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ການປູກຈດິສາໍນກຶດາ້ນບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມ 
ຂອງສງັຄມົໃນວຽກງານທ່ີດນິ

ຮູບພາບ: ຜູ້ຍີງຊົນເຜົາມົ້ງກຸ່ມໜື່ງກໍາລັງຮ່ວມກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ ເລື່ອງທ່ີດິນ 
ແລະສີ່ງແວດລ້ອມ ຈດັໂດຍ ອາສາສະໝກັໄວໜຸມ່ ຈາກໂຄງການ LIFE ໃນເມືອງຫລວງນໍາ້ທາ,

ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ (ພາບຖ່າຍໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນເລື່ອງທ່ີດິນ)

ໃນຊຸມປຜ່ີານມາ, ສປປ ລາວ ໄດປັ້ບປຸງດາ້ນນະໂຍບາຍ ເພ່ືອສົງ່ເສມີ    
ສດິຂອງແມຍິ່ງ  ແລະ  ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ. ສິງ່ເຫ່ົຼານີ້ 
ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນລັດຖະທ�າມະນນູ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການພັດ 
ທະນາ  ແລະ  ປົກປ້ອງແມຍິ່ງ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄວາມສະເໝພີາບລະ 
ຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ  ແລະ  ເອກະສານສ�າຄນັຂອງພັກ ແລະ ແຜນງານຂອງລັດ 
ທ່ີວາງອອກໃນແຕລ່ະໄລຍະ. ມກີານສາ້ງອງົການຈດັຕັງ້ເຊ່ັນ: ສະຫະພັນ 
ແມຍິ່ງລາວ ແລະ ຄະນະກ�າມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜາ້ຂອງ 
ແມຍິ່ງ, ແມ່ ແລະ ເດກັ ຊ່ຶງໄດປ້ະກອບສວ່ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂ້ົາໃນການ
ປົກປ້ອງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກແ່ມຍິ່ງບັນດາເຜ່ົາໃນທ່ົວສງັຄມົ. 

ບັນດາຄວາມກ້າວໜາ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການພັດທະນາສູງຂ້ຶນ ລວມທັງ 
ການຍົກສງູບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງທ່ີດນິ.  ຍົກຕວົຢ່າງ ຕວົເລກ 
ສະຖິຕຈິາກໂຄງການອອກໃບຕາດນິ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ  GIZ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຫຼາຍກວາ່ 60 ເປີເຊັນ1 ຂອງໃບຕາດນິໄດອ້ອກຊ່ື 

ເປັນກາໍມະສດິຂອງແມຍິ່ງເອງ ຫືຼ ແມຍິ່ງໄດອ້ອກຊ່ືເປັນກາໍມະສດິຮ່ວມ
ກບັຄູສ່ມົລົດ (ສນິສມົສາ້ງ).

ເຖິງແນວໃດກ�ຕາມ, ປະຊາຊົນທ່ີດ�າລົງຊີວດິຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດ 
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກຂອງປະເທດ ຍັງຂາດຄວາມຮັບຮູ ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕໍກ່ບັ 
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂ້ັນພ້ືນຖານດ້ານກົດໝາຍ, ນຕິິກໍາ  ແລະ  
ນະໂຍບາຍ. ແມຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທ່ີບ�ນ່�າໃຊ້ພາສາລາວເປັນພາສາຫັຼກ 
ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດ ຫືຼ ບົດບາດດ້ານຕໍ່ທ່ີດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ເຊ່ັນວາ່: ການໂອນ, ການເຊ່ົາ ຫືຼ ການຈ�ານອງທ່ີດນິ. ນອກນັນ້, ອງົການ 
ຈດັຕັງ້ທ້ອງຖ່ິນເຊ່ັນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມອືງ ທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ເພ່ືອຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການໂຄສະນາປູກຈດິສ�ານກຶດາ້ນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຍັງຂາດງບົປະມານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການຈດັຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາດັງ່ກາ່ວໃຫ້ມປີະສດິຜົນດ.ີ 

1 ການສກຶສາຜົນກະທົບໂຄງການທ່ີດນິ (GIZ, 2018 ບ�ໄ່ດເ້ຜີຍແຜ່); ບົດປະເມນີຜົນດ�າເນນີງານຂອງໂຄງການ – ໂຄງການອອກໃບຕາດນິຄັງ້ທ່ີສອງ (World Bank, 2013)
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຖືກ 
ປະກາດໃຊ້ໃນເດອືນມງັກອນ ປ ີ2020 ເຊ່ິງ “ກດົໝາຍໄດ້ກ�ານດົຫັຼກການ, 
ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກ 
ງານຄວາມສະເໝພີາບລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ.” ອີງຕາມກດົໝາຍສະບັບ 
ດັງ່ກາ່ວ, ທກຸອງົການລດັຖະບານ ລວມທັງກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ມພັີນ 
ທະໃນການສ້າງແຜນການດ�າເນນີງານລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ, ເຜີຍແຜ່, 
ສກຶສາ  ແລະ  ເພ່ີມຄວາມຮັບຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມສະເໝພີາບ ລະຫວາ່ງ 
ຍິງ-ຊາຍ  ໂດຍສະເພາະ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກແ່ມຍິ່ງໃນອົງ
ການຂອງຕນົ (ມາດຕາ 26-29 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ). ຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງຕອ້ງສະໜອງງບົ 
ປະມານໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ທ່ີຕິດພັນກັບຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພ່ືອແນໃສ່ປະຕບັິດນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝພີາບລະ
ຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ (ມາດຕາ 46 ກດົ  ໝາຍ ວາ່ດວ້ຍຄວາມສະເໝພີາບລະ 
ຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ, ມາດຕາ 6 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລັດ).

ບາງສ່ວນຂອງນຕິິກ�າລຸ່ມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງທ່ີດິນໄດ້ເວົາ້ເຖິງລັກ 
ສະນະສະເພາະເພດ ເຊ່ັນ: ຄ�າແນະນ�າຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທ�າ 
ມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 6036 ກ່ຽວກບັການຂ້ຶນ 
ທະບຽນທ່ີດນິ (ສະບັບປັບປຸງ, ເດອືນ ກນັຍາ 2021, ກສຊ) ເວົາ້ເຖິງການ 
ແຍກ ປະຊຸມສະເພາະ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນກດິຈະກ�າການຈດົທະບຽນທ່ີດນິ 
ຫືຼ ຂ�ຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 0672 ກ່ຽວກບັການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດນິ 
ເຊ່ິງມເີນື້ອໃນລະບຸວາ່: ຊ່ືຂອງຜົວ ແລະ ເມຍຈະຕ້ອງຖືກບັນທຶກໄວໃ້ນ 
ໃບຕາດນິສ�າລບັທ່ີດນິທ່ີເປັນສນິສມົສ້າງ - ການຍົກລະດບັສດິດາ້ນທ່ີດນິ 
ຂອງແມ່ຍິງມຂີອບເຂດກວາ້ງ  ແລະ ຕ້ອງການຄວາມເອາົໃຈໃສ່ໃຫ້ຫຼາຍ 
ຂ້ຶນກວາ່ເກົາ່. 

ຂ�ກ້�ານດົໃນນຕິກິ�າອ່ືນເຊ່ັນ: ປະມວນກດົໝາຍແພ່ງຂອງລາວ (2020) 
ເວົາ້ເຖິງສດິຕ�ທ່ີ່ດນິຂອງແມຍິ່ງໃນລັກສະນະທ່ີເປັນຄ�າຖາມ,   ມລີກັສະນະ 
ລວມ ແລະ ບ�ມ່ກີານອາ້ງອງີສະເພາະກຽ່ວກບັສດິຕ�ທ່ີ່ດນິຂອງແມຍິ່ງ. 
ຕົວຢ່າງ, ຂ�້ກ�ານົດກ່ຽວກັບສິດເທ່ົາທຽມກັນລະຫວ່າງ ຊາຍ-ຍິງ, 
ປະມວນກດົໝາຍແພ່ງ ບ�ໄ່ດເ້ວົາ້ວາ່ແມຍິ່ງ ສາມາດໄດຮັ້ບສດິຕ�ທ່ີ່ດນິ. 
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ບ�ລິຫານຈັດການ 
ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ ຍ້ອນເປັນ “ຫົວໜາ້ຄອບຄວົ”. ການສກຶສາທ່ີຜ່ານມາ 
ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່, ໃນບາງຊຸມຊົນ ແມ່ຍິງ ເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ ຜ່ານສາມີ 
ເຊ່ິງກ�ໝາຍເຖິງ ຜ່ານການແຕງ່ງານ.2 

ຄວາມສ�າຄນັ ສະເພາະການເວົາ້ເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກ 
ຫຼາຍໃນນຕິກິ�າຂອງຂະແໜງການ ແມ່ນກຽ່ວຂ້ອງກບັລະດບັຄວາມເຂ້ົາ 
ໃຈຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລດັຕ�ບັ່ນຫາດັງ່ກາ່ວ ໃນການບ�ລຫິານ ແລະ ເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກບັຊຸມຊົນ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ອາດຈະບ�່ຄຸນ້ເຄຍີກບັບັນດາກດົໝາຍທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂະແໜງການອື່ນ 
ເຊ່ິງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີເຫ່ົຼານັນ້ ຍັງຕອ້ງໄດຮັ້ບຄ�າແນະນ�າສະເພາະ ໂດຍເນັນ້ໃສ່
ຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົາ້ ເພ່ືອສາມາດເຜີຍແຜ່ຂ�ມ້ນູຢ່າງ 
ຖືກຕອ້ງ ແລະ ເພ່ືອປູກຈດິສ�ານກຶໃຫ້ແກສ່າທາລະນະຊົນ

ກງົຈກັລັດຖະບານນບັແຕ່ຂ້ັນສນູກາງລງົເຖິງທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ຂະແໜງທ່ີດນິ ເຫັນວາ່ ຕວົເລກພະນກັງານ, ລດັຖະກອນທ່ີເປັນເພດຍິງ 
ຍັງມໜີອ້ຍ ອດັຕາສວ່ນ ຕ�າແໜງ່ຂ້ັນນ�າພາ-ຄຸມ້ຄອງສວ່ນຫຼາຍ ແມນ່ 
ເພດຊາຍ.  ສິງ່ນີ້ເປັນສາເຫດໜຶງ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ເກດີຄວາມບ�ສ່ມົດນຸໃນການ 
ເປັນຕົວແທນຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ສິດດ້ານທ່ີດິນຂອງແມ່ຍິງ. ປັດຈບັຸນ, 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງຂາດ 
ນະໂຍບາຍ ຫືຼ ຍດຸທະສາດສະເພາະໃນການສົງ່ເສມີວຽກງານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ  ເຊ່ັນ: ແຜນປະຕບັິດງານ ຫືຼ ຍດຸທະສາດດາ້ນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຂອງຂະແໜງການພາຍໃນກະຊວງ. 

ນັກວິຊາການຈາກບັນດາພະແນກການທ້ອງຖ່ິນທ່ີປະຕິບັດວຽກງານ 
ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ, ຍັງຂາດຄາໍແນະນາໍສະເພາະກ່ຽວກບັການມສ່ີວນ
ຮ່ວມຂອງແມຍິ່ງຢ່າງຖືກຕອ້ງເໝາະສມົ, ຫືຼ ຍັງບ�່ທັນມກີານເສມີຂະ 
ຫຍາຍການປູກຈດິສ�ານກຶດາ້ນບົດບາດຍິງຊາຍໃນທກຸດາ້ນ. 

ບາງນຕິກິ�າກຽ່ວກບັທ່ີດນິໃນປະຈບັຸນ ຍັງບ�ທັ່ນສະໜບັສະໜນູວຽກງານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິປີ 2019 ບ�ໄ່ດເ້ວົາ້ເຖິງສດິ
ຕ�ທ່ີ່ດນິຂອງແມຍິ່ງ ແລະ ໄດ້ເອ່ືອຍອີງໃສນ່ຕິກິ�າອ່ືນເພ່ືອກວມເອາົວຽກ
ດັງ່ກາ່ວ ເຊ່ິງເປັນຊ່ອງຫວາ່ງ ແລະ ບ�ສ່ອດຄອ່ງກບັການປະຕບັິດທ່ີດທ່ີີ
ສດຸຂອງສາກນົ.

ນຕິກິ�າທ່ີເວົາ້ເຖິງຂ�ກ້�ານດົສ�າລັບແມຍິ່ງ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ກາ່ວເຖິງສດິຂອງ 
ຜົວ ແລະ ເມຍ ໂດຍຍົກເວັນ້ບົດບັນຍັດສະເພາະ ເຊ່ັນ: ການເປັນເຈົາ້ຂອງ 
ຮ່ວມ, ສາໍລັບແມ່ຍິງທ່ີບ່ໍແມນ່ສາຍພົວພັນລະຫວາ່ງຜົວເມຍ ຢ່າງເປັນ 
ທາງການ ຫືຼ ຂ້ໍກາໍນດົສາໍລັບການຍິນຍອມຈາກເຈົາ້ຂອງຮ່ວມກນັທັງສອງ 
ໃນກ�ລະນຂີອງການໂອນທ່ີດນິ, ການຈ�ານອງ ຫືຼ ການຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຈາກ 
ການໂອນສດິນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຄນື.

2 Somphongbouthakanh, Phetsakhone and Loes Schenk-Sandbergen (2020). Women and Land Rights in Lao PDR: Rural Transformation 
  and a Dream of Secure Land Tenure. Land Information Working Group

ເພ່ີມທະວກີານສາ້ງຄວາມຮັບຮູຂ້ອງປະຊາຊົນ  ແລະ  ການມສີວ່ນ 
ຮ່ວມທ່ີມປີະສດິທິຜົນ ແລະ ທ່ົວເຖິງ ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍເຂ້ົາໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບທາງດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ໃນເຂດຕວົເມອືງ  ແລະ  ຊົນນະບົດ.

ຄວາມເປັນມາ
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ອງີຕາມການກ�ານດົທິດທາງທ່ີໄດກ້າ່ວຢູ່ຂ້າງເທິງນັນ້, ຂ�ສ້ະເໜແີນະນ�າ 
ດັງ່ຕ�ໄ່ປນີ ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດວຽກຕວົຈງິ:

 1. ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຕາມບົດບັນຍັດຂອງກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍຄວາມ 
  ສະເໝພີາບລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ ໂດຍການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ 
  ຍດຸທະສາດ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາກຽ່ວກບັບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
  ລວມທັງ:

   a. ສະໜອງຫຼາຍວທີິເຮັດວຽກ  ເພ່ືອເຜີຍແຜ່, ຝຶກອົບຮົມ, 
    ປູກຈດິສ�ານກຶ  ແລະ ເພ່ີມຄວາມຮັບຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວ
    ກບັບົດບາດຍິງ-ຊາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັທ່ີດນິ;

   b. ເຮັດໃຫ້ມຕີວົແທນຂອງແມຍິ່ງຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ 
    ມສີວ່ນນຮ່ວມເຂ້ົາໃນການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິໃນທກຸຂ້ັນ;

   c. ເກບັກ�າ ແລະ ສະໜອງຂ�ມ້ນູ,  ສະຖິຕກິຽ່ວກບັທ່ີດນິ 
    ໃຫ້ມຄີວາມໂປ່ງໃສ;

   d. ສາ້ງສາຍພົວພັນ ທ່ີມປີະສດິທິຜົນກບັຄະນະກ�າມາທິ
    ການແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍິ່ງ, ແມ່ 
    ແລະ ເດກັ ໃນການສະໜບັສະໜນູການຮ່ວມມຢ່ືາງ
    ໃກຊິ້ດເພ່ືອປັບປຸງການຕອບສະໜອງຕ�ວ່ຽກງານບົດບາດ
    ຍິງ-ຊາຍພາຍໃນຂະແໜງທ່ີດນິ.

 2. ຮັບປະກນັການນ�າໃຊ້ ພາສາທ້ອງຖ່ິນໃນການກະກຽມເອກະສານ
  ໂຄສະນາ  ແລະ ເຂ້ົາເຖິງທກຸຊົນເຜ່ົາໃນການໂຄສະນາປູກຈດິ
  ສ�ານກຶ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານມສີວ່ນຮ່ວມຂອງ ແມຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະ
  ແມຍິ່ງ ຊົນເຜ່ົາທ່ີບ�ສ່າມາດນ�າໃຊ້ພາສາລາວ.

 3. ຮັບປະກນັວາ່ບັນດານຕິກິ�າລຸມ່ກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັທກຸໆ
  ອງົປະກອບຂອງວຽກງານຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ (ການວາງແຜນນ�າໃຊ້
  ທ່ີດນິ, ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ,້ ກດິຈະກ�າທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັ
  ການລງົທຶນດາ້ນທ່ີດນິ ແລະ ການແກ້ໄຂຂ�ຂັ້ດແຍ້ງກຽ່ວກບັທ່ີດນິ) 
  ກ�ານດົສະເພາະການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງແມຍິ່ງ – ໃນບາງກ�ລະນ ີ
  ຕອ້ງຈດັປະຊຸມສະເພາະເພດຍິງ ໂດຍມຜູ້ີອ�ານວຍຄວາມສະດວກ
  ເປັນເພດຍິງ.

 4. ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເປັນເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິຮ່ວມກນັ
  ຂອງຜູ້ທ່ີບ�ໄ່ດ້ຢູ່ໃນສາຍພົວພັນການແຕ່ງງານ ດັງ່ດຽວກບັການ
  ເປັນເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິຮ່ວມກນັຂອງ ຜົວ ແລະ ເມຍ ໂດຍການມຊ່ືີ
  ຢູ່ໃນໃບຕາດນິຮ່ວມກນັ. 

 5. ນ�າສະເໜບົີດບັນຍັດທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ເພ່ືອຮັບປະກນັການຍິນຍອມ
  ຈາກຜົວ ແລະ ເມຍ/ ເຈົາ້ຂອງຮ່ວມ ໃນເວລາດ�າເນນີທລຸະກ�າ
  ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ.

ຮູບພາບ: ຜູ້ຍີງກຸ່ມໜື່ງປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກໍາ “ແມ່ນໍາ້ແຫ່ງຊີວດິ” ເພ່ືອກໍານດົການປ່ຽນແປງໃນຊຸມຊົນ,
ຈດັໂດຍ ອາສາສະໝກັໄວໜຸມ່ ຈາກໂຄງການ LIFE ໃນເມືອງວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ

(ພາບຖ່າຍໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນເລື່ອງທ່ີດິນ)

ຂ້ໍສະເໜແີນະນາໍ
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ບົດສງັລວມຫຍ�ສ້ະບັບນີ້ ໄດສ້າ້ງຂ້ຶນໂດຍກຸມ່ແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູເລ່ືອງທ່ີດນິ (LIWG)  ຊ່ຶງໄດຮ່້ວມກນັພັດທະນາຂ້ຶນໂດຍກຸມ່ທ່ີປຶກສາດາ້ນກດົໝາຍ
ທ່ີດນິ ທ່ີປະກອບມ ີ ທ່ີປຶກສາເອກະລາດ, ໂຄງການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຕາ່ງໆລວມມ:ີ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
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