງຈາກພວກເຂົາບໍໍ່ຕ້ອງການທີີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມເຂົື້າໃນກິດຈະກ າບາງ

ຢູ່າງທີີ່ຄວາມ ເປັນຈີງແລ້ວໄດ້ຫລຸດຈ ານວນທີີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ, ຫລາຍກ່ວ່າການຮັບປະກັນໃຫ້ມີທີີ່ດິນເພີີ່ມຂ ື້ນແກ່ຊາວບ້ານ.” (Ian 

Baird, ກອງ ປະຊຸມດ້ານທີີ່ດິນກ່ຽວກັບກ າມະສິດຕາມປະເພນີໃນພາກພ ື້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ/MRLG,15/2/17,                  
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ກ າແມ່ນໄດ້ຮັບການຂ ື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນແບບແຍກຈາກທີີ່ດິນປູ່າໄມ້ໂດຍພາກສ່ວນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຊ ີ່ງແຕກ 

ຕ່າງຈາກການຮັບຮ ້ອີງຕາມອານາເຂດຊ ີ່ງປະກອບມີພ ື້ນທີີ່ນ າໃຊ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ພ ື້ນທີີ່ນ າໃຊ້ຂອງຄົວເຮ ອນ).  ສີີ່ງນີື້ໄດ້ກໍ
ໃຫ້ເກີດບນັຫາຕົວຈງີໃນຮ ບແບບຂອງການຮັບຮ ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີໃນກລໍະນີທີີ່ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນໄດ້ຕັດຜ່ານທີີ່ ດິນທີີ່ລັດ
ໄດ້ກ ານົດ,ໂດຍສະເພາະສ າລັບຜ ້ທີີ່ເຮັດໄຮ່ເລ ີ່ອນລອຍທີີ່ອາໃສຕອນດນິທີີ່ເປັນທົັ່ງ ແລະເປັນປູ່າໄມ້ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນ ດ າລງົຊີບ 

(ກ່ອງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 5).  

 

7. ການຂາດຄວາມໃສ່ໃຈຂອງລດັຖະບານທ້ອງຖີີ່ນໃນການອະນຸຍາດການອອກໃບຕາດິນລວມຫມ ່ໃຫ້ແກ່ພ ື້ນທີີ່ຂະຫນາດ 

ໃຫຍ່ຫລ ເຂດທີີ່ຖ ກກ ານົດໄວ້ສ າລັບການພັດທະນາ.  

ລັດຖະບານທ້ອງຖີີ່ນໄດ້ມີຄວາມຍິນດີ ໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ສ າລັບການອອກ 
ໃບຕາດິນຊຸມຊນົເນ ີ່ອງຈາກເນ ື້ອທີີ່ດັັ່ງກ່າວນັື້ນມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ມັນກໍມີສິດຄອບຄອງທີີ່ມີຢ ູ່ກ່ອນແລ້ວ ແລະ ພ ື້ນທີີ່ໆໄດ ້
ຮັບການອອກໃບຕາດິນດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຖ ກພຈິາລະນາໃຫ້ເປັນພ ື້ນທີີ່ພັດທະນາໃນອະນາຄດົ ຫຼ  ເວົື້າອີກຢູ່າງໜຶີ່ງກໍໍ່ຄ ເປັນ 
ກໍລະນີທີີ່‘ງ່າຍ’. ລັດຖະບານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຫຼາຍຂຶື້ນໃນການຕົກລງົອອກໃບຕາດິນຊຸມຊນົໃນເຂດພ ື້ນທີີ່ຂະຫນາດ 
ໃຫຍ່ທີີ່ເປັນດນິກະສິກ າ ເນ ີ່ອງຈາກການຂ ື້ນທະບຽນໃນປະຈຸບນັອະນຸຍາດໃຫ້ພ ື້ນທີີ່ເຫລົັ່ານີື້ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນຈາກການ 

                                                                                                                                               

 

 

https://landportal.info/ debates  /2017/recognition-customary-tenure-mekong-region-dialogue# 
comment-1558). 

 

 

ກອ່ງຂໍໍ້ຄວາມທີີ່ 5: ການອອກໃບຕາດນິຕາມຂະແຫນງການເຊີີ່ງຈ າກດັການອອກໃບຕາດນິຊມຸຊນົໃນເຂດພ ື້ນທີີ່ສ ງຊັນ 

ອີງຕາມກົດຫມາຍປູ່າໄມ້ປີ 2007 (ມາດຕາ 23), ທີີ່ດິນທີີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນຫລາຍກ່ວາ 35 ອົງສາຂ ື້ນໄປບໍໍ່ສາມາດຖ ກ

ນ າ ໃຊ້ສ າລັບການເຮັດກະສິກ າ ແລະ ຊາວກະສິກອນຈ າຕ້ອງໄດ້ມອບຄ ນທີີ່ດິນດັັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ປູ່າ, ເຖີງແມ່ນວ່າທີີ່ດິນ

ດັັ່ງກ່າວ ຈະຖ ກນ າໃຊ້ຕາມປະເພນີໂດຍຊາວບ້ານເພ ີ່ອເຮັດໄຮ່ເລ ີ່ອນລອຍໃນເຂດທີີ່ດິນຊຸມຊົນກໍຕາມ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ,

ໃນພາກ ປະຕິບັດການເຮັດກະສິກ າໃນເຂດພ ື້ນທີີ່ຄ້ອຍຊັນແມ່ນ ‘ຈ າເປັນ’ ໃນບາງພ ື້ນທີີ່ຍ້ອນຊາວກະສິກອນບໍໍ່ມີທາງເລ ອກ, 

ແລະ ທີີ່ດິນເຫລົັ່ານັື້ນໄດ້ຖ ກຂ ື້ນທະບຽນ,ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນອອກໃບຕາດິນ,ໂດຍGIZ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ,ທີີ່ດິນເຫລົັ່ານັື້ນ

ສາມາດໄດ ້ຮັບການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ເປັນທີີ່ດິນປູ່າຊຸມຊົນໄດ້, ຫາກມີແຜນການຄຸ້ມຄອງປູ່າທີີ່ເຫມາະສົມໄດ້ຮັບ

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດັັ່ງທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ເບ ື້ອງຕົື້ນ,ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິຈະແມ່ນການສ ນເສຍທີີ່ດິນກະສິກ າ.ຖ້າປາດສະ

ຈາກການພິຈາລະນາທີີ່ ເຫມາະສົມ,ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງທີີ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີສາມາດເພີີ່ມ

ຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ທີີ່ດິນ ກະສິກ າໃນເຂດພ ດອຍ,ຊ ີ່ງຈະນ າໄປສ ່ຄວາມບໍໍ່ຫມັື້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ (Fujitaand 

Phengsopha, 2008). 

https://landportal.info/%20debates%20%20/2017/recognition-customary-tenure-mekong-region-dialogue# comment-1558
https://landportal.info/%20debates%20%20/2017/recognition-customary-tenure-mekong-region-dialogue# comment-1558
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ເກັບພາສີທີີ່ດິນ, ແລະ ສີີ່ງນີື້ອາດເຮັດໃຫ້ສ ນເສຍແຫລ່ງທີີ່ມາລາຍຮັບຂອງບ້ານ 24ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, GIZ (2015:47), 

ໄດ້ອ້າງເຖີງບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດກ່ຽວກັບພາສີທີີ່ດນິ (01/2007) ຊ ີ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ: 

ທີີ່ດິນຊຸມຊົນແລະທີີ່ດິນລັດແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນຈາກການເກັບພາສີທີີ່ດິນ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຊຸມຊົນ 
ໃນຮ ບແບບການຄ້າແມ່ນມີການຄິດໄລ່ພາສີ. ສີີ່ງນີື້ຫມາຍຄວາມວ່າບັນດາຊັບພະຍາກອນທີີ່ຖ ກເກັບກ່ຽວຈາກທີີ່ດິນຊຸມຊົນ 
ເພ ີ່ອການນ າໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຄົວເຮ ອນຈະບໍໍ່ໄດ້ຖ ກເກັບພາສີ, ແຕ່ກ າໄລທີີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີີ່ເກັບຈາກ 
ເຂດທີີ່ດິນຊຸມຊົນຈະຖ ກເກັບພາສີ.  

ທີີ່ດິນຂອງລດັຫລ ພ ື້ນທີີ່ທີີ່ຖ ກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ປະກອບມີເຂດພ ື້ນທີີ່ເພ ີ່ອການຜະລິດແລະເຂດປູ່າອະ ນຸ

ລັກ, ພ ື້ນທີີ່ສ າລັບເຮັດໂຄງການ (ເຊັັ່ນຖະຫນນົ ແລະ ເຂ ີ່ອນ) ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ. 

8. ການກະຈາຍອ ານາດໃນການຄຸມ້ຄອງປູ່າໄມ້ໃນອະດີດລດັຖະບານພິຈາລະນາວ່າເປັນວິທີການທີບໍໍ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ 

ປະວັດຄວາມເປັນມາທີີ່ “ບໍໍ່ຄ່ອຍປະສົບຜົນສ າເລັດ”ຂອງວຽກງານປູ່າໄມ້ບ້ານໃນ ສປປລາວ ແມ່ນກ າລັງສົັ່ງຜົນກະທົບໃຫ ້

ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນປະຈຸບນັໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນສ າລັບເຂດປູ່າໄມ້ໃນສປປລາວ. FOMACOP (ແຜນ

ງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກປູ່າມໄມ້) ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກປະເທດຟິນແລນ/ທະນາຄານໂລກ, ຊ ີ່ງໄດຈ້ັດຕັື້ງປະຕິບດັແຕ່ປີ 

1996 ຫາປີ 2000, ໄດ້ຖ ກອອກແບບເພ ີ່ອສົັ່ງມອບການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖີີ່ນ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, 

ແຜນງານ ດັັ່ງກ່າວ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕໍໍ່ໂດຍລັດຖະບານລາວເນ ີ່ອງຈາກຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ມີຕໍໍ່ການແບ່ງປັນລາຍຮັບ. ຫລັງ

ຈາກນັື້ນໂຄງ ການຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວກັບປູ່າໄມ້ໄດ້ນ າໃຊ້ວິທີການທີີ່ມີຄວາມງ່າຍດາຍຫລາຍຂ ື້ນ, ໂດຍເນັື້ນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າໄມ້ສ າລັບບ້ານ ແລະ ລດັຖະບານ. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ການຂາດຄວາມຫມັື້ນຄົງໃນການຄອບ

ຄອງນ າໃຊທີ້ີ່ດນິ ແລະ ປູ່າ ໄມ້ໄດ້ກາຍເປັນປັດໃຈສ າຄັນທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ ນເສີຍປູ່າໄມ້ຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ. ແຜນງານ 

SUPORD ຊ ີ່ງແມ່ນແຜນງານທີີ່ ສ ບຕໍໍ່ຈາກ FOMACOP, ໄດ້ຮ່າງບົດສະເຫນີໂຄງການເພ ີ່ອອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ປູ່າ

ນ າໃຊ້ຂອງບ້ານ (SUFORD, 2015), ແຕ່ວ່າຮ່າງເອກະສານດັັ່ງກ່າວກໍບໍໍ່ໄດ້ຮັບການສ ບຕໍໍ່ພັດທະນາ “ເນ ີ່ອງຈາກ

ລັດຖະບານບໍໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການກັບໄປ ເຮັດຄ ອະດດີ” (ບົດສ າພາດ, 24/1/17). 

 

 

                                                

 

 

24ໃນບາງກໍລະນີເມ ອງໄດ້ຕັື້ງເປົ້ັ້າຫມາຍການເກັບພາສໃຫ້ເຫມາະສົມກັບບ້ານ. ສີີ່ງນີື້ແມ່ນແຮງຈ ງໃຈອັນຫນ ີ່ງໃຫ້ແກ່ບ້ານໃນ 

ການອະນຸຍາດ‘ດິນຈັບຈອງ’ (ການ‘ຮຽກຮ້ອງສິດ’ແບບສ່ວນບຸກຄົນຫລ ‘ຮັກສາ’ທີີ່ດິນທີີ່ບໍໍ່ທັນອອກໃບຕາດິນ)ເປັນດັັ່ງທີີ່ດິນ 
ຊຸມຊົນ. ພົບວ່າດິນຈັບຈອງໄດ້ເພີື້ມຂ ື້ນໃນລະຫວ່າງ 29 ຫາ 35 ລ້ານກີບ ສ າລັບອັດຕາພາສີຕໍໍ່ປີໃນບ້ານສົມ,ເມ ອງຈອມເພັດ.  
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6. ສະຫຼຸບ 
ກໍລະນີສຶກສາໃນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນໃນບ້ານນີື້ ຊ ີ່ງນ າພາໂດຍອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມທ້ອງຖີີ່ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນ ວ່າດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນ ນຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ລດັຖະບານ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃຫ້
ແກ່ ຕອນດິນຂະຫນາດນ້ອຍທີີ່ເປັນທີີ່ດນິກະສິກ າໃນສປປລາວ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍໍ່ມີກອບກົດຫມາຍທີີ່ສົມບ ນ ເພ ີ່ອໃຫ້
ເຮັດ ແບບນັື້ນກໍຕາມ.  

ບ້ານຕາຫລາກນາຖີີ່ນແມ່ນຫນ ີ່ງໃນສອງບ້ານລິເລີີ່ມທີີ່ຖ ກຄັດເລ ອກໂດຍອົງການຊິດເຊ-ລາວ ແລະ ລດັຖະບານທ້ອງຖີີ່ນໃນ 

ການຈດັຕັື້ງການອອກໃບຕາດນິຊມຸຊົນ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າບ້ານດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ມີບັນຫາຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທີີ່ດິນ ແລະ ເປັນບ້ານທີີ່ມີ 

ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ມີຄວາມເປັນຜ ້ນ າ. ໃບຕາດນິຊຸມຊົນຖ ກອອກໃຫ້ແກ່ເນ ື້ອທີີ່ດນິກະສິກ າໃນຂະຫນາດ 41.6 ເຮັກຕາ 

ຊ ີ່ງເປັນທີີ່ດນິທີີ່ຄອບຄອງຕາມປະເພນີຂອງບ້ານ.ກ່ອນຫນ້ານີື້ທີີ່ດນິດັັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານຂະບວນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແບບ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ ຊ ີ່ງເປັນສີີ່ງທີີ່ຮັບປະກັນວ່າຊາວບ້ານໄດ້ມີຄວາມເຂົື້າໃຈແລ້ວຕໍໍ່ກບັສິດຕາມກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ. ທັງສາມກຸ່ມຜ ້ຮ່ວມງານ-ຊາວບ້ານ, ອົງການຊດິເຊ-ລາວ ແລະລດັຖະບານ 
ທ້ອງຖີີ່ນໃຫ້ການສະຫນບັສະຫນ ນຂະບວນການດັັ່ງກ່າວ ແລະ ເຄົາລົບຜົນໄດ້ຮັບ, ຊ ີ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ າມະສິດຂອງ 
ທ້ອງຖີີ່ນ. ເຖີງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ເນ ື້ອທີີ່ດນິຂະຫນາດນ້ອຍຈະມີລາຄາສ ງ, ອົງການຊດິເຊ-
ລາວ ເຊ ີ່ອຫມັື້ນວ່າມັນຄຸ້ມຄ່າ ເນ ີ່ອງຈາກສິດນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຄ ໍ້າປະກັນ ຊ ີ່ງຈະຊ່ວຍ 
ປົກປ້ອງຕອນດິນນັື້ນຈາກການຄກຸຄາມຈາກພາຍໃນແລະພາຍນອກ, ລະບົບທີີ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮ ້ເປັນຢູ່າງດີໄດ້ຮັບການຈດັຕັື້ງ 
ຂ ື້ນເພ ີ່ອຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນດັັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຍາວ, ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ້ຍີງແມ່ນມີຄວາມຫມັື້ນໃຈໄດ້ວ່າພວກ 
ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າເຖີງທີີ່ດິນດັັ່ງກ່າວນີື້ ເພ ີ່ອນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ.  

ເຖີງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ການທີີ່ຈະຂະຫຍາຍຂະບວນການຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ໄປຍັງພ ື້ນທີີ່ອ ີ່ນຢູ່າງວ່ອງໄວນັື້ນອາດພົບ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.  
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ປະເດນັທ າອິດ, ເຖິງວ່າຈະບໍໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນໃນການຈດັຕັື້ງການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່າງທົັ່ວເຖີງກ່ອນ 
ກໍໍ່ຕາມ, ບັນຫາຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານເຂດຊາຍແດນທີີ່ມີອັດຕາສ່ວນສ ງໃນບນັດາບ້ານເປົ້ັ້າຫມາຍຂອງອົງການຊີດເຊ-ລາວ 

(6/20) ໄດ້ຊີື້ບອກວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນຂັື້ນທ າອິດໃນການລະບຂຸອບເຂດຊາຍແດນ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນທີີ່ສຸດ. ເຊັັ່ນ

ດຽວກັບ GIZ, ອົງການຊິດເຊ-ລາວ ພິຈາລະນາວ່າການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເປັນຂັື້ນຕອນ ທີີ່ຈ າເປັນທີີ່

ສະຫນອງ ຄວາມເຂົື້າໃຈທາງດ້ານກດົຫມາຍ, ຄວາມຍຸຕິທ າ ແລະ ການພິຈາລະນາ ດ້ານບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການວາງ

ແຜນຂອງ ບ້ານ(ອີງຕາມການຈດັປະເພດທີີ່ດນິ)ສ າລັບການບັນຈຸເຂົື້າໃນຂະບວນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ.                    

ປະເດນັທີສອງ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຸງ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍໃນການຮັບປະກນັວ່າ ຫັຼກການຄຸນຄ່າຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ດ້ານ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທ າທາງສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ຖ ກບັນຈຸໃນໂຄງສ້າງ,ລະບຽບການ ແລະ 
ແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກລໍະນນີີື້ທີີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫມັື້ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງຜ່ານ
ການ ອອກໃບຕາດນິສ າລັບທີີ່ດນິຕອນດຽວ,ແທນທີີ່ຈະແມ່ນສ າລັບທົັ່ວອານາເຂດຂອງບ້ານ.               

ປະເດນັທີສາມ, ທ່າອ່ຽງຂອງການເຮັດກະສິກ າເພ ີ່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງບັນຫາການຂາດແຄນທີີ່ດນິໄດ້ເພີີ່ມ 
ການຮຽກຮ້ອງສິດນ າໃຊ້ທີີ່ດິນສ່ວນບຸກຄນົຢ ູ່ໃນລະບົບຕາມປະເພນີ, ຊ ີ່ງສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກດີຄວາມສັບສົນຂອງຮ ບແບບກ າມະ 
ສິດຂອງບັນດາຕອນດນິ ຊ ີ່ງເປັນການເພີີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວັດແທກສ າລັບການອອກໃບຕາດິນຊມຸຊົນ, ແລະ ເປັນການ

ເພີີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ກັການເກີດ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຊຸມຊົນ.  

ທ້າຍສຸດ, ພ ື້ນທີີ່ໆໄດ້ຮັບການຄັດເລ ອກໃຫ້ອອກໃບຕາດິນໂດຍ ອົງການຊດິເຊ-ລາວ ແມ່ນມີຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ບໍໍ່ມີບນັ 
ຫາຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຊ ີ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະບໍໍ່ຄຸກຄາມ ຫລ  ກໍໃຫ້ເກດີຄ າຖາມຕໍໍ່ກັບແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ 

ລາວທີີ່ມີຢ ູ່ກ່ອນແລ້ວ. ສີີ່ງນີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອອກໃບຕາດີນໃນເຂດອ ີ່ນ, ຊ ີ່ງໄດ້ເນັື້ນຫນັກໃສ່ 
ການອອກໃບຕາດິນໃນພ ື້ນທີີ່ຊ ີ່ງມີຄວາມໝັື້ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງນ າໃຊ້ຢ ູ່ແລ້ວ,ໃນຂະນະທີີ່ພ ື້ນທີີ່ອ ີ່ນທີີ່ກ າລັງປະເຊນີກັບ 
ບັນຫາຄວາມບໍໍ່ຫມັື້ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງນ າໃຊ້ທີີ່ໜັກໜ່ວງກວ່າແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຖ ກດ າເນີນການ (ເບີີ່ງ,ຕົວຢູ່າງ, Bugalski 

ແລະ Pred, 2010; Grimsditch et al, 2012; Dwyer, 2015). ນອກຈາກນີື້, ປະສົບການຈາກໂຄງການອອກ 
ໃບຕາດິນໃນສປປ.ລາວ ແລະ ບ່ອນອ ີ່ນໆໃນພາກພ ື້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການອອກໃບຕາດນີໃຫ້ແກ່ຕອນດນິດຽວມີ 
ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ກັບການເພີີ່ມຄວາມບໍໍ່ໝັື້ນຄງົດ້ານການຄອບຄອງນ າໃຊຂ້ອງບັນດາທີີ່ດນິອ້ອມຮອບທີີ່ຍັງບໍໍ່ທັນມີໃບຕາດນິ. 
ເນ ີ່ອງຈາກທີີ່ດິນເຫົຼັ່ານີື້ຈະປາກົດໃນແຜນທີີ່ວ່າເປັນດນິທີີ່ “ຍັງຫວ່າງ” (Hirsch2011). ຄວາມຫມັື້ນຄົງຂອງການຄອບ
ຄອງນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຕາມປະເພນີ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກເຂົື້າໃຈໃນຮ ບແບບຂອງການສາມາດເຂົື້າເຖີງບໍລິເວນທີີ່ດນິ ແລະ ແຫ່ຼງ
ຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ຊາວບ້ານຕ້ອງໄດ້ອາໃສໄດ້ເພິີ່ງພາອາໃສເພ ີ່ອດ າລົງຊີບຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ. ເມ ີ່ອສົມທຽບກັບພ ື້ນທີີ່ທີີ່ຖ ກນ າໃຊ້
ໂດຍຊ ມຊົນ (ຕົວ ຢູ່າງປູ່ານ າໃຊຂ້ອງບ້ານທີີ່ໃຊໃ້ນການລ້ຽງສັດ), ພ ື້ນທີີ່ໆໄດ້ອອກໃບຕາດິນນີື້ ແມ່ນມີຂະຫນາດນ້ອຍ, 
ແລະ ກວມເອົາແຕ່ທີີ່ ດິນກະສິກ າທີີ່ຖ ກຄຸ້ມຄອງແບບຊຸມຊົນ.  

ກໍລະນີສຶກສານີື້ ໄດ້ສະຫນອງໂອກາດສ າລັບການສົນທະນາທີີ່ກ້ວາງຂ ື້ນຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ 
ລາວ, ແລະ ສ າລັບການສ ບຕໍໍ່ສົັ່ງເສີມການພັດທະນາກອບຂອງກົດຫມາຍ ແລະ ຂັື້ນຕອນທີີ່ກ່ຽວພັນສ າລັບການອອກໃບ 

ຕາດິນຊຸມຊນົ ແລະ ເພ ີ່ອການຮັບຮ ້ການຄອບຄອງນ າໃຊ້ຂອງບ້ານໃຫ້ກ້ວາງຂ ື້ນ, ດັັ່ງນີື້:  
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• ຂະບວນການໃນການແບງ່ເຂດທີີ່ດນິເບ ື້ອງຕົື້ນ(ແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕົວຢູ່າງນີື້)ຄວນສະຫນອງ 
ການຮັບຮ ້ການຄອບຄອງນ າໃຊ້ຊົັ່ວຄາວສ າລັບອານາເຂດບ້ານ ຊ ີ່ງມີຂໍໍ້ຜ ກພັນທາງກົດຫມາຍ, ສະນັື້ນຈະເຮັດໃຫ ້

ສາມາດຫລີກລຽ່ງການເສັຍເວລາແລະຄ່າໃຊຈ້່າຍເພີີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການຮັບຮ ້ແບບທາງການເປັນແຕ່ລະຕອນດນິ.  

• ທີີ່ດິນປູ່າຊຸມຊົນຄວນໄດ້ຮັບການຂ ື້ນທະບຽນໃຫ້ເປັນທີີ່ດນິຊຸມຊົນຕັື້ງແຕ່ເລິີ່ມຕົື້ນ ແລະ ຄວນຖ ກລະບຸຢ ູ່ໃນກົດ 
ຫມາຍປູ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງໃຫມ່. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ທີີ່ດນິກະສິກ າຊຸມຊົນ ແລະ ສ່ວນບຸກຄນົຄວນແຍກອອກຈາກ 
ກັນເພ ີ່ອໃຫ້ທີີ່ດນິຊຸມຊົນສາມາດວັດແທກ ແລະ ຂ ື້ນທະບຽນໄດງ້່າຍຂຶື້ນໃນຊ່ວງຂະບວນການສ້າງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ 
ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ເມ ີ່ອມີການຂ ື້ນທະບຽນແລ້ວ,ຄວນມີແນວທາງທີີ່ຊັດເຈນສ າລບັການອອກໃບຕາດີນແບບ 
ທາງການ.  

• ຈ າເປັນຕ້ອງມີການແຈງ້ໃຫ້ຊຸມຊົນຮັບຮ ້ ກ່ຽວກັບສິດການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ, ລວມທັງຜົນປະ 
ໂຫຍດ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຫົຼັ່ານັື້ນ, ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ 
“ຖ ກຂັບເຄ ີ່ອນ ໂດຍ ຄວາມຕ້ອງການ”  ບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ຖ ກຂັບເຄ ີ່ອນໂດຍຜ ້ໃຫ້ທຶນ”. 

• ລະບຸໃຫຊ້ດັເຈນກ່ຽວກັບການເກບັພາສີຂອງໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າການຍົກເວັື້ນຈະບໍໍ່ໄດ້ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດ 
ຄວາມສ ນເສັຍທີີ່ສ າຄັນຕໍໍ່ກັບລາຍຮັບຈາກພາສີ- ອາດເປັນການສົມເຫດຜົນທີີ່ບຸກຄນົຈະເສັຍພາສີ ສ າລັບທີີ່ດນິທີີ່
ມີໃບຕາດິນຊຸມຊົນ  ເມ ີ່ອທີີ່ດິນດັັ່ງກ່າວຖ ກນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການເຮັດການຄ້າ.  

• ຮັບປະກັນວ່າເນ ື້ອທີີ່ດນິຂະຫນາດໃຫຍ່ ສາມາດຖ ກວັດແທກຢູ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍໃຊ້ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ຫລ  ວິ
ທີການອ ີ່ນ, ເນ ີ່ອງຈາກລະບົບປະຈຸບນັແມ່ນມີລາຄາສ ງ ສ າລັບອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມຂະຫນາດນ້ອຍຄ ດັັ່ງ ອົງ 
ການຊິດເຊ-ລາວທີີ່ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ. 

• ສ າລັບບ້ານທີີ່ມີຂອບເຂດຊາຍແດນທີີ່ຊັດເຈນແລ້ວ, ຂໍໍ້ຕົກລົງຊົັ່ວຄາວໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ື້ນລະຫວ່າງຊຸມຊົນຕ່າງໆຂອງ 
ບ້ານ ແລະ ລດັຖະບານທ້ອງຖີີ່ນ (ຕົວຢູ່າງໂດຍ GAPE, TABI, GRET)ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບຮ ້ ແລະ ຫັນ 

ປູ່ຽນເປັນທີີ່ດິນຊຸມຊົນໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງໃຊຂ້ະບວນການທີີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງອີກຕໍໍ່ໄປ.
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ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 1.ແຜນທີີ່ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທິີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບ້ານ ຕະຫລາກນາຖິີ່ນ, ເມ ອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄ າມ່ວນ 

 

ບ້ານ ຕະຫຼາກ 

ບ້ານ ນາຖິີ່ນ 

ເນ ື້ອທີີ່ ດິນຊຸມຊົນ 41.6 ຮຕ. (ຈ າແນກໃນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ

ວ່າເປັນດິນກະສິກ າທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ໃຊ້) 

ການອະທິບາຍ (ເນ ື້ອທີີ່ເປັນ ຮຕ) 

ເນ ື້ອທີີ່ລວມທັງໝົດ  

ເນ ື້ອທີີ່ນາ  

ດິນສວນ   

ດິນກະສິກ າທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ 

ພຸ ຫີນປ ນ  

ທີີ່ພັກອາໃສ  

ໂຮງຮຽນ   

ປູ່າໄມ້ຊົມໃຊ້ໃນບ້ານ  

ປູ່າປ້ອງກັນໃນບ້ານ 

ປູ່າຕົື້ນນ ໍ້າຂອງບ້ານ 

ຫົນທາງ   

ປູ່າຊ້າ/ປູ່າສັກສິດ 

ແມ່ນ ໍ້າ  

1593.31 

110.43 

76.29 

50.66 

764.59 

10.82 

0.50 

447.60 

74.03 

18.33 

11.69 

7.39 

21.47 
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2014: ໄດ້ອອກໃບຕາດນິໃນເນ ື້ອທີີ່ 21 ເຮັກຕາ ໃນເມ ອງບົວລະພາ ທີີ່ ຖ ໍ້ານ ໍ້າລອດ. ພາຍຫັຼງຈາກນັື້ນ ໄດ້ມີທິດ 
ທາງກົນໄກໃຫ້ແກ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງເພ ີ່ອປະຕິບັດຕາມ. 

2014: ຂັື້ນຕອນການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ສ າເລັດໃນ 14 ໝ ບ່້ານ. ສອງໝ ່ບ້ານ (ຕະ 
ຫຼາກນາຖິີ່ນ ແລະ ນາແສ) ໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກເພ ີ່ອທົດລອງການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊນົ ໂດຍການປະສານສົມທົບ ກັບ
ພະນັກງານເມ ອງ (ເມ ອງມະຫາໄຊ ແລະ ເມ ອງ ຍົມມະລາດ). 

ມີນາ-ເມສາ 2016: ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມສອງຄັື້ງ ຮ່ວມກັບພະນັກງານເມ ອງຈາກ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
(02 ທ່ານ), ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ(02 ທ່ານ) ແລະ ກວດກາພາຍໃນ (01 
ທ່ານ). ການຢ້ຽມຢາມຄັື້ງທ າອິດປະກອບດ້ວຍການອະທິບາຍຈດຸປະສົງຂອງການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນ ແລະ ການ 
ບັນລຸຂໍໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບທີີ່ດນິເພ ີ່ອຈະຖ ກເລ ອກໃນຊ່ວງກອງປະຊຸມທີີ່ແຍກເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. ໃນການຢ້ຽມ 
ຢາມຄັື້ງທີສອງໄດ້ມີການການສ າຫລວດເບ ື້ອງຕົື້ນ ເພ ີ່ອກວດສອບຂອບເຂດຊາຍແດນທີີ່ວາງໄວ້ຂອງທີີ່ດິນຊຸມຊົນ 
ແລະ ພັດທະນາກົດລະບຽບໃນການນ າໃຊ້. 

ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ, 2016: ກດົລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເພ ີ່ອນ າໃຊ້ທີີ່ດິນກະສິກ າຊຸມຊົນໄດ້ຮັບອະນມັຸດ ໂດຍນາຍ 
ບ້ານ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ  ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ, ຫ້ອງການຍຸຕິທ າເມ ອງ  ແລະ  ເຈົື້າເມ ອງ. 

ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, 2016: ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ ອະນຸມັດໃບສະເໜີ 
ຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເພ ີ່ອສົັ່ງທີມງານລົງພ ື້ນທີີ່ ເພ ີ່ອວັດແທກທີີ່ດນິຊຸມຊົນໃນບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ ທັງນີື້ກໍໍ່ເພ ີ່ອ 
ສະເໜີຂໍໃຫ້ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊນົ. 

ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, 2016: ເຈົື້າເມ ອງອະນຸມັດການສະເໜີຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວ ເພ ີ່ອສົັ່ງທີມງານລົງພ ື້ນທີີ່ 
ເພ ີ່ອວັດແທກທີີ່ດິນຊຸມຊົນ ເພ ີ່ອອອກໃບຕາດິນໃນບ້ານ ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ. 

ໃນທ້າຍເດ ອນພຶດສະພາ 2016: ການສ າຫລວດຢູ່າງເປັນທາງການໄດ້ເລີີ່ມຂ ື້ນໂດຍການນ າໃຊ້ເຄ ີ່ອງມີ GPS 

ຮ່ວມ ກັບພະນກັງານແຂວງ ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ. ແຕ່ລະຄອບຄົວຈ າ 
ຕ້ອງໄດ້ ເຊັນເອກະສານ ເພ ີ່ອຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເພ ີ່ອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ. 

ວັນທີ 18 ກລໍະກົດ 2016: ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງໄດ້ອອກໃບຕາດນິຊຸມ 
ຊົນໃນເນ ື້ອທີີ່ 41.5976 ຮຕ, ໂດຍຢ ູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ມີການປຶກສາຫາລ  03 ເດ ອນ. 

ພະຈິກ 2016: ໃບຢັ້ັ້ງຢນືໃບຕາດນິຊຸມຊົນໄດ້ມອບ ໃຫ້ແກ່ບ້ານຢູ່າງເປັນທາງການ.
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3.ກົດລະບຽບການນ າໃຊທ້ີີ່ດນິຊມຸຊນົ, ບາ້ນ ຕະຫາຼກນາຖິີ່ນ     
(ແປຈາກພາສາອງັກິດ) 

ກດົລະບຽບສ າລບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີີ່ດນິຊມຸຊນົຂອງບາ້ນ ຕະຫາຼກນາຖິີ່ນ,               
ເມ ອງ ຍມົມະລາດ, ແຂວງ ຄ າມວ່ນ 

I.ຈຸດປະສົງ 

• ເພ ີ່ອສາມາດແຈກຢາຍການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜ ້ທຸກຍາກ 

• ເພ ີ່ອກະຕ ້ນສົັ່ງເສີມການຜະລດິກະສິກ າ (ພ ດໄລຍະສັື້ນ) ເພ ີ່ອປັບປຸງຊີວິການເປັນຢ ູ່ໃຫ້ດິຂ ື້ນ 

• ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຊາວບ້ານໃນການຈດັການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດນິຊຸມຊົນໂດຍປາສະຈາກການສະໜັບສະ
ໜ ນໃນໄລຍະຍາວ 

II. ກຸມ່ເປົ້ັ້າໝາຍ 

• ສະມາຊິກຈ າຕ້ອງຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກກະສິກ າ, ບໍໍ່ຫິຼື້ນການພະນນັ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມຊ ີ່ສັດ 

• ສະມາຊິກຈ າຕ້ອງພັກອາໃສຢ ູ່ໃນໝ ່ບ້ານຢູ່າງໜ້ອງໜຶີ່ງປີ 

• ສະມາຊິກຈ າຕ້ອງເປັນຜ ້ທີີ່ມີທີີ່ດິນກະສິກ າບໍໍ່ພຽງພໍ 

• ສະມາຊິກຈ າຕ້ອງມີຄວາມຮ ້ດ້ານການຈດັການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົດລະບຽບການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຂອງບ້ານ ແລະ ມີ 
ຄວາມເປັນເຈົື້າການໃນການປະຕິບັດຢູ່າງເຂັື້ມງວດ 

• ປະຊາຊົນຜ ້ທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ້ທີີ່ຂາດໂອກາດຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນເວລາທີີ່ເລ ອກສະມາຊິກ 

• ສະມາຊິກຈ າຕ້ອງເຕັມໃຈທີີ່ຈະນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຊຸມຊົນ ແລະ ຂຽນໃບສະເໜີດວ້ຍລາຍມ ຂອງຕົນເອງ 

III. ຄະນະກ າມະການບໍລຫິານ 

ສະມາຊິກພາຍໃນໝ ່ບ້ານສາມາດເລ ອກເອົາຄະນະກ າມະການບລໍິຫານໄດ້ 08 ຄົນ ເປັນໄລຍະເວລາ 05 ປີ, ເຊີີ່ງ ໜຶີ່
ງໃນນັື້ນຕ້ອງເປັນເພດຍິງ: 

• ນາຍບ້ານເປັນປະທານຄະນະກ າມະການ, ຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ນດັປະຊຸມ, ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍ
ງານກ່ຽວກັບວຽກໃຫ້ເມ ອງເປັນປະຈ າ 

• ຮອງນາຍບ້ານເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຮອງປະທານຄະນະກ າມະການ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບນັຊີ (ຈດົບນັທຶກຂໍໍ້ມ ນ 
ກ່ຽວກັບກິດຈະກ າຂອງສະມາຊິກ) 

• ແນວໂຮມບ້ານ, ຊາວກະສິກອນ, ຕ າຫລວດບ້ານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ເຈົື້າໜ້າທີີ່ປູ່າໄມ້ບ້ານ, ເຈົື້າໜ້າທີີ່ໆດນິ 
ບ້ານ ແລະ ຄະນະຊາວໜຸ່ມໃນບ້ານ ແມ່ນເປັນສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານ, ເຊີີ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ 
ແລະ ກວດກາ ການນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຊມຸຊົມຂອງສະມາຊິກ. 

IV. ວທີິການ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

• ຄະນະກ າມະການ ແລະ ສະມາຊິກຕ້ອງໄດ້ເປີດປະຊຸມຢູ່າງໜ້ອງສອງຄັື້ງຕໍໍ່ປີ ໃນເດ ອນ ມິຖຸນາ ແລະ ເດ ອນ 
ທັນວາ ຫຼ  ກ່ອນການຈັດສັນແບ່ງດນິໃຫ້ສະມາຊິກ 
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• ສະມາຊິກທຸກຄົນຈ າຕ້ອງສະແດງເຈດຈ ານົງໃນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຊຸມຊົນລ່ວງໜ້າຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ ໄດ້ຮັດອະນ ຸ
ຍາດ ຈາກຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງກ່ອນຈະນ າໃຊ້ໃນການຜະລດິ 

• ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຈະຈດັສັນທີີ່ດນິໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຈ າເປັນຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ຕອ້ງ 
ບໍໍ່ເກີນຂອບເຂດ 50ມ x 50ມຫຼ  2,500ມ2 

• ທີີ່ດິນຊຸມຊົນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນທັງໝດົໝ ບ່້ານ: ຖ້າຫາກວ່າຄະນະກ າມະການອະນຸມັດດນິເຊີີ່ງຕໍໍ່
ມາບໍໍ່ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ (ອ້າງສິດເທົັ່ານັື້ນ) ບ້ານມີສິດທີີ່ຈະຈດັສັນ ດນິຄ ນໃໝ ່

• ສະມາຊິກມີສິດທີີ່ຈະນ າໃຊ້ດນິເປັນໄລຍະເວລາ 05 ປີ; ຖ້າຫາກພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈະສ ບຕໍໍ່ນ າ ໃຊ້
ດນິ ພວກເຂົາຈ າຕ້ອງໄດ້ຂຽນໃບສະເໜໃີໝ່ ແລ້ວສົັ່ງໃຫ້ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງເພ ີ່ອພິຈາລະນາ 

• ສະມາຊິກທຸກຄົນທີີ່ນ າໃຊ້ທີີ່ດນິຊມຸຊົນຈ າຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບ າລຸງຮັກສາຄຸນນພາບຂອງດນິ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

• ສະມາຊິກບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊ ື້ ແລະ ຂາຍ, ນ າໃຊ້ເພ ີ່ອໄປຝາກ ຫຼ  ໂອນກ າມະສິດນ າໃຊທີ້ີ່ດນິຊຸມຊົນໃຫ້ແກຄ່ົນ 
ອ ີ່ນ 

• ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປ ກພ ດໄລຍະຍາວ ຫຼ  ນ າໃຊ້ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊີີ່ງສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຫຼ  
ສັງຄົມ 

V. ການລງົໂທດສ າລບັຜ ກ້ະທ າຜິດ 

ສະມາຊິກຜ ້ທີີ່ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍໍ່ມີຄວາມຊ ີ່ສັດ ຫຼ  ສໍໍ້ໂກງ ຈະໄດ້ຖ ກລົງໂທດ    
ຢູ່າງເໝາະສົມຕາມລາຍລະອຽດດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້ : 

• ຄັື້ງທ າອິດ:ໄດ້ຮັບການຕັກເຕ ອນ ຫຼ  ສຶກສາອົບຮົມຄ ນໃໝ່ ຕໍໍ່ໜ້າສະມາຊິກຄົນອ ີ່ນ 

• ຄັື້ງທີສອງ: ໄດ້ຮັບການສ ກສາອົບຮົມຄ ນໃໝ່ ແລະ ການກ່າວເຕ ອນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຄະນະບ້ານ  

• ຄັື້ງທີສາມ: ຫຸຼດພົື້ນຈາກການເປັນສະມາຊິກ ເຊີີ່ງມີການຂຽນໃບລາອອກ ແລະ ເກັບໄວ້ເພ ີ່ອເປັນຫັຼກຖານ  

ກົດລະບຽບເຫົຼັ່ານີື້ໄດ້ຖ ກກະກຽມ ແລະ ຕົກລງົເຫັນດຈີາກອ ານາດການປົກຄອງບ້ານ ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ ລງົວນັທີ 
12/5/2016 ແລະ ມີຜົນສັກສິດແຕ່ມ ື້ລົງລາຍເຊັນຂ້າງລຸ່ມ.   

    ຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, 12/5/2016 

 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຍຸຕິທ າເມ ອງ     ນາຍບ້ານ ບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ 

 

 

ເຈົື້າເມ ອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ 


