ໂຄງການເຄືອຂ
 ່າຍຂໍ້ມູນທ
 ີ່ດິນ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຢາງແປກຊຽງຂວາງ

ຂຽນໂດຍ: ວິຫັນ
ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງໂດຍການສົ່ງ

ເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ.

http://www.rightslinklao.org

ລິຂະສິດໃນການຈັດພິມ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
(Rights- LINK Lao Project) ແລະ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
(VFI)

ຂຽນໂດຍ

ທ່ານ ດາວວົງ ພົມພັກດີ

ຮູບ
ຜູ້ກວດແກ້ ແລະ ຮຽບຮຽງພາສາ

ທ່ານ ຫນູພັນ ມະຫາພົນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳຫລ້າ ພຸດທະລາດ

ຈັດພິມຄັ້ງທີ່
ສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມໂດຍ

ອົງການເອັດສ໌ດີຊີ

ຈັດພິມທີ່

ໂຮງພິມປານຄຳ

ທະບຽນພິມເລກທີ

ສະຫງວນລິຂະສິດ
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C

ບົດນຳ
ປະເທດລາວເຮົາອຸດົມຮ
 ັ່ງມີໄປດ້ວຍຊັບໃ
 ນດິນສ
 ິນໃ
 ນນ້ຳທີ່ມີມາແຕ່ດ
 ົນນ
 ານ. ແຕ່ພ
 ້ອມດຽວກັນນ
 ັ້ນ
ປະເທດພວກເຮົາເປັນປ
 ະເທດທຸກຍ
 າກທີ່ຈັດຢ
 ູ່ໃນແຖວທ້າຍຂອງປະເທດອາຊີຕ
 າເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຍ້ອນ
ແນວນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ເປີດຮ
 ັບເອົາການລົງທຶນຈ
 າກຕ່າງປະເທດ. ເພື່ອແ
 ນໃສ່ກ
 ານແກ້ໄ ຂຄວາມທຸກຍ
 າກ
ໃນຫລາຍໆຂະແໜງການ. ໃນນັ້ນມ
 ຫລ
ີ າຍໂຄງການທີ່ເປັນໂ
 ຄງການທີ່ຫັນເ ອົາຊັບສ
 ິນໃ
 ຫ້ກ
 າຍເປັນທ
 ຶນດ
 ັ່ງ
ທີ່ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລັດໄ ດ້ວາງອອກ. ຍ້ອນການເອົາໃຈໃສ່ຂ
 ອງລັດຖະບານ ຫລາຍບໍລິສັດ ກໍໄດ້ຮ
 ັບ
ອະນຸຍາດໃນການສຳປະທານທີ່ດິນເ ພື່ອກ
 ານລົງທຶນ. ເມື່ອເ ບິ່ງໃນອີກແງ່ມ
 ຸມໜ
 ຶ່ງ,ບາງໂຄງການກໍບມ
ໍ່ ີການ
ເຂັ້ມງ ວດໃນການວິເຄາະວິໄຈຢ່າງລະອຽດກ່ອນການປະຕິບັດລ
 ົງທຶນ.
ພ້ອມກັນນ
 ັ້ນ,ຍັງຂ
 າດການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊຸມຊ
 ົນກໍຄືຊາວບ້ານທີ່ຢໃ
ູ່ ນເຂດພື້ນທ
 ີ່ນັ້ນໆ. ການລົງທຶນນ
 ັ້ນ,ມີຫລາຍຮູບຫລາຍແບບແຕກຕ່າງ
ກັນຕ
 າມຂະແໜງການ.ນັບທ
 ັງຂ
 ະໜາດນ້ອຍຈົນເ ຖິງຂ
 ະໜາດອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: ການສຳປະທານການຂຸດ
ຄົ້ນບ
 ໍ່ແຮ່, ການສ້າງໂຮງຈັກໂ
 ຮງງານ, ການສ້າງເຂດເສດຖະກິດ, ການປູກຢ
 າງພາລາ, ການລ້ຽງສັດ, ການ
ຂຸດຄ
 ົ້ນເ ຄື່ອງປ່າຂ
 ອງດົງແລະອື່ນໆ.
ການໃຫ້ສຳປະທານໃດກໍຕາມຖ້າຫາກຂາດການສຳຫລວດຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ລະອຽດແລະຂາດ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ນັ້ນໆໂຄງການມັກຈະພົບບັນຫາທາງດ້ານຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫ່ວາງຜູ້
ລົງທຶນກ
 ັບຊ
 າວບ້ານທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດເນື້ອທີ່ກ
 ານສຳປະທານ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການ
ເອົາຂໍ້ມູນດ
 ້ານສິດຜົນປະໂຫຍດນຳຊາວບ້ານ ແລະ ບາງເທື່ອກໍມກ
ີ ານເຊັນແ
 ຕ່ຂ
 ັ້ນເ ທິງລົງໄ ປເລີຍໂ
 ດຍບໍ່
ຄຳນຶງວ
 ່າ ຊາວບ້ານຈະໄດ້ຮັບຜົນກ
 ະທົບຫຍ
 ັງແດ່ແລະຜົນສ
 ະທ້ອນທາງລົບທ
 ີ່ຕາມມາກໍມີຫລາຍຢ່າງ.
ແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນແ
 ຂວງໜຶ່ງທີ່ຢເູ່ ຂດພາກເໜືອຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ທີ່ມ
 ີການສຳປະທານໃນດ້ານ
ການລົງທຶນຕ
 ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ
 ະແໜງການທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ກະສິກຳ
ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ທາງດ້ານເຄື່ອງປ່າຂ
 ອງດົງ. ຫລາຍໂຄງການໄດ້ສ້າງງົບປະມານໃຫ້ແ
 ກ່ປ
 ະເທດຊາດ
ແຕ່ມ
 ີບາງໂຄງການຍັງມ
ຊ
ີ ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ຮັດກຸມ,ຂາດການປະເມີນຄ
 ວາມເປັນໄ ປໄດ້ທີ່ແມ່ນຢ
 ຳ ແລະ ເໝາະ
ສົມ.
ການຂຸດຄົ້ນຢ
 າງແປກແມ່ນໜ
 ຶ່ງໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທເີ່ ປັນຈ
 ຸດໜຶ່ງສາມາດດຶງດ
 ູດ
ສາຍຕານັກລ
 ົງທຶນຕ
 ່າງປະເທດ.
ຈຸດປະສົງຂ
 ອງກໍລະນີສ
 ຶກສ
 ານີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຂ
ຂ
ໍ້ ັດແ
 ຍ່ງລ
 ະຫ່ວາງຊາວບ້ານ ທ່າລ
 ິນ ແລະ
ບໍລິສັດ GMS ທາງດ້ານສິດຜົນປະໂຫຍດການຂຸດຄ
 ົ້ນຢ
 າງແປກ. ເພື່ອເປັນບ
 ົດຮຽນໃຫ້ແ
 ກ່ພ
 າກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການທົບທ
 ວນຄືນ ແລະ ປ
 ັບປຸງກ
 ານເຮັດວຽກໃຫ້ມ
 ີການຮັດກຸມກ
 ວ່າເ ກົ່າ.
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I

ສາລະບານ
ບົດນຳ

I

ສາລະບານ.

III

ຄວາມເປັນມາ.

1

ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

2

ກ່ຽວກັບລ
 ະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

7

ການແກ້ໄຂບັນຫາ.

7

ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສ
 ິ່ງທ
 ີ່ອາດຈະເກີດຂ
 ຶ້ນ..

7

ສະຫລຸບ.

11

ຂໍ້ແນະນຳ.

11

ຄຳຖາມ.

13

ເອກະສານອ້າງອີງ.

13
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III

1. ປະຫວັດຄ
 ວາມເປັນມ
 າ.
ບ້ານທ່າລ
 ິນເ ປັນບ
 ້ານເຜົ່າມົ້ງ ຕັ້ງຢ
 ູ່ໃນເຂດນ້ຳພານ, ເປັນເຂດພູດອຍທີ່ຢທ
ູ່ າງທິດເໜືອຂ
 ອງ ເມືອງ
ຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. ບ້ານນີ້ມີ 56 ຫລັງຄາເຮືອນ, 70 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 413 ຄົນ, ໃນນັ້ນມ
 ີຍິງ 234
ຄົນ. ເປັນບ
 ້ານຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຄູນປ
 ະມານ 20 ກິໂລແມັດໄ ປທາງທິດຕ
 າເວັນອ
 ອກສ່ຽງເໜືອ. ບ້ານນີ້
ຍ້າຍມາຈາກບ້ານທ່າລ
 ິນເ ກົ່າ ແລະ ມາຕັ້ງຢ
 ູ່ນີ້ແຕ່ປ
 ີ 1965 ເປັນຕົ້ນມາ. ອາຊີບຕ
 ົ້ນຕໍຂ
 ອງຊາວບ້ານແມ່ນກ
 ານ
ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດໃ
 ຫຍ່ເຊັ່ນ ງົວ ແລະ ຄວາຍ. 50% ຂອງຊາວບ້ານເຮັດໄຮ່ ແລະ 50% ແມ່ນມ
 ີນາ. ມີ
ເນື້ອທີ່ນ
 າ 25 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ໄ ຮ່ 19 ເຮັກຕາ ແລະ ມີທົ່ງຫຍ
 ້າລ້ຽງສັດຈ
 ຳນວນໜຶ່ງ. ຂອບເຂດຂອງບ້ານນີ້
ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດປົກຄ
 ຸມຢ
 ູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໃນນັ້ນ,ຊາວບ້ານກໍມີປ່າຫວ
 ງຫ້າມຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່
ແຄມບ້ານປະມານ 158 ເຮັກຕາ. ໄມ້ຢ
ໃ
ູ່ ນປ່ານ
 ີ້,ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄ ມ້ແປກ ເປັນໄ ມ້ລຳໃຫຍ່ ສູງ ແລະ ຊ
ດ
ື່ ີ.
ໄມ້ແປກ (Pine) ທີ່ຢເູ່ ຂດນີ້ເປັນໄ ມ້ທີ່ມີຢາງຊະນິດ Pinus sylvestris ໄມ້ແປກມັກເ ກີດຢູ່ບ່ອນສູງ
ຈາກລະດັບນ
 ້ຳທະເລ 700-1000 ມ. ເປັນໄ ມ້ຢືນຕ
 ົ້ນພ
 ົບໃ
 ນເຂດພູເຂົາຄ
 ວາຍ, ເມືອງປາກຊ່ອງແຂວງຈຳປາ
ສັກ, ແຂວງຊຳເໜືອ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ໄມ້ແປກເປັນຕ
 ະກຸນໄ ມ້ເນື້ອອ
 ່ອນເໝາະສົມໃ
 ນການເຮັດເຮືອນຊານ
ແລະ ເຟີນິເຈີຕ່າງໆ ເປັນໄ ມ້ຕິດໄຟງ່າຍເພາະວ່າ ໃນເນື້ອໄ ມ້ມີນ້ຳມັນທ
 ີ່ເປັນເ ຊື້ອໄ ຟ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວ
ຊາວບ້ານມັກໃ
 ຊ້ໄ ມ້ແປກບ່ອນທີ່ມີນ້ຳມັນເ ປັນຕ
 ົວອ່ອຍໄຟໃນເວລາເລີ່ມຕ
 ົ້ນດ
 ັງໄຟ. ບ່ອນທີ່ເປັນເ ນື້ອໄ ມ້ມັນ
ນັ້ນ,ເຖິງວ
 ່າ ຈະດິບກ
 ໍສາມາດຕິດໄ ຟໄດ້ງ່າຍ. ຊາວບ້ານເຂດຊົນນະບົດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ບ່ອນບໍ່ມີໄຟຟ້າ
ມັກນ
 ຳໃຊ້ໄ ມ້ແ
 ປກ, ເພື່ອເປັນແ
 ສງສະຫວ່າງໃນຕອນກາງຄືນໂດຍການຈູດໄມ້ແປກເນື້ອມ
 ັນໂ
 ດຍກົງ. ຢູ່
ຕ່າງປະເທດມີການນຳໃຊ້ຢ
 າງແປກເຂົ້າໃນການຜະລິດສ
 ີເຄືອບເງົາ, ສະບູ່, ໃຊ້ເປັນຢ
 າປະຕິຊ
 ີວະນະ, ນ້ຳຢາ
ຖູພື້ນ, ປະສົມຢ
 າງເພື່ອເ ຮັດເຄື່ອງເອ້. (ຂໍ້ມູນຈ
 າກ: http://en.wikipedia.org/wiki/Resin#Uses ). ຈຸດ
ພິເສດຂອງໄມ້ຊະນິດນີ້ຄືໃນເມື່ອຖືກຕັດຕົ້ນແລ້ວມັນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປົ່ງແໜງໃໝ່ຈາກຕໍທີ່ຕັດເປັນອັນຂາດ
ຕໍທີ່ເຫລືອກ
 ໍຄືຕາຍຢ່າງດຽວ. ນອກນັ້ນ, ຖ້າຫາກມີການ ຂູດ ຫລືຖາກເປືອກແປກອອກໄມ້ແ
 ປກກໍບໍ່ມີຄວາມ
ສາມາດທີ່ຈະປົ່ງເ ນື້ອເ ຍື້ອຫ
 ຸ້ມຄ
 ືນຄືກ
 ັບໄ ມ້ຢ
 ືນຕ
 ົ້ນຊ
 ະນິດອ
 ື່ນ.
ເພາະສະນັ້ນ,ໄມ້ແປກຈຶ່ງມີຂໍ້ຈຳກັດໃ
 ນການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານກິ່ງງ່າເຊິ່ງການຂະຫຍາຍພັນຂອງມັນຄືຂະຫຍາຍຈາກແກ່ນເທົ່ານັ້ນ.ປັດຈຸບັນນີ້ຈີນ
ເປັນປະເທດທີ່ນຳໜ້າບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນໂລກໃນການນຳໃຊ້ຢາງແປກເພື່ອຜະລິດເປັນຮູບປະພັນອື່ນໆ
(ຂໍ້ມູນຈ
 າກ http://www.southinvest.gov.et/Publications/SSNPR%20draft%20Profile/P/%20
Pine%20oi.pdf)
ຍ້ອນແນວນັ້ນ,ປະເທດຈີນຈຶ່ງຕ້ອງການຢາງແປກເພື່ອປ
 ້ອນໂຮງງານຂອງຕົນເ ປັນ
ຈຳນວນຫລາຍ.
ໃນປີ 2006 ບໍລິສັດ ຈີເອັມເ ອັສ (GMS) ຈາກປະເທດຈີນໄດ້ເຂົ້າມ
 າສຳຫລວດເພື່ອຂ
 ຸດຄ
 ົ້ນ ຢາງ
ໄມ້ແປກໃນເນື້ອທີ່ 100 ເຮັກຕາ ໂດຍໄດ້ຮັບການເຫັນດ
ຈ
ີ າກເມືອງແລະ ແຂວງ. ຫລັງຈ
 າກການອະນຸ ມັດຂ
 ໍ້
ຕົກລົງຈ
 າກເມືອງ ແລະ ແຂວງແລ້ວບໍລິສັດໄ ດ້ສ້າງບົດບ
 ັນທຶກຮ
 ່ວມກັບຊ
 າວບ້ານໂດຍແມ່ນພ
 ະນັກງານທີ່ດິນ
ຂອງເມືອງເປັນເ ຈົ້າການເຮັດບົດບ
 ັນທຶກຕ
 ່າງໆໃຫ້ແ
 ກ່ບ
 ໍລິສັດ. ບໍລິສັດຈ
 ະຮັບເກັບຊື້ຢ
 າງແປກກິໂລລະ 3000
ກີບ ແລະ ຊາວບ້ານເປັນຜ
 ູ້ອອກແຮງງານໃນການກີດຢ
 າງ. ໃນເວລາປະຊຸມລະຫ່ວາງບໍລິສັດແ
 ລະຊາວບ້ານ
ນັ້ນ, ຊາວບ້ານເຫັນວ
 ່າດີກວ
 ່າການເຮັດສວນສາລີ. ເພາະວ່າລາຄາສາລີໃນເວລານັ້ນກ
ໂ
ິ ລລະ 1200 ກີບ
(ບ້ານທ່າລ
 ິນໃ
 ນປີ 2007). ພ້ອມນັ້ນ,ບໍລິສັດກໍມີການລເິ ລີ່ມຊ
 ື້ອຸປະກອນການກີດຢ
 າງແປກແຈກຢາຍໃຫ້
ຊາວບ້ານເພື່ອກ
 ີດເ ອົາຢາງ ແລະ ໄດ້ຈ
 ັດຝ
 ຶກອ
 ົບຮົມກ
 ່ຽວກັບວ
 ິທີການກັ່ນເ ອົາຢ
 າງແປກໃຫ້ຊ
 າວບ້ານຈຳນວນ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

1

ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

3 ຄັ້ງ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອ
 ົບຮົມຈ
 ຳນວນ 22 ຄົນ.ນອກຈາກນັ້ນ,ບໍລິສັດຍ
 ັງໄ ດ້ນຳພາຄະນະນຳຂັ້ນເ ມືອງ
ແລະ ເ ຂດໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ປ. ຈີນ ນຳອີກ.
ໂດຍອີງຕ
 າມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໂ
 ດຍກົງຂ
 ອງຕ່າງປະເທດຂອງແຜນການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແ
 ຫ່ງຊ
 າດ ໕ ປີຄັ້ງທີ VI (2006-2010). ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຂັ້ນເ ມືອງ ແລະ ແຂວງຈຶ່ງໄ ດ້ມີ ການ
ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂ
 ອງແຂວງ. ໃນນັ້ນ,ແຜນການຮ່ວມມືກັບສ
 າກົນຂ
 ອງແຂວງກ ໍແມ່ນ
ສິ່ງທ
 ີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແ
 ກ່ນ
 ັກລ
 ົງທຶນເ ພື່ອພ
 ັດທະນາການລົງທຶນຢ
ຂ
ູ່ ັ້ນທ
 ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມດຽວກັນນ
 ັ້ນ,
ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການລົງທຶນກ
 ໍເປັນຂ
 ໍ້ສະດວກ ແລະ ເປັນບ
 ່ອນອີງໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານລົງທຶນ. ຍ້ອນການເປີດກ
 ວ້າງ
ດັ່ງທ
 ີ່ກ່າວມານີ້ ຈຶ່ງເປັນກ
 າຍເປັນເ ຫດຜົນໃ
 ຫ້ມ
 ີການລົງທຶນໃ
 ນເຂດນີ້. ໃນຂະນະ ດຽວກັນ ທາງເມືອງ ແລະ
ແຂວງຍັງໄ ດ້ເລັງໃ
 ສ່ປ
 ະເດັນໜ
 ຶ່ງອີກກ
 ໍຄວ
ື ່າ ຢາກໃຫ້ຊ
 າວບ້ານມີວຽກເຮັດງ ານທຳນັ້ນເ ອງ.

2. ບັນຫາທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນ.
ຈາກຄວາມເປັນມ
 າຂ້າງເທິງນ
 ັ້ນໂ
 ຄງການນີ້ແມ່ນຂ
 າດການປະເມີນທ
 ີ່ຖືກຕ້ອງ,ເພາະວ່າ ການເກັບ
ກູ້ຢາງແປກນັ້ນແ
 ມ່ນໄ ດ້ໃຊ້ແ
 ຮງງານຫລາຍກວ່າທີ່ຄິດໄ ວ້. ໃນແຕ່ລ
 ະມື້ຊາວບ້ານຕ້ອງໄດ້ອ
 ອກແຮງງານ ຂູດ
ເປືອກແປກ,ບາງຄັ້ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປີນຂຶ້ນໄປຕົ້ນແປກແລ້ວໃຊ້ອຸປະກອນການກີດຢາງຕາມທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ
ມາ. ລັກສະນະຄ້າຍຄືກ
 ານກັ່ນເ ອົາຢາງພາລາ, ແຕ່ມ
 ີຈຸດແຕກຕ່າງກັບກ
 ານເອົາຢ
 າງພາລາຢູບ
່ ່ອນວ່າ ການ
ກີດຢ
 າງໄມ້ແ
 ປກນີ້ ໄດ້ກີດທ
 ັງສ
 ອງຂ້າງຂອງລຳຕົ້ນໃ
 ຫ້ເ ປັນລ
 ັກສະນະໂຕເວ “V” ກ້ຽວລຳຕົ້ນເ ໝືອນຮູບເຂົາ
ຄວາຍໂດຍມີກະຕຸກຢ
 າງໂຕ່ງຢູ່ທີ່ດ້ານລຸ່ມ. ການກັ່ນຢ
 າງແປກນ,ີ້ບໍ່ແມ່ນຢ
 າງຈະໄຫລອອກມາໄວໆບາດດຽວ
ໂລດ. ແຕ່ຢ
 າງແປກເປັນຢ
 າງທີ່ໜຽວ ແລະ ຄ່ອຍຊຶມຊ
 ້າໆມັນຄອຍ່ໆອ
 ອກມາຕາມເປືອກ ແລະ ໃນທີ່ສຸດນ
 ້ຳ
ຢາງກໍຄອຍ່ໄ ຫລລົງຕ
 າມຮ່ອງກີດ ແລະ ຕົກລົງໃ
 ນກະຕຸກຢ
 າງທີ່ໂຕ່ງໄວ້ໃ
 ນທີ່ສຸດ. ນີ້ເ ປັນສ
 າເຫດໜຶ່ງທີ່ພາ
ໃຫ້ການໄດ້ນ້ຳຢາງແປກຊັກຊ
 ້າ.
ຄວາມຮູ້ປະສົບກ
 ານຂອງຊາວບ້ານຍັງບ
 ໍ່ທັນມ
 ີພຽງພໍ,ພຽງແຕ່ໄ ດ້ຮ
 ັບການຝຶກອ
 ົບຮົມໄ ລຍະສັ້ນໆ ບໍ່
ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ນ້ຳຢາງບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.ສະນັ້ນ,ບໍລິສັດຈຶ່ງຢາກຮ້າຍ
ໃຫ້ປ
 ະຊາຊົນ.
ຊາວບ້ານຍັງໄ ດ້ລ
 າຍງານອີກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບໂ
 ຄງການ. ຊາວບ້ານຍັງ
ເວົ້າອ
 ີກວ່າ ມັນເ ປັນແ
 ຜນການການລົງທຶນຂ
 ອງເມືອງແລະ ແຂວງ. ມີພຽງແຕ່ກ
 ານອະທິບາຍຈາກບໍລິສັດວ່າ
ຈະໄດ້ເງິນຄ
 ່າແ
 ຮງງານຊາວບ້ານກໍເຊື່ອຟ
 ັງເ ພາະເຂົາເຈົ້າຄິດວ
 ່າ ການກີດຢ
 າງນັ້ນບ
ຍ
ໍ່ າກ, ຖ້າຫ
 າກເປັນດ
 ັ່ງ
ການໂຄສະນາຂອງບໍລິສັດ.
ນອກຈາກການເກັບເ ອົາຢາງແປກທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນແ
 ລ້ວ ຊາວບ້ານກໍບມ
ໍ່ ີເວລາພຽງພ ໍ
ໃນການທຳມາຫາກິນຂ
 ອງຕົນເ ອງ. ເພາະເຂົາເຈົ້າຍັງຕ
 ້ອງໄດ້ເ ຮັດວຽກໃນຄອບຄົວນ
 ຳອີກ. ເປັນຕົ້ນແ
 ມ່ນ
ວຽກງານປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າເຄີຍປ
 ະຕິບັດກ
 ັນມ
 າແຕ່ດ
 ົນນ
 ານແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນມື້ໜຶ່ງໆຊາວ
ບ້ານ ທັງເຮັດວຽກໃນຄອບຄົວ ແລະ ຍາດເວລາໄປກີດຢ
 າງແປກໃຫ້ບ
 ໍລິສັດມັນຈ
 ຶ່ງເປັນການເພີ່ມໜ
 ້າວ
 ຽກໃຫ້
ຊາວບ້ານຫລາຍຂຶ້ນອ
 ີກດ
 ້ວຍ.
ປັດຈຸບ
 ັນຍ
 ັງມ
 ີຢາງແປກທີ່ກັ່ນໄ ດ້ຍັງຄ
 ້າງຢູ່ບ້ານຈຳນວນ 1 ໂຕນທີ່ຍັງບ
 ໄໍ່ ດ້ຂາຍ ຍ້ອນບໍລິສັດບ
 ໍ່
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ປະຕິບັດຕ
 າມການຕົກລົງກ
 ັນແລະລາຄາກໍຖືກເ ມື່ອທ
 ຽບກັບແ
 ຮງງານທີ່ໄດ້ທຸ່ມເ ທລົງໄ ປ.
ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ, ຕົ້ນໄມ້ແປກທຖ
ີ່ ືກກ
 ີດຢ
 າງບາງຕົ້ນນ
 ັ້ນເ ລີ່ມມ
 ີໃບເຫລືອງ ແລະ ຕາຍໄປໃນເວລາຕມ
ໍ່ າ. ມັນຈ
 ຶ່ງ ເຮັດ
ໃຫ້ຊ
 າວບ້ານເສຍກຳລັງໃ
 ຈບໍ່ຢາກຮ່ວມມກ
ື ັບບ
 ໍລິສັດ. ຖ້າວ່າ ສືບຕໍ່ເ ຮັດຕໍ່ໄປປ່າໄມ້ແ
 ປກຂອງບ້ານຈະ ຖືກ
ທຳລາຍໃນທສ
ີ່ ຸດເຊິ່ງມ
 ັນບ
 ໄໍ່ ດ້ເປັນໄ ປຕາມດັ່ງທ
 ີ່ບໍລິສັດໄ ດ້ໃຫ້ຄ
 ຳໝັ້ນສ
 ັນຍາວ່າ ຕົ້ນໄມ້ແ
 ປກຈະ ບໍ່ຕ
 າຍ ເຖິງ
ວ່າເ ອົາຢາງອອກແລ້ວກໍຕາມ.
ຍ້ອນບັນຫາຫລາຍສິ່ງຫລ
 າຍຢ່າງຂ້າງເທິງນ
 ັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ
 ໍລິສັດມ
 ີຄວາມຜິດຫວ
 ັງບໍ່ໄ ດ້ຢ
 າງແປກ
ຕາມຈຳນວນທຄ
ີ່ າດໄວ້. ບໍລິສັດຈ
 ຶ່ງໄ ດ້ເອົາກຳມະກອນຈາກປະເທດຈີນລົງໄ ປກີດຢ
 າງດ້ວຍຕົນເ ອງ. ໃນ
ຂະນະດຽວກັນນ
 ັ້ນ,ໃນເວລາກີດຢ
 າງແປກໃນປ່ານ
 ັ້ນ. ກຳມະກອນຈີນເຮັດຕາມໃຈໂດຍບໍ່ຄ
 ຳນຶງເ ຖິງຈ
 ິດໃຈ
ຊາວບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນນ
 ັ້ນ, ບາງຄັ້ງເ ຂົາໃຊ້ປ
 ືນຍ
 ິງສ
 ັດປ່າ ແລະ ບາງເທື່ອຊ
 າວບ້ານຮູ້ສຶກວ
 ່າ ເປັນກ
 ານນາບຂູ່
ເຂົາເຈົ້າ. ຫລັງຈ
 າກນັ້ນ,ທັງສ
 ອງຝ່າຍຈຶ່ງເກີດມ
 ີຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ແ
 ລະ ບໍ່ສ
 າມາດລົງລ
 ອຍກັນໄ ດ້.
ທ່ານ ຄຳ
ປາວ ຫົວໜ້າພະແນກການ
ຄ້າແ
 ຂວງໄດ້ເວົ້າວ
 ່າ “ການສຳປະທານແມ່ນອ
 ີງໃສ່ລ
 ະບຽບ
ກົດໝາຍທມ
ີ່ ີຢູ່ແຕ່ໂ
 ຄງການນີ້ແມ່ນກ
 ານທົດລ
 ອງເບື້ອງຕົ້ນ, ຖ້າຕ
 ົ້ນແ
 ປກຕາຍໂຄງການຈະບໍ່ມີການສືບຕໍ່”.

ຕົ້ນແ
 ປກມີອາການໃບລົ່ນ ແ
 ລະຕາຍຢູ່ເບື້ອງເທິງລ
 ົງມ
 າອາດເປັນຍ
 ້ອນ
ການກີດປ
 າກບາດເລິກແລະ ໃ
 ຫຍ່ໂພດ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ຖົງຢາງ ຫຼື

ຢາງແປກທີ່ກັ່ນໄ ດ້ມາໃຫມ່ໆເ ປັນ
ສີຂາວ ແ
 ລະ ໜ
 ຽວ

ຢາງແປກທີ່ທ້ອນໄດ້ຢ
 ູ່ທີ່ເຮືອນຂອງ
ຊາວບ້ານ

4

ຢູ່ໃນວົງສີດຳແມ່ນອາການເລີ່ມຕົ້ນວ່າ ມີໃບລົ່ນ ແລະ
ຕາຍໄປໃນບາງສ່ວນຂອງລຳຕົ້ນແລ້ວ

ກະຕໍໄ ມ້ແປກທີ່ຖືກຕ
 ັດແລະ ບ
 ໍ່
ມີວັນປ
 ົ່ງແ
 ໜງມາອີກ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ພື້ນທີ່ກໍລະນີສຶກສາ

ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
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3. ກ່ຽວກັບລ
 ະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
• ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມກ
 ານລົງທຶນຕ
 ່າງປະເທດ ມາດຕາ 3.
• ກົດໝາຍປ່າໄມ້ວ່າ ດ້ວຍປ່າໄມ້ ມາດຕາ 27: ການຮັກສາພັນໄ ມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂ
 ອງດົງແລະ ມາດຕາ
74 ວ່າ ດ້ວຍການເຊົ່າ ຫລືສຳປະທານທີ່ດິນປ
 ່າໄມ້.
• ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍຂໍ້ຜູກພ
 ັນທ
 າງສັນຍາ ມາດຕາ 10.
• ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ມາດຕາ 47 ພາລະບົດບາດອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
• ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ໃນພາກທີ 7 ມາດຕາ 100 ຫາ 103.
• ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ
 ັກຮ
 ັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນມາດຕາ 8 (ວ່າດ
 ້ວຍການປະເມີນຜ
 ົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ).

4. ການແກ້ໄ ຂບັນຫາ.
ຫລັງຈາກມີຄວາມບລ
ໍ່ ົງລ
 ອຍກັນແ
 ລ້ວ, ທາງເມືອງໄດ້ເຂົ້າໄປປະຊຸມນ
 ຳຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານ
ກໍຈົ່ມວ
 ່າ ຍອມກັບການກີດຢ
 າງເພາະການກີດຢ
 າງນັ້ນຍ
 າກຫລາຍ. ຊາວບ້ານກໍຈົ່ມເ ຖິງບ
 ໍລິສັດວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ
ບໍ່ຢາກຮ່ວມມຖ
ື ້າເ ປັນແ
 ນວນີ້. ລາຍລະອຽດທາງເມືອງ ແລະ ທາງແຂວງໄດ້ມີການປະຊຸມປ
 ຶກສາຫາລືກ
 ັນ
ແນວໃດນັ້ນ ຜູຂ
້ ຽນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ.

5. ການວິເຄາະບັນຫາ ແ
 ລະ ສ
 ິ່ງທ
 ີ່ອາດຈະເກີດຂ
 ຶ້ນ.
ທີ່ໄປທີ່ມາຂອງບໍລິສັດບ
 ໍ່ຈະແຈ້ງ, ເພາະການເຂົ້າມາຂອງບໍລິສັດກ
 ໍແບບງ່າຍດາຍ. ບໍ່ມ
 ີປະ ຫວັດ
ຈະແຈ້ງ, ຖ້າມີກໍເປັນຕ
 ົວໜັງສືຈີນ ຊຶ່ງເ ຮັດໃຫ້ຄ
 ົນລ
 າວບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ພ້ອມດຽວກັນນ
 ັ້ນ, ການທີ່ຄົນລາວອະທິ
ບາຍ ຄົນຈ
 ີນກໍເຂົ້າໃຈຍາກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ເຜົ່າມ
 ົ້ງກ
 ໍຍັງສ
 ື່ສານພາສາລາວບໄໍ່ ດ້ດີ ແຕ່ພ
 າສາ ຈີນນ
 ັ້ນຍ
 ິ່ງໄ ປ
ກັນໃ
 ຫຍ່. ການສື່ສານທາງດ້ານພາສາບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນດ
 ີເປັນຕົ້ນແ
 ມ່ນການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ ຈຶ່ງປ
 ະຕິບັດກ
 ັນ
ໄປຄົນລ
 ະເລື່ອງ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ການໃຫ້ຊ
 າວບ້ານເປັນຜ
 ເູ້ ກັບກ
 ່ຽວຢາງ, ແຕ່ບ
 ໍລິສັດຊ້ຳພັດເ ອົາກ
 ຳມະກອນ
ຂອງຕົນເ ຂົ້າມາເຮັດເອງ. ສິ່ງນ
 ີ້ເຮັດໃ
 ຫ້ກ
 ະທົບກະເທືອນຈິດໃຈຊາວບ້ານ, ເພາະເວົ້າຢ່າງໜຶ່ງແຕ່ປ
 ະຕິບັດອ
 ີກ
ຢ່າງໜຶ່ງ.
ປະສົບກ
 ານ ແລະ ຄຸນນ
 ະພາບຂອງພະນັກງານຂັ້ນເ ມືອງທີ່ເປັນຕ
 ົວປ
 ະສານງານລະຫວ່າງບໍລິສັດ
ແລະ ຊາວບ້ານຍັງຕ
 ່ຳ, ເປັນເ ຫດໃຫ້ຄ
 ຸນນ
 ະພາບໃນການຕິດຕໍ່ສ
 ື່ສານບໄໍ່ ດ້ດີ. ພ້ອມນັ້ນ,ປະສົບການຂອງ
ຊາວບ້ານທີ່ບໍ່ທັນມ
 ີຄວາມຮູ້ ແລະ ມສ
ີ ີມໃ
ື ນການເອົາຢາງແປກເປັນສ
 າເຫດສຳຄັນທ
 ີ່ພາໃຫ້ ວຽກງານເດີນ ໄປ
ໄດ້ຊັກຊ
 ້າ, ປະກອບກັບກ
 ານເຮັດວຽກຂອງແຕ່ຂ
 ັ້ນບ
 ໍ່ມີຄວາມກົມກຽວກັນ. ພ້ອມດຽວກັນ, ນັ້ນຍ
 ັງຂ
 າດການ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການເອົາຂໍ້ມູນເ ບື້ອງຕົ້ນ.
ປັດຈຸບ
 ັນມ
 ີອີກບ
 ໍລິສັດໃ
 ໝ່ເ ຂົ້າມາ, ບໍລິສັດໃ
 ໝ່ນ
ອ
ີ້ າດຮູ້ບົດຮຽນຂອງບໍລິສັດເ ກົ່າໝ
 ົດແ
 ລ້ວ. ເຂົາອ
 າດ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

7
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ອຸປະກອນກີດຢາງແປກ

ຊາວບ້ານກຳລັງຖືອຸປະກອນການກີດຢາງ
ເບື້ອງຂວາແມ່ນມ
 ີດກ
 ີດ
ສ່ວນເບື້ອງຊ້າຍ
ແມ່ນກ
 ະປ໋ອງໃສ່ຫລ
 ືໂຕ່ງຢ
 າງແປກ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ມີວິທີທີ່ແນບນຽນກວ່າບໍລິສັດເ ກົ່ານັ້ນກ
 ໍເປັນໄ ດ້. ດັ່ງນັ້ນ,ມັນອ
 າດຈະເປັນໄ ປໄດ້ທີ່ບໍລິສັດເ ຂົ້າມ
 າໃໝ່ນ
 ີ້ເປັນ
ພວກດຽວກັນກ
 ັບບ
 ໍລິສັດເ ກົ່າ ຫລື ບໍ່ກໍຊຊ
ູ ີເພື່ອຈ
 ະສຳປະທານສະຖານທີ່ແ
 ຫ່ງໃ
 ໝ່ດ້ວຍການອະທິບາຍ ເຫດ
ແລະ ຜ
 ົນ ຫລ ປ
ື ະສົບກ
 ານຂອງຕົນເ ອງເພື່ອໃ
 ຫ້ໄ ດ້ມາໃນມືຂອງຕົນເ ອງ.
ຄວາມກັງວົນຂ
 ອງຊາວບ້ານເປັນເ ຫດໃຫ້ເ ກີດມ
 ີຂສ
ໍ້ ົງໄສຕກ
ໍ່ ານກະທຳຂອງບໍລິສັດ. ຍ້ອນເຫດຜົນ ທີ່
ວ່າ ຊາວບ້ານເພິ່ງພ
 າອາໄສປ່າໄມ້. ໃນເມື່ອເ ຂົາເປັນຜ
 ູ້ຢູ່ທນ
ີ່ ັ້ນມ
 າກ່ອນຍ່ອມມີຄຳຖາມ ແລະ ການສົນທະນາ
ກັນຫລ
 າຍແງ່ຫລາຍມຸມ, ເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຂ
 ໍ້ມູນລ
 ະອຽດ ແ
 ລະ ພ
 ຽງພໍ.
ການທີ່ບໍລິສັດກ
 ະທຳການແບບບໍ່ສົມເ ຫດສົມຜ
 ົນເຊັ່ນ ການເອົາກ
 ຳມະກອນຄົນຈ
 ີນເ ຂົ້າມາກີດ ຢາງ
ດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນມັນບໍ່ສົມຄວນ,ເພາະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕ້ອງໄດ້ມີການຄຳນຶງເຖິງຮີດຄອງປະເພນີ
ທ້ອງຖິ່ນ. ບໍລິສັດກ
 ໍຕ້ອງໄດ້ມີສັດຈະຈັນຍ
 າບັນຄ
ຕ
ື ົວຢ່າງເວົ້າວ
 ່າຕົ້ນແ
 ປກບຕ
ໍ່ າຍ, ຜົນອ
 ອກມາກໍບຕ
ໍ່ ້ອງໃຫ້
ຕົ້ນແ
 ປກນັ້ນຕ
 າຍຢ່າງເດັດຂາດ. ຖ້າຕາຍດ້ວຍເຫດຜົນອ
 ື່ນກ
 ໍຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ພ
 າກ ສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບໃຫ້ທ
 ັນກ
 ານ.
ທ່ານ ຄຳສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່າວວ່າ: “ໂຄງການນີ້ບໍ່
ມີປະສິດທິຜ
 ົນດ
 ອກ ເພາະວ່າຕ
 ົ້ນໄມ້ແ
 ປກທີ່ໄດ້ກີດຢ
 າງນັ້ນໄ ດ້ຕາຍແລ້ວ.” ພ້ອມນັ້ນ,ທ່ານຍັງໄ ດ້ຢ້ຳອີກວ່າ
“ຢາງແປກມີຜູ້ຕ້ອງການຫລາຍ
ປັດຈຸບ
 ັນນ
ຍ
ີ້ ັງມ
ອ
ີ ີກບ
 ໍລິສັດທ
 ີສອງກຳລັງເ ຂົ້າມາແຕ່ຍ
 ັງບ
 ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ເທື່ອ”.
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6. ສະຫລຸບ.
ຈາກກໍລະນີສ
 ຶກສ
 ານີ້, ແມ່ນມ
ຈ
ີ ຸດປະສົງເ ພື່ອໃ
 ຫ້ພ
 າກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ທົບທ
 ວນຄືນໃຫມ່. ມັນອ
 າດ
ມີຜົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມກໍເປັນໄ ດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດສະຫລຸບໄ ດ້ວ
 ່າ ບັນຫາຂໍ້ຂັດແ
 ຍ້ງຂ
 ອງຊາວບ້ານ
ທ່າລ
 ິນ ແລະ ບໍລິສັດ GMS ແມ່ນເ ກີດຈ
 າກຄວາມບລ
ໍ່ ະອຽດໃນການປະເມີນເ ບື້ອງຕົ້ນຂອງພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະແມ່ນກ
 ານຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ.
ໃນນັ້ນ,ການປະຕິບັດຂ
 ໍ້ຜູກພ
 ັນ
ທາງສັນຍາກໍບໍ່ເຂັ້ມງ ວດເທົ່າທີ່ຄວນໂດຍສະເພາະແມ່ນບ
 ໍລິສັດເ ກັບຊ
 ື້. ເພື່ອໃ
 ຫ້ໄ ດ້ຕາມໃຈຂອງຕົນເ ອງ ເຊິ່ງ
ປະເດັນນ
 ີ້ໄດ້ເພີ່ມຂ
 ໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ຊ
 າວບ້ານ.
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍັງຖ
 ເື ບົາໃນການປະສານກັນໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາທຸກຂ
 ັ້ນຕ
 ອນຂອງການດຳເນີນງ ານ.
ຈາກກໍລະນີສ
 ຶກສ
 ານີ້, ເຮົາສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ຄື: ຄວນມີການທົດລ
 ອງແຕ່ລ
 ະດັບນ
 ້ອຍໆ
ໃຫ້ເ ໝາະສົມທ
 ສຸ
ີ່ ດເ ທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ບໍ່ແ
່ ມ່ນກ
 ານຂຸດຄ
 ົ້ນແ
 ບບທຳລາຍຊັບພ
 ະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລ້ວ
ອ້າງວ່າ ແມ່ນກ
 ານທົດລ
 ອງ. ການທົດລ
 ອງຂະໜາດນ້ອຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ປ
 ະຢັດເວລາ, ຕົ້ນທ
 ຶນ. ພ້ອມນັ້ນ,ການ
ໃຊ້ຊ
 ັບພະຍາກອນກໍລຽບງ່າຍ.
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍັງຂ
 າດການປະສານງານທີ່ບໍ່ຮັດກຸມສະແດງໃຫ້ເ ຫັນຢ
ບ
ູ່ ່ອນວ່າຊາວ ບ້ານຂາດ
ຂໍ້ມູນທ
 ີ່ໄປທີ່ມາຂອງບໍລິສັດ. ພ້ອມນັ້ນ, ການລົງປ
 ະເມີນຄ
 ວາມເປັນໄ ປໄດ້ຍັງມ
 ີສ່ອງຫວ່າງທີ່ບ
 ໍ່ໄປຕາມລະ
ບຽບກົດໝາຍເທົ່າທີ່ຄວນ.
ພວກເຮົາອາດມີຄວາມສາມາດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຢາງແປກນີ້ວ່າສາມາດເອົາມານຳໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການດຳລົງຊ
 ີວິດຂອງພວກເຮົາ.ສົມມຸດວ
 ່າ ຢາງແປກສາມາດເອົາມ
 າຜະລິດຢ
 າປະຕິຊ
 ີວະນະ ຕ້ານພະ
ຍາດໃດໜຶ່ງໄດ້ຫລືບໍ່ ແລະ ສາມາດນຳມາຜະລິດເ ປັນນ
 ້ຳສີເຄືອບເງົາໄ ດ້. ເພາະວ່າໂຮງງານຜະລິດ ຢາ ຫລື
ໂຮງງານນ້ຳສີຂອງລາວເຮົາກໍມີ. ຖ້າເຮັດແນວນີ້ໄດ້, ບາງທີອ
 າດເຮັດໃຫ້ເ ສດຖະກິດຂ
 ອງພວກເຮົາດີຂຶ້ນ
ແທນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິສັດຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຂຸດຄົ້ນເໝືອນດັ່ງກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ກວ່າຈະຮູ້ກໍສວາຍເກີນ
ໄປແລ້ວ.
ການຂຸດຄ
 ົ້ນຢ
 າງແປກແມ່ນປ
 ະເດັນໜ
 ຶ່ງເຊິ່ງເ ປັນບ
 ົດຮຽນໃຫ້ແ
 ກ່ຜ
ລ
ູ້ ົງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານ.ມັນອາດ
ຈະກ່ຽວພັນເ ຖິງພ
 າວະໂລກຮ້ອນຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າຕ
 ົ້ນແ
 ປກຫາກຕາຍໄປໝົດ. ນອກຈາກນີ້,
ແລ້ວຊາວບ້ານໃນເຂດພື້ນທ
 ີ່ຈະເປັນຜ
 ູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.
ເພາະອາຊີບກ
 ານຫາກິນຕ
 າມທຳມະຊາດຈະມີ
ການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງລົບຢ
 ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.

7. ຂໍ້ແນະນຳ
ກ່ອນທຈ
ີ່ ະມີການປະຕິບັດໂ
 ຄງການໃດໆກໍຕາມ, ຄວນຈະມີການສຶກສ
 າ ແລະ ປະເມີນຄ
 ວາມ ເປັນ
ໄປໄດ້ໃຫ້ລ
 ະອຽດທສ
ີ່ ຸດຈ
 ຶ່ງລ
 ົງມື. ການປະເມີນກ
 ໍບໍ່ຄວນມອງຂ້າມການຮັບຟັງຄ
 ຳຄິດຄ
 ຳເຫັນຂ
 ອງຊາວບ້ານ
ໃນພື້ນທ
 ີ່ໂດຍປາສະຈາກການສັ່ງກ
 ານ. ພ້ອມນັ້ນ,ທາງຝ່າຍລັດຄ
 ວນມີວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູລ
້ ະອຽດດ້ານນີ້.
ເພື່ອເ ປັນເ ຈົ້າການໃນການສະໜອງຫລັກວ
 ິຊາການໃຫ້ພ
 າກລັດຢ
 ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານສະພາບແວດລ້ອມ, ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການຄ້າ, ແຜນການການລົງທຶນ, ພາສີທ
 ີ່ດິນ,

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

ການເງິນ ແລະ ຄະນະນຳຂັ້ນເ ມືອງ. ຄວນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃ
 ນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ ເພື່ອ
ຫລີກລ້ຽງການເອົາປ
 ຽບປະຊາຊົນ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ
 ່າວສານ
ທາງດ້ານຜົນກ
 ະທົບທ
 າງບວກແລະທາງລົບມ
 າເຜີຍແຜ່ໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ປ
 ະຊາຊົນຮັບຮ
 ູ້ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ອນການລົງມື
ຂຸດຄ
 ົ້ນ.
ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນຄ
 ວາມສະຫງົບຄ
 ວນເອົາໃຈໃສ່ໃ
 ນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ. ເພາະເຂດ ນັ້ນ
ເປັນເ ຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ຍ້ອນເຫດຜົນທ
 ີ່ວ່າ ບໍລິສັດຂ
 ອງຈີນນຳເອົາອາວຸດເ ຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ດ
 ັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ
ບໍ່ເປັນກ
 ານເໝາະສົມໃ
 ນການລົງທຶນ, ແຕ່ກ
 ົງກັນຂ້າມມັນຄ
 ້າຍຄືກ
 ັບກ
 ານເຮັດສົງຄາມ.
ໜ່ວຍງານສະພາບແວດລ້ອມຄວນຈະມກ
ີ ານປະເມີນກ
 ່ອນ, ເພາະມີຄວາມສຳຄັນຫລ
 າຍຕໍ່ຂະບວນ
ການ ແລະ ຂັ້ນຕ
 ອນການອະນຸມັດໃ
 ຫ້ບ
 ໍລິສັດໃ
 ນການຂຸດຄ
 ົ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນ
 ,ີ້ກໍຄ
 ວນມີການສະເໜີທາງ
ໜ່ວຍງານແຫລ່ງນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃ
 ຫ້ເ ຮັດບົດລ
 າຍງານກ່ຽວກັບຜ
 ົນກ
 ະທົບຫລ
 ັງຈ
 າກການຂຸດ
ຄົ້ນທ
 ົດລ
 ອງຄັ້ງນ
 ີ້ດ້ວຍ.
ບໍລິສັດຂ
 ອງຄົນລ
 າວເຮົາອາດມີຄວາມສາມາດໃນການສຳຫລວດ ແລະ ວິໄຈເບິ່ງຄ
 ວາມເປັນ ໄປໄດ້
ໃນການນຳໃຊ້ ຫລືສົ່ງອ
 ອກຢາງແປກແທນທີ່ຈະໃຫ້ບ
 ໍລິສັດຕ
 ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທຶນ. ຖ້າເ ປັນໄ ປໄດ້ອາດ ໃຫ້
ສະຖາບັນກ
 ານຄົ້ນຄວ້າທ
 າງດ້ານວິທະຍາສາດຕ່າງໆສົ່ງນ
 ັກຮຽນຮູ້ລົງໄ ປປະຕິບັດງ ານ ຫລື ຝຶກຫ
 ັດຕ
 ົວຈິງຢ
 ູ່
ໃນພື້ນທ
 ີ່ເພື່ອນ
 ຳເອົາຄວາມຮູ້ ແລະເທັກໂ
 ນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມໃ
 ນການກັ່ນຢ
 າງແປກເຂົ້າມ
 ານຳໃຊ້ໃ
 ນປະເທດ
ເຮົາ. ພ້ອມທັງສ
 ຶກສ
 າເບິ່ງວ
 ່າ ພວກເຮົາສາມາດນຳເອົາວ
 ັດຖຸດ
 ິບນ
 ໄີ້ ປເຮັດຫຍັງໄດ້ແ
 ດ່, ປະສົມປ
 ະສານກັບ
ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນທ
 ີ່ມີຢູ່.
ບໍລິສັດອ
 າດມສ
ີ ິ່ງແ
 ອບແຝງກເໍ ປັນໄ ປໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ ໄດ້ຮ
 ັບການສຳປະທານພື້ນທ
 ີ່ແລ້ວມີຄ
 ວາມ
ຫວັງຢ
 າກເອົາໄ ມ້ໂດຍບແ
ໍ່ ມ່ນຢ
 າງແປກ, ສິ່ງແ
 ອບແຝງກຄ
ໍ ືເອົາຢ
 າງອອກທັງສ
 ອງເບື້ອງຂອງລຳຕົ້ນ. ເພື່ອຕ
 ັດ
ຂາດທໍ່ລຳລຽງອາຫານຂອງຕົ້ນແປກຢູ່ທີ່ເປືອກແລ້ວຕົ້ນແປກກໍຕາຍ.ຫລັງຈາກນັ້ນ,ນອກຈາກນັ້ນບໍລິສັດກໍ
ຈະໄດ້ໄມ້ນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນ,ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນມີການວິເຄາະວິໄຈຄວາມເປັນໄ ປໄດ້ເສຍ ກ່ອນ. ໃນເມື່ອ
ບໍລິສັດເ ວົ້າວ່າ ຕົ້ນແ
 ປກບໍ່ຕາຍກໍຕ້ອງລະບຸຢ
 ູ່ໃນສັນຍາ. ແຕ່ໃ
 ນເມື່ອຕ
 ົ້ນແປກຕາຍຍ້ອນສາເຫດການກັ່ນຢ
 າງ
ນັ້ນ, ທາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາກຕ
ໍ່ ້ອງໄດ້ປັບໄໝ ຫລື ໃສ່ໂ
 ທດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ. ຖ້າບ
 ໍ່
ດັ່ງນັ້ນອ
 າດເປັນຕ
 ົວຢ່າງອັນບ
 ໍ່ດໃ
ີ ຫ້ແ
 ກ່ບ
 ຸກຄົນຫລືບໍລິສັດອ
 ື່ນ.
ສະເໜີ ເ ຖິ ງ ໂ ຮງຮຽນໃ ນທ້ ອ ງຖິ່ ນ ໃຫ້ ມີ ຂ ະບ ວນກ ານຮ ຽນຮູ້ ໃ ຫ້ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍລ າວກ່ ຽ ວກັ ບ ຢ າງ
ແປກເພາະເຊື່ອແ
 ນ່ວ
 ່າ ຊາວບ້ານຕ້ອງມພ
ີ ູມປ
 ັນຍາ ແລະ ມີປະສົບກ
 ານໃນການນຳໃຊ້ຢ
 າງແປກຢູ່ໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ. ເພື່ອປ
 ູກຈ
 ິດສຳນຶກໃ
 ຫ້ຄ
 ົນຮ
 ຸ່ນຕໍ່ໄປໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃຫ້ທ
 ັນກ
 ັບປ
 ະເທດອື່ນ.
ສະເໜີເຖິງພາກລັດຖະບານໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນໃນການພິຈາລະນາການຫັນເອົາຊັບສິນໃຫ້
ເປັນທຶນ,ມັນເປັນການດຶງດູດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ຢາກມາລົງທຶນຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ.້ເວົ້າ
ລວມແມ່ນກ
 ານຂຸດຄ
 ົ້ນຊ
 ັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ. ບັນຫານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບເ ນື້ອໃ
 ນຈິດ ໃຈ
ຂອງກອງປະຊຸມໂ
 ລກຮ້ອນຢູ່ນະຄອນຫລວງຂອງປະເທດເດນມາກໃນທ້າຍປີ 2009. ມີຄວາມສຳຄັນຢ
 ່າງ
ຍິ່ງທ
 ີ່ປະເທດເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີມາແຕ່ບ
 ູຮານນະການໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ການຮັກສາປ່າໄມ້ໃ
 ຫ້ໄ ດ້ດ
 ີກວ່າທຸກປ
 ະເທດ. ເຊື່ອແນ່ວ
 ່າ ປະເທດເຮົາເຮັດໄດ້ເພາະເຮົາມີທ່າແຮງຢູ່ແລ້ວ ແຕ່
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ຖ້າເ ຮົາປ່ອຍໃຫ້ມ
 ີການທຳລາຍແລ້ວປູກແ
 ທນຄືນອັນນ
 ັ້ນຍ
 ັງບ
ແ
ໍ່ ມ່ນທ
 ຳມະຊາດອັນແທ້ຈ
 ິງ.

8. ຄຳຖາມ
• ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຄິດດີແລ້ວບໍ່ເມື່ອຢາງຂອງຕົ້ນແປກໝົດມັນຈະເປັນແນວໃດ?
• ມີພາກສ່ວນໃດແດ່ທີ່ຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ການເອົາຢາງແປກອອກແລ້ວ ຕົ້ນແປກຈະບໍ່ຕາຍເລີຍ?
• ສິ່ງແອບແຝງອື່ນໆທີ່ຊ້ອນຢູ່ໃນບໍລິສັດນັ້ນທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ດີແລ້ວບໍ? ແລະ ທ່ານແນ່ໃຈ
ດີແລ້ວບໍ່ວ່າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະບໍ່ມີຈຸດປະສົງເອົາຢາງແປກແຕ່ຢ່າງດຽວແຕ່ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເອົາ
ໄມ້ ແລະ ສິ່ງອື່ນອີກໃນເມື່ອມີຊ່ອງຫວ່າງ?
• ການໃຫ້ ສ ຳປະທານໃນລາຄາ25ໂດລາຕໍ່ ເ ຮັ ກ ຕາ(ຂໍ້ ມູ ນ ບໍ່ ເ ປັ ນ ທາງການ)ຂອງປ່ າ ແປກນັ້ ນ
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
ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ ຫາລື
ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າ
ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•
•
•
•
•
•
•

ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຄົນລາວ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະເພນີ ວັດທ
 ະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ
ຄວາມເປັນກາງ
ການເຂົ້າເ ຖິງຂ
 ໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປີດກວ້າງ
ເຮັດໃຫ້ມ
 ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ

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

ອີ່ແມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org

