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ບົດນຳ
 ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີເຕັມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ 
ຫລັກ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາ 
ຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ. ນີ້ກໍແມ່ນແຜນການ 
ໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເລັງໃສ່ໃນການພັດທະນາເຂດບ້ານຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຜະລິດ 
ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍການຊອກຫາພື້ນທີ່ເພື່ອທໍາ 
ການຜະລິດກະສິກໍາ.

 ເມືອງປະທຸມພອນ (ນາມ ສົມ ມຸດ) ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດພິເສດພູມສັນຖານສະຫັລບຊັບຊ້ອນ ແລະ 
ມີຈໍານວນປະຊາກອນຫລາຍ, ແຕ່ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດມີໜ້ອຍ. ສ່ວນໃຫ່ຍຈະເປັນຫ້ວຍ, ຮ່ອງ, ໜອງ ແລະ 
ບຶງ. ສະນັ້ນໂຄງການອາຫານເພື່ອແຮງງານ ຈຶ່ງໄດ້ຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອ ໂດຍຮ່ວມກັບຫ້ອງການ ແຮງ 
ງານສະຫັວດດີສັງຄົມຂັ້ນເມືອງ, ເພາະຮູ້ວ່າ ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດບໍ່ພຽງພ ໍຊຶ່ງເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົມີຄວາມທຸກຍາກ  
ແລະ ເຂົ້າບໍ່ກຸ້ມກິນ.

 ແຕ່ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ ເມື່ອໂຄງການນີ້ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາໄປໃນໄລຍະໜຶ່ງກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນບໍ່ 
ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຍ້ອນ
ວ່າໂຄງການບໍ່ໄດ້ມີການສຶກສາວິໄຈຂໍ້ມູນຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ.

 ກໍລະນີສຶກສານີ້ຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນການ 
ປ່ຽນບຶງມາເປັນນາ. ຢູ່ບຶງປາຜາ ເຂດບ້ານແກ້ງນາງນວນ, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ (ນາມ 
ສົມມຸດ) ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບັນຫາທີສອງກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມ 
ເອົາໃຈໃສ່ຂອງພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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1.ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
 ບ້ານແກ້ງນາງອ່າງ ມີປະຊາຊົນທັງໝົດ 606 ຄົນ, ມີ 120 ຄອບຄົວ ແບ່ງອອກເປັນສາມລະດັບ ຄື: 
ລະດັບຮັ່ງມີ 8 ຄອບຄົວ, ລະດັບປານກາງ 102 ຄອບຄົວ ແລະ ລະດັບທຸກຍາກ 10 ຄອບຄົວ.

 ອາຊີບຫັລກຂອງຊາວບ້ານຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄປຂາຍ ຊຶ່ງມີພໍ່ຄ້າຄົນ
ກາງມາຊື້ຢູ່ກັບບ້ານ. ບາງຊະນິດທີ່ເປັນຢາກໍສົ່ງຂາຍປ້ອນໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຜະລິດຢາຊີ ເອັນ ພີ (CNP) ຢູ່ເມືອງປາກເຊ 
(ນາມສົມມຸດ). ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີໝາກຈອງທີ່ເກີດຕາມທໍາມະຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງລາຍຮັບ ສ່ວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ 
ນອກຈາກອາຊີບເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແລ້ວກໍຍັງມີອາຊີບຫາປາຢູ່ໃນບຶງປາຜ່ານມາເປັນອາຫານ ແລະ ຂາຍ 
ນໍາອີກ.

 ເນື່ອງຈາກມີປ່າໄມ້, ມີບຶງ ມີໜອງອຸດົມສົມບູນຊາວບ້ານຈຶ່ງພາກັນຫາປູຫາປາມາປະກອບອາ
ຫານການກິນ. ນອກຈາກໃສ່ເບັດໃສ່ຂໍແລ້ວ, ຊາວບ້ານມີວິທີການຫາປາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກບ່ອນອື່ນຄືແຕ່ລະ 
ຄອບຄົວຈະຂຸດຫລຸມປາຈໍານວນໜຶ່ງໃສ່ບຶງໄວ້ຈະຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍຂຶ້ນກັບແຮງງານ ແລະ ຄວາມສາມາດ 
ຂອງຄອບຄົວນັ້ນ. ພໍຕົກລະດູແລ້ງຂອງແຕ່ລະປີ ນໍ້າໃນບຶງຈະແຫ້ງລົງ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຊາວບ້ານກໍຈະພາ 
ກັນໄປສະນໍ້າອອກ. ແລ້ວຈັບເອົາປາທີ່ຖືກຂັງຢູ່ໃນຫລຸມນັ້ນ, ເພື່ອເອົາໄປຂາຍເອົາເງິນໄປຊື້ເຂົ້າມາກິນ.

 ອ້ອມສອງແຄມ ບຶງປະລຸນີ້ມີຊາວບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງເຮັດນາປູກເຂົ້າໃສ່. ສ່ວນໃນລະດັບສູງຂຶ້ນໄປອີກ 
ກໍເຮັດໄຮ່ໃສ່, ແຕ່ເນື້ອທີ່ນາ ແລະ ເນື້ອທີ່ໄຮ່ນີ້ບໍ່ມີຫລາຍ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ 
ຊຶ່ງນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສະນັ້ນ, ອໍານາດການປົກຄອງ ເມືອງປະທຸມພອນ (ນາມ ສົມມຸດ) ຈຶ່ງມີນະ 
ໂຍບາຍຊອກຫາສະຖານທີ່ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຮັດນາ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ປະ 
ຊາຊົນມີສະບຽງອາຫານກິນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກນັ້ນເອງ.

 ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າ ບຶງປະລຸ ເປັນບຶງໃຫຍ່ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງ 10 ເຮັກຕາ, ຖ້າຫາກເປັ່ງນໍ້າອອກໄດ້ 
ໝົດຊາວບ້ານທີ່ທຸກຍາກສິບຄອບຄົວກໍຈະມີດິນເຮັດນາ. ສ່ວນຊາວບ້ານທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ມີຖານະປານກາງນັ້ນ 
ເຂົາເຈົ້າມີໄຮ່ມີນາເປັນຂອງຕົນເອງຢູ່ແລ້ວ. ເມື່ອເປັນແນວນີ້ໂຄງການອາຫານເພື່ອແຮງງານ ແລະ ຫ້ອງການ 
ແຮງງານສະຫວັດດີຂອງເມືອງ ຈຶ່ງໄດ້ລົງມາປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ.

 ໂຄງການອາຫານ ແລະ ແຮງງານຮັບປາກຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າແກ່ຊາວບ້ານ. ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂ 
ວ່າ ຊາວບ້ານຕ້ອງອອກແຮງງານແລກປ່ຽນ ໂດຍການເປັ່ງນໍ້າອອກຈາກ ບຶງປະລຸ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ເຮັດນາ, 
ຊາວບ້ານເອງກໍຢາກໄດ້ເຂົ້າມາກິນຢູ່ແລ້ວ ຈຶ່ງຕົກລົງປະຕິບັດໂຄງການນີ້.
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ພື້ນທີ່ກໍລະນີສຶກສາ

ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ 
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2.ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດບຶງປະລຸ
 ການເປັ່ງນໍ້າອອກຈາກບຶງເພື່ອເຮັດນາ ໂດຍແມ່ນໂຄງການອາຫານເພື່ອແຮງງານສະໜັບສະໜູນ 
ເປັນເຂົ້າຈໍານວນ 17 ໂຕນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າກ່ອນພຽງແຕ່ຈໍານວນ 8 ໂຕນ. ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານທີ່ໄປ 
ອອກແຮງງານຂຸດຮ່ອງເປັ່ງນໍ້ານັ້ນ, ບຸກຄົນໜຶ່ງຈະໄດ້ເຂົ້າ 3 ກິໂລຕໍ່ວັນ. ນາຍບ້ານໄດ້ຕົກລົງກັບລູກບ້ານຢູ່ໃນ
ກອງປະຊຸມກັນແລ້ວກໍພາກັນໄປຂຸດຮ່ອງເປັ່ງນໍ້າອອກຈາກບຶງ.

 ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການເປັ່ງນໍ້າອອກຈາກ ບຶງປະລຸເພື່ອເຮັດນານີ້ຄື: ຂຸດເປັນຮ່ອງນໍ້າເພື່ອເປັ່ງ
ໃຫ້ນໍ້າໄຫລອອກຊ່ອງທາງດຽວໂດຍຮ່ອງນໍ້າ ຈະມີຄວາມກວ້າງ 3 ແມັດ, ຍາວ 17 ແມັດ ແລະ ຂຸດລົງໃຫ້ເລິກ 
2 ແມັດ. ພະນັກງານໂຄງການຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ “ຖ້າຂຸດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ 
ຈະບໍ່ມອບເຂົ້າທີ່ເຫລືອ 9 ໂຕນນັ້ນໃຫ້”.

 ນາຍບ້ານໄດຕ້ົກລົງກັບລູກບາ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກັນແລ້ວກພໍາກັນໄປຂຸດຮ່ອງເປັ່ງນໍ້າອອກຈາກບງຶ 
ໂດຍເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົ້າທັງໝົດ 17 ໂຕນເປັນຄ່າຕອບແທນຖ້າເຮັດພາລະກິດນີ້ສໍາເລັດ. ຊາວບ້ານແຕ່ 
ລະຄົນທີ່ໄປອອກແຮງງານ ຈະໄດ້ເຂົ້າ 3 ກິໂລຕໍ່ມື້ໜຶ່ງ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນໂຄງການເບີກເຂົ້າໃຫ້ຊາວບ້ານລ່ວງ 
ໜ້າກ່ອນ 8 ໂຕນ ສ່ວນອີກ 9 ໂຕນຈະເບີກໃຫ້ຕາມພາຍຫລັງ.

 ເມື່ອຂຸດໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ຊາວບ້ານຄິດວ່າ ພວກຕົນໄດ້ຂຸດຮ່ອງນໍ້າຕາມບໍລິມາດ ແລະ ຂະໜາດທີ່ໄດ້ 
ກໍານົດກັນໄວ້ແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຊໍ້າພັດບໍ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າທີ່ເຫືລອອີກເປັນສິ່ງຕອບແທນແຮງງານ. ເມື່ອເປັນແນວ 
ນັ້ນ, ພວກຊາວບ້ານຈຶ່ງພາກັນຢຸດເຊົາການຂຸດ. ສ່ວນໂຄງການອາຫານ ແລະ ແຮງງານກໍອ້າງວ່າ: ການຂຸດຮ່ອງ
ນໍ້າຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້, ເພາະນໍ້າບໍ່ໄຫລອອກຈາກບຶງໄດ້ເທື່ອ ແລະ ບຶງກໍບໍ່ສາມາດກັບກາຍ 
ເປັນດິນນາໄດ້ເທື່ອ. ບັນຫານີ້ຈຶ່ງແກ່ຍາວ ກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກ.

 ຕໍ່ມານາຍບ້ານກໍຄິດຫາທາງອອກ. ນາຍບ້ານກໍໄດ້ເຕົ້າໂຮມສະມາຊິກບ້ານ ເພື່ອຈະປຶກສາຫາລື 
ເກັບເງິນໄປຈ້າງລົດມາຈົກຮ່ອງເພື່ອປ່ອຍນໍ້າ. ມູນຄ່າໃນການວ່າ ຈ້າງລົດຈົກມາຂຸດເອົາດິນເພື່ອລະບາຍນໍ້າ 
ອອກຈົນສໍາເລັດທຸກຢ່າງນັ້ນຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນ 17 ລ້ານກີບ. ເມື່ອໝົດທັງບ້ານເປັນເອກະພາບກັນແນວນັ້ນແລ້ວ
ກໍໃຫ້ລົດຈົກເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດງານໄດ້. ເມື່ອການຈົກດິນອອກຈາກບຶງດໍາເນີນໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ລົດຈົກເກີດ 
ຂັດຂ້ອງເຮັດວຽກຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ອີກ ແລະ ເຈົ້າຂອງຕ້ອງການເອົາລົດຈົກຂຶ້ນເມືອສ້ອມແປງຢູ່ປາກເຊ. ບັນຫາທີ່ 
ຕາມມາຄືໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ເຮັດບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍຮ້ອຍເປີເຊັນສໍາເລັດພຽງສ່ວນໃດ, ສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ນໍ້າ 
ຖືກເປັ່ງອອກຈາກບຶງ ແລະ ກາຍມາເປັນເນື້ອທີ່ຈະສາມາດເຮັດນາໄດ້ນັ້ນມີພຽງ 3 ເຮັກຕາເຄິ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າ
ຂອງລົດຈົກຈຶ່ງຂໍເງິນເປັນຄ່າແຮງງານພຽງ 12 ລ້ານກີບ.  

 ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ, ນາຍບ້ານຢາກເກັບຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 12 ລ້ານກີບ. ເພື່ອມາຊໍາລະໃຫ້ 
ແກ່ເຈົ້າຂອງລົດຈົກ. ແຕ່ຄອບຄົວເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມີເງິນຈະໃຫ້, ນາຍບ້ານເວົ້າວ່າ “ຖ້າຫາກຄອບຄົວໃດ (ຄອບ 
ຄົວທຸກຍາກ) ຫາກບໍ່ມີເງິນມາຊໍາລະເປັນຄ່າລົດຈົກຄອບຄົວລະໜຶ່ງລ້ານກີບແລ້ວ ຈະບໍ່ໄດ້ເນື້ອທີ່ນາ ເພາະ 
ຈະມອບໃຫ້ແຕ່ຜູ້ມີເງິນມາຈ່າຍຄ່າລົດຈົກເທົ່ານັ້ນ”. ໃນທີ່ສຸດຈຶ່ງໄດ້ຢືມເງິນຈາກຄອບຄົວລຸງຫວ່າງ ຜູ້ທີ່ຮັ່ງມີຢູ ່
ໃນບ້ານໄປຈ່າຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງລົດຈົກ ໂດຍຊາວບ້ານຄິດວ່າ ຈະເອົາເຂົ້າ 9 ໂຕນ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນທີ່ ເຫລືອ 
ຈາກໂຄງການນັ້ນໄປຂາຍແລ້ວເອົາມາໃຊ້ແທນຕາມຫລັງ.

 ຕໍ່ມາຊາວບ້ານຈຶ່ງຂຶ້ນມາເມືອງ. ເພື່ອຂໍເອົາເຂົ້າ 9 ໂຕນຈາກໂຄງການ. ເມື່ອໄດ້ເຂົ້າຈໍານວນນີ້ໄປ 
ແລ້ວ, ຊາວບ້ານບໍ່ສາມາດຈະເອົາໄປຂາຍໃຫ້ໄດ້ເງິນພໍຈໍານວນ 12 ລ້ານກີບ. ເພື່ອໃຊ້ແທນຄືນໃຫ້ຄອບຄົວ 
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ລຸງຫວ່າງ. ໃນທີ່ສຸດນາຍບ້ານກໍຕົກລົງໃຫ້ຄອບຄົວ ລຸງຫວ່າງ ມີສິດໃນການຄຸ້ມຄອງດິນສາມເຮັກຕາເຄິ່ງ 
ເພື່ອເຮັດນາຂອງຕົນເອງ.

 ມີຄໍາຖາມວ່າ ຄັນຊັ້ນເຂົ້າ 9 ໂຕນທີ່ເຫລືອຊຶ່ງຊາວບ້ານໄດ້ມາຈາກໂຄງການເດ໋ ເອົາໄປໄວ້ໃສ? 
ຄໍາຕອບຄືສິບຄອບຄົວທຸກຍາກແບ່ງປັນກັນເອົາໄວ້ກິນ ໂດຍອ້າງວ່າ ພວກຕົນໄດ້ສູນເສຍຫຸລມປາ ຊຶ່ງເປັນ
ແຫ່ລງທໍາມາຫາກິນຂອງພວກຕົນໄປ. ຫລຸມປາສ່ວນຫລາຍຈະຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຄືຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຂອງບໍລິເວນ
ບຶງ ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ກາຍມາເປັນເນື້ອທີ່ນາຂອງຄອບຄົວ ລຸງຫວ່າງ ນັ້ນເອງ, ສ່ວນຢູ່ເບື້ອງເທິງຂອງບຶງນັ້ນບໍ່ມີ 
ຫລຸມປາຫລາຍປານໃດ.

 ເມື່ອບໍ່ມີຊ່ອງທາງທໍາມາຫາກິນ ຊາວບ້ານທຸກຍາກ 2 ຄອບຄົວໄດ້ພາກັນຖາກຖາງບຸກເບີກແຄມບຶງ 
ໄດ້ໜຶ່ງເຮັກຕາເຄິ່ງເພື່ອປູກເຂົ້າ. ນາຍບ້ານເອງຢາກໄດ້ດິນເປັນຂອງຕົນເອງເພື່ອເຮັດນາຈຶ່ງມາຍາດ ແຍ່ງ 
ເອົາດິນໃນບໍລິເວນນີ້ຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ຈົນກາຍເປັນບັນຫາຂັດແຍ່ງກັນ. ສ່ວນອີກ 8 ຄອບຄົວທີ່ທຸກ 
ຍາກນັ້ນຖືວ່າ ບໍ່ມີດິນປູກຝັງທໍາກິນຫຍັງເລີຍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍຫລຸມປາ ຊຶ່ງເປັນແຫລ່ງທໍາ 
ມາຫາກິນຂອງພວກຕົນຕະຫລອດໄປເຂົ້າກັບຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ຍິ່ງທຸກຍິ່ງຊໍ້າເຕີມເຂົ້າໄປອີກ”.
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3.ກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍທາງດ້ານອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
 ນາຍບ້ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງມາດຕາ 53.3 ການຄຸ້ມ 
ຄອງພົນລະເມືອງພາຍໃນບ້ານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນມີອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ.

	ກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍທາງດ້ານທີ່ດິນ.
 ໃນມາດຕາ 18 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ “ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕົກ ລົງ
ມອບສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງນໍາໃຊ້ໂດຍອອກ 
ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ດິນໃຫ້. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ດິນນີ້ມີອາຍຸ 3 ປີ. ຖ້າວ່າ ພາຍໃນກໍານົດດັ່ງກ່າວ, ຫາກນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຖືກ 
ຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ຕາມລະບຽບການ ແລະ ບໍ່ມີການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານທັກທ້ວງນັ້ນ. ຫາກຖືກແກ້ໄຂໄປແລ້ວ 
ຈຶ່ງຈະມີສິດສະເໜີນໍາອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນ ເພື່ອຂໍໃບຕາດິນກ່ຽວກັບສິດນໍາໃຊ້ 
ຢ່າງຍາວນານ”.

 ມາດຕາທີ 26 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: “ອົງການປົກຄອງບ້ານບ່ອນທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າຕັ້ງຢູ່ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ 
ນໍາສະເໜີຕໍ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ ກ່ຽວກັບການມອບທີ່ດິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ບຸກຄົນ ຫລື ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ”.

 ໃນກໍລະນີດິນບໍລິເວນນໍ້າຫາກໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດສິດນໍາໃຊ້ຂອງບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງໃດ 
ໜຶ່ງແລ້ວ, ຖ້າຫາກອົງການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ ແລະ ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກ 
ໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກວດກາເຫັນວ່າ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຕໍ່ບໍລິເວນນໍ້າ 
ນັ້ນແລ້ວ ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວກໍຈະຕົກຢູ່ໃນການ ຄອບ ຄອງນໍາໃຊ້ຂອງບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງນັ້ນຕໍ່ໄປ.

	ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທາງດ້ານປ່າໄມ້.
 ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 16.2 ວ່າ: ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການວາງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

4.ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 ຊາວບ້ານກຸ່ມຜູ້ທຸກຍາກມີຄວາມຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດຫລັງຈາກເປັ່ງນໍ້າອອກ
ຈາກບຶງແລ້ວແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ ຊາວບ້ານກໍເລີຍຂຽນໃບສະເໜີໄປຫາຫ້ອງການແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນພິຈາລະນາແກ້ໄຂຊ່ວຍ ແລະ ຂໍຄວາມເປັນທໍາ.

 ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມກໍເອົາບັນຫານັ້ນມາພິຈາລະນາ, ພ້ອມລົງມາສັງ 
ເກດຕົວຈິງກໍໄດ້ພົບບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກຕາມຄວາມຈິງ. ສະນັ້ນເມື່ອຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນເມືອງຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ 
ຊາວບ້ານຂຶ້ນນໍາສະເໜີສະພາບ ແລະ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບ້ານ. ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຈຶ່ງລົງມະຕິໃຫ້ 
ໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍເຂົ້າໃຫ້ຊາວບ້ານສ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບນັ້ນ. ພ້ອມທັງໃຫ້ໂຄງການນັ້ນຢຸດດໍາເນີນກິດຈະກໍາ.
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5.ວິເຄາະບັນຫາແລະສິ່ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
 ອີງປະສົບການທີ່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍໆບ່ອນ, ເຂດໃດທີ່ມີການປະຕິບັດ ໂຄງການອາຫານເພື່ອງານຊາວ 
ບ້ານລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢາກໄດ້ເຂົ້າມາກິນ.ໃນກໍລະນີຂອງບ້ານແກ້ງນາງອ່າງ ຊາວບ້ານມີ 2 ຈຸດປະສົງຄື: ດ້ານ 
ໜຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເນື້ອທີ່ນາໃຫ້ແກ່ 10 ຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກ, ດ້ານທີສອງຢາກໄດ້ເຂົ້າຂອງໂຄງ 
ການໄວ້ກິນ.

 ຜ່ານການຄໍານວນ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາຂອງໂຄງການອາຫານເພື່ອງານ ໜາຍຄວາມວ່າ ໃນຈໍານວນ 
ເຂົ້າ 17 ໂຕນຈະສາມາດລະບາຍນໍ້າອອກຈາກບຶງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ສໍາເລັດດ້ວຍການໃຊ້ແຮງງານຂອງຊາວບ້ານ 
ໃນການຂຸດຄອງລະບາຍນໍ້າອອກຈາກບຶງ.

 ແຕ່ທີ ່ຈິງແລ້ວປະຊາຊົນບໍ ່ສາມາດໃຊ້ແຮງງານໃນການລະບາຍນໍ ້າອອກຈາກບຶງນັ ້ນໄດ້
ຍ້ອນຢູ່ໃນສະພາບພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍຫີນ. ຈາກນັ້ນ, ປະຊາຊົນຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຕັດສິນໃຈຢຸດເຊົາ. 
ດັ່ງນັ້ນ ນາຍບ້ານຈຶ່ງຫາວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາ.ໃນທີ່ສຸດອໍານາດການປົກຄອງຮ່ວມກັບຊາວບ້ານເຫັນດີເປັນ 
ເອກະພາບວ່າ ຈະຂາຍເຂົ້າສ່ວນທີ່ເຫືລອຈໍານວນ 9 ໂຕນເພື່ອຈ້າງລົດຈົກມາຈົກຄອງລະບາຍນໍ້າ.

 ອັນນີ້ເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຜິດພາດຂອງອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ. ເມື່ອ ລົດຈົກດໍາ 
ເນີນໄປໃນໄລຍະໜຶ່ງ, ລົດຈົກເກີດການເປ່ເພຂັດຂ້ອງວຽກບໍ່ສໍາເລັດ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງລົດຈົກຈຶ່ງ 
ໄດ້ຂໍເງິນເພື່ອຊໍາລະຄ່າວຽກທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາກ່ອນໃນມູນຄ່າ 12 ລ້ານກີບ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເຂົ້າທີ່ 
ເຫລືອບໍ່ຄວນເອົາໄປແບ່ງກັນກິນ ຖ້າເອົາໄປຂາຍຈະໄດ້ເງິນປະມານ 9 ລ້ານກີບ. ເງິນຈໍານວນນີ້ຖ້າ, ເອົາໄປ 
ຈ່າຍແທນຄືນໃຫ້ ລຸງຫວ່າງ ຈະຍັງເຫລືອໜີ້ພຽງແຕ່ 9 ລ້ານກີບ.

 ຖ້າຫາກວ່າ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານມີຈິດໃຈຄິດຢາກຊ່ວຍ 10 ຄອບຄົວທຸກ 
ຍາກແທ້ຄວນຕົກລົງກັບ ລຸງຫ່ວາງ ເລື່ອງການແບ່ງປັນເນື້ອທີ່ນາຈໍານວນ 3 ເຮັກຕາເຄິ່ງ. ຫາກໄລ່ເປັນມູນຄ່າ 
ຂອງເນື້ອທີ່ແລ້ວໝາຍຄວາມວ່າ 3 ລ້ານກີບຄິດເປັນເນື້ອທີ່ແລ້ວຕົກເປັນ 875 ແມັດກາເລ ສ່ວນ 9 ລ້ານ 
ກີບຈະໄດ້ເນື້ອທີ່ນາ 2625 ແມັດກາເລ. ສ່ວນເນື້ອທີ່ 875 ແມັດກາເລ ຊຶ່ງຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງ ລຸງຫວ່າງ 
ນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ຊາວບ້ານຫາເງິນມາໄດ້ອີກຕື່ມ 3 ລ້ານກີບ ຈຶ່ງເອົາໄປຊໍາລະໃຫ້ ລຸງຫວ່າງ ຕາມພາຍຫລັງແລ້ວເ
ອົາດິນສ່ວນທີ່ເຫລືອນັ້ນກັບຄືນມາໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກຕື່ມ.

 ການທີ່ຊາວບ້ານຜູ້ທຸກຍາກຂາດແຫລ່ງທໍາມາຫາກິນ. ຍ່ອມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຄອບຄົວ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເພາະວ່າປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍຢູ່ເຂດນັ້ນອາໄສການຫາປາຂາຍເພື່ອຈະຊື້ເຂົ້າມາກິນ. ອີງ 
ຕາມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານຄອບຄົວໜຶ່ງ, ການຫາປາໃນບຶງຂອງປະຊາຊົນບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະ 
ໄໝ ຫລື ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃດໆ, ເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ໃຊ້ອຸປະກອນພື້ນເມືອງທີ່ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະລະດູການ 
ເທົ່ານັ້ນ ກໍໄດ້ປາມາຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ແຕ່ວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນການຂຸດ 
ສ້າງ ຫລື ເອີ້ນວ່າ ຫລຸມປາໃນບໍລິເວນບຶງ. ບາງຄອບຄົວທີ່ມີແຮງງານຫລາຍກໍມີຫລຸມປາໄດ້ເຖິງ 6 – 7 ຫລຸມ 
ຕໍ່ຄອບຄົວ, ຫລຸມໜຶ່ງຈະໄດ້ປາ 5 – 10 ກິໂລ, ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກິໂລໜຶ່ງ 15.000 ກີບ . ນອກນີ້ຍັງມີການໃສ່ເບັດ, 
ມອງ, ບັ້ງລັນແລະອື່ນໆ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕະຫລອດປີ 3 – 4 ລ້ານກີບຕໍ່ປີຕໍ່ຄອບຄົວ.
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 ດັ່ງຄໍາເວົ້າຂອງຊາວບ້ານຜູ້ທຸກຍາກເວົ້າວ່າ “ບຶງທີ່ເຄີຍທໍາມາຫາກິນ, ຂຸມສ້າງທີ່ເຄີຍສະທຸກໆປີ ກໍ 
ຖືກບົກແຫ້ງ, ເນື້ອທີ່ນາວ່າ ຈະມອບໃຫ້ກໍບໍ່ໄດ້ສຸດທ້າຍບໍ່ໄດ້ຫຍັງຈັກຢ່າງເລີຍ”.

 ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໜ່ວຍງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັ້ນເມືອງບໍ່ສາມາດ 
ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ ໃນການຕິດຕາມກວດກາຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບພາກສ່ວນໂຄງ
ການ ແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ລົງມືປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ກໍໄດ້ມາຕິດຕາມຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອຊາວ 
ບ້ານພົບອຸປະສັກ ກໍບໍ່ມີຜູ້ມາປຶກສາແລະຫາວິທີແກ້ໄຂ.

6.ພາກສະຫລຸບ.
 ຄວາມຄິດທີ່ຢາກຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກນັບວ່າ ເປັນໜ້າສັນລະເສີນຢ່າງຍິ່ງໂຄງການນີ້
ເປັນໂຄງການທີ່ດີ. ແຕ່ມີຄວາມຜິດພາດໃນການວາງແຜນໃຫ້ລະອຽດນັບຕັ້ງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດບັນ 
ຫາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ ບ້ານແກ້ງນາງນວນ ນີ້, ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການຂອງຊາວບ້ານ 
ຊຶ່ງເຫັນແກ່ໄດ້ພຽງແຕ່ໃນໄລຍະສັ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ຈະຕາມມາພາຍຫລັງ. 
ເມື່ອຫາທາງອອກບໍ່ໄດ,້ ບັນຫາແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວບ້ານກໍຍັງຄົງມີຢູ່ຕໍ່. ໃນທີ່ສຸດຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ມີ
ຖານະດີກໍຍັງເປັນຜູ້ໄດ້ປຽບຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ສ່ວນຊາວບ້ານຜູ້ທຸກຍາກກໍຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂັດສົນ ແລະ ເພິ່ງ 
ພາຕົນເອງບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.

7.ຂໍ້ສະເໜີແນະ.
 ສະເໜີອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການປົກປັກຮັກສາ 
ຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ ຫລື ອອກມະຕິຕ່າງໆໂດຍສະເພາະໃນການຄຸ້ມຄອງບຶງທໍາມະຊາດ.

 ເພື່ອຢາກປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າດັ່ງກ່າວໃຫ້ຍືນຍົງ. ຕ້ອງມີການປະສານສົມທົບ 
ກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະ 
ຊາຊົນເປັນເຈົ້າການນໍາກັນ.

 ກ່ອນຈະມີການເປັ່ງນໍ້າອອກຈາກບຶງຕ້ອງໃຫ້ມີນັກວິຊາການລົງໄປສຶກສາວິໄຈຂໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມານັ້ນເສຍກ່ອນ. ເມື່ອອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຕົກ
ລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈຶ່ງລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະສະຫງວນບໍ່ໃຫ້ຊົມໃຊ້. ແຕ່ມັນ 
ໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍຫລີກເວັ້ນການທໍາລາຍ 
ແຫລ່ງຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ທີ່ພັກພິງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງມວນຊຶ່ງເປັນແຫລ່ງຊອກຢູ່ຫາກິນທີ່ສໍາຄັນຂອງ 
ມະນຸດເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກໆອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 
ໃນເຂດບຶງໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນກໍຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງດ້ານນີ້ເປັນບຸລິມະສິດທໍາອິດ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບ 
ປະກັນຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາກໍຄືຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງປະ 
ຊາຊົນ.



ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 9

 ຄຳຖາມ
 v ທ່ານຄວນຫາທາງອອກເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຊາວບ້ານແນວໃດ?

 v ທ່ານຄິດວ່າ ກໍລະນີສຶກສາບົດນີ້ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງຫຍັງ?

 v ທ່ານຄິດວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລ້ວບໍ?

 v ທ່ານ ຄິດ ວ່າ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ ບັນລຸ ເປົ້າ ໝາຍ ແລ້ວ ບໍ?



ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ ໂດຍ 

ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ 

ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ ຫາລື 

ກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າ 

ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•	 ຄວາມເປັນ ເຈົ້າ ການ ຂອງ ຄົນ ລາວ
•	 ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
•	 ການ ຍອມ ຮັບ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ວ່າ ດ້ວຍ ຄວາມ ເປັນ ຊົນ ຊາດ ຊົນ ເຜົ່າ ແລະ ປະ ເພ ນີ ວັດ ທະ ນະ ທໍາ ທ້ອງ ຖິ່ນ
•	 ຄວາມເປັນກາງ
•	 ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ຢ່າງ ເປີດ ກວ້າງ
•	 ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍ
•	 ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ໂຄ
ງກ

ານ  ເຄືອຂ່າຍຂ້ໍມູນ  ທີ່ດິນ

ອີ່ ແມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
ຕູ້ ປ.ນ. 4697
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 (0)21 312519


