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ກ ລະນ ສຶກສຳຄັໍ້ງນ ໍ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ກັບ 03 ບ້ຳນເປົີ່ຳໝຳຍ ທ ີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ, ໃນນ ໍ້ລວມທັງສິດຕຳມ 
ປະເພນ , ສິດຕ ີ່ກ ຳມະສິດທ ີ່ດິນ ແລະ ວິທ ກຳນແກ້ໄຂ້ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃຫ້ກັບບ້ຳນ.  
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ກ ລະນີສຶກສາ  
ພືໍ້ນທີິ່ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ: ບ້ານ ຄັງໄຂ, ບ້ານ ຍອດງືິ່ມ ແລະ ບ້ານ ລາດບວກ, ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ວິທີການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ: ສົນທະນຳພະນັກງຳນອົງກຳນ ແລະ ທ ມງຳນເມືອງ, ສ ຳພຳດອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ, ຊຳວບ້ຳນ 
ກຸມ່ຍິງ-ຊຳຍ, ສ ຳພຳດບຸກຄົນຊຳຍ-ຍິງ ຜູ້ທ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນຝຶກອົບຮົມ. ເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນແບບຄຸນນະພຳບ, 
ເນັໍ້ນກຳນສົນທະນຳ ແລະ ກຳນມ ສ່ວນຮ່ວມ, ເອົຳໃຈໃສ່ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ກຳນມ ສ່ວນຂອງຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍທຳງດ້ຳນ ອຳຍຸ, ເພດ, 
ສະຖຳນະທຳງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ.  

ຈ ານວນຜ ູ້ສ າພາດ: ພະນັກງຳນ ອົງກຳນມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ 04  (ແມ່ຍິງ 0), ພະນັກງຳນເມືອງ 08 (ແມ່ຍິງ 3), 
ຂັໍ້ນບ້ຳນມ  ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 44 (ແມ່ຍິງ 25), ຜູ້ບ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 40 (ແມ່ຍິງ 23). 

 ບ້ານ ຄັງໄຂ ບ້ານ ຍອດງືິ່ມ ບ້ານ ລາດບວກ 

ອົງການ ມິດຕະພາບເມັນໂນນາຍ ເປັນອົງກຳນພັດທະນຳສຳກົນ ທ ີ່ບ ີ່ຫວັງຜົນກ ຳໄລ ແລະໄດ້ຮ່ວມມືກັບ 
ພຳກລັດໃນກຳນ ເຮັດວຽກພັດທະນຳຊຸມຊົນຫລຳຍຂະແໜ່ງກຳນ ຕັໍ້ງແຕ່ປ  1975. ປະຈຸບັນ ອົງກຳນ ໄດ້ເຊັນ 
ບົດບັນທຶກຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ຮ່ວມກັບ ພະແນກກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ແຂວງ ຊຽງຂວຳງ ໃນນຳມຕຳງໜ້ຳໃຫ້ແກ່ 
ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ເພືີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ “ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການຄຸູ້ມຄອງທີິ່ດິນ 
ແລະ ດິນກະສິກ າ ເພືິ່ອການພັດທະນາ ແບບຢືນຢົງ ຢ ູ່ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ” ເຊິີ່ງເລ ີ່ມ 
ແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພຳ ປິ 2020 ແລະ ຈະສິໍ້ນສຸດ ເດືອນ ມ ນຳ ປິ 2023. ກິດຈະກ ຳຫຼັກຂອງໂຄງກຳນແມ່ນ 1.) 
ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ, ນິຕິກ ຳ ກ່ຽວກັບກຳນຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນ, ດິນກະສິກ ຳ ແລະ ອອກໃບຢັໍ້ງຢືນທ ີ່ດິນກະສິກ ຳ, 2.) 
ສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂັໍ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ຳນ. ກິດຈະກ ຳເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ໄດ້ດ ຳເນ ນຢູ່ 60 ບ້ຳນ 
ໃນເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວຳງ ໂດຍມ  04 ຫ້ອງກຳນຫຼກັຂັໍ້ນເມືອງ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ ຳ ຮ່ວມກັບ ອົງກຳນ 
ເຊ ັ ີ່ນ ຫ້ອງກຳນ ກະສິກ  ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້, ຊັບພະຍຳກອນ ແລະ ສິ ີ່ງແວດ ລ້ອມ , ຫ້ອງກຳນຍຸຕ ິທ  ຳ ແລະ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ.  
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ຄວາມເປັນມາໂດຍລວມ 
 
ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ແລະ ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ມ ຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ກຳນໃຫ້ຄວຳມ 
ຮູ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໂດຍທ ີ່ ໄລຟ໌ ເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ໃຫ້ຄ ຳປຶກສຳແບບຕ ີ່ເນືີ່ອງ ໃນກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງຳນ ອົງກຳນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດ.  ເດືອນ 
ກັນຍຳ ປ  2020 ໂຄງກຳນໄລຟ໌ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ທັກສະທ ີ່ຫຼຳກຫຼຳຍໃນກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຕ ີ່ກຳນ 
ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນສິດທິຕຳມປະເພນ  ແລະ ສິດທິຕ່ຳງໆ ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໃຫ້ແກພ່ະນັກງຳນ ອົງກຳນ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດ ຈ ຳນວນ 23 ທ່ຳນ (ຍິງ 08 ທ່ຳນ) ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດຂັໍ້ນເມືອງ ຈຳກ 04 

ຫ້ອງກຳນ. ນອກຈຳກນັໍ້ນແລ້ວ ໃນເດືອນ ມິຖຸນຳ ປ  2021 ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ຍັງໄດ້ຈັດກຳນຝຶກອົບຮົມທຳງອອນລຳຍ 
ເພືີ່ອທວນຄືນ ແລະ ໃຫ້ຄ ຳປຶກໃນກຳນຮັບມືກັບບັນຫຳ ທ ີ່ທ ມ ງຳນຂອງອົງກຳນພົບພ ໍ້ ເວລຳເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ 
ລວມທັງທັກສະກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນໃນຊຸມຊົນ.    
 
 
 
 
 
 
 

ໄລຟ໌ ເປັນໂຄງກຳນໜຶ ີ່ງ ທ ີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບກຳນປູກຈິດສ ຳນຶກດ້ຳນກົດໝຳຍ ດ້ວຍຮູບກຳນຮ່ວມມື 
ກັບຄູ່ຮ່ວມງຳນ ບົນພືໍ້ນຖຳນຄວຳມເທົີ່ຳທຽມກັນ. ໄລຟ໌ ແມ່ນສະມຳຊິກຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລືີ່ອງທ ີ່ດິນ 
(LIWG) ແລະ ຢູ່ພຳຍໃຕ້ອົງກຳນ ບ້ຳນຈຸດສຸມສຳກົນ (VFI). ປະຈຸບັນໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນ 
ທຶນຈຳກ ສະຫະພຳບ ເອ ຣົບ. ຄູ່ຮ່ວມງຳນ ຂອງ ໄລຟ໌ ມ : CARE, CCL, CORD, FAO, GAPE, GIZ, Helvetas, 
JVC, MCC, Oxfam, VFI, World Renew, RRDPA, PSNUA ແລະ ອົງກຳນອື ີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນ ສະມຳຊິກຂອງ 
ກຸ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລື ີ່ອງທ ີ່ດິນ. ຄູ ່ຮ່ວມງຳນຫຼ ັກພຳກລັດແມ່ນ ກົມຄຸ ້ມຄອງທ ີ່ດິນກະສິກ ຳ (DALaM), 
ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້. ເປົໍ້ຳໝຳຍລວມ ຂອງໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ແມ່ນ “ການເຊືິ່ອມສານ” ວຽກງຳນທ ີ່ດິນ 
ເຂົ ໍ້ຳໃນກິດຈະກ ຳຂອງອົງກຳນຄູ ່ຮ ່ວມງຳນ  ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງ ໃຫ້ກ ັບຜູ ້ຄອບຄອງທ ີ່ດ ິນ ແລະ 
ຄອບຄົວຊຳວກະສິກອນຂະໜຳດນ້ອຍ ໃຫ້ມ ຄວຳມໝັໍ້ນຄົງ ແລະ ຄ ໍ້ຳປະກັນກຳນ ຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ໃນໄລຍະຍຳວ. 
ເພືີ່ອບັນລຸເປົໍ້ຳໝຳຍດັີ່ງກ່ຳວ ໄລຟ໌ ປະຕິບັດວຽກງຳນຜ່ຳນ ກິດຈະກ ຳ ສ້ຳງຄວຳມອຳດ ສຳມຳດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບຳຍ 
ແລະ ນິຕິກ ຳທ ີ່ສ ຳຄັນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍຳກອນ ທ ຳມະຊຳດໃຫ້ກັບ ອົງກຳນ ຈັດຕັໍ້ງທຳງສັງຄົມ, 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນຳ, ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບຳນ ແລະ ພຳກເອ ກະຊົນ. ພຳບວ ດ ໂອ ກ່ຽວກັບໂຄງກຳນໄລຟ໌ 
ສຳມຳດເຂົໍ້ຳເບິີ່ງໄດ້ທ ີ່: https://bit.ly/3sMDQ6R  
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ຄວາມເປັນມາໂດຍລວມ 
 
ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ແລະ ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ມ ຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ກຳນໃຫ້ຄວຳມ 
ຮູ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໂດຍທ ີ່ ໄລຟ໌ ເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ໃຫ້ຄ ຳປຶກສຳແບບຕ ີ່ເນືີ່ອງ ໃນກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງຳນ ອົງກຳນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດ.  ເດືອນ 
ກັນຍຳ ປ  2020 ໂຄງກຳນໄລຟ໌ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ທັກສະທ ີ່ຫຼຳກຫຼຳຍໃນກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຕ ີ່ກຳນ 
ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນສິດທິຕຳມປະເພນ  ແລະ ສິດທິຕ່ຳງໆ ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໃຫ້ແກພ່ະນັກງຳນ ອົງກຳນ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດ ຈ ຳນວນ 23 ທ່ຳນ (ຍິງ 08 ທ່ຳນ) ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດຂັໍ້ນເມືອງ ຈຳກ 04 

ຫ້ອງກຳນ. ນອກຈຳກນັໍ້ນແລ້ວ ໃນເດືອນ ມິຖຸນຳ ປ  2021 ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ຍັງໄດ້ຈັດກຳນຝຶກອົບຮົມທຳງອອນລຳຍ 
ເພືີ່ອທວນຄືນ ແລະ ໃຫ້ຄ ຳປຶກໃນກຳນຮັບມືກັບບັນຫຳ ທ ີ່ທ ມ ງຳນຂອງອົງກຳນພົບພ ໍ້ ເວລຳເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ 
ລວມທັງທັກສະກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນໃນຊຸມຊົນ.    
 
 
 
 
 
 
 

ໄລຟ໌ ເປັນໂຄງກຳນໜຶ ີ່ງ ທ ີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບກຳນປູກຈິດສ ຳນຶກດ້ຳນກົດໝຳຍ ດ້ວຍຮູບກຳນຮ່ວມມື 
ກັບຄູ່ຮ່ວມງຳນ ບົນພືໍ້ນຖຳນຄວຳມເທົີ່ຳທຽມກັນ. ໄລຟ໌ ແມ່ນສະມຳຊິກຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລືີ່ອງທ ີ່ດິນ 
(LIWG) ແລະ ຢູ່ພຳຍໃຕ້ອົງກຳນ ບ້ຳນຈຸດສຸມສຳກົນ (VFI). ປະຈຸບັນໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນ 
ທຶນຈຳກ ສະຫະພຳບ ເອ ຣົບ. ຄູ່ຮ່ວມງຳນ ຂອງ ໄລຟ໌ ມ : CARE, CCL, CORD, FAO, GAPE, GIZ, Helvetas, 
JVC, MCC, Oxfam, VFI, World Renew, RRDPA, PSNUA ແລະ ອົງກຳນອື ີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນ ສະມຳຊິກຂອງ 
ກຸ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລື ີ່ອງທ ີ່ດິນ. ຄູ ່ຮ່ວມງຳນຫຼ ັກພຳກລັດແມ່ນ ກົມຄຸ ້ມຄອງທ ີ່ດິນກະສິກ ຳ (DALaM), 
ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້. ເປົໍ້ຳໝຳຍລວມ ຂອງໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ແມ່ນ “ການເຊືິ່ອມສານ” ວຽກງຳນທ ີ່ດິນ 
ເຂົ ໍ້ຳໃນກິດຈະກ ຳຂອງອົງກຳນຄູ ່ຮ ່ວມງຳນ  ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງ ໃຫ້ກ ັບຜູ ້ຄອບຄອງທ ີ່ດ ິນ ແລະ 
ຄອບຄົວຊຳວກະສິກອນຂະໜຳດນ້ອຍ ໃຫ້ມ ຄວຳມໝັໍ້ນຄົງ ແລະ ຄ ໍ້ຳປະກັນກຳນ ຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ໃນໄລຍະຍຳວ. 
ເພືີ່ອບັນລຸເປົໍ້ຳໝຳຍດັີ່ງກ່ຳວ ໄລຟ໌ ປະຕິບັດວຽກງຳນຜ່ຳນ ກິດຈະກ ຳ ສ້ຳງຄວຳມອຳດ ສຳມຳດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບຳຍ 
ແລະ ນິຕິກ ຳທ ີ່ສ ຳຄັນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍຳກອນ ທ ຳມະຊຳດໃຫ້ກັບ ອົງກຳນ ຈັດຕັໍ້ງທຳງສັງຄົມ, 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນຳ, ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບຳນ ແລະ ພຳກເອ ກະຊົນ. ພຳບວ ດ ໂອ ກ່ຽວກັບໂຄງກຳນໄລຟ໌ 
ສຳມຳດເຂົໍ້ຳເບິີ່ງໄດ້ທ ີ່: https://bit.ly/3sMDQ6R  
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ກ ລະນ ສຶກສຳຄັໍ້ງນ ໍ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ກັບ 03 ບ້ຳນເປົີ່ຳໝຳຍ ທ ີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ, ໃນນ ໍ້ລວມທັງສິດຕຳມ 
ປະເພນ , ສິດຕ ີ່ກ ຳມະສິດທ ີ່ດິນ ແລະ ວິທ ກຳນແກ້ໄຂ້ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃຫ້ກັບບ້ຳນ.  
 

 
ຮູບ 1: ບ້ຳນ ລຳດບວກ, ©ເລໂນ່ນ ບຸນເພັງ                  ຮູບ 2: ກຸ່ມແມ່ຍິງບ້ຳນ ຍອດງືມ, ©ເພັດສຳຄອນ ສົມຟອງບຸດຕະຂັນ 

ກ ລະນີສຶກສາ  
ພືໍ້ນທີິ່ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ: ບ້ານ ຄັງໄຂ, ບ້ານ ຍອດງືິ່ມ ແລະ ບ້ານ ລາດບວກ, ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ວິທີການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ: ສົນທະນຳພະນັກງຳນອົງກຳນ ແລະ ທ ມງຳນເມືອງ, ສ ຳພຳດອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ, ຊຳວບ້ຳນ 
ກຸມ່ຍິງ-ຊຳຍ, ສ ຳພຳດບຸກຄົນຊຳຍ-ຍິງ ຜູ້ທ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນຝຶກອົບຮົມ. ເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນແບບຄຸນນະພຳບ, 
ເນັໍ້ນກຳນສົນທະນຳ ແລະ ກຳນມ ສ່ວນຮ່ວມ, ເອົຳໃຈໃສ່ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ກຳນມ ສ່ວນຂອງຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍທຳງດ້ຳນ ອຳຍຸ, ເພດ, 
ສະຖຳນະທຳງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ.  

ຈ ານວນຜ ູ້ສ າພາດ: ພະນັກງຳນ ອົງກຳນມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ 04  (ແມ່ຍິງ 0), ພະນັກງຳນເມືອງ 08 (ແມ່ຍິງ 3), 
ຂັໍ້ນບ້ຳນມ  ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 44 (ແມ່ຍິງ 25), ຜູ້ບ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 40 (ແມ່ຍິງ 23). 

 ບ້ານ ຄັງໄຂ ບ້ານ ຍອດງືິ່ມ ບ້ານ ລາດບວກ 

ອົງການ ມິດຕະພາບເມັນໂນນາຍ ເປັນອົງກຳນພັດທະນຳສຳກົນ ທ ີ່ບ ີ່ຫວັງຜົນກ ຳໄລ ແລະໄດ້ຮ່ວມມືກັບ 
ພຳກລັດໃນກຳນ ເຮັດວຽກພັດທະນຳຊຸມຊົນຫລຳຍຂະແໜ່ງກຳນ ຕັໍ້ງແຕ່ປ  1975. ປະຈຸບັນ ອົງກຳນ ໄດ້ເຊັນ 
ບົດບັນທຶກຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ຮ່ວມກັບ ພະແນກກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ແຂວງ ຊຽງຂວຳງ ໃນນຳມຕຳງໜ້ຳໃຫ້ແກ່ 
ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ເພືີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ “ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການຄຸູ້ມຄອງທີິ່ດິນ 
ແລະ ດິນກະສິກ າ ເພືິ່ອການພັດທະນາ ແບບຢືນຢົງ ຢ ູ່ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ” ເຊິີ່ງເລ ີ່ມ 
ແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພຳ ປິ 2020 ແລະ ຈະສິໍ້ນສຸດ ເດືອນ ມ ນຳ ປິ 2023. ກິດຈະກ ຳຫຼັກຂອງໂຄງກຳນແມ່ນ 1.) 
ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ, ນິຕິກ ຳ ກ່ຽວກັບກຳນຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນ, ດິນກະສິກ ຳ ແລະ ອອກໃບຢັໍ້ງຢືນທ ີ່ດິນກະສິກ ຳ, 2.) 
ສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂັໍ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ຳນ. ກິດຈະກ ຳເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ໄດ້ດ ຳເນ ນຢູ່ 60 ບ້ຳນ 
ໃນເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວຳງ ໂດຍມ  04 ຫ້ອງກຳນຫຼກັຂັໍ້ນເມືອງ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ ຳ ຮ່ວມກັບ ອົງກຳນ 
ເຊ ັ ີ່ນ ຫ້ອງກຳນ ກະສິກ  ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້, ຊັບພະຍຳກອນ ແລະ ສິ ີ່ງແວດ ລ້ອມ, ຫ້ອງກຳນຍຸຕ ິທ  ຳ ແລະ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ.  
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ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ແລະ ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ມ ຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ກຳນໃຫ້ຄວຳມ 
ຮູ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໂດຍທ ີ່ ໄລຟ໌ ເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ໃຫ້ຄ ຳປຶກສຳແບບຕ ີ່ເນືີ່ອງ ໃນກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງຳນ ອົງກຳນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດ.  ເດືອນ 
ກັນຍຳ ປ  2020 ໂຄງກຳນໄລຟ໌ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ທັກສະທ ີ່ຫຼຳກຫຼຳຍໃນກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຕ ີ່ກຳນ 
ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນສິດທິຕຳມປະເພນ  ແລະ ສິດທິຕ່ຳງໆ ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໃຫ້ແກພ່ະນັກງຳນ ອົງກຳນ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດ ຈ ຳນວນ 23 ທ່ຳນ (ຍິງ 08 ທ່ຳນ) ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດຂັໍ້ນເມືອງ ຈຳກ 04 

ຫ້ອງກຳນ. ນອກຈຳກນັໍ້ນແລ້ວ ໃນເດືອນ ມິຖຸນຳ ປ  2021 ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ຍັງໄດ້ຈັດກຳນຝຶກອົບຮົມທຳງອອນລຳຍ 
ເພືີ່ອທວນຄືນ ແລະ ໃຫ້ຄ ຳປຶກໃນກຳນຮັບມືກັບບັນຫຳ ທ ີ່ທ ມ ງຳນຂອງອົງກຳນພົບພ ໍ້ ເວລຳເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ 
ລວມທັງທັກສະກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນໃນຊຸມຊົນ.    
 
 
 
 
 
 
 

ໄລຟ໌ ເປັນໂຄງກຳນໜຶ ີ່ງ ທ ີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບກຳນປູກຈິດສ ຳນຶກດ້ຳນກົດໝຳຍ ດ້ວຍຮູບກຳນຮ່ວມມື 
ກັບຄູ່ຮ່ວມງຳນ ບົນພືໍ້ນຖຳນຄວຳມເທົີ່ຳທຽມກັນ. ໄລຟ໌ ແມ່ນສະມຳຊິກຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລືີ່ອງທ ີ່ດິນ 
(LIWG) ແລະ ຢູ່ພຳຍໃຕ້ອົງກຳນ ບ້ຳນຈຸດສຸມສຳກົນ (VFI). ປະຈຸບັນໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນ 
ທຶນຈຳກ ສະຫະພຳບ ເອ ຣົບ. ຄູ່ຮ່ວມງຳນ ຂອງ ໄລຟ໌ ມ : CARE, CCL, CORD, FAO, GAPE, GIZ, Helvetas, 
JVC, MCC, Oxfam, VFI, World Renew, RRDPA, PSNUA ແລະ ອົງກຳນອື ີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນ ສະມຳຊິກຂອງ 
ກຸ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລື ີ່ອງທ ີ່ດິນ. ຄູ ່ຮ່ວມງຳນຫຼ ັກພຳກລັດແມ່ນ ກົມຄຸ ້ມຄອງທ ີ່ດິນກະສິກ ຳ (DALaM), 
ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້. ເປົໍ້ຳໝຳຍລວມ ຂອງໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ແມ່ນ “ການເຊືິ່ອມສານ” ວຽກງຳນທ ີ່ດິນ 
ເຂົ ໍ້ຳໃນກິດຈະກ ຳຂອງອົງກຳນຄູ ່ຮ ່ວມງຳນ  ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງ ໃຫ້ກ ັບຜູ ້ຄອບຄອງທ ີ່ດ ິນ ແລະ 
ຄອບຄົວຊຳວກະສິກອນຂະໜຳດນ້ອຍ ໃຫ້ມ ຄວຳມໝັໍ້ນຄົງ ແລະ ຄ ໍ້ຳປະກັນກຳນ ຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ໃນໄລຍະຍຳວ. 
ເພືີ່ອບັນລຸເປົໍ້ຳໝຳຍດັີ່ງກ່ຳວ ໄລຟ໌ ປະຕິບັດວຽກງຳນຜ່ຳນ ກິດຈະກ ຳ ສ້ຳງຄວຳມອຳດ ສຳມຳດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບຳຍ 
ແລະ ນິຕິກ ຳທ ີ່ສ ຳຄັນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍຳກອນ ທ ຳມະຊຳດໃຫ້ກັບ ອົງກຳນ ຈັດຕັໍ້ງທຳງສັງຄົມ, 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນຳ, ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບຳນ ແລະ ພຳກເອ ກະຊົນ. ພຳບວ ດ ໂອ ກ່ຽວກັບໂຄງກຳນໄລຟ໌ 
ສຳມຳດເຂົໍ້ຳເບິີ່ງໄດ້ທ ີ່: https://bit.ly/3sMDQ6R  
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ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ແລະ ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ມ ຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ກຳນໃຫ້ຄວຳມ 
ຮູ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໂດຍທ ີ່ ໄລຟ໌ ເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ໃຫ້ຄ ຳປຶກສຳແບບຕ ີ່ເນືີ່ອງ ໃນກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງຳນ ອົງກຳນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດ.  ເດືອນ 
ກັນຍຳ ປ  2020 ໂຄງກຳນໄລຟ໌ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ທັກສະທ ີ່ຫຼຳກຫຼຳຍໃນກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຕ ີ່ກຳນ 
ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນສິດທິຕຳມປະເພນ  ແລະ ສິດທິຕ່ຳງໆ ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໃຫ້ແກພ່ະນັກງຳນ ອົງກຳນ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດ ຈ ຳນວນ 23 ທ່ຳນ (ຍິງ 08 ທ່ຳນ) ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນ ຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດຂັໍ້ນເມືອງ ຈຳກ 04 

ຫ້ອງກຳນ. ນອກຈຳກນັໍ້ນແລ້ວ ໃນເດືອນ ມິຖຸນຳ ປ  2021 ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ຍັງໄດ້ຈັດກຳນຝຶກອົບຮົມທຳງອອນລຳຍ 
ເພືີ່ອທວນຄືນ ແລະ ໃຫ້ຄ ຳປຶກໃນກຳນຮັບມືກັບບັນຫຳ ທ ີ່ທ ມ ງຳນຂອງອົງກຳນພົບພ ໍ້ ເວລຳເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ 
ລວມທັງທັກສະກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນໃນຊຸມຊົນ.    
 
 
 
 
 
 
 

ໄລຟ໌ ເປັນໂຄງກຳນໜຶ ີ່ງ ທ ີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບກຳນປູກຈິດສ ຳນຶກດ້ຳນກົດໝຳຍ ດ້ວຍຮູບກຳນຮ່ວມມື 
ກັບຄູ່ຮ່ວມງຳນ ບົນພືໍ້ນຖຳນຄວຳມເທົີ່ຳທຽມກັນ. ໄລຟ໌ ແມ່ນສະມຳຊິກຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລືີ່ອງທ ີ່ດິນ 
(LIWG) ແລະ ຢູ່ພຳຍໃຕ້ອົງກຳນ ບ້ຳນຈຸດສຸມສຳກົນ (VFI). ປະຈຸບັນໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນ 
ທຶນຈຳກ ສະຫະພຳບ ເອ ຣົບ. ຄູ່ຮ່ວມງຳນ ຂອງ ໄລຟ໌ ມ : CARE, CCL, CORD, FAO, GAPE, GIZ, Helvetas, 
JVC, MCC, Oxfam, VFI, World Renew, RRDPA, PSNUA ແລະ ອົງກຳນອື ີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນ ສະມຳຊິກຂອງ 
ກຸ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລື ີ່ອງທ ີ່ດິນ. ຄູ ່ຮ່ວມງຳນຫຼ ັກພຳກລັດແມ່ນ ກົມຄຸ ້ມຄອງທ ີ່ດິນກະສິກ ຳ (DALaM), 
ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້. ເປົໍ້ຳໝຳຍລວມ ຂອງໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ແມ່ນ “ການເຊືິ່ອມສານ” ວຽກງຳນທ ີ່ດິນ 
ເຂົ ໍ້ຳໃນກິດຈະກ ຳຂອງອົງກຳນຄູ ່ຮ ່ວມງຳນ  ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງ ໃຫ້ກ ັບຜູ ້ຄອບຄອງທ ີ່ດ ິນ ແລະ 
ຄອບຄົວຊຳວກະສິກອນຂະໜຳດນ້ອຍ ໃຫ້ມ ຄວຳມໝັໍ້ນຄົງ ແລະ ຄ ໍ້ຳປະກັນກຳນ ຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ໃນໄລຍະຍຳວ. 
ເພືີ່ອບັນລຸເປົໍ້ຳໝຳຍດັີ່ງກ່ຳວ ໄລຟ໌ ປະຕິບັດວຽກງຳນຜ່ຳນ ກິດຈະກ ຳ ສ້ຳງຄວຳມອຳດ ສຳມຳດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບຳຍ 
ແລະ ນິຕິກ ຳທ ີ່ສ ຳຄັນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍຳກອນ ທ ຳມະຊຳດໃຫ້ກັບ ອົງກຳນ ຈັດຕັໍ້ງທຳງສັງຄົມ, 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນຳ, ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບຳນ ແລະ ພຳກເອ ກະຊົນ. ພຳບວ ດ ໂອ ກ່ຽວກັບໂຄງກຳນໄລຟ໌ 
ສຳມຳດເຂົໍ້ຳເບິີ່ງໄດ້ທ ີ່: https://bit.ly/3sMDQ6R  
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ແມ່ນປະຕິບັດ ຄືກັບຊົນເຜົີ່ຳ ລຳວ ໃນບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ຍອດງືີ່ມ ຄືສືບທອດສຳຍຍຳດທຳງແມ່ຍິງ. ດິນລວມໝູ່ ແລະ 
ເຂດແດນບ້ຳນແມ່ນຄອບຄອງ ໂດຍ ເຖົໍ້ຳແກ່ແນວໂຮມ, ຫົວໜ້ຳ ສິີ່ງຊຳວ ແລະ ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ.  ສ ຳລັບກຳນ 
ຄອບຄອງ ແລະ ກ ຳມະສິດໃນ ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝູ່ມ ດັີ່ງນ ໍ້.  

2. ການຄອບຄອງ ແລະ ກ າມະສິດຕ ິ່ທີິ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງບຸກຄົນ 
 

ລະບົບກຳນປະຕິບັດທຳງສັງຄົມ ມ ອິດທິພົນ 
ສົີ່ງຕ ີ່ດ້ຳນສິດຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ແລະ ຄວຳມ 
ເປັນ ເຈົໍ້ຳຂອງຕ ີ່ກ ຳມະສິດທ ີ່ດິນນັໍ້ນໆ ເຈົໍ້ຳ 
ຂອງກ ຳ ມະສິດທ ີ່ດິນ ມ ສິດໃນກຳນຕັດສິນ 
ກຳນມອບ ໂອນ ແລະ ນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນ. ດິນ 
ສ່ວນຕົວ ຫຼ ື ດິນຄອບຄົວ ແມ່ນຮູບແບບ 
ນຶີ່ງທ ີ່ປະຕິບັດສືບຕ ີ່ ກັນມຳຕຳມປະເພນ . ໃນ 
ບ້ຳນສຶກສຳພົບວ່ຳ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ 
ຍອດງຶີ່ມ ເຜົີ່ຳລຳວ ສ່ວນຫຼຳຍແລ້ວດິນແມ່ນ 
ສືບທອດຜ່ຳນແມ່ຫຳລູກສຳວ ໝຳຍຄວຳມ 
ວ່ຳ ກຳນສືບທອດຜ່ຳນທຳງ ແມ່ຍິງ ແມ່ນ 
ກຳນເອົຳລູກສຳວລ້ຽງເຮືອນ, ດິນເຮືອນ ແລະ 
ດ ິນກຳນຜະລ ິດສ ່ວນໜ ຶ ີ່ ງ ແມ ່ ນມອບ 
ຈຳກແມ່ສູ່ລູກສຳວ,  ກ ຳມະສິດໃນກຳນຄອບ 
ຄອງທ ີ່ດິນ ຂອງບຸກຄົນ ຕົກເປັນຂອງແມ່ຍິງ 

ສ່ວນຫຼຳຍ ແລະ ຊືີ່ໃນເອກະສຳນທ ີ່ດິນອອກຊືີ່ແມ່ຍິງ ແຕ່ກ ີ່ມ ຊືີ່ຜູ້ຊຳຍ (ຊືີ່ຜົວ) ໃນບຳງ ກ ລະນ .  ເຜົີ່ຳມົໍ້ງແມ່ນສືບທອດ 
ມໍລະດົກທ ີ່ດິນຜ່ຳນພ ີ່ສູ ່ລູກຊຳຍ ກ ຳມະສິດໃນກຳນຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ຕົກຢູ່ກັບຜູ້ຊຳຍ ແລະ ຊືີ່ໃນເອກະສຳນທ ີ່ດິນ 
ແມ່ນອອກຊືີ່ຜູ ້ຊຳຍ (ຊືີ່ຜົວ). ສ ຳລັບ ປະຊຳຊົນບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນເອົຳລູກສຳວ ລ້ຽງເຮືອນ, ດິນກຳນຜະລິດ 
ມອບໃຫ້ທັງລູກຍິງ ແລະ ລູກຊຳຍ ແຕ່ລູກສຳວຜູ້ທ ີ່ລ້ຽງເຮືອນຈະໄດ້ ດິນເຮືອນ ແລະ ດິນປະເພດອືີ່ນຫຼຳຍກວ່ຳ 
ລູກຄົນອືີ່ນ. ຢ່ຳງໃດກ ີ່ຕຳມ, ເຖິງແມ່ນວ່ຳດິນໄດ້ມຳຈຳກທຳງຝ່ຳຍແມ່ຍິງ ແຕ່ ອ ຳນຳດໃນກຳນ ຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ແມ່ນຂຶໍ້ນ 
ກັບຜູ້ຊຳຍ ສ ຳລັບກຳນຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ເນືີ່ອງຈຳກກຳນ ປະຕິບັດຕຳມຮ ດຄອງ ປະເພນ  ແລະ ໂຄງສ້ຳງກຳນ 
ປົກຄອງທຳງສັງຄົມທ ີ່ຖືຜູ້ຊຳຍ ຫຼື ຜົວເປັນຫົວໜ້ຳຄອບຄົວ.  

3. ການຄອບຄອງ ແລະ ນ າໃຊູ້ດິນລວມໝ ູ່ຕາມປະເພນີໃນບ້ານ 
 

ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນຈຳກກຳນສຶກສຳ ລຳຍງຳນວ່ຳ ດິນລວມບ້ຳນ ຫຼື ດິນລວມໝູ່ທ ີ່ເຄ ຍໃຊ້ຕຳມປະເພນ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ນັບມືນັບ 
ລົດລົງ ຍົກເວັໍ້ນບ້ຳນທ ີ່ມ ກຳນຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ກ ຳໜົດເຂດປ່ຳຂອງບ້ຳນໃນເມືີ່ອກ່ອນ.  ດິນທ ີ່ຍັງເປັນຂອງລວມໝູ່ກ ີ່ຄື 
ເຂດປ່ຳໄມ້ ບ້ຳນ ແລະ ເຂດນ ໍ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ ແລະ ຫົວໜ້ຳສິີ່ງຊຳວ. ເມືີ່ອກ່ອນກຳນປະຕິບັດ 
ຕຳມປະເພນ ແມ່ນ ທຸກຄົນມ ສິດຄອບຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊ້. ທຸກຄົນສຳມຳດເຂົໍ້ຳເຖິງ ແລະ ນ ຳໃຊ້ທຸກພືໍ້ນທ ີ່ໃນເຂດບ້ຳນ 
ແລະ ລວມທັງບ້ຳນອືີ່ນ ດ້ວຍກຳນຕົກລົງໂດຍບ ີ່ຕ້ອງມ ເອກະສຳນຢັໍ້ງຢືນ ເພືີ່ອກຳນຜະລິດກະສິກ ຳ, ລ້ຽງສັດ ແລະ 
ໃຊ້ເປັນບ່ອນຫຳອຳຫຳນຕຳມທ ຳມະຊຳດ. ກຳນຈັດສັນທ ີ່ດິນໃນບ້ຳນຄັງໄຂໃນຫຼຳຍປ ຜ່ຳນມຳ ຫຼັງກຳນຈັດສັນທ ີ່ດິນ 
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນໄດ້ມອບສິດຄອບຄອງທ ີ່ດິນໃຫ້ແຕ່ລະໜ່ວຍເປັນຜູ້ ປົກປັກຮັກສຳຄຸ້ມຄອງໃນເມືີ່ອກ່ອນ, 
ປະຈຸບັນພືໍ້ນທ ີ່ດັີ່ງກ່ຳວ  
 

ຮູບ 4: ກຸ່ມອ ຳນຳດກຳນປົກຕອງບ້ຳນ ບ້ຳນຍອດງືີ່ມ, 
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ບ້ຳນ ແລະ ກຸ່ມ 
ຊົນເຜົີ່ຳ 

ສ້ຳງປ  1993, ມ ເຜົີ່ຳລຳວ, 
ກຶມມຸ, ມົໍ້ງ ແລະ ຜູ້ໄທ.  

ສ້ຳງປ  1975, ຕັໍ້ງຊືີ່ບ້ຳນປ  2013. 
ມ  3 ເຜົີ່ຳ: ລຳວ, ຜູ້ໄທ ແລະ ມົໍ້ງ.  

ບ້ຳນດັີ່ງເດ ມ ແລະ ແຍກຈຳກ 
ບ້ຳນສ ເມືອງ ປ  2001. 
ເຜົີ່ຳລຳວ (ພວນ)  

ປະຊຳກອນ ແລະ 
ກຳນດ ຳລົງຊ ວິດ 

3,468 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1,688). 
ສ່ວນຫຼຳຍ ອຳຊ ບ ພະນັກງຳນ, 
ຄ້ຳຂຳຍ, ເຮັດນຳ 

3.422 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1.667), 
682 ຄອບຄົວ. ອຳຊ ບສ່ວນ 
ຫຼຳຍເຮັດສວນ, ໄຮ່, ນຳ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ 

277 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 129). 
ອຳຊ ບສ່ວນຫຼຳຍເຮັດນຳ, 
ສວນ, ໄຮ່ ແລະ ລ້ຽງສັດ 

ເນືໍ້ອທ ີ່ບ້ຳນ 4.700 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ) 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມ 27% 

18.608 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ). 
ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ດິນປຸກສ້ຳງ ໄດ້ 
20%, ດິນກະສິກ ຳ 5% 
(ຕົວເລກຄຳດຄະເນ) 

1.600 ຮຕ (ກະຕວງເອົຳ), 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມຫຼຳຍກວ່ຳ 
60% 

ລະບົບທຳງສັງຄົມ ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ 

I. ສິິ່ງທີິ່ຮຽນຮ ູ້ຈາກກ ລະນີສຶກສາ 

1. ການຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ າໃຊູ້ດິນຕາມປະເພນີໃນບ້ານ  
 
ກຳນຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ໃນບ້ຳນສຶກສຳ ໄດ້ປະຕິບັດມຳແຕ່ລຸ່ນປູ່ຍ່ຳ ແລະ ພ ີ່ແມ່ຈົນຮອດປະຈຸ 
ບັນ ບ ີ່ວ່ຳຈະເປັນດິນບຸກຄົນ, ດິນລວມໝູ ຫຼື ເຂດແດນບ້ຳນຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ. ຜູ້ສ ຳພຳດສຳມບ້ຳນ ບອກວ່ຳ ຊຳວ 
ບ້ຳນນ ຳໃຊ້ດິນດ້ວຍກຳນສືບທອດ ມູນມ ຣະດົກມຳຈຳກພ ີ່ແມ່, ຈັບຈ່ອງ ແລະ ນ ຳໃຊ້ດິນດັີ່ງກ່ຳວມຳເປັນເວລຳຫຼຳຍປ . 

ຊຳວບ້ຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ແລະ ສ່ວນ 
ຫຼຳຍແມ່ນມ ໃບ ແຈ້ງເສຍອຳກອນທ ີ່ດິນ, ອິກສ່ວນ 
ໜຶີ່ງແມ່ນບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ເລ ຍ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ເສຍ 
ອຳກອນ (ກະລຸນຳເບິ ີ່ງລຳຍລະອຽດໃນ ຮູບ 3). 
ສ່ວນໃບຕຳດິນຖຳວອນມ ໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ  ແລະ ພົບເຫັນ 
ສ່ວນ ໜຶີ່ງໃນບ້ຳນຍອດງືີ່ມ,  ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ 
ເສຍອຳກຳນ ແລະ ບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນພົບເຫັນໃນ 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ ຫຼຳຍກວ່ຳ ບ້ຳນ ຍອດງື ີ່ມ ແລະ 
ຄັງໄຂ. ສ່ວນຕົວ ເລກໝົດບ້ຳນ ຂອງຈ ຳນວນຕອນ 
ດິນ,  ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ແລະ ດິນຈັບ ຈ່ອງທ ີ່ ໃຊ້ມຳ 
ຫຼຳຍປ  ແມ່ນບ ີ່ ທັນມ ສະ ຖິຕິທ ີ່ເປັນ ທຳງກຳນ ໃນ 
ບ້ຳນເທືີ່ອ. 
 
ສອງໃນສຳມບ້ຳນທ ີ່ສຶກສຳເຊັີ່ນ ບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ 
ຍອດງືີ່ມ ສ ຳລັບເຜົີ່ຳມົໍ້ງແມ່ນປະຕິບັດ ລະບົບກຳນ ສຶບ 

ທອດຕຳມປະເພນ  ຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນມ ຣະດົກ ແມ່ນໂອນ ຜ່ຳນພ ີ່ສູ່ລູກຊຳຍ, ສ ຳລັບ ເຜົີ່ຳລຳວ 
ກຳນສືບທອດ ຕຳມປະເພນ  ແມ່ນຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ, ມ ຣະດົກທ ີ່ເປັນທ ີ່ດິນ ແມ່ນໂອນຜ່ຳນແມ່ສູ່ລູກສຳວ ແລະ 
ລູກຊຳຍໃນບຳງກ ລະນ .  ສ່ວນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນປະຕິບັດກຳນສຶບທອດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ ແລະ ກຳນສຶບທອດ 

 
ຮູູບ 3: ເອກະສຳນຢັໍ້ງຢືນທ ີ່ດິນໃນກຸ່ມສຶກສຳ 
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ບ້ຳນ ແລະ ກຸ່ມ 
ຊົນເຜົີ່ຳ 

ສ້ຳງປ  1993, ມ ເຜົີ່ຳລຳວ, 
ກຶມມຸ, ມົໍ້ງ ແລະ ຜູ້ໄທ.  

ສ້ຳງປ  1975, ຕັໍ້ງຊືີ່ບ້ຳນປ  2013. 
ມ  3 ເຜົີ່ຳ: ລຳວ, ຜູ້ໄທ ແລະ ມົໍ້ງ.  

ບ້ຳນດັີ່ງເດ ມ ແລະ ແຍກຈຳກ 
ບ້ຳນສ ເມືອງ ປ  2001. 
ເຜົີ່ຳລຳວ (ພວນ)  

ປະຊຳກອນ ແລະ 
ກຳນດ ຳລົງຊ ວິດ 

3,468 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1,688). 
ສ່ວນຫຼຳຍ ອຳຊ ບ ພະນັກງຳນ, 
ຄ້ຳຂຳຍ, ເຮັດນຳ 

3.422 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1.667), 
682 ຄອບຄົວ. ອຳຊ ບສ່ວນ 
ຫຼຳຍເຮັດສວນ, ໄຮ່, ນຳ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ 

277 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 129). 
ອຳຊ ບສ່ວນຫຼຳຍເຮັດນຳ, 
ສວນ, ໄຮ່ ແລະ ລ້ຽງສັດ 

ເນືໍ້ອທ ີ່ບ້ຳນ 4.700 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ) 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມ 27% 

18.608 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ). 
ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ດິນປຸກສ້ຳງ ໄດ້ 
20%, ດິນກະສິກ ຳ 5% 
(ຕົວເລກຄຳດຄະເນ) 

1.600 ຮຕ (ກະຕວງເອົຳ), 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມຫຼຳຍກວ່ຳ 
60% 

ລະບົບທຳງສັງຄົມ ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ 

I. ສິິ່ງທີິ່ຮຽນຮ ູ້ຈາກກ ລະນີສຶກສາ 

1. ການຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ າໃຊູ້ດິນຕາມປະເພນີໃນບ້ານ  
 
ກຳນຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ໃນບ້ຳນສຶກສຳ ໄດ້ປະຕິບັດມຳແຕ່ລຸ່ນປູ່ຍ່ຳ ແລະ ພ ີ່ແມ່ຈົນຮອດປະຈຸ 
ບັນ ບ ີ່ວ່ຳຈະເປັນດິນບຸກຄົນ, ດິນລວມໝູ ຫຼື ເຂດແດນບ້ຳນຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ. ຜູ້ສ ຳພຳດສຳມບ້ຳນ ບອກວ່ຳ ຊຳວ 
ບ້ຳນນ ຳໃຊ້ດິນດ້ວຍກຳນສືບທອດ ມູນມ ຣະດົກມຳຈຳກພ ີ່ແມ່, ຈັບຈ່ອງ ແລະ ນ ຳໃຊ້ດິນດັີ່ງກ່ຳວມຳເປັນເວລຳຫຼຳຍປ . 

ຊຳວບ້ຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ແລະ ສ່ວນ 
ຫຼຳຍແມ່ນມ ໃບ ແຈ້ງເສຍອຳກອນທ ີ່ດິນ, ອິກສ່ວນ 
ໜຶີ່ງແມ່ນບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ເລ ຍ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ເສຍ 
ອຳກອນ (ກະລຸນຳເບິ ີ່ງລຳຍລະອຽດໃນ ຮູບ 3). 
ສ່ວນໃບຕຳດິນຖຳວອນມ ໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ  ແລະ ພົບເຫັນ 
ສ່ວນ ໜຶີ່ງໃນບ້ຳນຍອດງືີ່ມ,  ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ 
ເສຍອຳກຳນ ແລະ ບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນພົບເຫັນໃນ 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ ຫຼຳຍກວ່ຳ ບ້ຳນ ຍອດງື ີ່ມ ແລະ 
ຄັງໄຂ. ສ່ວນຕົວ ເລກໝົດບ້ຳນ ຂອງຈ ຳນວນຕອນ 
ດິນ,  ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ແລະ ດິນຈັບ ຈ່ອງທ ີ່ ໃຊ້ມຳ 
ຫຼຳຍປ  ແມ່ນບ ີ່ ທັນມ ສະ ຖິຕິທ ີ່ເປັນ ທຳງກຳນ ໃນ 
ບ້ຳນເທືີ່ອ. 
 
ສອງໃນສຳມບ້ຳນທ ີ່ສຶກສຳເຊັີ່ນ ບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ 
ຍອດງືີ່ມ ສ ຳລັບເຜົີ່ຳມົໍ້ງແມ່ນປະຕິບັດ ລະບົບກຳນ ສຶບ 

ທອດຕຳມປະເພນ  ຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນມ ຣະດົກ ແມ່ນໂອນ ຜ່ຳນພ ີ່ສູ່ລູກຊຳຍ, ສ ຳລັບ ເຜົີ່ຳລຳວ 
ກຳນສືບທອດ ຕຳມປະເພນ  ແມ່ນຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ, ມ ຣະດົກທ ີ່ເປັນທ ີ່ດິນ ແມ່ນໂອນຜ່ຳນແມ່ສູ່ລູກສຳວ ແລະ 
ລູກຊຳຍໃນບຳງກ ລະນ .  ສ່ວນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນປະຕິບັດກຳນສຶບທອດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ ແລະ ກຳນສຶບທອດ 

 
ຮູູບ 3: ເອກະສຳນຢັໍ້ງຢືນທ ີ່ດິນໃນກຸ່ມສຶກສຳ 
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ບ້ຳນ ແລະ ກຸ່ມ 
ຊົນເຜົີ່ຳ 

ສ້ຳງປ  1993, ມ ເຜົີ່ຳລຳວ, 
ກຶມມຸ, ມົໍ້ງ ແລະ ຜູ້ໄທ.  

ສ້ຳງປ  1975, ຕັໍ້ງຊືີ່ບ້ຳນປ  2013. 
ມ  3 ເຜົີ່ຳ: ລຳວ, ຜູ້ໄທ ແລະ ມົໍ້ງ.  

ບ້ຳນດັີ່ງເດ ມ ແລະ ແຍກຈຳກ 
ບ້ຳນສ ເມືອງ ປ  2001. 
ເຜົີ່ຳລຳວ (ພວນ)  

ປະຊຳກອນ ແລະ 
ກຳນດ ຳລົງຊ ວິດ 

3,468 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1,688). 
ສ່ວນຫຼຳຍ ອຳຊ ບ ພະນັກງຳນ, 
ຄ້ຳຂຳຍ, ເຮັດນຳ 

3.422 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1.667), 
682 ຄອບຄົວ. ອຳຊ ບສ່ວນ 
ຫຼຳຍເຮັດສວນ, ໄຮ່, ນຳ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ 

277 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 129). 
ອຳຊ ບສ່ວນຫຼຳຍເຮັດນຳ, 
ສວນ, ໄຮ່ ແລະ ລ້ຽງສັດ 

ເນືໍ້ອທ ີ່ບ້ຳນ 4.700 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ) 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມ 27% 

18.608 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ). 
ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ດິນປຸກສ້ຳງ ໄດ້ 
20%, ດິນກະສິກ ຳ 5% 
(ຕົວເລກຄຳດຄະເນ) 

1.600 ຮຕ (ກະຕວງເອົຳ), 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມຫຼຳຍກວ່ຳ 
60% 

ລະບົບທຳງສັງຄົມ ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ 

I. ສິິ່ງທີິ່ຮຽນຮ ູ້ຈາກກ ລະນີສຶກສາ 

1. ການຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ າໃຊູ້ດິນຕາມປະເພນີໃນບ້ານ  
 
ກຳນຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ໃນບ້ຳນສຶກສຳ ໄດ້ປະຕິບັດມຳແຕ່ລຸ່ນປູ່ຍ່ຳ ແລະ ພ ີ່ແມ່ຈົນຮອດປະຈຸ 
ບັນ ບ ີ່ວ່ຳຈະເປັນດິນບຸກຄົນ, ດິນລວມໝູ ຫຼື ເຂດແດນບ້ຳນຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ. ຜູ້ສ ຳພຳດສຳມບ້ຳນ ບອກວ່ຳ ຊຳວ 
ບ້ຳນນ ຳໃຊ້ດິນດ້ວຍກຳນສືບທອດ ມູນມ ຣະດົກມຳຈຳກພ ີ່ແມ່, ຈັບຈ່ອງ ແລະ ນ ຳໃຊ້ດິນດັີ່ງກ່ຳວມຳເປັນເວລຳຫຼຳຍປ . 

ຊຳວບ້ຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ແລະ ສ່ວນ 
ຫຼຳຍແມ່ນມ ໃບ ແຈ້ງເສຍອຳກອນທ ີ່ດິນ, ອິກສ່ວນ 
ໜຶີ່ງແມ່ນບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ເລ ຍ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ເສຍ 
ອຳກອນ (ກະລຸນຳເບິ ີ່ງລຳຍລະອຽດໃນ ຮູບ 3). 
ສ່ວນໃບຕຳດິນຖຳວອນມ ໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ  ແລະ ພົບເຫັນ 
ສ່ວນ ໜຶີ່ງໃນບ້ຳນຍອດງືີ່ມ,  ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ 
ເສຍອຳກຳນ ແລະ ບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນພົບເຫັນໃນ 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ ຫຼຳຍກວ່ຳ ບ້ຳນ ຍອດງື ີ່ມ ແລະ 
ຄັງໄຂ. ສ່ວນຕົວ ເລກໝົດບ້ຳນ ຂອງຈ ຳນວນຕອນ 
ດິນ,  ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ແລະ ດິນຈັບ ຈ່ອງທ ີ່ ໃຊ້ມຳ 
ຫຼຳຍປ  ແມ່ນບ ີ່ ທັນມ ສະ ຖິຕິທ ີ່ເປັນ ທຳງກຳນ ໃນ 
ບ້ຳນເທືີ່ອ. 
 
ສອງໃນສຳມບ້ຳນທ ີ່ສຶກສຳເຊັີ່ນ ບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ 
ຍອດງືີ່ມ ສ ຳລັບເຜົີ່ຳມົໍ້ງແມ່ນປະຕິບັດ ລະບົບກຳນ ສຶບ 

ທອດຕຳມປະເພນ  ຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນມ ຣະດົກ ແມ່ນໂອນ ຜ່ຳນພ ີ່ສູ່ລູກຊຳຍ, ສ ຳລັບ ເຜົີ່ຳລຳວ 
ກຳນສືບທອດ ຕຳມປະເພນ  ແມ່ນຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ, ມ ຣະດົກທ ີ່ເປັນທ ີ່ດິນ ແມ່ນໂອນຜ່ຳນແມ່ສູ່ລູກສຳວ ແລະ 
ລູກຊຳຍໃນບຳງກ ລະນ .  ສ່ວນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນປະຕິບັດກຳນສຶບທອດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ ແລະ ກຳນສຶບທອດ 

 
ຮູູບ 3: ເອກະສຳນຢັໍ້ງຢືນທ ີ່ດິນໃນກຸ່ມສຶກສຳ 
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ແມ່ນປະຕິບັດ ຄືກັບຊົນເຜົີ່ຳ ລຳວ ໃນບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ຍອດງືີ່ມ ຄືສືບທອດສຳຍຍຳດທຳງແມ່ຍິງ. ດິນລວມໝູ່ ແລະ 
ເຂດແດນບ້ຳນແມ່ນຄອບຄອງ ໂດຍ ເຖົໍ້ຳແກ່ແນວໂຮມ, ຫົວໜ້ຳ ສິີ່ງຊຳວ ແລະ ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ.  ສ ຳລັບກຳນ 
ຄອບຄອງ ແລະ ກ ຳມະສິດໃນ ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝູ່ມ ດັີ່ງນ ໍ້.  

2. ການຄອບຄອງ ແລະ ກ າມະສິດຕ ິ່ທີິ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງບຸກຄົນ 
 

ລະບົບກຳນປະຕິບັດທຳງສັງຄົມ ມ ອິດທິພົນ 
ສົີ່ງຕ ີ່ດ້ຳນສິດຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ແລະ ຄວຳມ 
ເປັນ ເຈົໍ້ຳຂອງຕ ີ່ກ ຳມະສິດທ ີ່ດິນນັໍ້ນໆ ເຈົໍ້ຳ 
ຂອງກ ຳ ມະສິດທ ີ່ດິນ ມ ສິດໃນກຳນຕັດສິນ 
ກຳນມອບ ໂອນ ແລະ ນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນ. ດິນ 
ສ່ວນຕົວ ຫຼ ື ດິນຄອບຄົວ ແມ່ນຮູບແບບ 
ນຶີ່ງທ ີ່ປະຕິບັດສືບຕ ີ່ ກັນມຳຕຳມປະເພນ . ໃນ 
ບ້ຳນສຶກສຳພົບວ່ຳ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ 
ຍອດງຶີ່ມ ເຜົີ່ຳລຳວ ສ່ວນຫຼຳຍແລ້ວດິນແມ່ນ 
ສືບທອດຜ່ຳນແມ່ຫຳລູກສຳວ ໝຳຍຄວຳມ 
ວ່ຳ ກຳນສືບທອດຜ່ຳນທຳງ ແມ່ຍິງ ແມ່ນ 
ກຳນເອົຳລູກສຳວລ້ຽງເຮືອນ, ດິນເຮືອນ ແລະ 
ດ ິນກຳນຜະລ ິດສ ່ວນໜ ຶ ີ່ ງ ແມ ່ ນມອບ 
ຈຳກແມ່ສູ່ລູກສຳວ,  ກ ຳມະສິດໃນກຳນຄອບ 
ຄອງທ ີ່ດິນ ຂອງບຸກຄົນ ຕົກເປັນຂອງແມ່ຍິງ 

ສ່ວນຫຼຳຍ ແລະ ຊືີ່ໃນເອກະສຳນທ ີ່ດິນອອກຊືີ່ແມ່ຍິງ ແຕ່ກ ີ່ມ ຊືີ່ຜູ້ຊຳຍ (ຊືີ່ຜົວ) ໃນບຳງ ກ ລະນ .  ເຜົີ່ຳມົໍ້ງແມ່ນສືບທອດ 
ມໍລະດົກທ ີ່ດິນຜ່ຳນພ ີ່ສູ ່ລູກຊຳຍ ກ ຳມະສິດໃນກຳນຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ຕົກຢູ່ກັບຜູ້ຊຳຍ ແລະ ຊືີ່ໃນເອກະສຳນທ ີ່ດິນ 
ແມ່ນອອກຊືີ່ຜູ ້ຊຳຍ (ຊືີ່ຜົວ). ສ ຳລັບ ປະຊຳຊົນບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນເອົຳລູກສຳວ ລ້ຽງເຮືອນ, ດິນກຳນຜະລິດ 
ມອບໃຫ້ທັງລູກຍິງ ແລະ ລູກຊຳຍ ແຕ່ລູກສຳວຜູ້ທ ີ່ລ້ຽງເຮືອນຈະໄດ້ ດິນເຮືອນ ແລະ ດິນປະເພດອືີ່ນຫຼຳຍກວ່ຳ 
ລູກຄົນອືີ່ນ. ຢ່ຳງໃດກ ີ່ຕຳມ, ເຖິງແມ່ນວ່ຳດິນໄດ້ມຳຈຳກທຳງຝ່ຳຍແມ່ຍິງ ແຕ່ ອ ຳນຳດໃນກຳນ ຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ແມ່ນຂຶໍ້ນ 
ກັບຜູ້ຊຳຍ ສ ຳລັບກຳນຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ເນືີ່ອງຈຳກກຳນ ປະຕິບັດຕຳມຮ ດຄອງ ປະເພນ  ແລະ ໂຄງສ້ຳງກຳນ 
ປົກຄອງທຳງສັງຄົມທ ີ່ຖືຜູ້ຊຳຍ ຫຼື ຜົວເປັນຫົວໜ້ຳຄອບຄົວ.  

3. ການຄອບຄອງ ແລະ ນ າໃຊູ້ດິນລວມໝ ູ່ຕາມປະເພນີໃນບ້ານ 
 

ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນຈຳກກຳນສຶກສຳ ລຳຍງຳນວ່ຳ ດິນລວມບ້ຳນ ຫຼື ດິນລວມໝູ່ທ ີ່ເຄ ຍໃຊ້ຕຳມປະເພນ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ນັບມືນັບ 
ລົດລົງ ຍົກເວັໍ້ນບ້ຳນທ ີ່ມ ກຳນຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ກ ຳໜົດເຂດປ່ຳຂອງບ້ຳນໃນເມືີ່ອກ່ອນ.  ດິນທ ີ່ຍັງເປັນຂອງລວມໝູ່ກ ີ່ຄື 
ເຂດປ່ຳໄມ້ ບ້ຳນ ແລະ ເຂດນ ໍ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ ແລະ ຫົວໜ້ຳສິີ່ງຊຳວ. ເມືີ່ອກ່ອນກຳນປະຕິບັດ 
ຕຳມປະເພນ ແມ່ນ ທຸກຄົນມ ສິດຄອບຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊ້. ທຸກຄົນສຳມຳດເຂົໍ້ຳເຖິງ ແລະ ນ ຳໃຊ້ທຸກພືໍ້ນທ ີ່ໃນເຂດບ້ຳນ 
ແລະ ລວມທັງບ້ຳນອືີ່ນ ດ້ວຍກຳນຕົກລົງໂດຍບ ີ່ຕ້ອງມ ເອກະສຳນຢັໍ້ງຢືນ ເພືີ່ອກຳນຜະລິດກະສິກ ຳ, ລ້ຽງສັດ ແລະ 
ໃຊ້ເປັນບ່ອນຫຳອຳຫຳນຕຳມທ ຳມະຊຳດ. ກຳນຈັດສັນທ ີ່ດິນໃນບ້ຳນຄັງໄຂໃນຫຼຳຍປ ຜ່ຳນມຳ ຫຼັງກຳນຈັດສັນທ ີ່ດິນ 
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນໄດ້ມອບສິດຄອບຄອງທ ີ່ດິນໃຫ້ແຕ່ລະໜ່ວຍເປັນຜູ້ ປົກປັກຮັກສຳຄຸ້ມຄອງໃນເມືີ່ອກ່ອນ, 
ປະຈຸບັນພືໍ້ນທ ີ່ດັີ່ງກ່ຳວ  
 

ຮູບ 4: ກຸ່ມອ ຳນຳດກຳນປົກຕອງບ້ຳນ ບ້ຳນຍອດງືີ່ມ, 
©ເພັດສຳຄອນ ສົມຟອງບຸດຕະຂັນ 
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ບ້ຳນ ແລະ ກຸ່ມ 
ຊົນເຜົີ່ຳ 

ສ້ຳງປ  1993, ມ ເຜົີ່ຳລຳວ, 
ກຶມມຸ, ມົໍ້ງ ແລະ ຜູ້ໄທ.  

ສ້ຳງປ  1975, ຕັໍ້ງຊືີ່ບ້ຳນປ  2013. 
ມ  3 ເຜົີ່ຳ: ລຳວ, ຜູ້ໄທ ແລະ ມົໍ້ງ.  

ບ້ຳນດັີ່ງເດ ມ ແລະ ແຍກຈຳກ 
ບ້ຳນສ ເມືອງ ປ  2001. 
ເຜົີ່ຳລຳວ (ພວນ)  

ປະຊຳກອນ ແລະ 
ກຳນດ ຳລົງຊ ວິດ 

3,468 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1,688). 
ສ່ວນຫຼຳຍ ອຳຊ ບ ພະນັກງຳນ, 
ຄ້ຳຂຳຍ, ເຮັດນຳ 

3.422 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1.667), 
682 ຄອບຄົວ. ອຳຊ ບສ່ວນ 
ຫຼຳຍເຮັດສວນ, ໄຮ່, ນຳ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ 

277 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 129). 
ອຳຊ ບສ່ວນຫຼຳຍເຮັດນຳ, 
ສວນ, ໄຮ່ ແລະ ລ້ຽງສັດ 

ເນືໍ້ອທ ີ່ບ້ຳນ 4.700 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ) 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມ 27% 

18.608 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ). 
ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ດິນປຸກສ້ຳງ ໄດ້ 
20%, ດິນກະສິກ ຳ 5% 
(ຕົວເລກຄຳດຄະເນ) 

1.600 ຮຕ (ກະຕວງເອົຳ), 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມຫຼຳຍກວ່ຳ 
60% 

ລະບົບທຳງສັງຄົມ ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ 

I. ສິິ່ງທີິ່ຮຽນຮ ູ້ຈາກກ ລະນີສຶກສາ 

1. ການຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ າໃຊູ້ດິນຕາມປະເພນີໃນບ້ານ  
 
ກຳນຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ໃນບ້ຳນສຶກສຳ ໄດ້ປະຕິບັດມຳແຕ່ລຸ່ນປູ່ຍ່ຳ ແລະ ພ ີ່ແມ່ຈົນຮອດປະຈຸ 
ບັນ ບ ີ່ວ່ຳຈະເປັນດິນບຸກຄົນ, ດິນລວມໝູ ຫຼື ເຂດແດນບ້ຳນຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ. ຜູ້ສ ຳພຳດສຳມບ້ຳນ ບອກວ່ຳ ຊຳວ 
ບ້ຳນນ ຳໃຊ້ດິນດ້ວຍກຳນສືບທອດ ມູນມ ຣະດົກມຳຈຳກພ ີ່ແມ່, ຈັບຈ່ອງ ແລະ ນ ຳໃຊ້ດິນດັີ່ງກ່ຳວມຳເປັນເວລຳຫຼຳຍປ . 

ຊຳວບ້ຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ແລະ ສ່ວນ 
ຫຼຳຍແມ່ນມ ໃບ ແຈ້ງເສຍອຳກອນທ ີ່ດິນ, ອິກສ່ວນ 
ໜຶີ່ງແມ່ນບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ເລ ຍ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ເສຍ 
ອຳກອນ (ກະລຸນຳເບິ ີ່ງລຳຍລະອຽດໃນ ຮູບ 3). 
ສ່ວນໃບຕຳດິນຖຳວອນມ ໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ  ແລະ ພົບເຫັນ 
ສ່ວນ ໜຶີ່ງໃນບ້ຳນຍອດງືີ່ມ,  ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ 
ເສຍອຳກຳນ ແລະ ບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນພົບເຫັນໃນ 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ ຫຼຳຍກວ່ຳ ບ້ຳນ ຍອດງື ີ່ມ ແລະ 
ຄັງໄຂ. ສ່ວນຕົວ ເລກໝົດບ້ຳນ ຂອງຈ ຳນວນຕອນ 
ດິນ,  ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ແລະ ດິນຈັບ ຈ່ອງທ ີ່ ໃຊ້ມຳ 
ຫຼຳຍປ  ແມ່ນບ ີ່ ທັນມ ສະ ຖິຕິທ ີ່ເປັນ ທຳງກຳນ ໃນ 
ບ້ຳນເທືີ່ອ. 
 
ສອງໃນສຳມບ້ຳນທ ີ່ສຶກສຳເຊັີ່ນ ບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ 
ຍອດງືີ່ມ ສ ຳລັບເຜົີ່ຳມົໍ້ງແມ່ນປະຕິບັດ ລະບົບກຳນ ສຶບ 

ທອດຕຳມປະເພນ  ຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນມ ຣະດົກ ແມ່ນໂອນ ຜ່ຳນພ ີ່ສູ່ລູກຊຳຍ, ສ ຳລັບ ເຜົີ່ຳລຳວ 
ກຳນສືບທອດ ຕຳມປະເພນ  ແມ່ນຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ, ມ ຣະດົກທ ີ່ເປັນທ ີ່ດິນ ແມ່ນໂອນຜ່ຳນແມ່ສູ່ລູກສຳວ ແລະ 
ລູກຊຳຍໃນບຳງກ ລະນ .  ສ່ວນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນປະຕິບັດກຳນສຶບທອດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ ແລະ ກຳນສຶບທອດ 

 
ຮູູບ 3: ເອກະສຳນຢັໍ້ງຢືນທ ີ່ດິນໃນກຸ່ມສຶກສຳ 
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ບ້ຳນ ແລະ ກຸ່ມ 
ຊົນເຜົີ່ຳ 

ສ້ຳງປ  1993, ມ ເຜົີ່ຳລຳວ, 
ກຶມມຸ, ມົໍ້ງ ແລະ ຜູ້ໄທ.  

ສ້ຳງປ  1975, ຕັໍ້ງຊືີ່ບ້ຳນປ  2013. 
ມ  3 ເຜົີ່ຳ: ລຳວ, ຜູ້ໄທ ແລະ ມົໍ້ງ.  

ບ້ຳນດັີ່ງເດ ມ ແລະ ແຍກຈຳກ 
ບ້ຳນສ ເມືອງ ປ  2001. 
ເຜົີ່ຳລຳວ (ພວນ)  

ປະຊຳກອນ ແລະ 
ກຳນດ ຳລົງຊ ວິດ 

3,468 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1,688). 
ສ່ວນຫຼຳຍ ອຳຊ ບ ພະນັກງຳນ, 
ຄ້ຳຂຳຍ, ເຮັດນຳ 

3.422 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1.667), 
682 ຄອບຄົວ. ອຳຊ ບສ່ວນ 
ຫຼຳຍເຮັດສວນ, ໄຮ່, ນຳ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ 

277 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 129). 
ອຳຊ ບສ່ວນຫຼຳຍເຮັດນຳ, 
ສວນ, ໄຮ່ ແລະ ລ້ຽງສັດ 

ເນືໍ້ອທ ີ່ບ້ຳນ 4.700 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ) 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມ 27% 

18.608 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ). 
ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ດິນປຸກສ້ຳງ ໄດ້ 
20%, ດິນກະສິກ ຳ 5% 
(ຕົວເລກຄຳດຄະເນ) 

1.600 ຮຕ (ກະຕວງເອົຳ), 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມຫຼຳຍກວ່ຳ 
60% 

ລະບົບທຳງສັງຄົມ ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ 

I. ສິິ່ງທີິ່ຮຽນຮ ູ້ຈາກກ ລະນີສຶກສາ 

1. ການຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ າໃຊູ້ດິນຕາມປະເພນີໃນບ້ານ  
 
ກຳນຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ໃນບ້ຳນສຶກສຳ ໄດ້ປະຕິບັດມຳແຕ່ລຸ່ນປູ່ຍ່ຳ ແລະ ພ ີ່ແມ່ຈົນຮອດປະຈຸ 
ບັນ ບ ີ່ວ່ຳຈະເປັນດິນບຸກຄົນ, ດິນລວມໝູ ຫຼື ເຂດແດນບ້ຳນຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ. ຜູ້ສ ຳພຳດສຳມບ້ຳນ ບອກວ່ຳ ຊຳວ 
ບ້ຳນນ ຳໃຊ້ດິນດ້ວຍກຳນສືບທອດ ມູນມ ຣະດົກມຳຈຳກພ ີ່ແມ່, ຈັບຈ່ອງ ແລະ ນ ຳໃຊ້ດິນດັີ່ງກ່ຳວມຳເປັນເວລຳຫຼຳຍປ . 

ຊຳວບ້ຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ແລະ ສ່ວນ 
ຫຼຳຍແມ່ນມ ໃບ ແຈ້ງເສຍອຳກອນທ ີ່ດິນ, ອິກສ່ວນ 
ໜຶີ່ງແມ່ນບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ເລ ຍ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ເສຍ 
ອຳກອນ (ກະລຸນຳເບິ ີ່ງລຳຍລະອຽດໃນ ຮູບ 3). 
ສ່ວນໃບຕຳດິນຖຳວອນມ ໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ  ແລະ ພົບເຫັນ 
ສ່ວນ ໜຶີ່ງໃນບ້ຳນຍອດງືີ່ມ,  ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ 
ເສຍອຳກຳນ ແລະ ບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນພົບເຫັນໃນ 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ ຫຼຳຍກວ່ຳ ບ້ຳນ ຍອດງື ີ່ມ ແລະ 
ຄັງໄຂ. ສ່ວນຕົວ ເລກໝົດບ້ຳນ ຂອງຈ ຳນວນຕອນ 
ດິນ,  ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ແລະ ດິນຈັບ ຈ່ອງທ ີ່ ໃຊ້ມຳ 
ຫຼຳຍປ  ແມ່ນບ ີ່ ທັນມ ສະ ຖິຕິທ ີ່ເປັນ ທຳງກຳນ ໃນ 
ບ້ຳນເທືີ່ອ. 
 
ສອງໃນສຳມບ້ຳນທ ີ່ສຶກສຳເຊັີ່ນ ບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ 
ຍອດງືີ່ມ ສ ຳລັບເຜົີ່ຳມົໍ້ງແມ່ນປະຕິບັດ ລະບົບກຳນ ສຶບ 

ທອດຕຳມປະເພນ  ຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນມ ຣະດົກ ແມ່ນໂອນ ຜ່ຳນພ ີ່ສູ່ລູກຊຳຍ, ສ ຳລັບ ເຜົີ່ຳລຳວ 
ກຳນສືບທອດ ຕຳມປະເພນ  ແມ່ນຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ, ມ ຣະດົກທ ີ່ເປັນທ ີ່ດິນ ແມ່ນໂອນຜ່ຳນແມ່ສູ່ລູກສຳວ ແລະ 
ລູກຊຳຍໃນບຳງກ ລະນ .  ສ່ວນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນປະຕິບັດກຳນສຶບທອດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ ແລະ ກຳນສຶບທອດ 

 
ຮູູບ 3: ເອກະສຳນຢັໍ້ງຢືນທ ີ່ດິນໃນກຸ່ມສຶກສຳ 
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ບ້ຳນ ແລະ ກຸ່ມ 
ຊົນເຜົີ່ຳ 

ສ້ຳງປ  1993, ມ ເຜົີ່ຳລຳວ, 
ກຶມມຸ, ມົໍ້ງ ແລະ ຜູ້ໄທ.  

ສ້ຳງປ  1975, ຕັໍ້ງຊືີ່ບ້ຳນປ  2013. 
ມ  3 ເຜົີ່ຳ: ລຳວ, ຜູ້ໄທ ແລະ ມົໍ້ງ.  

ບ້ຳນດັີ່ງເດ ມ ແລະ ແຍກຈຳກ 
ບ້ຳນສ ເມືອງ ປ  2001. 
ເຜົີ່ຳລຳວ (ພວນ)  

ປະຊຳກອນ ແລະ 
ກຳນດ ຳລົງຊ ວິດ 

3,468 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1,688). 
ສ່ວນຫຼຳຍ ອຳຊ ບ ພະນັກງຳນ, 
ຄ້ຳຂຳຍ, ເຮັດນຳ 

3.422 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 1.667), 
682 ຄອບຄົວ. ອຳຊ ບສ່ວນ 
ຫຼຳຍເຮັດສວນ, ໄຮ່, ນຳ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ 

277 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 129). 
ອຳຊ ບສ່ວນຫຼຳຍເຮັດນຳ, 
ສວນ, ໄຮ່ ແລະ ລ້ຽງສັດ 

ເນືໍ້ອທ ີ່ບ້ຳນ 4.700 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ) 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມ 27% 

18.608 ຮຕ (ຂ ໍ້ມູນເກົີ່ຳ). 
ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ດິນປຸກສ້ຳງ ໄດ້ 
20%, ດິນກະສິກ ຳ 5% 
(ຕົວເລກຄຳດຄະເນ) 

1.600 ຮຕ (ກະຕວງເອົຳ), 
ເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ກວມຫຼຳຍກວ່ຳ 
60% 

ລະບົບທຳງສັງຄົມ ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງ 

ສືບສຳຍຍຳດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ 

I. ສິິ່ງທີິ່ຮຽນຮ ູ້ຈາກກ ລະນີສຶກສາ 

1. ການຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ າໃຊູ້ດິນຕາມປະເພນີໃນບ້ານ  
 
ກຳນຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ໃນບ້ຳນສຶກສຳ ໄດ້ປະຕິບັດມຳແຕ່ລຸ່ນປູ່ຍ່ຳ ແລະ ພ ີ່ແມ່ຈົນຮອດປະຈຸ 
ບັນ ບ ີ່ວ່ຳຈະເປັນດິນບຸກຄົນ, ດິນລວມໝູ ຫຼື ເຂດແດນບ້ຳນຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ. ຜູ້ສ ຳພຳດສຳມບ້ຳນ ບອກວ່ຳ ຊຳວ 
ບ້ຳນນ ຳໃຊ້ດິນດ້ວຍກຳນສືບທອດ ມູນມ ຣະດົກມຳຈຳກພ ີ່ແມ່, ຈັບຈ່ອງ ແລະ ນ ຳໃຊ້ດິນດັີ່ງກ່ຳວມຳເປັນເວລຳຫຼຳຍປ . 

ຊຳວບ້ຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ໃບຕຳດິນຖຳວອນ ແລະ ສ່ວນ 
ຫຼຳຍແມ່ນມ ໃບ ແຈ້ງເສຍອຳກອນທ ີ່ດິນ, ອິກສ່ວນ 
ໜຶີ່ງແມ່ນບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ເລ ຍ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ເສຍ 
ອຳກອນ (ກະລຸນຳເບິ ີ່ງລຳຍລະອຽດໃນ ຮູບ 3). 
ສ່ວນໃບຕຳດິນຖຳວອນມ ໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ  ແລະ ພົບເຫັນ 
ສ່ວນ ໜຶີ່ງໃນບ້ຳນຍອດງືີ່ມ,  ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ 
ເສຍອຳກຳນ ແລະ ບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນພົບເຫັນໃນ 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ ຫຼຳຍກວ່ຳ ບ້ຳນ ຍອດງື ີ່ມ ແລະ 
ຄັງໄຂ. ສ່ວນຕົວ ເລກໝົດບ້ຳນ ຂອງຈ ຳນວນຕອນ 
ດິນ,  ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ ແລະ ດິນຈັບ ຈ່ອງທ ີ່ ໃຊ້ມຳ 
ຫຼຳຍປ  ແມ່ນບ ີ່ ທັນມ ສະ ຖິຕິທ ີ່ເປັນ ທຳງກຳນ ໃນ 
ບ້ຳນເທືີ່ອ. 
 
ສອງໃນສຳມບ້ຳນທ ີ່ສຶກສຳເຊັີ່ນ ບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ 
ຍອດງືີ່ມ ສ ຳລັບເຜົີ່ຳມົໍ້ງແມ່ນປະຕິບັດ ລະບົບກຳນ ສຶບ 

ທອດຕຳມປະເພນ  ຜ່ຳນທຳງຜູ້ຊຳຍ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳທ ີ່ດິນທ ີ່ເປັນມ ຣະດົກ ແມ່ນໂອນ ຜ່ຳນພ ີ່ສູ່ລູກຊຳຍ, ສ ຳລັບ ເຜົີ່ຳລຳວ 
ກຳນສືບທອດ ຕຳມປະເພນ  ແມ່ນຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ, ມ ຣະດົກທ ີ່ເປັນທ ີ່ດິນ ແມ່ນໂອນຜ່ຳນແມ່ສູ່ລູກສຳວ ແລະ 
ລູກຊຳຍໃນບຳງກ ລະນ .  ສ່ວນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນປະຕິບັດກຳນສຶບທອດຜ່ຳນທຳງແມ່ຍິງ ແລະ ກຳນສຶບທອດ 

 
ຮູູບ 3: ເອກະສຳນຢັໍ້ງຢືນທ ີ່ດິນໃນກຸ່ມສຶກສຳ 
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II. ບັນຫາຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງທີິ່ດິນ ແລະ ການນ າໃຊູ້ດິນຕາມປະເພນີ  
 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນ ເປັນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງອັນດັບສອງ ຮອງຈຳກຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງຄອບຄົວຜົວເມຍ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນຢູ່ບ້ຳນ ຄັງໄຂ 
ແລະ ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ, ແຕ່ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວນ ໍ້ ບ ີ່ໄດ້ຮັບກຳນລຳຍງຳນຈຳກຜູ້ສ ຳພຳດບ້ຳນລຳດບວກ. ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນ 
ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນລະຫວ່ຳງບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ, ບຸກຄົນກບັເອກະຊົນ, ກຸ່ມບຸກຄົນກັບລັດ/ຕ ຳຫຼວດ ແລະ ຊຳຍແດນລະ 
ຫວ່ຳງບ້ຳນຕ ີ່ບ້ຳນ ດັີ່ງຈະກ່ຳວຕ ີ່ໄປນ ໍ້.  
 

1. ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ 
 
ກຳນນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ທ ີ່ອຳໄສກຳນຕົກລົງດ້ວຍຄ ຳເວົໍ້ຳ ແລະ ນ ຳໃຊ້ຮູບແບບກ ຳມະສິດທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບ ີ່ມ  
ເອກະສຳນເປັນລຳຍລັກອັກສອນ ເປັນເຫດອັນນຶີ່ງທ ີ່ນ ຳໄປສູ່ກຳນເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນທ ດິນ ເຊັີ່ນວ່ຳ ກຳນໃຊ້ຕົໍ້ນໄມ້, 
ຫ້ວຍນ ໍ້ຳ, ໂນນພູ ແລະ ບວກຂຸມເປັນຫຼັກເຂດແດນຂອງດິນ. ເມືີ່ອເຄືີ່ອງໝຳຍເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ມ ກຳນປ່ຽນແປງ, ພ ີ່ແມ່ຜູ້ໃຊ້ດິນ 
ເສຍຊ ວິດ, ເມືີ່ອດິນມ ຄ່ຳເພ ີ່ມຂຶໍ້ນ, ຕົວເມືອງມ ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວ, ກຳນພັດທະນຳເສດຖະກິດຍັບເຂົໍ້ຳຫຳຕົວເມືອງ, 
ບວກກັບກຳນເພ ີ່ມຂຶໍ້ນຂອງພົນລະເມືອງໃນບ້ຳນ ໄດ້ພຳໃຫ້ເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂຶໍ້ນຫຼຳຍກວ່ຳຜ່ຳນມຳ. ນອກຈຳກນ ໍ້ແລ້ວ ກຳນ 
ພັດທະນຳທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ ເປັນສຳເຫດອັນນຶີ່ງທ ີ່ກ ີ່ໃຫ້ເກ ດມ ຜູ້ຮັີ່ງ ແລະ ຜູ້ມ ໜ້ອຍ, ຜູ້ຮຽນຮູ້ສູງ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ 
ຮຽນສູງ ທ ີ່ພຳໃຫ້ເກ ດ ຊ່ອງວ່ຳງຄວຳມສ ຳພັນເຊິີ່ງ ອ ຳນຳດທ ີ່ແຕກໂຕນກັນຫຼຳຍເມືີ່ອທຽບໃສ່ເມືີ່ອກ່ອນ ແລະ ສົີ່ງຜົນ 
ໃຫ້ເກ ດກຳນເອົຳລັດເອົຳ ປຽບກັບຜູ້ທ ີ່ ດ້ອຍກວ່ຳ. 
 
ຮູບແບບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ ມ ຫຼຳຍຮູບ ແບບ ເຊັ ີ່ນ: ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງເອື ໍ້ອຍ ອ້ຳຍ ນ້ອງດຽວກັນ 
ທ ີ່ພົວພັນເຖິງກຳນຍຳດມູນມ ຣະດົກ ທ ີ່ດິນ, ລະຫວ່ຳງຄອບຄົວພຳຍໃນ ແລະ ນອກບ້ຳນ ທ ີ່ມ ດິນຕິດກັນ ທັງປະຊຳຊົນ 
ແລະ ພະນັກງຳນ. ທ ີ່ດິນທ ີ່ເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນກ່ຽວກັບດິນ ເຮັດກຳນຜະລິດກະສິກ ຳ ທ ີ່ຍັງບ ີ່ທັນມ  
ໃບຕຳດິນຖຳວອນ. ສ ຳລັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນໃນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນແຕກຕ່ຳງຈຳກ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ. 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນບ້ຳນນ ໍ້ທ ີ່ພົໍ້ນເດັີ່ນແມ່ນ ກຳນຍຳດແຍ່ງກຳນນ ຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນນ ໍ້ຳ ແລະ ໄມ້ໃນເຂດພືໍ້ນທ ີ່ປ່ຳໄມ້ບ້ຳນ 
ສ່ວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນທ ີ່ດິນ ແມ່ນມ ກຳນຍັບເຂດແດນກັນແຕ່ບ ີ່ຖື ເປັນບັນຫຳໃຫຍ່ ເພຳະຊຸມຊົນຍັງດ ຳລົງ ຊ ວິດຕຳມ 
ປະເພນ  ແລະ ຢູຮ່່ວມກັນແບບຍຳດພ ີ່ນ້ອງ. 
 

2. ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງບຸກຄົນກັບພາກເອກະຊົນ 
 
ກຳນເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ ກັບພຳກເອກະຊົນ ປັດໃຈ 
ຫຼັກ ແມ່ນຍ້ອນກຳນເຂົໍ້ຳເຖິງ ແລະ ຄວຳມຮັບຮູ້ກ່ຽວ  ກັບສິດນ ຳ 
ໃຊ້ ທ ີ່ດິນຕຳມປະເພນ  ທ ີ່ລະບຸໃນກົດ ໝຳຍຂອງປະຊຳຊົນຍັງ 
ບ ີ່ຈະ ແຈ້ງ ຈິີ່ງເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ກຳນບ ີ່ເຄົຳລົບສິດນັໍ້ນ, ບ ີ່ມ ເອກະ 
ສຳນຢັໍ້ງຢືນ ທ ີ່ດິນທ ີ່ລະບຸຫຼັກໝຳຍເຂດແດນທ ີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຜູ້ປະ 
ກອບກຳນ ເອກະຊົນຍັງບ ີ່ຮູ້ສິດກຳນຄອບຄອງທ ີ່ດິນຕຳມປະເພນ  
ຂອງປະຊຳ ຊົນ ຫຼ ື ຂອງບຸກຄົນ, ຜູ ້ທ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນແຕ່ 
ຍັງຂຳດຄວຳມ ຮັບຜິດຊອບ ຄືບ ີ່ເກັບຮັກສຳໃນທ ີ່ປອດໄພ ແລະ 
ບ ີ່ທັນໃຫ້ຄວຳມ ສ ຳຄັນກັບເອກະສຳນທ ີ່ດິນ. ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງເກ ດ 

ຮູບ 6: ທຳງເຂົໍ້ຳ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ  
©ທ້ຳວ ວິໄຊ ສຸດທິວົງ 
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ຮູບ 5: ກົມເເມ່ຍິງຢູ່ ບ້ານ ຄັງໄຂ ©ເພັດສຳຄອນ 
 
ໄດ້ກຳຍເປັນກຳນຄອບຄອງຂອງບຸກຄົນ. ບ້ຳນຍອດງືີ່ມກ ີ່ເຊັີ່ນກັນ ດິນລວມບ້ຳນໃນເມືີ່ອກ່ອນ ໄດ້ມ ກຳນຈັບຈ່ອງຂອງ 
ບຸກຄົນສ ຳລັບເຮັດສວນ ຫຼື ຄັງລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ກຳຍເປັນຂອງບຸກຄົນ. ທັງສຳມບ້ຳນທ ີ່ລົງ ສືກສຳພົບວ່ຳ ດິນ 
ລວມຂອງບ້ຳນປະຈຸບັນມ ໜ້ອຍ ຍ້ອນຂະບວນກຳນປ່ຽນແປງຮູບແບບກ ຳມະສິດກຳນນ ຳໃຊ້ດິນ ແບບລວມໝູ່ໃນ 
ເມືີ່ອກ່ອນ ກຳຍມຳເປັນກ ຳມະສິດສ່ວນບຸກຄົນໃນກຳນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງທ ີ່ດິນໂດຍອ ງໃສ ກົດໝຳຍເປັນຫຼັກ. 
ຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດກ ີ່ລົດລົງຫຼຳຍ ເມືີ່ອທຽບໃສ່ເມືີ່ອກ່ອນ ເນືີ່ອງຈຳກພືໍ້ນທ ີ່ປ່ຳໄມ້ ແລະ ຄັງຫລຸດລົງ, ພ້ອງດຽວ 
ກັນນ ໍ້ ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ, ກຳນເພ ີ່ມຂຶໍ້ນຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ກຳນຫຳເພືີ່ອເປັນ ສິນຄ້ຳ ກ ີ່ເປັນປັດ 
ໃຈທ ີ່ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍຳກອນຫຼຸດລົງ.  
 
ບ້ຳນລຳດບວກ ເປັນບ້ຳນທ ີ່ຍັງມ ດິນລວມໝູ່ ແລະ ນ ຳໃຊ້ຕຳມປະເພນ  ຫຼຳຍກວ່ຳບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ. 
ພືໍ້ນທ ີ່ດັີ່ງກ່ຳວເປັນປ່ຳ ແລະ ດິນຄັງລວມຂອງບ້ຳນ. ຊຳວບ້ຳນຍັງສຳມຳດເຂົໍ້ຳໄປນ ຳໃຊ້ ເພືີ່ອຫຳອຳຫຳນຕຳມທ ຳມະຊຳດ 
ໃນພືໍ້ນທ ີ່ດັີ່ງກ່ຳວ.  ອ ຳນຳດ ກຳນປົກຄອງບ້ຳນເປັນໜ່ວຍງຳນຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກບັປະຊຳຊົນພຳຍໃນບ້ຳນ. ນະໂຍບຳຍຂອງ 
ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃນກຳນເພ ີ່ມເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ ແລະ ຮັກສຳປ່ຳເຂດຍອດນ ໍ້ຳ, ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ 
ໄດ້ກ ຳນົດເຂດປ່ຳ ແລະ ດິນລວມຂອງບ້ຳນເປັນເຂດປ່ຳສະຫງວນ ເຊິີ່ງສ່ວນໜຶີ່ງກວມເອົຳດິນເຮືອນ ແລະ ດິນກຳນ 
ຜະລິດຂອງປະຊຳຊົນ ທ ີ່ໄດ້ນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ມຳຫຼຳຍລຸ້ນ. ກຳນກ ຳໝົດເຂດປ່ຳສະຫງວນນ ໍ້ ຍັງບ ີ່ທັນມ ກຳນແຈ້ງ 
ກຳນລະອຽດຕ ີ່ກັບ ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງ ແລະ ປະຊຳຊົນພຳຍໃນບ້ຳນເທືີ່ອ.   
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II. ບັນຫາຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງທີິ່ດິນ ແລະ ການນ າໃຊູ້ດິນຕາມປະເພນີ  
 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນ ເປັນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງອັນດັບສອງ ຮອງຈຳກຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງຄອບຄົວຜົວເມຍ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນຢູ່ບ້ຳນ ຄັງໄຂ 
ແລະ ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ, ແຕ່ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວນ ໍ້ ບ ີ່ໄດ້ຮັບກຳນລຳຍງຳນຈຳກຜູ້ສ ຳພຳດບ້ຳນລຳດບວກ. ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນ 
ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນລະຫວ່ຳງບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ, ບຸກຄົນກບັເອກະຊົນ, ກຸ່ມບຸກຄົນກັບລັດ/ຕ ຳຫຼວດ ແລະ ຊຳຍແດນລະ 
ຫວ່ຳງບ້ຳນຕ ີ່ບ້ຳນ ດັີ່ງຈະກ່ຳວຕ ີ່ໄປນ ໍ້.  
 

1. ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ 
 
ກຳນນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ທ ີ່ອຳໄສກຳນຕົກລົງດ້ວຍຄ ຳເວົໍ້ຳ ແລະ ນ ຳໃຊ້ຮູບແບບກ ຳມະສິດທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບ ີ່ມ  
ເອກະສຳນເປັນລຳຍລັກອັກສອນ ເປັນເຫດອັນນຶີ່ງທ ີ່ນ ຳໄປສູ່ກຳນເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນທ ດິນ ເຊັີ່ນວ່ຳ ກຳນໃຊ້ຕົໍ້ນໄມ້, 
ຫ້ວຍນ ໍ້ຳ, ໂນນພູ ແລະ ບວກຂຸມເປັນຫຼັກເຂດແດນຂອງດິນ. ເມືີ່ອເຄືີ່ອງໝຳຍເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ມ ກຳນປ່ຽນແປງ, ພ ີ່ແມ່ຜູ້ໃຊ້ດິນ 
ເສຍຊ ວິດ, ເມືີ່ອດິນມ ຄ່ຳເພ ີ່ມຂຶໍ້ນ, ຕົວເມືອງມ ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວ, ກຳນພັດທະນຳເສດຖະກິດຍັບເຂົໍ້ຳຫຳຕົວເມືອງ, 
ບວກກັບກຳນເພ ີ່ມຂຶໍ້ນຂອງພົນລະເມືອງໃນບ້ຳນ ໄດ້ພຳໃຫ້ເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂຶໍ້ນຫຼຳຍກວ່ຳຜ່ຳນມຳ. ນອກຈຳກນ ໍ້ແລ້ວ ກຳນ 
ພັດທະນຳທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ ເປັນສຳເຫດອັນນຶີ່ງທ ີ່ກ ີ່ໃຫ້ເກ ດມ ຜູ້ຮັີ່ງ ແລະ ຜູ້ມ ໜ້ອຍ, ຜູ້ຮຽນຮູ້ສູງ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ 
ຮຽນສູງ ທ ີ່ພຳໃຫ້ເກ ດ ຊ່ອງວ່ຳງຄວຳມສ ຳພັນເຊິີ່ງ ອ ຳນຳດທ ີ່ແຕກໂຕນກັນຫຼຳຍເມືີ່ອທຽບໃສ່ເມືີ່ອກ່ອນ ແລະ ສົີ່ງຜົນ 
ໃຫ້ເກ ດກຳນເອົຳລັດເອົຳ ປຽບກັບຜູ້ທ ີ່ ດ້ອຍກວ່ຳ. 
 
ຮູບແບບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ ມ ຫຼຳຍຮູບ ແບບ ເຊັ ີ່ນ: ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງເອື ໍ້ອຍ ອ້ຳຍ ນ້ອງດຽວກັນ 
ທ ີ່ພົວພັນເຖງິກຳນຍຳດມູນມ ຣະດົກ ທ ີ່ດິນ, ລະຫວ່ຳງຄອບຄົວພຳຍໃນ ແລະ ນອກບ້ຳນ ທ ີ່ມ ດິນຕິດກັນ ທັງປະຊຳຊົນ 
ແລະ ພະນັກງຳນ. ທ ີ່ດິນທ ີ່ເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນກ່ຽວກັບດິນ ເຮັດກຳນຜະລິດກະສິກ ຳ ທ ີ່ຍັງບ ີ່ທັນມ  
ໃບຕຳດິນຖຳວອນ. ສ ຳລັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນໃນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ແມ່ນແຕກຕ່ຳງຈຳກ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ. 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນບ້ຳນນ ໍ້ທ ີ່ພົໍ້ນເດັີ່ນແມ່ນ ກຳນຍຳດແຍ່ງກຳນນ ຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນນ ໍ້ຳ ແລະ ໄມ້ໃນເຂດພືໍ້ນທ ີ່ປ່ຳໄມ້ບ້ຳນ 
ສ່ວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນທ ີ່ດິນ ແມ່ນມ ກຳນຍັບເຂດແດນກັນແຕ່ບ ີ່ຖື ເປັນບັນຫຳໃຫຍ່ ເພຳະຊຸມຊົນຍັງດ ຳລົງ ຊ ວິດຕຳມ 
ປະເພນ  ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນແບບຍຳດພ ີ່ນ້ອງ. 
 

2. ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງບຸກຄົນກັບພາກເອກະຊົນ 
 
ກຳນເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ ກັບພຳກເອກະຊົນ ປັດໃຈ 
ຫຼັກ ແມ່ນຍ້ອນກຳນເຂົໍ້ຳເຖິງ ແລະ ຄວຳມຮັບຮູ້ກ່ຽວ  ກັບສິດນ ຳ 
ໃຊ້ ທ ີ່ດິນຕຳມປະເພນ  ທ ີ່ລະບຸໃນກົດ ໝຳຍຂອງປະຊຳຊົນຍັງ 
ບ ີ່ຈະ ແຈ້ງ ຈິີ່ງເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ກຳນບ ີ່ເຄົຳລົບສິດນັໍ້ນ, ບ ີ່ມ ເອກະ 
ສຳນຢັໍ້ງຢືນ ທ ີ່ດິນທ ີ່ລະບຸຫຼັກໝຳຍເຂດແດນທ ີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຜູ້ປະ 
ກອບກຳນ ເອກະຊົນຍັງບ ີ່ຮູ້ສິດກຳນຄອບຄອງທ ີ່ດິນຕຳມປະເພນ  
ຂອງປະຊຳ ຊົນ ຫຼ ື ຂອງບຸກຄົນ, ຜູ ້ທ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນແຕ່ 
ຍັງຂຳດຄວຳມ ຮັບຜິດຊອບ ຄືບ ີ່ເກັບຮັກສຳໃນທ ີ່ປອດໄພ ແລະ 
ບ ີ່ທັນໃຫ້ຄວຳມ ສ ຳຄັນກັບເອກະສຳນທ ີ່ດິນ. ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງເກ ດ 

ຮູບ 6: ທຳງເຂົໍ້ຳ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ  
©ທ້ຳວ ວິໄຊ ສຸດທິວົງ 
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ຮູບ 5: ກົມເເມ່ຍິງຢູ່ ບ້ານ ຄັງໄຂ ©ເພັດສຳຄອນ 
 
ໄດ້ກຳຍເປັນກຳນຄອບຄອງຂອງບຸກຄົນ. ບ້ຳນຍອດງືີ່ມກ ີ່ເຊັີ່ນກັນ ດິນລວມບ້ຳນໃນເມືີ່ອກ່ອນ ໄດ້ມ ກຳນຈັບຈ່ອງຂອງ 
ບຸກຄົນສ ຳລັບເຮັດສວນ ຫຼື ຄັງລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ກຳຍເປັນຂອງບຸກຄົນ. ທັງສຳມບ້ຳນທ ີ່ລົງ ສືກສຳພົບວ່ຳ ດິນ 
ລວມຂອງບ້ຳນປະຈຸບັນມ ໜ້ອຍ ຍ້ອນຂະບວນກຳນປ່ຽນແປງຮູບແບບກ ຳມະສິດກຳນນ ຳໃຊ້ດິນ ແບບລວມໝູ່ໃນ 
ເມືີ່ອກ່ອນ ກຳຍມຳເປັນກ ຳມະສິດສ່ວນບຸກຄົນໃນກຳນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງທ ີ່ດິນໂດຍອ ງໃສ ກົດໝຳຍເປັນຫຼັກ. 
ຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດກ ີ່ລົດລົງຫຼຳຍ ເມືີ່ອທຽບໃສ່ເມືີ່ອກ່ອນ ເນືີ່ອງຈຳກພືໍ້ນທ ີ່ປ່ຳໄມ້ ແລະ ຄັງຫລຸດລົງ, ພ້ອງດຽວ 
ກັນນ ໍ້ ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ, ກຳນເພ ີ່ມຂຶໍ້ນຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ກຳນຫຳເພືີ່ອເປັນ ສິນຄ້ຳ ກ ີ່ເປັນປັດ 
ໃຈທ ີ່ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍຳກອນຫຼຸດລົງ.  
 
ບ້ຳນລຳດບວກ ເປັນບ້ຳນທ ີ່ຍັງມ ດິນລວມໝູ່ ແລະ ນ ຳໃຊ້ຕຳມປະເພນ  ຫຼຳຍກວ່ຳບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ. 
ພືໍ້ນທ ີ່ດັີ່ງກ່ຳວເປັນປ່ຳ ແລະ ດິນຄັງລວມຂອງບ້ຳນ. ຊຳວບ້ຳນຍັງສຳມຳດເຂົໍ້ຳໄປນ ຳໃຊ້ ເພືີ່ອຫຳອຳຫຳນຕຳມທ ຳມະຊຳດ 
ໃນພືໍ້ນທ ີ່ດັີ່ງກ່ຳວ.  ອ ຳນຳດ ກຳນປົກຄອງບ້ຳນເປັນໜ່ວຍງຳນຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບປະຊຳຊົນພຳຍໃນບ້ຳນ. ນະໂຍບຳຍຂອງ 
ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃນກຳນເພ ີ່ມເນືໍ້ອທ ີ່ປ່ຳໄມ້ ແລະ ຮັກສຳປ່ຳເຂດຍອດນ ໍ້ຳ, ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ 
ໄດ້ກ ຳນົດເຂດປ່ຳ ແລະ ດິນລວມຂອງບ້ຳນເປັນເຂດປ່ຳສະຫງວນ ເຊິີ່ງສ່ວນໜຶີ່ງກວມເອົຳດິນເຮືອນ ແລະ ດິນກຳນ 
ຜະລິດຂອງປະຊຳຊົນ ທ ີ່ໄດ້ນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ມຳຫຼຳຍລຸ້ນ. ກຳນກ ຳໝົດເຂດປ່ຳສະຫງວນນ ໍ້ ຍັງບ ີ່ທັນມ ກຳນແຈ້ງ 
ກຳນລະອຽດຕ ີ່ກັບ ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງ ແລະ ປະຊຳຊົນພຳຍໃນບ້ຳນເທືີ່ອ.   
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III. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ ໄລຟ໌ ແລະ ອົງການມິດຕະພາບເມັນ 
ໂນນາຍໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາ 
 
ດັີ່ງທ ີ່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງແລ້ວວ່ຳ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນທ ີ່ດິນ ເປັນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງອັນດັບສອງ ໃນບ້ຳນທ ີ່ສຶກສຳ. ຜູ້ສ ຳພຳດທັງຍິງ 
ແລະ ຊຳຍແລກປ່ຽນກັບທ ມງຳນພວກເຮົຳວ່ຳ ກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ຊຸມຊົນດ້ຳນກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ຈຳກອົງກຳນມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ແລະ ທ ມງຳນເມືອງ ມ ຄວຳມສ ຳຄັນ ໃນກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນພຳຍໃນບ້ຳນ. 

1. ການຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍທີິ່ດິນ ແລະ ການນ າໃຊູ້ໃນບ້ານ 
 
ກຳນຝຶກອົມຮົມກົດໝຳຍທ ີ່ດິນໃຫ້ບ້ຳນດ ຳເນ ນເປັນເວລຳສອງວັນ, ຈັດຢູ່ບ້ຳນໂພນສະຫວັນ ແລະ ເອົຳບ້ຳນອືີ່ນມຳຝຶກນ ຳ 
ກັນ. ຂະບວນກຳນຝຶກແມ່ນມ ກຳນໃຊ້ຮູບພຳບ, ບົດສະເໜ , ກ ລະນ ສຶກສຳ, ຍົກບັນຫຳຕົວຈິງມຳສົນທະນຳ ແລະ 
ໃຊ້ເກມທ ີ່ພົວພັນກັບຫົວຂ ໍ້ກຳນຝຶກເຂົໍ້ຳໃນກິດຈະກ ຳ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ຂະບວນກຳນທັງໝົດນ ໍ້ແມ່ນເໝຳະສົມ, 
ເຂົໍ້ຳໃຈງ່ຳຍ ແລະ ຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກຈຳກໂຄງກຳນ ແລະ ເມືອງ ມ ກຳນອະທິບຳຍຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ, ເປັນ 
ກັນເອງ. ຜູ້ສ ຳພຳດຍັງແລກປ່ຽນ ວ່ຳເຂົຳເຈົໍ້ຳສຳມຳດນ ຳເອົຳຄວຳມຮູ້ໄປເຜ ຍແຜ່ກັບຄອບຄົວຂອງຕົນໄດ້.    
 
ກຳນຮັບຮູ້ສິດຕຳມປະເພນ  ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ເປັນຄວຳມຮູ້ໃໝ່ໆ ຂອງຊຳວບ້ຳນ ທ ີ່ລົງໄປສຶກສຳ. ທັງຍິງ ແລະ 
ຊຳຍ ທ ີ່ສົນທະນຳນ ຳບອກວ່ຳ ເມືີ່ອກ່ອນບ ີ່ຮູ້ວ່ຳອັນໃດແມ່ນສິດຕຳມປະເພນ , ສິດກຳນມອບໂອນ, ກຳນເສຍສິດ, 
ກຳນສືບມູນ, ພັນທະຕ່ຳງໆ ແລະ ອືີ່ນໆ. ກຳນມ ສິດ ຫຼື ໄດ້ສິດຕຳມປະເພນ   ເປັນສິີ່ງທ ີ່ຊຳວບ້ຳນປະຕິບັດກັນມຳດົນ ແລ້ວ 
ດັີ່ງອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນຍອດງືີ່ມກ່ຳວວ່ຳ   
 
“ຜ່ານມາ ເລືິ່ອງສິດຕາມປະເພນເີຄີຍປະຕິບັດ ແຕູ່ບ ິ່ຮ ູ້ວ່າກົດໝາຍ ຮັບຮ ູ້ສິດນີໍ້, ເມືິ່ອມຝີຶກອົບຮົມ 
ພວກເຮົາຈິິ່ງຮຽນຮ ູ້ ເປັນສິດຮັບຮ ູ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ປະຊາຊົນກ ິ່ເຂົໍ້າໃຈເຊັິ່ນກັນ”.  
 
 
 
 
 
 
ກຸ່ມຜູ້ຊຳຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ບ້ຳນອືີ່ນໆ ຕ່ຳງກ ີ່ແລກປ່ຽນຄວຳມຄິດເຫນັຄ້ຳຍໆ ກັນ.  
 
ເມືີ່ອຖຳມກ່ຽວກັບສິດຕຳມປະເພນ ແມ່ນຫຍັງ ນອກຈຳກກຸມ່ແມຍິ່ງ ເຜົີ່ຳມົໍ້ງ ບ້ຳນຍອດງືີ່ມແລ້ວ ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຍິງຊຳຍ 
ທ ີ່ໄດ້ຝຶກສຳມຳດອະທິບຳຍ ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈເປັນອັນດຽວກັນ ດັີ່ງທ ີ່ກຸ່ມແມ່ຍິງ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ ກ່ຳວວ່ຳ: “ສິດຕາມປະເພນ ີ
ແມູ່ນການມີສິດຕ ິ່ດິນທີິ່ພ ິ່ແມູ່ປັນໃຫູ້ ເຮົາສາມາດອອກເອກະສານໄດູ້ ເພືິ່ອການມອບ 
ສິດສືບຕ ິ່ໃຫູ້ລ ກຫ ານ”. ນອກຈຳກນ ໍ້ແລ້ວ ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຍັງແລກປ່ຽນອ ກວ່ຳ ກຳນໄດ້ຮຽນຮູ້ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ 
ບ ີ່ສະເພຳະແຕ່ ຊ່ວຍ ໃຫພ້ວກເຂົຳ ເຂົໍ້ຳໃຈເນືໍ້ອໃນກົດໝຳຍຫຼຳຍມຳດຕຳເທົີ່ຳນັໍ້ນ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົໍ້ຳ 
ເຂົໍ້ຳໃຈກ່ຽວກັບສິດໃນກຳນ ປົກປ້ອງທ ີ່ດິນ ບ ີ່ວ່ຳຈະເປັນດິນສ່ວນຕົວ ຫຼື ລວມໝູ່. ດັີ່ງທ ີ່ ທຳ່ນ ນຳງ ສົມຈັນ 
ທັນທະພອນ, ບ້ຳນຄັງໄຂ, ອຳຍຸ 46 ປ  ຜູ້ທ ີ່ມ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນ ບອກທ ມງຳນພວກເຮົຳວ່ຳ  
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ຂຶໍ້ນສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນ ເກ ດຈຳກກຳນພັດທະນຳທຳງດ້ຳນພືໍ້ນຖຳນໂຄງລ້ຳງ ເຊັີ່ນ: ກຳນສ້ຳງ ຕຳນ່ຳງໄຟຟ້ຳ, ຖະໜົນຫົນທຳງ, 
ລະບົບກຳນບ ລິກຳນ ທະນຳຄຳນ ທຸລະກິດ ແລະ ປ ີ່ຳນ ໍ້ຳມັນ. ລັກສະນະຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ພົບ ເຫັນໃນ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ ແລະ 
ບ້ຳນຍອດງືີ່ມ.  
 

3. ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງກຸູ່ມບຸກຄົນ, ບ້ານ ກັບລັດ ແລະ ຕ າຫ ວດ  
 
ຈຳກສຳມບ້ຳນທ ີ່ລົງສຶກສຳ ມ ບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ ໄດ້ລຳຍງຳນກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງກຸ່ມບຸກຄົນ ແລະ 
ບ້ຳນກັບພຳກສ່ວນລັດ ແລະ ຕ ຳຫຼວດ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ກຳນສ້ຳງວິທະຍຳໄລໃນບ້ຳນຄັງໄຂ ທ ີ່ກວມເອົຳດິນລວມຂອງບ້ຳນ 
ແລະ ດິນຊຳວບ້ຳນຈ ຳນວນໜຶີ່ງທ ີ່ໄດ້ນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ມຳເປັນເວລຳຫຼຳຍປ  ແຕ່ເນືີ່ອງຈຳກບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ 
(ໃບຕຳດິນ) ບ້ຳນ ແລະ ກຸ່ມບຸກຄົນຈິີ່ງຂຳດເອກະສຳນ ໃນກຳນຮຽກຮ້ອງສິດຕຳມກົດໝຳຍ ແລະ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນພືໍ້ນ 
ທ ີ່ດັ ີ່ງກ່ຳວ ຍັງແກ້ໄຂບ ີ່ທັນຕົກໃນປະຈຸບັນ. ອ ກບັນຫຳນຶ ີ່ງແມ່ນ ກຳນຂະຫຍຳຍເຂດແດນຂອງກອງເສຍອົງຄະ 
(ຕ ໍຳຫຼວດ) ທ ີ່ກວມເອົຳດິນລວມຂອງບ້ຳນ ແລະ ດິນປະຊຳຊົນສ່ວນໜຶີ່ງ ກ ີ່ຍັງເປັນບັນຫຳຄຸມເຄືອ. ນອກຈຳກນ ໍ້ ກຳນກ ຳ 
ໜົດເຂດປ່ຳສະຫງວນ ເພືີ່ອເປັນເຂດປ້ອງກັນຍອດນ ໍ້ຳໃນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ເປັນບັນຫຳທ ີ່ບ ີ່ທັນໄດ້ຮັບຄວຳມ ກະຈ່ຳງແຈ້ງ 
ຈຳກທຳງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທ ີ່ປັກຫລັກແດນກວມເອົຳ ບ້ຳນເຮືອນ ແລະ ດິນກະສິກ ຳ ຂອງປະຊຳຊົນ ຈ ຳນວນນຶີ່ງ 
ທ ີ່ນ ຳໃຊ້ມຳແຕ່ລຸ້ນພ ີ່ແມ່.  
 

4. ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງລະຫວ່າງຊາຍແດນບ້ານຕ ິ່ບ້ານ  
 
 ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງເຂດແດນບ້ຳນຕ ີ່ບ້ຳນ ເປັນບັນຫຳຄ້ຳງຄຳຢູ່ໃນສຳມບ້ຳນທ ີ່ໄປສຶກສຳ ຈຳກເມືີ່ອກ່ອນທ ີ່ຊຸມຊົນໃນ 
ບ້ຳນໃຊ້ດິນລວມໝູ່ ໃນຮູບແບບກ ຳມະສິດລວມໝູ່ ຕຳມປະເພນ  ທ ີ່ມ ກຳນຕົກລົງເຂດແດນບ້ຳນ ໂດຍອ ງຕຳມ ຮ່ອມພູ, 
ຄອງນ ໍ້ຳ, ສັນພູ ແລະ ຕົໍ້ນໄມ້. ກຳນປ່ຽນແປງທຳງ 
ພູມສັນຖຳນ ຍ້ອນກຳນເຊຳະເຈືີ່ອນ ແລະ ຕົໍ້ນ 
ໄມ້ຕຳຍ ລວມທັງກຳນໃຊ້ດິນ ຮ່ວນ ລະຫວ່ຳງ 
ບ້ຳນ ເພືີ່ອກຳນຜະລິດໃນເມືີ່ອກ່ອນ ເປັນເຫດໃຫ້ 
ບ້ຳນອືີ່ນໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ອ້ຳງ ໃນກຳນຍັບເຂດແດນບ້ຳນ. 
ບ້ຳນລຳດບວກ ແມ່ນແຍກອອກຈຳກບ້ຳນອືີ່ນ 
ແລະ ຍັງບ ີ່ໄດ້ແບ່ງ ເຂດແດນບ້ຳນ ຈົນຮອດປະຈຸ 
ບັນ ເຊິີ່ງນ ຳໄປສູ່ ຄວຳມບ ີ່ປອງດອງກັນ ລະຫວ່ຳງ 
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ ແລະ ປະຊຳຊົນ. ປະຈຸ 
ບັນຍັງເກ ດມ ກຳນ ບຸກລຸກກຳນຕັດຕົໍ້ນໄມ້ ແລະ 
ໃຊ້ດິນກະສິກ ຳໃນພື ໍ້ນທ ີ່ຂອງບ້ຳນ ທ ີ່ເປັນດິນ 
ລວມໝູ່ ແລະ ດິນຂອງບຸກຄົນ. ຮູບແຕ້ມຈຳກ 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ (ຮູບ 7) ຈ ຸດທ  ີ່ໝຳຍສ ີ່ແດງ 
ສະແດງ  ໃຫ້ ເຫ ັ ນພ ື ໍ້ ນທ ີ່  ທ  ີ່ ມ ຂ  ໍ້ ຂ ັ ດແ ຍ່ ງ 
ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນຕຳມປະເພນ ພຳຍໃນບ້ຳນ ແລະ 
ເຂດແດນບ້ຳນຕ ີ່ບ້ຳນອືີ່ນ. 

ຮູບ 7: ແຜນທ ີ່ ບ້ຳນ ລຳດບວດ 
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III. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ ໄລຟ໌ ແລະ ອົງການມິດຕະພາບເມັນ 
ໂນນາຍໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາ 
 
ດັີ່ງທ ີ່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງແລ້ວວ່ຳ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນທ ີ່ດິນ ເປັນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງອັນດັບສອງ ໃນບ້ຳນທ ີ່ສຶກສຳ. ຜູ້ສ ຳພຳດທັງຍິງ 
ແລະ ຊຳຍແລກປ່ຽນກັບທ ມງຳນພວກເຮົຳວ່ຳ ກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ຊຸມຊົນດ້ຳນກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ຈຳກອົງກຳນມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ແລະ ທ ມງຳນເມືອງ ມ ຄວຳມສ ຳຄັນ ໃນກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນພຳຍໃນບ້ຳນ. 

1. ການຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍທີິ່ດິນ ແລະ ການນ າໃຊູ້ໃນບ້ານ 
 
ກຳນຝຶກອົມຮົມກົດໝຳຍທ ີ່ດິນໃຫ້ບ້ຳນດ ຳເນ ນເປັນເວລຳສອງວັນ, ຈັດຢູ່ບ້ຳນໂພນສະຫວັນ ແລະ ເອົຳບ້ຳນອືີ່ນມຳຝຶກນ ຳ 
ກັນ. ຂະບວນກຳນຝຶກແມ່ນມ ກຳນໃຊ້ຮູບພຳບ, ບົດສະເໜ , ກ ລະນ ສຶກສຳ, ຍົກບັນຫຳຕົວຈິງມຳສົນທະນຳ ແລະ 
ໃຊ້ເກມທ ີ່ພົວພັນກັບຫົວຂ ໍ້ກຳນຝຶກເຂົໍ້ຳໃນກິດຈະກ ຳ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ຂະບວນກຳນທັງໝົດນ ໍ້ແມ່ນເໝຳະສົມ, 
ເຂົໍ້ຳໃຈງ່ຳຍ ແລະ ຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກຈຳກໂຄງກຳນ ແລະ ເມືອງ ມ ກຳນອະທິບຳຍຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ, ເປັນ 
ກັນເອງ. ຜູ້ສ ຳພຳດຍັງແລກປ່ຽນ ວ່ຳເຂົຳເຈົໍ້ຳສຳມຳດນ ຳເອົຳຄວຳມຮູ້ໄປເຜ ຍແຜ່ກັບຄອບຄົວຂອງຕົນໄດ້.    
 
ກຳນຮັບຮູ້ສິດຕຳມປະເພນ  ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ເປັນຄວຳມຮູ້ໃໝ່ໆ ຂອງຊຳວບ້ຳນ ທ ີ່ລົງໄປສຶກສຳ. ທັງຍິງ ແລະ 
ຊຳຍ ທ ີ່ສົນທະນຳນ ຳບອກວ່ຳ ເມືີ່ອກ່ອນບ ີ່ຮູ້ວ່ຳອັນໃດແມ່ນສິດຕຳມປະເພນ , ສິດກຳນມອບໂອນ, ກຳນເສຍສິດ, 
ກຳນສືບມູນ, ພັນທະຕ່ຳງໆ ແລະ ອືີ່ນໆ. ກຳນມ ສິດ ຫຼື ໄດ້ສິດຕຳມປະເພນ   ເປັນສິີ່ງທ ີ່ຊຳວບ້ຳນປະຕິບັດກັນມຳດົນ ແລ້ວ 
ດັີ່ງອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນຍອດງືີ່ມກ່ຳວວ່ຳ   
 
“ຜ່ານມາ ເລືິ່ອງສິດຕາມປະເພນເີຄີຍປະຕິບັດ ແຕູ່ບ ິ່ຮ ູ້ວ່າກົດໝາຍ ຮັບຮ ູ້ສິດນີໍ້, ເມືິ່ອມຝີຶກອົບຮົມ 
ພວກເຮົາຈິິ່ງຮຽນຮ ູ້ ເປັນສິດຮັບຮ ູ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ປະຊາຊົນກ ິ່ເຂົໍ້າໃຈເຊັິ່ນກັນ”.  
 
 
 
 
 
 
ກຸ່ມຜູ້ຊຳຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ບ້ຳນອືີ່ນໆ ຕ່ຳງກ ີ່ແລກປ່ຽນຄວຳມຄິດເຫນັຄ້ຳຍໆ ກັນ.  
 
ເມືີ່ອຖຳມກ່ຽວກັບສິດຕຳມປະເພນ ແມ່ນຫຍັງ ນອກຈຳກກຸມ່ແມຍິ່ງ ເຜົີ່ຳມົໍ້ງ ບ້ຳນຍອດງືີ່ມແລ້ວ ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຍິງຊຳຍ 
ທ ີ່ໄດ້ຝຶກສຳມຳດອະທິບຳຍ ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈເປັນອັນດຽວກັນ ດັີ່ງທ ີ່ກຸ່ມແມ່ຍິງ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ ກ່ຳວວ່ຳ: “ສິດຕາມປະເພນ ີ
ແມູ່ນການມີສິດຕ ິ່ດິນທີິ່ພ ິ່ແມູ່ປັນໃຫູ້ ເຮົາສາມາດອອກເອກະສານໄດູ້ ເພືິ່ອການມອບ 
ສິດສືບຕ ິ່ໃຫູ້ລ ກຫ ານ”. ນອກຈຳກນ ໍ້ແລ້ວ ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຍັງແລກປ່ຽນອ ກວ່ຳ ກຳນໄດ້ຮຽນຮູ້ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ 
ບ ີ່ສະເພຳະແຕ່ ຊ່ວຍ ໃຫພ້ວກເຂົຳ ເຂົໍ້ຳໃຈເນືໍ້ອໃນກົດໝຳຍຫຼຳຍມຳດຕຳເທົີ່ຳນັໍ້ນ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົໍ້ຳ 
ເຂົໍ້ຳໃຈກ່ຽວກັບສິດໃນກຳນ ປົກປ້ອງທ ີ່ດິນ ບ ີ່ວ່ຳຈະເປັນດິນສ່ວນຕົວ ຫຼື ລວມໝູ່. ດັີ່ງທ ີ່ ທຳ່ນ ນຳງ ສົມຈັນ 
ທັນທະພອນ, ບ້ຳນຄັງໄຂ, ອຳຍຸ 46 ປ  ຜູ້ທ ີ່ມ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນ ບອກທ ມງຳນພວກເຮົຳວ່ຳ  
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ຂຶໍ້ນສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນ ເກ ດຈຳກກຳນພັດທະນຳທຳງດ້ຳນພືໍ້ນຖຳນໂຄງລ້ຳງ ເຊັີ່ນ: ກຳນສ້ຳງ ຕຳນ່ຳງໄຟຟ້ຳ, ຖະໜົນຫົນທຳງ, 
ລະບົບກຳນບ ລິກຳນ ທະນຳຄຳນ ທຸລະກິດ ແລະ ປ ີ່ຳນ ໍ້ຳມັນ. ລັກສະນະຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ພົບ ເຫັນໃນ ບ້ຳນ ຄັງໄຂ ແລະ 
ບ້ຳນຍອດງືີ່ມ.  
 

3. ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງກຸູ່ມບຸກຄົນ, ບ້ານ ກັບລັດ ແລະ ຕ າຫ ວດ  
 
ຈຳກສຳມບ້ຳນທ ີ່ລົງສຶກສຳ ມ ບ້ຳນຄັງໄຂ ແລະ ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ ໄດ້ລຳຍງຳນກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງກຸ່ມບຸກຄົນ ແລະ 
ບ້ຳນກັບພຳກສ່ວນລັດ ແລະ ຕ ຳຫຼວດ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ກຳນສ້ຳງວິທະຍຳໄລໃນບ້ຳນຄັງໄຂ ທ ີ່ກວມເອົຳດິນລວມຂອງບ້ຳນ 
ແລະ ດິນຊຳວບ້ຳນຈ ຳນວນໜຶີ່ງທ ີ່ໄດ້ນ ຳໃຊ້ດິນຕຳມປະເພນ ມຳເປັນເວລຳຫຼຳຍປ  ແຕ່ເນືີ່ອງຈຳກບ ີ່ມ ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ 
(ໃບຕຳດິນ) ບ້ຳນ ແລະ ກຸ່ມບຸກຄົນຈິີ່ງຂຳດເອກະສຳນ ໃນກຳນຮຽກຮ້ອງສິດຕຳມກົດໝຳຍ ແລະ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນພືໍ້ນ 
ທ ີ່ດັ ີ່ງກ່ຳວ ຍັງແກ້ໄຂບ ີ່ທັນຕົກໃນປະຈຸບັນ. ອ ກບັນຫຳນຶ ີ່ງແມ່ນ ກຳນຂະຫຍຳຍເຂດແດນຂອງກອງເສຍອົງຄະ 
(ຕ ໍຳຫຼວດ) ທ ີ່ກວມເອົຳດິນລວມຂອງບ້ຳນ ແລະ ດິນປະຊຳຊົນສ່ວນໜຶີ່ງ ກ ີ່ຍັງເປັນບັນຫຳຄຸມເຄືອ. ນອກຈຳກນ ໍ້ ກຳນກ ຳ 
ໜົດເຂດປ່ຳສະຫງວນ ເພືີ່ອເປັນເຂດປ້ອງກັນຍອດນ ໍ້ຳໃນ ບ້ຳນ ລຳດບວກ ເປັນບັນຫຳທ ີ່ບ ີ່ທັນໄດ້ຮັບຄວຳມ ກະຈ່ຳງແຈ້ງ 
ຈຳກທຳງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທ ີ່ປັກຫລັກແດນກວມເອົຳ ບ້ຳນເຮືອນ ແລະ ດິນກະສິກ ຳ ຂອງປະຊຳຊົນ ຈ ຳນວນນຶີ່ງ 
ທ ີ່ນ ຳໃຊ້ມຳແຕ່ລຸ້ນພ ີ່ແມ່.  
 

4. ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງລະຫວ່າງຊາຍແດນບ້ານຕ ິ່ບ້ານ  
 
 ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງເຂດແດນບ້ຳນຕ ີ່ບ້ຳນ ເປັນບັນຫຳຄ້ຳງຄຳຢູ່ໃນສຳມບ້ຳນທ ີ່ໄປສຶກສຳ ຈຳກເມືີ່ອກ່ອນທ ີ່ຊຸມຊົນໃນ 
ບ້ຳນໃຊ້ດິນລວມໝູ່ ໃນຮູບແບບກ ຳມະສິດລວມໝູ່ ຕຳມປະເພນ  ທ ີ່ມ ກຳນຕົກລົງເຂດແດນບ້ຳນ ໂດຍອ ງຕຳມ ຮ່ອມພູ, 
ຄອງນ ໍ້ຳ, ສັນພູ ແລະ ຕົໍ້ນໄມ້. ກຳນປ່ຽນແປງທຳງ 
ພູມສັນຖຳນ ຍ້ອນກຳນເຊຳະເຈືີ່ອນ ແລະ ຕົໍ້ນ 
ໄມ້ຕຳຍ ລວມທັງກຳນໃຊ້ດິນ ຮ່ວນ ລະຫວ່ຳງ 
ບ້ຳນ ເພືີ່ອກຳນຜະລິດໃນເມືີ່ອກ່ອນ ເປັນເຫດໃຫ້ 
ບ້ຳນອືີ່ນໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ອ້ຳງ ໃນກຳນຍັບເຂດແດນບ້ຳນ. 
ບ້ຳນລຳດບວກ ແມ່ນແຍກອອກຈຳກບ້ຳນອືີ່ນ 
ແລະ ຍັງບ ີ່ໄດ້ແບ່ງ ເຂດແດນບ້ຳນ ຈົນຮອດປະຈຸ 
ບັນ ເຊິີ່ງນ ຳໄປສູ່ ຄວຳມບ ີ່ປອງດອງກັນ ລະຫວ່ຳງ 
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ ແລະ ປະຊຳຊົນ. ປະຈຸ 
ບັນຍັງເກ ດມ ກຳນ ບຸກລຸກກຳນຕັດຕົໍ້ນໄມ້ ແລະ 
ໃຊ້ດິນກະສິກ ຳໃນພື ໍ້ນທ ີ່ຂອງບ້ຳນ ທ ີ່ເປັນດິນ 
ລວມໝູ່ ແລະ ດິນຂອງບຸກຄົນ. ຮູບແຕ້ມຈຳກ 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ (ຮູບ 7) ຈ ຸດທ  ີ່ໝຳຍສ ີ່ແດງ 
ສະແດງ  ໃຫ້ ເຫ ັ ນພ ື ໍ້ ນທ ີ່  ທ  ີ່ ມ ຂ  ໍ້ ຂ ັ ດແ ຍ່ ງ 
ກຳນນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນຕຳມປະເພນ ພຳຍໃນບ້ຳນ ແລະ 
ເຂດແດນບ້ຳນຕ ີ່ບ້ຳນອືີ່ນ. 

ຮູບ 7: ແຜນທ ີ່ ບ້ຳນ ລຳດບວດ 

ຜ່ານມາ ເລ່ືອງສິດຕາມປະເພນີເຄີຍປະຕິບັດ 
ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າກົດໝາຍ ຮັບຮູ້ສິດນີ້, ເມື່ອມີຝຶກອົບຮົມ 
ພວກເຮົາຈິ່ງຮຽນຮູ້ ເປັນສິດຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ປະຊາຊົນກໍ່ເຂົ້າໃຈເຊັ່ນກັນ”.
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ທຳງຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍບ້ຳນ ສົີ່ງຕ ີ່ໃຫ້ກຸ່ມ ແລະ ເມືອງ ແຕ່ຂະບວນກຳນແກ້ໄຂແມ່ນຊັກຊ້ຳຫຼຳຍ, ເອກະສຳນສົີ່ງໄປຫຼຳຍປ  
ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ ີ່ມ ຄວຳມຄືບໜ້ຳເທືີ່ອ.  ສ ຳລັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່ຳງເຂດແດນບ້ຳນຕ ີ່ບ້ຳນ ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍ ກັບບ້ຳນຄູ່ກ ລະນ  
ຍັງບ ີ່ສຳມຳດຕົກລົງກັນໄດ້ ແລະ ຍັງລ ຄອຍກຳນລົງມຳວັດແທກເຂດແດນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫຳບ້ຳນຈຳກຂັໍ້ນເມືອງ.  
 

3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທາງອອກ  
 
ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ກຳນຮູ້ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ກຳນແກ່ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ມ ຄວຳມສ ຳຄັນ ແລະ ຈ ຳເປັນ ຕ ີ່ປະຊຳຊົນ ທັງຍິງ 
ແລະ ຊຳຍ, ທຸກເພດ ແລະ ຊັ ໍ້ນວັນນະທຳງສັງຄົມ. ເນື ີ່ອງຈຳກແມ່ຍິງຊົນເຜົ ີ່ຳຜູ ້ທ ີ່ບ ີ່ສຳມຳດເຂົ ໍ້ຳໃຈໄດ້ເຕັມທ ີ່ 
ເຊິີ່ງອຳດເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ມ ໂອກຳດເສຍສິດຕ ີ່ກ ຳມະສິດທ ີ່ດິນ ແລະ ລວມທັງປະຊຳຊົນທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຝຶກກ ີ່ເຊັີ່ນກັນ. ສະນັໍ້ນ, 
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ ໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ຊ ໍ້ແນະວ່ຳ ຄວນຝຶກຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍທ ີ່ດິນໃຫ້ໝົດບ້ຳນ ດ້ວຍກຳນຈັດເປັນຄຸ້ມ 
ຫຼື ຝຶກກຳນເປັນຄູຝຶກ ໃຫ້ຄະນະບ້ຳນ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົຳເຈົໍ້ຳສຳມຳດເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍໃຫ້ຊຳວບ້ຳນ. ໂຄງກຳນສຳມຳດຕິດຕຳມ 
ຮ່ວມທຸກ 6 ເດືອນ ເປັນວິທ ກຳນທ ີ່ຄວນພິຈຳລະນຳ. ສ ຳລັບກຳນໄກ່ເກັີ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນຢຳກໃຫ້ມຳເຮັດຕົວຈິງ 
ຮ່ວມກັບຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍແລ້ວໃຫ້ກຳນແນະນ ຳກັບທ ີ່. ສິີ່ງທ້ຳທຳຍໃນກຳນໄກ່ເກັີ່ຍທ ີ່ພົບກ ີ່ຄື ກຳນແກ່ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ທ ີ່ອ ງໃສ່ຫຼັກກຳນ ແລະ ລະບຽບກົດໝຳຍຈົນເກ ນໄປ ເຮັດໃຫ້ນ ຳໄປສູ່ຄວຳມຫ່ຳງເຫ ນຂອງຊຳວບ້ຳນ ຫຼື ຄູ່ກ ລະນ , 
ເຮັດໃຫ້ສຳຍສ ຳພັນ ແລະ ຄວຳມສຳມັກຄ ພຳຍໃນບ້ຳນຫຼຸດລົງ. ຄວຳມບ ີ່ເດັດຂຳດຂອງອ ຳນຳດ ກຳນປົກຄອງແຕ່ລະຂັໍ້ນ 
ໃນກຳນຕັດສິນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກຳຍເປັນປັດໃຈທ ີ່ເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງແກ່ຍຳວ, ຖືກປ່ອຍປະລະເລ ຍ ແລະ ສຸດທ້ຳຍເຈົໍ້ຳ 
ທຸກກ ີ່ທ ໍ້ເອງ ແລະ ບ ີ່ຄິດຢຳກທວງທຳວຫຍັງອ ກ ເພຳະສະເໝ ໄປຂັໍ້ນໃດກ ີ່ໄດ້ຄ ຳຕອບທ ີ່ຄົງເຄືອ ແລະ ບ ີ່ເດັດຂຳດ. 
ນອກຈຳກນ ໍ້ ຊຳວບ້ຳນຍັງໃຫ້ຂ ໍ້ຊ ໍ້ແນະວ່ຳ ກຳນແກ້ໄຂ້ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນຢຳກໃຫ້ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ ແລະ 
ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍ ເປັນຜູ້ຕັດສິນເດັດຂຳດເລ ຍ ເຖິງແມ່ນວ່ຳຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍບ ີ່ມ ໜ້ຳໃນກຳນຕັດສິນຕຳມກົດໝຳຍກ ີ່ຕຳມ. 
ຊຳວບ້ຳນພ້ອມທ ີ່ຈະຍອມຮັບກຳນຕັດສິນນັໍ້ນໆ ຈະໄດ້ ຫຼື ເສຍກ ີ່ຕຳມ, ເພຳະປະສົບກຳນຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳແມ່ນ ກຳນສົີ່ງ 
ເອກະສຳນໄປຫຳກຸ່ມໃຊ້ເວລຳດົນ ແລະ ບ ີ່ມ ຄວຳມຄືບໜ້ຳຫຍັງ. 
 
ສ່ວນເວລຳກຳນຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ ຄວນເພ ີ່ມເວລຳຂຶໍ້ນ. ກຳນຝຶກສອງວັນໜ້ອຍຫຼຳຍ ຢຳກໃຫ້ທຸກຄົນມ ໂອກຳດ 
ໄດ້ເວົໍ້ຳ ແລະ ສົນທະນຳ, ຜູ້ທ ີ່ບ ີ່ກ້ຳເວົໍ້ຳ ກ ຳລັງລຶໍ້ງເຄ ຍ ພັດຈົບກຳນຝຶກກ່ອນ.  ວິທ ກຳນຝຶກທ ີ່ຜ່ຳນມຳດ ແລ້ວ ແຕ່ຢຳກ 
ໃຫ້ເພ ີ່ມຮູບພຳບ, ແຈກຍ້ຳຍປືໍ້ມກົດໝຳຍ ແລະ ຈັດກຳນປະຊຸມແບບນັີ່ງຢູ່ບ້ຳນ.   
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“ເອືໍ້ອຍໄດູ້ໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ ທີິ່ໄດູ້ຮຽນຈາກໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ສິດຕາມ ປະເພນີ ທີິ່ລະບໃຸນກົດໝາຍທີິ່ດນິ  
ກັບຄ ູ່ກ ລະນີທີິ່ເອົາດິນເອືໍ້ອຍ ແລະ ເອືໍ້ອຍຈະບ ິ່ຍອມເສຍດິນ ແລະ ຈະປົກປູ້ອງ ດິນໄວູ້ໃຫູ້ລ ກ”.  
 
 
 
 
 
 
ກຳນຮັບຮູ້ສິດຕຳມກົດໝຳຍເມືີ່ອທຽບໃສ່ລະຫວ່ຳງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊຳຍທ ີ່ສົນທະນຳນ ຳ ກຸມ່ແມ່ຍິງຊົນເຜົີ່ຳມົໍ້ງ ບ ີ່ຈືີ່ຂະ 
ບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນຫົວຂ ໍ້ກຳນຝຶກ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ສຳຍເຫດທ ີ່ບ ີ່ຈືີ່ຂະບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນ ເນືີ່ອງຈຳກ 
ອຸປະສົກທຳງດ້ຳນພຳສຳຊົນເຜົີ່ຳ ແຕ່ກົງກັນຂ້ຳມ ແມ່ຍິງເຜົີ່ຳລຳວ ບ້ຳນຄັງໄຂ ສຳມຳດຈືີ່ຂະບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນ 
ກຳນຝຶກໄດ້ດ . ແມ່ຍິງຈຳກບ້ຳນລຳດບວກແມ່ນມ ຄວຳມກະຕືລືລົນໃນກຳນເຂົໍ້ຳ ຮ່ວມກຳນຝຶກອົມຮົມກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ 
ເນືີ່ອງຈຳກຄວຳມສົນໃຈໃນກຳນປົກປ້ອງຊັບສິນທ ີ່ດິນຂອງຕົນ ແລະ ຄອບຄົວ. ຫຼກັຖຳນທ ີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ 
ກ່ຽວກັບຄວຳມສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊຳຍ ກ່ຽວກັບຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍ ທ ີ່ດິນຄື: ເວລຳລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນ 
ກ ລະນ ສຶກສຳ ຢູ່ບ້ຳນ ລຳດບວກ ເຖິງວ່ຳທຳງເມືອງໄດ້ສົີ່ງແຈ້ງກຳນລ່ວງໜ້ຳ ແລະ  ກ ຳນົດຈ ຳນວນຜູ້ສ ຳພຳດ ທັງຍິງ ແລະ 
ຊຳຍ ແຕ່ຊຳວບ້ຳນກ ີ່ຍັງຢືນຢັນວ່ຳຢຳກເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສົນທະນຳນ ຳ ເພືີ່ອຢຳກໄດ້ຄວຳມຮູ້ເພ ີ່ມເຕ ມ ສະແດງວ່ຳ 
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງອົງກຳນ ມດິຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ຜ່ຳນມຳ ແມ່ນສຳມຳດເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເຫັນເຖິງຄວຳມສ ຳຄັນ 
ຂອງກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ພວກເຂົຳຍັງຢຳກຮູ້ຫຼຳຍກວ່ຳເກົີ່ຳ.  
 
 ຜຸ້ຊຳຍທັງສຳມບ້ຳນທ ີ່ໄດ້ຝຶກແມນ່ມ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈດ  ແລະ ອ ໍຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນສຳມຳດເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍທ ີ່ໄດ້ຝຶກ 
ໃນກຳນປະຊຸມປະຈ ຳເດືອນຂອງບ້ຳນໃຫ້ແກ່ປະຊຳຊົນ. ນອກຈຳກນ ໍ້ ຜູ້ຊຳຍ ແລະ ແມ່ຍິງທ ີ່ຈືີ່ຂະບວນກຳນໄດ້ດ  
ໄດ້ເລົີ່ຳຕ ີ່ຊຳວບ້ຳນຜູ້ອືີ່ນກ່ຽວກັບສິີ່ງທ ີ່ພວກເຂົຳໄດ້ຮຽນຮູ້ຈຳກກຳນຝຶກ. ນອກຈຳກນ ໍ້ແລ້ວ ຜູູ້ສ າພາດຍັງທ ີ່ເປັນຫົວໜ້າ ໜ່
ວຍ ຍັງໄດູ້ໃຫູ້ຄ າເຫັນອ ກວ່າ ເຂົາເຈົົ້າສາມາດນ າເອົາທັກສະ ແລະ ວິທ ການໃນການຝຶກນັົ້ນໄປໃຊູ້ໃນວຽກຂອງເຂົາເຈົົ້າ 
ໃນບ້ານໄດູ້ຕ ີ່ມ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ການນ າພາສະມາຊິກກ ່ມ ແລະ ໜ່ວຍຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນການເຮັດວຽກ ເຊັີ່ນວ່າ ທັກສະໃນ
ການເວົົ້າວ່າ ກັບສະມາຊິກໃນກ ມ່ ເພ ີ່ອເຮັດແນວໃດໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມການສະເໜ ຂອງບ້ານ.  
 

2. ການຝຶກອົມຮົມການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງ ແລະ ການນ າໃຊູ້ຂອງຄະນະໄກູ່ເກັິ່ຍ 
 
ຮູບແບບກຳນຝຶກ ກ່ຽວກັບທັກສະກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ແມ່ນໄດ້ຈັດສະເພຳະໃຫ້ແກ່ ອ ຳນຳດກຳນ 
ປົກຄອງບ້ຳນທັງຍິງ ແລະ ຊຳຍ ແລະ ສະມຳຊິກໜ່ວຍໄກ່ເກັີ່ຍຂັໍ້ນບ້ຳນ ເຊິີ່ງລວມທັງຫົວໜ້ຳສິີ່ງຊຳວ (ຫົວໜ້ຳເຜົີ່ຳ). 
ກຳນຝຶກແມ່ນຝຶກຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ ແລະ ຂະບວນກຳນແມ່ນກຳນຍົກບັນຫຳຕົວຈິງມຳເປັນບົດສົນທະນຳ, ແຕ່ງເລືີ່ອງ 
ແລະ ສຳທິດຕົວຈິີ່ງກ່ຽວກັບກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ວິທ ກຳນຝຶກແມ່ນເໝຳະສົມ ແລະ ເວລຳ 
ເອົຳມຳນ ຳໃຊ້ຕົວຈິງ ແມ່ນສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນພຳຍໃນບ້ຳນ 
ທັງສຳມບ້ຳນສຶກສຳແມ່ນ ສຳມຳດໄກ່ເກັີ່ຍສ ຳເລັດພຳຍໃນບ້ຳນເປັນສ່ວນຫຼຳຍ. ກຳນແກ້ໄຂຂອງ ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍແມ່ນ 
ໃຊ້ຮູບແບບກຳນເຈລະຈຳຮ່ວມຄູ່ກ ລະນ  ແບບປຳນິປະນອມ ແລະ  ບ ີ່ສຳມຳດໃຊ້ກົດໝຳຍໂດຍເດັດຂຳດ ເນືີ່ອງຈຳກວ່ຳ 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ເກ ດຂຶໍ້ນ ລະຫວ່ຳງ ພ ີ່ນ້ອງ ແລະ ຄົນບ້ຳນດຽວກັນ ທ ີ່ຍັງຖືວັດທະນຳທ ຳກຳນເຄົຳລົບເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 
  
ສ່ວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍບ ີ່ສຳມຳດລຸລ່ວງໄດ້ ແມ່ນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນໃນບ້ຳນ ແລະ ບຸກຄົນທຳງນອກ 
ທ ີ່ມ ດິນຢູ່ບ້ຳນ, ກຸ່ມບຸກຄົນໃນບ້ຳນ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ ແລະ ພຳກລັດ. ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນລັກສະນະແບບນ ໍ້ ແມ່ນ 

”ເອ້ືອຍໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ ທີ່ໄດ້ຮຽນຈາກໂຄງການ 
ກ່ຽວກັບ ສິດຕາມ ປະເພນີ ທີ່ລະບຸໃນກົດໝາຍທີ່ດິນ  
ກັບຄູ່ກໍລະນີທີ່ເອົາດິນເອ້ືອຍ ແລະ 
ເອ້ືອຍຈະບໍ່ຍອມເສຍດິນ ແລະ ຈະປົກປ້ອງ ດິນໄວ້ໃຫ້ລູກ”. 
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“ເອືໍ້ອຍໄດູ້ໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ ທີິ່ໄດູ້ຮຽນຈາກໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ສິດຕາມ ປະເພນີ ທີິ່ລະບໃຸນກົດໝາຍທີິ່ດນິ  
ກັບຄ ູ່ກ ລະນີທີິ່ເອົາດິນເອືໍ້ອຍ ແລະ ເອືໍ້ອຍຈະບ ິ່ຍອມເສຍດິນ ແລະ ຈະປົກປູ້ອງ ດິນໄວູ້ໃຫູ້ລ ກ”.  
 
 
 
 
 
 
ກຳນຮັບຮູ້ສິດຕຳມກົດໝຳຍເມືີ່ອທຽບໃສ່ລະຫວ່ຳງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊຳຍທ ີ່ສົນທະນຳນ ຳ ກຸມ່ແມ່ຍິງຊົນເຜົີ່ຳມົໍ້ງ ບ ີ່ຈືີ່ຂະ 
ບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນຫົວຂ ໍ້ກຳນຝຶກ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ສຳຍເຫດທ ີ່ບ ີ່ຈືີ່ຂະບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນ ເນືີ່ອງຈຳກ 
ອຸປະສົກທຳງດ້ຳນພຳສຳຊົນເຜົີ່ຳ ແຕ່ກົງກັນຂ້ຳມ ແມ່ຍິງເຜົີ່ຳລຳວ ບ້ຳນຄັງໄຂ ສຳມຳດຈືີ່ຂະບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນ 
ກຳນຝຶກໄດ້ດ . ແມ່ຍິງຈຳກບ້ຳນລຳດບວກແມ່ນມ ຄວຳມກະຕືລືລົນໃນກຳນເຂົໍ້ຳ ຮ່ວມກຳນຝຶກອົມຮົມກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ 
ເນືີ່ອງຈຳກຄວຳມສົນໃຈໃນກຳນປົກປ້ອງຊັບສິນທ ີ່ດິນຂອງຕົນ ແລະ ຄອບຄົວ. ຫຼກັຖຳນທ ີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ 
ກ່ຽວກັບຄວຳມສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊຳຍ ກ່ຽວກັບຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍ ທ ີ່ດິນຄື: ເວລຳລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນ 
ກ ລະນ ສຶກສຳ ຢູ່ບ້ຳນ ລຳດບວກ ເຖິງວ່ຳທຳງເມືອງໄດ້ສົີ່ງແຈ້ງກຳນລ່ວງໜ້ຳ ແລະ  ກ ຳນົດຈ ຳນວນຜູ້ສ ຳພຳດ ທັງຍິງ ແລະ 
ຊຳຍ ແຕ່ຊຳວບ້ຳນກ ີ່ຍັງຢືນຢັນວ່ຳຢຳກເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສົນທະນຳນ ຳ ເພືີ່ອຢຳກໄດ້ຄວຳມຮູ້ເພ ີ່ມເຕ ມ ສະແດງວ່ຳ 
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງອົງກຳນ ມດິຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ຜ່ຳນມຳ ແມ່ນສຳມຳດເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເຫັນເຖິງຄວຳມສ ຳຄັນ 
ຂອງກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ພວກເຂົຳຍັງຢຳກຮູ້ຫຼຳຍກວ່ຳເກົີ່ຳ.  
 
 ຜຸ້ຊຳຍທັງສຳມບ້ຳນທ ີ່ໄດ້ຝຶກແມນ່ມ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈດ  ແລະ ອ ໍຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນສຳມຳດເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍທ ີ່ໄດ້ຝຶກ 
ໃນກຳນປະຊຸມປະຈ ຳເດືອນຂອງບ້ຳນໃຫ້ແກ່ປະຊຳຊົນ. ນອກຈຳກນ ໍ້ ຜູ້ຊຳຍ ແລະ ແມ່ຍິງທ ີ່ຈືີ່ຂະບວນກຳນໄດ້ດ  
ໄດ້ເລົີ່ຳຕ ີ່ຊຳວບ້ຳນຜູ້ອືີ່ນກ່ຽວກັບສິີ່ງທ ີ່ພວກເຂົຳໄດ້ຮຽນຮູ້ຈຳກກຳນຝຶກ. ນອກຈຳກນ ໍ້ແລ້ວ ຜູູ້ສ າພາດຍັງທ ີ່ເປັນຫົວໜ້າ ໜ່
ວຍ ຍັງໄດູ້ໃຫູ້ຄ າເຫັນອ ກວ່າ ເຂົາເຈົົ້າສາມາດນ າເອົາທັກສະ ແລະ ວິທ ການໃນການຝຶກນັົ້ນໄປໃຊູ້ໃນວຽກຂອງເຂົາເຈົົ້າ 
ໃນບ້ານໄດູ້ຕ ີ່ມ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ການນ າພາສະມາຊິກກ ່ມ ແລະ ໜ່ວຍຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນການເຮັດວຽກ ເຊັີ່ນວ່າ ທັກສະໃນ
ການເວົົ້າວ່າ ກັບສະມາຊິກໃນກ ມ່ ເພ ີ່ອເຮັດແນວໃດໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມການສະເໜ ຂອງບ້ານ.  
 

2. ການຝຶກອົມຮົມການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງ ແລະ ການນ າໃຊູ້ຂອງຄະນະໄກູ່ເກັິ່ຍ 
 
ຮູບແບບກຳນຝຶກ ກ່ຽວກັບທັກສະກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ແມ່ນໄດ້ຈັດສະເພຳະໃຫ້ແກ່ ອ ຳນຳດກຳນ 
ປົກຄອງບ້ຳນທັງຍິງ ແລະ ຊຳຍ ແລະ ສະມຳຊິກໜ່ວຍໄກ່ເກັີ່ຍຂັໍ້ນບ້ຳນ ເຊິີ່ງລວມທັງຫົວໜ້ຳສິີ່ງຊຳວ (ຫົວໜ້ຳເຜົີ່ຳ). 
ກຳນຝຶກແມ່ນຝຶກຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ ແລະ ຂະບວນກຳນແມ່ນກຳນຍົກບັນຫຳຕົວຈິງມຳເປັນບົດສົນທະນຳ, ແຕ່ງເລືີ່ອງ 
ແລະ ສຳທິດຕົວຈິີ່ງກ່ຽວກັບກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ວິທ ກຳນຝຶກແມ່ນເໝຳະສົມ ແລະ ເວລຳ 
ເອົຳມຳນ ຳໃຊ້ຕົວຈິງ ແມ່ນສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນພຳຍໃນບ້ຳນ 
ທັງສຳມບ້ຳນສຶກສຳແມ່ນ ສຳມຳດໄກ່ເກັີ່ຍສ ຳເລັດພຳຍໃນບ້ຳນເປັນສ່ວນຫຼຳຍ. ກຳນແກ້ໄຂຂອງ ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍແມ່ນ 
ໃຊ້ຮູບແບບກຳນເຈລະຈຳຮ່ວມຄູ່ກ ລະນ  ແບບປຳນິປະນອມ ແລະ  ບ ີ່ສຳມຳດໃຊ້ກົດໝຳຍໂດຍເດັດຂຳດ ເນືີ່ອງຈຳກວ່ຳ 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ເກ ດຂຶໍ້ນ ລະຫວ່ຳງ ພ ີ່ນ້ອງ ແລະ ຄົນບ້ຳນດຽວກັນ ທ ີ່ຍັງຖືວັດທະນຳທ ຳກຳນເຄົຳລົບເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 
  
ສ່ວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍບ ີ່ສຳມຳດລຸລ່ວງໄດ້ ແມ່ນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນໃນບ້ຳນ ແລະ ບຸກຄົນທຳງນອກ 
ທ ີ່ມ ດິນຢູ່ບ້ຳນ, ກຸ່ມບຸກຄົນໃນບ້ຳນ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ ແລະ ພຳກລັດ. ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນລັກສະນະແບບນ ໍ້ ແມ່ນ 
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ທຳງຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍບ້ຳນ ສົີ່ງຕ ີ່ໃຫ້ກຸ່ມ ແລະ ເມືອງ ແຕ່ຂະບວນກຳນແກ້ໄຂແມ່ນຊັກຊ້ຳຫຼຳຍ, ເອກະສຳນສົີ່ງໄປຫຼຳຍປ  
ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ ີ່ມ ຄວຳມຄືບໜ້ຳເທືີ່ອ.  ສ ຳລັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່ຳງເຂດແດນບ້ຳນຕ ີ່ບ້ຳນ ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍ ກັບບ້ຳນຄູ່ກ ລະນ  
ຍັງບ ີ່ສຳມຳດຕົກລົງກັນໄດ້ ແລະ ຍັງລ ຄອຍກຳນລົງມຳວັດແທກເຂດແດນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫຳບ້ຳນຈຳກຂັໍ້ນເມືອງ.  
 

3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທາງອອກ  
 
ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ກຳນຮູ້ກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ກຳນແກ່ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ມ ຄວຳມສ ຳຄັນ ແລະ ຈ ຳເປັນ ຕ ີ່ປະຊຳຊົນ ທັງຍິງ 
ແລະ ຊຳຍ, ທຸກເພດ ແລະ ຊັ ໍ້ນວັນນະທຳງສັງຄົມ. ເນື ີ່ອງຈຳກແມ່ຍິງຊົນເຜົ ີ່ຳຜູ ້ທ ີ່ບ ີ່ສຳມຳດເຂົ ໍ້ຳໃຈໄດ້ເຕັມທ ີ່ 
ເຊິີ່ງອຳດເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ມ ໂອກຳດເສຍສິດຕ ີ່ກ ຳມະສິດທ ີ່ດິນ ແລະ ລວມທັງປະຊຳຊົນທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຝຶກກ ີ່ເຊັີ່ນກັນ. ສະນັໍ້ນ, 
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ ໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ຊ ໍ້ແນະວ່ຳ ຄວນຝຶກຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍທ ີ່ດິນໃຫ້ໝົດບ້ຳນ ດ້ວຍກຳນຈັດເປັນຄຸ້ມ 
ຫຼື ຝຶກກຳນເປັນຄູຝຶກ ໃຫ້ຄະນະບ້ຳນ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົຳເຈົໍ້ຳສຳມຳດເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍໃຫ້ຊຳວບ້ຳນ. ໂຄງກຳນສຳມຳດຕິດຕຳມ 
ຮ່ວມທຸກ 6 ເດືອນ ເປັນວິທ ກຳນທ ີ່ຄວນພິຈຳລະນຳ. ສ ຳລັບກຳນໄກ່ເກັີ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນຢຳກໃຫ້ມຳເຮັດຕົວຈິງ 
ຮ່ວມກັບຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍແລ້ວໃຫ້ກຳນແນະນ ຳກັບທ ີ່. ສິີ່ງທ້ຳທຳຍໃນກຳນໄກ່ເກັີ່ຍທ ີ່ພົບກ ີ່ຄື ກຳນແກ່ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ທ ີ່ອ ງໃສ່ຫຼັກກຳນ ແລະ ລະບຽບກົດໝຳຍຈົນເກ ນໄປ ເຮັດໃຫ້ນ ຳໄປສູ່ຄວຳມຫ່ຳງເຫ ນຂອງຊຳວບ້ຳນ ຫຼື ຄູ່ກ ລະນ , 
ເຮັດໃຫ້ສຳຍສ ຳພັນ ແລະ ຄວຳມສຳມັກຄ ພຳຍໃນບ້ຳນຫຼຸດລົງ. ຄວຳມບ ີ່ເດັດຂຳດຂອງອ ຳນຳດ ກຳນປົກຄອງແຕ່ລະຂັໍ້ນ 
ໃນກຳນຕັດສິນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກຳຍເປັນປັດໃຈທ ີ່ເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງແກ່ຍຳວ, ຖືກປ່ອຍປະລະເລ ຍ ແລະ ສຸດທ້ຳຍເຈົໍ້ຳ 
ທຸກກ ີ່ທ ໍ້ເອງ ແລະ ບ ີ່ຄິດຢຳກທວງທຳວຫຍັງອ ກ ເພຳະສະເໝ ໄປຂັໍ້ນໃດກ ີ່ໄດ້ຄ ຳຕອບທ ີ່ຄົງເຄືອ ແລະ ບ ີ່ເດັດຂຳດ. 
ນອກຈຳກນ ໍ້ ຊຳວບ້ຳນຍັງໃຫ້ຂ ໍ້ຊ ໍ້ແນະວ່ຳ ກຳນແກ້ໄຂ້ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນຢຳກໃຫ້ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ ແລະ 
ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍ ເປັນຜູ້ຕັດສິນເດັດຂຳດເລ ຍ ເຖິງແມ່ນວ່ຳຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍບ ີ່ມ ໜ້ຳໃນກຳນຕັດສິນຕຳມກົດໝຳຍກ ີ່ຕຳມ. 
ຊຳວບ້ຳນພ້ອມທ ີ່ຈະຍອມຮັບກຳນຕັດສິນນັໍ້ນໆ ຈະໄດ້ ຫຼື ເສຍກ ີ່ຕຳມ, ເພຳະປະສົບກຳນຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳແມ່ນ ກຳນສົີ່ງ 
ເອກະສຳນໄປຫຳກຸ່ມໃຊ້ເວລຳດົນ ແລະ ບ ີ່ມ ຄວຳມຄືບໜ້ຳຫຍັງ. 
 
ສ່ວນເວລຳກຳນຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຫົວຂ ໍ້ ຄວນເພ ີ່ມເວລຳຂຶໍ້ນ. ກຳນຝຶກສອງວັນໜ້ອຍຫຼຳຍ ຢຳກໃຫ້ທຸກຄົນມ ໂອກຳດ 
ໄດ້ເວົໍ້ຳ ແລະ ສົນທະນຳ, ຜູ້ທ ີ່ບ ີ່ກ້ຳເວົໍ້ຳ ກ ຳລັງລຶໍ້ງເຄ ຍ ພັດຈົບກຳນຝຶກກ່ອນ.  ວິທ ກຳນຝຶກທ ີ່ຜ່ຳນມຳດ ແລ້ວ ແຕ່ຢຳກ 
ໃຫ້ເພ ີ່ມຮູບພຳບ, ແຈກຍ້ຳຍປືໍ້ມກົດໝຳຍ ແລະ ຈັດກຳນປະຊຸມແບບນັີ່ງຢູ່ບ້ຳນ.   
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“ເອືໍ້ອຍໄດູ້ໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ ທີິ່ໄດູ້ຮຽນຈາກໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ສິດຕາມ ປະເພນີ ທີິ່ລະບໃຸນກົດໝາຍທີິ່ດນິ  
ກັບຄ ູ່ກ ລະນີທີິ່ເອົາດິນເອືໍ້ອຍ ແລະ ເອືໍ້ອຍຈະບ ິ່ຍອມເສຍດິນ ແລະ ຈະປົກປູ້ອງ ດິນໄວູ້ໃຫູ້ລ ກ”.  
 
 
 
 
 
 
ກຳນຮັບຮູ້ສິດຕຳມກົດໝຳຍເມືີ່ອທຽບໃສ່ລະຫວ່ຳງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊຳຍທ ີ່ສົນທະນຳນ ຳ ກຸມ່ແມ່ຍິງຊົນເຜົີ່ຳມົໍ້ງ ບ ີ່ຈືີ່ຂະ 
ບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນຫົວຂ ໍ້ກຳນຝຶກ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ສຳຍເຫດທ ີ່ບ ີ່ຈືີ່ຂະບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນ ເນືີ່ອງຈຳກ 
ອຸປະສົກທຳງດ້ຳນພຳສຳຊົນເຜົີ່ຳ ແຕ່ກົງກັນຂ້ຳມ ແມ່ຍິງເຜົີ່ຳລຳວ ບ້ຳນຄັງໄຂ ສຳມຳດຈືີ່ຂະບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນ 
ກຳນຝຶກໄດ້ດ . ແມ່ຍິງຈຳກບ້ຳນລຳດບວກແມ່ນມ ຄວຳມກະຕືລືລົນໃນກຳນເຂົໍ້ຳ ຮ່ວມກຳນຝຶກອົມຮົມກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ 
ເນືີ່ອງຈຳກຄວຳມສົນໃຈໃນກຳນປົກປ້ອງຊັບສິນທ ີ່ດິນຂອງຕົນ ແລະ ຄອບຄົວ. ຫຼກັຖຳນທ ີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ 
ກ່ຽວກັບຄວຳມສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊຳຍ ກ່ຽວກັບຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍ ທ ີ່ດິນຄື: ເວລຳລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນ 
ກ ລະນ ສຶກສຳ ຢູ່ບ້ຳນ ລຳດບວກ ເຖິງວ່ຳທຳງເມືອງໄດ້ສົີ່ງແຈ້ງກຳນລ່ວງໜ້ຳ ແລະ  ກ ຳນົດຈ ຳນວນຜູ້ສ ຳພຳດ ທັງຍິງ ແລະ 
ຊຳຍ ແຕ່ຊຳວບ້ຳນກ ີ່ຍັງຢືນຢັນວ່ຳຢຳກເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສົນທະນຳນ ຳ ເພືີ່ອຢຳກໄດ້ຄວຳມຮູ້ເພ ີ່ມເຕ ມ ສະແດງວ່ຳ 
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງອົງກຳນ ມດິຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ຜ່ຳນມຳ ແມ່ນສຳມຳດເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເຫັນເຖິງຄວຳມສ ຳຄັນ 
ຂອງກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ພວກເຂົຳຍັງຢຳກຮູ້ຫຼຳຍກວ່ຳເກົີ່ຳ.  
 
 ຜຸ້ຊຳຍທັງສຳມບ້ຳນທ ີ່ໄດ້ຝຶກແມນ່ມ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈດ  ແລະ ອ ໍຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນສຳມຳດເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍທ ີ່ໄດ້ຝຶກ 
ໃນກຳນປະຊຸມປະຈ ຳເດືອນຂອງບ້ຳນໃຫ້ແກ່ປະຊຳຊົນ. ນອກຈຳກນ ໍ້ ຜູ້ຊຳຍ ແລະ ແມ່ຍິງທ ີ່ຈືີ່ຂະບວນກຳນໄດ້ດ  
ໄດ້ເລົີ່ຳຕ ີ່ຊຳວບ້ຳນຜູ້ອືີ່ນກ່ຽວກັບສິີ່ງທ ີ່ພວກເຂົຳໄດ້ຮຽນຮູ້ຈຳກກຳນຝຶກ. ນອກຈຳກນ ໍ້ແລ້ວ ຜູູ້ສ າພາດຍັງທ ີ່ເປັນຫົວໜ້າ ໜ່
ວຍ ຍັງໄດູ້ໃຫູ້ຄ າເຫັນອ ກວ່າ ເຂົາເຈົົ້າສາມາດນ າເອົາທັກສະ ແລະ ວິທ ການໃນການຝຶກນັົ້ນໄປໃຊູ້ໃນວຽກຂອງເຂົາເຈົົ້າ 
ໃນບ້ານໄດູ້ຕ ີ່ມ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ການນ າພາສະມາຊິກກ ່ມ ແລະ ໜ່ວຍຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນການເຮັດວຽກ ເຊັີ່ນວ່າ ທັກສະໃນ
ການເວົົ້າວ່າ ກັບສະມາຊິກໃນກ ມ່ ເພ ີ່ອເຮັດແນວໃດໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມການສະເໜ ຂອງບ້ານ.  
 

2. ການຝຶກອົມຮົມການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງ ແລະ ການນ າໃຊູ້ຂອງຄະນະໄກູ່ເກັິ່ຍ 
 
ຮູບແບບກຳນຝຶກ ກ່ຽວກັບທັກສະກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ແມ່ນໄດ້ຈັດສະເພຳະໃຫ້ແກ່ ອ ຳນຳດກຳນ 
ປົກຄອງບ້ຳນທັງຍິງ ແລະ ຊຳຍ ແລະ ສະມຳຊິກໜ່ວຍໄກ່ເກັີ່ຍຂັໍ້ນບ້ຳນ ເຊິີ່ງລວມທັງຫົວໜ້ຳສິີ່ງຊຳວ (ຫົວໜ້ຳເຜົີ່ຳ). 
ກຳນຝຶກແມ່ນຝຶກຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ ແລະ ຂະບວນກຳນແມ່ນກຳນຍົກບັນຫຳຕົວຈິງມຳເປັນບົດສົນທະນຳ, ແຕ່ງເລືີ່ອງ 
ແລະ ສຳທິດຕົວຈິີ່ງກ່ຽວກັບກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ວິທ ກຳນຝຶກແມ່ນເໝຳະສົມ ແລະ ເວລຳ 
ເອົຳມຳນ ຳໃຊ້ຕົວຈິງ ແມ່ນສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນພຳຍໃນບ້ຳນ 
ທັງສຳມບ້ຳນສຶກສຳແມ່ນ ສຳມຳດໄກ່ເກັີ່ຍສ ຳເລັດພຳຍໃນບ້ຳນເປັນສ່ວນຫຼຳຍ. ກຳນແກ້ໄຂຂອງ ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍແມ່ນ 
ໃຊ້ຮູບແບບກຳນເຈລະຈຳຮ່ວມຄູ່ກ ລະນ  ແບບປຳນິປະນອມ ແລະ  ບ ີ່ສຳມຳດໃຊ້ກົດໝຳຍໂດຍເດັດຂຳດ ເນືີ່ອງຈຳກວ່ຳ 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ເກ ດຂຶໍ້ນ ລະຫວ່ຳງ ພ ີ່ນ້ອງ ແລະ ຄົນບ້ຳນດຽວກັນ ທ ີ່ຍັງຖືວັດທະນຳທ ຳກຳນເຄົຳລົບເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 
  
ສ່ວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍບ ີ່ສຳມຳດລຸລ່ວງໄດ້ ແມ່ນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນໃນບ້ຳນ ແລະ ບຸກຄົນທຳງນອກ 
ທ ີ່ມ ດິນຢູ່ບ້ຳນ, ກຸ່ມບຸກຄົນໃນບ້ຳນ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ ແລະ ພຳກລັດ. ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນລັກສະນະແບບນ ໍ້ ແມ່ນ 
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ກັບຄ ູ່ກ ລະນີທີິ່ເອົາດິນເອືໍ້ອຍ ແລະ ເອືໍ້ອຍຈະບ ິ່ຍອມເສຍດິນ ແລະ ຈະປົກປູ້ອງ ດິນໄວູ້ໃຫູ້ລ ກ”.  
 
 
 
 
 
 
ກຳນຮັບຮູ້ສິດຕຳມກົດໝຳຍເມືີ່ອທຽບໃສ່ລະຫວ່ຳງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊຳຍທ ີ່ສົນທະນຳນ ຳ ກຸມ່ແມ່ຍິງຊົນເຜົີ່ຳມົໍ້ງ ບ ີ່ຈືີ່ຂະ 
ບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນຫົວຂ ໍ້ກຳນຝຶກ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ສຳຍເຫດທ ີ່ບ ີ່ຈືີ່ຂະບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນ ເນືີ່ອງຈຳກ 
ອຸປະສົກທຳງດ້ຳນພຳສຳຊົນເຜົີ່ຳ ແຕ່ກົງກັນຂ້ຳມ ແມ່ຍິງເຜົີ່ຳລຳວ ບ້ຳນຄັງໄຂ ສຳມຳດຈືີ່ຂະບວນກຳນ ແລະ ເນືໍ້ອໃນ 
ກຳນຝຶກໄດ້ດ . ແມ່ຍິງຈຳກບ້ຳນລຳດບວກແມ່ນມ ຄວຳມກະຕືລືລົນໃນກຳນເຂົໍ້ຳ ຮ່ວມກຳນຝຶກອົມຮົມກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ 
ເນືີ່ອງຈຳກຄວຳມສົນໃຈໃນກຳນປົກປ້ອງຊັບສິນທ ີ່ດິນຂອງຕົນ ແລະ ຄອບຄົວ. ຫຼກັຖຳນທ ີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ 
ກ່ຽວກັບຄວຳມສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊຳຍ ກ່ຽວກັບຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍ ທ ີ່ດິນຄື: ເວລຳລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນ 
ກ ລະນ ສຶກສຳ ຢູ່ບ້ຳນ ລຳດບວກ ເຖິງວ່ຳທຳງເມືອງໄດ້ສົີ່ງແຈ້ງກຳນລ່ວງໜ້ຳ ແລະ  ກ ຳນົດຈ ຳນວນຜູ້ສ ຳພຳດ ທັງຍິງ ແລະ 
ຊຳຍ ແຕ່ຊຳວບ້ຳນກ ີ່ຍັງຢືນຢັນວ່ຳຢຳກເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສົນທະນຳນ ຳ ເພືີ່ອຢຳກໄດ້ຄວຳມຮູ້ເພ ີ່ມເຕ ມ ສະແດງວ່ຳ 
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງອົງກຳນ ມດິຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ຜ່ຳນມຳ ແມ່ນສຳມຳດເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເຫັນເຖິງຄວຳມສ ຳຄັນ 
ຂອງກົດໝຳຍທ ີ່ດິນ ແລະ ພວກເຂົຳຍັງຢຳກຮູ້ຫຼຳຍກວ່ຳເກົີ່ຳ.  
 
 ຜຸ້ຊຳຍທັງສຳມບ້ຳນທ ີ່ໄດ້ຝຶກແມນ່ມ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈດ  ແລະ ອ ໍຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນສຳມຳດເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍທ ີ່ໄດ້ຝຶກ 
ໃນກຳນປະຊຸມປະຈ ຳເດືອນຂອງບ້ຳນໃຫ້ແກ່ປະຊຳຊົນ. ນອກຈຳກນ ໍ້ ຜູ້ຊຳຍ ແລະ ແມ່ຍິງທ ີ່ຈືີ່ຂະບວນກຳນໄດ້ດ  
ໄດ້ເລົີ່ຳຕ ີ່ຊຳວບ້ຳນຜູ້ອືີ່ນກ່ຽວກັບສິີ່ງທ ີ່ພວກເຂົຳໄດ້ຮຽນຮູ້ຈຳກກຳນຝຶກ. ນອກຈຳກນ ໍ້ແລ້ວ ຜູູ້ສ າພາດຍັງທ ີ່ເປັນຫົວໜ້າ ໜ່
ວຍ ຍັງໄດູ້ໃຫູ້ຄ າເຫັນອ ກວ່າ ເຂົາເຈົົ້າສາມາດນ າເອົາທັກສະ ແລະ ວິທ ການໃນການຝຶກນັົ້ນໄປໃຊູ້ໃນວຽກຂອງເຂົາເຈົົ້າ 
ໃນບ້ານໄດູ້ຕ ີ່ມ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ການນ າພາສະມາຊິກກ ່ມ ແລະ ໜ່ວຍຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນການເຮັດວຽກ ເຊັີ່ນວ່າ ທັກສະໃນ
ການເວົົ້າວ່າ ກັບສະມາຊິກໃນກ ມ່ ເພ ີ່ອເຮັດແນວໃດໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມການສະເໜ ຂອງບ້ານ.  
 

2. ການຝຶກອົມຮົມການແກູ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງ ແລະ ການນ າໃຊູ້ຂອງຄະນະໄກູ່ເກັິ່ຍ 
 
ຮູບແບບກຳນຝຶກ ກ່ຽວກັບທັກສະກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ແມ່ນໄດ້ຈັດສະເພຳະໃຫ້ແກ່ ອ ຳນຳດກຳນ 
ປົກຄອງບ້ຳນທັງຍິງ ແລະ ຊຳຍ ແລະ ສະມຳຊິກໜ່ວຍໄກ່ເກັີ່ຍຂັໍ້ນບ້ຳນ ເຊິີ່ງລວມທັງຫົວໜ້ຳສິີ່ງຊຳວ (ຫົວໜ້ຳເຜົີ່ຳ). 
ກຳນຝຶກແມ່ນຝຶກຮ່ວມກັບບ້ຳນອືີ່ນ ແລະ ຂະບວນກຳນແມ່ນກຳນຍົກບັນຫຳຕົວຈິງມຳເປັນບົດສົນທະນຳ, ແຕ່ງເລືີ່ອງ 
ແລະ ສຳທິດຕົວຈິີ່ງກ່ຽວກັບກຳນແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ. ຜູ້ສ ຳພຳດບອກວ່ຳ ວິທ ກຳນຝຶກແມ່ນເໝຳະສົມ ແລະ ເວລຳ 
ເອົຳມຳນ ຳໃຊ້ຕົວຈິງ ແມ່ນສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນພຳຍໃນບ້ຳນ 
ທັງສຳມບ້ຳນສຶກສຳແມ່ນ ສຳມຳດໄກ່ເກັີ່ຍສ ຳເລັດພຳຍໃນບ້ຳນເປັນສ່ວນຫຼຳຍ. ກຳນແກ້ໄຂຂອງ ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍແມ່ນ 
ໃຊ້ຮູບແບບກຳນເຈລະຈຳຮ່ວມຄູ່ກ ລະນ  ແບບປຳນິປະນອມ ແລະ  ບ ີ່ສຳມຳດໃຊ້ກົດໝຳຍໂດຍເດັດຂຳດ ເນືີ່ອງຈຳກວ່ຳ 
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົີ່ຳນ ໍ້ເກ ດຂຶໍ້ນ ລະຫວ່ຳງ ພ ີ່ນ້ອງ ແລະ ຄົນບ້ຳນດຽວກັນ ທ ີ່ຍັງຖືວັດທະນຳທ ຳກຳນເຄົຳລົບເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 
  
ສ່ວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ຄະນະໄກ່ເກັີ່ຍບ ີ່ສຳມຳດລຸລ່ວງໄດ້ ແມ່ນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງບຸກຄົນໃນບ້ຳນ ແລະ ບຸກຄົນທຳງນອກ 
ທ ີ່ມ ດິນຢູ່ບ້ຳນ, ກຸ່ມບຸກຄົນໃນບ້ຳນ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ ແລະ ພຳກລັດ. ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນລັກສະນະແບບນ ໍ້ ແມ່ນ 
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ທ່ານ ນາງ ພວງເພັດ ດວງພະຈັນ, ວິຊາການ ຈາກ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ 
ເມືອງແປກ ແລກປູ່ຽນວ່າ “…ການຝຶກເຮັດໃຫູ້ຂ້ອຍມີທັກສະຫ າຍຂຶໍ້ນ ເປນັຕົໍ້ນແມູ່ນ 
ການວາງໂຕເວລາຂຶໍ້ນເວທີ, ການເວົໍ້າ, ການຕອບ, ການແລກປູ່ຽນ ແລະ ການກະກຽມ 
ຄວາມພ້ອມເພືິ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ...”;   
  

▪ ເພີິ່ມຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນຕົວເອງ: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສຶກສຳທັງໝົດບອກວ່ຳ ກຳນຝຶກຈຳກໄລຟ໌ ເພ ີ່ມຄວຳມ 
ໝັໍ້ນ ໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງໃນກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ດັີ່ງຜູ້ສ ຳພຳດທັງໝົດ ກ່ຳວວ່ຳ:  
 
 
“…ການຝຶກຂອງ ໄລຟ໌ ເຮັດໃຫູ້ຕົນເອງມີຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກ, 
ກ້າຖ່າຍທອດຄວາມຮ ູ້ສ ູ່ຜ ູ້ອືິ່ນ ແລະ ໝັໍ້ນໃຈໃນການສົນ ທະນາ 
ດ້ານກົດໝາຍກບັຜ ູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ…”;    
 
 
 

 
▪ ເຂົໍ້າໃຈກົດໝາຍ ແລະ ວິທກີານເຜີຍແຜູ່ໃນຊມຸຊົນທີິ່ເໝາະສົມ: ກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ຜ່ຳນມຳ 

ເປັນຫນ້ຳທ ີ່ ຫຼັກຂອງຫ້ອງກຳນຍຸຕິທ ຳ ແຕ່ກິດຈະກ ຳໂຄງກຳນ ແມນ່ທຸກພຳກສ່ວນຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດມ ໜ້ຳທ ີ່ 
ໃນກຳນ ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ດ້ວຍກຳນເຮັດວຽກເປັນທ ມ ແລະ ແບ່ງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບ. ກຳນຝຶກຂອງໄລຟ໌ 
ບ ີ່ພຽງແຕ່ສ້ຳງ ຄວຳມສຳມຳດທຳງດ້ຳນທັກສະກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນທຸກທ່ຳນສະທ້ອນ 
ອອກມຳວ່ຳ ເປັນກຳນຊ່ວຍເພ ີ່ມຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍ ທ ີ່ສຳມຳດເອົຳໄປເຜ ຍແຜ່ໃນຊຸມຊົນໄດ້  
 

 
ດັິ່ງ ທ່ານ ນາງ ມີລາວັນ ນວນທາສີ, ຮອງປະທານ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງເມືອງແປກ ກ່າວວ່າ: 
“ການຝຶກກັບໄລຟ ໌ ແມູ່ນໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ທາງ ດ້ານກົດໝາຍແກູ່ຂ້າພະເຈົໍ້າ 
ເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນກົດໝາຍທີິ່ດນິ, ສິດໃນການປກົປກັຮັກສາ ແລະ ສິດສືບ 
ທອດ…ຄວາມຮ ູ້ເຫ ົິ່ານີໍ້ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກງານຂອງແມູ່ຍິງໃນການປົກປູ້ອງກ າມະສິດທີິ່ດິ
ນຂອງແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ການຝກຶຍັງຮ ູ້ວິທີການເຜີຍແຜູ່ກົດໝາຍທີິ່ເໝາະສົມກັບຊຸມຊົນ…”;   
 
 
 

 
▪ ເພີິ່ມຄນຸນະພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງບຸກຂະລາກອນພາກລັດ: ຈຳກກຳນຝຶກ ທ ີ່ສ້ຳງຄວຳມ 

ສຳມຳດ ໃນກຳນເຮັດວຽກເປັນທ  ມ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ເຊິີ່ງເປັນກຳນ 
ສ້ຳງ ທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງຳນໃນກຳນເຮັດວຽກດ ຂຶໍ້ນ ດັີ່ງ ທ່ຳນ ນຳງ ອຳລົມປະດິດ ພົມຈ ຳປຳ, ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍ 
ງຳນ ສົີ່ງເສ ມ ຍຸຕິທ ຳຮຳກຖຳນ, ຫ້ອງກຳນຍຸຕິທ ຳເມືອງແປກ ກ່ຳວວ່ຳ: “ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນບັນຍຳຍ 
ບົດຮຽນ, ຄວຳມກ້ຳຫຳນໃນກຳນປະຕິບັດວຽກງຳນ ເຮັດໃຫ້ມ ປະສົບກຳນຫຼຳຍຂຶໍ້ນ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ກຳນເຜ ຍແຜ່ 
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. ຜົນການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ 
ໄລຟ໌ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ ິ່ຜ ູ້ 
ເຂົໍ້າຮ່ວມ  
 
 ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສຶກສຳຈຳກຫ້ອງກຳນເມືອງ ແລະ ພະນັກ ງຳນ 
ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ໃຫ້ສຽງເປັນອັນ ດຽວກັນ 
ວ່ຳ: ກຳນຝຶກທ ີ່ໂຄງ ກຳນໄລຟ໌ຈັດໃຫ້ ເປັນວິທ  ກຳນທ ີ່ບ ີ່ 
ເຄິຍຝຶກໃສມຳກ່ອນ ແລະ ເປັນກຳນ ຝຶກທ ີ່ໃຫ້ ທັກສະ ກຳນ 
ເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ດ້ວຍກຳນສຳ ມຳດ ນ ຳໃຊ້ໄດ້ 
ຫຼຳກຫຼຳຍວິທ  ແລະ ກຳນວິເຄຳະ ດ້ວຍກຳນ ເບິີ່ງຈຳກຫຼຳຍ 
ຊ່ອງທຳງ. ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມທັງໝົດສຳມຳດ ບັນຍຳຍ ແລະ 
ແຕ້ມວິທ ກຳນ ກຳນຝຶກໄດ້ເປັນຢ່ຳງດ  ດັີ່ງ ສະແດງ ໃນຮູບແຕ້ມ 
(ຮູບ 8) ຂອງຜູ້ເຂົໍ້ຳ ຮ່ວມທ່ຳນນຶີ່ງ ກ່ຽວກັບຂະບວນກຳນຝຶກ 
ໃຫ້ກັບທ ມງຳນສຶກສຳ ເວລຳ ສ ຳພຳດເກັບກ ຳ ຂ ໍ້ມູນໃນຄັໍ້ງນ ໍ້.  
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຟ໌ ໄດ້ສົີ່ງຜົນຕ ີ່ ກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບທ ມງຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍຂັໍ້ນ ບ້ຳນ ຂອງອົງກຳນ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນ ພຳກລັດຂັໍ້ນເມອືງ ດັີ່ງຂ ໍ້ຄວຳມ ແລະ ສຽງຂອງຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຂ້ຳງລຸ່ມນ ໍ້: 
 

▪ ເພີິ່ມທັກສະການເຮັດວຽກເປັນທີມ: ກ່ອນກຳນຝຶກ ທ ມງຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ກຳນກະກຽມທ ມໄດ້ດ ເທົີ່ຳທ ີ່ 
ຄວນ ແຕ່ ຫລັງກຳນຝຶກ ເຮັດໃຫ້ທ ມງຳນມ ກຳນປະສຳນງຳນກນັຫຼຳຍຂຶໍ້ນ, ມ ກຳນແບ່ງໜ້ຳທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ພຳຍໃນທ ມ, ມ ກຳນວຳງແຜນລະອຽດ, ກະກຽມກິດຈະກ ຳທ ີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳນແລກປ່ຽນຄວຳມຮັບ 
ຜິດຊອບ ພຳຍໃນທ ມງຳມ. ທກັສະກຳນເຮັດວຽກເປັນທ ມ ເປັນທັກສະຫຼັກອັນດັບນຶີ່ງທ ີ່ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມບອກ 
ວ່ຳໄດ້ໃຊ້ ໃນກຳນເຮັດວຽກຫຼຳຍທ ີ່ສຸດ; 
 

▪ ເພີິ່ມທັກສະການປະເມນີຕົນເອງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຮ ູ້ໃຫມ່: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມລຳຍງຳນວ່ຳ 
ກຳນວິເຄຳະ ໃນຫຼຳກຫຼຳຍມມຸມອງ ລວມທັງກຳນສະທ້ອນກບັຕົວເອງ ແມ່ນບ ີ່ເຄິຍຝຶກມຳກອ່ນ ແລະ 
ກຳນຝຶກຄັໍ້ງນ ໍ້ເປັນຄັໍ້ງ ທ ຳອິດ ທ ີ່ໄດ້ເປ ດກ້ວຳງວິທ ຄິດຂອງຕົນ ດັີ່ງ ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມທ່ຳນນຶີ່ງກ່ຳວວ່ຳ 
 
 
 
    “ກ່ອນການຝຶກອົມຮົມກບັທີມໄລຟ ໌ ຂ້ອຍໝັໍ້ນໃຈທີິ່ສຸດວ່າຂ້ອຍຮ ູ້ຫ າຍ 
ແຕູ່ຫ ັງການຝຶກເຮັດໃຫູ້ຂ້ອຍສາມາດວິເຄາະຕົວເອງ ຈິິ່ງຮ ູ້ໄດູ້ວ່າ ຂ້ອຍບ ິ່ຮ ູ້ດີ ແລະ 
ຍັງຕ້ອງໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຫ າຍຢູ່າງ” ທ່ານ ຄ າຫ າ ໍ້ ສີບົວທອງ, ຮອງໜ່ວຍງານໂຄສະນາ, 
ຫ້ອງການຍຸຕິ ທ າເມືອງ ແປກ.   
 

 
▪ ເພີິ່ມທັກສະການເປນັຜ ູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ: ຮູບແບບກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ທ ີ່ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນປະ 

ຕິບັດຜ່ຳນ ມຳຄື ກຳນອ່ຳນແຕ່ລະມຳດຕຳຂອງກົດໝຳຍໃຫ້ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຟັງ ຫຼັງກຳນຝຶກກັບໄລຟ໌ ເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຂົຳມ  ຄວຳມຮູ້ກ່ຽວກັບທັກສະ ແລະ ກຳນກຽມພ້ອມຫຳຼຍຂຶຶໍ້ນ ດັີ່ງ  

ຮູບ 8: ພຳບວຳດຂະບວນກຳນຝຶກອົມຮົບ 

”ກ່ອນການຝຶກອົມຮົມກັບທີມໄລຟ໌ 
ຂ້ອຍໝັ້ນໃຈທີ່ສຸດວ່າຂ້ອຍຮູ້ຫຼາຍ ແຕ່ຫຼັງການຝຶກເຮັດໃ
ຫ້ຂ້ອຍສາມາດວິເຄາະຕົວເອງ ຈິ່ງຮູ້ໄດ້ວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ດີ ແລະ 
ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ” ທ່ານ ຄຳຫຼາ້ ສີບົວທອງ, 
ຮອງໜ່ວຍງານໂຄສະນາ, ຫ້ອງການຍຸຕິ ທຳເມືອງ ແປກ.  
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ທ່ານ ນາງ ພວງເພັດ ດວງພະຈັນ, ວິຊາການ ຈາກ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ 
ເມືອງແປກ ແລກປູ່ຽນວ່າ “…ການຝຶກເຮັດໃຫູ້ຂ້ອຍມີທັກສະຫ າຍຂຶໍ້ນ ເປນັຕົໍ້ນແມູ່ນ 
ການວາງໂຕເວລາຂຶໍ້ນເວທີ, ການເວົໍ້າ, ການຕອບ, ການແລກປູ່ຽນ ແລະ ການກະກຽມ 
ຄວາມພ້ອມເພືິ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ...”;   
  

▪ ເພີິ່ມຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນຕົວເອງ: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສຶກສຳທັງໝົດບອກວ່ຳ ກຳນຝຶກຈຳກໄລຟ໌ ເພ ີ່ມຄວຳມ 
ໝັໍ້ນ ໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງໃນກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ດັີ່ງຜູ້ສ ຳພຳດທັງໝົດ ກ່ຳວວ່ຳ:  
 
 
“…ການຝຶກຂອງ ໄລຟ໌ ເຮັດໃຫູ້ຕົນເອງມີຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກ, 
ກ້າຖ່າຍທອດຄວາມຮ ູ້ສ ູ່ຜ ູ້ອືິ່ນ ແລະ ໝັໍ້ນໃຈໃນການສົນ ທະນາ 
ດ້ານກົດໝາຍກບັຜ ູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ…”;    
 
 
 

 
▪ ເຂົໍ້າໃຈກົດໝາຍ ແລະ ວິທກີານເຜີຍແຜູ່ໃນຊມຸຊົນທີິ່ເໝາະສົມ: ກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ຜ່ຳນມຳ 

ເປັນຫນ້ຳທ ີ່ ຫຼັກຂອງຫ້ອງກຳນຍຸຕິທ ຳ ແຕ່ກິດຈະກ ຳໂຄງກຳນ ແມນ່ທຸກພຳກສ່ວນຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດມ ໜ້ຳທ ີ່ 
ໃນກຳນ ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ດ້ວຍກຳນເຮັດວຽກເປັນທ ມ ແລະ ແບ່ງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບ. ກຳນຝຶກຂອງໄລຟ໌ 
ບ ີ່ພຽງແຕ່ສ້ຳງ ຄວຳມສຳມຳດທຳງດ້ຳນທັກສະກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນທຸກທ່ຳນສະທ້ອນ 
ອອກມຳວ່ຳ ເປັນກຳນຊ່ວຍເພ ີ່ມຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍ ທ ີ່ສຳມຳດເອົຳໄປເຜ ຍແຜ່ໃນຊຸມຊົນໄດ້  
 

 
ດັິ່ງ ທ່ານ ນາງ ມີລາວັນ ນວນທາສີ, ຮອງປະທານ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງເມືອງແປກ ກ່າວວ່າ: 
“ການຝຶກກັບໄລຟ ໌ ແມູ່ນໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ທາງ ດ້ານກົດໝາຍແກູ່ຂ້າພະເຈົໍ້າ 
ເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນກົດໝາຍທີິ່ດນິ, ສິດໃນການປກົປກັຮັກສາ ແລະ ສິດສືບ 
ທອດ…ຄວາມຮ ູ້ເຫ ົິ່ານີໍ້ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກງານຂອງແມູ່ຍິງໃນການປົກປູ້ອງກ າມະສິດທີິ່ດິ
ນຂອງແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ການຝກຶຍັງຮ ູ້ວິທີການເຜີຍແຜູ່ກົດໝາຍທີິ່ເໝາະສົມກັບຊຸມຊົນ…”;   
 
 
 

 
▪ ເພີິ່ມຄນຸນະພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງບຸກຂະລາກອນພາກລັດ: ຈຳກກຳນຝຶກ ທ ີ່ສ້ຳງຄວຳມ 

ສຳມຳດ ໃນກຳນເຮັດວຽກເປັນທ  ມ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ເຊິີ່ງເປັນກຳນ 
ສ້ຳງ ທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງຳນໃນກຳນເຮັດວຽກດ ຂຶໍ້ນ ດັີ່ງ ທ່ຳນ ນຳງ ອຳລົມປະດິດ ພົມຈ ຳປຳ, ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍ 
ງຳນ ສົີ່ງເສ ມ ຍຸຕິທ ຳຮຳກຖຳນ, ຫ້ອງກຳນຍຸຕິທ ຳເມືອງແປກ ກ່ຳວວ່ຳ: “ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນບັນຍຳຍ 
ບົດຮຽນ, ຄວຳມກ້ຳຫຳນໃນກຳນປະຕິບັດວຽກງຳນ ເຮັດໃຫ້ມ ປະສົບກຳນຫຼຳຍຂຶໍ້ນ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ກຳນເຜ ຍແຜ່ 
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. ຜົນການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ 
ໄລຟ໌ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ ິ່ຜ ູ້ 
ເຂົໍ້າຮ່ວມ  
 
 ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສຶກສຳຈຳກຫ້ອງກຳນເມືອງ ແລະ ພະນັກ ງຳນ 
ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ໃຫ້ສຽງເປັນອັນ ດຽວກັນ 
ວ່ຳ: ກຳນຝຶກທ ີ່ໂຄງ ກຳນໄລຟ໌ຈັດໃຫ້ ເປັນວິທ  ກຳນທ ີ່ບ ີ່ 
ເຄິຍຝຶກໃສມຳກ່ອນ ແລະ ເປັນກຳນ ຝຶກທ ີ່ໃຫ້ ທັກສະ ກຳນ 
ເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ດ້ວຍກຳນສຳ ມຳດ ນ ຳໃຊ້ໄດ້ 
ຫຼຳກຫຼຳຍວິທ  ແລະ ກຳນວິເຄຳະ ດ້ວຍກຳນ ເບິີ່ງຈຳກຫຼຳຍ 
ຊ່ອງທຳງ. ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມທັງໝົດສຳມຳດ ບັນຍຳຍ ແລະ 
ແຕ້ມວິທ ກຳນ ກຳນຝຶກໄດ້ເປັນຢ່ຳງດ  ດັີ່ງ ສະແດງ ໃນຮູບແຕ້ມ 
(ຮູບ 8) ຂອງຜູ້ເຂົໍ້ຳ ຮ່ວມທ່ຳນນຶີ່ງ ກ່ຽວກັບຂະບວນກຳນຝຶກ 
ໃຫ້ກັບທ ມງຳນສຶກສຳ ເວລຳ ສ ຳພຳດເກັບກ ຳ ຂ ໍ້ມູນໃນຄັໍ້ງນ ໍ້.  
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຟ໌ ໄດ້ສົີ່ງຜົນຕ ີ່ ກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບທ ມງຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍຂັໍ້ນ ບ້ຳນ ຂອງອົງກຳນ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນ ພຳກລັດຂັໍ້ນເມອືງ ດັີ່ງຂ ໍ້ຄວຳມ ແລະ ສຽງຂອງຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຂ້ຳງລຸ່ມນ ໍ້: 
 

▪ ເພີິ່ມທັກສະການເຮັດວຽກເປັນທີມ: ກ່ອນກຳນຝຶກ ທ ມງຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ກຳນກະກຽມທ ມໄດ້ດ ເທົີ່ຳທ ີ່ 
ຄວນ ແຕ່ ຫລັງກຳນຝຶກ ເຮັດໃຫ້ທ ມງຳນມ ກຳນປະສຳນງຳນກນັຫຼຳຍຂຶໍ້ນ, ມ ກຳນແບ່ງໜ້ຳທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ພຳຍໃນທ ມ, ມ ກຳນວຳງແຜນລະອຽດ, ກະກຽມກິດຈະກ ຳທ ີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳນແລກປ່ຽນຄວຳມຮັບ 
ຜິດຊອບ ພຳຍໃນທ ມງຳມ. ທກັສະກຳນເຮັດວຽກເປັນທ ມ ເປັນທັກສະຫຼັກອັນດັບນຶີ່ງທ ີ່ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມບອກ 
ວ່ຳໄດ້ໃຊ້ ໃນກຳນເຮັດວຽກຫຼຳຍທ ີ່ສຸດ; 
 

▪ ເພີິ່ມທັກສະການປະເມນີຕົນເອງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຮ ູ້ໃຫມ່: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມລຳຍງຳນວ່ຳ 
ກຳນວິເຄຳະ ໃນຫຼຳກຫຼຳຍມມຸມອງ ລວມທັງກຳນສະທ້ອນກບັຕົວເອງ ແມ່ນບ ີ່ເຄິຍຝຶກມຳກອ່ນ ແລະ 
ກຳນຝຶກຄັໍ້ງນ ໍ້ເປັນຄັໍ້ງ ທ ຳອິດ ທ ີ່ໄດ້ເປ ດກ້ວຳງວິທ ຄິດຂອງຕົນ ດັີ່ງ ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມທ່ຳນນຶີ່ງກ່ຳວວ່ຳ 
 
 
 
    “ກ່ອນການຝຶກອົມຮົມກບັທີມໄລຟ ໌ ຂ້ອຍໝັໍ້ນໃຈທີິ່ສຸດວ່າຂ້ອຍຮ ູ້ຫ າຍ 
ແຕູ່ຫ ັງການຝຶກເຮັດໃຫູ້ຂ້ອຍສາມາດວິເຄາະຕົວເອງ ຈິິ່ງຮ ູ້ໄດູ້ວ່າ ຂ້ອຍບ ິ່ຮ ູ້ດີ ແລະ 
ຍັງຕ້ອງໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຫ າຍຢູ່າງ” ທ່ານ ຄ າຫ າ ໍ້ ສີບົວທອງ, ຮອງໜ່ວຍງານໂຄສະນາ, 
ຫ້ອງການຍຸຕິ ທ າເມືອງ ແປກ.   
 

 
▪ ເພີິ່ມທັກສະການເປນັຜ ູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ: ຮູບແບບກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ທ ີ່ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນປະ 

ຕິບັດຜ່ຳນ ມຳຄື ກຳນອ່ຳນແຕ່ລະມຳດຕຳຂອງກົດໝຳຍໃຫ້ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຟັງ ຫຼັງກຳນຝຶກກັບໄລຟ໌ ເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຂົຳມ  ຄວຳມຮູ້ກ່ຽວກັບທັກສະ ແລະ ກຳນກຽມພ້ອມຫຳຼຍຂຶຶໍ້ນ ດັີ່ງ  

ຮູບ 8: ພຳບວຳດຂະບວນກຳນຝຶກອົມຮົບ 
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. ຜົນການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ 
ໄລຟ໌ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ ິ່ຜ ູ້ 
ເຂົໍ້າຮ່ວມ  
 
 ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສຶກສຳຈຳກຫ້ອງກຳນເມືອງ ແລະ ພະນັກ ງຳນ 
ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ໃຫ້ສຽງເປັນອັນ ດຽວກັນ 
ວ່ຳ: ກຳນຝຶກທ ີ່ໂຄງ ກຳນໄລຟ໌ຈັດໃຫ້ ເປັນວິທ  ກຳນທ ີ່ບ ີ່ 
ເຄິຍຝຶກໃສມຳກ່ອນ ແລະ ເປັນກຳນ ຝຶກທ ີ່ໃຫ້ ທັກສະ ກຳນ 
ເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ດ້ວຍກຳນສຳ ມຳດ ນ ຳໃຊ້ໄດ້ 
ຫຼຳກຫຼຳຍວິທ  ແລະ ກຳນວິເຄຳະ ດ້ວຍກຳນ ເບິີ່ງຈຳກຫຼຳຍ 
ຊ່ອງທຳງ. ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມທັງໝົດສຳມຳດ ບັນຍຳຍ ແລະ 
ແຕ້ມວິທ ກຳນ ກຳນຝຶກໄດ້ເປັນຢ່ຳງດ  ດັີ່ງ ສະແດງ ໃນຮູບແຕ້ມ 
(ຮູບ 8) ຂອງຜູ້ເຂົໍ້ຳ ຮ່ວມທ່ຳນນຶີ່ງ ກ່ຽວກັບຂະບວນກຳນຝຶກ 
ໃຫ້ກັບທ ມງຳນສຶກສຳ ເວລຳ ສ ຳພຳດເກັບກ ຳ ຂ ໍ້ມູນໃນຄັໍ້ງນ ໍ້.  
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຟ໌ ໄດ້ສົີ່ງຜົນຕ ີ່ ກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບທ ມງຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍຂັໍ້ນ ບ້ຳນ ຂອງອົງກຳນ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນ ພຳກລັດຂັໍ້ນເມອືງ ດັີ່ງຂ ໍ້ຄວຳມ ແລະ ສຽງຂອງຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຂ້ຳງລຸ່ມນ ໍ້: 
 

▪ ເພີິ່ມທັກສະການເຮັດວຽກເປັນທີມ: ກ່ອນກຳນຝຶກ ທ ມງຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ກຳນກະກຽມທ ມໄດ້ດ ເທົີ່ຳທ ີ່ 
ຄວນ ແຕ່ ຫລັງກຳນຝຶກ ເຮັດໃຫ້ທ ມງຳນມ ກຳນປະສຳນງຳນກນັຫຼຳຍຂຶໍ້ນ, ມ ກຳນແບ່ງໜ້ຳທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ພຳຍໃນທ ມ, ມ ກຳນວຳງແຜນລະອຽດ, ກະກຽມກິດຈະກ ຳທ ີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳນແລກປ່ຽນຄວຳມຮັບ 
ຜິດຊອບ ພຳຍໃນທ ມງຳມ. ທກັສະກຳນເຮັດວຽກເປັນທ ມ ເປັນທັກສະຫຼັກອັນດັບນຶີ່ງທ ີ່ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມບອກ 
ວ່ຳໄດ້ໃຊ້ ໃນກຳນເຮັດວຽກຫຼຳຍທ ີ່ສຸດ; 
 

▪ ເພີິ່ມທັກສະການປະເມນີຕົນເອງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຮ ູ້ໃຫມ່: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມລຳຍງຳນວ່ຳ 
ກຳນວິເຄຳະ ໃນຫຼຳກຫຼຳຍມມຸມອງ ລວມທັງກຳນສະທ້ອນກບັຕົວເອງ ແມ່ນບ ີ່ເຄິຍຝຶກມຳກອ່ນ ແລະ 
ກຳນຝຶກຄັໍ້ງນ ໍ້ເປັນຄັໍ້ງ ທ ຳອິດ ທ ີ່ໄດ້ເປ ດກ້ວຳງວິທ ຄິດຂອງຕົນ ດັີ່ງ ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມທ່ຳນນຶີ່ງກ່ຳວວ່ຳ 
 
 
 
    “ກ່ອນການຝຶກອົມຮົມກບັທີມໄລຟ ໌ ຂ້ອຍໝັໍ້ນໃຈທີິ່ສຸດວ່າຂ້ອຍຮ ູ້ຫ າຍ 
ແຕູ່ຫ ັງການຝຶກເຮັດໃຫູ້ຂ້ອຍສາມາດວິເຄາະຕົວເອງ ຈິິ່ງຮ ູ້ໄດູ້ວ່າ ຂ້ອຍບ ິ່ຮ ູ້ດີ ແລະ 
ຍັງຕ້ອງໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຫ າຍຢູ່າງ” ທ່ານ ຄ າຫ າ ໍ້ ສີບົວທອງ, ຮອງໜ່ວຍງານໂຄສະນາ, 
ຫ້ອງການຍຸຕິ ທ າເມືອງ ແປກ.   
 

 
▪ ເພີິ່ມທັກສະການເປນັຜ ູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ: ຮູບແບບກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ທ ີ່ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນປະ 

ຕິບັດຜ່ຳນ ມຳຄື ກຳນອ່ຳນແຕ່ລະມຳດຕຳຂອງກົດໝຳຍໃຫ້ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຟັງ ຫຼັງກຳນຝຶກກັບໄລຟ໌ ເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຂົຳມ  ຄວຳມຮູ້ກ່ຽວກັບທັກສະ ແລະ ກຳນກຽມພ້ອມຫຳຼຍຂຶຶໍ້ນ ດັີ່ງ  

ຮູບ 8: ພຳບວຳດຂະບວນກຳນຝຶກອົມຮົບ 
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ທ່ານ ນາງ ພວງເພັດ ດວງພະຈັນ, ວິຊາການ ຈາກ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ 
ເມືອງແປກ ແລກປູ່ຽນວ່າ “…ການຝຶກເຮັດໃຫູ້ຂ້ອຍມີທັກສະຫ າຍຂຶໍ້ນ ເປນັຕົໍ້ນແມູ່ນ 
ການວາງໂຕເວລາຂຶໍ້ນເວທີ, ການເວົໍ້າ, ການຕອບ, ການແລກປູ່ຽນ ແລະ ການກະກຽມ 
ຄວາມພ້ອມເພືິ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ...”;   
  

▪ ເພີິ່ມຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນຕົວເອງ: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສຶກສຳທັງໝົດບອກວ່ຳ ກຳນຝຶກຈຳກໄລຟ໌ ເພ ີ່ມຄວຳມ 
ໝັໍ້ນ ໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງໃນກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ດັີ່ງຜູ້ສ ຳພຳດທັງໝົດ ກ່ຳວວ່ຳ:  
 
 
“…ການຝຶກຂອງ ໄລຟ໌ ເຮັດໃຫູ້ຕົນເອງມີຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກ, 
ກ້າຖ່າຍທອດຄວາມຮ ູ້ສ ູ່ຜ ູ້ອືິ່ນ ແລະ ໝັໍ້ນໃຈໃນການສົນ ທະນາ 
ດ້ານກົດໝາຍກບັຜ ູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ…”;    
 
 
 

 
▪ ເຂົໍ້າໃຈກົດໝາຍ ແລະ ວິທກີານເຜີຍແຜູ່ໃນຊມຸຊົນທີິ່ເໝາະສົມ: ກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ຜ່ຳນມຳ 

ເປັນຫນ້ຳທ ີ່ ຫຼັກຂອງຫ້ອງກຳນຍຸຕິທ ຳ ແຕ່ກິດຈະກ ຳໂຄງກຳນ ແມນ່ທຸກພຳກສ່ວນຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດມ ໜ້ຳທ ີ່ 
ໃນກຳນ ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ດ້ວຍກຳນເຮັດວຽກເປັນທ ມ ແລະ ແບ່ງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບ. ກຳນຝຶກຂອງໄລຟ໌ 
ບ ີ່ພຽງແຕ່ສ້ຳງ ຄວຳມສຳມຳດທຳງດ້ຳນທັກສະກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນທຸກທ່ຳນສະທ້ອນ 
ອອກມຳວ່ຳ ເປັນກຳນຊ່ວຍເພ ີ່ມຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍ ທ ີ່ສຳມຳດເອົຳໄປເຜ ຍແຜ່ໃນຊຸມຊົນໄດ້  
 

 
ດັິ່ງ ທ່ານ ນາງ ມີລາວັນ ນວນທາສີ, ຮອງປະທານ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງເມືອງແປກ ກ່າວວ່າ: 
“ການຝຶກກັບໄລຟ ໌ ແມູ່ນໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ທາງ ດ້ານກົດໝາຍແກູ່ຂ້າພະເຈົໍ້າ 
ເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນກົດໝາຍທີິ່ດນິ, ສິດໃນການປກົປກັຮັກສາ ແລະ ສິດສືບ 
ທອດ…ຄວາມຮ ູ້ເຫ ົິ່ານີໍ້ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກງານຂອງແມູ່ຍິງໃນການປົກປູ້ອງກ າມະສິດທີິ່ດິ
ນຂອງແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ການຝກຶຍັງຮ ູ້ວິທີການເຜີຍແຜູ່ກົດໝາຍທີິ່ເໝາະສົມກັບຊຸມຊົນ…”;   
 
 
 

 
▪ ເພີິ່ມຄນຸນະພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງບຸກຂະລາກອນພາກລັດ: ຈຳກກຳນຝຶກ ທ ີ່ສ້ຳງຄວຳມ 

ສຳມຳດ ໃນກຳນເຮັດວຽກເປັນທ  ມ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ເຊິີ່ງເປັນກຳນ 
ສ້ຳງ ທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງຳນໃນກຳນເຮັດວຽກດ ຂຶໍ້ນ ດັີ່ງ ທ່ຳນ ນຳງ ອຳລົມປະດິດ ພົມຈ ຳປຳ, ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍ 
ງຳນ ສົີ່ງເສ ມ ຍຸຕິທ ຳຮຳກຖຳນ, ຫ້ອງກຳນຍຸຕິທ ຳເມືອງແປກ ກ່ຳວວ່ຳ: “ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນບັນຍຳຍ 
ບົດຮຽນ, ຄວຳມກ້ຳຫຳນໃນກຳນປະຕິບັດວຽກງຳນ ເຮັດໃຫ້ມ ປະສົບກຳນຫຼຳຍຂຶໍ້ນ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ກຳນເຜ ຍແຜ່ 
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. ຜົນການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ 
ໄລຟ໌ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ ິ່ຜ ູ້ 
ເຂົໍ້າຮ່ວມ  
 
 ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສຶກສຳຈຳກຫ້ອງກຳນເມືອງ ແລະ ພະນັກ ງຳນ 
ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ໃຫ້ສຽງເປັນອັນ ດຽວກັນ 
ວ່ຳ: ກຳນຝຶກທ ີ່ໂຄງ ກຳນໄລຟ໌ຈັດໃຫ້ ເປັນວິທ  ກຳນທ ີ່ບ ີ່ 
ເຄິຍຝຶກໃສມຳກ່ອນ ແລະ ເປັນກຳນ ຝຶກທ ີ່ໃຫ້ ທັກສະ ກຳນ 
ເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ດ້ວຍກຳນສຳ ມຳດ ນ ຳໃຊ້ໄດ້ 
ຫຼຳກຫຼຳຍວິທ  ແລະ ກຳນວິເຄຳະ ດ້ວຍກຳນ ເບິີ່ງຈຳກຫຼຳຍ 
ຊ່ອງທຳງ. ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມທັງໝົດສຳມຳດ ບັນຍຳຍ ແລະ 
ແຕ້ມວິທ ກຳນ ກຳນຝຶກໄດ້ເປັນຢ່ຳງດ  ດັີ່ງ ສະແດງ ໃນຮູບແຕ້ມ 
(ຮູບ 8) ຂອງຜູ້ເຂົໍ້ຳ ຮ່ວມທ່ຳນນຶີ່ງ ກ່ຽວກັບຂະບວນກຳນຝຶກ 
ໃຫ້ກັບທ ມງຳນສຶກສຳ ເວລຳ ສ ຳພຳດເກັບກ ຳ ຂ ໍ້ມູນໃນຄັໍ້ງນ ໍ້.  
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງໄລຟ໌ ໄດ້ສົີ່ງຜົນຕ ີ່ ກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບທ ມງຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍຂັໍ້ນ ບ້ຳນ ຂອງອົງກຳນ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນ ພຳກລັດຂັໍ້ນເມອືງ ດັີ່ງຂ ໍ້ຄວຳມ ແລະ ສຽງຂອງຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຂ້ຳງລຸ່ມນ ໍ້: 
 

▪ ເພີິ່ມທັກສະການເຮັດວຽກເປັນທີມ: ກ່ອນກຳນຝຶກ ທ ມງຳນຍັງບ ີ່ທັນມ ກຳນກະກຽມທ ມໄດ້ດ ເທົີ່ຳທ ີ່ 
ຄວນ ແຕ່ ຫລັງກຳນຝຶກ ເຮັດໃຫ້ທ ມງຳນມ ກຳນປະສຳນງຳນກນັຫຼຳຍຂຶໍ້ນ, ມ ກຳນແບ່ງໜ້ຳທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ພຳຍໃນທ ມ, ມ ກຳນວຳງແຜນລະອຽດ, ກະກຽມກິດຈະກ ຳທ ີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກຳນແລກປ່ຽນຄວຳມຮັບ 
ຜິດຊອບ ພຳຍໃນທ ມງຳມ. ທກັສະກຳນເຮັດວຽກເປັນທ ມ ເປັນທັກສະຫຼັກອັນດັບນຶີ່ງທ ີ່ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມບອກ 
ວ່ຳໄດ້ໃຊ້ ໃນກຳນເຮັດວຽກຫຼຳຍທ ີ່ສຸດ; 
 

▪ ເພີິ່ມທັກສະການປະເມນີຕົນເອງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຮ ູ້ໃຫມ່: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມລຳຍງຳນວ່ຳ 
ກຳນວິເຄຳະ ໃນຫຼຳກຫຼຳຍມມຸມອງ ລວມທັງກຳນສະທ້ອນກບັຕົວເອງ ແມ່ນບ ີ່ເຄິຍຝຶກມຳກອ່ນ ແລະ 
ກຳນຝຶກຄັໍ້ງນ ໍ້ເປັນຄັໍ້ງ ທ ຳອິດ ທ ີ່ໄດ້ເປ ດກ້ວຳງວິທ ຄິດຂອງຕົນ ດັີ່ງ ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມທ່ຳນນຶີ່ງກ່ຳວວ່ຳ 
 
 
 
    “ກ່ອນການຝຶກອົມຮົມກບັທີມໄລຟ ໌ ຂ້ອຍໝັໍ້ນໃຈທີິ່ສຸດວ່າຂ້ອຍຮ ູ້ຫ າຍ 
ແຕູ່ຫ ັງການຝຶກເຮັດໃຫູ້ຂ້ອຍສາມາດວິເຄາະຕົວເອງ ຈິິ່ງຮ ູ້ໄດູ້ວ່າ ຂ້ອຍບ ິ່ຮ ູ້ດີ ແລະ 
ຍັງຕ້ອງໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຫ າຍຢູ່າງ” ທ່ານ ຄ າຫ າ ໍ້ ສີບົວທອງ, ຮອງໜ່ວຍງານໂຄສະນາ, 
ຫ້ອງການຍຸຕິ ທ າເມືອງ ແປກ.   
 

 
▪ ເພີິ່ມທັກສະການເປນັຜ ູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ: ຮູບແບບກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ທ ີ່ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນປະ 

ຕິບັດຜ່ຳນ ມຳຄື ກຳນອ່ຳນແຕ່ລະມຳດຕຳຂອງກົດໝຳຍໃຫ້ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຟັງ ຫຼັງກຳນຝຶກກັບໄລຟ໌ ເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຂົຳມ  ຄວຳມຮູ້ກ່ຽວກັບທັກສະ ແລະ ກຳນກຽມພ້ອມຫຳຼຍຂຶຶໍ້ນ ດັີ່ງ  

ຮູບ 8: ພຳບວຳດຂະບວນກຳນຝຶກອົມຮົບ 

ທ່ານ ນາງ ພວງເພັດ ດວງພະຈັນ, ວິຊາການ ຈາກ 
ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງແປກ ແລກປ່ຽນວ່າ 
”ການຝຶກເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີທັກສະຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ການວາງໂຕເວລາຂຶ້ນເວທີ, ການເວ້ົາ, ການຕອບ, ການແລກປ່ຽນ 
ແລະ ການກະກຽມ ຄວາມພ້ອມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ...”;   

ດັ່ງ ທ່ານ ນາງ ມີລາວັນ ນວນທາສີ, ຮອງປະທານ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງແປກ ກ່າວວ່າ: ”ການຝຶກກັບໄລຟ໌ ແມ່ນໃຫ້
ຄວາມຮູ້ທາງ ດ້ານກົດໝາຍແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍທີ່ດິນ, 
ສິດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສິດສືບ ທອດ”ຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນ   
ການເຮັດວຽກງານຂອງແມ່ຍິງໃນການປົກປ້ອງກຳມະສິດທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກ ແລະ ການຝຶກຍັງຮູ້ວິທີການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມ 
ກັບຊຸມຊົນ””;   

””ການຝຶກຂອງ ໄລຟ໌ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກ, ກ້າຖ່າຍທອດຄວາມ 
ຮູ້ສູ່ຜູ້ອ່ືນ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນການສົນ ທະນາ 
ດ້ານກົດໝາຍກັບຜູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ;  
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ທ່ານ ນາງ ພວງເພັດ ດວງພະຈັນ, ວິຊາການ ຈາກ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມູ້ 
ເມືອງແປກ ແລກປູ່ຽນວ່າ “…ການຝຶກເຮັດໃຫູ້ຂ້ອຍມີທັກສະຫ າຍຂຶໍ້ນ ເປນັຕົໍ້ນແມູ່ນ 
ການວາງໂຕເວລາຂຶໍ້ນເວທີ, ການເວົໍ້າ, ການຕອບ, ການແລກປູ່ຽນ ແລະ ການກະກຽມ 
ຄວາມພ້ອມເພືິ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ...”;   
  

▪ ເພີິ່ມຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນຕົວເອງ: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນສຶກສຳທັງໝົດບອກວ່ຳ ກຳນຝຶກຈຳກໄລຟ໌ ເພ ີ່ມຄວຳມ 
ໝັໍ້ນ ໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງໃນກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ດັີ່ງຜູ້ສ ຳພຳດທັງໝົດ ກ່ຳວວ່ຳ:  
 
 
“…ການຝຶກຂອງ ໄລຟ໌ ເຮັດໃຫູ້ຕົນເອງມີຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກ, 
ກ້າຖ່າຍທອດຄວາມຮ ູ້ສ ູ່ຜ ູ້ອືິ່ນ ແລະ ໝັໍ້ນໃຈໃນການສົນ ທະນາ 
ດ້ານກົດໝາຍກບັຜ ູ້ອາວຸໂສໃນບ້ານ…”;    
 
 
 

 
▪ ເຂົໍ້າໃຈກົດໝາຍ ແລະ ວິທກີານເຜີຍແຜູ່ໃນຊມຸຊົນທີິ່ເໝາະສົມ: ກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ຜ່ຳນມຳ 

ເປັນຫນ້ຳທ ີ່ ຫຼັກຂອງຫ້ອງກຳນຍຸຕິທ ຳ ແຕ່ກິດຈະກ ຳໂຄງກຳນ ແມນ່ທຸກພຳກສ່ວນຄູ່ຮ່ວມງຳນພຳກລັດມ ໜ້ຳທ ີ່ 
ໃນກຳນ ເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍ ດ້ວຍກຳນເຮັດວຽກເປັນທ ມ ແລະ ແບ່ງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບ. ກຳນຝຶກຂອງໄລຟ໌ 
ບ ີ່ພຽງແຕ່ສ້ຳງ ຄວຳມສຳມຳດທຳງດ້ຳນທັກສະກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນທຸກທ່ຳນສະທ້ອນ 
ອອກມຳວ່ຳ ເປັນກຳນຊ່ວຍເພ ີ່ມຄວຳມຮູ້ດ້ຳນກົດໝຳຍ ທ ີ່ສຳມຳດເອົຳໄປເຜ ຍແຜ່ໃນຊຸມຊົນໄດ້  
 

 
ດັິ່ງ ທ່ານ ນາງ ມີລາວັນ ນວນທາສີ, ຮອງປະທານ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງເມືອງແປກ ກ່າວວ່າ: 
“ການຝຶກກັບໄລຟ ໌ ແມູ່ນໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ທາງ ດ້ານກົດໝາຍແກູ່ຂ້າພະເຈົໍ້າ 
ເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນກົດໝາຍທີິ່ດນິ, ສິດໃນການປກົປກັຮັກສາ ແລະ ສິດສືບ 
ທອດ…ຄວາມຮ ູ້ເຫ ົິ່ານີໍ້ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກງານຂອງແມູ່ຍິງໃນການປົກປູ້ອງກ າມະສິດທີິ່ດິ
ນຂອງແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ການຝກຶຍັງຮ ູ້ວິທີການເຜີຍແຜູ່ກົດໝາຍທີິ່ເໝາະສົມກັບຊຸມຊົນ…”;   
 
 
 

 
▪ ເພີິ່ມຄນຸນະພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງບຸກຂະລາກອນພາກລັດ: ຈຳກກຳນຝຶກ ທ ີ່ສ້ຳງຄວຳມ 

ສຳມຳດ ໃນກຳນເຮັດວຽກເປັນທ  ມ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ເຊິີ່ງເປັນກຳນ 
ສ້ຳງ ທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງຳນໃນກຳນເຮັດວຽກດ ຂຶໍ້ນ ດັີ່ງ ທ່ຳນ ນຳງ ອຳລົມປະດິດ ພົມຈ ຳປຳ, ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍ 
ງຳນ ສົີ່ງເສ ມ ຍຸຕິທ ຳຮຳກຖຳນ, ຫ້ອງກຳນຍຸຕິທ ຳເມືອງແປກ ກ່ຳວວ່ຳ: “ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນບັນຍຳຍ 
ບົດຮຽນ, ຄວຳມກ້ຳຫຳນໃນກຳນປະຕິບັດວຽກງຳນ ເຮັດໃຫ້ມ ປະສົບກຳນຫຼຳຍຂຶໍ້ນ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ກຳນເຜ ຍແຜ່ 
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ວິເຄຳະບັນຫຳທ ີ່ເກ ດຂຶໍ້ນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວິເຄຳະ, ປະເມ ຍຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ກຳນກຽມພ້ອມຂອງຕົນເອງໃຫ້ 
ເໝຳະກັບສະພຳບໃນຊຸມຊົນ, ສິີ່ງດັ ີ່ງກ່ຳວນ ໍ້ ເຫັນໄດ້ຈຳກກຳນລຳຍງຳນດ້ຳນຄຸນນະພຳບກຳນສົີ່ງຄວຳມຮູ້ ກ່ຽວກັບ 
ກົດໝຳຍ ໃນຊຸມຊົນທ ີ່ຊຸມຊົນມ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຕ ີ່ກັບກົດໝຳຍທ ີ່ດິນໃນໃນຫົວຂ ໍ້ທ ີ່ໄດ້ຝຶກ ແລະ ລວມທັງຂະບວນກຳນ 
ແກ້ໄຂ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນທ ີ່ຊຳວບ້ຳນປະເຊ ນ. 
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ກົດໝຳຍ ມ ປະສິດທິພຳບ ແລະ ລຸດຜ່ອນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນໃນຊຸມຊົນລົງ”. ນອກຈຳກນ ໍ້ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ ຍັງແລກ 
ປ່ຽນອ ກວ່ຳ ກຳນຝຶກອົບຮົມຈຳກໄລຟ໌ ເປັນກຳນສ້ຳງຄວຳມສຳມຳດຂອງພະນັກງຳນ ດັີ່ງ ທຳ່ນ ວຽງຄ ຳ 
ຈັນທະລັງສ , ວິຊຳ ກຳນ ຈຳກຫອ້ງວ່ຳກຳນ ເມືອງແປກ ກ່ຳວວ່ຳ: “ກຳນຝຶກເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມ ຄວຳມກ້ຳຫຳນ 
ເຊິີ່ງເປັນກຳນສ່ຳງ ບຸກຂະລຳກອນໃຫ້ກັບຫ້ອງກຳນ”. 

 

 
ຮູບ 9: ທ ມງານຈາກເມ ອງ ເເລະ ອົງການ MC C    ©ເພັດສຳຄອນ 
 

▪ ເພີິ່ມຄວາມເຂົໍ້າໃຈ ແລະ ການສະຫວ່າງຫາຄວາມຮ ູ້ດ້ານກົດໝາຍຂອງຊຸມຊົນ: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມ 
ຝຶກຮົບຮົມ ຈຳກ ທ ມໄລຟ໌ ທ ີ່ໄດ້ສ ຳພຳດ ລຳຍງຳນເປັນສຽງດຽວກັນວ່ຳ: “ກຳນນ ຳໃຊ້ຂະບວນກຳນ ແລະ 
ທັກສະທ ີ່ຫຼຳກຫຼຳຍ ໃນກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍຂັໍ້ນບ້ຳນ ເຮັດໃຫ້ປະຊຳຊົນມ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈກ່ຽວກັບເລືີ່ອງທ ີ່ດິນ 
ເພ ີ່ມຂຶໍ້ນ, ຮູ້ບັນຫຳ ແລະ ມ ຄວຳມກ້ຳໃນກຳນສະເໜ ບັນຫຳກັບໜ່ວຍງຳນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼຳຍກວ່ຳເກົີ່ຳ”. 
ທ ມງຳນສຶກສຳເຫັນໄດ້ ສິີ່ງທ ີ່ຜູ້ສ ຳພຳດລຳຍງຳນ ຈຳກສະພຳບກຳນຕົວຈິງເວລຳລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນຂັໍ້ນບ້ຳນ ທ ີ່ມ  
ປະຊຳຊົນຫຼຳຍທ່ຳນກ້ຳໃນ ກຳນສະແດງຄວຳມຄິດຕົນເອງ ເຊັີ່ນ: ກຳນຕັໍ້ງຄ ຳຖຳມ, ກຳນຕອບຄ ຳຖຳມ, ກຳນ 
ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນດ້ວຍຮູບກຳນ ພັນລະນຳ ທ ີ່ສື ີ່ເຖິງເຫດກຳນຕົວຈິງ. ເຊິີ່ງພວກເຂົຳບອກວ່ຳ: ເມືີ່ອກ່ອນບ ີ່ຮູ ້ຈະ 
ເຮັດແນວໃດ, ສະເໜ ຫຳ ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນກ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຄ ຳຕອບທ ີ່ແນ່ນອນ ແລະ ບ ີ່ກ້ຳທ ີ່ຈະດ ຳເນ ນຂັໍ້ນຕ ີ່ໄປ 
ແຕ່ຫລັງກຳນຝຶກ ກັບທ ມງຳນເມືອງ ແລະ ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສິດຕ ີ່ກ ຳມະສິດ 
ທ ີ່ດິນຫຼຳຍຂຶໍ້ນ ແລະ ສຳມຳດສົີ່ງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຊຳວບ້ຳນຄົນອືີ່ນຕ ີ່.  

 
ສະຫຼຸບແລ້ວ ຈຳກກຳນສ ຳພຳດທ ມງຳນເມືອງ, ພະນັກງຳນອົງກຳນມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ແລະ ຊຳວບ້ຳນ ເຫັນໄດ້ວ່ຳ 
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງ ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ບ ີ່ພຽງແຕ່ສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງທຳງດ້ຳນທັກສະກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ 
ໃນກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍເທົີ່ຳນັໍ້ນ ແຕ່ຍັງສຳມຳດສົີ່ງຜົນກະທົບທຳງບວກກັບຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃນຄວຳມ ສຳມຳດ 
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ກົດໝຳຍ ມ ປະສິດທິພຳບ ແລະ ລຸດຜ່ອນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນໃນຊຸມຊົນລົງ”. ນອກຈຳກນ ໍ້ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ ຍັງແລກ 
ປ່ຽນອ ກວ່ຳ ກຳນຝຶກອົບຮົມຈຳກໄລຟ໌ ເປັນກຳນສ້ຳງຄວຳມສຳມຳດຂອງພະນັກງຳນ ດັີ່ງ ທຳ່ນ ວຽງຄ ຳ 
ຈັນທະລັງສ , ວິຊຳ ກຳນ ຈຳກຫອ້ງວ່ຳກຳນ ເມືອງແປກ ກ່ຳວວ່ຳ: “ກຳນຝຶກເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມ ຄວຳມກ້ຳຫຳນ 
ເຊິີ່ງເປັນກຳນສ່ຳງ ບຸກຂະລຳກອນໃຫ້ກັບຫ້ອງກຳນ”. 

 

 
ຮູບ 9: ທ ມງານຈາກເມ ອງ ເເລະ ອົງການ MC C    ©ເພັດສຳຄອນ 
 

▪ ເພີິ່ມຄວາມເຂົໍ້າໃຈ ແລະ ການສະຫວ່າງຫາຄວາມຮ ູ້ດ້ານກົດໝາຍຂອງຊຸມຊົນ: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມ 
ຝຶກຮົບຮົມ ຈຳກ ທ ມໄລຟ໌ ທ ີ່ໄດ້ສ ຳພຳດ ລຳຍງຳນເປັນສຽງດຽວກັນວ່ຳ: “ກຳນນ ຳໃຊ້ຂະບວນກຳນ ແລະ 
ທັກສະທ ີ່ຫຼຳກຫຼຳຍ ໃນກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍຂັໍ້ນບ້ຳນ ເຮັດໃຫ້ປະຊຳຊົນມ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈກ່ຽວກັບເລືີ່ອງທ ີ່ດິນ 
ເພ ີ່ມຂຶໍ້ນ, ຮູ້ບັນຫຳ ແລະ ມ ຄວຳມກ້ຳໃນກຳນສະເໜ ບັນຫຳກັບໜ່ວຍງຳນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼຳຍກວ່ຳເກົີ່ຳ”. 
ທ ມງຳນສຶກສຳເຫັນໄດ້ ສິີ່ງທ ີ່ຜູ້ສ ຳພຳດລຳຍງຳນ ຈຳກສະພຳບກຳນຕົວຈິງເວລຳລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນຂັໍ້ນບ້ຳນ ທ ີ່ມ  
ປະຊຳຊົນຫຼຳຍທ່ຳນກ້ຳໃນ ກຳນສະແດງຄວຳມຄິດຕົນເອງ ເຊັີ່ນ: ກຳນຕັໍ້ງຄ ຳຖຳມ, ກຳນຕອບຄ ຳຖຳມ, ກຳນ 
ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນດ້ວຍຮູບກຳນ ພັນລະນຳ ທ ີ່ສື ີ່ເຖິງເຫດກຳນຕົວຈິງ. ເຊິີ່ງພວກເຂົຳບອກວ່ຳ: ເມືີ່ອກ່ອນບ ີ່ຮູ ້ຈະ 
ເຮັດແນວໃດ, ສະເໜ ຫຳ ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນກ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຄ ຳຕອບທ ີ່ແນ່ນອນ ແລະ ບ ີ່ກ້ຳທ ີ່ຈະດ ຳເນ ນຂັໍ້ນຕ ີ່ໄປ 
ແຕ່ຫລັງກຳນຝຶກ ກັບທ ມງຳນເມືອງ ແລະ ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສິດຕ ີ່ກ ຳມະສິດ 
ທ ີ່ດິນຫຼຳຍຂຶໍ້ນ ແລະ ສຳມຳດສົີ່ງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຊຳວບ້ຳນຄົນອືີ່ນຕ ີ່.  

 
ສະຫຼຸບແລ້ວ ຈຳກກຳນສ ຳພຳດທ ມງຳນເມືອງ, ພະນັກງຳນອົງກຳນມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ແລະ ຊຳວບ້ຳນ ເຫັນໄດ້ວ່ຳ 
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງ ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ບ ີ່ພຽງແຕ່ສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງທຳງດ້ຳນທັກສະກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ 
ໃນກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍເທົີ່ຳນັໍ້ນ ແຕ່ຍັງສຳມຳດສົີ່ງຜົນກະທົບທຳງບວກກັບຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃນຄວຳມ ສຳມຳດ 
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ວິເຄຳະບັນຫຳທ ີ່ເກ ດຂຶໍ້ນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວິເຄຳະ, ປະເມ ຍຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ກຳນກຽມພ້ອມຂອງຕົນເອງໃຫ້ 
ເໝຳະກັບສະພຳບໃນຊຸມຊົນ, ສິີ່ງດັ ີ່ງກ່ຳວນ ໍ້ ເຫັນໄດ້ຈຳກກຳນລຳຍງຳນດ້ຳນຄຸນນະພຳບກຳນສົີ່ງຄວຳມຮູ້ ກ່ຽວກັບ 
ກົດໝຳຍ ໃນຊຸມຊົນທ ີ່ຊຸມຊົນມ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຕ ີ່ກັບກົດໝຳຍທ ີ່ດິນໃນໃນຫົວຂ ໍ້ທ ີ່ໄດ້ຝຶກ ແລະ ລວມທັງຂະບວນກຳນ 
ແກ້ໄຂ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນທ ີ່ຊຳວບ້ຳນປະເຊ ນ. 
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ກົດໝຳຍ ມ ປະສິດທິພຳບ ແລະ ລຸດຜ່ອນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທ ີ່ດິນໃນຊຸມຊົນລົງ”. ນອກຈຳກນ ໍ້ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ ຍັງແລກ 
ປ່ຽນອ ກວ່ຳ ກຳນຝຶກອົບຮົມຈຳກໄລຟ໌ ເປັນກຳນສ້ຳງຄວຳມສຳມຳດຂອງພະນັກງຳນ ດັີ່ງ ທຳ່ນ ວຽງຄ ຳ 
ຈັນທະລັງສ , ວິຊຳ ກຳນ ຈຳກຫອ້ງວ່ຳກຳນ ເມືອງແປກ ກ່ຳວວ່ຳ: “ກຳນຝຶກເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມ ຄວຳມກ້ຳຫຳນ 
ເຊິີ່ງເປັນກຳນສ່ຳງ ບຸກຂະລຳກອນໃຫ້ກັບຫ້ອງກຳນ”. 

 

 
ຮູບ 9: ທ ມງານຈາກເມ ອງ ເເລະ ອົງການ MC C    ©ເພັດສຳຄອນ 
 

▪ ເພີິ່ມຄວາມເຂົໍ້າໃຈ ແລະ ການສະຫວ່າງຫາຄວາມຮ ູ້ດ້ານກົດໝາຍຂອງຊຸມຊົນ: ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມ 
ຝຶກຮົບຮົມ ຈຳກ ທ ມໄລຟ໌ ທ ີ່ໄດ້ສ ຳພຳດ ລຳຍງຳນເປັນສຽງດຽວກັນວ່ຳ: “ກຳນນ ຳໃຊ້ຂະບວນກຳນ ແລະ 
ທັກສະທ ີ່ຫຼຳກຫຼຳຍ ໃນກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍຂັໍ້ນບ້ຳນ ເຮັດໃຫ້ປະຊຳຊົນມ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈກ່ຽວກັບເລືີ່ອງທ ີ່ດິນ 
ເພ ີ່ມຂຶໍ້ນ, ຮູ້ບັນຫຳ ແລະ ມ ຄວຳມກ້ຳໃນກຳນສະເໜ ບັນຫຳກັບໜ່ວຍງຳນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼຳຍກວ່ຳເກົີ່ຳ”. 
ທ ມງຳນສຶກສຳເຫັນໄດ້ ສິີ່ງທ ີ່ຜູ້ສ ຳພຳດລຳຍງຳນ ຈຳກສະພຳບກຳນຕົວຈິງເວລຳລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນຂັໍ້ນບ້ຳນ ທ ີ່ມ  
ປະຊຳຊົນຫຼຳຍທ່ຳນກ້ຳໃນ ກຳນສະແດງຄວຳມຄິດຕົນເອງ ເຊັີ່ນ: ກຳນຕັໍ້ງຄ ຳຖຳມ, ກຳນຕອບຄ ຳຖຳມ, ກຳນ 
ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນດ້ວຍຮູບກຳນ ພັນລະນຳ ທ ີ່ສື ີ່ເຖິງເຫດກຳນຕົວຈິງ. ເຊິີ່ງພວກເຂົຳບອກວ່ຳ: ເມືີ່ອກ່ອນບ ີ່ຮູ ້ຈະ 
ເຮັດແນວໃດ, ສະເໜ ຫຳ ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນກ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຄ ຳຕອບທ ີ່ແນ່ນອນ ແລະ ບ ີ່ກ້ຳທ ີ່ຈະດ ຳເນ ນຂັໍ້ນຕ ີ່ໄປ 
ແຕ່ຫລັງກຳນຝຶກ ກັບທ ມງຳນເມືອງ ແລະ ອົງກຳນ ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສິດຕ ີ່ກ ຳມະສິດ 
ທ ີ່ດິນຫຼຳຍຂຶໍ້ນ ແລະ ສຳມຳດສົີ່ງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຊຳວບ້ຳນຄົນອືີ່ນຕ ີ່.  

 
ສະຫຼຸບແລ້ວ ຈຳກກຳນສ ຳພຳດທ ມງຳນເມືອງ, ພະນັກງຳນອົງກຳນມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ແລະ ຊຳວບ້ຳນ ເຫັນໄດ້ວ່ຳ 
ກຳນຝຶກອົບຮົມຂອງ ໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ບ ີ່ພຽງແຕ່ສ້ຳງຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງທຳງດ້ຳນທັກສະກຳນເປັນຜູ້ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ 
ໃນກຳນເຜ ຍແຜ່ກົດໝຳຍເທົີ່ຳນັໍ້ນ ແຕ່ຍັງສຳມຳດສົີ່ງຜົນກະທົບທຳງບວກກັບຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃນຄວຳມ ສຳມຳດ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຈ ານວນຜ ູ້ສ າພາດ 
 

ອົງກຳນ ແລະ ພຳກລັດ 
ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນຝຶກ ບ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຝຶກ 

ລວມ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊຳຍ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊຳຍ 
ອົງກຳນມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ   4     4 
ກະສິກ ຳແລະປ່ຳໄມ້ 1 2     3 
ຊັບພະຍຳກອນ ແລະ ສິີ່ງແວດ ລ້ອມ   1     1 
ຍຸຕິທ ຳ 1 1     2 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 1       1 
ຫ້ອງກຳນປົກຄອງ   1     1 

ລວມ I: 3 9     12 

ບ້ຳນ 
ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນຝຶກ ບ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນຝຶກ 

ລວມ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊຳຍ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊຳຍ 
ບ້ຳນ ຄັງໄຂ           
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ 2 2     4 
ສົນທະນຳກຸ່ມ 5 4     9 
ສ ຳພຳດບຸກຄົນ 1       1 
ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ           
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ 1 5     6 
ສົນທະນຳກຸ່ມ 5 2 2 4 13 
ສ ຳພຳດບຸກຄົນ 1 1     2 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ           
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ 4 3 0 1 8 
ສົນທະນຳກຸ່ມ 6 2 21 12 41 
ສ ຳພຳດບຸກຄົນ 0   0   0 

ລວມ II: 25 19 23 17 84 
            

ລວມ I+II: 28 28 23 17 96 
ລວມແມ່ຍິງ: 51     
ລວມຜູ້ຊຳຍ: 45     

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ເອກະສານທີິ່ດິນ (ຈາກຜ ູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມສ າພາດ) 

ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ/ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ (ຈ/ນ 
=13) 

ຄັງໄຂ (ຈ/ນ 
=9) 

ລຳດບວກ 
(ຈ/ນ =41) ລວມ 

ໃບຕຳດິນ 9 2 3 14 
ໃບແຈ້ງເສຍອຳກອນທ ີ່ດິນ 26 11 83 120 
ບ ີ່ມ ເອກະສຳນ/ບ ີ່ເສຍອຳກອນ 3 4 27 34 
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ຄ າຂອບໃຈ 
 
ກຳນສຶກສຳຄັໍ້ງນ ໍ້ຈະບ ີ່ສຳມຳດບັນລຸໄດ້ ໂດຍປຳສະຈຳກກຳນຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບກຳນ ຈຳກຊຳວບ້ຳນ ທັງຍິງ 
ແລະ ຊຳຍ, ດັໍ້ງນັໍ້ນ ຈິີ່ງຂ ຂອບໃຈເປັນຢ່ຳງສູງໃນກຳນຮ່ວມມື ແລະ ກຳນຕ້ອນຮັບທ ມງຳນສຶກສຳດ້ວຍຄວຳມອົບອຸນ. 
ຂ ຂອບໃຈຄູ່ຮ່ວມງຳນ ພະນັກງຳນພຳກລັດທັງ 05 ຫ້ອງກຳນ ທ ີ່ສະລະເວລຳມຳແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈຳກກຳນຝຶກອົບຮົມ, 
ກຳນນ ຳໃຊ້ ແລະ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນປະສຳນງຳນກັບອົງກຳນທ້ອງຖິີ່ນຂັໍ້ນເມືອງ ແລະ ຂັໍ້ນບ້ຳນ ແລະ ພ້ອມ 
ທັງລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນນ ຳຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ຕຳງໜ້ຳຈຳກຫ້ອງກຳນ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງ ແປກ, ທ່ຳນ ນຳງ 
ມ ລຳວັນ ນວນທຳສ , ຮອງປະທຳນ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ແລະ ຕຳງໜ້ຳຈຳກຫ້ອງກຳນ ກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ເມືອງ 
ແປກ, ທ່ຳນ ຈັນພູ ວິໄລວົງ, ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍງຳນກວດກຳປ່ຳໄມ້. ພ້ອມດຽວກັນນ ໍ້ ກ ີ່ຂ ຂອບໃຈມຳຍັງ ພະນັກງຳນອົງກຳນ 
ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ເຊັີ່ນ ທຳ່ນ ພູເງິນ ໄຊປະເສ ດ, ຫົວໜ້ຳທ ມງຳນໂຄງກຳນ, ທ້ຳວ ວິໄຊ ສຸດທິວົງ ແລະ ທ້ຳວ 
ສຸກປະເສ ດ ສ ສູນທອນ, ວິຊຳກຳນໂຄງກຳນ ທ ີ່ໃຫ້ຄວຳມສະດວກທກຸຢ່ຳງໃນກຳນລົງພືໍ້ນທ ີ່ ແລະ ເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນພຳກ 
ສະໜຳມ. ທ ີ່ສ ຳຄັນ ຂ ຂອບໃຈ ທ ມງຳນໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ເຊັີ່ນ ເລໂນ່ນ ບຸນເພັງ ແລະ ວິສຸດຳ ແກ້ວເມືອງທອງ ໃນກຳນ 
ລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນກຳນຂຽນບົດລຳຍງຳນ.  
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຈ ານວນຜ ູ້ສ າພາດ 
 

ອົງກຳນ ແລະ ພຳກລັດ 
ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນຝຶກ ບ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມຝຶກ 

ລວມ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊຳຍ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊຳຍ 
ອົງກຳນມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ   4     4 
ກະສິກ ຳແລະປ່ຳໄມ້ 1 2     3 
ຊັບພະຍຳກອນ ແລະ ສິີ່ງແວດ ລ້ອມ   1     1 
ຍຸຕິທ ຳ 1 1     2 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 1       1 
ຫ້ອງກຳນປົກຄອງ   1     1 

ລວມ I: 3 9     12 

ບ້ຳນ 
ຜູ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນຝຶກ ບ ີ່ໄດ້ເຂົໍ້ຳຮ່ວມກຳນຝຶກ 

ລວມ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊຳຍ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊຳຍ 
ບ້ຳນ ຄັງໄຂ           
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ 2 2     4 
ສົນທະນຳກຸ່ມ 5 4     9 
ສ ຳພຳດບຸກຄົນ 1       1 
ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ           
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ 1 5     6 
ສົນທະນຳກຸ່ມ 5 2 2 4 13 
ສ ຳພຳດບຸກຄົນ 1 1     2 
ບ້ຳນ ລຳດບວກ           
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງບ້ຳນ 4 3 0 1 8 
ສົນທະນຳກຸ່ມ 6 2 21 12 41 
ສ ຳພຳດບຸກຄົນ 0   0   0 

ລວມ II: 25 19 23 17 84 
            

ລວມ I+II: 28 28 23 17 96 
ລວມແມ່ຍິງ: 51     
ລວມຜູ້ຊຳຍ: 45     

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ເອກະສານທີິ່ດິນ (ຈາກຜ ູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມສ າພາດ) 

ເອກະສຳນທ ີ່ດິນ/ບ້ຳນ ຍອດງືີ່ມ (ຈ/ນ 
=13) 

ຄັງໄຂ (ຈ/ນ 
=9) 

ລຳດບວກ 
(ຈ/ນ =41) ລວມ 

ໃບຕຳດິນ 9 2 3 14 
ໃບແຈ້ງເສຍອຳກອນທ ີ່ດິນ 26 11 83 120 
ບ ີ່ມ ເອກະສຳນ/ບ ີ່ເສຍອຳກອນ 3 4 27 34 
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ຄ າຂອບໃຈ 
 
ກຳນສຶກສຳຄັໍ້ງນ ໍ້ຈະບ ີ່ສຳມຳດບັນລຸໄດ້ ໂດຍປຳສະຈຳກກຳນຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບກຳນ ຈຳກຊຳວບ້ຳນ ທັງຍິງ 
ແລະ ຊຳຍ, ດັໍ້ງນັໍ້ນ ຈິີ່ງຂ ຂອບໃຈເປັນຢ່ຳງສູງໃນກຳນຮ່ວມມື ແລະ ກຳນຕ້ອນຮັບທ ມງຳນສຶກສຳດ້ວຍຄວຳມອົບອຸນ. 
ຂ ຂອບໃຈຄູ່ຮ່ວມງຳນ ພະນັກງຳນພຳກລັດທັງ 05 ຫ້ອງກຳນ ທ ີ່ສະລະເວລຳມຳແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈຳກກຳນຝຶກອົບຮົມ, 
ກຳນນ ຳໃຊ້ ແລະ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນປະສຳນງຳນກັບອົງກຳນທ້ອງຖິີ່ນຂັໍ້ນເມືອງ ແລະ ຂັໍ້ນບ້ຳນ ແລະ ພ້ອມ 
ທັງລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນນ ຳຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ຕຳງໜ້ຳຈຳກຫ້ອງກຳນ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງ ແປກ, ທ່ຳນ ນຳງ 
ມ ລຳວັນ ນວນທຳສ , ຮອງປະທຳນ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ແລະ ຕຳງໜ້ຳຈຳກຫ້ອງກຳນ ກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ເມືອງ 
ແປກ, ທ່ຳນ ຈັນພູ ວິໄລວົງ, ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍງຳນກວດກຳປ່ຳໄມ້. ພ້ອມດຽວກັນນ ໍ້ ກ ີ່ຂ ຂອບໃຈມຳຍັງ ພະນັກງຳນອົງກຳນ 
ມິດຕະພຳບເມັນໂນນຳຍ ເຊັີ່ນ ທຳ່ນ ພູເງິນ ໄຊປະເສ ດ, ຫົວໜ້ຳທ ມງຳນໂຄງກຳນ, ທ້ຳວ ວິໄຊ ສຸດທິວົງ ແລະ ທ້ຳວ 
ສຸກປະເສ ດ ສ ສູນທອນ, ວິຊຳກຳນໂຄງກຳນ ທ ີ່ໃຫ້ຄວຳມສະດວກທກຸຢ່ຳງໃນກຳນລົງພືໍ້ນທ ີ່ ແລະ ເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນພຳກ 
ສະໜຳມ. ທ ີ່ສ ຳຄັນ ຂ ຂອບໃຈ ທ ມງຳນໂຄງກຳນ ໄລຟ໌ ເຊັີ່ນ ເລໂນ່ນ ບຸນເພັງ ແລະ ວິສຸດຳ ແກ້ວເມືອງທອງ ໃນກຳນ 
ລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນກຳນຂຽນບົດລຳຍງຳນ.  
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