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ບົດນຳ
 ປັດຈຸບັນບັນ ຫາ ເລ່ືອງ ການ ນຳ ໃຊ້ ຕອນ ດິນ ຕິດ ແປະ ກັນ ເປັນ ສາເຫດ ເຮັດ ໃຫ້ ເຈົ້າ ຂອງ ດິນ ເກີດ 
ຄວາມ ບໍ່ ເຂົ້າໃຈ ກັນ ລະຫວ່າງ ຄອບຄົວ ຕໍ່ ຄອບຄົວ.ບັນຫາ ເກີດ ຂຶ້ນ ເປັນ ຍ້ອນ ການ ນຳໃຊ້ ດິນ ທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ກັນ 
ຫລື  ວ່າ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ກັນໂດຍ ຜູ້ນຳ ໃຊ້ ບໍ່ ໄດ້ ປຶກສາ ຫາລື ກັນ ແລະ ບໍ່ ປຶກສາ ກັບ ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເຊັ່ນ ວ່າ: ຜັງເມືອງ ຂອງ ເມືອງ, ຜັງເມືອງ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອພບ. 

	 ຕາມ	ການ	ສັງເກດ	ໂດຍ	ລວມແລ້ວ ການ ນຳ ໃຊ້ ດິນ ບ່ໍ ສອດ ຄ່ອງ ກັນ ມີ ຫຼາຍ ເຫດການ ທີ່ ເກີດ ຂ້ຶນ ຄື: 
ການຖົມ ດິນ, ການ ສ້າງ ຄວາມ ເປີ ະ ເປື້ອນ  ແລະ  ສິ່ງ ລົບ ກວນ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ອື່ນ. ສະນັ້ນ,  ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ຄອບຄົວ ຫລື 
ທຸລະ ກິດ ໃດ ກໍ ຕາມ ທີ່ ປະກອບ ສ້າງ ເປັນ ກິດຈະການໃດ ໜຶ່ງ. ຕ້ອງ ໄດ້ ຄຳນຶງ ເຖິງ ຕາ ໜ່າງ ເຕັກນິກ ທີ່ ໃຊ້ ປະຈຳ 
ວັນ. ຈຳເປັນ ຕ້ອງ ມີ ລະບົບ ປ້ອງ ກັນ ເປັນ ຢ່າງ ດີ, ເພື່ອ ບໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຜົນ ກະທົບ ຕາມ ມາສູ່ ຕົນ ເອງ ແລະ ຜູ້ ອື່ນ ໂດຍ 
ສະເພາະ ນ້ຳ ເສຍ, ກິ່ນ ອາຍ, ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ, ນ້ຳ ຝົນ, ສິ່ງ ປະດັບ, ສຽງ ລົບ ກວນ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງ ຜູ້ ຄົນ ສ່ວນ 
ຫລາຍ ບໍ່ ສາມາດ ເບິ່ງ ເຫັນ ບັນຫາ ທີ່ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ໄດ້.

 ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ນີ້,  ມັນ ໄດ້ ສະທ້ອນ ໃຫ້ ເຫັນ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ ດິນ ສ້າງ ສິ່ງ ໃດ ໜຶ່ງໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ 
ຄຳນຶງ  ເຖິງ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນຕໍ່ໜ້າອາດ ຈະ ເປັນ ມື້ ໃດ ມື້ໜຶ່ງ ຫລື ຕໍ່ ລູກ ຫລານ ຂອງ ພວກ ເຮົາ. 

 ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ນ້ີ ຈະ ນຳ ສະເໜີ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ກົດ ລະບຽບ ຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ ເຫັນ 
ຜົນ ປະໂຫຍດ ຕົນ ເອງ ຫລາຍ ເກີນ ໄປໂດຍ ບໍ່ ຄຳນຶງ ເຖິງ ຈິດໃຈ ຄົນ ອ້ອມ ຂ້າງ ແລະ ບັນຫາ ທີ່ ຂະແໜງການ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງ ບໍ່ ເຂັ້ມ ງວດ ໃນ ການ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ກວດກາ ໄດ້ ດີ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ.
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1. ປະຫວັດ ຄວາມ ເປັນ ມາ.
 ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ ເປັນ ບ່ອນ ທີ່ ມີ ປະຊາກອນ ໜາ ແໜ້ນ ທີ່ ສຸດ ໃນ ປະ ເທດ ລາວ .  ແຕ່ລະ ປີ ມີ ປະຊາ 
ກອນ ເ ພີ່ ມຂຶ້ນ ຢ່າງ ໄວວາ , ດັ່ງ ນັ້ນ  ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ ຈຶ່ງ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງ ບໍ່ ຢຸດ ຢັ້ງ. ໃນຫ້າປີຜ່ານມານີ້ 
ມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍທີ່ຮັ່ງມີພາກັນກວ້ານຊື້ທີ່ດິນເຂດຕ່າງໆ 
ຢູ່ນະຄອນຫລວງວງຽຈັນ. ເພື່ອເຮັດເປັນໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຕຶກຫ້ອງເຊົ່າ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານ 
ຂາຍເຄື່ອງ.

 ພວກເຮົາຢາກ ຍົກ ກໍລະນີ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ ຶ້ນ ຢູ່ ໃນ ບາງ ເຂດ ທີ່ ກຳລັງ ເປັນ ບັນຫາ ຢູ່ ໃນ ປັດຈຸ ບັນ. ເຂດ ທີ ໜຶ່ງ ແມ່ນ 
ຢູ່ ຄຸ້ມ ດົງ ປາ ລານ ທົ່ງ, ເມືອງ ສີ ສັດຕະ ນາກ ຊຶ່ງ ປະຊາຊົນ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ເດືອດຮ້ອນ. ຍ້ອນ ການຖົມ ດິນ, ການ ລ້ຽງ 
ງົວ ແລະ  ການ ເຮັດ ທຸລະ ກິດ ຈອດ ເຫັລກ  ແລະ  ພົ່ນ ສີ. ເຂດ ທີ ສອງຢູ່ ບ້ານ ດອນ ແດງ, ເມືອງ ຈັນທະ ບູ ລີ ທີ່ ມີ ຜູ້ 
ປະກອບ ການ ເຮັດ ອູ່ ສ້ອມແປງ ລົດຍົນ. ເຂດ ທີ ສາມ ຢູ່ ບ້ານ ຫ້ວຍ ຫົງ, ເມືອງຈັນ ທະບູລີເຊັ່ນດຽວກັນ.       

2. ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ໃນອະດີດເຂດ  ດົງ ປ່າ ລານ ທົ່ງ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ທົ່ງ ນາຫລຽວ ໄປ ທາງ ໃດ ກໍ ມີ ແຕ່ ກົກ ເຂົ້າ ຂຽວ ອຸ່ມ ທຸ່ມ 

ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ ກໍ ໄດ້ ຍິນ ສຽງ ໄກ່ ຂັນ ດັງ ຂຶ້ນ ເປັນ ບາງ ຄັ້ງ ບາງ ຄາວ. ປະຈຸ ບັນ ການ ເວລາ ໄດ້ ປ່ຽນ ໄປ ແລ້ວຫລຽວ ໄປ 
ທາງ ໃດ ກໍ ມີ ແຕ່ ຕຶກ ໃຫຍ່ ແລະ  ການ ກໍ່ສ້າງ ເຄຫະ ສະຖານ ກໍ ກຳລັງ ດຳເນີນ ຢູ່ ຢ່າງ ຟົດ ສະນັ່ນ ເນືອງນອງ ແມ້ ແຕ່ 
ສຽງ ໄກ່ ຂັນ ກໍ ບໍ່ ໄດ້ ຍິນ ອີກ ແລ້ວ.

 ເຂດ ທີ່ ເປັນ ບັນຫາ ຕັ້ງ ຢູ່ ລະຫວ່າງ ເສັ້ນທາງ ຕັດ ໃໝ່ (ລະຫວ່າງ ບ້ານ ໂພນ ໄຊ ຫາ ບ້ານ ໂພນ ສີ ນວນ) 
ແລະ  ເສັ້ນທາງ ຕັດ ໃໝ່ ຊື່ ບູ ລິ ຈັນ ທີ່ ມຸ່ງ ໜ້າ ໄປ ຫາ ບ້ານ ສະພັງ ໝໍ້. ປະຊາຊົນ ທີ່ ອາໄສ ຢູ່ ດົງ ປ່າ ລານ ທົ່ງ ດ້ານ 
ໃນ ມີ ທັງ ໝົດ ແປດ ຄອບຄົວ. ເຮືອນ ຂອງ ຊາວບ້ານ ເຫລົ່າ ນີ້ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ ຕ່ຳ,ບ່ອນ ທີ່ ເຄີຍ ເປັນ ທົ່ງນາ ມາ ກ່ອນ. 
ສ່ວນ ນັກທຸລະກິດ ທີ່ ມາ ຊື້ ດິນ ຢູ່ ເຂດ ດ້ານ ນອກຄື ຢູ່ ລຽບ ເສັ້ນທາງ ບູ ລິ ຈັນ ນັ້ນແມ່ນ ຜູ້ ທີ່ ມາ ຢູ່ໃໝ່ຊື່ ນາງ ສົມ ຈິດ 
ເປັນ ຄົນ ຂາຍ ຄຳ.

 ຫລັງ ຈາກ ໄດ້ ຊື້ ດິນ ຕອນ ດັ່ງກ່າວ ເປັນ ທີ່ ຮຽບ ຮ້ອຍ ແລ້ວ ນາງ ສົມ ຈິດ  ໄດ້ ຈ້າງ ລົດ ເອົາ ດິນ ມາ ຖົມເນື້ອ 
ທີ່ ຂອງ ຕົນ, ເພື່ອ ປຸກ ເປັນ ຕຶກ ໃຫຍ່ (ດັ່ງ ທີ່ ເຫັນ ຢູ່ ໃນ ຮູບ). ການ ຖົມ ດິນ ຂອງ ຜູ້ກ່ຽວ ມີ ລະດັບ ໜຶ່ງ ແມັດ, ສູງ ກວ່າ 
ໜ້າດິນ ເດີມ. ນອກຈາກ ນັ້ນ,  ຍັງ ຕັນ ຮ່ອງນ້ຳ ໄຫລ ນຳ ອີກ. ລະດູຝົນ ຜ່ານ ນີ້ ຄື ໃນ ປີ 2009, ນ້ຳ ໄດ້ ອັ່ງ ຂຶ້ນ ແລ້ວ 
ຖ້ວມ ເຮືອນ ຂອງ ຊາວບ້ານ ທີ່ຢູ່ ດ້ານ ໃນ. ລະດັບ ຂອງ ນ້ຳ ສູງ ເຖິງ 60 ເຊັນ. ນາງ ໝ່ອມ, ເຈົ້າຂອງ ເຮືອນ ເລກ 
ທີ 261 ໜ່ວຍ 1 ຊຶ່ງ ແມ່ນ ຄອບຄົວ ໜຶ່ງ ທີ່ ອາໄສ ຢູ່ ດົງ ປ່າ ລານ ທົ່ງ ດ້ານ ໃນ ເວົ້າ ວ່າ “ປີ ກາຍ ນີ້ ນ້ຳ ຖ້ວມ ໜ້າ ບ້ານ 
ຮອດ ຫົວເຂົ່າຕ້ອງ ໃຊ້ ຈັກ ສອງ ໜ່ວຍ ດູດ ນ້ຳ ອອກ. ຖ້າ ບໍ່ ດັ່ງ ນັ້ນນ້ຳ ຊິ ຖ້ວມ ພື້ນ ເຮືອນ ຊັ້ນ ລຸ່ມ. ພວກ ນີ້ ລ້ວນ ແຕ່ 
ເປັນ ເສດຖີ ໃຈແຄບບໍ່ ຍອມ ໃຫ້ ເຮັດ ຮ່ອງ ລະບາຍ ນ້ຳ ອອກ ໄປ ສູ່ ທໍ່ ລະບາຍ ນ້ຳ ໃຫຍ່.ນ້ຳ ຖ້ວມ ປີ ນີ້ ບໍ່ ຮູ້ ຈະ ເຮັດ  
ແນວໃດ:”

 ກໍລະນີ ທີ ສອງ ແມ່ນ ການ ສົ່ງ ກິ່ນ ເໝັນ ຈາກ ການ ລ້ຽງສັດ ຢູ່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ບ້ານ. ທ້າວ ທອງ ໄບ (ຊື່ ສົມມຸດ), 
ຊາວບ້ານ ໂພນ ສີ ນວນ ເຮັດ ຄອກ ງົວ ຢູ່ ຕິດ ຮົ້ວ ຂອງ ນາງ ທອງ ສູນ ເຮືອນ ເລກ ທີ 260. ແຕ່ ກ່ອນ ຜູ້ກ່ຽວ ມີ ງົວ ພຽງ 
ແຕ່ ສອງ ສາມ ໂຕ. ປັດຈຸ ບັນ ນີ້ , ງົວ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້ ອອກ ແມ່ ແຜ່ ລູກ ຮອດ ສິບ ໂຕ ແລ້ວ ແລະ  ໃນ ເດືອນ ຫົກ ປີ ນີ້ມີ ຫ້າ ແມ່ 
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ກຳລັງ ຈະ ອອກລູກ ອີກ. ທ້າວ ທອງ ໄບ  ລ້ຽງ ງົວ ໂດຍ ມີ ຈຸດປະສົງ ວ່າ ມື້ ໃດ, ມື້ໜຶ່ງ ລາວ ຈະ ຂາຍຍົກ ງົວ ຈຳນວນ ນີ້ 
ເພື່ອ ເອົາ ເງິນ ກ້ອນ ໜຶ່ງ ມາ ປຸກເຮືອນ ໃຫ້ ແມ່. ແຕ່ ວິທີ ການ ລ້ຽງ ງົວ ຂອງລາວ ຂາດ ຫັລກ ອະນາ ໄມ ຄື ບໍ່ ໄດ້ ທຳ ຄວາມ 
ສະອາດ ຂີ້ ງົວແລ້ວ ເຮັດ ໃຫ້ ຂີ້ ງົວ ໄຫລ ລົງ ຮ່ອງນ້ຳ ແຄມເຮືອນ ເປັນ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ຈົນ ສົ່ງ ກິ່ນ ເໝັນ ລົບ ກວນ 
ຄົນ ຂ້າງ ບ້ານ (ໃຫ້ ເບິ່ງ ຢູ່ ໃນ ຮູບ). ນາງ ທອງ ສູນ ຊຶ່ງ ເປັນ ຜູ້ ອາໄສ ຢູ່ໃກ້ ຄຽງ ຈົ່ມ ວ່າ “ ກິ່ນ ເໝັນ ຫລາຍ ທົນ ບໍ່ ໄດ້ ຈຳເປັນ 
ຕ້ອງ ໄດ້ ໃຊ້ ໃບ ພັດ 3 ໜ່ວຍ ເພື່ອ ເປົ່າ ກິ່ນ ເໝັນ ອອກ ໄປ ທາງ ອື່ນ. ໜ່ວຍ ໜຶ່ງ ເອົາ ຕັ້ງ ໄວ້ ກ້ອງ ຕົ້ນໄມ້ ກາງ ບ້ານ ໜ່ວຍ ທີ 
ສອງເອົາ ໄວ້ ປາກ ປະຕູ ເຂົ້າ ເຮືອນ, ສ່ວນ ໜ່ວຍ ທີ ສາມເອົາ ໄວ້ ເຮືອນ ຄົວ ແຕ່ ກໍ ຍັງ ມີ ກິ່ນ ເໝັນ ຢູ່” ແຕ່ ເຈົ້າຂອງ ງົວ ກໍຍັງ 
ເມີນເສີຍ ກັບ ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ. 

 ກໍລະນີ ທີ ສາມ ແມ່ນ ການ ສ້າງ ສິ່ງ ລົບ ກວນ ແກ່ ຜູ້ ອາໄສ ໃກ້ ຄຽງຈາກ ກິດຈະການ ເຄາະ ຈອດ ແລະ  ພົ່ນ ສີ 
ຊຶ່ງ ບໍ່ ມີ ວິທີ ການ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ເຮັດ ຕາມ ອຳ ເພີ ໃຈ. ເຈົ້າ ຂອງ ກິດຈະການ ແມ່ນ ທ້າວ ກ້າ (ນາມ ສົມມຸດ) ຢູ່ ບ້ານ ດົງ ປ່າ 
ລານ ທົ່ງ ໜ່ວຍ 14 . ທ້າວ ກ້າ ໄດ້ ຕັ້ງ ອູ່ ຈອດ ປະຕູ ເຫັລກ, ເຫັລກ ກັນ ຂະໂມຍ ຕິດ ໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ  ໂລຫະ ອື່ນໆ. 
ຫັລງ ຈາກ ຈອດ ອຸປະກອນ ຕ່າງໆ ເຫລົ່າ ນີ້ ແລ້ວ, ກຳມະກອນ ຕ້ອງ ໄດ້ ພົ່ນ ສີໃສ່ ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ລູກ ຄ້າ.

 ບັນຫາ ມີ ຢູ່ ວ່າການ ເຄາະ ຈອດ ໂລຫະ ນັ້ນ,  ທຳ ໃຫ້ ເກີດ ສຽງ ດັງ ຈົນ ບາດ ແກ້ວຫູ ຊາວບ້ານ ທີ່ຢູ່ ໃກ້ຄຽງ 
ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນ ເຮືອນຕຶກ ຫ້ອງ ເຊົ່າ ສາມ ຊັ້ນ ຊຶ່ງ ຜູ້ ເຊົ່າ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຄົນ ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກ ນີ້ ແລ້ວ 
ນ້ຳ ສີ ເຄືອບ ເຫລັກ ກໍ ສົ່ງ ກິ່ນ ຂິວ ກຸ້ມ ຂຶ້ນ ໄປ ເຖິງ ຜູ້ ທີ່ ອາໄສ ຢູ່ ຊັ້ນ ສາມ ພຸ້ນ. ແຂກ ທີ່ ມາ ພັກ ເຊົ່າ ຫ້ອງ ໄດ້ ຂໍ ໃຫ້ ທ້າວ 
ຕີບ ຊຶ່ງ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ ແບ່ງ ເບົາ ບັນຫາ ເຫລົ່າ ນີ້ ໃຫ້ ແກ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ ມາ ຮອດ ປັດຈຸ ບັນ 
ນີ້ສະພາບ ການ ກໍ ຍັງ ເປັນ ຄືເກົ່າ ຢູ່.

  ບ້ານ ດອນ ແດງ ກໍ ແມ່ນ ເຂດ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ຜູ້ ຄົນ ຍົກຍ້າຍ ເຂ້ົາ ມາ ຢູ່ ນັບ ມ້ື ຫລາຍ ຂ້ຶນ ເລ້ືອຍໆ.ປັດຈຸ ບັນຢູ່ 
ທ້ອງຖະໜົນ ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ ແອ ອັດ ດ້ວຍ ລົດຍົນ ຍີ່ຫໍ້ ປະເພດ ຕ່າງໆ.ສະນັ້ນ ຈຶ່ງ ບໍ່ ເປັນ ເລື່ອງ ແປກ ທີ່ ມີ 
ຜູ້ ສົນໃຈ ເຮັດ ທຸລະ ກິດ ດ້ານ ການ ສ້ອມແປງ ລົດຍົນ. ທ້າວ ບຸນ ມາ ໄດ້ ຕັ້ງ ອູ້ ສ້ອມ ລົດ ຢູ່ ບ້ານ ດອນ ແດງ ໜ່ວຍ19 
ມາ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2000. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ ນັ້ນ ,ມາຈຳນວນ ລູກ ຄ້າ ທີ່ ເຂົ້າ ມາ ໃຊ້ ບໍລິການ ກໍ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຕາມ ລຳດັບ ແລະ  ຜູ້ 
ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ກໍ ມີ ລາຍ ໄດ້ ງົດ ງາມ.ແຕ່ ວ່າ ກິດຈະການ ນີ້ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ແກ່ ຜູ້ ອາໄສຢູ່ ຂ້າງຄຽງໂດຍ ສະເພາະ 
ແມ່ນ ສຽງ ເນືອງ ນັນ ຈາກ ການ ເຄາະ ຈອດ ເປັນ ປະຈຳ. ເຈົ້າ ຂອງ ອູ່ ໄດ້ ໃຫ້ ກຳ ມະກອນ ເຮັດ ວຽກ ຕັ້ງແຕ່ 6:00ໂມງ 
ເຊົ້າ ເຖິງ 11:00ໂມງ ກາງຄືນ. ຊາວບ້ານ ທີ່ຢູ່ ໃກ້ ຄຽງ ພາກັນ ຈົ່ມ ວ່າ  ບໍ່ ສາມາດ ພັກຜ່ອນ ໄດ້ ເລີຍ.

 ກໍລະນີ ສຸດ ທ້າຍ ແມ່ນ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ນ້ຳ ເປື້ອນ ທີ່ ອອກ ມາ ຈາກ ສະຖານທີ່ ລ້າງ ລົດ ເກັງ ແລະ ລົດຈັກ. 
ຜູ້ ປະກອບ ການ ແມ່ນ ທ້າວ ສົມ ດີ (ນາມ ສົມມຸດ) ຢູ່ ໜ່ວຍ 59 ບ້ານ ຫ້ວຍ ຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະ ບູ ລີ.

 ຜູ້ກ່ຽວ ເຮັດ ທຸລະ ກິດ ບໍລິການ ລ້າງ ລົດ,ແຕ່ ການ ໃຊ້ ນ້ຳ ລ້າງ ລົດ ນັ້ນ ຟົ້ງ ໄສ່ ຝາ ເຮືອນ ໃກ້ ຄຽງ ຈົນ ເປີ ະ 
ເປື້ອນ. ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ໄດ້ ປິດ ປ່ອງຢ້ຽມ ດ້ວຍ ການ ກໍ່ ຝາ ຕັນ ໄວ້. ຄວາມ ຈີງ ແລ້ວ ນາງ ປານີ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ເປັນ ພີ່ນ້ອງ ກັບ ທ້າວ ສົມ ດີ ສະນັ້ນ , ນາງ ຈຶ່ງ ບໍ່ ກ້າ ເວົ້າ ຫຍັງ ຫລາຍ ໄດ້ ແຕ່ ເກັບ ເອົາ ຄວາມ ໜັກ ອົກ ໜັກ ໃຈ ໄວ້ 
ກັບຕົນ ເອງ. 
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3 ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາທີ 1 ໜ້າທີ່ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ:

 ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ຜັງເມືອງກຳນົດ ຫລັກການ, ລະບຽບ ການ ແລະ ມາດ ຕະການ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄຸ້ມ 
ຄອງ, ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ  ການ ປຸກ ສ້າງ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະເທດ ແລະ ລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ 
ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ນະໂຍບາຍ  ແລະ  ກົດໝາຍ. ແນໃສ່ ພັດທະນາ ຕົວ ເມືອງໃຫ້ ໄປ ຕາມ ທິດ ທາງ ຂອງ ແຜນການ 
ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ ທຸກ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສັງຄົມ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ, 
ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ  ມີ ຄວາມ ເປັນ ລະບຽບ ຮຽບ ຮ້ອຍ, ມີ ສຸຂະ ນາ ໄມ, ມີ ຄວາມ ສີວິໄລ, ຮັກສາ ບູຮານ ສະຖານ, 
ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຂອງ ພື້ນຖານ ວັດທະນະທຳ ທັງ ຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທິວ ທັດ ທຳ ມະ ຊາດ.

ມາດຕາທີ 4 ຫລັກການຂອງການວາງຜັງເມືອງ.

 ການ ວາງ ຜັງເມືອງ ຕ້ອງ ວາງ ເປັນ ລະບົບ ແລະ ມີ ການ ປະສານ ສົມທົບ ຢ່າງ ກົມກຽວ ກັນ ລະຫວ່າງ 
ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ອຳນາດ ການ ປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ.

 ການ ວາງ ຜັງເມືອງ ຕ້ອງ ໃຫ້ ແທດເໝາະ ກັບ ລະດັບ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຂອງ ແຕ່ ລະ ບໍລິເວນ, ຮັບປະກັນ ຄວາມ ສະຫງົບ, ຄວາມ ປອດ ໄພ, ຄວາມ ເປັນ ລະບຽບ ຮຽບ ຮ້ອຍ, ມີ ສຸຂາ ນາ 
ໄມ, ຄວາມ ສະດວກ, ຄວາມ ສະອາດ, ຄວາມ ສວຍ ງາມ ແລະ  ມູນເຊື້ອ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ບັນດາ ເຜົ່າ, ຂອງ 
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຜັງເມືອງ ລະດັບ ຕົວ ເມືອງ ຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ ກັບ ຜັງເມືອງ ລະດັບ ແຂວງ, ຜັງເມືອງ ລະດັບແຂວງ ຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ 
ກັບ ຜັງເມືອງ ລະດັບ ພາກ ແລະ ຜັງເມືອງ ລະດັບ ພາກ ຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ ກັບ ຜັງເມືອງ ລະດັບຊາດ.

ມາດຕາທີ 5 ພັນທະໃນການປະຕິບັດຜັງເມືອງ.

 ບຸກຄົນ  ແລະ  ການຈັດຕັ້ງ ນັບ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ລ້ວນ ແຕ່ ມີ ພັນທະ ໃນ ການ 
ປະຕິບັດ ຜັງເມືອງ ທີ່ ວາງ ອອກ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ.

ມາດຕາທີ 27 ການອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ຫລືສ້ອມແປງໃຫຍ່

 ການອອກໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ຫລື ສ້ອມແປງໃຫຍ່ແມ່ນອອກໃຫ້ທຸກກິດຈະການທີ່ຂໍອະນຸຍາດ 
ປຸກສ້າງ ຫລືສ້ອມແປງໃຫຍ່ ຊຶ່ງຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບຜັງເມືອງເຊັ່ນ:

 – ການປຸກສ້າງ.

 – ການສ້ອມແປງອາຄານ (ການປ່ຽນແປງ, ການທັບມ້າງທັງໝົດ ຫລື ບາງສ່ວນ).

 – ການຂຸດດິນ ຫລື ການຖົມດິນ.

 – ການ ຕິດ ຕັ້ງ ເສົາ ໄຟຟ້າ, ເສົາ ໂທລະສັບ, ເສົາ ອາກາດ ຂະໜາດ ໃຫຍ່, ອ່າງເກັບນ້ຳ ສູງ, ຂົວ ຂ້າມ 
ທາງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ລະບຽບ ການ ຂອງ ຜັງເມືອງ ວາງ ອອກ.
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ມາດຕາ ທີ 41 ລະບຽບ ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ ປຸກ ສ້າງ.

 ລັດຕ້ອງສະຫງວນທີ່ດິນປຸກສ້າງສຳລັບສາທາລະນະປະໂຫຍດໄວ້, ເພື່ອຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ   
ລວມ.ຖ້າ ຫາກ ມີ ການ ປ່ຽນ ເປ້ົາ ໝາຍ ການໃຊ້ ທີ່ ດິນ ດ່ັງກ່າວກໍ ຕ້ອງ ໃຫ້ ຮັບ ໃຊ້ ຜົນ ປະໂຫຍດ ສ່ວນລວມເຊັ່ນ  
ດຽວ ກັນ ແລະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ເຫັນ ດີ ຈາກ ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເສຍ ກ່ອນ.

 ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ ປຸກ ສ້າງ ແມ່ນ ບໍ່ ໃຫ້ ແຕະຕ້ອງ ເຖິງ ສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຜູ້ ອື່ນ,ທັງ ຮັບ ປະກັນ 
ສະພາວະ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ຕ້ອງ ຍອມຮັບ.ການ ປຸກ ສ້າງ ຕ່າງໆ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດ ຈາກ ອົງການ ຜັງເມືອງ, 
ຕ້ອງ ປະຕິບັດ ຕາມ ລະບຽບ ຜັງເມືອງ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດຈາກ ອົງການ ທີ່ ມີ ສິດ ແລະ 
ໜ້າທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ,ຮັບປະກັນ ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ,ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນ ການປົກ ປັກຮັກສາ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ.

4. ການ ວິເຄາະ ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ.
 ການ ຖົມ ດິນ ຂອງ ນາງ ສົມ ຈິດຢູ່ ບ້ານ ດົງ ປ່າ ລານ ທົ່ງ ບ່ໍ ເປັນ ໄປ ຕາມ ກົດ ລະບຽບ ຂອງ ຜັງເມືອງວາງ 
ອອກ ຊຶ່ງ ມັນ ສະແດງ ອອກ ຢູ່ ບ່ອນ ວ່າ ຖົມ ດີນ ສູງ ກວ່າ ໜ້າ ທາງ ແລະ ສູງ ກວ່າ ຕອນ ດິນ ໃກ້ ຄຽງ. ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ນ້ຳ ຝົນ ໄຫລ ລົງ ໃສ່ ຕອນ ດິນ ທີ່ ຕ່ຳ ກວ່າກໍ ຄື ດິນ ປະຊາຊົນ ທີ່ ອາໄສ ຢູ່ ບໍ ລິເວນ ນັ້ນ.ນອກ ນັ້ນ ລາວ 
ຍັງ ຖົມ ດິນ ຕັນ ທາງນ້ຳ ໄຫລ ອອກ ຈາກ ບໍລິເວນ ນັ້ນ ອີກ,ນ້ຳ ບໍ່ ສາມາດ ໄຫລ ລົງສູ່ ຮ່ອງ ລະບາຍ ນ້ຳ ໄດ້ຈຶ່ງ ອັ່ງ ຖ້ວມ 
ດິນ ເຮືອນ ແລະ ຊັບ ສີນ ຂອງ ປະຊາຊົນ ບໍລິເວນ ນັ້ນ ເສຍ ຫາຍ. ເວລາ ຝົນຕົກ ລົງ ມາ ຍາມ ໃດ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ 
ເດືອດຮ້ອນ. ແຕ່ ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ ການ ແກ້ ໄຂ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ ເລີຍ.

 ທ້າວ ທອງ ໄບ ລ້ຽງ ງົວ ຢູ່ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ກໍ ຄື ຊຸມ ຊົນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ  ບ້ານ ດົງ ປ່າ ລານ ທົ່ງ. ຕາມລະບຽບ 
ແລ້ວ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ຕ້ອງ ມີ ຄວາມ ສະອາດ ແລະ ຖືກ ຫລັກ ອານາ ໄມ, ບໍ່ ໃຫ້ ມີ ສັດລ້ຽງ ຢູ່ ໃນຕົວ ເມືອງ.  ຖ້າ ຢາກ 
ລ້ຽງ ແມ່ນ ຕ້ອງ ລ້ຽງ ຢູ່ ເຂດ ນອກ ຫລື ຕ້ອງ ມີ ຟາມ ລ້ຽງ ສະເພາະ. ການ ລ້ຽງ ງົວ ຂອງ ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ 
ນາງ ທອງ ສູນ ຢູ່ ບ່ອນ ວ່າ  ສົ່ງ ກິ່ນ ເໝັນ ລົບ ກວນ. ຜູ້ກ່ຽວ ຄວນ ຫາວິທີ ກຳຈັດ ກິ່ນ ເໝັນ ດ້ວຍ ການ ເອົາ EM ມາ 
ໃສ່ ບ່ອນ ເກັບ ມ້ຽນ ຂີ້ ງົວ ແລະ ລ້າງ ທຳ ຄວາມ ສະອາດ ພື້ນ ຢູ່ ເລື້ອຍໆ. ຖ້າ ຈຳນວນ ງົວ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຫລາຍ ກວ່າ ນີ້ 
ກໍຕ້ອງ ຊອກ ຫາ ສະຖານທີ່ ເໝາະ ສົມ ຢູ່ ນອກເມືອງ ເປັນ ບ່ອນ ລ້ຽງ.

 ມີ ຄວາມ ຈຳເປັນ ຢ່າງ ຍິ່ງ ທີ່ ອົງການ ສີ່ງ ແວດ ລ້ອມ, ອົງການ ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານ ຕົວເມືອງ ຄວນ 
ລົງ  ມາ ຕັກເຕືອນ ແລະ ແນະນຳ ທາງ ອອກ. ຖ້າ ບໍ່ ດັ່ງນັ້ນ,  ອາດ ຈະ ເກີດ ໂລກລະບາດເປັນ ຜົນ ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງ 
ຕໍ່ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ.

 ກິດ ຈະ ຈະ ການ ບໍລິການ ຂອງ ທ້າວ ກ້າ ຢູ່ ບ້ານ ດົງ ປ່າ ລານ ທົ່ງ ແລະ ທ້າວ ບຸນ ມາ ຢູ່ ບ້ານ ດອນ ແດງ 
ຊຶ່ງ ມີ ຜົນ ກະທົບ ທາງ ດ້ານ ສຽງ ເນືອງ ນັນ, ສານ ລະ ເຫີຍ ຈາກ ສີ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ ລົບ ກວນການ ພັກຜ່ອນ ແລະ 
ທຳລາຍ ສຸຂະພາບ ຂອງ ຜູ້ ອາໄສ ຢູ່ ໃກ້ ຄຽງ. ດັ່ງນັ້ນ , ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື ຜັງເມືອງ, ອົງການ ພັດທະນາ 
ແລະ ບໍລິຫານ ຕົວ ເມືອງ ອົງການ ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານ ຕົວ ເມືອງ (ອພບ) ຄວນ ລົງ ສຳ ຫລວດ ກວດກາ 
ຄືນ. ຖ້າ ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ຫາກ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ ກໍ ອາດ ຈະ ເກີດ ການ ຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງ ກັນ ໃນຕໍ່ໜ້າ ນຳໄປ 
ສູ່ ຄວາມ ແຕກ ແຍກ ຄວາມ ສາມັກຄີ ໃນ ບ້ານ.

 ບັນຫາ ສຸດ ທ້າຍ ກ່ຽວ ກັບ ກິດຈະການ ບໍລິການ ລ້າງ ລົດ ເກີດ ຈາກ ຄວາມ ຜິດ ໃຫ້ການ ເຮັດ ທຸລະ ກິດ, 
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ແຕ່ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ວິເຄາະ ເຖິງ ບັນຫາ ທີ່ ຈະ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ຕາມ ມາ. ເມື່ອ ເຫດການ ເປັນ ແນວ ນີ້ ຜູ້ ປະກອບການ 
ຄວນ ຫາ ວິທີ ການ ແກ້ ໄຂ ບໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຜົນ ຮ້າຍ ຕໍ່ ຜູ້ ອື່ນ. ໃນ ເມື່ອ  ນາງ ປານີ ແລະ ທ້າວ ສົມ ດີ ເປັນ ຍາດຕິ ພີ່ 
ນ້ອງ ກັນ. ສະນັ້ນ,  ທັງ ສອງ ຝ່າຍ ຄວນ ປຶກສາ ຫາລື ກັນ ແບບ ຄອບຄົວ. ເພື່ອ ຫຼີກ ລ້ຽງ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ ຈະ ຕາມມາ 
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ພາຍຫລັງ.

5. ສະຫຼຸບ.
 ພວກ ເຮົາ ບໍ່ ອາດ ປະຕິເສດ ໄດ້ ວ່າຢູ່ ໃນ ສັງຄົມ ໜຶ່ງໆ ນັ້ນມີ ປະຊາຊົນ ທີ່ ມີ ອາຊີບ ການ ທຳ ມາ ຫາ ກິນທີ່ 
ແຕກ ຕ່າງ ກັນ. ແຕ່ ຄົນ ເຮົາ ຈະ ຢູ່ ຮ່ວມ ກັນ ດ້ວຍ ຄວາມ ຜາ ສຸກ ໄດ້ ນັ້ນ, ທຸກ ຄົນ ຕ້ອງ ເຄົາ ລົບ ສິດທິ ພື້ນຖານຂອງ 
ກັນ  ແລະ  ກັນ. ບັນຫາ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ການ ຖົມ ດິນ, ການ ລ້ຽງສັດ ທີ່ ບໍ່ ເໝາະ ສົມ, ການ ເຮັດ ທຸລະ ກິດ ທີ່ສ້າງ ມົນ 
ລະ ພິດ ດ້ານ ສຽງຕະຫລອດ ຮອດ ການ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ນ້ຳ ເປີ ະ ເປື້ອນເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ຄວນ ນຳມາ ພິຈາລະນາ 
ກັນ. ເຖິງ ເວລາ ແລ້ວທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ ສິ່ງ ເຫລົ່າ ນີ້ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ,ແທນ ທີ່ ຈະ ປ່ອຍ ໃຫ້ ບັນຫາ ບານ ປາຍ ແລ້ວ ຈຶ່ງ 
ຄ່ອຍ ແກ້ ກັນ ຕາມ ທີ ຫລັງ.

 ຕົວ ເມືອງ ຈະ ສວຍ ງາມ ຖ້າ ພະນັກງານ ໃນ ຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ 
ລະບຽບ ກົດໝາຍ ໃຫ້ ເຖິງ ຖອງ ທຸກ ຂົງເຂດ ແລະ ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ ເປັນ ນັກວິຊາການ ແບບ ມີ ຈັນ ຍາ ບັນ ຂອງ ອາ 
ຊີບ. ຂະແໜງການ ກວດກາ ຕ້ອງ ປະຕິບັດ ຕາມ ລະບຽບ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ.

 ສັງຄົມ ຈະ ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ ສຸກ ຖ້າ ປະຊາຊົນ ມີ ຄວາມ ເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ໃຫ້ 
ກຽດໃນ ການ ຕັດສິນ ບັນຫາ ທີ່ ດິນ ຢູ່ ໃກ້ ຄຽງ ກັນ ບົນ ພື້ນຖານ ລະບຽບ ກົດໝາຍ  ແລະ  ນ້ຳໃຈ ມະນຸດສະທຳ, ທ້າຍ 
ທີ່ ສຸດ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ຕົວ ເມືອງ ກໍ ຈະ ດີ ຂຶ້ນ. ເຮັດ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ ເປັນ ທີ່ ດຶງ ດູດ ໃຈ ຜູ້ ທີ່ ເດີນທາງ ຜ່ານ ໄປ ມາ ແລະ 
ເປັນ ທີ່ ສັນລະເສີນ ຂອງ ທຸກ ຄົນ.

6. ຂໍ້ສະ ເໜີ.
 – ຄວນ ໃຫ້ ພະນັກງານ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງລົງ ກວດກາ ການ ນຳ ໃຊ້ ດິນ ຕິດ ແປະ ກັນມີ ສ່ິງ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະ 

ດວກ, ໄລຍະ ຫ່າງ ຂອງ ອາຄານຈາກ ຊາຍ ແດນ ຕິດ ແປະ ຕາມ ມາດຕະຖານ, ແຕ່ ຕ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ 
ຕາມ ນັກວິຊາການ.

 – ໜ່ວຍ ງານ ບ້ານ ເມືອງ ຄວນ ເຂັ້ມ ງວດ ໃນ ການ ກວດກາ ລະບົບ ຕ່າງໆ ຂອງ ສ່ິງ ອຳນວຍ ຄວາມ 
ສະດວກ.

 – ປະຊາຊົນ ຄວນ ຕື່ນ ຕົວ ໃນ ການ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ສິ່ງ ໃດ ໜຶ່ງ ພາຍ ໃນ ຕອນ ດິນ ຂອງ ຕົນ. ຄວນ ປຶກສາ ຄົນ  
ບ້ານໃກ້ ເຮືອນ ຄຽງ, ປຶກສາ ກັບ ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນ ຢ່າງ ດີ. ກ່ອນ ຈະລົງມື ປະຕິບັດ ຕົວ 
ຈິງ ເພື່ອ ບໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ບັນຫາ ຕາມ ມາ ຫລາຍ ຢ່າງ.

 – ຄົນ ຢູ່ ບ້ານ ໃກ້ ເຮືອນ ຄຽງ ຂອງ  ທ່ານ ອາດ  ຜິດ ໃຈ ທ່ານ ແຕ່ ບໍ່ ກ້າ ເອີ່ຍ, ຍ້ອນ ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ 
ກະທົບຈາກ ການ ກະທຳ ຂອງ ທ່ານ.

 – ປະຊາຊົນ ບໍ່ ຄວນ ເຫັນແກ່ ຜົນ ປະໂຫຍດ ຂອງ ຕົນ ເອງ ຫລາຍ ເກີນ ໄປ.

 – ພະນັກງານ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນ ການ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ໃຫ້ ທົ່ວ ເຖິງ.

 – ການ ກວດກາ ຂອງ ພະນັກງານ ຄວນ ເຂັ້ມ ງວດ ຫລາຍ ຂຶ້ນ.
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 – ອຳນາດ ການ ປົກຄອງ ບ້ານ ຄວນ ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ ບັນຫາ ຕ່າງໆ ທີ່ ອາດ ເປັນ ການ ທຳລາຍ ສະພາບ ແວດ 
ລ້ອມ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ໄຮ້ ຄວາມ ສວຍ ງາມ.

 – ຄຳຖາມ.

1. ຖ້າ ຫາ ກວ່າ  ທຸກ ທ່ານ ບໍ່ ປະຕິບັດ ຕາມ ລະບຽບ ຂອງ ການ ຖົມ ດິນ ທີ່ ວາງ ອອກ ຊຸມ ຊົນ ຈະ ເກີດ ຫຍັງຂຶ້ນ 
ໃນຕໍ່ໜ້າ?

2. ການ ລ້ຽງ ງົວ ຢູ່ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ມີ ຜົນ ດີ ແນວໃດ?

3. ພວກ ທ່ານ ມີ ວິທີ ການ ແນວໃດ ເພື່ອ ບໍ່ ໃຫ້ ກິດຈະການ ຂອງ ທ່ານ ເກີດ ມີ ສຽງ ລົບ ກວນ ຄົນ ອື່ນ ທີ່ຢູ່ ໃກ້ 
ຄຽງ?

4. ກ່ອນ ທີ່ ທ່ານ ຈະ ສ້າງ ກິດຈະການ ໃດ ໜຶ່ງ ຂຶ້ນ ມາ ທ່ານ ຄວນ ຄຳນຶງ ເຖິງ ສິ່ງ ໃດ ແດ່?

ຂໍ້ສັງເກດ:
 – ພາກ ບົດ ນຳ: ຄິດ ວ່າໃຫ້ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ນະໂຍບາຍລະບຽບ ຫັຼກການ ແລະ ກົດໝາຍ ຕ່າງໆທີ່ ພົວພັນ 

ກັບ ເລື້ອງ ດັ່ງກ່າວໂດຍ ສັງເຂບ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍ ເລື່ອງທີ່ ດິນ, ກົດໝາຍ ການ ດຳເນີນ ທຸລະ ກິດໂດຍ 
ສະເພາະ ທຸລະ ກິດ ບໍລິການ ຕ່າງໆ, ກົດໝາຍ ຫືຼ ລະບຽບ ການ ປຸກ ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ ໃຫ້ ຜູ້ ອ່ານ ໄດ້ 
ເຂົ້າໃຈ ວ່າ ບ້ານ ເຮົ້າ ໄດ້ ມີ ລະບຽບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລ້ວ, ຖ້າ ຜູ້ ໃດ ຝ່າຝືນກໍໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ມີ ການ ຂັດ 
ແຍ່ງ. ນອກຈາກ ນັ້ນ, ຢາກ ຈະ ໃຫ້ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບຮີດຄອງ ປະເພນີການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຢູ່ ຮ່ວມ ກັນຂອງ ຄົນ 
ລາວ ເຮົາ ເປັນ ຄື ແນວໃດ ສົມ ທຽບ ປັດຈຸ ບັນ ກັບ ເມື່ອ ກ່ອນ (ຖ້າ ເປັນ ໄປ ໄດ້).

 – ສ່ວນ ພາກ ອະທິບາຍ ເຖິງ ທີ່ ຕັ້ງ: ຢາກ ໃຫ້ ອະທິບາຍ ແລະ ເວົ້າ ມາ ທັງ ໝົດ ວ່າ ທີ່ ຕັ້ງ ຂອງ ດິນ ເປັນ ຄື 
ແນວໃດ, ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ ອ້ອມ ຂ້າງ ເດມີ ອັນ ໃດ ແດ່, ເພາະວ່າ ໄດ້ ແລ້ວ ເຫັນ ວ່າ ໄດ້ ເວົ້າ ໄປ ເຖິງ ຮອດ 
ໂຮງຮຽນ ....

 – ສ່ວນ ພາກ ທີ່ ຂຽນ ກ່ຽວ ກັບ ລະບຽບ ກົດໝາຍ. ໃຫ້ ສັງເຂບ ເຂົ້າ ຢູ່ ໃນ ພາກ ສະເໜີ ຫຼື ເປີດ ຫົວ ເລື້ອງ  
ເລີຍ.



ໂຄງການ ເຄືອ ຂ່າຍ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

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


