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ບົດນຳ
 ປະເທດ ລາວ ເຮົາ ອຸດົມ ຮັ່ງມີ ໄປ ດ້ວຍ ຊັບ ໃນ ດິນ ສິນ ໃນ ນ້ຳ ທີ່ ມີ ມາ ແຕ່ ດົນ ນານ. ແຕ່ ພ້ອມ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ 
ປະເທດ ພວກ ເຮົາ ເປັນ ປະເທດ ທຸກ ຍາກ ທີ່ ຈັດ ຢູ່ ໃນ ແຖວ ທ້າຍ ຂອງ ປະເທດ ອາຊີ ຕາເວັນອອກ ສ່ຽງ ໃຕ້. ຍ້ອນ 
ແນວ ນັ້ນ,  ລັດຖະບານ ໄດ້ ເປີດ ຮັບ ເອົາ ການ ລົງທຶນ ຈາກ ຕ່າງປະເທດ. ເພື່ອ ແນໃສ່ ການແກ້ ໄຂ ຄວາມທຸກ ຍາກ 
ໃນ ຫລາຍໆ ຂະແໜງການ. ໃນ ນັ້ນ ມີ ຫລາຍ ໂຄງການ ທີ່ ເປັນ ໂຄງການ ທີ່ ຫັນ ເອົາຊັບ ສິນ ໃຫ້ ກາຍເປັນ ທຶນ ດັ່ງ 
ທີ່ ແນວທາງ ຂອງ ພັກ  ແລະ  ລັດ ໄດ້ ວາງ ອອກ. ຍ້ອນ ການ ເອົາໃຈໃສ່ ຂອງ ລັດຖະ ບານ ຫລາຍ ບໍລິສັດ  ກໍໄດ້ ຮັບ 
ອະນຸຍາດ ໃນ ການ ສຳ ປະທານ ທີ່ ດິນ ເພື່ອ ການ ລົງທຶນ. ເມື່ອ ເບິ່ງ ໃນ ອີກແງ່ ມຸມ ໜຶ່ງ,ບາງ ໂຄງການ ກໍບໍ່ ມີ ການ 
ເຂັ້ມ ງວດ ໃນ ການ ວິເຄາະ ວິໄຈ ຢ່າງ ລະອຽດກ່ອນ ການ ປະຕິບັດ ລົງທຶນ. ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ, ຍັງ ຂາດ ການ ມີ ສ່ວນ 
ຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມ ຊົນກໍຄືຊາວບ້ານ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ນັ້ນໆ. ການ ລົງທຶນ ນັ້ນ, ມີ ຫລາຍ ຮູບ ຫລາຍ ແບບ ແຕກ ຕ່າງ 
ກັນ ຕາມ ຂະແໜງການ.ນັບ ທັງ ຂະໜາດ ນ້ອຍຈົນ ເຖິງ ຂະໜາດ ອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ: ການ ສຳ ປະທານ ການ ຂຸດ 
ຄົ້ນ ບໍ່ ແຮ່, ການ ສ້າງ ໂຮງ ຈັກ ໂຮງງານ, ການ ສ້າງເຂດ ເສດຖະກິດ, ການ ປູກ ຢາງພາລາ, ການ ລ້ຽງສັດ, ການ 
ຂຸດ ຄົ້ນ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ  ແລະ  ອື່ນໆ.

 ການ ໃຫ້ ສຳ ປະທານ ໃດ ກໍຕາມ ຖ້າ ຫາກ ຂາດ ການ ສຳ ຫລວດ ຂ້ໍ ມູນ ເບ້ືອງ ຕ້ົນ ບ່ໍ ລະອຽດແລະຂາດ 
ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ນັ້ນໆໂຄງການ ມັກ ຈະ ພົບ ບັນຫາ ທາງ ດ້ານ ຂໍ້ ຂັດແຍ່ງລະ ຫ່ວ າງ ຜູ້ 
ລົງທຶນ ກັບ ຊາວບ້ານ ທີ່ ນອນ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ເນື້ອທີ່ ການ ສຳ ປະທານ  ແລະ  ບັນຫາ ອື່ນໆ. ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນ  ການ 
ເອົາ ຂໍ້ ມູນ ດ້ານ ສິດຜົນປະໂຫຍດ ນຳ ຊາວບ້ານ  ແລະ ບາງເທື່ອ ກໍມີ ການ ເຊັນ ແຕ່ ຂັ້ນ ເທິງລົງ ໄປ ເລີຍ ໂດຍ ບໍ່ 
ຄຳນຶງ ວ່າ ຊາວບ້ານ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຫຍັງ ແດ່  ແລະ  ຜົນ ສະທ້ອນ ທາງ ລົບ ທີ່ ຕາມ ມາກໍມີຫລາຍ ຢ່າງ.

 ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ  ແມ່ນ ແຂວງ ໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ ເຂດ ພາກ ເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ທີ່ ມີ ການ ສຳປະທານ ໃນ ດ້ານ 
ການ ລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນ ຂະແໜງການ ທາງ ດ້ານ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະ ຊາດ, ກະສິກຳ 
ປູກຝັງ  ແລະ  ລ້ຽງສັດ, ທາງ ດ້ານ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ. ຫລາຍ ໂຄງການ ໄດ້ ສ້າງ ງົບປະມານ ໃຫ້ ແກ່ ປະເທດ ຊາດ 
ແຕ່ ມີ ບາງ ໂຄງການ ຍັງ ມີ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ທີ່ ບໍ່ ຮັດກຸມ,ຂາດ ການ ປະ ເມີນ ຄວາມເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ແມ່ນ ຢຳ  ແລະ  ເໝາະ 
ສົມ. ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ຢາງ ແປກ ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ ຂະແໜງການ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີ່ ເປັນ ຈຸດ ໜຶ່ງ ສາມາດ ດຶງ ດູດ 
ສາຍຕາ ນັກ ລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດ.

 ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ນີ້ ຈະ ນຳ ສະເໜີ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ລະ ຫ່ວ າງຊາວບ້ານ ທ່າ ລິນ ແລະ 
ບໍລິສັດ GMS ທາງ ດ້ານ ສິດຜົນປະໂຫຍດ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ຢາງ ແປກ. ເພື່ອ ເປັນ ບົດຮຽນ ໃຫ້ ແກ່ ພາກສ່ວນ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ທົບ ທວນຄືນ ແລະ  ປັບປຸງ ການ ເຮັດ ວຽກ ໃຫ້ ມີ ການຮັດກຸມ ກວ່າ ເກົ່າ. 
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1. ປະຫວັດ ຄວາມ ເປັນ ມາ. 
 ບ້ານ ທ່າ ລິນ ເປັນ ບ້ານ ເຜົ່າ ມົ້ງ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ນ້ຳ ພານ, ເປັນ ເຂດ ພູ ດອຍ ທີ່ຢູ່ ທາງ ທິດເໜືອ ຂອງ ເມືອງ 
ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ. ບ້ານ ນີ້ ມີ 56 ຫລັງຄາ ເຮືອນ, 70 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 413 ຄົນ, ໃນ ນັ້ນ ມີ ຍິງ 234 
ຄົນ. ເປັນ ບ້ານ ຕັ້ງ ຢູ່ ຫ່າງ ຈາກ ຕົວ ເມືອງ ຄູນ ປະມານ 20 ກິໂລແມັດ ໄປ ທາງ ທິດ ຕາເວັນ ອອກ ສ່ຽງ ເໜືອ. ບ້ານ ນີ້ 
ຍ້າຍ ມາ ຈາກ ບ້ານ ທ່າ ລິນ ເກົ່າ ແລະ  ມາ ຕັ້ງ ຢູ່ ນີ້ ແຕ່ ປີ 1965 ເປັນຕົ້ນ ມາ. ອາຊີບ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ຊາວບ້ານ ແມ່ນ ການ 
ປູກຝັງ ແລະ  ລ້ຽງສັດ ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ງົວ  ແລະ  ຄວາຍ. 50% ຂອງ ຊາວບ້ານ ເຮັດ ໄຮ່ ແລະ 50% ແມ່ນ ມີນາ. ມີ 
ເນື້ອທີ່ ນາ 25 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ ໄຮ່ 19 ເຮັກຕາ ແລະ ມີ ທົ່ງ ຫຍ້າ ລ້ຽງສັດ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ. ຂອບ ເຂດ ຂອງ ບ້ານ ນີ້ 
ມີ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະ ຊາດ ປົກ ຄຸມ ຢູ່ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ. ໃນ ນັ້ນ, ຊາວບ້ານ ກໍມີປ່າ ຫວງ ຫ້າມ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ 
ແຄມ ບ້ານ ປະມານ 158 ເຮັກຕາ. ໄມ້ ຢູ່ ໃນປ່າ ນີ້ ,ສ່ວນ ຫລາຍ ແມ່ນ ໄມ້ ແປກ ເປັນ ໄມ້ ລຳ ໃຫຍ່ ສູງ ແລະ  ຊື່ ດີ.

 ໄມ້ ແປກ (Pine) ທີ່ຢູ່ ເຂດ ນີ້ ເປັນ ໄມ້ ທີ່ ມີ ຢາງ ຊະນິດ Pinus sylvestris ໄມ້ ແປກ ມັກ ເກີດຢູ່  ບ່ອນ ສູງ 
ຈາກ ລະດັບ ນ້ຳ ທະເລ 700-1000 ມ. ເປັນ ໄມ້ ຢືນ ຕົ້ນ ພົບ ໃນ ເຂດ ພູເຂົາ ຄວາຍ, ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາ 
ສັກ, ແຂວງ ຊຳ ເໜືອ  ແລະ  ຊຽງ ຂວາງ. ໄມ້ ແປກ ເປັນ ຕະກຸນ ໄມ້ ເນື້ອ ອ່ອນ ເໝາະ ສົມ ໃນການ ເຮັດ ເຮືອນ ຊານ 
ແລະ  ເຟີ ນິ ເຈີ ຕ່າງໆ ເປັນ ໄມ້ ຕິດ ໄຟ ງ່າຍ ເພາະວ່າ  ໃນ ເນື້ອ ໄມ້ ມີ ນ້ຳມັນ ທີ່ ເປັນ ເຊື້ອ ໄຟ. ຕາມ ທຳ ມະ ດາ ແລ້ວ 
ຊາວບ້ານ ມັກ ໃຊ້ ໄມ້ ແປກ ບ່ອນ ທີ່ ມີ ນ້ຳມັນ ເປັນ ຕົວ ອ່ອຍໄຟ ໃນ ເວລາ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ດັງໄຟ. ບ່ອນ ທີ່ ເປັນ ເນື້ອ ໄມ້ ມັນ 
ນັ້ນ ,ເຖິງ ວ່າ  ຈະ ດິບ ກໍສາມາດ ຕິດ ໄຟ ໄດ້ ງ່າຍ. ຊາວບ້ານ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ບ່ອນ ບໍ່ ມີ ໄຟຟ້າ 
ມັກ ນຳ ໃຊ້ ໄມ້ ແປກ, ເພື່ອ ເປັນ ແສງ ສະຫວ່າງ ໃນ ຕອນ ກາງຄືນໂດຍ ການ ຈູດ ໄມ້ແປກ ເນື້ອ ມັນ ໂດຍ ກົງ. ຢູ່ 
ຕ່າງປະເທດ ມີ ການ ນຳ ໃຊ້ ຢາງ ແປກ ເຂົ້າ ໃນ ການ ຜະລິດ ສີ ເຄືອບ ເງົາ, ສະ ບູ່, ໃຊ້ ເປັນ ຢາ ປະຕິ ຊີວະ ນະ, ນ້ຳ ຢາ 
ຖູ ພື້ນ, ປະສົມ ຢາງເພື່ອ ເຮັດ ເຄື່ອງ ເອ້. (ຂໍ້ ມູນ ຈາກ: http://en.wikipedia.org/wiki/Resin#Uses ). ຈຸດ 
ພິເສດ ຂອງ ໄມ້ ຊະນິດ ນີ້ ຄື ໃນ ເມື່ອ ຖືກ ຕັດ ຕົ້ນແລ້ວ ມັນ ບໍ່ ສາມາດ ທີ່ ຈະ ປົ່ງ ແໜງ ໃໝ່ ຈາກ ຕໍ ທີ່ ຕັດ ເປັນອັນຂາດ 
ຕໍ ທີ່ ເຫລືອ ກໍຄືຕາຍ ຢ່າງ ດຽວ. ນອກ ນັ້ນ, ຖ້າ ຫາກ ມີ ການ  ຂູດ  ຫລື ຖາກ ເປືອກ ແປກ ອອກໄມ້ ແປກກໍບໍ່ມີຄວາມ 
ສາມາດ ທີ່ ຈະ ປົ່ງ ເນື້ອ ເຍື້ອ ຫຸ້ມ ຄືນຄື ກັບ ໄມ້ ຢືນ ຕົ້ນ ຊະ ນິດ ອື່ນ. ເພາະສະນັ້ນ ,ໄມ້ ແປກ ຈຶ່ງ ມີ ຂໍ້ ຈຳກັດ ໃນ ການ 
ຂະຫຍາຍຕົວ ທາງ ດ້ານ ກິ່ງ ງ່າເຊິ່ງ ການ ຂະຫຍາຍ ພັນ ຂອງ ມັນ ຄື ຂະຫຍາຍ ຈາກ ແກ່ນ ເທົ່າ ນັ້ນ.ປັດຈຸ ບັນ ນີ້ ຈີນ 
ເປັນ ປະເທດ ທີ່ ນຳ ໜ້າ ບັນດາ ປະເທດ ອື່ນໆ ໃນ ໂລກ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ ຢາງ ແປກ ເພື່ອ ຜະລິດ ເປັນ ຮູບ ປະພັນ ອື່ນໆ 
(ຂໍ້ ມູນ ຈາກ http://www.southinvest.gov.et/Publications/SSNPR%20draft%20Profile/P/%20
Pine%20oi.pdf)             ຍ້ອນ ແນວ ນັ້ນ, ປະເທດ ຈີນ ຈຶ່ງ ຕ້ອງການ ຢາງ ແປກ ເພື່ອ ປ້ອນໂຮງງານ ຂອງ ຕົນ ເປັນ 
ຈຳນວນຫລາຍ.

 ໃນ ປີ 2006 ບໍລິສັດ ຈີ ເອັມ ເອ ັສ (GMS) ຈາກ ປະເທດ ຈີນ ໄດ້ ເຂົ້າ ມາ ສຳ ຫລວດ ເພື່ອ ຂຸດ ຄົ້ນ ຢາງ 
ໄມ້ ແປກ ໃນ ເນື້ອທີ່ 100 ເຮັກຕາ ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ການ ເຫັນ ດີ ຈາກ ເມືອງ  ແລະ  ແຂວງ. ຫລັງ ຈາກການ ອະນຸ ມັດ ຂໍ້ 
ຕົກລົງ ຈາກ ເມືອງ  ແລະ  ແຂວງ ແລ້ວບໍລິສັດ ໄດ້ ສ້າງ ບົດ ບັນທຶກ ຮ່ວມ ກັບ ຊາວບ້ານໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານ ທີ່ ດິນ 
ຂອງ ເມືອງ ເປັນ ເຈົ້າ ການ ເຮັດ ບົດ ບັນທຶກ ຕ່າງໆ ໃຫ້ ແກ່ ບໍລິສັດ. ບໍລິສັດ ຈະ ຮັບ ເກັບຊື້ ຢາງ ແປກ ກິ ໂລ ລະ 3000 
ກີບ ແລະ  ຊາວບ້ານ ເປັນ ຜູ້ ອອກແຮງ ງານ ໃນ ການ ກີດ ຢາງ. ໃນ ເວລາ ປະຊຸມລະ ຫ່ວ າງ ບໍລິສັດ ແລະ  ຊາວບ້ານ 
ນັ້ນ, ຊາວບ້ານ ເຫັນ ວ່າ ດີກ ວ່າການ ເຮັດ ສວນ ສາລີ. ເພາະວ່າ ລາຄາ ສາລີໃນ ເວລາ ນັ້ນ ກິ ໂລ ລະ 1200 ກີບ 
(ບ້ານ ທ່າ ລິນ ໃນ ປີ 2007). ພ້ອມ ນັ້ນ, ບໍລິສັດກໍມີການ ລິ ເລີ່ມ ຊື້ ອຸປະກອນ ການ ກີດ ຢາງ ແປກ ແຈກ ຢາຍ ໃຫ້ 
ຊາວບ້ານ ເພື່ອ ກີດ ເອົາ ຢາງ ແລະ  ໄດ້ ຈັດ ຝຶກ ອົບຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີການ ກັ່ນ ເອົາ ຢາງ ແປກ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ ຈຳນວນ 
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

3 ຄັ້ງ ແລະ  ມີ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຝຶກ ອົບຮົມ ຈຳນວນ 22 ຄົນ.ນອກຈາກ ນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຍັງ ໄດ້ ນຳພາ ຄະນະ ນຳ ຂັ້ນ ເມືອງ  
ແລະ  ເຂດ ໄປ ຢ້ຽມຢາມ ສ.ປ. ຈີນ ນຳ ອີກ.

 ໂດຍ ອີງ ຕາມ ແຜນການ  ແລະ  ການ ລົງທຶນ ໂດຍ ກົງ ຂອງ ຕ່າງປະເທດ ຂອງ ແຜນການ ພັດທະນາ ເສດ 
ຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ໕ ປີ ຄັ້ງ ທີ VI (2006-2010). ດັ່ງນັ້ນ, ທາງ ຂັ້ນ ເມືອງ  ແລະ  ແຂວງ ຈຶ່ງ ໄດ້ ມີ ການ 
ວາງ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ແຂວງ. ໃນ ນັ້ນ ,ແຜນການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ສາກົນ ຂອງ ແຂວງກ ໍແມ່ນ 
ສິ່ງ ທີ່ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ນັກ ລົງທຶນ ເພື່ອ ພັດທະນາ ການ ລົງທຶນ ຢູ່ ຂັ້ນ ທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມດຽວ ກັນ ນັ້ນ, 
ກົດໝາຍ ວ່າ  ດ້ວຍ ການ ລົງທຶນ ກໍເປັນ ຂໍ້ ສະດວກ ແລະ  ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃຫ້ ແກ່ ການ ລົງທຶນ. ຍ້ອນ ການ ເປີດ ກວ້າງ 
ດັ່ງ ທີ່ ກ່າວ ມາ ນີ້ ຈຶ່ງ ເປັນ ກາຍເປັນ ເຫດຜົນ ໃຫ້ ມີ ການ ລົງທຶນ ໃນ ເຂດ ນີ້. ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກັນ ທາງ ເມືອງ  ແລະ 
ແຂວງ ຍັງ ໄດ້ ເລັງ ໃສ່ ປະເດັນ ໜຶ່ງ ອີກ ກໍຄື ວ່າ ຢາກ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ ມີ ວຽກເຮັດ ງານທຳ ນັ້ນ ເອງ.

2. ບັນຫາ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ.
 ຈາກ ຄວາມ ເປັນ ມາ ຂ້າງ ເທິງ ນັ້ນ ໂຄງການ ນີ້ ແມ່ນ ຂາດ ການ ປະ ເມີນ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ,ເພາະວ່າ  ການ ເກັບ 
ກູ້ ຢາງ ແປກ ນັ້ນ ແມ່ນ ໄດ້ ໃຊ້ ແຮງ ງານ ຫລາຍ ກວ່າ ທີ່ ຄິດ ໄວ້. ໃນ ແຕ່ ລະ ມື້ ຊາວບ້ານ ຕ້ອງ ໄດ້ ອອກແຮງງານ  ຂູດ 
ເປືອກ ແປກ,ບາງ ຄັ້ງ ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ ປີນ ຂຶ້ນ ໄປ ຕົ້ນ ແປກ ແລ້ວ ໃຊ້ ອຸປະກອນ ການ ກີດ ຢາງ ຕາມ ທີ່ໄດ້ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ມາ. ລັກສະນະ ຄ້າຍຄື ການ ກັ່ນ ເອົາ ຢາງພາລາ, ແຕ່ ມີ ຈຸດ ແຕກ ຕ່າງ ກັບ ການ ເອົາ ຢາງພາລາຢູ່ ບ່ອນ ວ່າ ການ 
ກີດ ຢາງ ໄມ້ ແປກ ນີ້ ໄດ້ ກີດ ທັງ ສອງ ຂ້າງ ຂອງ ລຳຕົ້ນ ໃຫ້ ເປັນ ລັກສະນະ ໂຕ ເວ “V” ກ້ຽວລຳຕົ້ນ ເໝືອນ ຮູບ ເຂົາ 
ຄວາຍໂດຍ ມີ ກະຕຸກ ຢາງ ໂຕ່ງ ຢູ່ ທີ່ ດ້ານ ລຸ່ມ. ການ ກັ່ນ ຢາງ ແປກ ນີ້ ,ບໍ່ ແມ່ນ ຢາງ ຈະໄຫລ ອອກ ມາ ໄວໆບາດ ດຽວ 
ໂລດ. ແຕ່ ຢາງ ແປກ ເປັນ ຢາງ ທີ່ ໜຽວ  ແລະ  ຄ່ອຍ ຊຶມ ຊ້າໆ ມັນຄອຍ່ໆ ອອກມາ ຕາມ ເປືອກ ແລະ  ໃນ ທີ່ ສຸດ ນ້ຳ 
ຢາງກໍຄອຍ່ ໄຫລ ລົງ ຕາມ ຮ່ອງ ກີດ ແລະ  ຕົກລົງ ໃນ ກະຕຸກ ຢາງ ທີ່ ໂຕ່ງໄວ້ ໃນ ທີ່ ສຸດ. ນີ້ ເປັນ ສາເຫດ ໜຶ່ງ ທີ່ ພາ 
ໃຫ້ການ ໄດ້ ນ້ຳ ຢາງ ແປກ ຊັກ ຊ້າ.

 ຄວາມ ຮູ້ ປະສົບ ການ ຂອງ ຊາວບ້ານ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ ພຽງພໍ,ພຽງແຕ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນໆ ບໍ່ 
ເຕັມ ເມັດ ເຕັມ ໜ່ວຍ ຈຶ່ງ ເປັນ ເຫດ ໃຫ້ ໄດ້ ນ້ຳ ຢາງ ບໍ່ ໄດ້ ຕາມ ຄາດໝາຍ ທີ່ ກຳນົດ ໄວ້.ສະນັ້ນ, ບໍ ລິສັດ ຈຶ່ງ ຢາກຮ້າຍ 
ໃຫ້ ປະຊາຊົນ.

 ຊາວບ້ານ ຍັງ ໄດ້ ລາຍ ງານ ອີ ກວ່າ  ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ ຮູ້ ລາຍ ລະອຽດ ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ. ຊາວບ້ານ  ຍັງ 
ເວົ້າ ອີ ກວ່າ  ມັນ ເປັນ ແຜນການ ການ ລົງທຶນ ຂອງ ເມືອງ  ແລະ  ແຂວງ. ມີ ພຽງ ແຕ່ ການ ອະທິບາຍ ຈາກບໍລິສັດ  ວ່າ 
ຈະ ໄດ້ ເງິນ ຄ່າ ແຮງ ງານຊາວບ້ານ ກໍເຊື່ອ ຟັງ ເພາະ ເຂົາເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ ການ ກີດ ຢາງ ນັ້ນ ບໍ່ ຍາກ, ຖ້າ ຫາກ ເປັນ ດັ່ງ 
ການ ໂຄສະນາ ຂອງ ບໍລິສັດ.

 ນອກຈາກ ການ ເກັບ ເອົາ ຢາງ ແປກ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ສັບສົນ ແລ້ວ ຊາວບ້ານ ກໍບໍ່ ມີ ເວລາພຽງພ ໍ 
ໃນ ການ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ ຂອງ ຕົນ ເອງ. ເພາະ ເຂົາເຈົ້າ ຍັງ ຕ້ອງ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຄອບຄົວ ນຳ ອີກ. ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ  
ວຽກ ງານ ປູກຝັງ ແລະ  ລ້ຽງສັດ ເຊິ່ງ ເຂົາເຈົ້າ ເຄີຍ ປະຕິບັດ ກັນ ມາ ແຕ່ ດົນ ນານ ແລ້ວ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໃນ ມື້ໜຶ່ງໆຊາວ 
ບ້ານ  ທັງ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຄອບຄົວ ແລະ  ຍາດ ເວລາ ໄປ ກີດ ຢາງ ແປກ ໃຫ້ ບໍລິສັດມັນ ຈຶ່ງ ເປັນການ ເພີ່ມ ໜ້າ ວຽກ ໃຫ້ 
ຊາວບ້ານ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ອີກ ດ້ວຍ.

 ປັດຈຸ ບັນ ຍັງ ມີ ຢາງ ແປກ ທີ່ ກັ່ນ ໄດ້ ຍັງ ຄ້າງ ຢູ່ ບ້ານ ຈຳນວນ 1 ໂຕນ ທີ່ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຂາຍ ຍ້ອນ ບໍ ລິສັດ ບໍ່ 
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ປະຕິບັດ ຕາມ ການ ຕົກລົງ ກັນແລະ ລາຄາ ກໍຖືກ ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ແຮງ ງານ ທີ່ ໄດ້ ທຸ່ມ ເທ ລົງ ໄປ. ພ້ອມ ດຽວກັນ 
ນັ້ນ, ຕົ້ນໄມ້ ແປກ ທີ່ ຖືກ ກີດ ຢາງ ບາງ ຕົ້ນ ນັ້ນ ເລີ່ມ ມີ ໃບ ເຫລືອງ ແລະ  ຕາຍ ໄປ ໃນ ເວລາ ຕໍ່ ມາ. ມັນ ຈຶ່ງ ເຮັດ 
ໃຫ້ ຊາວບ້ານ ເສຍ ກຳລັງ ໃຈ ບໍ່ ຢາກ ຮ່ວມ ມື ກັບ ບໍລິສັດ. ຖ້າວ່າ  ສືບຕໍ່ ເຮັດ ຕໍ່ ໄປປ່າໄມ້ ແປກ ຂອງ ບ້ານຈະ  ຖືກ 
ທຳລາຍ ໃນ ທີ່ ສຸດເຊິ່ງ ມັນ ບໍ່ ໄດ້ ເປັນ ໄປ ຕາມ ດັ່ງ ທີ່ ບໍລິສັດ ໄດ້ ໃຫ້ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາ ວ່າ  ຕົ້ນໄມ້ ແປກ ຈະ ບໍ່ ຕາຍ ເຖິງ 
ວ່າ ເອົາ ຢາງ ອອກ ແລ້ວ ກໍຕາມ.

 ຍ້ອນ ບັນຫາ ຫລາຍ ສິ່ງ ຫລາຍ ຢ່າງ ຂ້າງ ເທິງ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ມີ ຄວາມ ຜິດ ຫວັງບໍ່ ໄດ້ ຢາງ ແປກ 
ຕາມ ຈຳນວນ ທີ່ ຄາດ ໄວ້. ບໍລິສັດ ຈຶ່ງ ໄດ້ ເອົາ ກຳມະກອນ ຈາກ ປະເທດ ຈີນ ລົງ ໄປ ກີດ ຢາງດ້ວຍ ຕົນ ເອງ. ໃນ 
ຂະນະ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ ,ໃນ ເວລາ ກີດ ຢາງ ແປກ ໃນ ປ່າ ນັ້ນ. ກຳມະກອນ ຈີນ ເຮັດ ຕາມໃຈ ໂດຍບໍ່ ຄຳນຶງ ເຖິງ ຈິດໃຈ 
ຊາວບ້ານ ໃນ ທ້ອງຖິ່ນ ນັ້ນ, ບາງ ຄັ້ງ ເຂົາ ໃຊ້ ປືນ ຍິງ ສັດປ່າ ແລະ  ບາງເທື່ອ ຊາວບ້ານຮູ້ສຶກ ວ່າ  ເປັນ ການ ນາບ ຂູ່ 
ເຂົາເຈົ້າ. ຫລັງ ຈາກ ນັ້ນ ,ທັງ ສອງ ຝ່າຍ ຈຶ່ງ ເກີດ ມີ ຄວາມ ບໍ່ ເຂົ້າໃຈ ກັນ  ແລະ ບໍ່ ສາມາດ ລົງ ລອຍ ກັນ ໄດ້.

	 ທ່ານ	 ຄຳ	ປາວ	 ຫົວໜ້າ	ພະແນກການ	ຄ້າ	ແຂວງ	ໄດ້	ເວົ້າ	ວ່າ	 “ການ ສຳ ປະທານ ແມ່ນ ອີງໃສ່ ລະບຽບ 
ກົດໝາຍ ທີ່ ມີ ຢູ່ແຕ່ ໂຄງການ ນີ້ ແມ່ນ ການ ທົດ ລອງ ເບື້ອງ ຕົ້ນ, ຖ້າ ຕົ້ນ ແປກ ຕາຍໂຄງການ ຈະ ບໍ່ ມີ ການ ສືບຕໍ່”.

ຕົ້ນ ແປກ ມີ ອາການ ໃບ ລົ່ນ  ແລະ  ຕາຍ ຢູ່ ເບື້ອງ ເທິງ ລົງ ມາ ອາດ ເປັນ ຍ້ອນ 
ການ ກີດ ປາກ ບາດ ເລິກ  ແລະ  ໃຫຍ່ໂພດ
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ຖົງຢາງ ຫຼື              

ຢາງ ແປກ ທີ່ ກັ່ນ ໄດ້ ມາ ໃຫມ່ໆ ເປັນ 
ສີຂາວ  ແລະ  ໜຽວ

ຢາງ ແປກ ທີ່ ທ້ອນ ໄດ້ ຢູ່ ທີ່ ເຮືອນ ຂອງ 
ຊາວບ້ານ
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ກະຕໍ ໄມ້ ແປກ ທີ່ ຖືກ ຕັດ  ແລະ  ບໍ່ 
ມີ ວັນ ປົ່ງ ແໜງ ມາ ອີກ

ຢູ່ໃນວົງສີດຳແມ່ນອາການເລີ່ມຕົ້ນວ່າ ມີໃບລົ່ນ ແລະ 
ຕາຍໄປໃນບາງສ່ວນຂອງລຳຕົ້ນແລ້ວ



6

ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ພື້ນທີ່ກໍລະນີສຶກສາ

ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 
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3. ກ່ຽວ ກັບ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
• ກົດໝາຍ ວ່າ  ດ້ວຍ ການ ສົ່ງເສີມ ການ ລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດ ມາດຕາ 3.

• ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ວ່າ  ດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ມາດຕາ 27: ການ ຮັກສາ ພັນ ໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ  ແລະ  ມາດຕາ 
74 ວ່າ ດ້ວຍ ການ ເຊົ່າ ຫລື  ສຳ ປະທານ ທີ່ ດິນ ປ່າໄມ້.

• ກົດໝາຍ ວ່າ  ດ້ວຍ ຂໍ້ ຜູກ ພັນ ທາງ ສັນຍາ ມາດຕາ 10.

• ກົດໝາຍ ວ່າ  ດ້ວຍ ການ ປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ມາດຕາ 47 ພາລະ ບົດບາດ ອົງການ 
ປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ.

• ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ໃນ ພາກ ທີ 7 ມາດຕາ 100 ຫາ 103.

• ກົດໝາຍ  ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ ມາດຕາ 8 (ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ).

4. ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ.
 ຫລັງ ຈາກ ມີ ຄວາມ ບໍ່ ລົງ ລອຍ ກັນ ແລ້ວ, ທາງ ເມືອງ ໄດ້ ເຂົ້າ ໄປ ປະຊຸມ ນຳ ຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານ 
ກໍຈົ່ມ ວ່າ  ຍອມ ກັບ ການ ກີດ ຢາງເພາະ ການ ກີດ ຢາງ ນັ້ນ ຍາກ ຫລາຍ. ຊາວບ້ານ ກໍຈົ່ມ ເຖິງ ບໍລິສັດວ່າ  ເຂົາ ເຈົ້າ 
ບໍ່ ຢາກ ຮ່ວມ ມື ຖ້າ ເປັນ ແນວ ນີ້. ລາຍ ລະອຽດ ທາງ ເມືອງ ແລະ  ທາງ ແຂວງ ໄດ້ ມີ ການ ປະຊຸມ ປຶກສາ ຫາລື ກັນ 
ແນວໃດ ນັ້ນ ຜູ້ ຂຽນ ບໍ່ ມີ ຂໍ້ ມູນ.

5. ການ ວິເຄາະ ບັນຫາ  ແລະ  ສິ່ງ ທີ່ ອາດ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ.
 ທີ່ ໄປ ທີ່ ມາ ຂອງ ບໍລິສັດ ບໍ່ ຈະແຈ້ງ, ເພາະ ການ ເຂົ້າ ມາ ຂອງ ບໍລິສັດ ກໍແບບ ງ່າຍດາຍ. ບໍ່ ມີປະ ຫວັດ 
ຈະແຈ້ງ, ຖ້າ ມີ ກໍ ເປັນ ຕົວ ໜັງສື ຈີນ ຊຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ຄົນ ລາວ ບໍ່ ເຂົ້າໃຈ. ພ້ອມ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ,  ການ ທີ່ ຄົນລາວ ອະທິ 
ບາຍ ຄົນ ຈີນ ກໍເຂົ້າໃຈ ຍາກ. ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ ,ເຜົ່າ ມົ້ງ ກໍຍັງ ສື່ສານ ພາສາ ລາວ ບໍ່ ໄດ້ ດີ ແຕ່ ພາສາ ຈີນ ນັ້ນ ຍິ່ງ ໄປ 
ກັນ ໃຫຍ່. ການ ສື່ສານ ທາງ ດ້ານ ພາສາ ບໍ່ ເຂົ້າໃຈ ກັນ ດີເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ການ ເວົ້າ ແລະ  ການຂຽນ ຈຶ່ງ ປະຕິບັດ ກັນ 
ໄປ ຄົນ ລະ ເລື່ອງ. ເຊັ່ນ ຕົວຢ່າງ ການ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ ເປັນ ຜູ້ ເກັບ ກ່ຽວ ຢາງ, ແຕ່ ບໍລິສັດຊ້ຳພັດ ເອົາ ກຳມະກອນ 
ຂອງ ຕົນ ເຂົ້າ ມາ ເຮັດ ເອງ. ສິ່ງ ນີ້ ເຮັດ ໃຫ້ ກະທົບກະເທືອນ ຈິດໃຈ ຊາວບ້ານ, ເພາະ ເວົ້າ ຢ່າງ ໜຶ່ງແຕ່ ປະຕິບັດ ອີກ 
ຢ່າງ ໜຶ່ງ.

 ປະສົບ ການ  ແລະ  ຄຸນ ນະ ພາບ ຂອງ ພະນັກງານ ຂັ້ນ ເມືອງ ທີ່ ເປັນ ຕົວ ປະສານ ງານ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ 
ແລະ  ຊາວບ້ານ ຍັງ ຕ່ຳ, ເປັນ ເຫດ ໃຫ້ ຄຸນ ນະ ພາບ ໃນ ການ ຕິດຕໍ່ ສື່ສານ ບໍ່ ໄດ້ ດີ. ພ້ອມ ນັ້ນ, ປະສົບການ ຂອງ 
ຊາວບ້ານ ທີ່ ບໍ່ ທັນ ມີ ຄວາມ ຮູ້ ແລະ  ມີ ສີມື ໃນ ການ ເອົາ ຢາງ ແປກເປັນ ສາເຫດ ສຳຄັນ ທີ່ ພາໃຫ້ ວຽກ ງານ ເດີນ  ໄປ 
ໄດ້ ຊັກ ຊ້າ, ປະກອບ ກັບ ການ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ແຕ່ ຂັ້ນ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ກົມກຽວ ກັນ. ພ້ອມ ດຽວ ກັນ, ນັ້ນ ຍັງ ຂາດ ການ  ມີ 
ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ ເອົາ ຂໍ້ ມູນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ.

 ປັດຈຸ ບັນ ມີ ອີກ ບໍລິສັດ ໃໝ່ ເຂົ້າ ມາ, ບໍລິສັດ ໃໝ່ ນີ້ ອາດ ຮູ້ ບົດຮຽນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເກົ່າ ໝົດ ແລ້ວ. ເຂົາ ອາດ 
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ອຸປະກອນກີດຢາງແປກ

ຊາວບ້ານ ກຳລັງ ຖື ອຸປະກອນ ການ ກີດ ຢາງ 
ເບື້ອງ ຂວາ ແມ່ນ ມີດ ກີດ ສ່ວນ ເບື້ອງ ຊ້າຍ 
ແມ່ນ ກະ ປ໋ອງ ໃສ່ ຫລື ໂຕ່ງ ຢາງ ແປກ
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ມີ ວິທີ ທີ່ ແນບ ນຽນ ກວ່າ ບໍລິສັດ ເກົ່າ ນັ້ນ ກໍ ເປັນ ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ,ມັນ ອາດ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ບໍລິສັດ ເຂົ້າ ມາໃໝ່ ນີ້ ເປັນ 
ພວກ ດຽວ ກັນ ກັບ ບໍລິສັດ ເກົ່າ ຫລື  ບໍ່ ກໍ ຊູ ຊີ ເພື່ອ ຈະ ສຳ ປະທານ ສະຖານທີ່ ແຫ່ງ ໃໝ່ດ້ວຍ ການອະທິບາຍ  ເຫດ 
ແລະ  ຜົນ ຫລ ື ປະສົບ ການ ຂອງ ຕົນ ເອງ ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ມາ ໃນ ມື ຂອງ ຕົນ ເອງ.

 ຄວາມ ກັງວົນ ຂອງ ຊາວບ້ານ ເປັນ ເຫດ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ຂໍ້ ສົງໄສ ຕໍ່ ການ ກະທຳ ຂອງ ບໍລິສັດ. ຍ້ອນເຫດຜົນ  ທີ່ 
ວ່າ ຊາວບ້ານ ເພິ່ງ ພາ ອາໄສ ປ່າໄມ້. ໃນ ເມື່ອ ເຂົາ ເປັນ ຜູ້ ຢູ່ ທີ່ ນັ້ນ ມາ ກ່ອນຍ່ອມ ມີ ຄຳ ຖາມ ແລະ ການ ສົນທະນາ 
ກັນ ຫລາຍ ແງ່ ຫລາຍ ມຸມ, ເພາະ ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ລະອຽດ  ແລະ  ພຽງພໍ.

 ການ ທີ່ ບໍລິສັດ ກະທຳ ການ ແບບ ບໍ່ ສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນເຊັ່ນ  ການ ເອົາ ກຳມະກອນ ຄົນ ຈີນ ເຂົ້າມາ ກີດ  ຢາງ 
ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ນ້ັນ ມັນ ບ່ໍ ສົມຄວນ,ເພາະ ການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ຄຳນຶງ ເຖິງ ຮີດຄອງ ປະເພນີ 
ທ້ອງຖິ່ນ. ບໍລິສັດ ກໍຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ສັດຈະ ຈັນ ຍາ ບັນ ຄື ຕົວຢ່າງເວົ້າ ວ່າ ຕົ້ນ ແປກ ບໍ່ ຕາຍ, ຜົນ ອອກມາ ກໍບໍ່ ຕ້ອງ ໃຫ້ 
ຕົ້ນ ແປກ ນັ້ນ ຕາຍ ຢ່າງ ເດັດຂາດ. ຖ້າ ຕາຍ ດ້ວຍ ເຫດຜົນ ອື່ນ ກໍຕ້ອງ ໄດ້ ອະທິບາຍ ແລະ  ສະເໜີ ໃຫ້ ພາກ ສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບ ຊາບ ໃຫ້ ທັນ ການ.

 ທ່ານ ຄຳ ສີ ຮອງ ຫົວໜ້າ ພະ ແນກ ກະສິກຳ  ແລະ  ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ  ກ່າວ ວ່າ: “ໂຄງການ ນີ້ ບໍ່ 
ມີ ປະ ສິດທິ ຜົນ ດອກ ເພາະວ່າ ຕົ້ນໄມ້ ແປກ ທີ່ ໄດ້ ກີດ ຢາງ ນັ້ນ ໄດ້ ຕາຍ ແລ້ວ.” ພ້ອມ ນັ້ນ, ທ່ານ ຍັງ ໄດ້ ຢ້ຳ ອີ ກວ່າ 
“ຢາງ ແປກ ມີ ຜູ້ ຕ້ອງການ ຫລາຍ ປັດຈຸ ບັນ ນີ້ ຍັງ ມີ ອີກ ບໍລິສັດ ທີ ສອງກຳລັງ ເຂົ້າ ມາແຕ່ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດ 
ເທື່ອ”.
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6. ສະຫລຸບ.
 ຈາກ ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ນີ້, ແມ່ນ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ໃຫ້ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ ທົບ ທວນ ຄືນໃຫມ່. ມັນ ອາດ 
ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ ເປັນ ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ ສາມາດ ສະຫລຸບ ໄດ້ ວ່າ ບັນຫາ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ້ງ ຂອງ ຊາວບ້ານ 
ທ່າ ລິນ ແລະ  ບໍລິສັດ GMS ແມ່ນ ເກີດ ຈາກ ຄວາມ ບໍ່ ລະອຽດ ໃນ ການ ປະ ເມີນ ເບື້ອງ ຕົ້ນຂອງ ພາກສ່ວນ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນ ການ ຂາດ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຊາວບ້ານ. ໃນ ນັ້ນ, ການ ປະຕິບັດ ຂໍ້ ຜູກ ພັນ 
ທາງ ສັນຍາ ກໍ ບໍ່ ເຂັ້ມ ງວດ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ເກັບ ຊື້. ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ຕາມໃຈ ຂອງ ຕົນ ເອງ ເຊິ່ງ 
ປະເດັນ ນີ້ ໄດ້ ເພີ່ມ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ. ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງ ຖື ເບົາ ໃນ ການ ປະສານ ກັນໃນ ການ 
ຕິດຕາມ ກວດກາ ທຸກ ຂັ້ນ ຕອນ ຂອງ ການ ດຳເນີນ ງານ. 

 ຈາກ ກໍລະນີ ສຶກ ສາ ນີ້, ເຮົາ ສາມາດ ຖອດ ຖອນ ບົດຮຽນ ໄດ້ ຄື: ຄວນ ມີ ການ ທົດ ລອງແຕ່ ລະດັບ ນ້ອຍໆ 
ໃຫ້ ເໝາະ ສົມ ທີ່  ສຸດ ເທົ່າ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໄດ້, ບໍ່່ ແມ່ນ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ແບບ ທຳລາຍ ຊັບ ພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ແລ້ວ 
ອ້າງ ວ່າ  ແມ່ນ ການ ທົດ ລອງ. ການ ທົດ ລອງ ຂະໜາດ ນ້ອຍ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ປະຢັດເວລາ, ຕົ້ນ ທຶນ. ພ້ອມ ນັ້ນ, ການ 
ໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ກໍ ລຽບ ງ່າຍ.

 ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງ ຂາດ ການ ປະສານ ງານ ທີ່ ບໍ່ ຮັດກຸມສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ຢູ່ ບ່ອນ ວ່າຊາວ ບ້ານຂາດ  
ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ໄປ ທີ່ ມາ ຂອງ ບໍລິສັດ. ພ້ອມ ນັ້ນ , ການ ລົງ ປະ ເມີນ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຍັງ ມີ ສ່ອງ ຫວ່າງທີ່ ບໍ່ ໄປ ຕາມ ລະ 
ບຽບກົດໝາຍ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ.

 ພວກ ເຮົາ ອາດ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ສຶກ ສາ ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວ ກັບ ຢາງ ແປກ ນີ້ວ່າ ສາມາດ ເອົາ ມາ ນຳໃຊ້ ເຂົ້າ 
ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ພວກ ເຮົາ.ສົມມຸດ ວ່າ  ຢາງ ແປກ ສາມາດ ເອົາ ມາ ຜະລິດ ຢາ ປະຕິ ຊີວະນະ  ຕ້ານ ພະ 
ຍາດ ໃດ ໜຶ່ງ ໄດ້ ຫລື ບໍ່ ແລະ  ສາມາດ ນຳ ມາ ຜະລິດ ເປັນ ນ້ຳ ສີ ເຄືອບ ເງົາ ໄດ້. ເພາະວ່າ ໂຮງງານຜະລິດ  ຢາ ຫລື 
ໂຮງງານ ນ້ຳ ສີ ຂອງ ລາວ ເຮົາ ກໍ ມີ. ຖ້າ ເຮັດ ແນວ ນີ້ ໄດ້, ບາງທີ ອາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເສດຖະກິດ ຂອງພວກ ເຮົາ ດີ ຂຶ້ນ 
ແທນ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ຈາກ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າ ມາ ຂຸດ ຄົ້ນເໝືອນ ດັ່ງ ກໍລະນີ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ນີ້ກວ່າ ຈະ ຮູ້ ກໍ ສວາຍ ເກີນ 
ໄປ ແລ້ວ.

 ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ຢາງ ແປກ ແມ່ນ ປະເດັນ ໜຶ່ງ ເຊິ່ງ ເປັນ ບົດຮຽນ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ລົງທຶນ  ແລະ  ລັດຖະບານ.ມັນອາດ  
ຈະ ກ່ຽວ ພັນ ເຖິງ ພາວະ ໂລກ ຮ້ອນ ຢ່າງ ຫລີກ ລ້ຽງ ບໍ່ ໄດ້, ຖ້າ ຫາ ກວ່າ ຕົ້ນ ແປກ ຫາກ ຕາຍ ໄປ ໝົດ. ນອກຈາກນີ້, 
ແລ້ວ ຊາວບ້ານ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ເຄາະ ຮ້າຍ. ເພາະ ອາຊີບ ການ ຫາ ກິນ ຕາມ ທຳມະ ຊາດ ຈະ ມີ 
ການ ປ່ຽນແປງ ໄປ ໃນ ທາງ ລົບ ຢ່າງ ຫລີກ ລ້ຽງ ບໍ່ ໄດ້.

7. ຂໍ້ແນະນຳ
 ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ມີ ການ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ໃດໆ ກໍ ຕາມ, ຄວນ ຈະ ມີ ການ ສຶກ ສາ ແລະ  ປະ ເມີນ ຄວາມ ເປັນ 
ໄປ ໄດ້ ໃຫ້ ລະອຽດ ທີ່ ສຸດ ຈຶ່ງ ລົງມື. ການ ປະ ເມີນ ກໍ ບໍ່ ຄວນ ມອງ ຂ້າມ ການ ຮັບ ຟັງ ຄຳ ຄິດ ຄຳ ເຫັນ ຂອງຊາວບ້ານ 
ໃນ ພື້ນ ທີ່ໂດຍ ປາສະຈາກ ການ ສັ່ງ ການ. ພ້ອມ ນັ້ນ, ທາງ ຝ່າຍ ລັດ ຄວນ ມີ ວິຊາ ການ ທີ່ ມີ ຄວາມຮູ້ ລະອຽດ ດ້ານ ນີ້. 
ເພື່ອ ເປັນ ເຈົ້າ ການ ໃນ ການ ສະໜອງ ຫລັກ ວິຊາ ການ ໃຫ້ ພາກ ລັດ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍ ງານ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ, ກະສິກຳ  ແລະ  ປ່າໄມ້, ການ ຄ້າ, ແຜນການການ ລົງທຶນ, ພາສີ ທີ່ ດິນ, 
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ການ ເງິນ ແລະ  ຄະນະ ນຳ ຂັ້ນ ເມືອງ. ຄວນ ໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນ ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ກວດກາ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ ເພື່ອ 
ຫລີກ ລ້ຽງ ການ ເອົາ ປຽບ ປະຊາຊົນ. ນອກຈາກ ນີ້ ແລ້ວ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດ ນຳ ເອົາ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ 
ທາງ ດ້ານ ຜົນ ກະທົບ ທາງ ບວກ  ແລະ  ທາງ ລົບ ມາ ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນຮັບ ຮ ູ້ ແລະ  ເຂົ້າໃຈ ກ່ອນ ການ ລົງມື 
ຂຸດ ຄົ້ນ. 

 ໜ່ວຍ ງານ ປ້ອງ ກັນ ຄວາມ ສະຫງົບ ຄວນ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນ ການ ຮັກສາ ຄວາມ ສະຫງົບ. ເພາະເຂດ  ນັ້ນ 
ເປັນ ເຂດ ຫ່າງ ໄກ ສອກຫລີກ. ຍ້ອນ ເຫດຜົນ ທີ່ ວ່າ ບໍລິສັດ ຂອງ ຈີນ ນຳ ເອົາ ອາວຸດ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ພື້ນທີ່ ດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ 
ບໍ່ ເປັນ ການ ເໝາະ ສົມ ໃນ ການ ລົງທຶນ, ແຕ່ ກົງກັນຂ້າມ ມັນ ຄ້າຍຄື ກັບ ການ ເຮັດ ສົງຄາມ.

 ໜ່ວຍ ງານ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ຄວນ ຈະ ມີ ການ ປະ ເມີນ ກ່ອນ, ເພາະ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ຫລາຍ ຕໍ່ ຂະບວນ  
ການ  ແລະ  ຂັ້ນ ຕອນ ການ ອະນຸມັດ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ໃນ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ. ພ້ອມ ດຽວ ກັນ ນີ້ ,ກໍ ຄວນ ມີ ການ ສະເໜີທາງ 
ໜ່ວຍ ງານ ແຫລ່ງ ນ້ຳ ແລະ  ຊັບພະຍາກອນ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ ເຮັດ ບົດ ລາຍ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ຫລັງ ຈາກການ ຂຸດ 
ຄົ້ນ ທົດ ລອງ ຄັ້ງ ນີ້ ດ້ວຍ.

 ບໍລິສັດ ຂອງ ຄົນ ລາວ ເຮົາ ອາດ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ສຳ ຫລວດ ແລະ  ວິໄຈ ເບິ່ງ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ 
ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ ຫລື  ສົ່ງ ອອກ ຢາງ ແປກແທນ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ຕ່າງ ຊາດ ເຂົ້າ ມາ ລົງທຶນ. ຖ້າ ເປັນ ໄປໄດ້ອາດ  ໃຫ້ 
ສະ ຖາ ບັນ ການ ຄົ້ນຄວ້າ ທາງ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ ຕ່າງໆສົ່ງ ນັກຮຽນ ຮູ້ ລົງ ໄປ ປະຕິບັດ ງານ ຫລື  ຝຶກ ຫັດ ຕົວ ຈິງ ຢູ່ 
ໃນ ພື້ນ ທີ່ເພື່ອ ນຳ ເອົາ ຄວາມ ຮູ້ ແລະ  ເທັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທີ່ ເໝາະ ສົມ ໃນ ການ ກັ່ນ ຢາງ ແປກເຂົ້າ ມາ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ປະເທດ 
ເຮົາ. ພ້ອມ ທັງ ສຶກ ສາ ເບິ່ງ ວ່າ ພວກ ເຮົາ ສາມາດ ນຳ ເອົາ ວັດຖຸ ດິບ ນີ້ ໄປ ເຮັດ ຫຍັງໄດ້ ແດ່, ປະສົມ ປະສານ ກັບ 
ຄວາມ ຮູ້ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ມີ ຢູ່. 

 ບໍລິສັດ ອາດ ມີ ສິ່ງ ແອບ ແຝງ ກໍ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຖ້າ ຫາ ກວ່າ  ໄດ້ ຮັບ ການ ສຳ ປະທານ ພື້ນ ທີ່ ແລ້ວມີ ຄວາມ 
ຫວັງ ຢາກ ເອົາ ໄມ້ໂດຍ ບໍ່ ແມ່ນ ຢາງ ແປກ, ສິ່ງ ແອບ ແຝງ ກໍ ຄື ເອົາ ຢາງ ອອກ ທັງ ສອງ ເບື້ອງ ຂອງລຳຕົ້ນ. ເພື່ອ ຕັດ 
ຂາດ ທໍ່ ລຳລຽງ ອາຫານ ຂອງ ຕົ້ນ ແປກ ຢູ່ ທີ່ ເປືອກແລ້ວ ຕົ້ນ ແປກ ກໍ ຕາຍ.ຫລັງ ຈາກ ນັ້ນ,ນອກຈາກ ນັ້ນ ບໍລິສັດ ກໍ 
ຈະ ໄດ້ ໄມ້ ນຳ ອີກ. ດັ່ງນັ້ນ ,ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນ ມີ ການວິເຄາະ ວິໄຈ ຄວາມເປັນ ໄປ ໄດ້ ເສຍ  ກ່ອນ. ໃນ ເມື່ອ 
ບໍລິສັດ ເວົ້າ ວ່າ ຕົ້ນ ແປກ ບໍ່ ຕາຍກໍ ຕ້ອງ ລະບຸ ຢູ່ ໃນ ສັນຍາ. ແຕ່ ໃນ ເມື່ອ ຕົ້ນແປກ ຕາຍ ຍ້ອນ ສາ ເຫດການ ກັ່ນ ຢາງ 
ນັ້ນ, ທາງ ພັກ  ແລະ  ລັດຖະບານ ເຮົາ ກໍ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ປັບໄໝ ຫລື  ໃສ່ ໂທດຕາມ ກົດໝາຍ ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ. ຖ້າ ບໍ່ 
ດັ່ງນັ້ນ ອາດ ເປັນ ຕົວຢ່າງ ອັນ ບໍ່ ດີ ໃຫ້ ແກ່ ບຸກຄົນ  ຫລື  ບໍລິສັດ ອື່ນ. 

 ສະເໜີ ເຖິງ ໂຮງຮຽນ ໃນ ທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ ມີ ຂະ ບວນ ການ ຮຽນ ຮູ້ ໃຫ້ ເດັກນ້ອຍ ລາວ ກ່ຽວ ກັບ ຢາງ 
ແປກເພາະ ເຊື່ອ ແນ່ ວ່າ  ຊາວບ້ານ ຕ້ອງ ມີ ພູມ ປັນຍາ  ແລະ ມີ ປະສົບ ການ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ ຢາງ ແປກ ຢູ່ ໃນທ້ອງ 
ຖິ່ນ. ເພື່ອ ປູກ ຈິດ ສຳນຶກ ໃຫ້ ຄົນ ຮຸ່ນ ຕໍ່ ໄປ ໄດ້ ພັດທະນາ ຄວາມ ຮູ້ ໃຫ້ ທັນ ກັບ ປະເທດ ອື່ນ.

 ສະເໜີ ເຖິງ ພາກ ລັດຖະບານ ໃຫ້ ມີ ການ ທົບ ທວນຄືນ ໃນ ການ ພິຈາລະນາ ການ ຫັນ ເອົາ ຊັບ ສິນໃຫ້ 
ເປັນ ທຶນ,ມັນ ເປັນ ການ ດຶງ ດູດ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ຕ່າງປະເທດ ທ່ີ ຢາກ ມາ ລົງທຶນ ຂຸດ ຄ້ົນ ຊັບພະຍາກອນ ປ່າໄມ.້ເວົ້າ 
ລວມ ແມ່ນ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ຢູ່ ໃນ ປະເທດ ເຮົາ. ບັນຫາ ນີ້ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ເນື້ອ ໃນຈິດ ໃຈ 
ຂອງ ກອງ ປະຊຸມ ໂລກ ຮ້ອນ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ຂອງ ປະເທດ ເດນ ມາກ ໃນ ທ້າຍ ປີ 2009. ມີ ຄວາມສຳຄັນ ຢ່າງ 
ຍິ່ງ ທີ່ ປະເທດ ເຮົາ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ທີ່ ມີ ມາ ແຕ່ ບູຮານ ນະ ການໂດຍສະເພາະ  ແມ່ນ 
ການ ຮັກສາ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ ໄດ້ ດີ ກວ່າ ທຸກ ປະເທດ. ເຊື່ອ ແນ່ ວ່າ  ປະເທດ ເຮົາ ເຮັດ ໄດ້ ເພາະ ເຮົາ ມີທ່າແຮງ ຢູ່ ແລ້ວ ແຕ່ 
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ຖ້າ ເຮົາ ປ່ອຍ ໃຫ້ ມີ ການ ທຳລາຍ ແລ້ວ ປູກ ແທນ ຄືນອັນ ນັ້ນ ຍັງ ບໍ່ ແມ່ນ ທຳ ມະ ຊາດ ອັນແທ້ ຈິງ.

8. ຄຳ ຖາມ
• ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຄິດດີແລ້ວບໍ່ເມື່ອຢາງຂອງຕົ້ນແປກໝົດມັນຈະເປັນແນວໃດ?

• ມີພາກສ່ວນໃດແດ່ທີ່ຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ການເອົາຢາງແປກອອກແລ້ວ ຕົ້ນແປກຈະບໍ່ຕາຍເລີຍ?

• ສິ່ງແອບແຝງອື່ນໆທີ່ຊ້ອນຢູ່ໃນບໍລິສັດນັ້ນທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ດີແລ້ວບໍ? ແລະ ທ່ານແນ່ໃຈ
ດີແລ້ວບໍ່ວ່າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະບໍ່ມີຈຸດປະສົງເອົາຢາງແປກແຕ່ຢ່າງດຽວແຕ່ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເອົາ 
ໄມ້ ແລະ ສິ່ງອື່ນອີກໃນເມື່ອມີຊ່ອງຫວ່າງ?

• ການໃຫ້ສຳປະທານໃນລາຄາ25ໂດລາຕ່ໍເຮັກຕາ(ຂໍ້ມູນບໍ່ ເປັນທາງການ)ຂອງປ່າແປກນ້ັນ 
ມັນຄຸ້ມຄ່າບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າ ປ່າແປກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ຖືກສູນຫາຍໄປແທ້?

• ການທີ່ບໍລິສັດຈີນນຳອາວຸດເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ບໍລິສັດມີເຈດຈຳນົງແນວໃດ?

• ຢາງແປກມີລາຄາເທົ່າໃດຢູ່ຕະຫລາດໂລກ? 

• ໃນທັດສະນະຂອງທ່ານຄິດວ່າ ຢາງແປກແຫກຕາແທ້ບໍ່?

• ເປັນຫຍັງມີບໍລິສັດທີ 2 ເຂົ້າມາສົນໃຈຢາງແປກອີກ?

ເອກະສານອ້າງອີງ
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳຂອງໄທປີ ພສ 2550 ມາດຕະຖານການຜະລິດອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນສົນ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Resin#Uses

http://www.southinvest.gov.et/Publications

Doshi Engineering work:168 PROFILE ON PRODUCTION OF PINE OIL

J.J.W. Coppen and G.A. Hone, 1995  NATURAL RESOURCES INSTITUTE

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

(Gum naval stores: Turpentine and rosin from pine resin), Rome, Italy (see more at: http://
www.fao.org/docrep/V6460E/v6460e00.htm)
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ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ ໂດຍ 

ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ 

ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ ຫາລື 

ກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າ 

ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

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

ອີ່ ແມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org
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ຕູ້ ປ.ນ. 4697
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